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TALOUDELLINEN TILANNE
Vuoden 2020 toisessa osavuosiraportissa tarkastellaan tavoitteiden toteutumista tammi-elokuussa. Elinvoiman palvelualueella on arvioitu koronatilanteen vaikutuksia erityisesti työllisyysyksikön toimintaan ja talouteen.
Ensimmäisessä osavuosiraportissa ei tehty talousarviomuutoksia, koska tilanteen kehittymistä ei pystytty arvioimaan. Toisessa osavuosiraportissa esitettävät talousarviomuutokset heikentävät toimintakatetta merkittävästi. Myös hyvinvoinnin palvelualueella toimintakate heikkenee, kun ensimmäisen osavuosiraportin yhteydessä sitä parannettiin. Kokonaisuudessaan toisen osavuosiraportin talousarviomuutosesitykset heikentävät
kaupungin tulosta vain vähän.
Koronapandemia on aiheuttanut sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten kasvua, ja Siun sote ennustaakin
noin 13 miljoonan euron tappiota kuluvalle vuodelle. Valtio on koronatukipaketeissaan avustanut sairaanhoitopiirejä ja nostanut kuntien valtionosuuksia kustannusten kattamiseksi. Siun sote -kuntayhtymän perussopimus ei mahdollista kuntien maksuosuuksien nostamista kesken vuoden, joten kuntien lisävaltionosuudet jäävät kuntien käyttöön. Omistajaohjausneuvotteluissa on sovittu, että vuonna 2021 kuntayhtymälle maksetaan
ylimääräinen maksuosuus kuluvan vuoden koronakustannusten kattamiseksi. Kunnat varautuvat maksuun tekemällä vuoden 2020 tilinpäätöksessä varauksen kuntayhtymän alijäämien kattamista varten. Varaus pienentänee kaupungin tulosta reilulla miljoonalla eurolla. Varauskirjausta ei ole huomioitu talousarviomuutosesityksissä.
Koronatilanne on heikentänyt entisestään Lieksan Kiinteistöt Oy taloudellista tilannetta. Yhtiö on joutunut antamaan vuokranalennuksia tilanteesta eniten kärsineille yrityksille, ja sen tulosennusten on selvästi negatiivinen.

VEROTULOT
Elokuun lopussa kunnallisveron kumulatiiviset tilitykset olivat 453.000 euroa pienemmät kuin edellisen vuoden
saman ajankohdan tilitykset. Kuntien yhteisöveron jako-osuuteen lisättiin osana valtion koronatukipakettia
kymmenen prosenttiyksikköä. Alkuvuoden korotusosuudet maksettiin heinäkuussa, mikä näkyy vetotilitysten
kuukausittaisessa seurannassa tulopiikkinä. Elokuun loppuun mennessä kertyneet yhteisöveron tilitykset ovat
401.000 euroa suuremmat kuin samaan aikaan vuonna 2019. Kiinteistöverotuksessa on kuluvana vuonna
siirrytty joustavaan valmistumiseen, jonka vuoksi tilitettävää kiinteistöveroa kertyy tavallista aiemmin. Lieksan
kaupungin saamat kiinteistöverot ovat elokuun lopussa 1.658.000 euroa, kun ne edellisenä vuonna olivat
29.500 euroa. Kaupungille tammi-elokuussa tilitetyt verotulot ovat yhteensä 26,7 miljoonaa euroa. Jos kiinteistöveron tilitysrytmin muutoksen vaikutus eliminoidaan, voidaan todeta, että verotilitykset yhteensä ovat lähes vuoden 2019 saman ajankohdan tasolla.
Ensimmäisessä osavuosiraportissa verotuloennustetta pienennettiin kaikkien verolajien osalta Kuntaliiton senhetkisen kuntakohtaisen verotuloennusteen mukaisesti, yhteensä reilut kaksi miljoonaa euroa. Uusimmassa
ennusteessa verotulojen arvioidaan nousevan lähes alkuperäisen talousarvion mukaisiin summiin. Yhteisöveron tuotto kasvaa ennusteen mukaan korotetusta jako-osuudesta johtuen suuremmaksi kuin talousarviossa.
Tuloverot jäävät kuitenkin selvästi alle talousarvion.
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Koska koronapandemia on kiihtymässä, ja verotulokehityksen ennakointi epävarmaa, talousarviota esitetään
nostettavaksi ennustetta varovaisemmin, yhteensä miljoona euroa.

VALTIONOSUUDET
Kevään aikana valtio helpotti yritysten veroihin liittyviä maksujärjestelyjä osana toimenpiteitä, joilla pyrittiin lieventämään koronavirustilanteen vaikutuksia yrityksiin ja taloudelliseen aktiviteettiin. Maksuhuojennusta on kuitenkin käytetty ennakoitua vähemmän. Tästä johtuen valtion viidennessä lisätalousarviossa pienennettiin kunnille myönnettyä verotulojen viivästymiskompensaatiota. Lieksan kaupungin alkuperäinen verotulomenetysten
kompensaatio oli 906.600. Pienennetty kompensaatio on 191.000. Summa vähennetään vuoden 2021 verotulomenetysten kompensaatiosta korkoineen.
Syksyllä valtion budjettiriihessä on päätetty, että tätä vuodelle 2020 kohdistunutta tukikokonaisuutta korotetaan
edelleen. Tukikokonaisuuden lisäämistä on perusteltu myös ns. kiky-valtionosuusvähennyksen jäämisellä kuntien rahoituspohjaan työmarkkinasopimuksessa sovitusta työajan lyhentymisestä huolimatta. Lisätukea kuluvalle vuodelle myönnetään budjettiriihessä yhteensä 600 miljoonaa euroa. Siitä 400 miljoonaa euroa osoitetaan kuntien peruspalvelujen valtionosuusmaksatukseen ja 200 miljoonaa euroa myönnetään sairaanhoitopiireille erillisenä avustuksena. Budjettiriihessä sovittujen tukikokonaisuuksien jakoperusteet eivät ole vielä tiedossa.
Talousarviomuutoksena esitetään verotulojen viivästymisestä johtuvan kompensaation pienentämisestä johtuen valtionosuustuloarvion laskemista.

TALOUSARVIOMUUTOKSET
Tulosyksiköt ja liikelaitokset perustelevat esittämänsä talousarviomuutokset tulosyksikön toiminnallisten tavoitteiden toteuman raportoinnin yhteydessä, Talous-otsikon alla.
Talousarvion valtuustoon nähden sitovat erät ovat:
Toiminnalliset tavoitteet
Talousarviossa esitetyt palvelualueiden, tulosyksiköiden ja liikelaitosten toiminnalliset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia.
Tuloslaskelmaosan sitovat erät
Verotulot
Valtionosuudet
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Rahoitustulot ja -menot
Satunnaiset erät
Tilinpäätössiirrot (Budjetoitavia tilinpäätössiirtoja ovat erät, joiden toteutuminen on arvioitavissa talousarviota
laadittaessa)
Investointiosa
Investointien kokonaiskustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot sillä tasolla kuin ne on investointibudjetissa
esitetty, yleensä investointiprojekteittain.
Käyttötalousosa, kaupungin tulosyksiköt
Seuraavissa tulosyksiköissä valtuuston nähden sitovia ovat tuloarviot ja määrärahat (tulot, valmistus omaan
käyttöön ja menot):
5220 Toimitilat
1500 Kuntatekniikka
1450 Ruokahuolto
Muissa tulosyksiköissä sitovuustaso on tulosyksikön toimintakate.
Liikelaitosten tuloslaskelmat
Pielisen karjalan tilitoimistoliikelaitos
• Yhteistoimintakorvaukset
• Tilikauden yli-/alijäämä
Kuntatekniikkaliikelaitos
• Yhteistoimintakorvaukset
• Kaupungille tuotettavien investointien määrärahat ja tuloarviot projektitasolla
• Tilikauden yli-/alijäämä
Vesihuoltoliikelaitos
• Tuloslaskelman tilikauden tulos
• Korvaus peruspääomasta

KAUPUNGINHALLITUS :
Käyttötalous
Elinvoiman palvelualueella haetaan talousarviomuutosta elinvoiman edistämisen, työllisyyspalveluiden
ja maankäytön tulosyksiköihin. Elinvoiman edistämisen tulosyksikössä määrärahoja esitetään pienennettäviksi. Kohti työtä ja koulutusta hankkeen toimenpiteet siirtyvät osin tulevalle vuodelle. Hankkeen
kuluvan vuoden tulot ja kulut toteutuvat pienempinä kuin talousarviossa. Viestinnän, elinkeinotoimen
hankerahoitusten ja maaseutuhallinnon kustannukset pienenevät alkuperäisestä talousarviosta.
Työllisyyspalveluissa työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun vuoksi haetaan 390.000 euron lisämäärärahaa. Valtion korvaukset kuntouttavasta työtoiminnasta jäävät 100.000 euroa alle talousarvion, ja myös
palkkatuen tuloarviota lasketaan. Henkilöstökulujen määrärahaa pienennetään noin 152.000 euroa.
Maankäytössä nostetaan tuloarviota ja pienennetään määrärahoja. Muutosten yhteisvaikutus on noin
25.000 euroa.
Yhteensä palvelualueen toimintakate heikkenee 159.617 euroa.
Toimitiloissa tuloarviota nostetaan tämän hetken arvion mukaiseksi. Merkittävin korotus liittyy Partalanmäen palvelukotiin, jossa vuokratuloa ei alkuperäisessä talousarviossa budjetoitu koko vuodelle. Koronapandemiasta johtuva siivouksen tason nosto sote-kiinteistöissä tuo jonkun verran lisätuloja normaalitilanteeseen verrattuna.
Kuntatekniikassa kaupungin ostot liikelaitokselta pienenevät investointeihin tehtyjen muutosten takia.
Merkittävimmät erät ovat Sammonkadun peruskorjauksen ja Lieksanjoen sillan suunnittelun siirtyminen
myöhemmäksi. Investointimäärärahat poistetaan kuluvan vuoden talousarviosta. Kuntatekniikkapalveluista maksettava korvaus kasvaa noin 76.000 euroa. Tällä katetaan varaston lakkauttamisesta johtuvat
muutokset liikelaitoksen talousarvioon.
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Investoinnit
Maankäyttö: Maa-alueiden myyntituloja nostetaan 36.000 eurolla.
Toimitilat: Koulukampuksen rakentamiseen esitetään 1,8 miljoonan euron lisämäärärahaa. Suurin osa
tästä johtuu kustannusten ajoituksesta (vuonna 2019 jäi käyttämättä 1,1 miljoonaa euroa).
Kuntatekniikan investointimäärärahoja pienennetään yhteensä 516.666 euroa. Lieksanjoen sillan suunnittelun, Sammonkadun peruskorjauksen ja Lieksan sataman ruoppauksen määrärahojen poistamisen
isäksi muutetaan Toukolantien ja Kolin kotivenelaiturin määrärahoja vastaamaan toteutunutta investointikustannusta.
HYVINVOINTILAUTAKUNTA :
Käyttötalous
Hyvinvointipalveluiden tulosyksiköt esittävät osavuosiraportin 2/2020 yhteydessä seuraavia talousarviomuutoksia:
Perusopetus 1–6 vuosiluokat:
Perusopetus sai koronaan liittyvää covid-19 avustusta poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen
100.000 euroa, omarahoitus 5000 euroa. Rahalla palkataan erityisopettaja ja kaksi koulunkäynninohjaajaa. Tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin saatiin avustusta 115 370 euroa, omarahoitus 28 842 euroa.
Avustuksella palkataan viisi koulunkäynninohjaajaa ja yksi tuntiopettaja. Korona - avustus on käytettävä
31.7.2021 ja tasa-arvoraha 31.12.2021 mennessä. Hankkeista kuluvalle vuodelle kirjattava tulo on pienempi kuin alkuperäiseen talousarvioon sisällytetty avustustuloarvio; tuloarviota pienennetään. Vaikka
talousarviossa on hanketuloja, niihin liittyviä kustannuksia ei ole budjetoitu, joten hankkeiden henkilöstökustannuksiin haetaan lisämäärärahaa noin 113.000 euroa.
Kuljetuspalveluissa Vuoniskylien suunnan kilpailutus toi kustannussäästöä. Ruokahuollon kustannukset
jäivät kevään osalta pienemmäksi kuin talousarvio.
Varhaiskasvatus:
Varhaiskasvatus sai valtionavustusta koronaan liittyvää covid -19 avustusta poikkeusolojen vaikutusten
tasoittamiseen 32.850 euroa. Rahalla palkataan resurssi- erityisopettaja. Omarahoitus on 1.643 euroa.
Tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin saatiin avustusta 147.000 euroa. Omarahoitus 29.400 euroa. Avustuksella palkataan seitsemän ryhmäavustajaa päiväkoteihin. Korona - avustus on käytettävä 31.7.2021
ja tasa-arvoraha 31.12.2021 mennessä. Hankkeista kuluvalle vuodelle kirjattava tulo ei ylitä alkuperäiseen talousarvioon sisällytettyä avustustuloarviota. Vaikka talousarviossa on hanketuloja, niihin liitt yviä
kustannuksia ei ole budjetoitu, joten hankkeiden henkilöstökustannuksiin haetaan lisämäärärahaa noin
40.500 euroa. Ruokahuollon kustannukset jäivät kevään osalta pienemmäksi kuin talousarvio.
Yläkoulu ja Lieksan lukio:
Lukion osalta avustustulojen toteuma jää 6050 euroa ja yläkoulun osalta 11 194 euroa pienemmäksi kuin
talousarviossa. Suurin syy tälle on se, että iso osa hankerahoista siirtyy vuodelle 2021 , koska tänä
vuonna ei ole pystytty toteuttamaan kaikkea suunniteltua hanketoimintaa. Yläkoululla on käynnissä kaksi
Erasmus+ -hanketta, joissa kaikki tälle vuodelle suunnitellut matkat peruuntuivat, joten hankerahat siirtyvät seuraavalle vuodelle (yhteensä 32 300 euroa). Siirtyviä avustusrahoja on lisäksi tasa-arvohankkeessa n. 20 000 euroa, ja tutoropettajahankkeessa n. 2 000 euroa.
Yläkoulu ja lukio ovat molemmat saaneet valtionavustusta koronatilanteen vaikutusten tasoittamiseen,
ja tämän myötä esitetään lisämäärärahaa henkilöstökuluihin. Tasa-arvohankeavustuksella on palkattu
yläkoululle yksi resurssiopettaja yksi koulunkäynninohjaaja lukuvuoden 2020–2021 alusta. Lisämäärärahan tarve henkilöstökuluihin on 29.667 euroa.
Poikkeustilanteen vuoksi koulujen perinteisiä retkiä, henkilöstön koulutuksia ja joitakin muita toimintoja
ei ole pystytty toteuttamaan suunnitellusti, joten kuljetuspalveluihin, koulutuspalveluihin, toimisto- ja koulutarvikkeisiin ja ruokahuollon kustannuksiin varattuja määrärahoja voidaan pienentää yhteensä noin
23.000 euroa. Vuoniskylien suunnan koulukuljetusten kilpailutus tuo syksyn osalta säästöä yläkoulun
koulukuljetuskuluihin 8 000 euroa.
Kansalaisopisto:
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Kansalaisopiston kurssimaksutuottoja pienennetään koronavirustilanteen takia edelleen 14.000 euroa.
Henkilöstökulujen määrärahaa pienennetään yhteensä 25.000 euroa ja palvelujen ostojen määrärahaa
nostetaan 1.900 euroa.

Pielisen Karjalan musiikkiopisto:
Musiikkiopisto on säästänyt etäopetuksen aikana 18.3.-13.5.2020 opettajien matkustuskorvaukset, matkustuslisät ja polttoainekulut, tuntiopettajien matkakustannuksissa pyritään säästämään edellyttämällä
yhteiskyytejä.
Musiikkiopisto saanut OKM:n korona-avustusta tälle vuodelle 27.000 €. OPH:lta avustusta Itämyrskyprojektiin 4.700 € ja Vapaan säestyksen opetukseen (vuoden 2020 osuus) 2.840 €. Muut hankerahoitukset käytetään ensi vuoden puolella.
Ruokahuolto:
Elintarvikekustannuksissa ei tapahtunut suurta pienennystä, koska oppilaille jaettiin etäopetuksen aikana ruokalahjakortteja. Koulujen toiminnan keskeytyksen aikana vuosilomat pidettiin porrastetusti jo
toukokuun alusta lähtien, joka samalla vaikutti kesän lomautusajan pitenemiseen. Säästöjä henkilöstökuluissa noin 43.000 euroa. Tuloarviota pienennetään n. 65.000 eurolla.
Kulttuuritoiminta:
Brahe-salin vuokratuottojen tuloarviota pienennetään 4.000 euroa.
Pielisen museo:
Museon tulosyksikön lipputulojen tuloarviota lasketaan 10.000 euroa ja avustusten tuloarviota 10.000
euroa. Määrärahoja pienennetään 19.000 eurolla.
Liikuntatoimi:
Koronatilanteesta johtuen liikuntahallin ja jäähallin tuloarvioita pienennetään edelleen yh teensä 50.000
euroa. Kesän myrskytuhojen korjaus aiheutti lisäkustannuksia tenniskentällä ja hiihtoreiteillä . Myös uimahallin päivystykseen varattua määrärahaa nostetaan. Talousarviomuutosesitykset heikentävät tulosyksikön toimintakatetta yhteensä noin 93.000 euroa.
Nuorisotyö:
Toimintakate paranee määrärahojen pienennyksellä noin 20.000 euroa .
Sosiaali- ja terveyspalvelut:
Siun soten kuluvan vuoden maksuosuuksia muutettiin syksyllä maksuosuuksien määrityksessä tapahtuneen teknisen virheen vuoksi. Lieksan kaupungin maksuosuus kasvoi noin 90.000 euroa. Sosiaali- ja
terveyspalveluiden entiseen henkilöstöön liittyvät eläkemenoperust eiset eläkemaksut ovat toteutuneet
budjetoitua suurempina, ja määrärahaa esitetään nostettavaksi toteuman mukaiseksi. Yhteensä muutokset heikentävät tulosyksikön toimintakatetta 170.000 euroa.
Edellä esitetyt talousarviomuutokset heikentävät palvelualueen toimintakatetta yhteensä 412.114 euroa.
KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOS :
Tuloslaskelma
Varaston myynti on budjetoitu liian suureksi, ja tuloarviota pienennetään. Varaston lakkauttamisen jälkeen
myymättä jääneen varaston arvo kirjataan nollaksi. Talousarviomuutoksella varaudutaan 25.000 euron alaskirjaukseen. Koska liikelaitoksen tulos on muutosten jälkeen negatiivinen, tuloarviota kaupungille tuotetuista
kuntatekniikkapalveluista nostetaan 75.740 euroa.
Kaupungille tuotettavien investointien määrärahoja ja tuloarvioita lasketaan 490.676 eurolla.

VESIHUOLTOLIIKELAITOS :
Tuloslaskelma
Vesihuoltoliikelaitoksen osavuosiraportti sisältää muutoksia valtuustoon nähden sitoviin eriin tuloslaskelmassa. Vuoden 2020 investointien poistojen määrä kasvaa, minkä arvioidaan pienentävän tilikauden tulosta
noin 50.000euroa.
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Investoinnit
Vesihuoltoliikelaitoksen investointien toteutusta ja määrärahavarausta on tarkennettu. Osa investoinneista
siirtyy seuraaville vuosille henkilöstöresurssi- ja määrärahasyistä. Investointien kokonaismäärähaan esitetään 180.000 euron pienennys, jolloin kokonaismäärärahaksi tulee 1.032.000 euroa.

RAHOITUS
Kunnallisveron ja yhteisöveron tuloarviota nostetaan 500.000 euroa kumpaakin. Verotulomenetysten kompensaatiota pienennetään 715.600 eurolla. Nämä muutokset parantavat kaupungin tulosta yhteensä 284.400
euroa.
TALOUSARVIOMUUTOSTEN YHTEENVETO
Taulukoissa valtuustoon nähden sitovat erät on merkitty vihreällä taustavärillä.
Tuloslaskelma
Elinvoima
1415 Elinvoiman edistäminen
1416 Joukkoliikenne
2160 Työllisyyspalvelut
5230 Maankäyttö
Toimitilat
5220 Toimitilat
Kuntatekniikka
1500 Kuntatekniikka
Hyvinvointi
1450 Ruokahuolto
4120 Perusopetus
4130 Päivähoito ja varhaiskasvatus
4140 Yläkoulu ja Lieksan lukio
4150 Kansalaisopisto
4160 Pielisen Karjalan musiikkiopisto
4210 Kulttuuritoiminta
4220 Museo
4230 Liikunta ja ulkoilu
4240 Nuorisotyö
4260 Sosiaali- ja terveyspalvelut
Rahoitus
8000 Rahoitus, Verotulot
8000 Rahoitus, Valtionosuudet
Kaupunki yhteensä

Valmistus
omaan
käyttöön

Tulot

Menot

Toimintakate

Tuloslaskelmaosa

Poistot

Tulos

-219 831
-113 000
-10 000
-111 831
15 000

0

-60 214
-248 811
-10 000
208 529
-9 932

-159 617
135 811
0
-320 360
24 932

0

0

-159 617
135 811
0
-320 360
24 932

309 000
309 000

1 708 500
1 708 500

1 708 500
1 708 500

309 000
309 000

0

0

309 000
309 000

0
0

-516 666
-516 666

-440 926
-440 926

-75 740
-75 740

0

0

-75 740
-75 740

-159 379
-65 478
-23 317
9 120
-17 244
-14 000
34 540
-4 000
-20 000
-59 000
0
0
0

0

-412 114
-22 933
-81 635
-61 617
-7 947
9 499
0
-4 000
-986
-92 695
20 200
-170 000
0

0

0

0

252 735
-42 545
58 318
70 737
-9 297
-23 499
34 540
0
-19 014
33 695
-20 200
170 000
0

284 400
1 000 000
-715 600

0

-412 114
-22 933
-81 635
-61 617
-7 947
9 499
0
-4 000
-986
-92 695
20 200
-170 000
284 400
1 000 000
-715 600

-70 210

1 191 834

1 460 095

-338 471

284 400

0

-54 071
0

Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä

-70 210

1 191 834

1 460 095

-338 471

284 400

0

-54 071

Kuntatekniikkaliikelaitos
Käyttötalous
projekti 9407 Lieksanjoen uusi silta
projekti 9416 Toukolantie
projekti 9431 Lieksan sataman ruoppaus
projekti 9451 Kolin kotivenelaituri
projekti 9452 Sammonkatu
Vesihuoltoliikelaitos
Vesihuolto
Liikelaitokset yhteensä

-490 676
25 990
-220 000
18 500
-40 000
-25 166
-250 000
0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

-490 676

-490 676
25 990
-220 000
18 500
-40 000
-25 166
-250 000
0
0
-490 676

0

50 000
50 000
50 000

0
0
0
0
0
0
0
-50 000
-50 000
-50 000

Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä

-560 886

1 191 834

969 419

-338 471

284 400

50 000

0
-104 071
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Investoinnit

Myynti

5230 Maankäyttö
9002 Maa ja vesialueet/myynnit
5220 Toimitilat
9074 Aggregaatti
9204 Rantalan koulun piharakennuksen julkisivu
9213 Kuhmonkadun koulukampus
9226 Ulkomuseon rakennukset
9229 Kolin koulun ilmanvaihto/LVI
9397 Uimahallin altaan saumaukset
9448 Kylillä sijaitsevat myllyt
9450 Korjaushallin nosto-ovet
1500 Kuntatekniikka
9407 Lieksanjoen silta
9416 Toukolantie
9431 Lieksan sataman ruoppaus
9451 Kolin kotivenelaiturin kunnost.
9452 Sammonkatu
Kaupunki yhteensä
Liikelaitokset
Vesihuoltoliikelaitos
9754 Sammonkadun vesijohdot
9746 Pankakoski-Hangaspuro syöttöve
9747 Kevätniemi saha-alue vesijohto
9764 Timitrantie 2 jvp kattoremontti
9765 Timitrantie 2 jvp IV-remontti
9756 Sammonkadun viemäriverkosto
9762 Kolin Veden jvp lietekuivuri
9763 Kolin Veden jvp purkuputken ko
9751 Kevätniemi saha-alue/viemäriv.
Liikelaitokset yhteensä
Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä
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Avustus

Hankintameno

Netto

36 000
36 000
0

0

0

0

0

0

36 000

0

1 708 500
-2 500
-50 000
1 805 000
-15 000
-10 000
-15 000
-2 000
-2 000
-516 666
-220 000
18 500
-40 000
-25 166
-250 000
1 191 834

36 000
36 000
-1 708 500
2 500
50 000
-1 805 000
15 000
10 000
15 000
2 000
2 000
516 666
220 000
-18 500
40 000
25 166
250 000
-1 155 834

0

0

0

0

-180 000
-80 000
-5 000
45 000
-5 000
-5 000
-80 000
-60 000
-25 000
35 000
-180 000

180 000
80 000
5 000
-45 000
5 000
5 000
80 000
60 000
25 000
-35 000
180 000

36 000

0

1 011 834

-975 834

TULOSLASKELMA
Toteutuneet kustannukset 1.1.- 31.8.2020 (1000 euroa)
Lieksan
kaupunki

Pielisen Kuntatekniik VesihuoltoKarjalan ka-liikelaitos
liikelaitos
tilitoimisto

Yhteensä Koneelliset
(ennen eliminoinnit
elim.)

Yhteensä

TOIMINTATUOTOT
MYYNTITUOTOT
MAKSUTUOTOT
TUET JA AVUSTUKSET
MUUT TOIMINTATUOTOT

768
371
673
2 534

416
0
0
0

1 466
8
0
75

1 454
0
0
0

4 105
379
673
2 608

-1 462
0
0
-99

2 643
378
673
2 509

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ

4 345

416

1 550

1 454

7 765

-1 562

6 203

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN
VALMISTUS OMAAN

4 242

0

0

0

4 242

0

4 242

4 242

0

0

0

4 242

0

4 242

TOIMINTAKULUT
HENKILÖSTÖKULUT
PALKAT JA PALKKIOT
HENKILÖSIVUKULUT
ELÄKEKULUT
MUUT
PALVELUJEN OSTOT
AINEET, TARVIKKEET JA
AVUSTUKSET
MUUT TOIMINTAKULUT

-8 953
-6 821
-2 132
-1 882
-250
-44 683
-540
-1 336
-496

-251
-206
-45
-38
-7
-105
-3
0
-17

-690
-485
-205
-188
-17
-352
-237
-139
-92

-316
-240
-77
-68
-9
-197
-221
0
-23

-10 210
-7 751
-2 459
-2 176
-283
-45 337
-1 000
-1 476
-627

0
0
0
0
0
1 462
0
0
99

-10 210
-7 751
-2 459
-2 176
-283
-43 875
-1 000
-1 476
-528

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ

-56 008

-376

-1 509

-757

-58 650

1 562

-57 088

TOIMINTAKATE

-47 421

40

41

697

-46 642

0

-46 643

VEROTULOT

26 747

0

0

0

26 747

0

26 747

VALTIONOSUUDET

26 437

0

0

0

26 437

0

26 437

76
11
-64
-1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
1
0
0

76
11
-64
-1

0
0
0
0

76
11
-64
-1

21

0

0

1

22

0

22

5 784

40

41

698

6 563

0

6 562

-2 019

0

-41

-261

-2 321

0

-2 321

-2 019

0

-41

-261

-2 321

0

-2 321

3 764

40

0

438

4 242

0

4 241

63

0

0

0

63

0

63

3 827

40

0

438

4 305

0

4 305

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN
YHTEENSÄ

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
KORKOTUOTOT
MUUT RAHOITUSTUOTOT
KORKOKULUT
MUUT RAHOITUSKULUT
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
YHTEENSÄ
VUOSIKATE
POISTOT JA
SUUNNITELMAN MUKAISET
POISTOT JA
ARVONALENTUMISET
TILIKAUDEN TULOS
POISTOERON MUUTOS

TILIKAUDEN
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
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TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN
(1000 euroa)
Alkuperäinen
talousarvio

Talousarviomuutokset

Talousarvio
muutosten jälk.

Toteutuma

Poikkeama

Tot-%

TOIMINTATUOTOT
MYYNTITUOTOT
MAKSUTUOTOT
TUET JA AVUSTUKSET
MUUT TOIMINTATUOTOT

5 196
834
1 213
7 221

-33
-61
-4
-38

5 162
772
1 209
7 183

3 288
381
673
5 108

-1 874
-392
-536
-2 075

63,7%
49,3%
55,7%
71,1%

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ

14 463

-137

14 327

9 450

-4 877

66,0%

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

6 667

0

6 667

4 242

-2 425

63,6%

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ

6 667

0

6 667

4 242

-2 425

63,6%

TOIMINTAKULUT
HENKILÖSTÖKULUT
PALKAT JA PALKKIOT
HENKILÖSIVUKULUT
ELÄKEKULUT
MUUT HENKILÖSIVUKULUT
PALVELUJEN OSTOT
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT
AVUSTUKSET
MUUT TOIMINTAKULUT

-16 095
-12 297
-3 798
-3 357
-441
-69 030
-1 491
-1 863
-5 053

157
137
20
15
5
193
2
61
343

-15 938
-12 160
-3 778
-3 343
-436
-68 837
-1 489
-1 802
-4 710

-10 210
-7 751
-2 459
-2 176
-283
-44 520
-1 004
-1 477
-3 125

5 729
4 409
1 320
1 167
153
24 318
485
325
1 585

64,1%
63,7%
65,1%
65,1%
65,0%
64,7%
67,4%
82,0%
66,3%

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ

-93 532

755

-92 777

-60 335

32 442

65,0%

TOIMINTAKATE

-72 402

619

-71 783

-46 643

25 140

65,0%

VEROTULOT

39 172

-2 033

37 139

26 747

-10 392

72,0%

VALTIONOSUUDET

38 565

2 212

40 776

26 437

-14 339

64,8%

126
539
-120
-1

0
0
0
0

126
539
-120
-1

76
11
-64
-1

-50
-527
56
0

60,3%
2,1%
53,6%
67,7%

543

0

543

22

-521

4,0%

5 877

797

6 675

6 562

-113

98,3%

POISTOT JA ARVONALENTUMISET
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT

-3 567

0

-3 567

-2 321

1 246

65,1%

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

-3 567

0

-3 567

-2 321

1 246

65,1%

2 310

797

3 108

4 241

1 134

136,5%

95

0

95

63

-32

66,4%

2 405

797

3 203

4 305

1 102

134,4%

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
KORKOTUOTOT
MUUT RAHOITUSTUOTOT
KORKOKULUT
MUUT RAHOITUSKULUT
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ
VUOSIKATE

TILIKAUDEN TULOS
POISTOERON MUUTOS

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
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TALOUSARVIOMUUTOSESITYSTEN VAIKUTUS TULOSLASKELMAAN

Yhdistelty tuloslaskelma
Toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
TOIMINTAKATE

Alkup.
TA
9 377
6 667
-88 446
-72 402

Muutosesitykset osavuosiraportissa 2/2020
TiliKuntaVesiMuutosMuutokElimiTA muutosten
Kaupunki toimistotekniikkahuoltoesitykset
set
noinnit
jälkeen
liikelaitos
liikelaitos liikelaitos
yht.
-108
-70
-491
506
-54
9 215
726
619

1 192
-1 460
-338

-2 033
2 212

1 000
-716

797

-54

Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja kulut
VUOSIKATE

39 172
38 565
543
5 877

Poistot ja arvonalentumiset
TILIKAUDEN TULOS

-3 567
2 310

797

-54

95
2 405

797

-54

Poistoeron muutos
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
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0

491
0

0

-506
0

1 192
-1 476
-338

7 859
-89 195
-72 122
38 139
40 061
543
6 620

0

0

0

1 000
-716
0
-54

0

0

-50
-50

0

-50
-104

-3 617
3 004

0

0

-50

0

-104

95
3 099

0

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
KESKUSVAALILAUTAKUNTA
Vaalit
Palvelut ja niiden vaikuttavuus
Tulosyksikkövastaava: hallintojohtaja Johanna Tähkiö
1110 Vaalit

Talous
Vuonna 2020 ei järjestetä vaaleja.
Vaalit
Tilinpäätös Talousarvio
2019
2020
Toimintatuotot
41 386
0
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
-40 312
0
Toimintakate
1 074
0
Poistot
Netto
1 074
0

Osavuosiraportti 2 2020

Muutos
0

Talousarvio
+muutos
0

Toteuma
31.8.2020
0

0
0

0
0

-67
-67

0

0

-67
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Toimielimen
% muutosesitys
0
0
0
0

TARKASTUSLAUTAKUNTA
Tarkastustoimi
Palvelut ja niiden vaikuttavuus
Tulosyksikkövastaava: hallintojohtaja Johanna Tähkiö
1210 Hallinnon & talouden tarkastus
Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Toimintaympäristössä
tapahtuvien
muutosten
huomioiminen ja
palvelutuotannon
tuottavuuden
tehostaminen

Tulosyksikköjen ja
hallinnon ja talouden
seuranta. Tytäryhtiöiden ja
liikelaitosten kuuleminen
vähintään kerran
vuodessa.

Kuulemiset,
viranhaltijapäätökset

Tarkastuslautakunta on
kuullut työohjelmansa
mukaisesti kaupungin ja
liikelaitosten
viranhaltijoita.
Tarkastuslautakunta on
käynyt kokouksissaan
läpi toimielinten
pöytäkirjat ja
viranhaltijapäätökset
5.6.2020 saakka.

Kesken

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Taloudelliset resurssit

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Henkilöstön
talousosaaminen

Kokousten ja
Toimielinten ja päätösten
arviointikäyntien lukumäärä seuranta ja viranhaltijoiden
14/vuosi.
kuuleminen sekä
toimipaikkakäynnit.

Tarkastuslautakunta on
Kesken
kuullut 12 aiheesta 13:tä
henkilöä, kokouksia on
ollut 7.
Tarkastuslautakunta on
tutustunut
varhaiskasvatuksen
kolmeen toimipisteeseen.

Henkilöstön
talousosaaminen

Vastuullisen ja
tilintarkastajan
tarkastuspäivät kv:n
hyväksymän
tilintarkastustarjouksen
mukaan.

Vastuullisen
tilintarkastajan
tarkastuspäiviä ollut 8
kpl.

Tarkastuspäivät 13
kpl/vuosi. Tilintarkastajan
raportointi.

Kesken

Tilintarkastajan
raportointi
tarkastuslautakunnalle
19.2.2020 § 16 ja
8.6.2020 § 57.

Prosessit ja rakenteet

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Sitoutuminen
konsernin
luottamustehtäviin

Valtuuston toimielimille ja
tytäryhteisöille asettamien
toiminnallisten ja
taloudellisten tavoitteiden
toteuttamisen arviointi.

Laaditun ja
arviointisuunnitelman
vuosityöohjelman
mukaisesti.

Tarkastuslautakunta on
Kesken
noudattanut
kokouksissaan 24.9.2019
§ 90 laatimaansa
arviointisuunnitelmaa
sekä vuosityöohjelmaa.
Tarkastuslautakunta on
kuullut Lieksan Kehitys
Oy LieKen
toimitusjohtajaa
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Tila

Talouden
tasapainonäkökulman
korostaminen
päätöksenteossa

Talouden
tasapainottamisen
toteutumisen,
taloussuunnitelman ja
toimenpideohjelman
riittävyyden arviointi.

Tilinpäätöksen valmistuttua
annetaan kokonaisarviointi
arviointikertomuksen
muodossa.

Tarkastuslautakunta on
aloittanut
arviointikertomuksen
laatimisen.

Kesken

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Jäsenet ja varajäsenet
osallistuvat tarpeellisissa
määrin koulutukseen
(vähintään yhteen
koulutukseen/vuosi)
kehittääkseen
tarkastuslautakunnan
toimintaa ja toiminnan
vaikuttavuutta.

Ei osallistuttu tässä
vaiheessa vuotta.

Ei
aloitettu

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Henkilöstön
Lautakunnan jäsenten
täydennyskoulutus
osaamisen kehittäminen.
strategisen johtamisen
välineenä

Tunnusluvut

Mittari

Suorite

Kuulemiset

Tarkastuslautakunnan
kokous

Tutustumiskäynnit

Vierailu kohteissa

Toteuma
2018

Toteuma
2019

Talousarvio
2020

Toteuma
2020

15

19

15

7

3

8

5

3

Talous
Tarkastustoimi
Toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot
Netto
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Tilinpäätös Talousarvio
2019
2020

Muutos

Talousarvio
+muutos

Toteuma
31.8.2020

-42 949
-42 949

-39 000
-39 000

0
0

-39 000
-39 000

-20 295
-20 295

-42 949

-39 000

0

-39 000

-20 295
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Toimielimen
% muutosesitys
52,0
0
52,0
0
52,0
0

KAUPUNGINHALLITUS
Toimielimet
Palvelut ja niiden vaikuttavuus
Tulosyksikkövastaava: kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen
1310 Kaupunginvaltuusto
1410 Kaupunginhallitus
1415 Lautakunnat
1419 Vaikuttamistoimielimet
1530 Sähköinen kokouskäytäntö
Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Kaupunginhallituksen
oikea-aikainen,
tavoitteellinen ja
systemaattinen
omistajaohjaus

Kaupunginhallituksen
järjestelmälliset
evästyskeskustelut
strategisesti tärkeiden
yhteisöjen hallitusten
jäsenten kanssa.

Strategisesti tärkeiden
yhteisöjen hallituksen
jäsenten vierailut
kaupunginhallituksessa.

Kaupunginhallituksen
omistajaohjaus 6.4. 2020
§ 121 Lieksan Kiinteistöt
Oy:lle
koronavirusepidemiassa.

Kesken

Lieksan Kiinteistöt Oy:n
ja Lieksan Kehitys Oy:n
(Lieke) edustajien
kuuleminen ja
omistajaohjauskeskustelu
15.6.
kaupunginhallituksessa.
Operatiivinen ja
strateginen johtajuus

Lieksan edunvalvonnan
tehostaminen
infrastruktuuriin ja
elinkeinoelämään liittyvissä
asioissa ja hankkeissa.

Amcor Flexibles Finland
Oy:n Lieksan
tuotantoyksikön
lakkauttamisen johdosta
laaditun äkillisen
rakennemuutospaketin
edistäminen yhteistyössä
Pohjois-Karjalan
maakuntaliiton kanssa
työ- ja elinkeinoministerin
ja alueellisten
kansanedustajien
tapaamisissa.

Kesken

Lieksan kehittämisen
kannalta strategisesti
tärkeä Lieken hallinnoima
Invest in Lieksa hankkeen (EAKR)
rahoitus hyväksyttiin
Pohjois-Karjalan
maakunnan
yhteistyöryhmässä
(MYR) 27.5. ja
maakuntaliitossa.
Kuntalaisten
mielipiteiden
kerääminen
aktiivisesti

Vaikuttamistoimielimet
Vanhus- ja
järjestävät kohderyhmilleen vammaisneuvostot: 1–2
kuntalaistilaisuuksia
tilaisuutta vuoden aikana
mielipiteiden keräämiseksi

Taloudelliset resurssit
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Ei
aloitettu

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Talouden
tasapainonäkökulman
korostaminen
päätöksenteossa

Kaupunginhallitus analysoi
ja ohjaa kaupungin taloutta
ja sen tasapainoa.

Taloustyöryhmän
säännölliset kokoukset

Taloustyöryhmän
kokoukset 10.8.

Kesken

Toimintaympäristössä
tapahtuvien
muutosten
huomioiminen ja
palvelutuotannon
tuottavuuden
tehostaminen

Ylimääräisistä kiinteistöistä
luopuminen

Toimitilastrategian
mukainen kiinteistöjen
vähentäminen

Lieksan Kiinteistöt Oy
laittaa myyntiin käytöstä
Lieksan
kaupunginvaltuuston
marraskuussa 2019
hyväksymän
toimenpideohjelman
mukaisesti. Myyntiin
tulevia kiinteistöjä ovat
Rauhalan koulu,
Surpeenvaaran koulu ja
Ruunaan
metsätyömieskoti.

Kesken

Keskimääräisen
Investointien priorisointi ja
vuosikatteen mukaiset vaihtoehtoisten
suunnitelmalliset
toimintamallien tarkastelu
investoinnit

Investointien kriittinen
tarkastelu siten, että ne
mitoitetaan tulevaa
palvelutarvetta ja
kaupungin maksukykyä
vastaavasti.

Ei
aloitettu

Prosessit ja rakenteet

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Kaupunginhallituksen
oikea-aikainen,
tavoitteellinen ja
systemaattinen
omistajaohjaus

Kaupunginhallituksen
omistajaohjauskeskustelut
tärkeimpien yhteisöjen
hallitusten jäsenten
kanssa.

Tytäryhtiöiden,
kuntayhtymien ja tärkeimpien
osakasyhtiöiden hallitusten
jäsenten kutsuminen
kaupunginhallituksen
omistajaohjauskeskusteluihin
kerran vuodessa.

Kaupunginhallituksen
Kesken
omistajaohjaus 6.4. 2020
§ 121 Lieksan Kiinteistöt
Oy:lle
koronavirusepidemiassa.
Lieksan Kiinteistöt Oy:n
ja Lieksan Kehitys Oy:n
(Lieke) edustajien
kuuleminen ja
omistajaohjauskeskustelu
15.6.
kaupunginhallituksessa.

Kaupunginhallituksen
oikea-aikainen,
tavoitteellinen ja
systemaattinen
omistajaohjaus

Tärkeimpien yhteisöjen
tilanneraportointi
kaupunginhallitukselle
osavuosiraporttien
yhteydessä.

Lieksan Kiinteistöt Oy ja
Lieksan Kehitys Oy LieKe
raportoivat osana kaupungin
osavuosiraporttia.
Siun Soten, Riverian, PKS:n
ja Karelia Expertin hallitusten
jäsenet raportoivat
yhteisöjen tilanteesta
kaupunginhallitukselle
osavuosiraporttien käsittelyn
yhteydessä ja tarpeen
mukaan.

Lieksan Kiinteistöt Oy ja
Kesken
Lieksan kehitysyhtiö
(Lieke) raportoivat yhtiön
tilanteesta ensimmäisen
osavuosiraportin
yhteydessä. Yhtiön
toimitusjohtajat ja
puheenjohtajat ovat olleet
kaupunginhallituksen
kuultavina yhtiöiden
tilanteesta.

Talous
Toimielimet
Toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
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Tilinpäätös Talousarvio
2019
2020
25 456
0

Muutos
0
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Talousarvio
+muutos
0

Toteuma
31.8.2020
0

Toimielimen
% muutosesitys
0
-

Toimintakulut
Toimintakate
Poistot
Netto

-206 898
-181 441
-667 299
-848 741

-243 211
-243 211
-147 800
-391 011

0
0
0
0

-243 211
-243 211
-147 800
-391 011

-118 021
-118 021
-98 533
-216 554

48,5
48,5
66,7
55,4

0
0
0
0

Johtoryhmä
Palvelut ja niiden vaikuttavuus
Tulosyksikkövastaava: kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen
1501 Johtoryhmä
Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Operatiivinen ja
strateginen johtajuus

Strategisen ja operatiivisen
johtamisen yhteistyön
kehittäminen mm.
jatkamalla valmistelussa
olevien asioiden
sparraamista toimielinten
kokouksissa ja
puheenjohtajiston
palavereissa.

Keskustelut
kaupunginhallituksessa

Valmistelussa olevista
asioista on käyty
sparrauskeskustelua
kaupunginhallituksen
kokouksissa.

Kesken

Puheenjohtajiston ja
puolueryhmien vetäjien
palaverit

Ei
aloitettu

Taloudelliset resurssit

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Henkilöstön
talousosaaminen

Henkilöstön
talousosaaminen

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Johtoryhmän
työskentelypäivät, joissa
arvioidaan palvelujen ja
talouden tilannetta.
Tilannekuvan perusteella
valmistellaan tilanteen
edellyttämät toimenpiteet.

Johtoryhmän
työskentelypäivä 24.8.
Työskentelypäivän
aikana käytiin läpi
kaupungin taloustilanne
ja valmisteltiin vuoden
2021 talousarviota.
Valmistelun yhteydessä
käytiin taloudellisen
tilanteen edellyttämät
toimenpiteet
palvelualueilla.

Kesken

Johtoryhmän sitoutuminen
ja tiivis toiminta talouden
ohjauksessa siten, että
ratkaisut ovat
kokonaisuuden kannalta
tarkoituksenmukaisia
(osaoptimoinnin
välttäminen).

Koronapandemian
seurauksena
tapahtuneiden
merkittävien
tuotannollisten
muutosten seurauksena
on käyty yt-neuvottelut
henkilöstön kanssa ja
sopeutettu tuotantoa
muuttuneisiin
palvelutarpeisiin ja
olosuhteisiin.

Kesken

Osavuosiraporttien
yhteydessä tarkastellaan
mahdollisuuksia
taloudellisten säästöjen
saavuttamiseksi
koronapandemian
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aiheuttaman
verotulopohjan
heikentyessä ja sosiaalija terveyspalvelujen
kustannusten noustessa.
Koronan aiheuttaman
lisääntyneen
palvelutarpeen
kattamiseksi
hyvinvointipalveluissa on
haettu ja saatu
valtionavustuksia
kustannusten
kattamiseksi.

Prosessit ja rakenteet

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Yritysten sijoittumisen
ja kasvun tukeminen

Yritysten sijoittumista ja
kasvuhakuisuutta sekä
paikkakuntaan
sitoutumista tukevat
ratkaisut koko
kaupunkikonsernin
palveluissa

Lieke:n koordinoiman
yhden luukun periaatteen
toteuttaminen ja
juurruttaminen
kaupunkikonsernin
palveluissa.

Yhden luukun periaate on Kesken
otettu käyttöön ja sitä
kehitetään yhteistyössä
konserniyhtiöiden kanssa.
Yhden luukun periaatteen
toteutumisen edistämiseksi
on otettu käyttöön
säännölliset
kaupunginjohtajan,
elinvoimajohtajan ja
kaupunkikonsernin
yhtiöiden toimitusjohtajien
tilannepalaverit.

Työllisyyden kasvu

Paikallisten
työllisyysvaikutusten
huomioiminen
hankinnoissa

Markkinavuoropuhelu
hankintoja suunniteltaessa

Kaupungin hankinnoista
on käyty
markkinavuoropuhelua
paikallisten yritysten
kanssa.

Informaatiotilaisuus
kaupunkikonsernin
tulevista hankinnoista

Tila

Kesken

Kaupungin hankintailta on
järjestetty 29.1. 2020.
Toimintaympäristössä
tapahtuvien
muutosten
huomioiminen ja
palvelutuotannon
tuottavuuden
tehostaminen

Liikuntatoimen,
kuntatekniikan ja
työllisyysyksikön
yhteistyömahdollisuuksien
ja synergiaetujen
selvittäminen

Kevään 2020 aikana

Kuntatekniikan ja
Kesken
liikuntatoimen
yhteistyömahdollisuuksista
ja synergiaeduista on
keskusteltu
hyvinvointipalvelujen ja
kuntatekniikkaliikelaitoksen
kanssa. Valmistelua
jatketaan syksyllä 2020.

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Työvoiman
rekrytointiprosessin
toimivuus

Rekrytointiprosessien
yhteensovittaminen
kaupunkikonsernissa ja
yritysten kanssa

Yhteiset, samaan aikaan
tapahtuvat
kaupunkikonsernin ja
yritysten rekrytoinnit
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Toteuma 31.8.

Tila
Ei
aloitettu

Henkilöstön
Strategian toteuttamista
täydennyskoulutus
edistävät esimiesten
strategisen johtamisen verkkokoulutukset
välineenä

vuoden aikana 5–6
koulutusta / esimies

Henkilöstön
Johtoryhmän koulutukset
täydennyskoulutus
työskentelypäivien
strategisen johtamisen yhteydessä
välineenä

vuoden aikana 2–3
koulutusta

Esimiestunnilla 27.1.
2020 EduHousen kautta
toteutettu koulutus.
KVTES, TES ja OVTES
sisältöihin liittyvät
koulutukset Eduhousen
kautta elokuussa 2020.

Kesken

Ei
aloitettu

Talous
Johtoryhmä
Toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot
Netto

Tilinpäätös Talousarvio
2019
2020
283
0

Muutos
0

Talousarvio
+muutos
0

Toteuma
31.8.2020
0

-448 059
-447 776

-505 827
-505 827

0
0

-505 827
-505 827

-331 579
-331 579

-447 776

-505 827

0

-505 827

-331 579

Toimielimen
% muutosesitys
0
65,5
0
65,5
0
65,5
0

Elinvoiman edistäminen
Palvelut ja niiden vaikuttavuus
Tulosyksikkövastaava: elinvoimajohtaja Susanna Saastamoinen
1420 Kaup.hallituksen avustukset
1425 Markkinointi ja viestintä
1430 Elinkeinotoimi
1450 EU- ym. projektit
1490 Maaseutuhallinto
Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Oma ohjaus
elinvoima-asioissa

Toimintakyvyn
parantaminen
merkittävissä
elinkeinoelämän
muutostilanteissa
ennakoiden ja luoden
vaihtoehtoisia
toimintamalleja

Riskianalyysi ja
toimintasuunnitelman
päivitys LieKen johdolla
koko konsernissa.

Työ on meneillään.

Kesken

Oma ohjaus
elinvoima-asioissa

Toiminnan kehittäminen
valittujen strategisten
kumppaneiden kanssa

Toimialakohtaisesti
strategisten partnereiden
tunnistaminen, muutosten
ennakointi ja toiminnan
kehittäminen.

Työ on aloitettu.

Kesken

Kehittämisprojektien
suunnittelu,
toteutussuunnitelmien
tekeminen ja toiminnan
analysointi

Lieksan Kehitys Oy
LieKe on saanut
rahoituksen kahteen
hankkeeseen erityisesti
koronatilanteen hoitoon:
Yritysten
toimintaedellytysten
turvaaminen
koronaepidemiatilanteessa EAKR-hanke
(osatoteutus,
matkailuyrityspainotus)
ja Koronaviruksen

Kesken

Hallittu riskinotto
Kasvua tukevien riskien
kehittämistoiminnassa ottaminen systemaattisen
riskiarvioinnin pohjalta
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aiheuttaman häiriön
minimointi yrityksille
ESR-hanke (oma
hanke).
Kolin matkailualueen
elpyminen hankehakemus on
jätetty TEMin erityiseen,
matkailun
alueorganisaatioille
suunnattuun
hankehakuun.
Toimialueena koko
Lieksa.
Yritysten sijoittumisen Yritysten sijoittumista ja
ja kasvun tukeminen
kasvuhakuisuutta sekä
paikkakuntaan
sitoutumista tukevat
ratkaisut
kaupunkikonsernin
palveluissa

Kaupunkikonsernin
kokonaisetu huomioiden
harkinnanvaraisuus
kaupungin eri yksiköiden
palveluiden toimittamisen
osalta.
Alueella olevien yritysten
investointien edistäminen.
Invest-in -hanketoiminnan
suunnittelu ja
toteuttaminen LieKen
toimesta kärkenä
strategian mukaiset
toimialat matkailu sekä
bio-/kiertotalous.
Kaupunkikonsernin ja
yritysten välisen
yhteistyön tiivistäminen.

Yritysten sijoittumisen Matkailun kehittäminen
ja kasvun tukeminen
koko Lieksan kaupungin
alueella Kolin iso kuva
2050-linjausten
mukaisesti

Matkailun strategisen
toimenpideohjelman
suunnittelu ja toteutus.
Matkailun toimintamallien
hiominen tulevaisuuden
tarpeet huomioiden.
Kolin koordinaatioryhmän
alatyöryhmien työn ja
suunniteltujen
kokonaisuuksien
edistyminen.

Työllisyyden kasvu

Osaavan työvoiman
saatavuuden edistäminen
mukaan lukien
työperäinen
maahanmuutto.

Osavuosiraportti 2 2020

Osaavan työvoiman
hankinnan painopisteenä
Lieksan ulkopuolinen
työvoima.
Lieksan Kehitys Oy
LieKen 5T-hankkeen
(Tekemätöntä Työtä
Tarjolla, Työpaikkoja
Tekijöille) toimenpiteet
kohdistetaan yritysten
tarpeiden mukaan
osaavan työvoiman
hankintaan.
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LieKen Invest in -hanke Kesken
on saanut rahoituksen ja
käynnistyy loppuvuoden
aikana.
Sivuvirtojen
innovatiiviset
kierrätysratkaisut
(biokaasu) -hanke on
käynnissä.
Koronatilanteen vuoksi
säännöllisiä tapaamisia /
foorumeita on jouduttu
perumaan yrittäjien
kanssa.

Matkailun strategiseen
Kesken
toimenpideohjelmaan
liittyvä pohjatyö on
käynnistynyt. Kolin
matkailun elpyminen hankkeen hakeminen on
yksi toteutetuista
toimenpiteistä.
Kolin
koordinaatioryhmän
alatyöryhmät
(maankäyttö ja
logistiikka) kokoontuneet
kaksi kertaa elokuun
loppuun mennessä.
Rekrytointiin liittyen on
toteutettu LieKen
toimesta sekä
rekrytointi- että
alueellisia
imagokampanjoita, jotka
jatkuvat myös
loppuvuonna.
Maakunnallinen
yhteistyö työllisyyden
edistämiseksi loppui
koronan alettua.

Kesken

Työperäisen
maahanmuuton pilotointi
yritysten tarpeista tulevilla
toimialoilla yhteistyössä
työllisyystoimijoiden
kanssa.
Verkostoituminen
maakunnan toimijoiden
kanssa osaavan
työvoiman saamisen
edistämiseksi.
Työllisyyden kasvu

Paikallisten
työllisyysvaikutusten
huomioiminen
hankinnoissa

Hankintainfon
järjestäminen
kaupunkikonsernin
vuoden 2020
hankinnoista.
LieKen hankintaasiamiesyhteistyön esiin
nostaminen paikallisten
yritysten avuksi
hankintoihin liittyen.

Paikkakunnan
imagon kehittäminen

Positiivisen imagon
vahvistaminen, myös
yhteistyössä strategisten
kumppaneiden kanssa

Kaupunkikonsernin
hankintailta alueen
yrityksille järjestettiin
tammikuussa.
Hankintaasiamiesyhteistyötä
nostettu esiin aktiivisesti.

Lieksan uuden brändin
käyttöön ottaminen ja
hyödyntäminen
viestinnässä.

Lieksan kaupungin
uusittu brändi on
lanseerattu
tammikuussa.

Kaupunkikonsernin
viestinnän keskittäminen
kaupungin elinvoiman
alaisuuteen.

Kaupunki on rekrytoinut
vakituisen
viestintäsihteerin.

Konsernin sisäisen
viestintäsuunnitelman ja vastuiden tarkentaminen.

Toteutunut

Kesken

Linjauskeskusteluja on
käyty koskien
kaupunkikonsernin
viestinnän organisointia.

Markkinointi/viestintäsuunnitelman
tekeminen.
Paikkakunnan
vetovoimaisuuden
lisääminen

Uusien kuntalaisten
kotiutuminen

Positiivisen ja
ratkaisukeskeisen
asenneilmaiirin
kehittäminen

Paikkakunnalle
muuttavien henkilöiden
huomioiminen

Tiedottamisen lisääminen.
Asenneilmapiiriin
vaikuttaminen
yhteistyössä yrittäjien
kanssa.

Uusien kuntalaisten infon
kehittäminen.
Lieksan työllisyys- ja
palvelumahdollisuuksiin
painottuvan tapahtuman
järjestäminen.
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Kaupunki on lisännyt
tiedottamista eri
kanavissa.

Kesken

Toitalieksassa.fi
nettisivu-uudistus on
toteutettu LieKen 5Thankkeen toimesta, ja
tavoitteena on sekä
tiedottaa avoimista
työpaikoista että luoda
kuvaa Lieksasta hyvänä
paikkana asua ja elää.
Lieksan kaupunki ja
Lieksan Kehitys Oy
LieKen 5T-hanke
järjestivät tammikuussa
uusille kuntalaisille
tilaisuuden yhteistyössä
mm. paikallisen
yrittäjäjärjestön kanssa

Kesken

hyvinvointikeskus
Liehussa.
Lieksan kansalaisopisto
on suunnitellut
syyskaudella
toteutettavan Lieksa
tutuksi -kurssin, joka on
suunnattu erityisesti
uusille kuntalaisille.
Amcor Flexibles Oy
Finlandin Lieksan
tehtaan sulkemisen
vuoksi järjestettiin
amcorilaisille LieKen 5Thankkeen toimesta
erillistapahtuma, jossa
yritykset esittelivät
työmahdollisuuksia
Lieksassa.
Operatiivinen ja
strateginen johtajuus

Lieksan edunvalvonnan
tehostaminen.

Aktiivinen edunvalvonta
eri sidosryhmiin

Strategisen ja
operatiivisen johtaminen
yhteistyön kehittäminen.
Kolmannen sektorin
palvelutuotanto

Turvataan tapahtumien
järjestämisedellytyksiä ja
kolmannen sektorin
mahdollisuuksia tuottaa
tapahtumia

Edunvalvontaa on tehty
konsernin ja
luottamushenkilöiden
toimesta eri
sidosryhmiin.

Kaupunginhallituksen
Kaupunginhallituksen
myöntämien avustusten
avustuksista neljä
vastikkeellisuuden arviointi käsiteltiin tammikuussa,
ja loput käsiteltiin
toukokuussa. Koronatilanteen vuoksi myös jo
myönnettyjen
avustusten
vastikkeellisuutta on
arvioitu uudelleen.

Kesken

Toteutunut

Prosessit ja rakenteet

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Oma ohjaus
elinvoima-asioissa

Elinkeinoelämän kasvua
tukevan yhden luukun
toimintaperiaatteen
vakiinnuttaminen
kaupunkikonsernissa

Lieksan Kehitys Oy LieKen
koordinaatiovastuun
juurruttaminen ja sisäisen
toimintaperiaatteen
vahvistaminen yhden
luukun periaatteessa.

Konserniyhtiöiden
kanssa pidetyt palaverit
akuuteista kehittämis- ja
elinkeinoasioista
säännöllisiä.

Kesken

Keskinäisen tiedonvaihdon
edelleen kehittäminen.
Yritys- ja työllisyyspuolen
yhteisen
asiakastietojärjestelmän
käyttöönotto.

Otettu käyttöön Teamsjärjestelmän
ryhmätoiminto
tiedonvaihdon
parantamiseksi konsernin
sisällä.
Yritys- ja työllisyyspuolen
yhteinen
asiakastietojärjestelmä
on otettu käyttöön.
Verkkopalveluna
toteutettu yritys- ja
palveluhakemisto on
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otettu käyttöön
alkukesällä,
lieksa.yrityshakemistot.fi.
Sinne päivittyy julkisista
lähteistä (mm. PRH)
alkavat ja lopettaneet
yritykset, yritystiedot,
toimialat ym.
kuukausittain.
LieKe on hankkinut
koronahäiriön
hoitamiseen tarkoitetun
yksinyrittäjätuen teknisen
ratkaisun, ja toiminut
tuen valmistelijana sekä
yrittäjien apuna tukien
hakemisessa.
Käsittelyprosessi
hakemuksesta
valmistelun kautta
päätöksentekoon
kaupungilla on hiottu
yhtenäiseksi prosessiksi
asiakkaiden kannalta.
Työllisyyden kasvu

Työllisyyden edistäminen
ja kokonaistyöttömyyden
vähentäminen

Lieksan Kehitys Oy LieKen
5T-hankkeen
(Tekemätöntä Työtä
Tarjolla, Työpaikkoja
Tekijöille) ja Lieksan
kaupungin sekä Juuan
kunnan Kohti työtä ja
koulutusta -hankkeen
toimintasuunnitelmien ja
tavoitteiden seuraaminen.
Kohti työtä ja koulutusta hankkeen tavoitteet ja
toimenpiteet tarkemmin
työllisyyspalveluiden
osiossa.
Kaupungin
työllisyysyksikön toiminnan
tehostaminen.
Työllisyyden
kokonaisuuden prosessien
hiominen kaupungin
työllisyysyksikön,
hankkeiden, LieKen sekä
työllisyystoimijoiden
kesken.

Hankkeita ja
työllisyysyksikön
toimintaa on viety
eteenpäin ottaen
huomioon erityisesti
koronatilanteen tuomat
muutokset
toimintaympäristöön ja
toimintaan.

Kesken

Kaupungin
työllisyysyksikön ja Kohti
työtä ja koulutusta hankkeen toimenkuvia on
organisoitu uudelleen
mahdollisimman
saumattoman työn ja
kehittämisen
varmistamiseksi (esim.
50 % / 50 % työtehtävät).
Kuntouttava työtoiminta
jouduttiin katkaisemaan
maaliskuun puolivälistä
alkaen, ja toiminnot
avautuivat uudelleen
kesäkuun alussa.

Tunnusluvut
Talous
Koronatilanne on vaikuttanut laajasti elinvoiman palvelualueen vuoden 2020 suunnitelmiin ja niiden toteuttamiseen.
Toisessa osavuosiraportissa on tehty Markkinoinnin ja viestinnän kustannuspaikalta 1425 on vähennetty kuluja siten,
että kokonaisvaikutus on -31.000 eur. Koronan vuoksi tapahtumia ja messuja on peruttu, minkä lisäksi laajempaa,
suunniteltua markkinointia ei ole valtakunnallisesti toteutettu.
Kustannuspaikalle 1430 Elinkeinotoimi on tehty muutoksia siten, kokonaisvaikutus on yhteensä -50.000 eur.
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Elinvoiman palvelualueen kustannuspaikkarakennetta on muutettu vuoden vaihteessa selkeyden vuoksi siten, että
kustannuspaikalle 1450 kirjataan jatkossa kaupungin hallinnoimat hankkeet. Uudelle kustannuspaikalle 1451 kirjataan
kaupungin erilaiset hankerahoitukset. Muutos budjettiin tehdään ensimmäisessä osavuosiraportissa.
Kaupungin hallinnoimien hankkeiden kustannuspaikalle 1450 kirjaantuu mm. Kohti työtä ja koulutusta -hanke.
Kustannuksia ja tuloja tulee pienentymään siten, että vaikutus on toimintakatteeseen noin 20.000 eur.
Kustannuspaikalta 1451 on pienennetty tälle vuodelle varattuja hankerahoitusten osuuksia 35.000 eurolla.
Maaseutuhallinnon (kp 1490) osalta yksi henkilö on siirtynyt 50 % työajalle, minkä vaikutus vuositasolla on Lieksalle
8.190 eur.
Elinvoiman edistäminen
Toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot
Netto

Tilinpäätös Talousarvio
2019
2020
142 359
408 387
-1 065 342
-922 983
-374 386
-1 297 369

-1 579 849
-1 171 462
-91 500
-1 262 962

Muutos
0

Talousarvio
+muutos
408 387

Toteuma
31.8.2020
2 383

26 950
26 950
0
26 950

-1 552 899
-1 144 512
-91 500
-1 236 012

-858 292
-855 909
-205 034
-1 060 943

Toimielimen
% muutosesitys
0,6
-113 000
55,3
248 811
74,8
135 811
224,1
0
85,8
135 811

Joukkoliikenne
Palvelut ja niiden vaikuttavuus
Tulosyksikkövastaava: elinvoimajohtaja Susanna Saastamoinen
1475 Joukkoliikenteen tukeminen
Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Lähipalveluiden
saavutettavuus ja
asiakaspalveluiden
tavoitettavuus
palvelukysynnän
mukaisesti

Joukkoliikenteen palvelut ja Nettisivujen päivitys
aikataulut helposti
aikataulujen ja palveluiden
asiakkaan saatavilla.
osalta kaikista
liikennemuodoista,
Kimppakyytiliikenteen esiin mahdollisiin muutoksiin
tuominen kaikille
reagoiminen.
mahdollisena
liikennemuotona.
Bussiliikenteen aikataulut
bussikatoksiin ja niiden
ajan tasalla pitäminen.

Toteuma 31.8.

Tila

Bussikatosten aikataulut
päivitetty alkuvuodesta.

Kesken

Kimppakyytiliikennettä on
hyödynnetty
asiakasliikenteen lisäksi
ostosten kuljettamiseen
asiakkaille
koronatilanteesta
johtuen.

Kimppakyytiliikenteen
markkinointi.
Operatiivinen ja
strateginen johtajuus

Joukkoliikenteen
edunvalvonnan
tehostaminen

Elyjen ja kuntien välisten
sopimusten uusinta
keväällä 2020.
Palvelutason määrittelytyö
vuoden 2020 aikana, tulee
voimaan v. 2021 alusta.

Elyn uusi sopimusmalli
on valmisteilla; tulee
päätöksentekoon
syyskuussa.
Elyn
joukkoliikennetyöryhmä
ei ole kokoontunut
keväällä koronasta
johtuen.
Palvelutason
määrittelytyö tullaan
tekemään Elyn toimesta
loppuvuoden aikana.

Prosessit ja rakenteet
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Kesken

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Lähipalveluiden
saavutettavuus ja
asiakaspalveluiden
tavoitettavuus
palvelukysynnän
mukaisesti

Joukkoliikenteen
kilpailutuksen valmistelu

Sopimuskausi päättyy
31.7.2020, mahdollisuus
yhteen optiovuoteen
1.8.2020-31.7.2021.
Optiovuoden
vahvistaminen ja/tai uuden
kilpailutuksen valmistelu.

Optiovuosi on vahvistettu
liikennöitsijöille eli
sopimuskausi päättyy
31.7.2021. Uuden
kilpailutuksen valmistelu
kaudesta 1.8.2021
alkaen on aloitettu.

Kesken

Talous
Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Lieksan kaupungin välillä on sovittu yhteistyösopimus henkilökuljetusten
järjestämisestä, joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmästä ja joukkoliikenteen kustannusten jakamisesta. Sopimus
on tullut voimaan 1.7.2014 ja on voimassa toistaiseksi. Rahoitussuunnitelma tehdään vuosittain ja liitetään
yhteistyösopimukseen. ELY:n tavoitteena oli neuvotella uuden muotoinen sopimus kuntien kanssa uusiksi kevään 2020
aikana, mutta johtuen korona-ajasta asia on viivästynyt. Uusi sopimusmalli on tullut kuntiin elokuussa ja se menee
päätöksentekoon syyskuussa. Kuntien 20 % rahoitusosuus pysyy samalla tasolla uudessa sopimuksessa.
Joukkoliikenteen kustannuspaikalta tililtä 4422 Kuljetuspalvelut vähennetään kuluja 10 teur johtuen korona-ajan
liikennöinnin vaikutuksesta reitteihin Lieksa-Joensuu ja Lieksa-Nurmes. Tililtä 3140 Muut myyntitulot vähennetään tuloja
10 teur, sillä Siun soten maksuosuus kimppakyydeistä tulee alenemaan alkuperäiseen arvioon verrattuna. Tähän on
vaikuttanut kimppakyydeissä matkustavien Siun soten asiakkaiden määrän väheneminen SHL-/VPL-/päivätoiminnassa
(osin koronan vaikutus).
Joukkoliikenne
Toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot
Netto

Tilinpäätös Talousarvio
2019
2020
50 683
42 500

Muutos
0

Talousarvio
+muutos
42 500

Toteuma
31.8.2020
18 993

-303 049
-252 366

-297 795
-255 295

0
0

-297 795
-255 295

-179 913
-160 920

-252 366

-255 295

0

-255 295

-160 920

Toimielimen
% muutosesitys
44,7
-10 000
60,4
10 000
63,0
0
63,0
0

Työllisyyspalvelut
Palvelut ja niiden vaikuttavuus
Tulosyksikkövastaava: työllisyyspalveluvastaava Varpu Honkanen
2270 Työllisyyspalvelut
2271 Kuntouttava työtoiminta
2272 Tukityöllistetyt
Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Työllisyyden kasvu

Työllisyyden edistäminen
ja kokonaistyöttömyyden
vähentäminen

Tavoitetaso/
seurantatapa
Työllisyyspalvelut
järjestävät asiakkaan työ
- ja toimintakyvyn
mukaisia kuntouttavan
työtoiminnan paikkoja
yhdistyksiin, kaupungin
palvelukeskuksiin ja/tai
työllisyyspalveluien omiin
toimintoihin sekä Kohti
työtä ja koulutusta hankkeen aikana
perustettavaan
Vauhdittamoon.
Kohti työtä ja koulutusta hankkeen toiminnan
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Toteuma 31.8.

Tila

Kuntouttava työtoiminta
Kesken
käynnistettiin koronatauon
jälkeen 1.6.2020.
Asiakasohjaus
kuntouttavaan
työtoimintaan on ollut
verkkaista, koska
verkostoyhteistyökumppanit
tekevät edelleen etätöitä.
Asiakasmäärä oli elokuun
lopussa vain 98 henkilöä.
Kohti työtä ja koulutusta hankkeeseen ohjautui hyvin
koronatauon aikana työ- ja
toimintakyvyn selvitykseen
asiakkaita Siun sotelta.

täysimittainen
käynnistäminen.
Lieksan Kehitys Oy
LieKen 5T -hankkeen
toteuttaminen
(Tekemätöntä Työtä
Tarjolla, Työpaikkoja
Tekijöille).

Työllisyyden kasvu

Työllisyyden edistäminen
ja kokonaistyöttömyyden
vähentäminen

Kuntouttavan
työtoiminnan henkilö-,
toimintapäivä-, ja
euromääräinen
seuraaminen tilastoista
kuukausittain.
Kohti työtä ja koulutusta hankkeen asiakasmäärän
seuraaminen,
asiakasmäärätavoite
Lieksassa 300 asiakasta
/ 2020.
Väliarvioinnin,
loppuarvioinnin ja palautteen antaminen.
Tarkemmat numeeriset
seurantamittarit
tunnusluvuissa.

Työllisyyden kasvu

Työllisyyden kasvu

Vauhdittamon
asiakasmäärä tuplaantui
kevään 19 asiakkaasta 39
asiakkaaseen.
5T -hankkeeseen ohjataan
asiakkaat, joilla on
osaamista avoimille
työmarkkinoille. Vähäinen
asiakasmäärä
työllisyyspalveluissa on
vaikuttanut tähän
ohjaustyöhön.
Kuntouttavan työtoiminnan
toimintapäiviä seurataan
toimintalistoilla.
Asiakasmäärä vain on
erittäin alhainen.
Kohti työtä ja koulutusta hankkeen asiakasmäärä oli
kesäkuun lopussa 173
henkilöä ja nyt elokuun
lopulla 202 henkilöä.
Kuntouttavan työtoiminnan
asiakkuuksista tehdään
väliraportit ja loppuarviot.
Työvalmentajat tekevät
lausuntoja
lääkäripalveluihin
huomioistaan asiakkaiden
työ -ja toimintakyvystä.

Työllisyyspalvelut
järjestävät pitkään
työttöminä olleille
henkilöille ja
työllistämisvelvoitteen
piiriin kuuluville henkilöille
työkokeilu- ja
palkkatukipaikkoja
palvelukeskuksiin.

Määrällinen tavoite on 20
henkilöä kuukaudessa
palkkatuetussa työssä
palvelukeskuksissa.

Palkkatuella työskenteli
elokuun lopussa 15
henkilöä ja työkokeilussa 8
henkilöä.

Määrällinen tavoite on 20
henkilöä työkokeilussa
palvelukeskuksissa.

Koronan vaikutukset
näkyvät myös
palkkatukityöhön
ohjautumisessa.

Asiakas- ja
verkostoprosessin
kehittäminen on
oleellinen
työllisyyspalvelujen ja
Kohti työtä ja koulutusta hankkeen työtehtävä.

Prosessin kehittymisen
vaikutuksia seurataan
asiakkaiden
näkökulmasta ja
mietitään seurantaan
oikeat mittarit (esim.
asiakkuuksien kesto ja
palvelun laatu).

Kohti työtä ja koulutustahankkeessa on käytössä
ESR-seuranta sekä
asiakkuuksien
vaikuttavuustilastointi.
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Toteutunut

Työllisyyspalveluissa
tilastoidaan asiakkuuksien
kesto, arvioinnit ja
jatkopolutukset/siirtymiset
eteenpäin asiakkaan
työllistymispolulla. Uusi
asiakastietojärjestelmä on
otettu käyttöön 1.6.2020 ja
sinne tilastoidaan kaikki
asiakastyön yhteydenotot.
Järjestelmästä saa
poimittua erilaisia
asiakasraportteja.

Toteutunut
osittain

Toteutunut

Työllisyyden kasvu

Asiakasohjaus
työllisyyspalveluihin ja
hankkeeseen tapahtuu
pääosin TE-palvelujen,
Siun soten ja asiakkaan
tekemän
aktivointisuunnitelman tai
monialaisen
työllistymissuunnitelman
kautta.
Asiakkaiden jatkopolkuja
seurataan.

Työllisyyden kasvu

Työllisyyspalvelut ja Kohti
työtä ja koulutusta -hanke
osallistuvat
verkostokokouksiin eri
työllisyystoimijoiden
kanssa.

Työllisyyspalvelut
seuraavat kuntouttavaan
työtoimintaan
ohjautuneiden
asiakkaiden määrää ja
Kohti työtä ja koulutusta hanke seuraa heille
ohjautuneiden
asiakkaiden määrää.
Työllisyyspalvelut ja
hanke seuraavat
asiakasprosessien
läpivirtaavuutta ja
jatkopolkuja sekä luovat
mittarit seurantaan.
Pielisen-Karjalan
työllisyystoimijoiden
kokous 2 kertaa
vuodessa.
Lieksan paikallisen
työllisyystyöryhmän
kokous 2–4 kertaa
vuodessa.
Hanke osallistuu
verkostokokouksiin myös
Juuassa.
TYP-johtoryhmän
(Työllisyyttä edistävä
monialainen työryhmä
kokoukset.

Työllisyyspalvelujen
asiakkuudet tilastoidaan
toimintapäivien mukaan
kuntouttavassa
työtoiminnassa, työkokeilu
ja palkkatuelle siirtyneet.

Toteutunut

Kohti työtä ja koulutusta hankkeessa seurataan ja
tilastoidaan asiakkaita
ohjaava taho sekä
asiakkaiden jatkopolut.

Koronan vuoksi lähes kaikki Toteutunut
kokoukset ovat siirtyneet
osittain
toteutettavaksi sähköisesti
TEAMSilla. Seuraava
Pielisen-Karjalan
työllisyystoimijoiden kokous
on 22.9.2020 Juuassa ja
TEAMSilla ja myös TYPjohtoryhmäkokous.
Paikallisia
työllisyystoimijoiden
kokouksia ei ole pidetty nyt
korona-aikana. Siun soten
ja TE-palvelujen kanssa on
luotu toistuvaksi joka toinen
viikko tapahtuma kokous
TEAMSilla.

Taloudelliset resurssit

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Toimintaympäristössä
tapahtuvien
muutosten
huomioiminen ja
palvelutuotannon
tuottavuuden
tehostaminen

Työllistämistoimenpiteet ja
-palvelut kohdennetaan
yhteistyössä hillitsemään
työmarkkinatuen
kuntaosuuden kasvua.

Tavoitetaso
kuntaosuuslaskulle (ns.
sakkomaksu) asetetaan
87000 € kuukaudessa.

Työmarkkinatuen
kuntaosuuslaskun
kuukausikeskiarvo on
elokuun lopulla 119258
€ (tavoite 87000 €).

Toteutunut
osittain

Toimintaympäristössä
tapahtuvien
muutosten
huomioiminen ja
palvelutuotannon
tuottavuuden
tehostaminen

Työllisyyspalveluiden ja
hankkeiden välisen
yhteistyön tiivistäminen ja
asiakkaiden ohjaaminen
eri hankkeisiin.

Kuntaosuuslaskun
kasvu johtuu heikosta
asiakasohjauksesta
työllisyyspalveluihin
kuntouttavaan
työtoimintaan sekä
poikkeuslain
määräämästä
toimintojen sulkeminen
ajalle 18.3. -31.5.2020.

Seurataan
työllisyysyksiköstä tai
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Asiakkaiden ohjaaminen
eri hankkeisiin
työllisyysyksikön kautta
(määrä).
Toteutuneita toisen
työnantajan työhön
siirtämisiä seurataan ja
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Työ- ja
toimintakykyasiakkaita
on ohjautunut
hankkeeseen niin Siun
soten kuin
työllisyyspalvelujen
ohjaamana yhteensä 86
Lieksassa ja Juuassa

Toteutunut

hankkeista toisen
työnantajan työhön
palkkatuella siirtyneiden
henkilöiden määrää.

mallista tiedotetaan
(palkkatuki).

16.
Kokonaisasiakasmäärä
on 102 henkilöä.
Palkkatukilaisten
siirtämisiä toiselle
työnantajalle on
ainoastaan 1 kpl.
Siirtoihin vaikuttaa
haasteellinen
työmarkkinatilanne ja
muut hankkeet.

Toimintaympäristössä
tapahtuvien
muutosten
huomioiminen ja
palvelutuotannon
tuottavuuden
tehostaminen

Työllisyyden kuntalisän
markkinoinnin edelleen
tehostaminen yritys- ja
yhdistyssektorille.

Myönnettyjen kuntalisien
kk- tasoinen
tilastoseuranta erittelyllä
yhdistykset/yritykset.
Tavoitteena 15 henkilöä
vuodessa.

Kuntalisäpäätöksiä ei
ole tehty koronatauon
jälkeen. Yrityksiin on
tehty koko kuluvana
vuotena 2 kpl ja
yhdistykseen 2 kpl
kuntalisäpäätöksiä.
Yhdistyssektorille
kuntalisän myöntämisen
esteenä on 100 %
palkkatukityöllistäminen.

Myöhässä
/ Ei
toteutunut

Henkilöstön
talousosaaminen

Talousnäkökulman
osaamisen ymmärtämisen
lisääminen oman työn
kannalta.

Vuosittaiset tulostavoitteet
tuodaan henkilöstölle
esille ja niitä tarkistetaan
kvartaaleittain.

Palavereissa käydään
viikkotasolla
tulosyksikön toteumaa
läpi niin asiakasmäärän
kuin taloudellisen
näkökulman suhteen.

Toteutunut

Toimintaympäristössä
tapahtuvien
muutosten
huomioiminen ja
palvelutuotannon
tuottavuuden
tehostaminen

Työllisyyspalvelun ja Kohti
työtä ja koulutusta hankkeen kokonaisuuden
prosessien hiominen ja
toiminnan tehostaminen

Toiminnan
muutosprosessin
aloittaminen

Työllisyysyksikön ja
Toteutunut
Kohti työtä ja koulutusta
-hankkeen toimintamalli
on nivottu yhteen. 2
työvalmentajaa tekee 50
%:lla työajalla
hankkeessa ja
työllisyyspalveluissa ja
kolmannen
työvalmentajan työaika
jakautuu Kohti työtä ja
koulutusta -hankkeen ja
5T -hankkeen kesken.
Lisäksi hankkeen
rekrytoinnit saatiin
päätökseen koronatauon
jälkeen.

Prosessit ja rakenteet

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Asiakaspalautejärjestelmie
n ja monikanavaisen
viestinnän kehittäminen

Työllisyys- ja
yrityspalveluiden
yhteisen
asiakastietojärjestelmä
n (CRM) käyttöönotto.
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Tavoitetaso/
seurantatapa
Käyttöönotto
ensimmäisen
vuosineljänneksen
aikana.
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Toteuma 31.8.

Tila

CRMasiakastietojärjestelmä on
ollut 1.6.2020 alkaen
päivittäisessä
asiakastyössä käytössä
niin työllisyyspalveluissa
kuin Kohti työtä ja
koulutusta hankkeessakin.

Toteutunu
t

Toimintaympäristössä
tapahtuvien muutosten
huomioiminen ja
palvelutuotannon
tuottavuuden tehostaminen

Työllisyyspalveluiden,
Kohti työtä ja
koulutusta -hankkeen
sekä 5T-hankkeen
asiakasprosessit on
kuvattu kirjallisesti
huomioiden
yhteisverkosto.

Asiakasprosessien
kirjallinen kuvaaminen
ja toimintaohjeet.

Asiakasprosessin
kuvaaminen on kesken.
Siun sotelle on tehty
asiakasprosessin kuvaus
koskien työ- ja
toimintakyky asiakkaiden
ryhmää.

Toteutunu
t osittain

Toimintaympäristössä
tapahtuvien muutosten
huomioiminen ja
palvelutuotannon
tuottavuuden tehostaminen

Työllisyyspalveluiden
vakituisen
henkilökunnan
työnkuvien
tarkentaminen
muuttuvien prosessien
mukaisesti.

TVA-tarkastelu

Työllisyyspalveluvastaava
n TVA on tehty ja
työvalmentajan
tehtäväkuvan tarkastelu
on vielä aloittamatta.

Kesken

Määrällinen ja laadullinen
henkilöstösuunnittelu

Työllisyyspalvelut,
Kohti työtä ja
koulutusta -hanke sekä
Lieken 5T -hanke
toteuttavat
innovatiivista
synergiaetua tuovaa ja
toimintamalleja jatkoon
juurruttavaa
henkilöstösuunnittelua.

Yhteisellä
henkilöstösuunnittelull
a saadaan aikaan
toiminnan
tehostamista ja
prosessien hiomista,
esim. kaksiosaiset
tehtäväkuvat eri
yksiköissä.

Tehtäväkuvissa kolmella
Toteutunu
henkilöllä on 50 % jaettu
t
tehtäväkuva. Yhden
työvalmentajan
tehtäväkuva jakautuu
työllisyyspalveluihin ja
Kohti työtä ja koulutusta hankkeelle. 1.7.2020
työllisyyspalveluvastaavan
tehtäväkuva jaetiin 50 %
työajalla
työllisyyspalveluihin ja 50
% työajalla Kohti työtä ja
koulutusta -hankkeeseen.
Yhden työvalmentajan
tehtäväkuva jakautuu
Kohti työtä ja koulutusta hankkeelle ja 5T hankkeelle.

Toimintaympäristössä
tapahtuvien muutosten
huomioiminen ja
palvelutuotannon
tuottavuuden tehostaminen

Kohti työtä ja
koulutusta -hankkeen
Vauhdittamosta
muodostuu eri
työllisyystoimijoiden
työn tekemisen ja
kohtaamisen paikka.

TE-palvelut ja Siun
sote ottavat asiakkaita
vastaan
Vauhdittamossa
kaupungin
työllisyystoimijoiden
lisäksi.
Tavoitteena on, että
asiakkaat etenevät
kohti työtä, koulutusta,
kuntoutusta tai
eläkettä ja saavat
tähän sopivia välineitä.

TE-palvelujen
asiantuntijan ja
sosiaaliohjauksen
saaminen samalle
hankkeen palvelualustalle
on edelleen kesken.
Päätöksentekoon TEpalveluilla vaikuttaa
alkavat kuntakokeilut.
Lieksa on mukana
kuntakokeilussa ja
alkamisajankohta on
1.3.2021.

Toimintaympäristössä
tapahtuvien muutosten
huomioiminen ja
palvelutuotannon
tuottavuuden tehostaminen

Tavoitteena on, että
saadaan kehitettyä
laadukkaita,
palvelutarpeisiin
vastaavia palveluja
reaaliaikaisesti.

Asiakkaat ohjataan
tarpeen mukaan eri
palveluiden piiriin.

Työ- ja
Toteutunu
toimintakykyasiakkaiden
t
kartoitusta tehdään ja
siihen suunnatut
lääkäripalvelut ovat
alkaneet Lieksassa
14.8.2020. Asiakkaita
ohjataan myös
ammatilliseen
kuntoutusselvittelyyn työ
ja toimintakykyjaksoille.
Muuta asiakasohjaustyötä
tehdään työkokeiluun,
koulutukseen, tuettuun
työhön sekä 5T -hankkeen
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Asiakkuuksien kestoa
ja palvelujen laatua
seurataan
kokonaisuutena
huomioiden
yksilöllisen
työllisyyspolutuksen
eri osa-alueet.
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Kesken

kautta avoimille
työmarkkinoille.

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoitetaso/
seurantatapa

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Laadukas
johtaminen ja
esimiestyö

Johtamisen työkalujen
kehittäminen ja käytön
tehostaminen sekä
dokumentointi.

Kehityskeskustelut.

Laadukas
johtaminen ja
esimiestyö

Johtamisen työkalujen
kehittäminen ja käytön
tehostaminen sekä
dokumentointi.

Säännölliset
tiimipalaverit.

Henkilöstön osaamisen
varmistaminen.

Terveyden ja
hyvinvoinnin
edistäminen

Avoimen viestinnän ja
hyvän työilmapiirin
kehittäminen

Kohti työtä ja koulutusta
-hankkeen henkilöstö
sekä työllisyyspalvelujen
henkilöstö osallistuu
hankkeen
toimijaverkostolle
järjestämiin koulutuksiin
ja opintokäynteihin myös
itse.

Tila

Kehityskeskustelut käydään
lokakuun 2020 aikana.

Toteutunut
osittain

Työhyvinvointikysely.

Hankehenkilöstön
tiimipäivät kerran
kuukaudessa.
Rajapintakokoukset
hankkeen ja
työllisyyspalvelujen
kanssa.

Henkilöstön
täydennyskoulutus
strategisen
johtamisen
välineenä

Toteuma 31.8.

Työllisyyspalvelujen ja Kohti Toteutunut
työtä ja koulutusta -hankkeen
palaverit ovat yhteisiä
viikkopalavereja.
Rajapintakokouksille ei ole
tarvetta, koska on yhteinen
CRM-järjestelmä tullut
asiakastyöhön.
Virkistyspäivä on yhteinen ja
pyritään pitämään syyskuun
loppuun mennessä.

Henkilökunnan
täydennyskoulutus
tarpeen mukaan.

Henkilöstöstä 3 opiskelee
Toteutunut
työhön valmentajaksi.
Omaehtoisesti työn ohella
opiskelee 1 henkilö päihdeKohti työtä ja koulutusta ja mielenterveystyön
-hankkeen toimijoille
ammattitutkintoa ja 1 henkilö
järjestämiä koulutuksia ja työ- ja
opintokäyntejä
toimintakykykoordinaattoriksi.
arvioidaan palautteen
perusteella.
Lisäksi esimies hyödyntää
työnantajan tarjoamaa
kouluttautumismahdollisuutta
Eduhouse - verkko-opintojen
kautta erilaisiin esimiestyön
aihepiireihin.
Sleep Well - Work Well koulutus.
Tiimipalaverit sekä tiimi/virkistyspäivät osana
työhyvinvoinnin
lisäämistä.

Sleep Well Work Wellkoulutus on suoritettu.
Virkistyspäivää on
suunniteltu syyskuun
loppuun.
Työilmapiiri pidetään
avoimena ja keskustelevana.
Työpaikalla tehdään hyvää
yhteistyötä ja yhdessä
suunnitellaan ja
keskustellaan muutoksista.
Virkistyspäiväksi on päätetty
2.10.2020, mikäli se
koronasta johtuen on
mahdollista.

Tunnusluvut
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Toteutunut

Toteuma
2018

Mittari

Suorite

Asiakasmäärä

Työllisyyspalveluissa
keskimääräiseksi
kuntouttavan
työtoiminnan
asiakasmääräksi
tavoitellaan 175
henkilöä kuukaudessa.

Asiakasmäärä

Kohti työtä ja koulutusta
-hankkeen tavoitteena
on 300 lieksalaista
asiakasta vuonna 2020
(kokonaisasiakasmäärät
avoite hankkeen aikana
on 530 henkilöä). Juuan
asiakasmäärää
seurataan erikseen.

Toimintapäivien määrä

Vuonna 2020
työllisyyspalveluissa
tavoitellaan 17000
kuntouttavan
työtoiminnan
toimintapäivää ja tämä
edellyttää
asiakasprosesseissa
onnistunutta yhteistä
ohjausta TE-toimiston ja
Siun soten taholta
(ohjautuminen
palveluihin, jaksojen
keskeytykset/tauot jne.).

Asiakasmäärä

Kohti työtä ja koulutustahankkeeseen ohjautuu
kaupungin
työllisyyspalveluista
asiakkaita vuositasolla
80 henkilöä työ- ja
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Kuntouttavas
sa
työtoiminnass
a toteutuma
oli v. 2018
175 henkilöä
kuukaudessa.

Kuntouttavan
työtoiminnan
toimintapäiviä
toteutui 2018
15507
päivää.
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Toteu
ma
2019

Talousarvio
2020

Toteuma 2020

Vuoden 2020
asiakasmäärä
tavoite
työllisyyspalvelu
issa
kuukausitasolla
on 210
henkilöä.

Kuntouttavassa
työtoiminnassa oli
08/2020
mennessä 4162
toimintapäivää.
Asiakasmäärän
keskiarvo on 100
henkilöä/kk 1.1.31.8.2020.
Tilastoinnissa
18.3. -31.5.2020
välisenä aikana ei
ollut
poikkeuslaista
johtuen toimintaa.
Vuoden 2019 luvut
olivat 8778
toimintapäivää ja
asiakasmäärän
keskiarvo 142
henkilöä/kk.

300 lieksalaista
asiakasta
vuonna 2020

Kohti työtä ja
Koulutusta
hankkeen Lieksan
asiakasmäärä oli
106 asiakasta
sekä 21
lyhytkoulutusasiak
asta, yhteensä
127 asiakasta.
Juuassa oli 33
asiakasta sekä 5
lyhytkoulutusasiak
asta, yhteensä 33
asiakasta.
Hankkeen
kokonaisasiakasm
äärä on 202
08/2020.

Kuntouttavan
Toimintapäivät
työtoiminnan
tulevat jäämään
toimintapäivätav
lähes puoleen
oite on 21000 alkuperäistavoittee
päivää.
sta. Heikko
asiakasohjautumin
en ja poikkeuslain
aikainen sulku
vaikuttavat asiaan.

Kaupungin
työllisyyspalvelu
ista ohjautuu
Kohti työtä ja
koulutusta hankkeelle

Ohjautuneita
asiakkaita työ- ja
toimintakyky
selvittelyyn on
tällä hetkellä 73

toimintakyvyn
selvittelyyn,
koulutukseen tai
jatkopolutukseen.

vuoden
kuluessa 80
asiakasta.

henkilöä
Lieksassa.
Kohti työtä ja
koulutusta hankkeessa työ- ja
toimintakykyasioid
en selvittelyyn
ohjautui elokuun
loppuun
mennessä 102
henkilöä

Työmarkkinatuenkuntaosuu Työmarkkinatuen
slasku
kuntaosuuslaskun kktavoite on, ettei 91700 €
ylity.

Työmarkkinat
uen
kuntaosuusla
sku oli 1 142
220,00 €

Tavoitetasoksi
Työmarkkinatuen
vuodelle 2020
kuntaosuuslasku
asetettiin tulee nousemaan,
työmarkkinatue koska kuntouttava
n työtoiminta on ollut
kuntaosuuslask
suljettuna 2,5 kk.
ulle 1.040.000
€.
Toteuma
30.4.2020 asti on
42 %
budjetoidusta eli
433 300 €.

Talous
Työllisyyspalvelujen kuntouttavan työtoiminnan sulkeutuminen poikkeuslain nojalla vaikuttaa suuresti työllisyyspalvelujen
2020 budjettiin.
Kahden ja puolen kuukauden tauko vaikuttaa kuntouttavan työtoiminnan tulorahoituksen valtionavustuksiin arviolta 30
000–50 000 € vuositasolla. Työmarkkinatuen kuntaosuuslaskun kasvua on vaikea arvioida, mutta ensimmäisen
vuosineljänneksen aikana on toteutunut 42 % budjetoidusta vuosikustannuksesta (1.040.000€). Lisäksi palkkatuella
työllistämisen määrä tulee putoamaan. Työllisyysyksikön toimintoja ja henkilöstöresurssia joudutaan tarkastelemaan,
mikäli kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä pysyy alle 120:n asiakkaan.
Talouden arviointi on erittäin haastavaa ensimmäisessä osavuosiraportissa, sillä niin monta asiaa
sidosryhmäverkostonkin toiminnassa on vielä avoinna toimintaa uudelleen käynnistettäessä 1.6.2020. Tämän vuoksi
muutoksia tehdään toisessa osavuosiraportissa, kun kokonaisuus myös hanketoiminnan osalta on selkeytynyt.
Työllisyyspalvelujen toimintojen kokonaisvaltainen tarkastelu ja kehittäminen sekä kuntouttavan
työtoiminnan asiakasmäärän lisääminen ja kuntaosuuslaskun kasvun hillitseminen, 87000 € kk maksimissaan ovat
tavoitteet vuodelle 2020.
Kohti työtä ja koulutusta -hankkeessa kunnilla on 20 % omarahoitusosuus. Lieksa maksaa siitä 87,5 % ja Juuka 12,5 %.
Kohti työtä ja koulutusta -hankkeen ostopalvelut painottuvat vuosiin 2020 ja 2021.
Työllisyyspalvelujen budjettiin tehtiin talousarviomuutoksia, koska valtion maksamat avustukset kuntouttavasta
työtoiminnasta putoavat 100 000 € ja vastaavasti työmarkkinatuen kuntaosuuslasku nousi kasvaneen työttömyyden
johdosta ja lisärahatarve on suuri. Tavoitteeseen 87 000 €/kk ei päästä vaan elokuun lopun keskiarvo on 119 258 €/kk,
ennustaen koko vuodelle yli 1,4 milj. euron työmarkkinatuen kuntaosuusmaksua. Poikkeuslain määräämä aika 18.3. 31.5.2020 selittää osan kohonneista kustannuksista. Asiakasohjaus verkostosta työllisyyspalveluihin on ollut heikkoa
1.6.2020 jälkeen. Ohjaava verkosto TE-palveluissa ja Siun sotella tekevät etätyötä ja se näkyy asiakasohjauksen
asiakasmäärässä. Palkkatuella työllistäminen näkyy myös vähäisessä asiakasmäärässä. Vuonna 2019 työllistettiin
kaikkiaan 51 henkilöä ja nyt vertailuajankohtaan elokuun loppuun oltiin jäljessä yli 20 työllistämispäätöksellä. Näin ollen
myös palkkatukituloja valtiolta tulee vähemmän. Kohti työtä ja koulutusta -hankkeessa jää poikkeuslain suljettua
Vauhdittamon, myös käyttämättä hankerahaa. Sosiaaliohjausta varten varattu 47 000 € vapautetaan, koska kahdesta eri
rekrytoinnista huolimatta palvelua ei ole onnistuttu saamaan. Terveyspalvelut alkoivat elokuussa ja se on käynnistynyt
hyvin. Samoin koulutuspalveluja ei ole voitu korona-aikana toteuttaa ja koulutuspalveluista jää osa budjetoidusta.
Kokonaisuutena työllisyyspalvelujen kuntouttavan työtoiminannan vaikuttavuus on ollut vähäiseen asiakasmäärään
nähden hyvää tasoa. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaista yhteensä 31 eteni työkokeiluun, opiskelemaan ja
palkkatuettuun työhön, mutta vastaavasti sopimusten päättäneitä oli 38. Työllisyydenhoito vaatii jatkuvaa toiminnan
tarkastelua ja uudelleen kehittämistä.
Työllisyyspalvelut
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Tilinpäätös Talousarvio
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Talousarvio

Toteuma

Toimielimen

Toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot
Netto

2019
371 970

2020
371 500

Muutos
0

+muutos
371 500

31.8.2020
92 881

-1 965 065
-1 593 095
-4 057
-1 597 152

-1 781 316
-1 409 816
-4 500
-1 414 316

0
0
0
0

-1 781 316
-1 409 816
-4 500
-1 414 316

-1 310 566
-1 217 685
-2 956
-1 220 640

% muutosesitys
25,0
-111 831
73,6
-208 529
86,4
-320 360
65,7
0
86,3
-320 360

Maankäyttö
Palvelut ja niiden vaikuttavuus
Tulosyksikkövastaava: maankäyttöpäällikkö Jukka Haltilahti
5270 Kaavoitus
5290 Maapankki
Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Kasvava
yritystoiminta ja
tehokas
palvelutuotanto

Toimintakyvyn
parantaminen
merkittävissä
elinkeinoelämän
muutostilanteissa
reagoiden nopeasti sekä
mahdollisuuksien mukaan
ennakoiden.

Reagoidaan muutoksiin
nopeasti esimerkiksi
poikkeamisten kautta ja
kaavoja muuttamalla.

Haettuihin poikkeamisiin
on annettu lausunnot.
Uusia kaavoja ja on
otettu valmisteluun
nopeallakin aikataululla
ja jo muutoksen alaisia
kaavoja on päivitetty ja
laajennettu uusien esille
tulleiden tavoitteiden
perusteella välittömästi.

Toteutunut

Yritysten sijoittumisen Yritysten sijoittumista
ja kasvun tukeminen tukevat ratkaisut
kaupunkikonsernin
palveluissa.

Huolehditaan
luovutettavissa olevien
yritys- ja palvelutonttien
riittävyydestä ja
monipuolisuudesta muun
muassa kaavoituksen
kautta.

Tarjotaan erilaisia
ratkaisuvaihtoehtoja ja
etsitään uusia sijainteja
yrityksille ja palveluille.
Kevätniemen
teollisuusalueen ja
Vehkakankaan
yritysalueen kaavat saavat
lainvoiman vuoden 2020
aikana.

Yritysten sijoittumisen Matkailun kehittäminen
ja kasvun tukeminen koko Lieksan kaupungin
alueella Kolin iso kuva
2050-linjausten
mukaisesti.
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Kolin alueelta hankittujen
rakentamispaikkojen
kaavojen päivittäminen on
aloitettu vaiheittain.
Yritysten kasvua ja
sijoittumista tuetaan
nopealla selvitys- ja
reagointitavalla tiedustelun
tai pyynnön tullessa.
Yritysten kaavatarpeet
ovat prioriteetti.
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Yritys- ja palvelutonttien
riittävyyteen on
panostettu.
Maankäyttö on
osallistunut usean eri
yrityksen sijoituspaikan
etsintään vuoden 2020
aikana.

Toteutunut
osittain

Kevätniemen
teollisuusalueen ja
Vehkakankaan
yritysalueen kaavat eivät
saa lainvoimaa vuoden
2020 aikana.
Kolin alueelta
hankittujen
rakentamispaikkojen
kaavojen päivittämistä
jatkettu vaiheittain
tavoitteen mukaisesti.
Projektit on
aikataulutettu.
Yritysten kasvua ja
sijoittumista on tuettu
nopealla selvitys- ja
reagointitavalla
saapuneiden
tiedustelujen tai pyynnön
tullessa yhdessä mm.
elinvoiman, LieKen ja
muiden kaupungin
toimijoiden kanssa.

Toteutunut

Paikkakunnan
vetovoimaisuuden
lisääminen

Positiivisen ja
ratkaisukeskeisen
asenneilmapiirin
kehittäminen.

Pyritään ratkaisemaan
tiedustelijoiden ja
rakentajien ym.
maankäytölliset asiat
luovasti, nopeasti ja
asiakaslähtöisesti.

Tiedustelijoiden ja
rakentajien ym.
maankäytöllisiin asioihin
on vastattu ja reagoitu
luovasti, nopeasti ja
asiakaslähtöisesti.

Kesken

Strategisen
maankäytön
suunnittelun
kehittäminen

Strategisen kaavoituksen
aikatauluttaminen ja
toteuttaminen
• Lieksan keskustan ja
Koli-Ahmovaara
osayleiskaavat
• Strategisesti tärkeiden
asemakaavojen priorisointi
• Ruunaan maankäytön
tilanteen tarkastelu

Koli-Ahmovaaran
osayleiskaava ja
strateginen kaava ovat
aloitettu.

Koli-Ahmovaaran
osayleiskaava ja
strateginen kaava ovat
aloitettu ja
vireilletulovaihe on
pidetty. Kaavaluonnos
on valmistelussa.

Toteutunut

Lieksan keskustaajaman
osayleiskaavan luonnos
on ollut esillä ja
loppuvuodesta on
kaavaehdotus esillä.
Ruunaan luonto- ja
matkailualueen
kaavoittaminen on
aloitettu, mikäli sen
tarpeesta ja tavoitteista on
sovittu yhteistyössä
metsähallituksen kanssa.
Strategisesti tärkeitä
asemakaavoja on pidetty
etusijalla.

Lieksan keskustaajaman
osayleiskaavan luonnos
on esitelty ja
kaavaehdotus on
valmistelussa.
Kaavaehdotus on
tarkentunut alkuvuoteen
2021.
Ruunaan luonto- ja
matkailualueen
kaavoittaminen on
yhdistetty Lieksa Ruunaa strategiseksi
yleiskaavaksi ja
viranomaiskeskusteluja
on pidetty ja kaavan
laadinta on aloitettu.
Strategisesti tärkeitä
asemakaavoja on pyritty
edistämään ja ne ovat
etusijalla.
Kaikkien merkittävien
kaavojen aikataulut ja
niiden budjetointi on
laadittu.

Taloudelliset resurssit

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa Toteuma 31.8.

Tila

Keskimääräisen
vuosikatteen
mukaiset
suunnitelmalliset
investoinnit

Investointien kriittinen
tarkastelu pitkän
tähtäimen tarpeet ja
muuttuva
toimintaympäristö
huomioiden.

Kohdistetaan
maanhankintaa
strategisesti tärkeille
alueille.

Kesken

Toimintaympäristössä Ylimääräisistä
tapahtuvien
kiinteistöistä luopuminen.
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Maanhankinta
asemakaava-alueelta ja
sen lähistöltä erityisesti
yritysten ja palveluiden
sijoittamiseksi.
Maanhankinnassa
pyritään etupainotteiseen
hankintaan ja
reagointivalmiuteen.
Reagoidaan muutoksiin
myymällä tai
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Maanhankintaa on vireillä
strategisesti tärkeillä
alueilla.
Maanhankinta
asemakaava-alueelta ja
sen lähistöltä erityisesti
yritysten ja palveluiden
sijoittamiseksi eri
yritysalueilla.
Etupainotteinen
maanhankinta on
keskittynyt Kolin alueelle.
Maankäyttö on myynyt ja
vuokrannut

Toteutunut

muutosten
huomioiminen ja
palvelutuotannon
tuottavuuden
tehostaminen

Talouden
tasapainonäkökulman
korostaminen
päätöksenteossa

Monipuolinen asuntoja tonttitarjonta

vuokraamalla
maaomaisuutta.

maaomaisuutta sekä
uutena osa-alueena
myynyt tonttipuita osana
järjestelmällistä metsien
hoitosuunnitelmaa ja
tonttien luovutuskuntoon
saattamista. Vireillä on
edelleen maakauppoja.

Tasapainoinen
talousarvio ja suunnitelma varmistetaan
tarvittaessa priorisoimalla
toimintoja ja investointeja
strategian perusteella.

Maanhankintaa
suoritetaan strategian
mukaisesti.

Maanhankintaneuvotteluja Toteutunut
on vireillä strategian
mukaisesti.

Maanhankintaa
suoritetaan taloudelliset
resurssit huomioiden ja
ennakoiden siten, että
voidaan välttää lisäinfran
rakentamista ja muun
kulurakenteen kasvua
tulevaisuudessa.

Maanhankinnan määrää
on vähennetty edellisessä
osavuosiraportissa.
xxxxxx Asemakaavaalueella on vireillä
kauppoja ja tilusvaihtokin
on suoritettu. Lisäksi
laaditaan
kaavamuutoksia, joilla
voidaan välttää lisäinfran
rakentamista ja muun
kulurakenteen kasvua
tulevaisuudessa.

Onnistunut
maanhankinta, kaavoitus
ja tonttimarkkinointi.

Maanhankinta toteuttaa
Kolin alueelle asetettuja
strategisia ja kaavallisia
tavoitteita.

Asuintontteja on hankittu
Lieksan keskustaalueelta. Neuvotteluja on
vireillä erityisesti Kolin
alueella tukien kaupungin
strategiaa.

Ranta-alueiden
hyödyntäminen
tonttitarjonnassa.
Vapaa-ajan asumisen ja
vakituisen asumisen
sujuva yhdistäminen

Hankitaan maa-alueita,
joiden arvoa voidaan
kaavamuutoksilla nostaa.

Kesken

Maata hankitaan
erityisesti alueilta, joiden
Tavoitellaan
arvoa voidaan
mahdollisuuksien mukaan kaavamuutoksilla nostaa.
ranta-alueiden hankintaa
ja kaavoittamista
Termänrannan suunnittelu
asumiseen.
on aloitettu. Myös
Riikolanlammen aluetta
Puolletaan ympärivuotista tutkitaan
ranta-asumista, mikäli
tontinluovutuksen
olosuhteet sen sallivat.
tulevana kohteen ja
maanhankinta-alueena,
jatkaen alueelle
tavoiteltua kehitystä.
Ympärivuotista rantaasumista on puollettu
olosuhteiden sen
salliessa.

Prosessit ja rakenteet

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Kaavoituksen ja
markkinoinnin
toimivuus

Ei erikseen mainittua
Kaavoitukseen on palkattu
strategian toimenpidettä
toinen kaavasuunnittelija.
tai toiminnallista tavoitetta.
Erilaiset kaavaprojektit
markkinoivat osaltaan
alueensa tontteja,
elinkeinomahdollisuuksia

Osavuosiraportti 2 2020

Tavoitetaso/ seurantatapa

36 (122)

Toteuma 31.8.

Tila

Kaavoituksen henkilöstö
ja toiminta on tavoitteen
mukaista.

Toteutunut

Lieksa on ollut näkyvästi
esillä eri kaavaprojektien
kautta erityisesti

ja matkailua.
Markkinoinnissa
hyödynnetään yhteistyötä
muiden hallintokuntien ja
liikelaitosten kanssa.
Kaavaprojektien
näkyvyyttä pyritään
lisäämään.
Tieto kaupungin
maaomaisuudesta,
esimerkiksi erilaisista
vuokrattavista tai
myytävistä alueista on
saatavilla helposti esim.
internetissä.

Tasapuolinen
tiedottaminen

Monikanavaisten
viestintämahdollisuuksien
hyödyntäminen.

Tavoitettavuutta
parannetaan perinteisten
kuulutusten ja
internettiedottamisen
lisäksi siten, että pidetään
yleisötilaisuuksia ja ollaan
esillä lehdistössä ja
somessa.

matkailualueilla (Koli ja
Ruunaa). Varsinaista
markkinointia kohteissa
päästään tekemään
vasta kun kaavat ovat
lainvoimaset tai muutoin
kilpailutusvaiheessa.
Markkinointi laaditaan
yhteistyössä muiden
hallintokuntien ja
liikelaitosten kanssa.
Tieto kaupungin
maaomaisuudesta,
esimerkiksi erilaisista
vuokrattavista tai
myytävistä alueista on
saatavilla helposti esim.
internetissä ja
yhteydenotolla.
Tavoitettavuutta ja
tiedottamista on
tehostettu ja kaavojen
yleisötilaisuuksia on
pidetty Kolin ja Lieksan
keskustaajaman
yleiskaavoihin liittyen
koronatilanteesta
huolimatta.

Toteutunut

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa Toteuma 31.8.

Tila

Operatiivinen ja
strateginen johtajuus

Operatiivisen johtajuuden
edellytysten rakentaminen
(koulutus, rekrytoinnit,
johtoryhmätyöskentelyn ja
työpaikkakokouskäytäntöjen
kehittäminen, strategisen
ajattelun kehittäminen).

Tarjotaan henkilöstölle
kurssi- ja
koulutusmahdollisuuksia
heidän alaansa koskevilta
aloilta tarpeen mukaan.

Toteutunut
osittain

Tutustutaan muiden
kuntien kaavoitukseen ja
maaomaisuuden
hallintaan.

Henkilöstön johtamista
on kehitetty.
Kurssi- ja
koulutusmahdollisuuksia
on tutkittu, mutta vielä ei
ole ollut sopivia
koulutuksia. Henkilöt
myös itse seuraavat
tilannetta.
Muiden kuntien
kaavoitukseen ja
maaomaisuuden
hallintaan ei ole
tutustuttu.

Määrällinen ja
Strategiaan perustuva, koko Maankäyttöön on palkattu
laadullinen
konsernia koskeva
uusi kaavasuunnittelija.
henkilöstösuunnittelu henkilöstö- ja
koulutussuunnittelu.
Henkilökunta on
osallistunut koulutuksiin.

Tunnusluvut
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Maankäyttöön on
palkattu uusi
kaavasuunnittelija.
Henkilökunta ei ole
osallistunut koulutuksiin,
mutta työhön ohjausta
ym. lähineuvontaa on
suoritettu.

Toteutunut
osittain

Toteuma
2018

Toteuma
2019

Talousarvio
2020

Mittari

Suorite

5290 Maapankin tuotot

Kokonaistuotot €

232 462

5290 Maapankin kulut

Kokonaiskulut €

-119 250

116 607

Tal. arv. (196 668)
Täsm. 2 (197 068)

5270 Kaavoituksen kulut

Kokonaiskulut €

-260 720

229 697

Tal-arv. (330 633)
Täsm. 2 (364 876)

5270 Kaavoituksen tuotot

Kokonaistuotot €

12 958

3783

Tal.arv. (77
000)
Täsm. 2 (7
000)

Toteuma
2020

283 479 Tal.arv. (296
000)
Täsm. 2
(374 000)

Talous
Maankäytön toimintakulut jakautuvat kaavoituksen 5270 ja maapankin 5290 tulosyksiköiden välillä. Maankäyttöpäällikön
henkilökustannukset ja paikkatietopalveluiden veloitukset jaetaan kaavoituksen ja maapankin kesken puoliksi. Muu
henkilöstö on kaavoituksen 5270 alla.
Kaavoitus 5270:
Avoinna oleva kaavasuunnittelijan toimi täytettiin maaliskuun 2020 lopulla kustannuspaikalle 5270.
Palkkakustannuksissa laskelmat esittävät edelleen lisäsäästöjä 9000 €.
Talousarvion kokonaissumma pysyy samana, mutta Keskustan OYK laatimisen kustannuksia siirtyy Kolin alueen
kaavoituskuluihin.
Koulutuspalveluista siirtyy hieman rahaa toimistotarvikkeisiin. Kokonaisvaikutus on nolla.
Kaavoitukselle ei ole tulossa aiemmin arvioituja merkittäviä maankäyttökorvauksia. Tuloista puretaan pois peräti 70 000
€.
Investoinnit: Investoinnit säilyvät ennallaan, mutta tehty tilusvaihto, jossa vaihdettiin maaomaisuutta keskenään
samanarvoisiin alueisiin, näkyy menopuolella käytettyinä summina. Tätä ei ole kuitenkaan tarpeen oikaista.
Maapankki 5290:
Uuden maapoliittisenohjelman vaikutus vuokratuloihin näkyy positiivisena, mutta ennustetta alennetaan edelleen hieman
(-3000 €).
Maapankin myyntituottoja arvioidaan toteutuvan huomattavasti enemmän. Erityisesti kesän jälkeen tuloutetut ja tulevat
tonttien puunmyyntituotot ovat kasvaneet erittäin merkittävään rooliin vuonna 2020 (kokonaisuus + 80 000 €).
Talousarviossa on huomioitu myös Kolin ulkoilureittitoimituksen alkaminen (varaus on edelleen -70 000 €). Nyt alustavan
arvion mukaan hanke lienee arvioitua edullisempi ja varattu summa ei mene vuonna 2020 kokonaan, joten maapankin
tulos tullee lopullisessa toteutumassa olemaan edelleen parempi.
Yhteenveto: Kokonaisuutena kaavoituksen 5270 kulurakenne on edelleen korkea erityisesti yleiskaavojen laadinnan
osalta ja merkittävät tulot jäivät saamatta. Toisaalta reittitoimituksen kulujen maapankin 5290 puolella ennustetaan
lopulta olevan huomattavasti varauksia vähäisemmät ja tuotot merkittävästi suuremmat arvioidusta. Lisäksi investointeja
vähennettiin merkittävästi. Siten maankäytön 5230 talouden kokonaistuloksen arvioidaan olevan jopa hieman parempi
kuin vuodelle 2020 arvioitiin.
Maankäyttö
Toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
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Tilinpäätös Talousarvio
2019
2020
287 262
373 000

Muutos
-12 000
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Talousarvio
+muutos
361 000

Toteuma
31.8.2020
314 627

Toimielimen
% muutosesitys
87,2
15 000
-

Toimintakulut
Toimintakate
Poistot
Netto

-346 304
-59 043

-527 301
-154 301

-46 575
-58 575

-573 876
-212 876

-271 236
43 391

-59 043

-154 301

-58 575

-212 876

43 391

47,3
-20,4
-20,4

9 932
24 932
24 932

Rakennusvalvonta ja ympäristö
Palvelut ja niiden vaikuttavuus
Tulosyksikkövastaava: rakennustarkastuspäällikkö Jorma Sarkkinen
5110 Rakennusvalvonta
5120 Ympäristönsuojelu
Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Terveyden ja
hyvinvoinnin
edistäminen

Ympäristönsuojelun
valvontasuunnitelman
2018–2021 ja
valvontaohjelman 2020
toteuttaminen.

Toteutunut/ei toteutunut.
Tarkastusten lukumäärä.

Valvontaohjelmaan
kuuluvien toimintojen
tarkastuksia tehty 2 kpl
(jätteenkäsittely).
Tarkastukset kesken.

Kesken

Valvontaohjelman mukaisia
maa-ainesten
ottamisalueita tarkastettu 2
kpl. Tarkastukset kesken.
NOTTO-rekisteristä
puuttuvia tietoja on
"karhuttu" ja rekisteriä on
täydennetty sitä mukaa,
kun tietoja on saatu.
Toimivat
peruspalvelut

Ympäristö- ja maaaineslupien ja
ympäristönsuojelu- ja
jätelain mukaisten ilmoitusja rekisteröintimenettelyyn
kuuluvien ilmoitusten
käsittely viivytyksettä.

Maa-aines- ja
ympäristölupien käsittelyn
tavoiteaika 3–4 kk. Ilmoitusja rekisteröintimenettelyyn
kuuluvien asioiden
käsittelyn tavoiteaika
lainsäädännön mukainen.
Käsittelyaikojen seuranta.

Maa-aineslupahakemuksia
on käsitelty 2 kpl ja maaaines- ja ympäristöluvan
muutoshakemuksia on
käsitelty 1 kpl. Lisäksi on
käsitelty 1 ympäristöluvan
lupamääräysten
noudattamista koskeva
jatkoaikahakemus.

Toteutun
ut osittain

Hakemusten käsittelyn
tavoiteaika ei toteutunut
kaikilta osin.
Melupäätöksiä on tehty 3
kpl. Rekisteröinti-ilmoituksia
käsitelty 1 kpl. Ilmoitukset
on käsitelty viivytyksettä.
Toimivat
peruspalvelut

Jätevesien käsittelyä ja
ympäristönsuojelumääräyk
siä koskevien
poikkeamishakemusten
käsittely viivytyksettä.

Jätevesien käsittelyä
koskevien
poikkeamishakemusten
käsittelyn tavoiteaika 2 kk.
Ympäristönsuojelumääräyst
en mukaisten
poikkeamishakemusten
käsittelyn tavoiteaika 1 kk.
Käsittelyaikojen seuranta.

Jätevesien käsittelyä
Kesken
koskevia
jatkoaikahakemuksia on
käsitelty 25 kpl, 3
hakemusta on
käsittelemättä. Hakemusten
käsittelyn tavoiteaika ei ole
toteutunut kaikilta osin.
Ympäristönsuojelumääräyst
en mukaisia
poikkeamishakemuksia on
käsitelty 2 kpl. Hakemusten
käsittelyn tavoiteaika ei
toteutunut osittain
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tiedonkulun ongelmien
takia.
Lähipalveluiden
Hyvä asiakaspalvelu.
saavutettavuus ja
asiakaspalveluid
en tavoitettavuus
palvelukysynnän
mukaisesti

Asiakkaiden
yhteydenottoihin vastataan
heti, kun se on mahdollista
ja viimeistään 2–3 päivän
kuluessa. Toteutunut/ ei
toteutunut.
Asiakaspalautteet.

Kaikkiin asiakkaiden
yhteydenottoihin ei pystytty
vastaamaan tavoiteajassa.

Toteutun
ut osittain

Toimivat
peruspalvelut

Valitusten selvittäminen ja Ympäristövaikutuksiltaan
ratkaiseminen viivytyksettä. merkittävät asiat otetaan
käsittelyyn 1–5 päivän
kuluessa. Muut asiat
käsitellään työtilanteen
salliessa. Asiakkaalle
pyritään antamaan arvio
käsittelyajasta.

Toteutunut.

Toteutun
ut

Toimivat
peruspalvelut

YLVA-ympäristönsuojelun
tietojärjestelmässä olevien
kohteiden tarkistaminen ja
täydentäminen.

Tietojärjestelmän tiedot
ovat ajan tasalla.

Uudet toiminnat kirjattu
YLVA-järjestelmään ja
vanhoja päivitetty. Kaikkien
järjestelmässä olevien
toimintojen tietoja ei ole
tarkastettu.

Toteutun
ut osittain

Toimivat
peruspalvelut

Joustava ja oikea-aikainen
lupakäsittely

Rakentamisen lupien
käsittelyaika
saapumiskirjaamisesta
enintään 1 kk, Lupajaoston
päätökset 2…3 kk /
Lupaprosessien menoajan
seuranta, lupamäärät,
palautteet

Rakentamisen lupakäsittely
on pystytty hoitamaan
pääosin tavoiteajan
puitteissa. Yksittäiset
poikkeamat johtuvat
hakijoiden puutteellisista
lupahakemuksista, joita ei
pyynnöistä huolimatta ole
hakijoiden toimesta
täydennetty. Kaikkien
käsiteltyjen lupien
päätökset ovat olleet
myönteisiä. Joitakin
lupahakemuksia on
käsitelty ja tehty
myönteinen lupapäätös,
vaikka lupasuunnitelmat
ovat olleet hieman
puutteelliset. Näissä
tapauksissa on pyydetty
hakijaa korjaamaan
lupasuunnitelmat
rakentamisvaiheen aikana.
Kesäkuukausina
lupakäsittely on joiltakin
osin ylittänyt 1 kk:n
tavoiteajan.
Lupakäsittelyjen menoaika
on ollut pääsääntöisesti
3...5 viikon välillä. Myös
lupajaoston päätöksien
menoaika on ylittynyt
kesäkuukausina, vaikka on
pidetty ylimääräisiä
kokouksia.

Toteutun
ut osittain

Toimivat
peruspalvelut

Katselmustarkastusprosessien
tehostaminen

Katselmukset ja
tarkastukset on pystytty
suorittamaan
hajaseutualueella viikon

Toteutun
ut
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sisällä ja keskusta-alueella
kolmen päivän sisällä tai
asiakkaan kanssa sovittuna
aikana. Kesäkuun alusta
katselmukset on suoritettu
normaalisti paikan päällä
käyden. Katselmuksissa on
huomioitu
koronaohjeistukset.
Keväältä siirretyt
loppukatselmukset on
hoidettu kesän aikana.
Tarkastajan lisäksi läsnä
aloituskokouksissa on ollut
pääsääntöisesti 2...3
henkilöä ja katselmuksissa
1...2 henkilöä.

Taloudelliset resurssit

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/
seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Toimintaympäristössä Rakennus- ja
tapahtuvien
huoneistorekisteritietojen
muutosten
tarkastaminen
huomioiminen ja
palvelutuotannon
tuottavuuden
tehostaminen

300
Selvityspyyntöjä ei ole
kiinteistötarkastusta/vuosi laitettu vielä laitettu
/ toteutunut määrä
kiinteistöjen omistajille.
Lupakäsittely ja
Selvityspyynnöt
katselmukset ovat
kiinteistön omistajille, 600 olleet ensisijaisia.
kirjettä/vuosi /
Saapuneiden ja
käsiteltyjen selvitysten
määrä.

Kesken

Oma ohjaus
elinvoima-asioissa

Rakentamisen
lupaprosessien
kehittäminen ja
uudistaminen kysyntää ja
muutoksia vastaavaksi /
Asiakaspalautteet

Sähköisten
lupaprosessien kehitys
ja parantaminen
etenee alkusyksystä ja
uudet ominaisuudet
ovat käytössä vuoden
vaihteen jälkeen.

Kesken

Ei ole aloitettu mutta
pyritään saamaan
päivitetyt taksat
talousarviovuoden
aikana valmiiksi.

Ei
aloitettu

Asiakaslähtöinen lupakäsittely

Toimintaympäristössä Rakennusvalvontataksan ja
Taksat hyväksytty
tapahtuvien
Ympäristönsuojeluviranomaisen 31.5.2020 mennessä.
muutosten
taksan päivitys
Toteutunut/ ei toteutunut
huomioiminen ja
palvelutuotannon
tuottavuuden
tehostaminen

Prosessit ja rakenteet

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Toimintaympäristöss
ä tapahtuvien
muutosten
huomioiminen ja
palvelutuotannon
tuottavuuden
tehostaminen

Rakennusvalvonnan
asiakirjojen digitointi

8 hyllymetriä/vuosi /
toteutunut määrä

Hanke aloitettu
vuonna 2018
paperilupien
skannaamisella ja
jatkuu. Digitaaliseen
muotoon
skannattujen lupien
siirto Lupapistepalvelun sähköiseen

Toteutunu
t osittain
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arkistoon aloitettu.
Skannaus- ja
digitointityötä tekevä
oppisopimuksella
oleva henkilö
suorittaa työnohella
muita koulutukseen
liittyviä tehtäviä ja
osallistuu
koulutuspäiville,
joten tavoitetasoon
ei tänä vuonna
päästä. Lisäksi
korona on
vaikuttanut
digitointityöhön ja
digitoinnissa osin
käytetty iso skanneri
on ollut pois käytöstä
elokuusta lähtien.
Uusi laite on tulossa
syyskuun lopussa.
Määrällinen ja
Palvelutason mukainen
laadullinen
henkilöstömäärä
henkilöstösuunnittelu

Lakisääteisten ja muiden
Lakisääteiset
määritettyjen tehtävien
tehtävät on saatu
suoritus määritetyssä ajassa. hoidettua
määritetyssä ajassa.
Muut määritetyt
tehtävät hoidetaan
resurssien
puitteissa.

Toteutunu
t osittain

Strategisen
maankäytön
suunnittelun
kehittäminen

Laadukkaan elinympäristön
turvaaminen

Lupajaoston
ympäristökatselmus 1 kerta
vuodessa /
Kunnostuskehotusten määrä

Laajempaa
ympäristökatselmust
a ei tehdä tänä
vuonna. On harkittu
katselmoida
kaupunkikeskustan
alue syksyn aikana.
Rakennusvalvonta
suorittaa muissa
tehtävissä jatkuvaa
rakennetun
ympäristön
valvontaa ja
rakennusvalvontaan
tulleet ilmoitukset
epäkohdista on
hoidettu, mikäli ne
ovat olleet
aiheellisia.

Ei
aloitettu

Toimivat
peruspalvelut

Ympäristönsuojelumääräyste Ympäristönsuojelumääräyks
n päivitys
et hyväksytty 31.5.2019
mennessä. Toteutunut/ei
toteutunut.

Päivitystä ei ole
tehty mutta pyritään
aloittamaan
päivitystyö tämän
talousarviovuoden
aikana.

Ei
aloitettu

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky
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Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Henkilöstön
täydennyskoulutus
strategisen
johtamisen välineenä

Ammattitaidon
ylläpitäminen ja
kehittäminen

Koulutuksiin
osallistuminen
työtehtävien edellyttämän
tarpeen mukaan. /
koulutuspäiviä 2–5 pv/ hlö

Tärkeimmät
koulutuspäivät on
pääsääntöisesti siirretty
ensi vuoteen
koronatilanteen vuoksi.
Osa hoidetaan
etäluentoina syksyn
aikana.

Kesken

Jokainen työntekijä
kantaa vastuun
hyvästä
työilmapiiristä

Viihtyisä työympäristö

Työpaikkapalaverit/
yhteenkuuluvuus,
työtoverien auttaminen ja
tukeminen

Kehityskeskustelut on
pidetty.
Työpaikkapalavereita on
pidetty tarpeen mukaan.
Yhteistyö sujunut melko
hyvin ja väliaikaiset
henkilöstömuutokset
toimineet erinomaisesti.

Toteutunut

Talous
Tulosyksikön talousarvion toteutuminen noudattaa edellisten vuosien samanhetkistä tilannetta. Rajoitusmääräykset eivät
ole vaikuttaneet toimintakatteen heikkenemiseen, eikä tässä vaiheessa ole tarvetta talousarvion muutoksille.
Rakennusvalvonta ja
ympäristö
Toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot
Netto

Tilinpäätös Talousarvio
2019
2020
126 768
99 250

Muutos
0

Talousarvio
+muutos
99 250

Toteuma
31.8.2020
46 256

-265 421
-138 653

-283 603
-184 353

0
0

-283 603
-184 353

-165 210
-118 954

-138 653

-184 353

0

-184 353

-118 954

Toimielimen
% muutosesitys
46,6
0
58,2
0
64,5
0
64,5
0

Henkilöstöhallinto
Palvelut ja niiden vaikuttavuus
Tulosyksikkövastaava: hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen
1520 Henkilöstöhallinto
Tavoite

Toiminnallinen
tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Koulutukset ovat muuttuneet Toteutun
koronaviruksen takia
ut
etäkoulutuksiksi, ja lopullinen osittain
toteuma saadaan vuoden
lopussa koulutusraportista.

Henkilöstön
täydennyskoulutus
strategisen
johtamisen
välineenä

Täydennyskoulut
us tukee
yksittäisen
työntekijän
osaamisen
kehittämisen
ohella kaupungin
strategisten
tavoitteiden
toteutumista.

Vähintään yksi
täydennyskoulutuspäivä/työntekijä/
vuosi.

Kilpailukykyinen
palkkaus- ja
palkitsemisjärjestel
mä

Henkilökohtaisen
työsuorituksen
arviointijärjestelm
än käyttöönotto.

Otetaan käyttöön kevään 2020
aikana.

Arviointijärjestelmän
käyttöönottoa valmistellaan,
ja se otetaan käyttöön
vuoden 2021 alusta alkaen.

Henkilöstön
täydennyskoulutus
strategisen

Toteutetaan
vuoden 2020
aikana.

Koulutusta kaupungin jokaiselle
työntekijälle tehtävän vaatimusten
ja osaamistarpeiden mukaisesti.

Koko henkilöstöä koskeva
Ei
tietotekniikkakoulutuskokonai aloitettu
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koulutussuunnitelmien laatiminen.
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Kesken

johtamisen
välineenä
Laadukas
johtaminen ja
esimiestyö

suus pyritään aloittamaan
vuoden 2020 aikana.
Joustava,
verkkovälitteinen
koulutuskokonais
uus esimiehille.

5 yhteistä verkkokoulutusta ja
Työ- ja virkaehtosopimusten
vähintään 5 vapaasti valittavaa,
muutoksiin liittyvät
esimiestyöhön liittyvää
koulutukset on toteutettu.
verkkovälitteistä koulutusta vuoden
aikana.

Toteutun
ut
osittain

Taloudelliset resurssit

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Määrällinen ja
laadullinen
henkilöstösuunnittelu

Työyksikkökohtaiset
henkilöstösuunnitelmat,
joissa arvioidaan sekä
henkilöstön määrää että
osaamisen tasoa ja
tarvetta.

Henkilöstösuunnitelmat
käytössä kaikissa
yksiköissä vuoden 2020
aikana.

Henkilöstösuunnitelmat
sisältyvät vuoden 2021
talousarvioesityksiin.

Kesken

Terveyden ja
hyvinvoinnin
edistäminen

Ns. tekemättömän työn
kustannusten
pienentäminen
yhteistyössä
työterveyshuollon kanssa.

Työhyvinvointikyselyn
tulosten pohjalta johdettu
tavoitteellinen
työhyvinvointitoiminta.

Pitkien
sairauspoissaolojen
tehostettua seurantaa
on jatkettu.

Toteutunut

Sairauspoissaolojen
vertailu
pvää/työntekijä/vuosi.

Prosessit ja rakenteet

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa Toteuma 31.8.

Jokainen työntekijä
kantaa vastuun
hyvästä
työilmapiiristä

Työpaikkakokouskäytännön Säännölliset
tehostaminen, yhtenäinen
työpaikkakokoukset
malli kehityskeskusteluihin. vähintään kerran
kuukaudessa.
Jokainen työntekijä käy
kehityskeskustelun
lähiesimiehensä kanssa.

Työvoiman
rekrytointiprosessin
toimivuus

Kaupungin
rekrytointiohjeen
päivittäminen, yhtenäiset
rekrytointikäytänteet.

Päivitetty rekrytointiohje
käyttöön vuoden 2020
alusta alkaen.

Työpaikkakokoukset on
toteutettu ohjeistuksen
mukaisesti.

Tila
Kesken

Kehityskeskusteluiden
toteutumisesta saadaan
tieto
työhyvinvointikyselyn
tulosten kautta.
Uudet rekrytoinnit on
toteutettu päivitetyn
rekrytointiohjeen
mukaisesti.

Toteutunut

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Työilmapiirin
kehittäminen

Muutos positiiviseen
suuntaan
työhyvinvointikyselyn
työilmapiiriä koskevassa
osiossa.

Muutosta kuvaava osio 70
% parempaan suuntaan.

Työhyvinvointikyselyn
vastausaika on 21.9.4.10.2020.

Kesken

Laadukas johtaminen
ja esimiestyö

Kehityskeskustelujen
toteutumista seurataan
keskitetysti

Esimiehet raportoivat
kehityskeskustelujen

Raportit
kehityskeskustelujen
toteutumisesta saadaan

Kesken
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toteutumisesta
hyvinvointijohtajalle

työhyvinvointikyselyn
tulosten valmistumisen
jälkeen.

Tunnusluvut
Toteuma 2019
Toteuma
2018

Toteuma Talousarvio
2019
2020

Mittari

Suorite

Työhyvinvointikyselyn
tulosten parantaminen

Työn kehittävyys

3,63

3,53

3,63

Esimiestyö

3,70

3,64

3,70

Ergonomia ja työterveys

3,52

3,49

3,55

Optimaalinen kuormitus

3,42

3,43

3,48

Työkyky

3,98

3,95

4,00

Tiedonkulku ja
vuorovaikutus

3,34

3,39

3,45

62

64

68

Vastausaktiivisuuden
parantaminen

Työhyvinvointikyselyn
vastausprosentti

Toteuma 2020
Tulokset saadaan
työhyvinvointikyselyn
toteuttamisen
jälkeen.

Talous
Henkilöstöhallinto
Toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot
Netto

Tilinpäätös Talousarvio
2019
2020
96 979
95 000

Muutos
0

Talousarvio
+muutos
95 000

Toteuma
31.8.2020
5 047

-318 934
-221 955

-370 020
-275 020

0
0

-370 020
-275 020

-176 813
-171 766

-221 955

-275 020

0

-275 020

-171 766

Toimielimen
% muutosesitys
5,3
0
47,8
0
62,5
0
62,5
0

Asiakaspalvelu ja hallinto
Palvelut ja niiden vaikuttavuus
Tulosyksikkövastaava: hallintojohtaja Johanna Tähkiö
1480 Jäsenmaksut & yht.toim.osuudet
1535 ICT palvelut
1540 Asiakaspalvelukeskus
1545 Matkailuneuvonta
1550 Asianhallinta
1560 Toimistopalvelut
1570 Laskentapalvelut

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Toimintaympäristössä
tapahtuvien
muutosten
huomioiminen ja
palvelutuotannon
tuottavuuden
tehostaminen

Dynasty 10:n käyttöönotto
vuoden 2020 alussa

Uuden
asianhallintajärjestelmän
mahdollisimman sujuvan
käyttöönoton
varmistaminen,
järjestelmän asetusten ja
asiakirjapohjien viimeistely,
käyttäjien koulutus ja tuki.

Kolme samansisältöistä,
noin päivän mittaista
sisäistä koulutusta
järjestetty käyttäjille
vuoden alussa. Syksyllä
järjestetty uusia
koulutuksia, joihin on
tarjottu mahdollisuutta

Kesken
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osallistua kaikille
käyttäjille.
Lisäksi annettu
täsmäkoulutuksia
(maankäyttö,
rakennusvalvonta,
ympäristösuojelu,
rehtorit).
Pääkäyttäjät ovat
tukeneet käyttäjiä uuden
ohjelman käytössä
päivittäin.
Asiakirjapohjia on
korjattu, ja niitä
päivitetään edelleen.
Niin järjestelmässä ja sen
käytössä kuin prosessien
haltuunotossakin on vielä
puutteita. Työ jatkuu.

Taloudelliset resurssit

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Henkilöstön
talousosaaminen

Tiimien vetäjät vastaavat
kustannuspaikkojensa
määrärahaseurannasta ja
budjetoinnista.

Tavoitetaso/
seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tiiminvetäjät perehtyvät
talousraportteihin,
budjetointiin ja tilinpäätös/osavuosiraportointiin ja
ottavat vastuun
määrärahojen
riittävyydestä.

Tiiminvetäjiä on opastettu; Toteutunut
kustannusten seuranta
sekä talousarvion
valmistelu ja
talousarviomuutosesitysten
tekeminen ovat heidän
vastuullaan.

Tila

Prosessit ja rakenteet

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toimintaympäristössä
tapahtuvien
muutosten
huomioiminen ja
palvelutuotannon
tuottavuuden
tehostaminen

Hallintopalveluiden
Hallinnon ja yksiköiden
kehittäminen ja palveluiden rajapintojen tarkastelu;
jatkuvuuden turvaaminen.
asiakaspalvelu-, toimisto-,
laskenta- ja
asianhallintapalvelujen
keskittäminen hallinnon
tiimeihin niin, että työnjako
on tarkoituksenmukainen ja
yksiköt saavat niiden
tarvitsemat palvelut.
Sijaistuksien
varmistaminen.

Toteuma 31.8.

Tila

Uusien henkilöiden
opastaminen tehtäviin ja
tutustuminen
organisaatioon toteutettu
yli tiimirajojen.

Kesken

Sijaistusvalmiuksia lisätty
edelleen. Tehtäviä
tarkastellaan aina
henkilöstövaihdosten
yhteydessä.

Tehtävien ja toimenkuvien
tarkastelu erityisesti, kun
uusia henkilöitä
rekrytoidaan.
Toimintaympäristössä
tapahtuvien
muutosten

Sähköiseen arkistointiin
siirtymisen valmistelu.
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ja -suunnitelman
kehittäminen ja
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Tiedonohjausta korjattu
Kesken
ja täydennetty sitä mukaa
kuin tarpeita on todettu.

huomioiminen ja
palvelutuotannon
tuottavuuden
tehostaminen

täydentäminen, sähköisen
allekirjoituksen
käyttöönotto teknisten
valmiuksien mukaisessa
aikataulussa, sähköisen
arkistoinnin järjestelmästä
päättäminen.

Tiedonohjausta on
yhtenäistetty, selkeytetty
ja siitä on karsittu
tarpeetonta tietoa pois.
Sähköisen säilyttämisen
lupa hankittu ennen
vuoden vaihdetta.
Sähköisen
allekirjoituksen prosessi
aloitettu Suomi.fipalvelun
käyttöönottoluvan
hakemisella, lupa saatu.
Sähköinen
allekirjoituksen
käyttöönotto syksyllä.

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Laadukas johtaminen
ja esimiestyö

Esimiehinä toimivien
tiiminvetäjien
esimieskoulutus ja
perehdytys
esimiestehtävien
hoitamiseen.

Verkkokoulutusten
hyödyntäminen, keskitetyn
hallinnon sisäinen tiedon
siirtäminen.

Verkkokoulutuksia käyty
läpi jonkun verran, mm.
KVTES-koulutukset.

Kesken

Talous
Asiakaspalvelu ja hallinto Tilinpäätös Talousarvio
2019
2020
Toimintatuotot
75 013
52 220
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
-1 560 186
-1 628 525
Toimintakate
-1 485 173
-1 576 305
Poistot
-5 492
-4 500
Netto
-1 490 665
-1 580 805

Muutos
0

Talousarvio
+muutos
52 220

Toteuma
31.8.2020
32 719

3 569
3 569
0
3 569

-1 624 956
-1 572 736
-4 500
-1 577 236

-976 253
-943 534
-2 929
-946 463

Toimielimen
% muutosesitys
62,7
0
60,1
0
60,0
0
65,1
0
60,0
0

Toimitilat
Palvelut ja niiden vaikuttavuus
Tulosyksikkövastaava: kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen
5230 Ulkop. vuokratut tilat
5250 Kaupungin toimitilat

Taloudelliset resurssit

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Toimintaympäristössä
tapahtuvien
muutosten
huomioiminen ja
palvelutuotannon
tuottavuuden
tehostaminen

Kiinteistöjen palvelutason
ja henkilöstömitoituksen
määrittäminen
kiinteistönhoidossa ja
siivouksessa tuottavuuden
tehostamiseksi
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Toteuma 31.8.

Tila

Lieksan Kiinteistöt Oy on
aloittanut
tulosyksikköjohtajien
kanssa toimitiloihin
liittyvän
palvelutasokeskustelun,
jonka perusteella
toimintaa suunnitellaan.

Kesken

Kaupunginhallitus on
antanut evästyksen 6.4.
2020 §121 Lieksan
Kiinteistöt Oy:lle
toiminnan
tehostamiseksi. Lieksan
Kiinteistöt Oy on käynyt
yt-neuvottelut ja tehnyt
toimenpiteitä
tuottavuuden
parantamiseksi muun
muassa vähentämällä
henkilöstöä yhdistämällä
työtehtäviä.
Palvelutarvetta
vastaava infra

Toimitilastrategian
mukainen kiinteistöistä
luopuminen/myyminen.

Talouden
tasapainonäkökulman
korostaminen
päätöksenteossa

Palveluasumisen
vuokratason määrittely.

Lieksan Kiinteistöt Oy on
laittanut valmistellut ja
laittanut myyntiin
Rauhalan koulun,
Surpeenvaaran koulun ja
Metsätyömieskodin
kiinteistöt.
Palveluasumisen vuokrat
kaupungin kiinteistöissä
määritellään vuoden 2020
aina.

Kesken

Ei
aloitettu

Talous
Suunnitelluista sote-kiinteistöjärjestelyistä johtuen vanhusten palvelukodin tuottoja ei budjetoitu koko vuodelle
täysimääräisenä. Asuntojen ja Siun soten vuokraamien tilojen vuokratuloarviota nostetaan yhteensä 257.000 euroa.
Muihin vuokratuloihin on tehty tarkennuksia toteutuneen perusteella. Korona-aikana siivousta on sote-kiinteistöissä
tehostettu. Mm. lisätöistä johtuen puhtaanapitopalveluiden laskutuksen tuloarviota nostetaan 37.000 eurolla.
Toimitilat
Toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot
Netto

Osavuosiraportti 2 2020

Tilinpäätös Talousarvio
2019
2020
7 575 642
6 989 379
2 025 333
5 912 000
-6 691 759 -10 395 178
2 909 216
2 506 201
-2 316 947
-1 972 100
592 269
534 101

Talousarvio
Muutos
+muutos
0
6 989 379
0
5 912 000
0 -10 395 178
0
2 506 201
0
-1 972 100
0
534 101

48 (122)

Toteuma
31.8.2020
4 985 917
4 108 913
-6 888 517
2 206 313
-1 267 204
939 109

Toimielimen
% muutosesitys
71,3
309 000
69,5
0
66,3
0
88,0
309 000
64,3
0
175,8
309 000

HYVINVOINTILAUTAKUNTA
Ruokahuolto
Palvelut ja niiden vaikuttavuus
Tulosyksikkövastaava: ruokahuoltopäällikkö Mervi Liiten
1600 Ruokahuolto
Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Jokainen työntekijä
kantaa vastuun
hyvästä
työilmapiiristä

Pidetään palavereja,
joissa annetaan aikaa
myös vapaalle yhteiselle
keskustelulle.

Tavoitetaso/
seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Toteutuneet palaverit.

Koulun alun palaveri.

Toteutunut
osittain

Tavoitetaso/
seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

On pidetty palavereja
esim. Kuhmonkadun
koulun lakkaaminen ja
oppilaiden siirtyminen
Koulukadun koululle.
Myös yhteistyötä
rehtoreiden kanssa.

Toteutunut

Toteuma 31.8.

Tila

Sähköpostitse
ammattiopiston kautta-työntekijä
koulutussopimuksella-oppisopimuksella.
Useita s-posteja
työllisyyspalveluiden
kanssa--2 henkilöä.
Käynti ammattiopisto
Lieksa--työnkierto 5
opiskelijaa, 3 meidän
kohdetta.

Toteutunut

Toteuma 31.8.

Tila

Taloudelliset resurssit

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Toimintaympäristössä
tapahtuvien
muutosten
huomioiminen ja
palvelutuotannon
tuottavuuden
tehostaminen

Käydään aktiivisesti läpi
toimintaympäristössä
tapahtuvia muutoksia
syitä ja seurauksia
yhdessä.

Asioiden
läpikäymiskerrat.

Prosessit ja rakenteet

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Työvoiman
rekrytointiprosessin
toimivuus

Aktiivisuus
ammattiopiston ja
työllisyyspalveluiden
kanssa.

Tavoitetaso/
seurantatapa
Yhteydenottojen
lukumäärä.

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Työn arvostaminen

Mahdollisten koulutusten
järjestäminen työn
arvostamisen tueksi.
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Tavoitetaso/
seurantatapa
Järjestetyt koulutukset.
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Lähikoulutukset
Toteutunut
peruuntuivat.
Keliakialiiton järjestämä
webinaarin teemalla Erilaiset gluteenittomat
asiakkaat. Webinaarista
linkki, joka käytössä 2

viikkoa. Suunnattu
ruoan valmistuksessa
oleville.

Tunnusluvut
Tunnusluvut ainoastaan ajalta tammi-helmikuu, maaliskuussa korona. Osa palveluista kiinni 18.3–31.3, 10 päivää,
jolloin laskutuksesta miinustettiin elintarvikkeiden osuus, 1,10 €/päivä. Paikalla olevilta normaalisti. Huhtikuun
alun 1.4–13.4 laskutuksessa vähennettiin elintarvikkeet ja 14.4–30.4 lahjakortti, josta huhtikuulle 13 päivää, 1,90476
€/päivä. Paikalla olijat normaalisti. Tunnuslukuja ei voida vertailla osavuosiraportissa helmikuun jälkeen suhteessa
tehtyihin annoksiin vaan käytämme vertailussa samoja kulueriä suhteessa edellisvuoteen.

Toteuma
2018

Toteuma
2019

Talousarvio
2020

Toteuma
2020

Mittari

Suorite

Henkilöstökulut

palkkakustannukset/annos

1,86 €

1,64 €

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

hankintakustannukset/annos

0,94 €

0,79 €

Muut kulut

Palvelujen ostot ja muut
toimintakulut/annos

0,44 €

0,48 €

Kustannukset yhteensä

kustannukset/annos

3,24 €

2,91 €

Kuljetuskustannukset

kuljetuskustannukset/annos

0,09 €

0,09 €

Henkilöstökustannukset

vertailu vuosi 2019

318 054

muutettu
TA 477
137

265 216

Aineet, tarvikkeet ja
tavarat

vertailu vuosi 2019

159 799

muutettu
TA 159
894

113 805

Muut kulut

vertailu vuosi 2019

79 757

muutettu
TA
103 890

78 978

Kustannukset yhteensä

vertailu vuosi 2019

557 610

muutettu
TA 740
921

457 999

Kuljetuskustannukset

vertailu vuosi 2019

15 989

21 494

13 427

Talous
TOIMINTATUOTOT
Toimintatuotot tammi-huhtikuu 260 068 €, 33,9 % ja vertailu vuosi 2019 290 742 €, 35,9 %.
TOIMINTAKULUT
Toimintakulut 269 979 €, 35,2 % ja vertailu vuosi 2019 313 869 €, %. 36,7 %.
NETTO
-9 911 € ja vertailu vuosi 2019 -23 127.
Talousarviomuutokset
Koronan vuoksi toteutumatta jääneet toimintatuotot:
Päiväkodit Orava 3760 € ja Partalanmäki 3240 €
Koulut Moisio 5550 €, Rantala 4825 € ja
Keskuskoulu, jossa Jamali 1414 € ja keskuskoulu 7211 €
Vuonis 1383 €
Nuorisotoimi, avustus kahvion hoitoon, sulkeminen valtioneuvoston päätöksellä 1700 €
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Toimintakulut
Koronan vuoksi pienentyneet elintarvikekustannukset
Ulkoiset kulut, tili 4520 kohden 4910 elintarvike -10 000 €.
TOIMINTATUOTOT 2.osavuosiraportti
tammi-elokuu 388 744, 52,6 %, TA muutos 738 686 ja vertailu vuosi 2019 473 348.
TOIMINTAKULUT
tammi-elokuu 457 999, 61,8 %, TA muutos 740 921 ja vertailu vuosi 2019 557 610.
NETTO
-69 255 ja vertailu vuosi - 84 262.
Koronan vuoksi tuottoihin ainoastaan elintarvikekustannukset, joiden osuus kustannuksista n.34 %. Tuotot toteutuneet
47,33 %, koronan vaikutukset toimintatuottoihin 65 478 €.
Jamalin koulu 4 125 €, Koulukatu 17 650 €, Moisio 12 964 €, Merilän ryhmis 720 €, Rantalan koulu 11 556 €,
Vuoniskylien koulu 2 553 €, Partalanmäen pk 7 071 €, Oravatien pk 7 988 € ja Tiitiäiset 851 €.
Elintarvikekustannuksissa ei tapahtunut suurta pienennystä, koska oppilaille annettujen lahjakortit 1,90 €/pvä ja
meidän laskennalliset kustannuksemme 1,10 €/pvä. Henkilöstökuluissa toteutunut 59,12 %, koulujen toiminta kiinni ja
vuosilomat porrastetusti jo toukokuun alusta lähtien, joka samalla vaikutti lomautusajan pitenemiseen. Säästöjä
henkilöstökuluissa 35 354 €. Kirjattu TA muutoksiin.
Ruokahuolto
Toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot
Netto

Tilinpäätös Talousarvio
2019
2020
810 213
767 769
-854 575
-44 362
-151
-44 513

-767 769
0
0
0

Muutos
-29 083

Talousarvio
+muutos
738 686

Toteuma
31.8.2020
388 744

26 848
-2 235
0
-2 235

-740 921
-2 235
0
-2 235

-463 987
-75 244
0
-75 244

Toimielimen
% muutosesitys
52,6
-65 478
62,6
42 545
3 366,6
-22 933
0
3 366,6
-22 933

Kotoutuminen
Palvelut ja niiden vaikuttavuus
Tulosyksikkövastaava: hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen
2280 Pakolaisten toimeentuloturva
2290 Pakolaistyö

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Uusien kuntalaisten
kotiutuminen

Toimivat maahanmuuttoja kotouttamispalvelut

Viranomaisasioiden
hoitaminen kuukauden
kuluessa paikkakunnalle
muutosta.

Kumpikin tavoite on
toteutunut.

Toteutunut

Hyväkuntoisten,
ensikalustamiseen
tarkoitettujen
huonekalujen saaminen
ja varastoiminen ovat
haasteita.

Toteutunut
osittain

Varhaiskasvatus- ja
perusopetusikäisillä
lapsilla päivähoidon tai
koulun aloittaminen
kuukauden kuluessa
paikkakunnalle muutosta.
Uusien kuntalaisten
kotiutuminen

Yhteistyö asumiseen
liittyvissä järjestelyissä
Lieksan kiinteistöt oy:n ja
muiden vuokranantajien
sekä Siun soten
sosiaalipalveluiden
kanssa.
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Apu ja ohjaus asunnon
hankinnassa sekä
peruskalustamisessa ja varustamisessa.

51 (122)

Taloudelliset resurssit

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Kolmannen
sektorin
palvelutuotanto

Kolmannen sektorin
toimijoiden
osallistuminen
palvelutuotantoon
soveltuvin osin

Toiminta- ja
kohdeavustusten
vastikkeellisuus,
ostopalvelumahdollisuuksien
hyödyntäminen.

Toiminta- ja kohdeavustuksia Toteutunut
on suunnattu
osittain
maahanmuuttopalveluita ja
kotouttamista tukevaan
toimintaan.
Maahanmuuttokoordinaattorin
vuosiloman sijaistaminen on
toteutettu ostopalveluna.

Tavoitteellinen ja
Lieksan
asukkaiden
edunmukainen
yhteistyö
kuntayhtymien ja
alueviranomaisten
kanssa

Eri viranomaisten
välisen
kustannustenjaon
toteutumisen
varmistaminen.

Palvelutuotannon ja
kustannusten jaon
toteutuminen lakien ja
asetusten mukaisesti.

Kustannusten jakaminen on
toteutunut oikein.

Toteutunut

Prosessit ja rakenteet

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Toimintaympäristössä Asiakasmäärän muutosten
tapahtuvien
huomioiminen
muutosten
palveluntuotannossa.
huomioiminen ja
palvelutuotannon
tuottavuuden
tehostaminen

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Oikea henkilöstöresurssi
suhteessa
asiakasmäärään ja
palveluiden kysyntään.

Märäjälahden
vastaanottokeskuksen
sulkemispäätös on
vähentänyt
asiakasmäärää, mutta
toisaalta
opiskeluperäinen
maahanmuutto on
tuonut uusia
asiakasryhmiä. Resurssi
on tällä hetkellä
lakisääteisen
palvelutarpeen
vaatimalla tasolla.

Toteutunut

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa Toteuma 31.8.

Tila

Henkilöstön
täydennyskoulutu
s strategisen
johtamisen
välineenä

Maahanmuuttokoordinaattori
n asiantuntijuuden
ylläpitäminen riittävän ja
tarvelähtöisen
täydennyskoulutuksen avulla.

Vähintään kolme koulutus
ja/tai
verkostoitumispäivää
vuodessa.

Raportointijaksolla ei
täydennyskoulutuksia
eikä verkostoitumiseen
liittyviä tapahtumia.
Koronavirustilanne on
vaikuttanut sekä
koulutusten että
verkostotapahtumien
järjestämiseen.

Myöhässä
/ Ei
toteutunut

Kehityskeskustelun
toteuttaminen.

Kehityskeskustelu
toteutunut kesäkuussa
2020.

Toteutunu
t osittain

Verkostotoiminnan
hyödyntäminen osaamisen
kehittämisessä.
Laadukas
johtaminen ja
esimiestyö

Maahanmuuttokoordinaattori
n työn tukeminen.

Maahanmuuttopalveluide
n tilannekatsaus kerran
kuukaudessa.
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Maahanmuuttopalveluide
n tilannekatsaus ei ole
toteutunut kuukausittain.

Tunnusluvut

Toteum
a 2018

Mittari

Suorite

Maahanmuuttajataustaise
n väestön määrä.

Maahanmuuttajataustaise
n väestön määrä
väestörekisteritietojen
mukaisena.

Toteum
a 2019

Talousarvi
o 2020

Toteuma 2020
Huhtikuun 2020 lopussa
kotouttamisvaiheessa oli
64 hlöä.
Elokuun 2020 lopussa
kotouttamisvaiheessa
olevien henkilöiden määrä
oli 56. Opiskelun takia
paikkakunnalle
muuttaneiden
ulkomaalaistaustaisten
henkilöiden määrä on
kasvanut selvästi, ja
tähän ryhmään kuuluvat
henkilöt ovat
maahanmuuttopalveluide
n asiakkaita, vaikka
kotoutumissuunnitelmia ei
laaditakaan.

Kotouttamisvaiheessa
olevien henkilöiden määrä.

Talous
Kotouttamisen määrärahoista siirretään yhteensä 60 000 € maahanmuuttokorvauksia varhaiskasvatuksen,
perusopetuksen ja yläkoulu-lukion tulosyksiköihin tillinpäätösvaiheessa.
Kotoutuminen
Toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot
Netto

Tilinpäätös Talousarvio
2019
2020
403 245
120 000

Muutos
0

Talousarvio
+muutos
120 000

Toteuma
31.8.2020
114 945

-230 835
172 410

-82 452
37 548

0
0

-82 452
37 548

-38 922
76 023

172 410

37 548

0

37 548

76 023

Toimielimen
% muutosesitys
95,8
0
47,2
0
202,5
0
202,5
0

Perusopetus
Palvelut ja niiden vaikuttavuus
Tulosyksikkövastaava: perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö Juha Ryynänen
4120 Pohjoiset alakoulut
4130 Esiopetus -pohjoiset alakoulut
4140 Eteläiset alakoulut
4150 Esiopetus -eteläiset alakoulut
Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Toimivat
koulutuspalvelut

Opetussisältöjen laadun ja
monipuolisuuden
kehittämisen takaaminen.

Koulussa käytetään
edelleen monipuolisia
oppilaskeskeisiä
opetusmenetelmiä, joilla
vahvistetaan oppilaan
perustaitoja ja
kannustetaan oppilasta
löytämään omat
vahvuutensa, sekä
annetaan mahdollisuuksia
niiden kehittämiseen.

Koulussa käytetään
edelleen monipuolisia
oppilaskeskeisiä
opetusmenetelmiä, joilla
vahvistetaan oppilaan
perustaitoja ja
kannustetaan oppilasta
löytämään omat
vahvuutensa, sekä
annetaan

Kesken
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mahdollisuuksia niiden
kehittämiseen.
Koronatilanteen
kehittymistä seurattiin
kevään aikana.
Toimivat
koulutuspalvelut

Työn arvostaminen

Oppimisympäristöjen ja menetelmien kehittäminen
opetussuunnitelman
mukaisesti.

Liikunnallisen koulupäivän
toiminnan edelleen
jatkaminen ja
kehittäminen, joustava
koulupäivä on osa
Koulukampusrakentamiseen normaalia koulun
liittyen: Koulukadun
toimintaa.
kiinteistössä toteutetaan
kevään aikana tarvittavat,
Tutor-opettajien toimintaan
pienehköt muutostyöt
liittyvän oppilasagenttien
alakoulun toiminnallisuutta
kouluttaminen.
ja yhteisöllisyyttä korostaen.
Positiivinen pedagogiikka
koskee koko
kouluyhteisöä.
Kouluyhteisön
vahvuuksien
hyödyntäminen.
Omien vahvuuksien
tunnistaminen, niiden
kehittäminen ja
arvostaminen.

Liikunnallisen
koulupäivän toiminnan
edelleen jatkaminen ja
kehittäminen, joustava
koulupäivä on osa
normaalia koulun
toimintaa.

Kesken

Tutor-opettajien
toimintaan liittyvän
oppilasagenttien
kouluttaminen.
Positiivinen pedagogiikka
koskee koko
kouluyhteisöä.
Kouluyhteisön
vahvuuksien
hyödyntäminen.

Rohkaiseminen
Rohkaiseminen
vahvuuksien käyttämiseen. vahvuuksien
käyttämiseen.

Kesken

Taloudelliset resurssit

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Toimivat
koulutuspalvelut

Toimivat koulutuspalvelut
pohjautuen realistiseen
talousarvioon.

Toiminnan ja talouden
tasapaino.

Lukuvuosi aloitettiin
Kesken
lähiopetuksella, tilannetta
kuitenkin seurataan
jatkuvasti ja noudatetaan
koronaan liittyviä
ohjeistuksia.

Henkilöstön
talousosaaminen

Resurssien tehokas ja
suunnitelmallinen
kohdentaminen.

Henkilöstösuunnitelma
useamman vuoden
aikavälillä.

Henkilöstösuunnitelma
useamman vuoden
aikavälillä.

Kesken

Määrällinen ja
laadullinen
henkilöstösuunnittelu

Henkilöstön sitouttaminen
henkilöstösuunnitelmaan.

Henkilöstömäärän
sopeuttaminen
oppilasmäärään ja
lakisääteisiin
erityistarpeisiin.

Hankkeet ja
käyttötarkoitus tähän.
Pienryhmäopettaja
(korona), tasa-arvo,
ohjaajia neljä, opettajia
kaksi tarkentuu

Kesken

Prosessit ja rakenteet

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Paikkakunnan imagon
kehittäminen

Koulujen, henkilöstön ja
oppilaiden vahvuuksien
esilletuominen.

Tapahtumat,
teemapäivät/viikot ja niistä
tiedottaminen.

Opetuksessa on
siirrytty
lähiopetukseen
hygieniasääntöjä
noudattaen.

Kesken

Yrittäjyyskasvatus.

Osavuosiraportti 2 2020

54 (122)

Yrittäjyyskasvatusohjelman
toteuttaminen.
Asiakaspalautejärjestelmien Sisäinen ja ulkoinen
ja monikanavaisen
laadunarviointi.
viestinnän kehittäminen

Kolmannen sektorin
palvelutuotanto

Yhteistyö tuottamisessa
ja käyttämisessä.

Perusopetuksen
laatukorttijärjestelmä,
toimivat
kehityskeskustelut, sekä
kyselyt henkilökunnalle,
huoltajille ja oppilaille.

Perusopetuksen
laatukortit käydään
läpi syksyn aikana.

Kesken

Kolmas sektori luontevaksi
osaksi koulun toimintaa.

Kolmannen sektorin
Kesken
toiminta on toistaiseksi
keskeytetty
koronatilanteen takia.

Kehityskeskustelut on
pidetty suunnitelman
mukaisesti.

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Työn arvostaminen

Henkilöstön työhyvinvointi
ja oman ja toisen työn
arvostaminen.

Vahvuuksien tukeminen,
työkyvystä huolehtiminen
(kehityskeskustelut, muut
keskustelut, työnohjaus),
aloitteellisuuteen
kannustaminen.

Vahvuuksien tukeminen,
työkyvystä huolehtiminen
(kehityskeskustelut, muut
keskustelut, työnohjaus),
aloitteellisuuteen
kannustaminen.

Kesken

Henkilöstön
täydennyskoulutus
strategisen
johtamisen välineenä

Henkilöstön osaamisen
kehittäminen ja
vahvistaminen
koulutusten avulla.

Koulutustoiveiden
huomioiminen,
koulutustarpeiden
määrittäminen ja
rohkaiseminen koulutuksiin
osallistumisiin talousarvion
puitteissa.

Koulutukset pääosin
etäkoulutuksena
koronatilanteen takia.

Kesken

Kehityskeskustelut kerran
vuodessa.

Kehittämiskohteina
Kesken
esimiestyö, opettajien
yhteissuunnitteluajankäytön
kehittäminen, työnohjaus ja
tiedonkulun kehittäminen.

Laadukas johtaminen Kehityskeskustelut,
ja esimiestyö
henkilöstön kuuleminen ja
osallistaminen.
Työhyvinvointikyselyjen
tulosten hyödyntäminen
henkilöstön
työhyvinvoinnin
edistämiseksi.

Kehittämiskohteina
esimiestyö, opettajien
yhteissuunnitteluajankäytön
kehittäminen, työnohjaus ja
tiedonkulun kehittäminen.

Tunnusluvut

Toteuma
2018

Toteuma
2019

Talousarvio
2020

Toteuma
2020

550
50

577
37

525
36

541
29

Opetuksen tuntimäärä
(sisältää perusopetuksen
luokat 1–6, esiopetuksen,
valmistavan opetuksen ja
resurssitunnit)

1099

1079

1055

1033

Alakoulut (luokat E, 1–6).
Pienryhmät.

17,31
7,67

17.2
7,5

17,56
8,20

18,65
8,33

1,83

1,81

1,88

1,81

Mittari

Suorite

Oppilasmäärä 20.9.

Perusopetuksen 1–6 luokat
Koulun esiopetusoppilaat.

Opetustunnit 20.9.

Ryhmäkoko
Opetustunnit/oppilas
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Talous
Valmistavaa opetusta järjestetään Keskuskoulussa lukuvuonna 2019–2020, mutta siitä aiheutuvat kustannukset
palautuvat täysimääräisinä. Kustannukset näkyvät tilapäisten palkoissa n, 40 000 €. Valmistavan luokan oppilaita
arvioidaan olevan kevätlukukaudella n. 20, määrä arvioitiin kymmeneksi.
Eteläisellä alueella Kolin koulun vuosivuokra nousee 40 000 €, johtuen koululla tehdyistä korjaustöistä.
Henkilöstökuluissa näkyvät 2,25 % palkankorotukset, sekä täysimääräisinä maksettavat lomakorvaukset.
Tilapäisten palkoissa näkyvät hankepalkat n. 74 000 €.
Pohjoisella alueella yksi määräaikainen opettaja vähenee syksystä, palkkasäästöä tulee 13 200 €.
Eteläisellä alueella on yksi määräaikainen opettaja vähemmän, tämä pienentää tilapäisten palkkoja 30 000 €.
Osavuosiraportti 1/2020
Koronatilanteesta johtuen kuljetuspalveluissa 4422 ollaan huhtikuun loppuun mennessä 98 000 € alle talousarvion.
Samasta syystä majoitus- ja ravitsemuspalvelut 4410 ovat 21 673 € alle talousarvion, samoin aamu- ja
iltapäivätoiminnan maksut ovat 6 000 € alle budjetoidun.
Kerhotunteja jäi pitämättä koronatilanteen takia, säästö 4 000 €.
Muutosesitys talousarvioon: - kuljetuspalvelut 4422, vähennetään 90 000 €
- majoitus- ja ravitsemuspalvelut, vähennetään 21 673 €
- muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut, vähennetään 6 000 €
-kerhotunnit vähennetään 4 000 €
Osavuosiraportti 2/2020
Perusopetus sai koronaan liittyvää covid-19 avustusta poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen 100 000 €,
omarahoitus 5000 €. Rahalla palkataan erityisopettaja ja kaksi koulunkäynninohjaajaa. Tasa-arvoa edistäviin
toimenpiteisiin saatiin avustusta 115 370 €, Omarahoitus 28 842 €.
Avustuksella palkataan viisi koulunkäynninohjaajaa ja yksi tuntiopettaja. Korona- avustus on käytettävä 31.7.2021 ja
tasa-arvoraha 31.12.2021 mennessä. Syyslukukauden aikana avustuksia käytetään 115 951 € ja seuraavana
lukuvuotena 133 261 €. Tähän kuuluvat myös jatkavat hankkeet Tutor- opettajien toiminta 3 268 € ja Jamalin koulu
Erasmus hanke 3187 €.
Palkkakustannukset kirjautuvat tilapäisten palkkoihin, johon tehdään talousarviomuutosesitys. Kuljetuspalveluissa
Vuoniskylien suunnan kilpailutus toi kustannussäästöä. Majoitus- ja ravitsemuspalveluissa kustannukset jäivät kevään
osalta pienemmäksi kuin arvioitu talousarvio.
Talousarviomuutosesitys: - avustusten tuloarviota pienennetään 23.317 euroa
- tilapäisten henkilöiden kustannukset, lisäys 112 759 euroa
- kuljetuspalvelut 4422, vähennetään 18 557 €
- majoitus- ja ravitsemuspalvelut 4410, vähennys 35 884 €
Perusopetus
Toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot
Netto

Tilinpäätös Talousarvio
2019
2020
437 488
466 000
-5 992 902
-5 555 414
-27 000
-5 582 414

-5 761 456
-5 295 456
-31 100
-5 326 556

Muutos
-10 000

Talousarvio
+muutos
456 000

Toteuma
31.8.2020
390 739

111 673
101 673
0
101 673

-5 649 783
-5 193 783
-31 100
-5 224 883

-3 576 204
-3 185 465
-18 000
-3 203 465

Varhaiskasvatus
Palvelut ja niiden vaikuttavuus
Tulosyksikkövastaava: perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö Juha Ryynänen
4200 Eteläinen varhaiskasvatus
4210 Esiopetus-eteläinen varhaiskasvatus
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Toimielimen
% muutosesitys
85,7
-23 317
63,3
-58 318
61,3
-81 635
57,9
0
61,3
-81 635

4220 Pohjoinen varhaiskasvatus
4230 Esiopetus-pohjoinen varhaiskasvatus
4240 Kotihoidon tuki
Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Toimivat
peruspalvelut

Palvelurakenteeseen
sopeutettu
varhaiskasvatuksen
tarjoaminen 285
lapselle.

Vuonna 2018 syntyneitä oli
48.

Lapsia varhaiskasvatuksessa Kesken
268.

Syntyvyysennuste vuodelle
2019 on 54.
Vuosina 2013–2018
syntyneitä oli 386, joista
varhaiskasvatuksessa on
vuonna 2020 on arvion
mukaan 295 eli 76,4 %.

Toimivat
peruspalvelut

Laadukkaan
varhaiskasvatuksen
toteuttaminen.

Lieksan varhaiskasvatusta
toteutetaan uuden
varhaiskasvatussuunnitelman
ja esiopetussuunnitelman
mukaisesti.

Lieksan varhaiskasvatusta
Kesken
toteutetaan päivitetyn
varhaiskasvatussuunnitelman
ja esiopetussuunnitelman
mukaisesti.

Uuden varhaiskasvatuslain
mukaisen
henkilöstörakennemuutoksen
vaiheittainen toteuttaminen.

Uuden varhaiskasvatuslain
mukaisen
henkilöstörakennemuutoksen
vaiheittainen toteuttaminen.

Taloudelliset resurssit

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Toimintaympäristöss
ä tapahtuvien
muutosten
huomioiminen ja
palvelutuotannon
tuottavuuden
tehostaminen

Talouden ja toiminnan
sopeuttaminen
varhaiskasvatuksen
kysyntää vastaavaksi.

Varhaiskasvatuspalveluide
n mukauttaminen kysyntää
vastaavaksi.

Varhaiskasvatuspalveluide
n mukauttaminen kysyntää
vastaavaksi
koronavirustilanteen takia.
Kuusi henkilöä oli
lomautettuna toukokuussa
viikon ajan. Vakituinen
henkilöstö piti viisi päivää
kesälomaa toukokuun
aikana. Poikkeusolojen
aikana tehtiin kirjallisia
töitä, erilaisia suunnitelmia
ja huoltotöitä.

Toteutunu
t

Toimintaympäristöss
ä tapahtuvien
muutosten
huomioiminen ja
palvelutuotannon
tuottavuuden
tehostaminen

Ryhmäperhepäiväkotie
n toiminnan jatkumisen
arviointi.

Perhepäivähoitajien
määräaikaiset tehtävät,
liittyen
ryhmäperhepäiväkotien
toiminnan muutokseen
vuoteen 2022 mennessä.

Perhepäivähoitajien
määräaikaiset tehtävät,
liittyen
ryhmäperhepäiväkotien
toiminnan muutokseen
vuoteen 2020–2021
mennessä.

Kesken

Prosessit ja rakenteet

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Toimintaympäristössä
tapahtuvien
muutosten
huomioiminen ja

Koulukampukseen liittyvien Aikataulutus ja yhteistyö
rakenteellisten muutosten
perusopetuksen kanssa,
suunnittelu.
sekä tulevien
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Toteuma 31.8.

Tila

Aikataulutus ja yhteistyö
perusopetuksen kanssa,
sekä tulevien
kalusteinvestointien

Kesken

palvelutuotannon
tuottavuuden
tehostaminen

kalusteinvestointien
suunnittelu.

suunnittelu.
Ensimmäinen
suunnittelupalaveri on
pidetty.

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Henkilöstön
täydennyskoulutus
strategisen
johtamisen välineenä

Henkilöstölähtöinen ja
tarpeenmukainen
koulutussuunnitelma,
koulutukseen
rohkaiseminen
talousarvion puitteissa.

TVT-taitojen
vahvistaminen,
yrittäjyyskasvatus,
pedagogisten koulutusten
lisääminen ja
koulutuksellinen yhteistyö
perusopetuksen ja Siun
soten kanssa.

TVT-taitojen
vahvistaminen,
yrittäjyyskasvatus,
pedagogisten koulutusten
lisääminen ja
koulutuksellinen yhteistyö
perusopetuksen ja siun
soten kanssa.

Kesken

Toteutuneiden koulutusten
määrä, osallistujien määrä.

Yhteinen koulutus
perusopetuksen ja Siun
soten kanssa 1.2.2020.
Muita koulutuksia on
siirretty
koronavirustilanteen takia
tai toteutettu
etäkoulutuksena.

Kehityskeskustelut kerran
vuodessa.

Kehityskeskustelut kerran
vuodessa.

Kehittämiskohteet
määritellään
työhyvinvointikyselyn
perusteella.

Kehittämiskohteet
määritellään
työhyvinvointikyselyn
perusteella.

Asiakastyytyväisyyskysely
kerran vuodessa.
Kevään aikana tarkoitus
toteuttaa lapsille suunnattu
palautekysely.

Asiakastyytyväisyyskysely
kerran vuodessa. Kysely
tehtiin maaliskuussa.

Laadukas johtaminen
ja esimiestyö

Kehityskeskustelut.
Työhyvinvointikyselyjen
tulosten hyödyntäminen
henkilöstön
työhyvinvoinnin
edistämiseksi.

Kesken

Kevään aikana tarkoitus
toteuttaa lapsille
suunnattu palautekysely.
Kyselyitä on toteutettu
kevään aikana eri
yksiköissä.

Tunnusluvut

Toteuma 2018

Toteuma
2019

Talousarvio
2020

Toteuma
2020

37 022

33 382

34 000.

18 446

Läsnäolopäivät
ryhmäperhepäiväkodeissa.

9369

7 324

8 200.

3 825

Hoitopäivät.

Läsnäolopäivät
perhepäivähoidossa.

9053

8 746

8 800.

4 367

Käyttöaste.

Päiväkodit.

86,26 % ajalta
1.1.2018.31.7.2018,

84,53

90

1.1.–29.2.
82,30
1.1.–30.4.

Mittari

Suorite

Hoitopäivät.

Läsnäolopäivät
päiväkodeissa.

Hoitopäivät.
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tiedot
ProConsona
järjestelmästä.
1.8.2018
alkaen
käyttöasteet
saatu Daisy
järjestelmästä.
Ajalta elokuumarraskuu
Daisyohjelmasta
johtuen
luotettavia
käyttöasteita
ei ole
saatavilla.
Joulukuun
käyttöaste oli
115,04 %,
jossa tosin voi
olla pientä
epätarkkuutta
lasten
kertoimista ja
henkilöstön
sijoittumisesta
johtuen.

68,75,
koronan
vaikutus.
31.8. 73,27

Käyttöaste.

Ryhmäperhepäiväkodit.

82,78 % ajalta
1.1.2018.31.7.2018,
tiedot
ProConsona
järjestelmästä.
Ajalta elokuumarraskuu
Daisyohjelmasta
johtuen
luotettavia
käyttöasteita
ei ole
saatavilla.
Joulukuun
käyttöaste oli
97,85 %.

91,42

90

1.1.–29.2.
82,02
1.1.-30.4
70,14,
koronan
vaikutus.
31.8. 69,64.

Käyttöaste.

Perhepäivähoito.

79,10 ajalta
1.1.2018.31.7.2018,
tiedot
ProConsona
järjestelmästä.
Ajalta elokuumarraskuu
Daisyohjelmasta
johtuen
luotettavia
käyttöasteita
ei ole
saatavilla.
Joulukuun
käyttöaste oli
96,20 %.

88,57

90

1.1.–29.2.
100,1
1.1.–30.4.
88,40,
koronan
vaikutus.
31.8.,
82,70.
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Asiakaskysely.
Asteikko 1–5.

Asiakastyytyväisyys
päiväkodeissa.

Asiakaskysely.
Asteikko 1–5.

Kyselyä ei
toteutettu.

4,33.
Vastaajia
38.

Toteutetaan
keväällä
2020.

Asiakastyytyväisyys
ryhmäperhepäiväkodeissa.

4,1.
Vastaajia
10.

Toteutetaan
keväällä
2020.

Asiakaskysely.
Asteikko 1–5.

Asiakastyytyväisyys
perhepäivähoidossa.

4,5.
Vastaajia
viisi.

Toteutetaan
keväällä
2020.

Palkkakustannukset/lapsi.

2018 palkat 1 755 836 €.
Lapsimäärä 310.
2019 palkat 1 798 848 €.
Lapsimäärä 306.

5 663,99 €.
Muutetun
talousarvion
mukaan.

4,62
Vastaajia
19.

Kyselyyn ei
tullut
tarpeeksi
vastauksia.

5 878,59 €

Talous
Syntyvyyden laskusta huolimatta varhaiskasvatuksen asiakasmäärä ei ole laskenut samassa suhteessa. Lasten
kotihoidon tukeen varattua määrärahaa pienennetään 124 000 €, koska tuen käyttö on ollut laskeva. Kuukausittainen
maksuerä on pudonnut viime vuoteen verrattuna n. 10 000 €.
Tilapäisten palkoissa näkyvät hankerahoituksella palkatut henkilöt 47 000 €.
Päiväkoti Oravan vuokra on noussut vuonna 2019 8529, mitä ei oltu huomioitu 2019 talousarviossa.
Henkilöpalkoissa näkyvät 2,25 % korotukset, sekä täysimääräisenä maksettavat lomarahat, n. 40 000 €.
Lapsimäärän vähenemisestä johtuen kahden ryhmäperhepäiväkodin toiminta loppuu kesäkuussa ja lapset sijoitetaan
muihin ryhmiin. Palkkakustannuksissa tulee säästöä 41 000 € ja vuokrassa ja muissa kuluissa 12 600 €.
Kolme määräaikaista tehtävää loppuu suunniteltua aikaisemmin, palkkakustannusten säästö on 35 650 €
Osavuosiraportti 1/2020
Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä ei ole vähentynyt talousarvioon laitetun ennakkoarvion mukaisesti.
Lisäksi yli kolmivuotiaiden ryhmäkokojen suhdeluku muuttuu 1/8 1/7, niin tämän takia paikkoja vähenee yhdeksän
päiväkodeista. Näistä seikoista johtuen Merilän ja Tiitiäisten ryhmäperhepäiväkotien toimintaa on syytä jatkaa, kunnes
lapset siirtyvät vuodenvaihteen jälkeen Moisionkadulle Partalanmäen päiväkodin uuteen ryhmään. Molemmat
ryhmäperhepäiväkodit toimivat elokuusta alkaen kahdella työntekijällä nykyisen kolmen sijaan. Tämä lisää
palkkakustannuksia n. 10 000 € ja vuokra ja muita kuluja 12 600 €.
Yhden määräaikaisen kotona työskentelevän perhepäivähoitajan työsuhdetta ei jatketa ja 1.7.2020 eläköityy yksi kotona
työskentelevä perhepäivähoitaja, hänen tilalleen ei palkata uutta henkilöä, palkkasäästö 11 000 €
Hoitopäivämaksujen toteutuma liittyen poikkeusolotilaan on huhtikuun lopussa 87 574 €, laskennallisesti sen pitäisi olla
108 000 €, erotus - 20 426 €.
Poikkeustilaan liittyvä majoitus- ja ravitsemuspalvelut on 7 000 € alle talousarvion.
Muutosesitys talousarvioon: -menokohta 3257, hoitopäivämaksut, vähennetään tuloarviota 20 400 €
-menokohta 4410, majoitus- ja ravitsemuspalvelut, pienennetään 7 000 €
-menokohta 4003, tilapäisten palkat, lisäys 10 000 €
-menokohta 4860, muut vuokrat 12 600 €
Osavuosiraportti 2/2020
Varhaiskasvatus sai valtionavustusta koronaan liittyvää covid-19 avustusta poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen 32
850 €. Rahalla palkataan resurssi- erityisopettaja. Omarahoitus on 1642,50 €. Tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin
saatiin avustusta 147 000 €. Omarahoitus 29 400 €. Avustuksella palkataan seitsemän ryhmäavustajaa päiväkoteihin.
Korona- avustus on käytettävä 31.7.2021 ja tasa-arvoraha 31.12.2021 mennessä. Vuoden loppuun mennessä
avustuksia käytetään 72 054 € ja seuraavalle vuodelle siirtyy 138 838 €. Palkkakustannus kirjataan tilapäisten palkkoihin,
johon tehdään talousarviomuutosesitys. Majoitus- ja ravitsemuspalveluissa kustannukset jäivät kevään osalta
pienemmäksi kuin arvioitu talousarvio.
Muutosesitys talousarvioon
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-muut tuet ja avustukset, lisäys 9 120 €
- tilapäisten palkat, lisäys 87 720 €
- ruokailukustannukset, vähennetään 16 630 €
Varhaiskasvatus
Toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot
Netto

Tilinpäätös Talousarvio
2019
2020
362 194
400 934

Muutos
-20 400

Talousarvio
+muutos
380 534

Toteuma
31.8.2020
364 048

-3 456 280
-3 094 087

-3 417 957
-3 017 023

-17 634
-38 034

-3 435 591
-3 055 057

-2 213 780
-1 849 731

-3 094 087

-3 017 023

-38 034

-3 055 057

-1 849 731

Toimielimen
% muutosesitys
95,7
9 120
64,4
-70 737
60,5
-61 617
60,5
-61 617

Yläkoulu ja Lieksan lukio
Palvelut ja niiden vaikuttavuus
Tulosyksikkövastaava: rehtori Reetta-Leena Hiltunen
4160 Yläkoulu
4300 Lieksan lukio
Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Toimivat
koulutuspalvelut

Perusopetuksen ja
lukiokoulutuksen
toiminnan laadun
kehittäminen; tarpeen
mukainen palveluiden
muokkaaminen.

Valinnaisaineiden valikoiman ja
rakenteen kehittäminen tarpeiden
mukaiseksi; lukion kurssitarjonnan
ylläpitäminen monipuolisena.
Valinnaiskurssien tehokas
toteuttaminen eri vuosiluokan
opiskelijoita yhdistelemällä. Lukion
opetussuunnitelmatyön tehokas
toteuttaminen. Digitaalisten
oppimisympäristöjen kehittäminen
ja opettajien valmiuksien
varmistaminen mm.
tutoropettajatoiminnan avulla.
Erityisopetuksen kehittäminen;
tarvittaessa erityisen tuen
pienryhmien perustaminen
oppilaiden yksilöllisten tarpeiden
mukaan.

Valinnaiskursseja on
yhdistelty tehokkaasti,
monipuolisesta
valikoimasta
tinkimättä. Lukion
opetussuunnitelmatyö
on käynnissä.
Digitaalisten
oppimisympäristöjen
käyttö on kasvanut
kevään etäopetuksen
myötä, ja opettajien
valmiuksia kehitetään
edelleen.

Kesken

Toimivat
koulutuspalvelut

Koulutusmatkailua
tukevien toimintamallien
kehittäminen

Koulutusmatkailumahdollisuuksien
rakentaminen, erilaisten mallien
suunnittelu koulun osalta ja
oppilaiden osallistaminen.

Koulutusmatkailutyö
on alkanut hyvin ja
yhteistyössä
maakunnan muiden
kuntien kanssa.
Poikkeustilanteen
vuoksi työ on ollut
tauolla, mutta jatkuu
taas.

Kesken

Terveyden ja
hyvinvoinnin
edistäminen

Toiminnallisen
oppimisen ja fyysisen
aktiivisuuden lisääminen

Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu
-ohjelmien mukainen toiminta,
toiminnallisen opetuksen
lisääntyminen; koulukampuksen
piha-alueen suunnittelu ja toteutus
tukemaan aktiivista koulupäivää.
Oppilaiden ja opiskelijoiden
osallistaminen toimintojen
suunnitteluun.

Molemmissa kouluissa
on jatkettu Liikkuva
koulu -ohjelman
mukaista toimintaa.
Kampuksen
suunnittelussa
toiminnallisuus ja
liikunnallisuus on ollut
koko ajan läsnä, ja
opiskelijoita on
osallistettu työhön.

Toteutunut

Osavuosiraportti 2 2020

61 (122)

Paikkakunnan
vetovoimaisuuden
lisääminen

Koulukampuksella
yhdistyvien yläkoulun,
lukion ja ammatillisen
koulutuksen
toiminnallisen yhteistyön
ja laadun kehittäminen.

Tulevaisuuskasvatus yläkoulussa
jatkuu tulevaisuuden opiskelu- ja
työelämätaitoja korostaen; oman
paikkakunnan
opiskelumahdollisuudet
huomioidaan ja niihin
kannustetaan. Lukiokoulutuksen
vetovoimaisuuden parantaminen
markkinoinnin ja positiivisen
ilmapiirin kautta. Yhteistyötä
ammatillisen koulutuksen kanssa
tehostetaan ja monipuolistetaan.

Toiminta on toteutunut
tavoitteen mukaisesti,
ja tulevaa
koulukampusta
ennakoiden.

Toteutunut

Taloudelliset resurssit

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Toimintaympäristössä
tapahtuvien
muutosten
huomioiminen ja
palvelutuotannon
tuottavuuden
tehostaminen

Henkilöstösuunnittelu ja
koulun toiminnan
kehittäminen
tulevaisuuden tarpeisiin;
koulukampuksen
toimintojen suunnittelu.

Koko tulosyksikön
yhteinen kehittäminen ja
henkilöstösuunnittelu
tulevaa ennakoiden;
kokonaisuuden
näkeminen tilojen ja
toimintojen suunnittelussa
koulukampuksella.

Henkilöstösuunnittelua on
tehty pidemmälle ja
kampuksen toiminnot
huomioiden. Samoin
tulevia oppilasmäärien
muutoksia on ennakoitu.

Toteutunut

Toimivat
peruspalvelut

Asianmukaiset,
terveelliset, tehokkaat ja
toimivat työtilat
henkilöstölle ja asiakkaille

Kampuksen rakentaminen
suunnitelman mukaisesti;
tilojen terveellisyyden
huomiointi koko
rakentamisen ajan.

Rakentaminen on edennyt
suunnitelman mukaisesti,
ja tulevaa koulujen
muuttoa on valmisteltu.

Kesken

Toimivat
koulutuspalvelut

Hanketoiminta,
etäopiskelumahdollisuudet,
korkeakouluyhteistyö,
yhteistyö toisten
oppilaitosten kanssa.

Monipuolista
hanketoimintaa jatketaan
molemmissa kouluissa.
Lukion
etäopiskelumahdollisuudet
harvinaisemmissa
aineissa jatkuvat.
Korkeakouluyhteistyön
kehittäminen. Yhteistyö
omalla paikkakunnalla
koulujen kesken, sekä
maakunnassa muiden
kuntien kanssa.

Hanketoiminta jatkuu
Kesken
molemmissa kouluissa.
Etäopiskelumahdollisuudet
lukion harvinaisemmissa
aineissa ovat hyvät.
Yhteistyö ja toiminnan
kehittäminen toisten
oppilaitosten kanssa
jatkuvat.

Prosessit ja rakenteet

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Toimintaympäristössä
tapahtuvien
muutosten
huomioiminen ja
palvelutuotannon
tuottavuuden
tehostaminen

Tarpeen mukainen
toimintojen ja rakenteiden
kehittäminen; tilojen
suunnittelu tulevaisuuden
tarpeisiin. Myös
esteettömyyden
huomioiminen.

Kampuksen
kalustesuunnittelun
toteuttaminen ja koulujen
toimintojen suunnittelu
tehokkaasti niin, että tilat
ovat monipuolisesti
käytössä koko ajan.
Esteettömyyden
huomioiminen

Kalustetilaus on tehty ja Toteutunut
toimituksesta sovittu,
kampuksen av-laitteiden
hankinnat ovat menossa.
Toiminnan
monipuolisuus on otettu
huomioon kaikessa
suunnittelussa.
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Tila

suunnittelussa loppuun
asti.
Verkostoituminen

Yhteistyö toisten
oppilaitosten ja kolmannen
sektorin kanssa; myös
kansainvälisyys- ja
yritysyhteistyön
tehostaminen.

Maakunnan lukioverkoston
yhteistyön tehokas
jatkaminen; yhteisiä
hankkeita käynnissä myös
vuonna 2020. Yhteiset
opinnot musiikkiopiston
(musiikkilinja) ja
ammattiopiston
(kaksoistutkinto,
jääkiekkolinja) kanssa
jatkuvat.
Kansainvälisyyshankkeiden
aktiivinen hakeminen ja
toteuttaminen.
Yrittäjyyskasvatusohjelman
toteuttaminen yhteistyössä
Lieksan yrittäjien ja LieKe:n
kanssa.

Yhteistyö- ja
Kesken
hanketoiminta jatkuvat.
Useat hankkeet ovat
saaneet jatkoaikaa
toteutukselle
poikkeusolojen vuoksi.
Kansainvälisyystoimintaa
on jatkettu etäyhteyksin.

Laadukas johtaminen
ja esimiestyö

Johtamisen työkalujen
kehittäminen;
tiimirakenteiden ja
vastuunjaon kehittäminen
tulevaisuuden tarpeisiin.

Yhteinen näkemys
työyksikön tavoitteista ja
toimintatavoista;
tulevaisuuden tarpeet ja
rakenteen
koulukampuksella. Tärkeitä
asioita työyhteisössä ovat
viestintä, perehdyttäminen,
yhteisöllisyys ja positiivinen
asenne kaikessa
toiminnassa sekä aikuisten
että nuorten kanssa.

Työyhteisöjen toimintaan Kesken
ja tiimityöskentelyyn on
tehty uudistuksia tulevaa
ennakoiden.
Toimintakulttuurien
yhtenäistämiseen
halutaan panostaa, että
kampuksen toiminta
saadaan hyvin alkuun.
Yläkoulun ydintiimi
osallistuu Itä-Suomen
yliopiston #paraskoulu hankkeen koulutuksiin,
joiden kautta työyhteisön
toimintakulttuurin ja
muutosjohtamisen
työkaluja on kehitetty.

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Työn arvostaminen

Ammatillisen osaamisen
arvostus omaa ja toisten
työtä kohtaan

Oman työn arvostamista
korostetaan; työyhteisön
yhteisöllisyys ja toiminta
tukevat positiivista
asennetta ja suhtautumista
työhön. Esille tuleviin
asioihin reagoidaan,
kehittämistyötä tehdään
sekä yksilö- että
yhteisötasolla.
Työhyvinvointikyselyn
tulokset huomioidaan
kehittymissuunnittelussa.

Kehittämistyötä on tehty Kesken
suunnitelman mukaisesti;
työhyvinvointiin ja
yhteisön
toimintakulttuuriin
panostetaan edelleen.

Henkilöstön
täydennyskoulutus
strategisen
johtamisen välineenä

Henkilökohtainen
kehittymis- ja
koulutussuunnitelma
selkeäksi osaksi työtä.

Kehityskeskustelujen
yhteydessä laadittavat
koulutussuunnitelmat ja
henkilökohtaiset
kehittymistavoitteet.

Kehityskeskusteluissa on Toteutunut
asetettu henkilökohtaiset
tavoitteet ja
koulutussuunnitelmat.
Aineryhmä- ja

Osavuosiraportti 2 2020

63 (122)

Tila

Työilmapiirin
kehittäminen

Koulukampuksella
yhdistyvien kolmen
työyhteisön tarpeiden ja
näkemysten
yhtenäistäminen hyvissä
ajoin ennen muuttoa.

Aineryhmä- ja
tiimityöskentely, veskoulutukset henkilöstön ja
koulujen tarpeiden
mukaisesti toteutettuna.

tiimityöskentely tukee
jokaisen työssä
kehittymisen
mahdollisuuksia.

Yhteinen suunnittelu,
henkilöstön osallistaminen,
yhteisen
kokonaisnäkemyksen
muodostaminen. Jokaisen
vastuun korostaminen
työilmapiiristä ja yhteistyön
onnistumisesta alusta
alkaen. Yhteisten
pelisääntöjen
muodostaminen.

Työyhteisön yhdistymistä Kesken
ennakoidaan ja
huomataan yhteisen
kampuksen tuoma
positiivinen vaikutus
koulujen toimintaan.

Tunnusluvut

Mittari

Suorite

Toteuma 2018

Toteuma
2019

Talousarvio
2020

Toteuma 2020

237

235

228

227

589 (sis.
577 (sis.
539 (ei sis.
hanketunteja hanketunteja hanketunteja)
15)
20)
Muutettu:
492

520 (sis.
hanketunteja 29)

Perusopetus 7–9
oppilasmäärä
Perusopetus 7–9
opetustunnit

Tuntikehys

Perusopetus 7–9
opetustunnit/oppilas
Perusopetus 7–9
ryhmäkoko

2,46

2,16

2,29

16,9

16,8

17,5

18,9

97 (+18
kaksoistutkinnon
opiskelijaa)

109 (+ 13)

109

104 (+12
kaksoistutkintolaista)

172

176,5 (sis. 6
yhteistä
Nurmeksen
lukion
kanssa)

172
Muutettu:
167,5

168 (sis. 6 yhteistä
Nurmeksen lukion
kanssa)

1,77

1,62

1,54

1,62

Opetusryhmien
keskikoko

Lukio opiskelijamäärä

Lukio opetustunnit

2,49

Kurssimäärä,
tuntikehys

Lukio
opetustunnit/opiskelija

Talous
Talouden toteuma on 31.8.2020 61,7 %
Osavuosiraportissa on eritelty tulot ja menot jokaiselle vuoden 2020 aikana käynnissä olevalle hankkeelle, ja muutoksia on
siksi kirjattu paljon, muta ne eivät muuta talouden toteumaa kuin ao. kohtien osalta.
Tulot näyttävät osavuosiraportissa toteutuneen yli arvioidun, mutta osa valtionavustuksista siirtyy vuodelle 2021, joten
tilinpäätöksessä tilanne korjaantuu nyt muutettavan talousarvion mukaiseksi.
Talousarviomuutoksia tehdään tilikohtaan 3330 Muut tuet ja avustukset: Lukion osalta toteuma jää 6050 e ja yläkoulun
osalta 11 194 e pienemmäksi kuin talousarviossa. Suurin syy tälle on se, että iso osa hankerahoista siirtyy vuodelle 2021,
koska tänä vuonna ei ole pystytty toteuttamaan kaikkea suunniteltua hanketoimintaa. Yläkoululla on käynnissä kaksi
Erasmus+ -hanketta, joissa kaikki tälle vuodelle suunnitellut matkat peruuntuivat, joten hankerahat siirtyvät seuraavalle
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vuodelle (yhteensä 32 300 e). Siirtyviä avustusrahoja on lisäksi tasa-arvohankkeessa n. 20 000 e, ja
tutoropettajahankkeessa n. 2 000 e.
Yläkoulu ja lukio ovat molemmat saaneet valtionavustusta koronatilanteen vaikutusten tasoittamiseen, ja tämän myötä
tehdään talousarviomuutos menoihin tilille erilliskorvaukset (+2000 e) ja tilapäisten palkat (+3000 e). Suuremmat osuudet
avustuksista ja niiden käytöstä tulevat toteutumaan vuodelle 2021.
Tasa-arvohankeavustuksella on palkattu yläkoululle yksi resurssiopettaja yksi koulunkäynninohjaaja lukuvuoden 2020–
2021 alusta. Näiltä osin tehdään talousarviomuutos tilapäisten palkkakuluihin (+19 650 e).
Poikkeustilanteen vuoksi koulujen perinteisiä retkiä, henkilöstön koulutuksia ja joitakin muita toimintoja ei ole pystytty
toteuttamaan suunnitellusti, joten talousarviomuutoksia tehdään menokohtiin kuljetuspalvelut, koulutuspalvelut, toimisto- ja
koulutarvikkeet, kirjallisuus, matkustuspalvelut ja elintarvikkeet.
Ruokahuollon ilmoittamia kouluruokailun kustannussäästöjä syntyy yläkoululla 12 900 e.
Vuoniskylien suunnan koulukuljetusten kilpailutus tuo syksyn osalta säästöä yläkoulun koulukuljetuskuluihin 8 000 euroa.
Muilta osin talous on toteutunut, tai ennakoidaan toteutuvan, talousarvion mukaisesti.
Talousarviomuutokset esitetään seuraaviin menokohtiin:
1. muut tuet ja avustukset + 17 244 e
2. kuljetuskustannukset: - 10 000 e
3. majoitus- ja ravitsemuspalvelut -12 964 e
4. matkustuspalvelut: - 2000 e
5. koulutuspalvelut: - 4000 e
6. toimisto- ja koulutarvikkeet: - 4000 e
7. kirjallisuus: - 3000 e
8. elintarvikkeet: - 3000 e
9. henkilöstökulut: tilapäisten palkat ja erilliskorvaukset (sisältää sivukulut) + 29 667 e (hankeavustuksilla toteutuvat)
Talousarviomuutoksia yhteensä + 7 947 e.
Uuden koulukampuksen kalusteinvestointi toteutuu suunnitelman mukaisesti. Tilaus on tehty ja kalusteiden toimitus sovittu.
Yläkoulu ja Lieksan lukio
Toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot
Netto

Tilinpäätös Talousarvio
2019
2020
142 555
154 500

Muutos
0

Talousarvio
+muutos
154 500

Toteuma
31.8.2020
180 015

-4 025 513
-3 882 958

-3 770 907
-3 616 407

113 531
113 531

-3 657 376
-3 502 876

-2 348 080
-2 168 065

-3 882 958

-3 616 407

113 531

-3 502 876

-2 168 065

Toimielimen
% muutosesitys
116,5
-17 244
64,2
9 297
61,9
-7 947
61,9
-7 947

Kansalaisopisto
Palvelut ja niiden vaikuttavuus
Tulosyksikkövastaava: rehtori Asko Saarelainen
4310 Kansalaisopiston toiminta

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Uusien kuntalaisten
kotiutuminen

Kansalaisopiston
kurssitarjonnan esittely
Korennossa, joka jaetaan
kaksi kertaa vuodessa
kaikkiin lieksalaisiin
kotitalouksiin.
Kurssitarjonta nähtävissä
myös Internetissä.

Korennon ilmestyminen
kaksi kertaa vuodessa,
kurssien määrä ja
kurssimuutokset.

Kevään Korento
ilmestyi 2.1.

Kesken
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Kevään
opetusohjelmaan
lisättiin kaksi kurssia
(Kirsikodin
bändikurssi ja
painonhallinta,
ryhmä B).

Opiskelijamäärän
pienuuden takia
18.3. mennessä
peruuntui 13 kurssia,
joista toisen
suunnittelijaopettaja
n ryhmiä oli 7.
Koronarajoitusten
takia peruuntui
lisäksi 5 ryhmää,
jotka olisivat
alkaneen 18.3.
jälkeen.
Kansalaisopiston
kevätkausi päättyi
koronarajoitusten
takia 18.3.
Kesäopetuksena
toteutettiin Zumban
A ja B ryhmät sekä
Tabletti tutuksi
ikäihmisille -kurssi.
Syksyn
opetusohjelma
julkaistiin
Internetissä 18.8. ja
monistettuna
kurssiluettelona
25.8.
Opetusohjelmassa
oli 106 kurssia
(120/2019) ja 2 465
opetustuntia (2 848).
Kurssien määrän
pienentyminen johtui
pääosin
tuntiopettajien
saatavuudesta
(edellisenä syksynä
suosittuja älypuhelin, lavis-, yhtä
joogaryhmää ja
Läpikäytävän
liikuntaryhmää ei
saatu
opetustarjontaan
tuntiopettajien
esteiden takia).
Opetuksen alkuun
mennessä varattiin
900 kurssisuoritusta
(1 212/2019).
Opiskelijamäärän
huomattavaan
laskuun vaikuttivat
tuntiopettajien
saatavuus, koronan
vaikutus sekä

Osavuosiraportti 2 2020

66 (122)

väestörakenteen
muutos.
Opetuksen alkaessa
täysiä ryhmiä oli 14
(10/2019) ja lähes
täysiä (1–3
opiskelupaikkaa
vapaana) 10
(5/2019) eli ryhmistä
oli täynnä tai lähes
täynnä 23 % (12
%/2019), mikä oli
huomattavasti
edellistä syksyä
enemmän.
Paikkakunnan imagon
kehittäminen

Lieksan imagoon,
positiiviseen viestintään
sekä luonto- ja
kulttuurimatkailuun
liittyvät yleisöluennot

Tilaisuuksien määrän ja
sisällön arviointi

Syksyn yleisöluennot Kesken
"Mitä Lieksa
merkitsee minulle?"
29.10. Mauri
Saarelainen, Erik
Kärki, Pekka
Heikkinen; 12.11.
Jaakko Tallus, Arto
Sihvonen, Timo
Ryynänen; 17.11.
Lassi Ikäheimo,
Timo Turunto; 3.12.
Erkki Suitinen,
Heikki Hämäläinen
ja Tarja Lang ja
"Sudet Lieksassa paikallisia
näkökulmia" 15.12.
Sanna Komi, Mervi
Laaksonen ja Pekka
Uuksulainen.

Syksyn luentosarjana
"Mitä lieksalaisuus
merkitsee minulle?" ja
Saimaan järvilohi

Paikkakunnan imagon
kehittäminen

Lieksan kymmenes
kulttuuriseminaari
yhteistyössä Itä-Suomen
yliopiston humanistisen
osaston ja kulttuuritoimen
ja lukion kanssa

Tilaisuuden toteuttaminen
ja sisällön arviointi

Onko tietoo Lieksa?
Tieto, sivistys ja
syrjäisyys. Lieksan
kymmenes
kulttuuriseminaari
21.–22.2.
Kulttuurikeskuksess
a yhteystyössä
kansalaisopiston ja
Itä-Suomen
yliopiston
humanistisen
osaston kanssa.
Osallistujia pe 94 ja
la 30. Lukiolaiset
osallistuivat
perjantain
tilaisuuteen.
Sisällöllisesti
tapahtuma onnistui
erittäin hyvin.

Toteutunu
t

Toimivat peruspalvelut

Oppilaitosyhteistyö; eri
oppilaitoksia palvelevat
kurssit, jotka opiskelijat
voivat liittää tutkintoopintoihinsa.

Kansalaisopiston ja
perusopetuksen
yhteiskurssit Kolin koululla
taideaineissa

Kuvataiteen
perusteet kurssilla
kevätkaudella 10
aikuisopiskelijaa ja 9
perusopetuksen
opiskelijaa.

Kesken

Osavuosiraportti 2 2020

67 (122)

Ryhmän toiminta
toteutunut hyvin ja
opiskelijamäärä on
kasvanut.
Ryhmä jatkaa
työvuonna 2020–
2021.
Toimivat peruspalvelut

Oppilaitosyhteistyö; eri
oppilaitoksia palvelevat
kurssit, jotka opiskelijat
voivat liittää tutkintoopintoihinsa.

Kurssiyhteistyö Riverian
Lieksan koulutusyksikön
kanssa erityisesti kielten
opetuksessa

Yhteistyökursseina
keväällä:

Kesken

Työelämän suomea
(2 aikuisopiskelijaa
ja 13 ammattiopiston
opiskelijaa)
Suomen keskustelu
(1 aik.opisk. ja 6
ammattiopiston
opiskelijaa)
Englannin alkeet (1
aik.opisk. ja 8
ammattiopiston
opiskelijaa)
Englanti 1 (3 aik.
opisk. ja 8
ammattiopiston
opiskelijaa)
Palloilukurssi (4 aik.
opisk. ja 6 amm.
opiston opiskelijaa)
Lisäksi yhdellä
muulla kielikurssilla
oli ammattiopiston
opiskelijoita.
Ammattiopiskelijoide
n määrä on kasvanut
ja kurssit ovat
toimineet
sisällöllisesti hyvin.
Yhteistyökursseina
syksyllä:
Työelämän suomea,
suomen
keskustelukurssi,
englanti I, englanti II,
saksan alkeet, hip
hop, ja palloilukurssi.

Verkostoituminen
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Asiantuntijayhteistyö ItäSuomen yliopiston,
Karelia
ammattikorkeakoulun ja
Pohjois-Karjalan
biosfäärialueen kanssa

Luennot, vierailut ja
Kolin perinnepiirin
paikalliset tutkimuskohteet toimintaan liittyvä
pro gradu tutkielma
on tekeillä ItäSuomen yliopiston
humanistisessa
osastossa.

68 (122)

Kesken

Mätäsvaaran
kaivoskylän
opastaulut ja
opaskirja Lieksan
kaupungin Internetsivulle. Idea
opastauluihin syntyi
Jyväskylän yliopiston
Kulttuuriympäristön
tutkimuksen
opiskelijoiden
kenttätyökurssien
aikana 2018 ja 2019.
Kasvava yritystoiminta ja
tehokas palvelutuotanto

Kansalaisopiston
kielitarjonta yritysten
henkilöstön kielitaidon
kehittäjänä

Yrityksistä tulleiden
opiskelijoiden määrä
kursseittain
Tilauskoulutus

Kevätkaudella
kuudessa
kieliryhmässä 8
yrityksistä tullutta
opiskelijaa.

Kesken

Tilauskoulutusta ei
ole ollut.
Paikkakunnan
vetovoimaisuuden
lisääminen

Kurssitarjonnan
(erityiskurssit)
suuntaaminen vapaa-ajan
asukkaille
yhteistyökumppaneiden
kanssa

Etsitään
yhteistyökumppaneita
vapaa-ajan asukkaille
suunnattavien kurssien
toteuttamiseen ja pyritään
toteutuviin kursseihin

Toiminta ei ole
käynnistynyt.
Keskustelua Taito
Pohjois-Karjalan
kanssa
kesäkursseista
Lieksassa.

Ei
aloitettu

Toimivat peruspalvelut

Kansalaisopiston
kurssitarjonta tasa-arvoa,
sosiaalista koheesioita ja
aktiivista kansalaisuutta
kannustavan
aikuiskoulutuksen
järjestäjänä

Monipuolinen
kurssitarjonta eri
ikäryhmille

Monipuolinen
kurssitarjonta eri
ikäryhmille on
toteutunut hyvin.

Kesken

Aikuisille ja lapsille ja
nuorille yhteisten ryhmien
toiminnan kehittäminen
Syksyn kurssimäärä noin
125–130
Opiskelijamäärä 1450
henkilöä eli 13 %
kaupungin koko väestöstä

Taidekoulussa
lapsi@aikuinen ryhmä ja liikunnan
touhutunti lasten ja
aikuisten
yhteisryhminä
kevätkaudella.
Lasten ja nuorten
kuvataideopetuksen
näyttely
Kulttuurikeskuksess
a 1.–30.4. ja opiston
maalausryhmien
näyttely
Kulttuurikeskuksess
a 13.–29.5.
peruuntuivat
koronarajoitusten
takia.
Työkaudella 2019–
2020 1517
opiskelijaa, joista
292 yleisöluennoilla.
Opiskelijamäärä on
13,9 % kaupungin
väestöstä (2018–
2019 1457
opiskelijaa/13,1 %
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kaupungin
väestöstä).
Kolmannen sektorin
palvelutuotanto

Kansalaisopiston ryhmien Kurssien toteutuminen
toiminta yhteistyössä eri
yhdistysten kanssa ja eri
alueiden osallisuuden
edistämisessä
Esimerkiksi
musiikkiyhdistykset,
Lieksan Rajakilta, Kolin
kotiseutuyhdistys

Yhteistyössä
Kesken
yhdistysten kanssa
toimivat ryhmät
kokoontuivat
kevätkaudella
normaalisti. Ryhmien
kevään esitykset
peruuntuivat
koronarajoitusten
takia.

Teatteriryhmien (Loukun
kesäteatteri ja Lieksan
Teatteri) esitykset
Asiakaspalautejärjestelmie
n ja monikanavaisen
viestinnän kehittäminen

Asiakastyytyväisyyskysel
yt verkossa ja yksittäisillä
kursseilla
Toiminnan laadun
seuranta
asiakaspalautteen
tuloksia analysoimalla

Asiakastyytyväisyyskysely
n toteuttaminen ja
kurssitoiveiden keräys

Kurssitoiveita
Kesken
kerättiin
maaliskuussa
internetissä ja
Kurssien markkinointi
Facebookissa.
verkkoympäristöissä
Lisäksi uusien
(Hellewi, sosiaalinen
ryhmien toiveita on
media)
tullut jonkin verran
pitkin vuotta.
Kansalaisopiston
Kurssisuunnittelun
Facebook-sivun
kannalta
sivutykkäyksiä ja seuraajia hankaluutena on,
noin 300
että toiveet ovat
yksittäisiä ja niiden
pohjalta on vaikea
ennakoida toteutuvia
ryhmiä.

Taloudelliset resurssit

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Toimintaympäristössä
tapahtuvien
muutosten
huomioiminen ja
palvelutuotannon
tuottavuuden
tehostaminen

Toteutuneiden kurssi- ja
opiskelijamäärien seuranta
kokoontumiskerroittain
muodostaa
kurssisuunnittelun
keskeisen pohjan.

Opiskelijamäärien
raportointi lautakunnalle
kaksi kertaa vuodessa

Työvuoden 2019–2020
opiskelijamäärät
lautakunnassa 1.9.

Kesken

Tavoitetaso noin
kymmenen hengen
opetusryhmät (väh. 7–8
läsnä olevaa opiskelijaa)

Ryhmäkoko eri
kokoontumiskerroilla on
ollut toimivissa ryhmissä
varsin tasainen ja
suurimmalta osin
tavoitetason mukainen.

Kurssitarjontaa
vähennetään kysynnän
pienentyessä

Peruuntuneiden kurssien
määrän seuranta
(tavoitetaso alle 5 %
kurssitarjonnasta/syksy)
Erityiskurssien
opiskelijarekrytoinnin
suuntaaminen
ulkopaikkakuntalaisille ja
loma-asukkaille

Prosessit ja rakenteet
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Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toimivat ja
monipuoliset
verkkopalvelut
(esteettömyys ja
asiakaslähtöisyys)

Ilmoittautuminen
Syksyn
kurssienhallintajärjestelmä ennakkoilmoittautumisessa
Hellewissä
yli 90 % kurssisuorituksista
varataan Internetissä

Toteuma 31.8.

Tila

Kevään uusille
kursseille
ilmoittautuneista 77 %
ilmoittautui Internetissä
Hellewin kautta.

Toteutunut

Syksyn ilmoittautuneista
91 % ilmoittautui
Internetissä Hellewin
kautta.

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Työn arvostaminen

Työajan tehokas käyttö,
työyhteisön yhteisiin
tehtäviin osallistuminen,
avustaminen toisten
työtehtävissä ja hyvän
työilmapiirin luominen

Tavoite työtehtävien
määrittelyssä

Arviointikeskustelut
tuntiopettajien kanssa
keväällä puhelimitse.

Kesken

Henkilökunnan yhteiset
tilaisuudet, joissa
edistetään työhyvinvoinnin
ja viihtyvyyden vaikutusta
opettajien rekrytointiin

Henkilöstön
täydennyskoulutus
strategisen johtamisen
välineenä

Vakinaisen henkilökunnan
koulutus, joka tukee
toimintatavoitteiden
saavuttamista

Seuranta
työpaikkakokouksissa ja
kehityskeskusteluissa
työkauden lopussa huhtitoukokuussa
Henkilökunnan (ml.
tuntiopettajat) yhteiset
tilaisuudet

Suunnittelijaopettajien
työaikaan liittyvät YTneuvottelut;
suunnittelijaopettajien
työaikaa osa-aikaistettiin
syksystä 2020 alkaen.

Vakinaisen henkilökunnan
täydennyskoulutukset max
2–3 työpäivää/vuosi

Rehtorin osallistuminen
kaupungin järjestämään
Sleep Well koulutukseen.

Tuntiopettajien
pedagoginen koulutus

Syksyn
opettajankokouksessa
8.9. Keskuskoulun
auditoriossa ja Eräsravintolassa 28
osallistujaa.

Toimintatavoitteita tukevien Toteutuneet tilaisuudet
verkostojen vahvistaminen
erityisesti yleisöluentojen ja
erityiskurssien osalta
Uusien
yhteistyömahdollisuuksien
etsimen verkostojen avulla
(esimerkiksi vapaa-ajan
asukkaille suunnattavat
kurssit)

Tunnusluvut
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Kesken

Muita koulutuksia ei ole
toteutunut kevään
aikana.

Verkostoitumiseen liittyvät
koulutukset, joiden avulla
pyritään erityiskurssien
lisäämiseen
opetustarjonnassa

Verkostoituminen

Vakinaisen
henkilökunnan
kehityskeskustelut
lokakuussa.
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Rehtorin osallistuminen
Pohjois-Karjalan
maakuntaliiton kulttuurija identiteettiryhmän
työskentelyyn ryhmän
puheenjohtajana.

Kesken

Toteuma
2018

Toteuma
2019

Talousarvio
2020

Toteuma
2020

1655

1457

1450

1517
(työvuosi
2019–2020)

Opiskelijoiden osuus kunnan %
väestöstä

14,6

13,1

13,5

13,9

Kurssisuorituksia syksyn
opetuksen alkaessa

kpl

1336

1212

1200

900

Kurssisuorituksista varattu
Internetissä (syksy)

%

91

82

90

91

Peruuntuneita kursseja
kevät/syksy

kpl

8/11

4/12

alle 7

13/

8,1

9,2

alle 5

Tilinpäätös
2020

Mittari

Suorite

Opiskelijamäärä

Henkilöt

Peruuntumisprosentti syksyn %
kurssitarjonnasta
Oppitunnit

kpl

5692

5666

5100

Tilinpäätös
2020

Tilauskoulutuksen oppitunnit

kpl

152

0

50

0

Valtionosuuden vahvistettu
opetustuntimäärä

kpl

4628

4680

4500

4660

Käyttötalous netto/asukas
(ei sisällä valtionosuutta)

€/asukas

37

35

40

Tilinpäätös

Käyttötalous netto/opiskelija
(ei sisällä valtionsuutta eikä
tilauskoulutusta)

€/opiskelija

251

268

294

Tilinpäätös

Käyttötalous
netti/opetustunti (ei sisällä
valtionosuutta)

€/opetustunti

73

69

83

Tilinpäätös

Talous
Vuoden 2019 talousarvioon verrattuna vuoden 2020 talousarvioesityksen vakinaiset palkat ovat 4 900 € alemmat ja
tuntiopetuksen palkat 18 000 € alemmat. Henkilöstökuluineen säästö on noin 28 000 €. Vastaavasti toimintatuotot ovat
10 500 € pienemmät opiskelijoiden vähentymisen takia.
Kansalaisopiston talousarvioesityksen nettomenot ovat noin 20 000 € alemmat kuin vuoden 2019 talousarviossa.
Kansalaisopiston talousarvioon esitetään osavuosikatsauksessa 1/2020 seuraavat muutokset:
Tuotot
Muita opetus- ja kulttuuritoimen maksuja vähennetään 17 500 € (kurssimakujen tuottojen lasku noin 10 000 € ja
koronakeskeytyksen kurssimaksujen palautus noin 7 500 €). Kurssimaksujen palautukseen haetaan Opetushallituksen
avustusta.
Kulut
Suunnittelijaopettajien lomautussäästö vakituisissa pakoissa 5 469 € ja sivukuluineen 6 531 €.
Tuntiopetuksen palkkasäästö tuntipalkoissa 27 104 € ja sivukuluineen 32 368 € (koronakeskeytys 18.3. alkaen, kevään
peruuntuneet kurssit).
Painatukset ja ilmoitukset säästö 6 000 € (syksyn Korennon paperilehteä ei julkaista)
Kansalaisopiston kuluissa säästetään 45 198 €, joten kansalaisopiston toimintakate paranee 27 700 €.
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Suunnittelijaopettajien työajan osalta on YT-neuvottelut käynnissä. Mahdollinen palkkasäästö esitetään
osavuosikatsauksessa 2/2020.
Kansalaisopiston Ta-muutokset osavuosikatsauksessa 2/2020.
Kurssimaksujen tulotavoitetta vähennetään 14 000 € maksujen pienemmän kertymän takia.
VaElin piirissä olevien opettajien palkkakuluja lisätään 2 100 € ja toimisto- ja asiantuntijapalkkioiden kuluja 1 900 €.
Tuntipalkoista säästyy sivukuluineen 20 459 € ja vakinaisten palkoista sivukuluineen 7 040 € (suunnittelijaopettajien osaaikaistaminen).
Kansalaisopiston toimintakate paranee Ta-muutoksissa 9 499 €.
Kansalaisopisto
Toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot
Netto

Tilinpäätös Talousarvio
2019
2020
96 273
101 100

Muutos
-17 500

Talousarvio
+muutos
83 600

Toteuma
31.8.2020
42 753

-486 679
-390 406

-526 397
-425 297

45 198
27 698

-481 199
-397 599

-241 595
-198 842

-390 406

-425 297

27 698

-397 599

-198 842

Toimielimen
% muutosesitys
51,1
-14 000
50,2
23 499
50,0
9 499
50,0
9 499

Pielisen Karjalan Musiikkiopisto
Palvelut ja niiden vaikuttavuus
Tulosyksikkövastaava: rehtori Soile Tikka
4410 Pielisen Karjalan musiikkiopisto

Tavoitetaso/
seurantatapa

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Toimivat
koulutuspalvelut

Oppilasmäärän seuranta soitinja ainekohtaisesti. Tarvittavien
toimenpiteiden suunnittelu
orkesteritoiminnan tukemiseksi
ja säilyttämiseksi.

Toimivat
koulutuspalvelut

Yhteistyö koulujen kanssa
orkesteritoiminnassa ja
valinnaisaineissa.
Orkesteritoiminnalla ja
valinnaisaineilla pyritään
ylläpitämään erityisesti
vähemmän kysyttyjen
orkesterisoitinten
oppilasmäärää.

Terveyden ja
hyvinvoinnin
edistäminen

Varhaisiän musiikkikasvatuksen Musiikkileikkikouluryhmie Musiikkileikkikoulutoimint Toteutunu
saavutettavuus mahdollisimman n toiminnan jatkuminen
a jatkuu päiväkotien
t osittain
laajan lapsijoukon ulottuville.
päiväkotien yhteydessä
tiloissa hoitopäivän
mahdollisimman monella aikana Juuassa ja
paikkakunnalla.
Valtimolla. Myös
Lieksassa
päiväkotimuskarit
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Toteuma 31.8.

Tila

Soitin- ja
oppiainekohtainen
oppilasmäärän seuranta
järjestelmästä.

Saatu OPH:n
erillisrahoitus 5.199 €
nuorten puhaltajien
viikonloppukurssin
kustannuksiin. Saatu
OKM:n erillisrahoitus
soitinvalmennuksen
järjestämiseksi
koululaisille.

Toteutunu
t

Soitinvalmennusta
peruskoulun oppilaille
puhallinsoittimissa ja
tarvittaessa
sellonsoitossa.

Kolmasluokkalaisten
valinnainen Brass Band
aloittanut toimintansa
tänäkin lukuvuonna.
Valinnaisaineiden lisäksi
tarjottu alakoululaisille
OKM:n kustantamaa
maksutonta
soitinvalmennusta: 32
lieksalaista lasta aloittaa
soitinvalmennuksen
(tarjolla mm. oboe ja
fagotti).

Toteutunu
t
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aloitettiin, kunnes
Lieksan kaupunki kielsi
kyseisen toiminnan.
Toimivat
koulutuspalvelut

Lauluopetuksen kehittäminen
paikkakunnalla.

Kuoron perustaminen
musiikkiopistoon
yhteistyössä Lieksan
seurakunnan kanssa.

Kuoron perustaminen ei
ole edistynyt
seurakunnan taholta.

Kesken

Paikkakunnan
vetovoimaisuude
n lisääminen

Musiikki ihmisen hyvinvointia
lisäävänä tekijänä,
konserttiyleisön kasvattaminen.

Yleisöä kiinnostavien
konserttien
järjestäminen,
monipuolisen
konserttitarjonnan
edistäminen.

Konsertteja suunniteltu
tulevalle lukuvuodelle,
rajoitusten puitteissa.

Kesken

Toimivat
koulutuspalvelut

Uuden opetussuunnitelman
toteuttaminen käytännössä:
Yhteismusisointimahdollisuuksie
n sekä esiintymiskokemusten
takaaminen kaikille oppilaille
opetussuunnitelman mukaan,
oppilaan mahdollisuus vaikuttaa
soittamaansa ohjelmistoon.

Jokainen oppilas saa
Eepokseen vuosittaisen
merkinnän
osallistumisesta
yhteismusisointiin.
Jokainen oppilas saa
Eepokseen
lukuvuosittaisen
suorituksen
esiintymisestä. Jokaisella
oppilaalla on
ohjelmistossaan
jatkuvasti ainakin yksi
itse valitsemansa teos.
Osallistuminen
Itämyrsky-projektiin.

Aloitettu ItämyrskyToteutunu
projektin harjoitukset ja
t osittain
saatu erillisrahoitus
Itämyrskyn
kustannuksiin. Saatu
erillisrahoitus orkesterija kuoropedagogiikan
kehittämishankkeeseen
(jousisoittajat) sekä
nuorten puhallinsoittajien
orkesteritoiminnan
kehittämiseen.
Yhteissoitto lisääntynyt,
tuntiopettajien oppilailla
esiintymiset eivät toteudu
ops:n mukaisesti. Korona
rajoittanut tavoitteiden
toteutumista.

Toimivat
koulutuspalvelut

Pianonsoiton näkyvyyden
lisääminen, piano-opettajien
täydennyskoulutus.

Pielisen Pianopäivät

Edellisten lisäksi pianoopettajilla mahdollisuus
vapaan säestyksen
täydennyskoulutukseen
(erillisrahoitus
lukuvuodelle 2020–
2021).

Toteutunu
t

Taloudelliset resurssit

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa Toteuma 31.8.

Henkilöstön
täydennyskoulutus
strategisen
johtamisen välineenä

Hankerahoitusten
hakeminen henkilöstön
ammattiosaamisen
kehittämiseen ja
ammattitaidon
ylläpitämiseen.

Ajankohtaisten
hankerahoitusten
seuranta sekä
rahoitushakuihin
osallistuminen.

Edellisten lisäksi saatu
Toteutunut
OPH:n Erasmus+ rahoitus 17.950 €, jolla
neljä opettajaa matkustaa
täydennyskouluttautumaan
Saksaan ja Irlantiin.
Mahdollisuus seurata
Fibo:n barokkikurssia
Joensuun konservatoriolla
syyskuun lopussa.

Toimivat
koulutuspalvelut

Hankerahoitusten
hakeminen
opetustoiminnan
kehittämiseen ja
pedagogisiin hankkeisiin.

Ajankohtaisten
hankerahoitusten
seuranta sekä
rahoitushakuihin
osallistuminen.

Saatu erillisrahoituksia:
Korona-avustus 27.000 €,
Itämyrsky 25.599 €,
Orkesteri- ja
kuoropedagogiikan
kehittämishanke 23.300 €,
Erasmus+ 17.950 €,
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Tila

Toteutunut

Vapaa säestys ja
improvisointi elämään!
5.840 €, Itärajan nuoret
vasket 5.199 €
Määrällinen ja
Oppilasmäärän ja
laadullinen
oppimistulosten seuranta
henkilöstösuunnittelu kaikista harvinaisimpien
instrumenttien kohdalla.

Harvinaisimpien
instrumenttien opettajilla
kohtuullinen määrä
tavoitteellisesti
opiskelevia oppilaita.

Tarjottu mahdollisuus
Toteutunut
tutustua harvinaisempiin
osittain
soittimiin
soitinvalmennuksessa:
soitinkarusellissa (20
lasta) mahdollisuus
tutustua mm. oboeen,
fagottiin, mataliin vaskiin
ym. harvinaisempiin
soittimiin. Oboessa tulossa
ammattitasoinen suoritus
(C-kurssi).

Prosessit ja rakenteet

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Toimivat
koulutuspalvelut

Uuden
opetussuunnitelman
sisällön tarkentaminen ja
päivittäminen toimivaksi
käytännön toiminnasta
saatujen kokemusten
pohjalta.

Opetussuunnitelma
viedään päivitettynä
hyväksyttäväksi
hyvinvointilautakuntaan.

Opetussuunnitelma viittä Kesken
vaille valmis tuotavaksi
päivitettynä lautakunnan
hyväksyttäväksi.

Työilmapiirin
kehittäminen

Tiedonkulun kehittäminen
henkilökunnan kesken.

Jokainen henkilökunnan
jäsen vastaa hänelle
osoitettuihin työhön
liittyviin viesteihin aina ja
mahdollisimman pian.

Hallintohenkilökunnan
Toteutunut
rooli opettajien välisessä osittain
tiedonkulussa
vähentynyt, mikä on
positiivista.

Työn arvostaminen

Tiedonkulun kehittäminen
ja vuorovaikutuksen
lisääminen opettajien ja
oppilaiden huoltajien
välillä.

Jokainen opettaja pitää
yhteyttä oppilaidensa
huoltajiin vähintään kerran
lukukaudessa. Opettaja
ottaa oppilaaseen yhteyttä
tarvittaessa myös muulloin
kuin oppitunnin aikana.
Hallintohenkilökunta ei ole
ensisijainen
tiedonvälittäjä.

Hallintohenkilökunnan
rooli opettajan ja
oppilaan välisen tiedon
välittäjänä on
vähentynyt, mikä on
positiivista.

Toteutunut
osittain

Verkostoituminen

Musiikkiopiston
näkyvyyden lisääminen ja
oppilasrekrytoinnin
tehostaminen kaikissa
toimipisteissä.

Yhteistyön tekeminen
kaikissa kunnissa
perusopetuksen,
seurakuntien ja muiden
kunnan kulttuuritoimijoiden
kanssa.

Yhteistyö aloitettu
Lieksan teatterin kanssa
(Niskavuoren nuori
emäntä). Yhteistyötä
tehty peruskoulujen
kanssa
oppilasrekrytoinnin
osalta kaikissa kunnissa
toimipisteissä.
Yhteistyötä myös Juuan
kansalaisopiston,
Ilomantsin
kansalaisopiston sekä
Nurmeksen
kulttuuritoimen ja
seurakunnan kanssa.

Kesken
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Tila

Toimivat
koulutuspalvelut

Oppilasmäärän
ylläpitäminen kaikissa
toimipisteissä.

Oppilaiden
opiskelumotivaation
tukeminen tiivistämällä
yhteistyötä perheiden
kanssa ja sitouttamalla
oppilaat opiskeluun:
mahdollisimman matala
opintojen
keskeyttämisprosentti.

Oppilastilanne
huolestuttava etenkin
Ilomantsin
toimipisteessä, mikä
johtuu suurelta osain
myös perheiden
muuttamisesta pois
paikkakunnalta.

Kesken

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Laadukas johtaminen
ja esimiestyö

Kehityskeskustelut

Kehityskeskustelut
vuosittain

Toteutuu syksyllä.

Ei
aloitettu

Laadukas johtaminen
ja esimiestyö

Työn kuormittavuuden
vähentäminen

Kuormittavuutta lisäävien
tekijöiden tiedostaminen ja
niihin vaikuttaminen
työhyvinvointia lisäävin
keinoin.
Työhyvinvointikysely.

Kysely syyskuussa.

Kesken

Jokainen työntekijä
kantaa vastuun
hyvästä työilmapiiristä

Vuorovaikutuksen ja
yhteistyön lisääminen
henkilökunnan kesken

Keskinäisen
kanssakäymisen
lisääminen opettajakunnan
kesken, tasapuolinen
vastuunjako yhdessä
sovituista projekteista.

Opettajakunta alkanut
tehdä oma-aloitteisesti
yhteistyötä keskenään.

Kesken

Henkilöstön
täydennyskoulutus
strategisen johtamisen
välineenä

Henkilöstön
täydennyskouluttaminen
henkilökunnan toiveiden
mukaan. Ajankohtaisia
koulutusteemoja ovat mm.
esiintymisvalmennus ja
erilaisten oppijoiden
kohtaaminen
(oppimisvaikeudet).

Opettajien osallistuminen
heille järjestettävään
koulutukseen.

Perpe-keskuksen
Kesken
koulutus erityistä tukea
tarvitsevien oppilaiden
opettamisesta toteutunut
13.8. Henkilökunnan EAkurssi sovittu pidettäväksi
12.11.

Tunnusluvut

Mittari

Suorit
e

Oppilasmäärä
(solistiset oppilaat ja
musiikkileikkikoululaise
t)
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Toteuma 2018

Toteuma 2019

solistisia oppilaita 269, Solistiset oppilaat 261,
musiikkileikkikoululaisia musiikkileikkikoululais
171 (joista varsinaisia
et 103 (+ 50),
77, Taidevalo-oppilaita
yhteensä 364
94), 25
soitinvalmennusoppilast
+ Keskuskoulun
a Taidevalo ryhmissä
valinnaisaineoppilaat
40 (bändisoitto 12,
Brass Band 11, huilu
4, klarinetti 2, fagotti
4, kornetti 2, alttotorvi
3, baritonitorvi 2) +
Juuan päiväkodin
muskarilaiset 50

76 (122)

Talousarvi
o 2020
400

Toteuma 2020
varsinaiset oppilaat
315 + keskuskoulun
valinnaisaineoppilaat
24 + Juuan
muskarilaiset n. 50.
Soitinvalmennuksess
a aloittaa n. 60 lasta.

Oppilasmäärä
kunnittain:
Ilomantsi 54
(muskarilaisia 24)
Juuka 18 + päiväkodin
muskarilaiset n. 50
Lieksa 201
(muskarilaisia 54)
Nurmes 65
(muskarilaisia 17)
Valtimo 26
(muskarilaisia 8)
Opetustunnit
vuosiviikkotuntia

12408 (Taidevalotunnit
eivät ole mukana)

12586 + Taidevalo
162 + vapaa säestys
72 = 12820

12856

7193,28

83

101

90

24

2447,- (varsinaiset
oppilaat), 1924,(Taidevalomuskarilaiset
mukana)

2025,- mukana
valinnaisaineoppilaat
(2248,- varsinaiset
oppilaat; 1806,mukana myös Juuan
muskarilaiset)

2071,-

1515 €

Konsertit ja
esiintymiset
Musiikkiopiston kulut /
oppilas

Talous
Osavuosiraportti 1:
Musiikkiopisto on säästänyt etäopetuksen aikana 18.3.-13.5.2020 opettajien matkustuskorvaukset, matkustuslisät ja
polttoainekulut, yht. 13.563 €.
Lukuvuodella 2020–2021 opettajakuntaan on tulossa jonkin verran muutoksia, mutta näistä ei ole tarkempaa tietoa,
koska ko. viroille ei ole myönnetty vielä täyttölupia.
Tuntiopettajien matkakustannuksissa pyritään säästämään edellyttämällä yhteiskyytejä.
Poikkeustilanteesta johtuen uusien oppilaiden rekrytointi on normaalia haasteellisempaa, ja tästä syystä joidenkin
instrumenttien (kontrabasso, kantele, käyrätorvi?) opettamisessa voi olla mielekästä jatkaa osittaista etäopetusta.
Säästö matkakuluista ja mahdollisesta etäopetuksesta yht. 3.300 €.
Osavuosiraportti 2:
Musiikkiopisto saanut OKM:n korona-avustusta tälle vuodelle 27.000 €. OPH:lta avustusta Itämyrsky-projektiin 4.700 €
ja Vapaan säestyksen opetukseen (vuoden 2020 osuus) 2.840 €. Muut hankerahoitukset käytetään ensi vuoden
puolella.
Pielisen Karjalan
Musiikkiopisto
Toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot
Netto

Tilinpäätös Talousarvio
2019
2020
240 701
248 425
-1 068 159
-827 459
-2 560
-830 019

-1 076 637
-828 212
-6 100
-834 312

Muutos
0

Talousarvio
+muutos
248 425

Toteuma
31.8.2020
146 014

16 863
16 863
0
16 863

-1 059 774
-811 349
-6 100
-817 449

-656 096
-510 082
-4 072
-514 154

Kirjasto
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77 (122)

Toimielimen
% muutosesitys
58,8
34 540
61,9
-34 540
62,9
0
66,8
0
62,9
0

Palvelut ja niiden vaikuttavuus
Tulosyksikkövastaava: kirjastotoimenjohtaja Lea Tserni-Puittinen
4500 Kirjasto
Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Terveyden ja
hyvinvoinnin
edistäminen

Parannetaan kuntalaisten
elämänlaatua: laadukas
kokoelma, riittävästi uutta
aineistoa, tilojen
tarjoaminen oppimiseen,
työskentelyyn,
harrastamiseen ja
kansalaistoimintaan

Käyttöaste / kävijät
140 000.

Käyttöaste / kävijät:
Pääkirjasto 57885.
Kirjastoauto 2389

Toteutunut
osittain

Asiakasneuvonnat ja
digituki / pv 130.
Yleisötapahtumat
/osallistujat 50/2500 (ei
sisällä näyttelyissä
kävijöitä).
Kirjaston järjestämät
asiakaskoulutukset /
osallistujat: 50 /1000

Hankittu 1850 uutta
nidettä, aikakauslehtiä
166 ja sanomalehtiä 30
vsk., ilmaislehtiä 30 vsk.
Asiakasneuvontaa,
tietopalvelua, digitukea /
pv 131
Yleisötapahtumat
/osallistujat (ei sisällä
näyttelyissä kävijöitä).
518 osall. Virtuaaliset
satutunnit katselukertoja 3996
Kirjaston järjestämät
asiakaskoulutukset /
osallistujat: Annettu
opetusta 20 tuntia/
osallistujia 208.

Lähipalveluiden
saavutettavuus ja
asiakaspalveluiden
tavoitettavuus
palvelukysynnän
mukaisesti

Riittävät aukioloajat.

Aukiolotunnit 3400

Itsepalveluaika
pääkirjastossa klo 9–10

Kirjastoauton reitistö 15
reittiä, 110 pysäkkiä, ajo
kahden viikon välein.

Kirjastoautotoiminta ja
auton monipalvelukäyttö
Kirjaston kotipalvelun
tuottaminen

Yhteistyökumppanuudet
Kotipalveluasiakkaita 15,
Vaihtuvat siirtokokoelmat
6–8 hoitokotiin, neuvolaan
ja Rantalan koululle

Aukiolotunnit: 1492.
Kirjastoauton reitistö 15
reittiä, 110 pysäkkiä, ajo
kahden viikon välein.

Toteutunut
osittain

Yhteistyökumppanuudet
mm. KELA, Martat,
Lieksan
Luonnonystävät, Siun
Sote neuvola,
Kohtaamispaikka, 4H,
nuorisotoimi, Brahean
Kriivarit
Kotipalveluasiakkaita 7–
10, kirjakassien vienti
kahden kuukauden
välein
Vaihtuvat
siirtokokoelmat:
hoitokodit Varpunen,
Iltarusko, Yrjönhovi yläja alakerta, Attendo,
Kotipirtti, Toukolantien
palvelukoti (7), Siun
Sote lastenneuvola,
Rantalan koulu,
Perhekahvila /
Kohtaamispaikka

Paikkakunnan
imagon kehittäminen

Laadukkaat tapahtumat ja
näyttelyt, tapahtumien
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Taide- ja
harrastusnäyttelyt 15

78 (122)

Taide- ja
harrastusnäyttelyitä 5

Toteutunut
osittain

näkyminen sosiaalisessa
mediassa

Lasten ja nuorten
tapahtumat 30
Lukupiiri pääkirjastossa 9
Kirjailijavierailut ja
kirjallisuustapahtumat 15

Lasten ja nuorten
tapahtumia 23:
satutunnit kirjastossa ja
satutunnit YouTubessa,
Lastenlauantai,
Kirjastokirppu
neuvolassa,
Askartelupäivä,

Luennot ja esitelmät 6
Virtuaaliset satutunnit
tehtiin koronan takia
YouTubeen
Lukumittahankkeen
puitteissa- katselukertoja 3996
Lukupiiri pääkirjastossa
3 krt.
Kirjailijavierailut ja
kirjallisuustapahtumia 6:
vieraina/aiheina Jussi
Konttinen, Marjatta
Pietarinen, Elsi Komu.
Kalevalaa uusin silmin,
Novellikoukkutapahtuma Marttojen
kanssa,
Avoimet
kirjoittajatyöpajat 4 krt
Luentoja 4: Finlandiapalkintolautakunnan
jäsen Anne Ikosen
esitys vuoden 2019
kotimaisesta
kaunokirjallisuudesta.
Luonto lainassa-viikon
esitelmät Mia Kokkonen
ja Mari Mustonen. Eija
Komun esitelmää Saima
Harmajasta.
Digituki-tapahtumia 6:
osallistujia yht. 46

Taloudelliset resurssit

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Toimintaympäristössä
tapahtuvien
muutosten
huomioiminen ja
palvelutuotannon
tuottavuuden
tehostaminen

Riittävä ja osaava
henkilöstö.

Asiakaspalautteiden,
itsearvioinnin ja
tyhykyselyn tulokset

Kirjastovirkailijan toimi
1.3. alkaen 50 % työaika.

Kesken

Kirjastoauton liikennöinti
keskeytetään tarvittaessa
kesälomakaudella
henkilöstötilanteen vuoksi.
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Koronasta johtuen
kirjasto on ollut kiinni
18.3.–13.5.
Henkilökunnan
työnkeskeytys ajalla
14.4.–24.5. Palkatonta
osittain.

79 (122)

Kirjastoauto ei
liikennöinyt 18.3.–31.5.
eikä 27.7.–23.8.
Kolin siirtokokoelma
kiinni 18.3.–13.5. ja 1.6.Toimivat peruspalvelut Tehokas yhteistyö Vaarakirjaston kautta

Kokoelma- ja
hankintayhteistyö
Aineistokuljetukset
Yhteiset koulutukset ja
työryhmätyöskentely

Kokoelma- ja
Kesken
hankintayhteistyö: Vaarakirjastojen yhteinen,
keskitetty E-aineistojen
hankinta. E-aineistojen
lainausalusta hankittu
Yleisten kirjastojen
konsortion kautta. Vaarakirjastojen yhteinen
lehtien ja
kustannustuotteiden
(kirjojen) kilpailutus
toteutettu ja hankittu uusi
tilausalusta.
Aineistokuljetukset:
yhteinen kilpailutus,
kustannusten jako
asukasluvun suhteessa
Vaara-kirjastojen
henkilökunnan
digidiplomikoulutus
toteutettu tänä vuonna

Toimintaympäristössä
tapahtuvien
muutosten
huomioiminen ja
palvelutuotannon
tuottavuuden
tehostaminen

Hankerahoituksen
hakeminen toiminnan
kehittämiseen

Nuoret ja tietotulva-hanke
Käynnissä Nuoret ja
ja Lukumitta-hanke jatkuvat tietotulva-hanke ja
(AVI).
Lukumitta-hanke.
Uusi hankehakemus
joulukuussa

Kesken

Saatu uusi AVI-avustus
8000 € Piipahduksia kirjastoauton
kulttuuripalvelukokeiluun

Prosessit ja rakenteet

Tavoitetaso/
seurantatapa

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Toimivat peruspalvelut

Kirjasto palvelee
pääkirjaston,
kirjastoauton, Kolin
siirtokokoelman ja
kirjaston kotipalvelun
avulla ja tarjoaa pääsyn
aineistoihin, tietoon ja
kulttuurisisältöihin.

Lainaukset 205 000

E-aineistotarjonnan
kehittäminen ja
lisääminen kysynnän
mukaan

Aineistomääräraha
lisääminen e-aineistolle

Toimivat ja monipuoliset
verkkopalvelut
(esteettömyys ja
asiakaslähtöisyys)

Tila

Lainaukset yhteensä
90442

Kesken

Kävijät 140 000
Kävijät yhteensä 60624
Aukiolotunnit 3400
Aukiolotunnit yhteensä
1492

Celia-asiakkaiden määrä

Yhteistyö Celia-kirjaston
kanssa (saavutettavat
kirjastopalvelut
lukuesteisille)
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Toteuma 31.8.

80 (122)

Kirjaston sulkeutuessa
18.3. Vaara-kirjastojen
yhteistyöllä ostettiin
uusia e-aineistojen
lisenssejä käytössä
olevalla koko vuoden
määrärahalla.

Kesken

Celia-asiakkaiden
määrä (luku saadaan
loppuvuodesta)
Verkostoituminen

Vaara-kirjaston
työryhmien toiminnan
tehostaminen

Lieksan edustus:

Vaarajohtajat 7 krt

Vaara-johtajat

Asiakaspalveluryhmä
(Leena Tervo) 1 krt

Kesken

Viestintäryhmä
Viestintäryhmä 1 krt
Kuvailuryhmä
Asiakaspalvelu
Lasnu-ryhmä
Saavutettavuusryhmä
Asiakaspalautejärjestelmien Suomi.fi-kanavan
ja monikanavaisen
käyttöönotto kirjaston
viestinnän kehittäminen
asiakasviestintään

Lasten ja nuorten
palvelut-ryhmä 1 krt
Pohjois-Karjalan
digituki-hanke
(Maakuntaliitto) 4 krt
Vaara-kirjastot
pilotoivat Suomi.fi integraatiota
kirjastojärjestelmään,
mahdollisuus ottaa
kirjaston varausten
noutoviestit Suomi.fikanavalla. Asiakkaiden
opastus.

Kesken

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Jokainen työntekijä
kantaa vastuun
hyvästä työilmapiiristä

Hyvä ja avoin työilmapiiri

Hyvät tulokset / TYHY

Kehityskeskustelut
aloitettu elokuussa

Kesken

Virkistyspäivän vietto

Henkilöstöpalautteet ja
kehityskeskustelut

Koulutuspäiviä yht. 35

Kesken

Kehityskeskustelut
2 x ½ virkistyspäivää
Henkilöstön
Henkilöstön digiosaamisen
täydennyskoulutus
täydennyskoulutus
strategisen johtamisen /päivittäminen
välineenä

Koulutuspäivät 4 /
työntekijä

Kirjaston henkilökunnan
Digidiplomikoulutus
käynnistyi 2.1.2020.
Vaara-kirjastojen
yhteinen
koulutusohjelma.
Pääosin etä- ja
verkkokoulutusta.

Tunnusluvut

Mittari

Suorite

Vaikuttavuus

Asiakaskäynnit

Sähköisten palveluiden
käyttö

Verkkokirjastokäynnit

Lainaus

Lainat / kpl

Saavutettavuus

Aukiolotunnit kpl
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Toteuma
2018

Toteuma
2019

Talousarvio
2020

Toteuma
2020

144591

145145

140 000

60624

38370

55361

45 000

18822

205 254

201348

205 000

90442

3502

3439

3400

1492

Kokoelman laatu

uutuushankinta kpl /1000 as.

387

315

400

172

Talous
Osavuosikatsaus 2/2020:
Toimintatuotot ovat toteutuneet 91,2 %. Tulojen osalta hankerahoitusta tullaan siirtämään vuodelle 2021, koska
hankkeiden toteutus on keskeytynyt osittain kevään poikkeustilanteesta johtuen.
Toimintakulut toteutuneet 61,1 %. Henkilöstökulut 61,3. netto 59,7 %.
Kirjaston talousarvioon esitetään osavuosikatsauksessa 1/2020 seuraavat muutokset:
Kirjastovirkailijan työajasta: 1.3. alkaen käytössä 50 % työaika/palkka. Henkilöstökuluissa palkkasäästö ajalla 1.3.31.12.2020 on 10 000 €
Kirjasto on ollut kiinni 18.3.–13.5. Henkilökunnan työnkeskeytys ajalla 14.4.–24.5., josta palkaton aika porrastetusti 28.4.
– 24.5.2020. Työnkeskeytyksestä tullut palkkasäästö näkyy pääosin vasta seuraavassa osavuosikolmanneksessa.
Palkkasäästöä kertyy työnkeskeytyksestä yhteensä 9000 €.
Henkilöstökuluissa asiantuntijapalkkioiden osalta esitetään säästettäväksi 1000 €. Tapahtumia ja kirjailijavierailuita
vähennetään.
Henkilöstökuluissa erilliskorvausten osalta säästöä kiinnioloajalta 750 €. (iltatunti- ja lauantaikorvaukset)
Kirjastoauton liikennöinti keskeytetty ajalla 18.3.-24.5.2020. Säästöä ajalta 18.3.–30.4. tilillä Poltto- ja voiteluaineet 4560
on 800 €.
Kirjasto
Toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot
Netto

Tilinpäätös Talousarvio
2019
2020
29 830
36 400
-838 385
-808 555
-55 042
-863 598

-871 752
-835 352
-7 100
-842 452

Muutos
0

Talousarvio
+muutos
36 400

Toteuma
31.8.2020
33 206

21 702
21 702
0
21 702

-850 050
-813 650
-7 100
-820 750

-519 044
-485 838
-4 662
-490 500

Toimielimen
% muutosesitys
91,2
0
61,1
0
59,7
0
65,7
0
59,8
0

Kulttuuritoiminta
Palvelut ja niiden vaikuttavuus
Tulosyksikkövastaava: rehtori Asko Saarelainen
4600 Kulttuuritoiminta
Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Paikkakunnan
vetovoimaisuuden
lisääminen

Taiteen ammattilaisten
näyttelytoiminta
Kulttuurikeskuksessa ja
tapahtuminen tuotanto
paikkakunnalla.

Kulttuuritoimi tuottaa
Kulttuurikeskukseen 3
taidenäyttelyä ja järjestää
3–4 muuta tapahtumaa.

Taidenäyttelyt:

Kesken

Kulttuurikeskus
Kari Virtanen 3.2.–6.3.

Taidenäyttelyt:
Kari Virtanen 3.2.–6.3.
Anssi Okkonen kesäelokuu
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Meijän ilot - valokuvia
Kesälahdelta 10.–17.3.

Syksyn näyttely

Anssi Mikael Okkosen
kesänäyttely siirtyi
kesäksi 2021
koronatilanteen takia

Muut tapahtumat:

Pielisen museo:

Koli jazzin kirkkokonsertti
Panu Savolainen, Eero
Seppä, Harri Kuusijärvi,
18.1. Kolin kirkossa

Helmiä Lieksan
kaupungin kokoelmasta
29.1.–17.3. yhteistyössä
museon kanssa

82 (122)

yhteistyössä Jazzkerho 76 Joensuun kanssa
Minna Kajanderin ja Marja
Kalevin konsertti 16.2.
yhteistyössä
musiikkiopiston kanssa
Joensuun
kaupunginteatterin
vierailuesitys

Muut tapahtumat:
Koli jazzin
kirkkokonsertti Panu
Savolainen, Eero
Seppä, Harri Kuusijärvi
18.1. Kolin kirkossa
yhteistyössä Jazzkerho 76 Joensuun kanssa
Minna Kajanderin ja
Marja Kalevin konsertti
"Kaukaiselle ystävälle"
16.2.
Kulttuurikeskuksessa
yhteistyössä
musiikkiopiston kanssa
Joensuun
kaupunginteatterin
vierailuesitys "Stalinin
lehmät" 25.3. peruuntui
koronarajoitusten takia

Paikkakunnan
imagon kehittäminen

Lieksan kymmenes
kulttuuriseminaari 21.–
22.2. yhteistyössä
kansalaisopiston, lukion ja
Itä-Suomen yliopiston
humanistisen osaston
kanssa.

Tapahtuman
toteuttaminen ja sisällön
arvioiminen.

Onko tietoo Lieksa?
Tieto, sivistys ja
syrjäisyys. Lieksan
kymmenes
kulttuuriseminaari 21.–
22.2.
Kulttuurikeskuksessa
yhteystyössä
kansalaisopiston ja ItäSuomen yliopiston
humanistisen osaston
kanssa. Osallistujia pe
94 ja la 30. Lukiolaiset
osallistuivat perjantain
tilaisuuteen.
Sisällöllisesti tapahtuma
onnistui erittäin hyvin.

Toteutunut

Kansalaistoiminnan,
kolmannen sektorin ja
kylätoiminnan
aktiivisuuden
tukeminen

Rajaperinnetalon opastus
Vaskiviikolla yhteistyössä
Lieksan rajakillan kanssa.

Toteutuneet tapahtumat

Rajasoitto peruuntui
koronatilanteen takia.

Myöhässä
/ Ei
toteutunut

Yläkoululaisten
tutustuminen siirtyi
kevääseen 2021
koronatilanteen takia.

Rajasoitto 24.7.
Yläkoululaisten
tutustuminen
Rajavartiolaitokseen ja
Rajaperinnetaloon.

Verkostoituminen

Pielisen museon ja
Lieksan rajaperinnetalon
yhteistyöryhmän toiminta.

Kokoukset ja tilaisuudet

Pielisen museon ja
Paaterin yhteistyöryhmän
toiminta; Paaterin
taiteellisen perinnön
turvaaminen.

Pielisen museon ja
Paaterin
yhteistyöryhmän kokous
24.9.

Sotiemme Veteraanien
yhteistyöryhmän toiminta.
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Museon ja
rajaperinnetalon
yhteistyöryhmän
kokoukset 4.2. ja 27.10.

83 (122)

Kesken

Toimivat
peruspalvelut

Kaupungin
Tilaisuudet
itsenäisyyspäivän ja
veteraanipäivän
tapahtumien järjestäminen

Seppeleenlaskut
Lieksan ja Viekin
sankarihaudoilla
veteraanipäivänä 27.4.
ja kaatuneitten
muistopäivänä 17.5.

Kesken

Taloudelliset resurssit

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Kansalaistoiminnan,
kolmannen sektorin ja
kylätoiminnan
aktiivisuuden
tukeminen

Toiminta- ja
kohdeavustusten
myöntäminen
ensisijaisesti
ammattitaiteilijoiden
toteuttamien ja alueellista
vaikuttavuutta edistävien
kulttuuritapahtuminen
järjestämiseen sekä
Lieksassa säännöllistä
toimintaa harjoittavien
kulttuurijärjestöjen
toimintaan.

Avustuspäätökset

Avustukset
lautakunnassa 19.5.

Toteutunut

Avustusinfo
Keskuskoulun
auditoriossa 11.3.
Avustusjärjestelmän
käytöstä arviointi
kohdassa Prosessit ja
rakenteet.

Prosessit ja rakenteet

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/
seurantatapa

Toimivat
peruspalvelut

Kulttuuritoimen tehtävien
hoitaminen yhteistyössä
nuorisotoimen ja
musiikkiopiston kanssa

Toimivat
peruspalvelut

Toimivat ja
monipuoliset
verkkopalvelut
(esteettömyys ja
asiakaslähtöisyys)

Toteuma 31.8.

Tila

Yhteisten tilaisuuksien
järjestäminen sekä
toiminnan suunnittelu ja
arviointi

Viranhaltijoiden
suunnittelukokous 15.1.

Kesken

Kulttuurin
toimintasuunnitelman
toteuttamisen arviointi
yhteistyössä
hyvinvointipalvelujen
tulosyksiköiden kanssa

Toteutumisen arviointi ja
raportointi lautakunnalle

Arviointi suoritetaan tämän
vuoden jälkeen.

Ei aloitettu

Sähköisten
avustuslomakkeiden
käytön arvioiminen

Arviointi haun
onnistumisesta ja
käsittelyn sujuvuudesta

Avustusjärjestelmä on
vaikeakäyttöinen sekä
hakijoiden että
valmistelijoiden kannalta.
Tämän seurauksena
avustusten valmisteluun
käytetty aika on lisääntynyt
sähköisen järjestelmän
myötä, vaikka tavoite oli
päinvastainen. Lisäksi
valmistelua hankaloittaa
yhdistysten puutteelliset

Toteutunut
osittain
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Jouko Harjanteen,
trumpetti ja Marko Hilpon,
piano
vaskilähettilässopimukseen
liittyvä konsertti
”Vaskiviikkoa odotellessa:
Smile - suu messingille!"
Brahe-salissa 25.7.
yhteistyössä
musiikkiopiston kanssa.

hakemukset. Tarvittavia
liitteittä joutuu pyytämään
tietyiltä yhdistyksiltä
useamman kerran.

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Verkostoituminen

Kulttuuritoimijoiden
Osallistuminen tilaisuuksiin
verkostoitumiseen ja
kulttuuri- ja luontomatkailun
edistämiseen liittyvät
koulutukset ja
yhteistyötilaisuudet
Pohjois-Karjalan
maakuntaliiton
kulttuurityöryhmän
kokoukset

Toteuma 31.8.

Tila

Kulttuurityöryhmän
kokoukset 18.2., 2.4.1.6.
ja 13.8.

Kesken

Vaski-info ja kesän
kulttuuritilaisuuksien
esittely 5.2. Joensuun
kirjastossa yhdessä
Lieksan Vaskiviikon
kanssa.

Tunnusluvut

Mittari

Toteuma
2018

Suorite

Toteuma
2019

Talousarvio
2020

Toteuma
2020

Talous
Kulttuuritoimen talousarvioesityksessä Kulttuurikeskuksen vuokrat ovat 76 % ja avustukset 19 % tulosyksikön
nettomenoista
Vuoden 2019 talousarvioon verrattuna kulttuuritoimen säästö vuoden 2020 talousarvioesityksessä on 15 000 €
Kulttuuritoimen talousarvioon esitetään osavuosikatsauksessa 1/2020 seuraavat muutokset:
Tuottoja (muiden rakennusten vuokrat) vähennetään 10 000 €, koska Kulttuurikeskuksen kevään ja kesän vuokratuotot
jäävät pois lähes kokonaisuudessaan. Syksyn tuottojen ennakoidaan olevan edellisen syksyn kaltainen.
Kuluja vähennetään seuraavasti:
Tuntipalkat säästö sivukuluineen 4300 €
Painatukset ja ilmoitukset säästö 3200 €
Kuljetuspalvelut säästö 3000 €
Kulttuuripalvelut säästö 4000 €
Perusteena kesänäyttelyn ja rajasoiton siirtyminen sekä Kulttuurikeskuksen vuokratuottojen kompensoiminen.
Avustukset yhteisöille 19650 €
Kuluja vähennetään yhteensä 34 150 €, joten kulttuuritoimen toimintakate paranee 24 155 €.
Osavuosiraportin 2/2020 yhteydessä tuottoja (muiden rakennusten vuokrat) vähennetään 4 000 €, koska
Kulttuurikeskuksen syksyn tuotot jäävät ilmeisesti viime vuoden tasosta tilaisuuksien perumisten takia. Syksyn 2020
vuokrien tulotavoite on 11 916 €, mutta syksyn 2019 toteutuma oli 9 357 € ja ennakoitavissa on, että tätä summaa ei nyt
saavuteta.
Kulujen muutokset tehtiin jo osavuosiraportin 1/2020 yhteydessä.
Kulttuuritoiminta
Toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
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Tilinpäätös Talousarvio
2019
2020
25 392
29 700
-269 573

-264 996

Muutos
-10 000

Talousarvio
+muutos
19 700

Toteuma
31.8.2020
7 023

34 155

-230 841

-152 236
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Toimielimen
% muutosesitys
35,6
-4 000
66,0
0

Toimintakate
Poistot
Netto

-244 181

-235 296

24 155

-211 141

-145 213

-244 181

-235 296

24 155

-211 141

-145 213

68,8
68,8

-4 000
-4 000

Pielisen museo
Palvelut ja niiden vaikuttavuus
Tulosyksikkövastaava: museonjohtaja Mikko Kero
4610 Pielisen museo
4620 Paateri
Tavoite
Lähipalveluiden
saavutettavuus ja
asiakaspalveluiden
tavoitettavuus
palvelukysynnän
mukaisesti

Toiminnallinen
tavoite
Museon ja Paaterin
käyttöasteen
lisääminen ja
toiminnan
monipuolistaminen

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Museon ja Paaterin aukioloajat
ovat samat kuin aikaisempina
vuosina.

1.6.2020 jälkeen Pielisen
museo ja Paateri ovat olleet
auki normaalisti kesäkauden
aukioloaikojen mukaan joka
päivä klo 10–18.

Kesken

Museon
kävijämäärätavoitteeksi on
asetettu vuodelle 2020, 9 000
Paaterin
kävijämäärätavoitteeksi on
asetettu vuodelle 2020, 10 000
Museot olivat valtioneuvoston
päätöksellä suljettuna ajalla
18.3.-31.5.2020. Edelleen
kesäkauden tapahtumat on
jouduttu peruttamaan. Nämä
toimet vaikuttavat Museon ja
Paaterin kävijämääriin.
Tavoitekävijämääriin ei
todennäköisesti tulla
pääsemään, vaikka kesäkuun
alusta kävijämäärät ovat olleet
aikaisempaa korkeammat.
Näyttelyiden, työnäytösten,
musiikkiesitysten ja esitelmien
järjestämistä jatketaan
kokoontumisrajoitukset
huomioiden. Museon ja
Paaterin tapahtumapäivä on
peruttu vuodelta 2020.
Pielinen Soi konserttitapahtumat
järjestetään yhteistyössä Matti
Makkosen kanssa Museolla ja
Paaterissa pienimuotoisesti ja
ulkotiloissa.
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Yleisötyö:
Pielisen museon aukipidosta
vastannut 5 kausityöntekijän
tiimi. Lisäksi
henkilöstövahvuutta on
täydentänyt kaupungin
palkkaamien kesänuorten
joukkue.
Paaterin kesäkauden
aukipidosta on vastannut
Tanja Rissanen ja 3
kausityöntekijää.
Kävijämäärät.
Pielisen museon
kävijämäärä 4378 kävijää
(1.1.-31.8.2020).
Paaterin kävijämäärä 5982
kävijää (1.1.-31.8.2020).
Näyttelyt:
Kansanparannusta
Pielisjärvellä (1.6.15.10.2020)
Yleisötilaisuudet:
Poikkeustilanteesta ja
kokoontumisrajoituksista
johtuen tapahtumat
järjestettiin heinä-elokuussa
pienimuotoisesti.
Työnäytöksiä,
musiikkiesityksiä ja luentoja
järjestettiin Paaterissa ja
Pielisen museolla. Yhtensä
18 tapahtumaa.

Lähipalveluiden
saavutettavuus ja
asiakaspalveluiden
tavoitettavuus
palvelukysynnän
mukaisesti

Kokoelmanhallinnan Sähköisten palvelujen
kehittäminen ja
kehittäminen Kantapuusaavutettavuuden
konsortiossa
lisääminen
Collecte 1.0 -ohjelmiston käyttö
museokokoelmien digitoinnissa

Collecte
Toteutunut
kokoelmanhallintajärjestelmä
on käyttövaiheessa ilman
Finna -näkyvyyttä.
PALJO-kuvakauppa
hankkeesta on annettu
loppuraportti.
Kuvatilauksia on toimitettu 5
yksityishenkilölle. Lisäksi
kaupungin kulttuuritoimelle
ja Nurmeksen
kaupunginmuseolle on
toimitettu kuvatilauksia.

Verkostoituminen

Yhteistyö
Oppilaitosyhteistyö ja
museotoiminnan
koululaisvierailut; museoalue ja
monipuolistamiseksi Paateri oppimisympäristöinä
ja kehittämiseksi
Yhteistyö Pohjois-Karjalan
muiden museoammatillisesti
hoidettujen museoiden kanssa
Yhteisnäyttelyt ja
tapahtumayhteistyö eri
toimijoiden kanssa

-Yhteistyö Lieksan
matkaoppaiden kanssa
käynnistettiin ensimmäisellä
yhteistapaamisella

Toteutunut

-Kaksi yhteistyötapaamista
Ilomantsin museoiden
henkilökunnan kanssa.
Aiheena yhteishankkeet.
-Museon työnäytöksiin,
luentoihin ja
musiikkiesityksiin liittyen
verkostoiduttu paikallisten
käsityöläisten, yhdistysten ja
taitelijoiden kanssa.
-Osallistuttu Suomen
museoliiton
vuosikokoukseen ja
Museopäiville 2020
Helsingissä.

Taloudelliset resurssit

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Määrällinen ja
laadullinen
henkilöstösuunnittelu

Valtionosuuden vaatiman
museoammatillisen
henkilöstömäärän
varmistaminen

Museossa työskentelee
kaksi museoammatillista
työntekijää

Pielisen museolla on
kaksi kokopäiväistä
museoammatillista
työntekijää:
museonjohtaja ja
amanuenssi. Lisäksi
vakituiseen
henkilökuntaan kuuluu
museotyöntekijä.

Toteutunut

Henkilöstön
talousosaaminen

Tulorahoituksen
lisääminen

Ulkopuolisen rahoituksen
hakeminen
kehittämishankkeisiin
opetus- ja
kulttuuriministeriöstä,
Museovirastosta ja
säätiöiltä

Museo ei ole saanut
Myöhässä
hakemiaan avustuksia.
/ Ei
Uusia
toteutunut
avustushakemuksia ei
ole laitettu alueelle kesäelokuun aikana. Useita
hankkeita on valmisteltu
yhteistyötahojen kanssa
syksyn ja talven hakuja
varten.

Riskinä avustusten
vaikeampi saatavuus
edeltäviin vuosiin
verrattuna
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Maksujen tarkistaminen

Prosessit ja rakenteet

Tavoite

Toiminnallinen
tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Lieksan kiinteistöt suoritti
Ulkomuseossa
suunnitellut
vuosikorjaukset kesäelokuun aikana.
Ulkomuseon
Savotarannan alueelta
uusittiin parista
rakennuksesta
pärekattoja. Lisäksi
Lieksan kylillä sijaitsevia
museotuulimyllyjä
korjattiin Hattuvaarassa
ja Viensuulla.

Toteutunut
osittain

Lähipalveluiden
saavutettavuus ja
asiakaspalveluiden
tavoitettavuus
palvelukysynnän
mukaisesti

Ulkomuseon ja
Paaterin
rakennusten
kunnossapito
yhteistyössä Lieksan
Kiinteistöt Oy:n
kanssa

Kunnostukseen haetaan
ulkopuolista rahoitusta kaupungin
varaaman rahoituksen lisäksi

Tasapuolinen
tiedottaminen

Markkinointi ja
viestintä

Markkinointiyhteistyönkehittäminen Markkinointisuunnitelman Kesken
eri tahojen kanssa.
laatinen museon ja
Paaterin osalta
Viestintäsuunnitelman
käynnistettiin.
noudattaminen: tiedotteet,
ilmoitukset, julisteet, esitteet,
Internet-sivut, sosiaalinen media.

Rakennuksia kunnostetaan
Lieksan Kiinteistöt Oy:n kanssa
yhteistyössä tehdyn
kunnostamissuunnitelman
mukaisesti

Museon ja Paaterin
markkinointistrategian
kehittäminen v. 2020 aikana.
Lähipalveluiden
saavutettavuus ja
asiakaspalveluiden
tavoitettavuus
palvelukysynnän
mukaisesti

Museokokoelmien
kartuttaminen ja
hoito Pielisen
museon
kokoelmapoliittisen
ohjelman mukaisesti

Esineistön sekä kuva- ja
arkistomateriaalin tallentaminen ja
digitointi

Pielisen museossa
tallennettu 3 esinettä.

Toteutunut

Teosluetteloa
täydennetään.

Kesken

Valtakunnallinen TAKO-yhteistyö
tallentamisessa ja nykyajan
dokumentoinnissa
Museoaineiston säilyttäminen
asianmukaisissa tiloissa

Lähipalveluiden
saavutettavuus ja
asiakaspalveluiden
tavoitettavuus
palvelukysynnän
mukaisesti

Eva ja Paavo
Ryynäsen
taiteellisesta
perinnöstä ja
Paaterista
huolehtiminen

Pielisen museon ja Paaterin
yhteistyöryhmän toiminnan
jatkaminen
Kuvanveistäjä Eva Ryynäsen
teosluettelon täydentäminen sekä
esineistön ja kuva-aineiston
digitoinnin jatkaminen

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Jokainen työntekijä
kantaa vastuun
hyvästä
työilmapiiristä

Työhyvinvoinnin
kehittäminen

Säännölliset
työpaikkakokoukset

Työpaikkakokouksia
pidettiin kesäsyyskuussa kerran

Kesken
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Virkistyspäivä tai kaksi
virkistysiltapäivää/vuosi
Henkilöstön
täydennyskoulutus
strategisen
johtamisen välineenä

Täydennyskoulutus

Työnantajan järjestämään
koulutukseen ja
museoalan
täydennyskoulutukseen
osallistuminen

viikossa. Kesto n. 15
min.
-

Toteutunut
osittain

Tunnusluvut

Talousarvio
2020

Toteuma
2020

6533

9000

4378

Asiakaskäynti

7645

10000

5982

Museon avoinnaolo

Tunnit

1679

1670

950

Paaterin avoinnaolo

Tunnit

1128

1130

842

Luetteloidut esineet

Kpl

37950

38050

38006

Digitoidut valokuvat

Kpl

10205

10300

10268

Yleisötilaisuudet museossa

Lukumäärä

22

22

20

Mittari

Suorite

Museon kävijämäärä

Asiakaskäynti

Paaterin kävijämäärä

Toteuma
2018

Toteuma
2019

Talous

Toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot
Netto

Tilinpäätös Talousarvio
2019
2020
75 494
102 000

Muutos
-6 619

Talousarvio
+muutos
95 381

Toteuma
31.8.2020
53 047

-417 509
-342 014

-462 201
-360 201

6 619
0

-455 582
-360 201

-297 756
-244 709

-342 014

-360 201

0

-360 201

-244 709

Toimielimen
% muutosesitys
55,6
-20 000
65,4
19 014
67,9
-986
67,9
-986

Liikunta ja ulkoilu
Palvelut ja niiden vaikuttavuus
Tulosyksikkövastaava: liikuntasihteeri Jarmo Honkanen
4630 Liikunta ja ulkoilu
4640 Erityisryhmien liikunta
Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Terveyden ja
hyvinvoinnin
edistäminen

Omaehtoisen liikunta- ja
ulkoiluharrastuksen
tukeminen

Liikuntapaikkojen
pitäminen hyvässä
käyttökunnossa.

Keväällä ja alkukesällä
liikuntatoimessa
panostettiin
retkeilyreittien
puuhuoltoon, raivauksiin
ja paikkojen
kunnostamiseen.
Retkeilyreitit olivatkin
koko kevään ja kesän
erittäin suosittuja,
erityisesti Karhunpolulta
tuli paljon positiivista
palautetta.

Toteutunut
osittain

Kylien hiihtolatujen,
luistelukenttien ja muiden
liikuntapaikkojen hoidon
sekä kunnossapidon
tukeminen.
Lasten, nuorten,
ikääntyneiden ja
erityisryhmien
omaehtoisen liikunnan

Osavuosiraportti 2 2020

89 (122)

tukeminen osallistumalla
liikuntatapahtumien
järjestämiseen.
Uimahallin
kävijämäärätavoite 50 000
kävijää/vuosi.
Liikunta- ja jäähallin
käyttövuorojen
markkinoinnin
tehostaminen ja
käyttäjämäärien
lisääminen.

Liikuntahalli avattiin
kesäkuun alussa
salikäyttöön.
Lentopalloilijat ja aikuissalibandynpelaajat
käyttivätkin hallia heti
alusta lähtien. Elokuun
alusta myös
junioritoiminta on
alkanut vilkkaana.
Vakiovuoroja
liikuntahalliin haettiin
tulevalle kaudelle
ennätysmäärä.
Uimahalli avattiin taas
yleisölle elokuun alussa.
Kävijöitä on ollut
huomattavasti normaalia
vähemmän.
Jäähalli avattiin 13.8.
Mikä on ennätysaikainen
Lieksassa. Kävijöitä on
ollut jonkun verran
edelliskautta
vähemmän.
Kesältä jätettiin
uimakoulut järjestämättä
koronanvaaran vuoksi.
Muutoin uimarannat ovat
olleet käyttökunnossa.
Yleisurheilukentällä ja
jalkapallokentillä on ollut
toimintaa lähes entiseen
malliin.
Tenniskentän ympärys
suoja-aidat kaatuivat
myrskyn vuoksi ja
jouduttiin uusimaan
kokonaan.

Toimivat
peruspalvelut

Erityisryhmien liikunnan
järjestäminen

Liikuntatoimi järjestää
erityisryhmien liikuntaa
noin 20 tuntia viikossa.

Liikuntatoimi järjesti
Toteutunut
kesä-heinä-elokuussa
osittain
senioriliikuntaa
ikääntyneille. Osallistujia
n. 400 hlöä.

Kansalaistoiminnan,
Seurojen ja yhdistysten
kolmannen sektorin ja toimintaedellytysten
kylätoiminnan
tukeminen.
aktiivisuuden
tukeminen

Toiminta- ja
kohdeavustusten taso
pidetään vuoden 2019
tasolla.

Jaettiin urheiluseuroille
ja yhdistyksille toimintaavustuksia 51 900 € ja
kohdeavustuksia 7240
€.

Toteutunut
osittain

Paikkakunnan
imagon kehittäminen

Kansainvälisesti tai
kansallisesti
menestyneiden
urheilijoiden ja
urheiluseurojen
palkitseminen ja
tukeminen stipendein.

Seurojen kanssa
yhteistyössä
järjestettävistä
tapahtumista
Waskiyhdistetty ja
Karelia-Soutu jouduttiin
perumaan.

Toteutunut
osittain

Kilpaurheilun
toimintaedellytysten
tukeminen.
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Yhteistyö
kilpailutapahtumien
järjestämisessä.
Paikkakunnan
vetovoimaisuuden
lisääminen

Yhteistyö sidosryhmien
kanssa.

Yhteistyö urheilu- ja
liikuntaseurojen kanssa
liikuntatapahtumien
järjestämisessä.

Kesällä ei järjestetty
yhteistyössä isoja
tapahtumia.

Toteutunut
osittain

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Harjoituspäiväkirja- ja
vuorotilastoseurannat
avustusten
myöntämisessä ja
toiminnan ohjaamisessa.

Frisbeegolfrata
Toteutunut
Timitrassa päivitettiin
osittain
heittoalustojen kunnon
osalta. Opastusta
parannettiin ja reitit
raivattiin koko kesän
ajan. Kiittävää palautetta
radasta on tullut hyvin
paljon. Reitillä
järjestettiin elokuussa
Suomen Ladun
jäsenistön
mestaruuskilpailut.
Palaute oli kehuvaa.

Taloudelliset resurssit

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Toimintaympäristössä Resurssien
tapahtuvien
kustannustehokas
muutosten
kohdentaminen.
huomioiminen ja
palvelutuotannon
tuottavuuden
tehostaminen

Latuverkoston hoitamisen
määrän kriittinen
tarkastelu.
Liikuntapaikkojen
käyttömaksujen
säännöllinen
tarkistaminen.

Henkilöstön
talousosaaminen

Henkilöstölle tietoisuus eri
toimintojen
kustannusvaikutuksista.

Liikunnan hoitotöiden
vuosikellon laatiminen.

Liikunnan eri
vuodenaikojen eri
työtehtävien tarkennus
(vuosikello)
tarkastelussa.

Toteutunut
osittain

Prosessit ja rakenteet

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Toimivat
peruspalvelut

Liikunnan
toimenpideohjelma ohjaa
liikuntatoimen
vuosisuunnittelua.

Liikunnan tavoitteiden ja
palvelutason
tarkentaminen
toimenpideohjelman
avulla.

Liikunnan
toimenpideohjelma
valmistelussa.

Toteutunut
osittain

Asiakaskyselyn
toteuttaminen.
Toimivat
peruspalvelut

Hyvinvointikeskus Liehun
palveluiden kehittäminen.

Uudet, asiakasystävälliset
palvelutuotteet, joihin
yhdistetään uimahallin,
liikuntahallin ja kuntosalin
palveluita.

Liehuun haettiin
ennätysmäärä
vakiovuoroja iltakäyttöä
varten. Kaikille ei voitu
myöntää vuoroja juuri
haluttuun aikaan vaan
vuorojen
myöntämisessä
jouduttiin
aikatauluneuvotteluihin.

Toteutunut
osittain

Toimivat
peruspalvelut

Liikuntapalveluiden
tuottaminen julkisen,
yksityisen ja kolmannen
sektorin yhteistyönä.

Pitkäaikaistyöttömien ja
kuntouttavan työtoiminnan
henkilöiden ohjaaminen
liikunnan avustaviin
työtehtäviin eri liikunnan

Pitkäaikaistyöttömiä on
ollut töissä eri
liikuntatoimen
työpisteillä mm.
hiihtokeskuksessa ja

Toteutunut
osittain
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työkohteissa yhteistyössä
kolmannen sektorin
kanssa.

retkeilyreiteillä.
Kuntouttavan
työtoiminnan ihmisiä on
ollut liikuntatoimen
työpisteissä taas
kesäkuusta alkaen.
Heitä on mm. Mähkön
kentällä ja
urheilupuistossa.

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Henkilöstön
täydennyskoulutus
strategisen
johtamisen
välineenä
Laadukas
johtaminen ja
esimiestyö

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Osaamisen varmistaminen
Vähintään yksi
uudistuneessa ja
koulutuspäivä/työntekijä/vuosi.
laajentuneessa
liikuntapaikkakokonaisuudessa.

Koulutukset eivät
ole toteutuneet
tällä kaudella
koronaviruksen
takia.

Kesken

Tiedonkulun ja
Säännöllisesti toteutettavat
vuorovaikutuksen kehittäminen. työpaikkakäynnit ja
keskustelut työntekijöiden
kanssa.

Työpaikkakäyntejä
ja työn tehtävien
jakokeskusteluja
käydään
säännöllisesti.

Toteutunut

Tunnusluvut

Mittari

Suorite

Kävijämäärä

Uimahalli

Aukiolovuorokausi

Jäähalli

Kävijämäärä

Liikuntahalli

Osallistuja määrä

Erityisryhmien liikunta

Käytetty rahamäärä

Avustukset

Kävijämäärä

Muut liikuntapaikat

Toteuma
2018

Toteuma
2019

Talousarvio
2020

Toteuma
2020

49 031

47 887

50 000

16 711

225

225

225

93

12 000

30 000

35 000

15 000

8000

7500

8000

3000

67 075 €

69 504 €

68 700 €

62 140 €

28 000

25 000

28 000

16 000

Talous
Osavuosiraportti 1
Hankittu jäähallille hyväkuntoinen vaihtokone käytettynä, hintaa välirahalle tuli 30 000 €, entinen jäänhoitokone annettiin
vaihdossa.
Jäähallin jäädytysputkiston kunnon selvittäminen ja korjaaminen. Jäähallin jäädytyskoneistoon konehuoneessa on tehty
putkistokorjaukset maalis-huhtikuussa.
Hankittiin allasnostin uimahallille hintaan 10 000 €. Allasnostimen paikalleen sijoittaminen on kesken.
Uimahallin tuloihin lisättiin 10 000 € uimahallin maksujen noston myötä. Korona-viruksen aiheuttaman seisokin vuoksi
uimahalli menettää tuloja n.15 000 €.
Korona-viruksen aiheuttamat hallien seisokit ovat aiheuttaneet liikuntatoimeen n. 30 000 € tulon menetykset.
Liikuntatoimen talousarviosta poistettiin Liehun vuokrien kaksoiskirjaus 360 000 €. Liikuntatoimen talousarvio pieneni
tämän summan verran menojen osalta.
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Palkkakuluja on tarkistettu koronan aiheuttamien muutosten takia alaspäin. Palkkamuutokset sivukuluineen ovat 11 675
€.
Osavuosiraportti 2
Koronan jatkumisesta aiheutunut liikuntahallin, uimahallin ja jäähallin jatkosulkeminen aiheuttaa lisää tulojen menetystä.
Korona aiheuttaa myös laskua erityisesti uimahallin kävijämäärissä. Näistä syistä on aiheellista vähentää liikuntahallin ja
jäähallin tuloista 10 000 ja uimahallin tuloista talousarviossa edelleen 40 000 €.
Kesän myrskyt aiheuttivat liikuntatoimelle lisäkuluja mm. tenniskenttiä ympäröivät suoja-aidat jouduttiin uusimaan ja
myrskyt aiheuttivat tuulituhoja hiihtokeskuksessa ja Pankakosken hiihtoreiteillä kahteen otteeseen. Kuluja tuli
tenniskenttien aidoista noin 7400 € ja hiihtokeskuksen sähköjen korjauksista noin 1000 €.
Uimahallin laitosmies päivystys menee maksettavaksi iltojen ja viikonloppujen osalta liikuntatoimen talousarviosta. Tätä
varausta ei ole liikuntatoimen talousarviossa tälle vuodelle riittävässä määrin huomioitu budjetissa. Muun muassa
tämän kustannuksen takia liikuntatoimen talousarvioon tulee lisätä 28 000 €, osin tuntipalkkoihin ja osin erilliskorvauksiin.
Uimahallin uinninvalvojat olivat kesä- ja heinäkuun korvaavissa töissä kuntatekniikassa puistopuolella. Palkat maksettiin
liikuntatoimen määrärahoista. Laskutus kuntatekniikan puolelta ei vielä näy taloudellisessa toteumassa. Tämä summa on
noin 8000 €. Lisäksi liikuntapuolella tehtiin ylitöitä elo- ja syyskuussa neljän viikon aikana pitkäaikaisen sairausloman
takia.
Liikunta ja ulkoilu
Toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot
Netto

Tilinpäätös Talousarvio
2019
2020
254 213
317 800
-1 976 314
-1 722 101
-69 607
-1 791 708

-2 410 300
-2 092 500
-40 900
-2 133 400

Muutos
-30 000

Talousarvio
+muutos
287 800

Toteuma
31.8.2020
99 653

378 834
348 834
0
348 834

-2 031 466
-1 743 666
-40 900
-1 784 566

-1 387 317
-1 287 664
-39 067
-1 326 731

Toimielimen
% muutosesitys
34,6
-59 000
68,3
-33 695
73,8
-92 695
95,5
0
74,3
-92 695

Nuorisotyö
Palvelut ja niiden vaikuttavuus
Tulosyksikkövastaava: nuorisosihteeri Paula Timonen
1411 Nuorten kesätyöt
4660 Nuorisotyö
Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Toimivat
peruspalvelut

Nuorisotoiminnan
järjestäminen lasten ja
nuorten vapaa-aikana sekä
koulu-/hoitopäivän aikana
pitkien välimatkojen vuoksi

Tanssitunnit 7/vk ja
esitykset 2 krt, mopo/tekniikkakerho 1/vk,
teatteri-, musiikki ym.
esitykset 15 krt,
nuorisobussi 6 krt,
Koulukinot ja
alennuslippuelokuvat 8 krt,
toimintapäivät 6 krt, retket
2 krt, kurssit 5 krt,
päiväleiri lapsille 10 pv,
Nuokkari avoinna 5
iltaa/vk, yökahvilailtoja 9
krt, muut tapahtumat mm.
Iceskating, Itä-Suomen
alueellinen Nuori
Kulttuuritapahtuma Moves
28.3. Kulttuurikeskuksella,
lastentapahtuma Liehussa

Tanssitunnit 7/vk, mopo/tekniikkakerho 1/vk,
teatteri-, musiikki ym.
esitykset 5 krt (mm.
maakuntapäivän Loiskiskonsertti), nuorisobussi 3
krt, toimintapäivät 3 krt,
askartelukurssi 1 krt,
Nuokkari avoinna 5
iltaa/vk, yökahvilailtoja 3
krt, Iceskatingtapahtuma, Äxön-päivä,
kesäkerho 10 pv, kuljetus
Jonsuuhun Manufesttapahtumaan, osallistujia
2 901, osall.kertoja 99.
Toiminnot
peruuntuivat/keskeytyivät
18.3. alkaen
koronatilanteen vuoksi ja
aloitettiin osin kesäkuun
alussa sekä koulujen
alettua

Kesken
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Terveyden ja
hyvinvoinnin
edistäminen

Nuorten syrjäytymisen
ehkäisy

Nuorten työpajatoiminta
hankitaan kilpailutuksen
mukaisesti ostopalveluna
Valpas Ratkaisut Oy:ltä,
paikkoja max 16. Etsivä
nuorisotyö sisältyy
sopimukseen.
Nuorisosihteeri toimii
etsivän nuorisotyön
rekisterinpitäjänä
Nuoriso-ohjaaja
työskentelee yläkoulun
JOPO-luokassa 9–12 h/vk
Päihdeinfojen ja muun
terveyskasvatuksen
järjestäminen sekä
koulujen popup tapahtumat
Ohjurien tapaamiset ja
yhteistyö Vauhdittamon
kanssa

Nuorten työpajatoiminta
Kesken
hankituttu kilpailutuksen
mukaisesti ostopalveluna
Valpas Ratkaisut Oy:ltä,
paikkoja max 16. Etsivä
nuorisotyö sisältyy
sopimukseen.
Nuorisosihteeri toiminut
etsivän nuorisotyön
rekisterinpitäjänä.
Toimintaan osallistunut 27
nuorta, joista, 3 siirtynyt
2.asteen opintoihin, 1
palkkatukityöhön, 6
muiden sosiaali- ja
terveyspalvelujen piiriin, 1
etsivään nuorisotyön
asiakkaaksi, 3 ei
jatkopolkua pajalta.
Etsivään työhön on tullut
35 ilmoitusta 33 eri
nuoresta, heistä 30 on
tavoitettu (5 työssä, 1
työkokeilussa,12
opiskelee, 6 pajalla, 2
lastenhoidon tuella, 1
oleskeluprosessi
käynnissä, 4 TEpalveluissa, 1
työkyvyttömyyseläkkeellä,
1 Nuottivalmennuksessa). Kolmen
tavoittelu jatkuu.
Kuntouttava työtoiminta
pajalla keskeytyi 18.3.
alkaen hallituksen
linjauksen mukaisesti
koronatilanteen vuoksi ja
paja oli kiinni toukokuun
loppuun. Sen aikana
työntekijät ovat olleet 60
% työajalla etätyössä ja
kontaktoineet nuoria mm.
puhelimitse ja somen
kautta sekä järjestäneet
pienryhmätoimintaa.
Nuoriso-ohjaaja yläkoulun
JOPO-luokassa 9–12 h/vk
Koulujen popup tapahtumia suunniteltiin,
mutta tilaisuudet
peruuntuivat
koronatilanteen vuoksi
Ohjurien tapaaminen
keväällä peruuntui
koronatilanteen vuoksi
Peruskoulujen
päättäjäispäivän iltana
päivystys keskustan
alueella ja
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keskusurheilukentän
ympäristössä
Kansalaistoiminnan,
kolmannen sektorin ja
kylätoiminnan
aktiivisuuden
tukeminen

Nuorisoyhdistysten,
nuorten toimintaryhmien ja
muiden nuorisotyötä
tekevien tahojen
tukeminen ja yhteistyö

Vastikkeelliset toiminta- ja
kohdeavustukset ovat
haettavana sähköisesti
Tiedottaminen lapsille ja
nuorille suunnatusta
toiminnasta mm.
kokoamalla Kesätoiminnot
-esite

Vastikkeelliset toiminta- ja
kohdeavustukset olivat
haettavana sähköisesti
16.3.–15.4.

Kesken

Kaupungin avustusinfo
11.3.
Korento ilmestyi 2.1.,
syksyn Korentoa ei
julkaistu
Kesätoiminnot -esite
julkaistiin pääsääntöisesti
sähköisenä, koska tiedot
tapahtumista epävarman
tilanteen vuoksi saatiin
niin myöhään, ettei
koulujakelua ehditty
tehdä. Painettuja esitteitä
jaettiin julkisiin
jakelupisteisiin.

Kansalaistoiminnan,
kolmannen sektorin ja
kylätoiminnan
aktiivisuuden
tukeminen

Nuorten osallisuuden
tukeminen

Nuorisovaltuusto toimii ja
sitä kuullaan kaupungin
hallinnossa, Nuvan
toimintaraha nuorisotoimen
budjetissa, maakunnallisen
nuorisovaltuuston
toimintaan osallistuminen

Nuorisovaltuusto on
kokoontunut ja sen
edustajat ovat
osallistuneet mm.
lautakuntien sekä
maakunnallisen
nuorisovaltuuston
toimintaan. Yhteistyössä
järjestettiin kuljetus
Joensuuhun
maakunnallisen
nuorisovaltuuston
järjestämään Manufesttapahtumaan 8.8.

Kesken

Verkostoituminen

Monialainen yhteistyö

Yhteistyökumppaneina
mm. hyvinvointipalvelujen
muut tulosyksiköt,
yhdistykset, nuoret ja
nuorisovaltuusto, alueen
oppilaitokset, Siun sote,
Vauhdittamo, seurakunta,
muut viranomaiset,
seutukunnan muut
nuorisotoimet

Useat tapahtumat on
järjestetty yhteistyössä eri
kumppaneiden kanssa

Kesken

Nuorten ohjaus- ja
palveluverkosto
kokoontunut 1 krt

Nuorten ohjaus- ja
palveluverkosto kokoontuu
2 krt
Työllisyyden kasvu

Nuorten aktivoiminen
kesätyön hakemisessa
sekä yritysten ja
yhdistysten tuleminen
nuorten työllistämisessä
kesätyösetelin kautta.

Nuorten kesätyösetelin
markkinoinnin
tehostaminen, tavoitteena
60 nuoren työllistyminen.
Kesätyöinfon
järjestäminen.

Nuorten kesätyöseteliä
markkinoitu mm. lehtiilmoituksin, kouluilla ja
Pestuu -tapahtumassa
Riverialla 19.2. Seteleitä
mennyt 22 kpl
Kesätyöinfo peruuntui
koronatilanteen vuoksi
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Kesken

Kesätyöpaikkoja 64
nuorelle
Pestuu 2021 -tapahtuman
suunnittelupalaverit 5 krt

Prosessit ja rakenteet

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Määrällinen ja
laadullinen
henkilöstösuunnittelu

Kulttuurikeskuksen
vahtimestaripalvelujen
hoidon jatkaminen
tiimityönä (musiikkiopisto,
Keskuskoulu)

Toimiva tiimi

Tiimin palveluja on
tarvittu
Kulttuurikeskuksella

Kesken

Kulttuuritoimen tehtävien
hoito yhteistyössä
kulttuuritoimen ja
musiikkiopiston kanssa

Toiminnan toteutuminen

Yhteiset tilaisuudet,
toiminnan suunnittelu ja
arviointi

Ruokahuolto on hoitanut
tilaustarjoilut ja
Nuokkarin kahvion
myynnin.

Ruokahuolto hoitaa
Nuorisokahvila Nuokkarin
kahvion myynnin ja
kulttuurikeskuksen
tilaustarjoilut. Tarvittaessa
kahvion työntekijä toimii
Nuokkarin valvojana
Kolmannen sektorin
palvelutuotanto

Ostopalvelu- ja
yhteistyösopimukset

Yhteiset tilaisuuksia:
16.2. konsertti, 21.–22.2.
kulttuuriseminaari ja yksi
työntekijöiden
suunnittelupalaveri

Ostopalvelusopimus
nuorten työpaja toiminnasta sisältäen
etsivän nuorisotyön

Ostopalvelu- ja
yhteistyösopimus on
tehty

Toteutunut

Toimittu suunnitelman
mukaan

Kesken

Yhteistyösopimus Lieksan
4H:n kanssa
nuorisotoiminnasta
Toimivat ja
monipuoliset
verkkopalvelut
(esteettömyys ja
asiakaslähtöisyys)

Kulttuurikeskuksen
tilavaraukset ja
tapahtumiin
ilmoittautumiset

Tilavaraukset ja
tapahtumiin tms.
ilmoittautumiset hoidetaan
pääasiassa
asiakaspalvelupisteessä

Sähköinen avustushaku
Toimiva järjestelmä

Avustusten sähköinen
hakujärjestelmä ei ole
toiminut toivotulla tavalla
ei hakijoiden eikä
valmistelijan kannalta

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Jokainen työntekijä
kantaa vastuun
hyvästä työilmapiiristä

Työhyvinvoinnin
edistäminen

Työpaikkakokoukset
Kulttuurikeskuksella joka 3.
vk, 1–2
virkistyspäivää/osapäivää,
kehityskeskustelut

Työpaikkakokoukset on
pidetty
Kulttuurikeskuksella joka
3. vk

Kesken

Työhyvinvointikyselyn
tulosten hyödyntäminen
henkilöstön työhyvinvoinnin
edistämiseksi
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Henkilöstön
Koulutukseen
täydennyskoulutus
osallistuminen
strategisen johtamisen
välineenä

Osallistuminen
ajankohtaiseen
koulutukseen

Dynasty,
henkilökohtaisen
työsuorituksen arviointi,
Sleepwell 2 krt,
hätäensiapu 2 hlö

Kesken

Tunnusluvut

Toteuma
2018

Toteuma
2019

Talousarvio
2020

Toteuma
2020

306

306

306

306

käytetty € määrä

5 000

3 900

5 000

2 500

kävijämäärä

nuorisokahvila Nuokkari

7 150

5 250

5 000

2 305

kävijämäärä

kulttuurikeskuksen Brahesali

23 210

24 795

23 000

6 106

tilaisuuksien määrä

kulttuurikeskuksen Brahesali/näyttelyt

330

404/5

300

91/2

Mittari

Suorite

neliömäärä

nuorisotilat

avustukset

Talous
Nuorisotoimen talousarvioon esitetään osavuosikatsauksessa 2/2020 seuraavat muutokset:
- Itä-Suomen aluehallinto virastolta saatu avustusta kerhotoimintaan 4 250 €, joka tuloutuu syksyn aikana. Saatu
avustus ei muuta toimintakatetta, koska on budjetoitu tuloja 6 000 € ja niitä on kertynyt nyt n. 2 000 €. Tuloja saadaan
siis suunnilleen budjetoitu määrä.
Ao. talousarviomuutoksilla toimintakate paranee 10 500 €.
Kustannussäästöt
- vakinaisten palkat 7 160 € (siirto sijaisten palkkoihin, nuoriso-ohjaaja opintovapaalla loppuvuoden)
- matkustuspalvelut 1 500 €
- kuljetuspalvelut 1 000 €
- koulutuspalvelut 1000 €
- muut palvelut 7 000 €
- toimisto- ja koulutarvikkeet 1 000 €
- kalusto 5 000 € (siirto koneiden ja kaluston kunnossapitoon)
- säästöt yht. 23 660 €
Kustannusten lisäykset:
- sijaisten palkat 7 160 € (siirto vakinaisten palkoista, nuoriso-ohjaajan opintovapaan sijaisuus)
- painatukset ja ilmoitukset 1 000 €
- koneiden ja laitteiden kunnossapito 5 000 € (siirto kalustosta Brahe-salin takavalkokankaan vaihtoon ja taustaverhon
uusintaan. Entinen etuvalkokangas on tallessa. Se on kunnoltaan nykyistä takavalkokangasta parempi ja kannattaa
vaihtaa.
- menojen lisäykset yhteensä 13 160 €
Langattoman äänentoistojärjestelmän hankinta on siirtynyt keväältä syksylle.
Nuorisotoimen talousarvioon esitetään 1/2020 osavuosikatsauksessa seuraavat muutokset:
Tuotot:
Vähennetään tuottoja 1000 € (muiden rakennusten vuokrat), Kulttuurikeskuksen kiinniolon vuoksi vuokrien väheneminen.
Menot:
Kuluja vähennetään yhteensä 33 520 €. Vähennykset johtuvat koronan aiheuttamasta toiminnan vähenemisestä.
- vakinaisten palkat 8900 €
- tilapäisten palkat 2100 €
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- sijaisten palkat 2400 €
- erilliskorvaukset 1000 €
- KuEL ym. sivukulut 2920 €
- majoitus- ja ravitsemuspalvelut 1700 € (ei makseta sisäistä avustusta ruokahuollolle Nuokkarin kiinniolon vuoksi)
- muut palvelut 12000 € (Nuorten pajan ja 4H:n sopimusten keskeytykset, toimintakatkos)
- avustukset 2500 € (jakamatta jäänyt)
Nuorisotyö
Toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot
Netto

Tilinpäätös Talousarvio
2019
2020
23 244
8 600
-549 638
-526 394
-19 111
-545 505

-591 301
-582 701
-14 000
-596 701

Muutos
-1 000

Talousarvio
+muutos
7 600

Toteuma
31.8.2020
3 071

33 529
32 529
0
32 529

-557 772
-550 172
-14 000
-564 172

-314 440
-311 369
-10 487
-321 856

Toimielimen
% muutosesitys
40,4
0
56,4
20 200
56,6
20 200
74,9
0
57,0
20 200

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Talous
Siun soten kuluvan vuoden maksuosuuksia muutettiin syksyllä maksuosuuksien määrityksessä tapahtuneen teknisen
virheen vuoksi. Lieksan kaupungin maksuosuus kasvoi noin 90.000 euroa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden entiseen
henkilöstöön liittyvät eläkemenoperusteiset eläkemaksut ovat toteutuneet budjetoitua suurempina, ja määrärahaa
esitetään nostettavaksi toteuman mukaiseksi. Yhteensä muutokset heikentävät tulosyksikön toimintakatetta 170.000
euroa.
Sosiaali- ja
terveyspalvelut
Tilinpäätös Talousarvio
Talousarvio
Toteuma
Toimielimen
2019
2020 Muutos
+muutos
31.8.2020
% muutosesitys
Toimintatuotot
12 844
0
0
0
496
0
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
-50 662 558 -51 578 340
0 -51 578 340 -34 409 669
66,7
-170 000
Toimintakate
-50 649 714 -51 578 340
0 -51 578 340 -34 409 173
66,7
-170 000
Poistot
Netto
-50 649 714 -51 578 340
0 -51 578 340 -34 409 173
66,7
-170 000
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INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN
KAUPUNGINHALLITUS
Kaupunginhallitus
Ta + Toteutunut
muutos
2020

Ta - tot. TA-muutos2020
esitys

Ta 2020

Ta-muutos

0
0
0

0
0
0

0
0
0

590
0
590

-590
0
-590

0
0
0

1410 Kaupunginhallitus yhteensä
Tuotot
Netto

0
0

0
0

0
0

590
590

-590
-590

0
0

1410 Toimielimet yhteensä
Tuotot
Netto

0
0

0
0

0
0

590
590

-590
-590

0
0

Ta 2020

Ta-muutos

0
-165 000
-165 000

0
100 000
100 000

1410 Toimielimet
1410 Kaupunginhallitus
9004 osakkeet ja osuudet/myynnit
Tuotot
Kulut
Netto
Sanallinen arviointi:

Elinvoima
Ta + Toteutunut
muutos
2020

Ta - tot. TA-muutos2020
esitys

5230 Maankäyttö
5290 Maapankki
9001 Maa ja vesialueet/hankinnat
Tuotot
Kulut
Netto

0
-65 000
-65 000

0
-30 000
-30 000

0
-35 000
-35 000

0
0
0

Rahaa varataan edelleen Kalliokatu 3 ja kolin alueen kauppoihin. Vähennykset tehtiin jo edellisessä täsmäytyksessä. -30 000
on kaupungin Eusvaara tilan vaihtoarvo tilusvaihdossa Sankkila tilan kanssa.
9002 Maa ja vesialueet/myynnit
Tuotot
Kulut
Netto

25 000
0
25 000

-13 000
0
-13 000

12 000
0
12 000

39 730
0
39 730

-27 730
0
-27 730

36 000
0
36 000

Maa-alueita myydään ennakoitua enemmän. Tuloja nostetaan n. 6000€. +30 000 on Sankkila tilan vaihtoarvo tilusvaihdossa
Eusvaara tilan kanssa.

5290 Maapankki yhteensä
Tuotot
Kulut
Netto
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25 000
-165 000
-140 000

-13 000
100 000
87 000
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12 000
-65 000
-53 000

39 730
-30 000
9 730

-27 730
-35 000
-62 730

36 000
0
36 000

5230 Maankäyttö yhteensä
Tuotot
Kulut
Netto

Ta + Toteutunut
muutos
2020

Ta - tot. TA-muutos2020
esitys

Ta 2020

Ta-muutos

25 000
-165 000
-140 000

-13 000
100 000
87 000

12 000
-65 000
-53 000

39 730
-30 000
9 730

-27 730
-35 000
-62 730

36 000
0
36 000

0
-37 000
-37 000

0
0
0

0
-37 000
-37 000

0
-34 500
-34 500

0
-2 500
-2 500

0
2 500
2 500

0
-50 000
-50 000

0
0
0

0
-50 000
-50 000

0
0
0

0
-50 000
-50 000

0
50 000
50 000

Toimitilat
5220 Toimitilat
5230 Ulkop.vuokratut tilat
5250 Kaupungin toimitilat
9074 Aggregaatti
Tuotot
Kulut
Netto
Kohde on valmis.

9204 Rantalan koulun piharakenn.jul
Tuotot
Kulut
Netto

Tarkempien selvitysten jälkeen on todettu, että investontikorjaukselle ei ole tarvetta. Rakennusta ylläpidetään
vuosikorjausmäärärahojen puitteissa.
9213 Kuhmonkadun Koulukampus
Tuotot
Kulut

0
-5 500 000

0
0

0
-5 500 000

0
-3 867 904

0
-1 632 096

0
-1 805 000

Netto

-5 500 000

0

-5 500 000

-3 867 904

-1 632 096

-1 805 000

Vuoden 2019 määrärahasta jäi käyttämättä 1,1, miljoonaa euroa. Kokonaiskustannusarvio on tarkentunut alkuperäisestä 8,42
miljoonasta 9,03 miljoonaan euroon. Alkuperäisestä kustannusarviosta puuttuivat sprinklauksen vaatimat lisäkulut ja pihan
rakentaminen lähiliikuntapaikaksi. Lisätöihin varataan 125.000 euroa.
9226 Ulkomuseon rakennukset
Tuotot
Kulut
Netto

0
-60 000
-60 000

0
0
0

0
-60 000
-60 000

0
-38 805
-38 805

0
-21 195
-21 195

0
15 000
15 000

9229 Kolin koulun ilmanvaihto/LVI
Tuotot
Kulut
Netto

0
-130 000
-130 000

0
0
0

0
-130 000
-130 000

0
-106 936
-106 936

0
-23 064
-23 064

0
10 000
10 000

9237 Kaup.talon lukitusjärjestelmä
Tuotot
Kulut
Netto

0
-35 000
-35 000

0
0
0

0
-35 000
-35 000

0
0
0

0
-35 000
-35 000

0
0
0

Kohde on valmis.

Toteutetaan loppuvuoden aikana.
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Ta + Toteutunut
muutos
2020

Ta - tot. TA-muutos2020
esitys

Ta 2020

Ta-muutos

9397 Uimahallin altaan saumaukset
Tuotot
Kulut
Netto

0
-70 000
-70 000

0
0
0

0
-70 000
-70 000

0
-30 129
-30 129

0
-39 871
-39 871

0
15 000
15 000

9447 Koulukadun koulun porrashissi
Tuotot
Kulut
Netto

0
0
0

0
-8 579
-8 579

0
-8 579
-8 579

0
-8 579
-8 579

0
0
0

0
0
0

0
-15 000
-15 000

0
0
0

0
-15 000
-15 000

0
-11 734
-11 734

0
-3 266
-3 266

0
2 000
2 000

0
-15 000
-15 000

0
0
0

0
-15 000
-15 000

0
-10 327
-10 327

0
-4 673
-4 673

0
2 000
2 000

5250 Kaupungin toimitilat yhteensä
Kulut
Netto

-5 912 000
-5 912 000

-8 579
-8 579

-5 920 579
-5 920 579

-4 108 914
-4 108 914

-1 811 665
-1 811 665

-1 708 500
-1 708 500

5220 Toimitilat yhteensä
Kulut
Netto

-5 912 000
-5 912 000

-8 579
-8 579

-5 920 579
-5 920 579

-4 108 914
-4 108 914

-1 811 665
-1 811 665

-1 708 500
-1 708 500

0
-220 000
-220 000

0
0
0

0
-220 000
-220 000

0
0
0

0
-220 000
-220 000

0
220 000
220 000

Kohde on valmis.

9448 Kylillä sijaitsevat myllyt
Tuotot
Kulut
Netto
Kohde on valmis.

9450 Korjaushallin nosto ovet
Tuotot
Kulut
Netto

Kuntatekniikka
1500 Kuntatekniikka
1700 Kuntatekniikka
9407 Lieksanjoen uusi silta
Tuotot
Kulut
Netto

Lieksanjoen uuden sillan rakennussuunnittelu ei toteudu vuonna 2020. Kaarisillan suojelu tutkitaan Mähkönsillan
asemakaavamuutoksessa.
9416 Toukolantie
Tuotot
Kulut
Netto

0
-60 000
-60 000

0
0
0

0
-60 000
-60 000

0
-73 600
-73 600

0
13 600
13 600

0
-18 500
-18 500

Toukolantien katusaneerausurakan viimeistely- ja päällystystöiden määrärahat ylittyivät kesällä 2020 valmistuneiden, vuodelta
2019 siirtyneiden, viimeistelytöiden vuoksi.
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Ta + Toteutunut
muutos
2020

Ta - tot. TA-muutos2020
esitys

Ta 2020

Ta-muutos

9424 Koski Jaakon katu
Tuotot
Kulut

0
-20 000

0
20 000

0
0

0
0

0
0

0
0

Netto

-20 000

20 000

0

0

0

0

Investointisuunnitelmasta poiketen Koski-Jaakon katu (Kainuuntie-Pielisentie) peruskorjataan vuonna 2021.
Suunnittelumäärärahat tälle vuodelle.
9431 Lieksan sataman ruoppaus
Tuotot
Kulut
Netto

0
-50 000
-50 000

0
0
0

0
-50 000
-50 000

0
-8 606
-8 606

0
-41 394
-41 394

0
40 000
40 000

Sanallinen arviointi: Kilpailutus kesketytetään, koska tarjoukset ylittävät selvästi investointimäärärahan.

9437 Sairaalankatu
Tuotot
Kulut

0
-15 000

0
15 000

0
0

0
0

0
0

0
0

Netto

-15 000

15 000

0

0

0

0

Investointisuunnitelmasta poiketen Koski-Jaakon katu (Kainuuntie-Pielisentie) peruskorjataan vuonna 2021.
Suunnittelumäärärahat tälle vuodelle.
9449 Asfaltti ym.jätteiden murskaus
Tuotot
Kulut
Netto

0
-50 000
-50 000

0
0
0

0
-50 000
-50 000

0
-27 452
-27 452

0
-22 548
-22 548

0
0
0

9451 Kolin kotivenelaiturin kunnost
Tuotot
Kulut
Netto

0
-35 000
-35 000

0
0
0

0
-35 000
-35 000

0
-9 834
-9 834

0
-25 166
-25 166

0
25 166
25 166

0
0
0

0
-280 000
-280 000

0
-13 572
-13 572

0
-266 428
-266 428

0
250 000
250 000

Kolin kotivenelaiturin kunnostus toteutui ennakoitua edullisemmin.

9452 Sammonkatu
Tuotot
Kulut
Netto

0
-280 000
-280 000

Sammonkadun katusaneerausinvestointi on siirretty toteutettavaksi myöhemmin.

9453 Kolin pudotuspaikan vesialue
Tuotot
Kulut
Netto

9455 Koski Jaakon k,Pielis Kainuunt
Tuotot
Kulut
Netto

0
-25 000
-25 000

0
0
0

0
-25 000
-25 000

0
0
0

0
-25 000
-25 000

0
0
0

0
0
0

0
-35 000
-35 000

0
-35 000
-35 000

0
0
0

0
-35 000
-35 000

0
0
0

Investointisuunnitelmasta poiketen Koski-Jaakon katu (Kainuuntie-Pielisentie) peruskorjataan vuonna 2021.
Suunnittelumäärärahat tälle vuodelle.
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Ta + Toteutunut
muutos
2020

Ta - tot. TA-muutos2020
esitys

Ta 2020

Ta-muutos

1700 Kuntatekniikka yhteensä
Kulut
Netto

-755 000
-755 000

0
0

-755 000
-755 000

-133 064
-133 064

-621 936
-621 936

516 666
516 666

1500 Kuntatekniikka yhteensä
Kulut
Netto

-755 000
-755 000

0
0

-755 000
-755 000

-133 064
-133 064

-621 936
-621 936

516 666
516 666

HYVINVOINTILAUTAKUNTA
Ta + Toteutunut
muutos
2020

Ta - tot. TA-muutos2020
esitys

Ta 2020

Ta-muutos

0
-25 000
-25 000

0
0
0

0
-25 000
-25 000

0
0
0

0
-25 000
-25 000

0
0
0

1600 Ruokahuolto yhteensä
Kulut
Netto

-25 000
-25 000

0
0

-25 000
-25 000

0
0

-25 000
-25 000

0
0

1450 Ruokahuolto yhteensä
Kulut
Netto

-25 000
-25 000

0
0

-25 000
-25 000

0
0

-25 000
-25 000

0
0

0
-112 500
-112 500

0
0
0

0
-112 500
-112 500

0
0
0

0
-112 500
-112 500

0
0
0

1450 Ruokahuolto
1600 Ruokahuolto
9078 Pakastin ja kylmiö/ruokahuolto
Tuotot
Kulut
Netto
Sanallinen arviointi

4140 Yläkoulu ja Lieksan lukio
4160 Yläkoulu
9079 Yläkoulu/uuden koulurak.kalust
Tuotot
Kulut
Netto

Sanallinen arviointi: Kalustetilaus on tehty, toteutuu suunnitelman mukaisesti.

4160 Yläkoulu yhteensä
Kulut
Netto

-112 500
-112 500

0
0

-112 500
-112 500

0
0

-112 500
-112 500

0
0

4300 Lieksan lukio
9080 Lukio/uuden koulurak. kalustam
Tuotot
Kulut
Netto

0
-112 500
-112 500

0
0
0

0
-112 500
-112 500

0
0
0

0
-112 500
-112 500

0
0
0

Sanallinen arviointi: Kalustetilaus on tehty, toteutuu suunnitelman mukaisesti.
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Ta + Toteutunut
muutos
2020

Ta - tot. TA-muutos2020
esitys

Ta 2020

Ta-muutos

4300 Lieksan lukio yhteensä
Kulut
Netto

-112 500
-112 500

0
0

-112 500
-112 500

0
0

-112 500
-112 500

0
0

4140 Yläkoulu ja Lieksan lukio
yhteensä
Kulut
Netto

-225 000
-225 000

0
0

-225 000
-225 000

0
0

-225 000
-225 000

0
0

0
-10 000
-10 000

0
0
0

0
-10 000
-10 000

0
-9 620
-9 620

0
-380
-380

0
0
0

0
0
0

0
-30 000
-30 000

0
-41 000
-41 000

0
11 000
11 000

0
0
0

4230 Liikunta ja ulkoilu
4630 Liikunta ja ulkoilu
9075 Allasnostin
Tuotot
Kulut
Netto

Sanallinen arviointi: Allasnostin hankittu kesäkuussa 2020.

9076 Jäänhoitokone
Tuotot
Kulut
Netto

0
-30 000
-30 000

Sanallinen arviointi: Jäänhoitokoneen hankinta toteutunut elokuussa 2020.

4630 Liikunta ja ulkoilu yhteensä
Kulut
Netto

-40 000
-40 000

0
0

-40 000
-40 000

-50 620
-50 620

10 620
10 620

0
0

4230 Liikunta ja ulkoilu yhteensä
Kulut
Netto

-40 000
-40 000

0
0

-40 000
-40 000

-50 620
-50 620

10 620
10 620

0
0

0
-14 000
-14 000

0
0
0

0
-14 000
-14 000

0
0
0

0
-14 000
-14 000

0
0
0

4240 Nuorisotyö
4660 Nuorisotyö
9077 Brahe salin tekniikan uusimine
Tuotot
Kulut
Netto

Sanallinen arviointi: Langattoman äänentoistojärjestelmän hankinta Brahe-saliin on tulossa vasta syksyn aikana (korona sotki
suunnitelmat).

4660 Nuorisotyö yhteensä
Kulut
Netto

-14 000
-14 000

0
0

-14 000
-14 000

0
0

-14 000
-14 000

0
0

4240 Nuorisotyö yhteensä
Kulut
Netto

-14 000
-14 000

0
0

-14 000
-14 000

0
0

-14 000
-14 000

0
0
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LIIKELAITOKSET
Ta 2020

Ta-muutos

0
-98 200
-98 200

0
0
0

Ta + Toteutunut
muutos
2020

Ta - tot. TA-muutos2020
esitys

5240 Kuntatekniikkaliikelaitos
5380 Konekeskus
9454 Bioterminaalin ympäristölupa
Tuotot
Kulut
Netto

0
-98 200
-98 200

0
0
0

0
-98 200
-98 200

Sanallinen arviointi: Bioterminaalin ympäristöluvan hallinnollinen muutos.

5380 Konekeskus yhteensä
Kulut
Netto

-98 200
-98 200

0
0

-98 200
-98 200

0
0

-98 200
-98 200

5240 Kuntatekniikkaliikelaitos
yhteensä
Kulut
Netto

-98 200
-98 200

0
0

-98 200
-98 200

0
0

-98 200
-98 200

0
-4 000
-4 000

0
4 000
4 000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

5250 Vesihuolto
5400 Vesilaitos
9732 Koski-Jaakon kadun vesijohto
Tuotot
Kulut
Netto

0
0
0

Investointisuunnitelmasta poiketen Koski-Jaakon katu (Pielisentie-Kainuuntie) peruskorjataan vuonna 2021.
Suunnittelumäärärahat tälle vuodelle. Muutos tehtiin osavuosiraportti 1.

9754 Sammonkadun vesijohdot
Tuotot
Kulut
Netto

0
-85 000
-85 000

0
0
0

0
-85 000
-85 000

0
-4 184
-4 184

0
-80 816
-80 816

0
80 000
80 000

Suunnittelu valmistunut keväällä 2020. Kilpailutus tehty touko-kesäkuu. Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta on päättänyt
16.6.2020 keskeyttää hankinnan määrärahan riittämättömyyden takia. Investointi ei toteudu vuonna 2020. Määrärahaa
pienennetään 80 000 €.
9755 Sairaalankadun vesijohdot
Tuotot
Kulut
Netto

0
-4 000
-4 000

0
4 000
4 000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Investointisuunnitelmasta poiketen Koski-Jaakon katu (Pielisentie-Kainuuntie) peruskorjataan vuonna 2021.
Suunnittelumäärärahat tälle vuodelle. Muutos tehtiin osavuosiraportti 1.
9758 Kevätniemen bioterm.järvivesip
Tuotot
Kulut
Netto

0
-150 000
-150 000

0
-305 000
-305 000

0
-455 000
-455 000

0
-19 099
-19 099

0
-435 901
-435 901

Kilpailutus tehty. Voittaneen tarjouksen hyväksyntä vaatii määrärahojen lisäystä 305 000 €. Lisämääräraha hyväksytty
KV 28.9.2020.
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0
0
0

9759 Vedenott.kaukovalv.saneer.2020
Tuotot
Kulut
Netto

Ta 2020

Ta-muutos

0
-45 000
-45 000

0
0
0

Ta + Toteutunut
muutos
2020

0
-45 000
-45 000

0
-8 686
-8 686

Ta - tot. TA-muutos2020
esitys

0
-36 314
-36 314

0
0
0

Hankintapäätöksen (HJ 23.6.2020) mukainen vesilaitoksen osuus 33 600 €. Määrärahaa käytetään myös valvontakoneiden
uusimiseen ja 3G/4G reitittimien hankintaan. Ei määräraha muutosta.
9766 Kevätniemen
bioterminaalialueen järvesivesisäiliö
Tuotot
Kulut
Netto

0
0
0

0
-280 000
-280 000

0
-280 000
-280 000

0
-91 265
-91 265

0
-188 735
-188 735

0
0
0

Kilpailutus tehty. Voittaneen tarjouksen hyväksyntä vaatii määrärahojen lisäystä 180 000€. Lisämääräraha hyväksytty KV
28.9.2020.

9767 Koski-Jaakonk, vesijohtsan2020
Tuotot
Kulut
Netto

0
0
0

0
-8 000
-8 000

0
-8 000
-8 000

0
-100
-100

0
-7 900
-7 900

0
0
0

Investointisuunnitelmasta poiketen Koski-Jaakon katu (Pielisentie-Kainuuntie) peruskorjataan vuonna 2021.
Suunnittelumäärärahat tälle vuodelle. Suunnitelu valmistuu syyskuun 2020 loppuun. Muutos tehtiin osavuosiraportissa 1.

9746 Pankakoski-Hangaspuro syöttöve
Tuotot
Kulut
Netto

0
-70 000
-70 000

0
60 000
60 000

0
-10 000
-10 000

0
-4 705
-4 705

0
-5 295
-5 295

0
5 000
5 000

Sanallinen arviointi: Suunnittelu valmis. Urakka kilpailutus ja toteutus siirretään vuodelle 2021, johon mennessä haetaan ELY työlupa sekä selvitetään maa-alueiden käyttöoikeudet suhteessa johtolinjoihin. Määrärahavarauksesta puretaan vielä 5000 €.

9747 Kevätniemi saha-alue vesijohto
Tuotot
Kulut
Netto

0
-20 000
-20 000

0
0
0

0
-20 000
-20 000

0
-6 091
-6 091

0
-13 909
-13 909

0
-30 000
-30 000

Urakka kilpailutuksessa 28.9.2020 saakka. Suunnittelussa laaditun kustannusarvion perusteella määrärahan lisäystarve 30000 €

9745 Vesihuoltotyöntekij.huoltoauto
Tuotot
Kulut
Netto

0
-46 000
-46 000

0
0
0

0
-46 000
-46 000

0
0
0

0
-46 000
-46 000

0
0
0

Hankintapäätös ja sopimus (9.9.2020) on tehty. Hankitun auton hinta 32316,00 € (alv. 0%). Määrärahalla hankitaan lisäksi
osastointitarvikkeet ja huomiovalot. Ei määräraha muutosta.

5400 Vesilaitos yhteensä
Kulut
Netto
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-424 000
-424 000

-525 000
-525 000
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-949 000
-949 000

-134 130
-134 130

-814 870
-814 870

55 000
55 000

5410 Viemärilaitos
9764 Timitrantie 2 jvp kattoremontti
Tuotot
Kulut
Netto

Ta 2020

Ta-muutos

0
-5 000
-5 000

0
0
0

Ta + Toteutunut
muutos
2020

0
-5 000
-5 000

0
0
0

Ta - tot. TA-muutos2020
esitys

0
-5 000
-5 000

0
5 000
5 000

Suunnittelua ei käynnistetä vuonna 2020 henkilöstöresurssi- ja määrärahasyistä. Suunnittelu siirretään vuodelle 2021.
Määrärahavaraus puretaan.
9765 Timitrantie 2 jvp IV-remontti
Tuotot
Kulut
Netto

0
-5 000
-5 000

0
0
0

0
-5 000
-5 000

0
0
0

0
-5 000
-5 000

0
5 000
5 000

Suunnittelua ei käynnistetä vuonna 2020 henkilöstöresurssi- ja määrärahasyistä. Suunnittelu siirretään vuodelle 2021.
Määrärahavaraus puretaan.
9733 Koski-Jaakonkadun viemäriverk.
Tuotot
Kulut
Netto

0
-4 000
-4 000

0
4 000
4 000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Investointisuunnitelmasta poiketen Koski-Jaakon katu (Pielisentie-Kainuuntie) peruskorjataan vuonna 2021.
Suunnittelumäärärahat tälle vuodelle. Muutos tehty osavuosiraportissa 1.
9756 Sammonkadun viemäriverkosto
Tuotot
Kulut
Netto

0
-85 000
-85 000

0
0
0

0
-85 000
-85 000

0
-4 804
-4 804

0
-80 196
-80 196

0
80 000
80 000

Suunnittelu valmistunut keväällä 2020. Kilpailutus tehty touko-kesäkuu. Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta on päättänyt
16.6.2020 keskeyttää hankinnan määrärahan riittämättömyyden takia. Investointi ei toteudu vuonna 2020. Määrärahaa
pienennetään 80 000 €.
9757 Sairaalankadun viemäriverkosto
Tuotot
Kulut
Netto

0
-4 000
-4 000

0
4 000
4 000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Investointisuunnitelmasta poiketen Koski-Jaakon katu (Pielisentie-Kainuuntie) peruskorjataan vuonna 2021.
Suunnittelumäärärahat tälle vuodelle. Muutos tehty osavuosiraportissa 1.
9760 Jätevedenpumpp. saneer. 2020
Tuotot
Kulut
Netto

0
-80 000
-80 000

0
80 000
80 000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Kilpailutusta ei ole käynnistetty. Urakka siirretään vuodelle 2021. Tarkennetaan lisäksi pumppaamojen kiireellisyysjärjestystä.
Määräraha muutos 80 000 € . Muutos tehty osavuosiraportissa 1.
9761 jätevedenpumppaamojen
kaukovalv.saneer.2020
Tuotot
Kulut
Netto

0
-45 000
-45 000

0
0
0

0
-45 000
-45 000

0
-9 100
-9 100

0
-35 900
-35 900

0
0
0

Hankintapäätöksen (HJ 23.6.2020) mukainen viemärilaitoksen osuus 33 600 €. Määrärahaa käytetään myös valvontakoneiden
uusimiseen ja 3G/4G reitittimien hankintaan. Ei määräraha muutosta.
5410 Viemärilaitos yhteensä
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9762 Kolin Veden jvp lietekuivuri
Tuotot
Kulut
Netto

Ta 2020

Ta-muutos

0
-60 000
-60 000

0
0
0

Ta + Toteutunut
muutos
2020

0
-60 000
-60 000

0
0
0

Ta - tot. TA-muutos2020
esitys

0
-60 000
-60 000

0
60 000
60 000

Kilpailutusta ei ole käynnistetty. Investointi ei toteudu vuonna 2020 henkilöstöresurssi- ja määrärahasyistä. Investoinnin toteutus
2021. Määrärahavaraus puretaan.

9763 Kolin Veden jvp purkuputken ko
Tuotot
Kulut
Netto

0
-15 000
-15 000

0
-10 000
-10 000

0
-25 000
-25 000

0
0
0

0
-25 000
-25 000

0
25 000
25 000

Putkiston sukellustarkistuksen mukaan putken painot lähestulkoon kokomatkalla paikoillaan ja putkikokonaisuutena pohjassa.
Laivaväylän kohta painotettu ja pohjassa. Putken pintaantuminen lokakuussa 2019 johtui todennäköisesti ilmanosteesta
purkuvesivirrassa. Purkuputkella ei välitöntä korjaustarvetta. Tilannetta seurataan. Määräraha varaus puretaan.

9768 Koski-Jaakonk viemäriverk 2020
Tuotot
Kulut
Netto

0
0
0

0
-8 000
-8 000

0
-8 000
-8 000

0
0
0

0
-8 000
-8 000

0
0
0

Investointisuunnitelmasta poiketen Koski-Jaakon katu (Pielisentie-Kainuuntie) peruskorjataan vuonna 2021.
Suunnittelumäärärahat tälle vuodelle. Suunnitelu valmistuu syyskuun 2020 loppuun. Muutos tehtiin osavuosiraportissa 1.

9751 Kevätniemi saha-alue/viemäriv.
Tuotot
Kulut
Netto

0
-30 000
-30 000

0
0
0

0
-30 000
-30 000

0
-6 091
-6 091

0
-23 909
-23 909

0
-20 000
-20 000

Urakka kilpailutuksessa 28.9.2020 saakka. Suunnittelussa laaditun kustannusarvion perusteella määrärahan lisäystarve 20000 €

5410 Viemärilaitos yhteensä
Kulut
Netto

-333 000
-333 000

70 000
70 000

-263 000
-263 000

-19 995
-19 995

-243 005
-243 005

155 000
155 000

5250 Vesihuolto yhteensä
Kulut
Netto

-757 000
-757 000

-455 000
-455 000

-1 212 000
-1 212 000

-154 125
-154 125

-1 057 875
-1 057 875

210 000
210 000
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LIIKELAITOKSET
TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Kuntatekniikkaliikelaitos
Kuntatekniikkaliikelaitos
Palvelut ja niiden vaikuttavuus
Tulosyksikkövastaava: kuntatekniikan päällikkö Ritva Patja
5301 Kuntatekniikan hallinto
5305 Kuntatekniikan investoinnit
5310 Liikennealueiden ylläpito
5320 Yksityistiet
5340 Viheralueiden ylläpito
5350 Paikkatiedot
5360 Satamatoiminta
5380 Konekeskus
5390 Varasto
5395 Metsätalous
Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Palvelutarvetta
vastaava infra

Valtuuston hyväksymän
talousarvion mukaisten
investointien
toteuttaminen

Laaditaan investoinneille
toteutusaikataulu tammihelmikuussa.

Kuntatekniikan
investoinneille on
laadittu
toteutusaikataulu.

Toteutunut

Palvelutarvetta
vastaava infra

Katujen
peruskorjaussuunnitelman
tarkentaminen tuleville
vuosille yhteistyössä
vesihuoltoliikelaitoksen
kanssa.

Tarkennettu
investointisuunnitelma
talousarvion 2021
yhteydessä.

Tarkennettu
investointisuunnitelma
laaditaan talousarvion
2021 yhteydessä.

Ei aloitettu

Taloudelliset resurssit

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Toimintaympäristössä
tapahtuvien
muutosten
huomioiminen ja
palvelutuotannon
tuottavuuden
tehostaminen

Infran mitoittaminen
realistisella tasolla
huomioiden
elinkeinoelämän ja
asumisen tarpeet

Investoinnit toteutetaan
investointiohjelman ja
investointimäärärahojen
mukaisesti.

Sammonkadun
Kesken
katusaneerausinvestointi on
siirtynyt toteutettavaksi
myöhemmin.

Toimintaympäristössä
tapahtuvien
muutosten
huomioiminen ja
palvelutuotannon
tuottavuuden
tehostaminen

Koneiden ja varastojen
kustannustehokas
käyttö

Koneiden käyttöasteen
parantaminen: uusitulla
kalustolla koneet ovat
paremmin käytettävissä,
koneiden määrän
pienentämisellä voidaan
varmistaa kuljettajien
saatavuus eri tilanteissa.

Koneiden käyttöasteen
seurantaa on jatkettu.
Kaluston
kannattavuuslaskelma
laaditaan talousarvion 2021
laadinnan yhteydessä.

Yhteistyö Juuan kunnan
kanssa metsäasioissa

Varaston tarpeen
selvittäminen.
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Varastotoiminta päättyy
syyskuun lopussa 2020.
Ostopalvelusopimus
metsäasiantuntijapalveluista

Tila

Kesken

Ostopalvelusopimus Juuan
on allekirjoitettu Juuan
kunnan kanssa
kunnan kanssa.
metsäasiantuntijapalveluista.
Henkilöstön
talousosaaminen

Palvelutuotannon
toiminnan kehittäminen

Tulosyksikön jokaisella
kustannuspaikkatasolla
oman kustannuspaikan
johtaminen vastuullisesti ja
taloudellisesti

Kustannuspaikkakohtaisesti Kesken
toiminnallisten ja
taloudellisten tavoitteiden
läpikäynti henkilöstön
kanssa jatkuu.

Henkilöstön
talousosaaminen

Henkilöstön koulutus

Koulutuksiin osallistuminen
ja talouden toteuman
seuranta jokaisella
kustannuspaikkatasolla 1
krt/kk.

Kustannuspaikkavastaavat
seuraavat säännöllisesti
talouden toteutumista
jatkuu.

Kesken

Prosessit ja rakenteet

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Operatiivinen ja
strateginen johtajuus

Liikennejärjestelmätyön
tehostaminen ja
yhteistyön kehittäminen
eri työryhmissä ja
työryhmien välillä.

Osallistuminen seudulliseen,
maakunnalliseen ja
ylimaakunnalliseen
liikennejärjestelmätyöhön.

Seudulliseen,
maakunnalliseen ja
ylimaakunnalliseen
liikennejärjestelmätyöhön
on osallistuttu toisen
vuosikolmanneksen
aikana.

Kesken

Edistetään
liikennejärjestelmätyötä
Lieksan seudulla.
Operatiivinen ja
strateginen johtajuus

Operatiivisen johtajuuden
edellytysten rakentaminen
jokaisella
kustannuspaikkatasolla

Työpaikkakokouskäytäntöjen Kustannuspaikkakohtaiset Kesken
kehittäminen ja
palaverit on pidetty
tehostaminen
suunnitelman mukaan.
Henkilöstöä on tiedotettu
Viestinnän parantaminen
ajankohtaisista asioista.
tulosyksikön sisällä ja
tulosyksikköjen välillä.

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Laadukas johtaminen
ja esimiestyö

Johtamisen työkalujen
kehittäminen,
hyödyntäminen ja käytön
tehostaminen

Henkilökohtaisen
kehittymissuunnitelman
laatiminen jokaiselle
vakituiselle työntekijälle
kehityskeskustelujen
yhteydessä.

Kehityskeskustelut
jatkuvat esimiesten ja
työntekijöiden kanssa.

Kesken

Työpaikkakokousten
sisällön kehittäminen
yhteistyössä henkilöstön
kanssa.
Jokainen työntekijä
kantaa vastuun
hyvästä työilmapiiristä

Työhyvinvointia tukevan
työympäristön
kehittäminen

Työpaikkakokoukset 1
krt/kk tai tarvittaessa
useammin.
Työhyvinvointikyselyn
pohjalta sovitaan
työhyvinvoinnin
kehittämiskohteet vuodelle
2020
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Kustannuspaikkakohtaiset Kesken
työpaikkakokoukset on
pidetty
työmaapalavereina
tarpeen mukaan.
Työhyvinvointikyselyn
pohjalta on laadittu
työhyvinvoinnin

kehittämiskohteet
vuodelle 2020.

Tunnusluvut

Toteuma
2018

Mittari

Suorite

Investointikustannus

€/m2

Koneiden käyttöaste

Käyttöaste %

Varaston kiertonopeus

Kolmen kuukauden varaston
keskiarvo jaettuna varaston
käytöllä

Toteuma
2019

Talousarvio
2020

Toteuma
2020

76 €/m2

75 €/m2

75 €/m2

52 %

75 %

33 %

2,53

3,5

2,75

Talous
Kaupungille rakennettavista investoinneista Sammonkadun katusaneerausinvestointi on siirretty toteutettavaksi
myöhemmin. Sairaalankadun ja Koski-Jaakon kadun suunnittelu välillä Urheilukatu-Moisionkatu on siirretty myöhempään
ajankohtaan. Koski-Jaakon kadun suunnittelu välillä Kainuuntie-Pielisentie on aloitettu toisen vuosikolmanneksen aikana.
Toukolantien katusaneerausurakan viimeistely- ja päällystystyöt sekä Kolin kotivenelaiturin kunnostus valmistuivat toisen
vuosikolmanneksen aikana. Valmistuneiden investointien osalta Toukolantien katusaneerausurakan viimeistely- ja
päällystystöiden määrärahat ylittyivät kesällä 2020 valmistuneiden, vuodelta 2019 siirtyneiden, viimeistelytöiden vuoksi.
Kolin kotivenelaiturin korjausinvestoinnin määrärahat alittuivat.
Talousarvioon esitetään määrärahamuutosta loppuvuoden 2020 investoinneille seuraavasti:
Lieksanjoen uuden sillan rakennussuunnittelu -220 000 euroa, Sammonkadun peruskorjaus -250 000 euroa ja Kolin
kotivenelaiturin kunnostus -25 166 euroa. Määrärahamuutos liikelaitoksessa pyydetään investointien suunnittelu- ja
rakentamismuutoksien sekä Kolin kotivenelaiturin ennakoitua edullisemman kunnostuksen vuoksi. Toukolantien
katusaneerauksen viimeistely- ja päällystystöihin esitetään 18 500 euron lisämäärärahaa. Lieksan sataman ruoppauksen
kilpailutus keskeytetään, koska tarjoukset ylittävät selvästi investointimäärärahan. Investointimäärärahan muutos tämän
projektin osalta -40 000 €. Yhteensä muutokset investointeihin pienentävät palveluiden ostojen määrärahaa 516.666
euroa ja investointihankkeiden myynti kaupungille vähenee saman verran.
Muiden kuntatekniikkapalveluiden myynti kaupungille kasvaa 75.740 euroa. Merkittävä osa myynnin kasvusta johtuu
varaston alasajosta. Varastotoiminta on suunnitelman mukaan lakkautettu syyskuun lopussa, jäljelle jäänyttä varastoa
pyritään realisoimaan mm. huutokaupalla lokakuussa. Budjetoituja myyntejä jää toteutumatta noin 59.000 euroa ja
kustannuksia 12.000 euroa. Talousarviomuutoksella varaudutaan loppuvaraston 25.000 euron alaskirjaukseen.
Kuntatekniikkaliikelaitos
Toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot
Netto
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Tilinpäätös Talousarvio
2019
2020
3 343 755
3 270 553
-3 312 800
30 954
-30 963
-8

-3 204 953
65 600
-65 600
0

Muutos
0

Talousarvio
+muutos
3 270 553

Toteuma
31.8.2020
1 817 445

0
0
0
0

-3 204 953
65 600
-65 600
0

-1 776 926
40 520
-40 611
-92
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Toimielimen
% muutosesitys
55,6
-490 676
55,4
490 676
61,8
0
61,9
0
0

Vesihuoltoliikelaitos
Vesihuoltoliikelaitos
Palvelut ja niiden vaikuttavuus
Tulosyksikkövastaava: vesihuoltopäällikkö Jari Kärkkäinen
5400 Vesilaitos
5410 Viemärilaitos
Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Terveyden ja
hyvinvoinnin
edistäminen

Laadukas
vesihuoltopalvelu

Tavoitetaso/
seurantatapa
Käyttöveden laatu
vastaa laatuvaatimuksia
sekä laatusuosituksia.

Toteuma 31.8.

Tila

Käyttöveden laatu ok.

Toteutunut

Lieksan Veden
jätevedenpuhdistamo:

Seuranta: omavalvonta
ja
Kuomitustarkkailunäytteet 05valvontatutkimusohjelma 07/2020 Ok
Raportointi:
osavuosiraportti
Jätevedenpuhdistus
vastaa lupaehtoja.
Seuranta:
puhdistusprosessin
tarkkailu
Raportointi:
osavuosiraportti

Kuomitustarkkailunäyte 08/2020
epäonnistui, koska lähtevän
veden näytteeseen sotkeentui
laiterikon takia
lämmönsiirtonestettä. Näytekerta
korvataan syyskuussa kahdella
erillisellä tarkkailukerralla.
Ympäristöluparajojen
täyttyminen 04-06/2020 ok.
Kolin Veden
jätevedenpuhdistamo:
Kuormitustarkkailunäyte 06/2020
ok
Kuormitustarkkailunäyte 08/2020
ei täyttänyt fosforin pitoisuutta
lukuun ottamatta vaatimuksia.
Syynä tulevan veden
näytteeseen sekoittunut
normaalia väkevämpi jätevesi
välpän toimintahäiriön takia.
Fosforin puhdistustehokkuus ko.
näytteessä 100 %.
Ympäristöluparajojen
täyttyminen lasketaan
vuosikeskiarvosta (6 näytettä).

Yritysten
sijoittumisen ja
kasvun tukeminen

Haetaan yhteistyössä
kaupunkikonsernin
muiden palvelujen
kanssa yritysten
sijoittumista tukevia
ratkaisuja.

Yritystoimintaa tukevan
infran kehittäminen,
rakentaminen ja
ylläpitäminen.
Yritystoiminnan
erityispiirteiden
huomioiminen
vesihuoltoliikelaitoksen
taksoissa.
Seuranta/raportointi:
osavuosiraportit
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Kevätniemen
Toteutunut
bioterminaalialueen
osittain
järvivesisäiliöinvestoinnin
rakentaminen alkoi elokuussa.
Järvivesipumppaamoinvestoinnin
osalta tehtiin tarkennuksia mm.
vedenkäyttömääriin,
louhintamääriin sekä
kustannusarvioon.
Sammonkadun
katusaneerausinvestointi ja
Hangaspuron
runkovesijohtoalitusten

investointi eivät toteudu vuonna
2020.
Palvelutarvetta
vastaava infra

Palvelutarvetta
vastaava infra

Vesihuoltoliikelaitoksen
Lieksan Veden
verkoston toimintaalueen päivitys
vastaamaan nykyistä
tilannetta. Toimintaaluerajauksen linkitys
kaavoitukseen.

Lieksan Veden toimintaalueen päivitys 2020
aikana.

Vesihuoltoliikelaitoksen
Kolin Veden verkoston
toiminta-alueen
suunnitelmallisten
laajentumisalueiden
jatkoselvitykset sekä
Kolin alueen
kaavoituksen
vaikutusten huomiointi
toimintaaluerajauksessa.

Kolin Veden toimintaalueen
suunnitelmallisten
laajentumisalueiden
jatkoselvitykset.

Seuranta:
osavuosiraportit

Johtotietotarkennusta tehdään
jatkuvasti.
Keskustan OYK luonnokseen on
annettu lausunto, jossa kerrottu
toiminta-alueiden
nykytilanteesta.

Kesken

Lieksan Veden toiminta-alueen
päivitysluonnoksen
valmistelutyötä on viivästyttänyt
henkilöstöresurssivaje
(vesihuoltoinsinöörin tehtävä).
Toiminta-alueen päivitysluonnos
pyritään saamaan nähtäville
loppuvuoden 2020 aikana.
Hyväksyminen voi siirtyä vuoden
2021 puolelle.
Kolin veden verkostoalueen
tarkistusmittauksia on jatkettu.

Kesken

Seuranta:
osavuosiraportit

Taloudelliset resurssit

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Henkilöstön
talousosaaminen

Kustannustehokkaat
vesihuoltopalvelut ja
vesihuollon positiivinen
tulos.

Maksuilla katetaan
vesihuoltolaitoksen uus- ja
korjausinvestoinnit ja
kustannukset. Maksuissa
huomioidaan kunnan eri
alueita (Lieksan Vesi, Kolin
Vesi ja vesiosuuskunnat)
koskeva kustannusten
kohdentaminen.

Koko tulosyksikön
tulostoteuma 01–
08/2020: 437513 €
(117,3 %)

Kesken

Taloudellisessa
optimoinnissa otetaan
huomioon koko kaupungin
etu.

Toimintatuotot: toteuma
65,5 %
Toimintakulut: toteuma
55 %

Tulosyksikön (4804
Lieksan Vesi ja 4803 Kolin
Vesi) positiivinen tulos.

Lieksan Veden tulos: 01–
08/2020: 430 090 €

Taksojen vuosittainen
tarkistus

Kolin Veden tulos: 01–
08/2020: 6745 €

Seuranta/raportointi:
osavuosiraportit
Keskimääräisen
vuosikatteen mukaiset
suunnitelmalliset
investoinnit

Kustannustehokkaat ja
toimivat vesihuoltolaitokset
ja verkostot.
Otetaan huomioon
tulevaisuuden tarpeet ja
muuttuva
toimintaympäristö.
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Ennakoidut investoinnit,
jotka lisäävät
kustannustehokkuutta ja
toimitusvarmuutta sekä
turvaavat
vesihuoltopalvelun laatua.
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Vesihuoltoliikelaitoksen
investoinneista erillinen
esitys

Kesken

Vesihuollon
investointitarpeen
täsmentäminen ja
investointeihin
varautuminen.

Seuranta/raportointi:
osavuosiraportit

Prosessit ja rakenteet

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Palvelutarvetta
vastaava infra

Laitoksien, laitteiden ja
verkostojen
suunnitelmallinen
kunnossapito ja huolto
sekä nopea korjaus.

Häiriötön vesihuolto.

Raportointijaksolla

Kesken

Jätevedenpumppaamojen
häiriötilanteiden
ehkäiseminen sekä
korjausinvestointien
tärkeysjärjestys.

2 kpl tonttivesijohtorikkoja
Lieksassa ja 1 kpl
tonttivesijohtorikkoja
Kolilla.

Viemärilaitoksen
jätevedenpumppaamojen
tietokansioiden (laite-,
johto-, rakenne ja
kuntotiedot) laadinta.

Seuranta: jatkuva
Raportointi:
osavuosiraportit

Viemärilaitoksen
jätevedenpumppaamojen
tietokansioiden laadintaa
viivästyttää
henkilöstöresurssivaje
Johtotietokannan
päivitystyötä on jatkettu

Kesken

Raportointijaksolla on
toteutunut 2 kohdetta,
joissa sekaviemäröinti on
muutettu
erillisviemäröintiin.

Kesken

Toimintaympäristössä
tapahtuvien
muutosten
huomioiminen ja
palvelutuotannon
tuottavuuden
tehostaminen

Johtotietokannan
ajantasaistaminen ja
palvelutuotannon
vahvistaminen.

Johtotietokannan tehokas
päivitystyö.

Toimintaympäristössä
tapahtuvien
muutosten
huomioiminen ja
palvelutuotannon
tuottavuuden
tehostaminen

Jätevedenpuhdistamolle
tulevien hulevesien
vähentäminen.

Sekaviemäröinnin
vähentäminen vuosittain.

Osallistuminen
hulevesiviemäröinnin
tehostamista edellyttävien
toimintamallien ja
ratkaisujen suunnitteluun
yhteistyössä muun
kaupunkiorganisaation
kanssa.

Seuranta/raportointi:
osavuosiraportit

Viemärilaitoksen
pumppaamojen
saneeraukset.
Viemärilaitoksen vanhojen
betonisten
tonttiviemäreiden määrän
selvitys.
Seuranta/raportointi:
osavuosiraportit

Pohjois-Karjalan ELYkeskukselle on annettu
selvitys viemäriverkoston
rakentamis- ja
kunnostustoimien
toteumasta ja vuotovesien
vähentämissuunnitelmasta
(vesihuoltoliikelaitoksen
johtokunta 23§,3.6.2020).
Lieksan Veden
viemäriverkoston
putkitietoa on saatu
tarkennettu sen verran,
että betonisia viemäreitä
on ainakin noin 200 metriä
(aiempi tieto oli n. 50 m).
Lieksan Veden
viemäriverkoston
maastokartoitusta on tehty
touko-kesäkuussa.
Viemäriverkostosta
löydettiin 3 kunnostusta
vaativaa kaivoa ja
runsaasti
vesakonraivaustarvetta.
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Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Henkilöstön
Henkilöstön osaamistason
täydennyskoulutus
ylläpito ja kehitys.
strategisen johtamisen
välineenä

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Koulutuksiin osallistuminen
ja pätevyyksien
voimassapito.

Raportointijaksolla on
uusittu 2
työturvallisuuskorttia.
Yksi laitosmies on
suorittanut 5 pv kuormaauton kuljettajan
ammattipätevyyden.

Kesken

Henkilöstön työmotivaation
ylläpito.

Työmotivaatio
kohtuullinen.

Kesken

Osallistutaan TYKYtoimintaan ja
kaupunkiorganisaation
henkilöstötapahtumiin.

Uusi vesihuoltoinsinööri
aloitti heinäkuun alussa,
mikä mahdollisti
työjohdon kesälomat.

Seuranta: jatkuva

Vuodelle 2020
vesihuoltoliikelaitoksen
hallinnossa ja
työnjohdossa merkittävä
henkilöstöresurssivaje.

Henkilökohtainen
kehittymissuunnitelma
osaksi jokaisen työntekijän
kanssa vuosittain käytäviä
kehityskeskusteluja.
Seuranta:
kehityskeskustelut,
työpaikkakokoukset
Raportointi:
osavuosiraportti
Jokainen työntekijä
kantaa vastuun
hyvästä työilmapiiristä

Toimiva työyhteisö ja
turvallinen työympäristö.

Raportointi:
osavuosiraportit
Laadukas johtaminen
ja esimiestyö

Henkilöstön ja työilmapiirin
kehittäminen.
Viestinnän tehostaminen.

Pidetään
kehityskeskustelut
vuosittain, koko
henkilöstön
työpaikkakokoukset 1–2
kuukauden välein.
Seuranta: jatkuva
Raportointi:
osavuosiraportit

Kehityskeskustelut
pidetään syksyllä.

Kesken

Koko henkilöstön
työpaikkakokous on
pidetty kesäkuussa.
Muutoin pienempiä
palavereja, henkilöstön
kesälomien aikana kesäelokuu.

Tunnusluvut

Toteuma
2020

Suorite

Talousveden laatu

Terveysperusteiset
laatuvaatimukset täyttävä
veden laatu x %:a
seurantajakson
laatutarkkailusta.

100 %

1–12/2019
100 %

100 %

1–8/2020
100 %

Jäteveden
puhdistustehokkuus

Puhdistusvaatimusten
täyttyminen x %:a
seurantajakson
vaatimuksista.

100 %

1–12/2019
95 %

100 %

1–8/2020
100 %
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Toteuma 2018

Toteuma Talousarvio
2019
2020

Mittari
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Laskuttamattoman veden
määrä

Laskuttamattoman veden
määrä (%)
vesijohtoverkostoon
pumpatun veden
kokonaismäärästä.

Lieksan Vesi: 7 %
Kolin Vesi: 64 %
Vesihuoltoliikelaitos
yht. 12 %

Lieksan
Vesi 9 %
Kolin Vesi
31 % ja
koko
liikelaitos
11 %

20 %

Vuotovesimäärän suhde
kokonaisjätevesimäärään

Laskuttamattoman
jäteveden määrä (%)
jätevedenpuhdistamolle
tulevasta
kokonaisjätevesimäärästä.

Lieksan Vesi: 55 %
Kolin Vesi: 43 %
Vesihuoltoliikelaitos
yht. 54 %

Lieksan
Vesi 51 %
Kolin Vesi
10 % ja
koko
liikelaitos
49 %

40 %

Talous
TA2020:
Lieksan Vesi (kohde 4804):
Vesilaitoksen ja viemärilaitoksen tuottojen lasketaan kasvavan käyttötaksojen korotuksen (1.1.2020 alkaen) takia
TA2019:sta.
Vesilaitoksen ja viemärilaitoksen kulujen lasketaan kasvavan TA2019:sta, johtuen mm. Materiaalien ja palveluiden
ostojen kasvusta. Tässä on varauduttu rakennusten, alueiden ja koneiden kunnossapitokuluihin (mm. putkirikot ja
pumppujen uusimiset).
Henkilöstökulut kasvavat osittain, johtuen uusista vuonna 2019 täytetyistä vesihuoltoinsinöörin ja suunnitteluavustajan
vakansseista. Henkilöstökulujen kasvua kompensoidaan mm. varallaolojärjestelmän uudistamisella, suunnitteluavustajan
resurssin myymisellä kuntatekniikan liikelaitokselle sekä aiemman suunnitteluavustajan ostopalveluhankinnan
lopettamisella.
Kolin Vesi (kohde 4803):
Vesilaitoksen ja viemärilaitoksen tuottojen lasketaan pienenevän käyttötaksojen alentamisen (1.1.2020) takia
TA2019:sta.
Vesilaitoksen ja viemärilaitoksen kulujen lasketaan kasvavan TA2019:sta, johtuen mm.
- Materiaalien ja palveluiden ostojen kasvusta. Tässä on varauduttu rakennusten, alueiden ja
koneiden kunnossapitokuluihin (mm. putkirikot ja pumppujen uusimiset). Kolin vedenottamolla tarvitaan tehdä
alkalointisäiliön korjausta ja viemäriverkoston pumppaamoille pitää suorittaa vuonna 2020 huoltopesut.
- henkilöstökulujen kasvu, johtuu uusista vuonna 2019 täytetyistä vesihuoltoinsinöörin ja suunnitteluavustajan
vakansseista, joista osa tiliöidään Kolin Veden kohteelle.
Vesihuoltoliikelaitoksen investoinneista 2020 on laadittu erillinen eritys, jossa on suunnitelmavuodet 2021–2024.
Koko vesihuoltoliikelaitoksen tulosyksikön TA2020 on ylijäämäinen n. 372 000 €, joka on 1,3 % suurempi kuin TA2019.
-------------------------------------------------------------------------Osavuosiraportti 1/2020
Talousarvion 2020 toteumassa useita vaikeasti arvioitavia kohtia.
Liikevaihdon toteuma:
Vuoden alusta voimaan tulleet uudet hinnastot näkyvät tulojen kasvuna 1–4/2020 suhteessa 1–4/2019. Koronatilanteen
takia julkisia toimintoja pidetään keväällä kiinni, mikä vähentää niiden osalta kokovuoden vedenmyyntiä. Toisaalta
asiakkaiden ollessa enemmän kotona lisääntyvät kotitalouksien veden myynti. Koronatilanteen aikana on myös yleisesti
ohjeistettu lisättävän henkilökohtaista hygieniaa ja tilojen pesuja.
Kulujen toteuma:
Korjauskustannusten määrä riippuu toteumasta. Alkuvuoden aikana on yksi merkittävä runkovesirikko sekä
jätevedenpuhdistamon bioroottoreita on jouduttu korjaamaan.
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Henkilöstön osalta aikavälillä 1–4/2020 on ollut laitosmiehen tehtävä sekä 4/2020 alkaen vesihuoltoinsinöörin tehtävä.
Investointien osalta toteuma määrittää vuotuisen poistojen kokonaismäärän. Vuoden 2020 investointien toteuttamista on
vaikeuttanut merkittävästi henkilöstöresurssivaje. TA2020 esitettyihin investointeihin esitetään muutoksia tilanteen
tarkistuksen vuoksi. Pankakosken-Hangaspuron syöttövesiputki-investointi siirretään vuodelle 2021 samoin kuin
viemärilaitoksen jätevedenpumppaamon saneeraus. Kolin Veden purkuputken korjauksen määrärahaa nostetaan.
Uutena investointina Kevätniemen bioterminaalialueelle rakennettava järvivesisäiliö. Investointien tilanteesta 05/2020
erillinen esitys.
Osavuosiraportti 1 yhteydessä ei tehdä käyttösuunnitelmaan korjauksia eikä esitetä talousarvion toimintakatteeseen ja
tilikauden tulokseen muutoksia.
----------------------------------------------------------Osavuosiraportti 2/2020
Talousarvion 2020 toteumassa edelleen useita vaikeasti arvioitavia kohtia.
Liikevaihdon toteuma:
Vuoden alusta voimaan tulleet uudet hinnastot näkyvät edelleen tulojen kasvuna 1-8/2020 suhteessa 1-8/2019 (tilanne
n. +17 000 €). Koronatilanne tulee näkymään asiakkaiden vedenkäyttömäärässä sekä vähentävästi että lisäävästi.
Syksyn vesimittarilukemien tarkistus tarkentaa toteuman.
Kulujen toteuma:
Ostot, tarvikkeet ja tavarat, toteuma 1–8/2020: 211 307 €, 63,1 % (vertailuna 1–8/2019, 210 058 €, 65,1 %)
Korjausmateriaalien (4590) toteuma 97,8 % (39 326 €), johtuu mm. bioroottoreiden, pumppujen ja mittalaitteiden
rikkoontumisesta. Tähän siirretään lisämäärärahaa kohteelta 4600 muu materiaali 15 000 €.
Palvelujen ostot, toteuma 1–8/2020: 196 963 €, 62,0 % (vertailuna 1–8/2019: 154 412 €, 60,9 %)
Koneiden, kaluston ja laitteiden korjaus (4400) toteuma 106,8 % (21 149 €), johtuu mm. bioroottoreiden,
pumppaamoiden ja automaation rikkoontumisesta. Tähän siirretään lisämäärärahaa kohteelta 4391 Alueiden
rakentaminen ja kunnossapito 15 000 €.
Henkilöstökulut, toteuma 1–8/2020: 316 372 €, 66,7 % (vertailuna 1–8/2019: 318 047 €, 65,6 %)
Erilliskorvaukset (4005) toteuma 143,8 % (14379 €), johtuu toteutuneista ylitöistä ja varallaolosta. Tähän
siirretään lisämäärärahaa kohteelta 4002 vakinaisten palkat (4002) 10 000 €.
Koronatilanne ja työnjohdon henkilöstöresurssivaje on vaikeuttanut varallaolojärjestelmän uudistamista mm.
tehtäviin perehdyttämisen osalta. Varallaolojärjestelmän uudistaminen on tavoitteena tehdä syksyn aikana.
Poistot, toteuma 1–8/2020: 260 606 €, 48,3 % (vertailuna 1–8/2019: 257 961 €, 46,3 %)
Investointien osalta toteuma määrittää vuotuisen poistojen kokonaismäärän. Vuoden 2020 investointien
toteuttamista on vaikeuttanut merkittävästi henkilöstöresurssivaje. TA2020 esitettyihin investointeihin esitetään
muutoksia määrärahojen suhteen sekä tilanteen tarkistuksen vuoksi. Osa investoinneista siirtyy seuraaville
vuosille. Investointien tilanteesta 09/2020 erillinen esitys.
Investointien määrärahan nosto lisää vuotuisen poiston määrää noin 50 000 €.
Muut kulut, toteuma 1–8/2020: 22601 €, 57,6 % (vertailuna 1–8/2019: 19 629 €, 52,1 %)
Osavuosiraportti 2 yhteydessä tehdään käyttösuunnitelmaan korjauksia. Talousarvion toimintakatteeseen ei esitetä
muutosta. Tilikauden tulokseen esitetään 50 000 € vähennys, johtuen kasvaneesta investointimäärärahasta ja poistojen
määrästä 2020.
Vesihuoltoliikelaitos
Toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot
Netto
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Tilinpäätös Talousarvio
2019
2020
2 142 388
2 219 500
-1 205 839
936 549
-425 992
510 557

-1 182 227
1 037 273
-539 300
497 973

Muutos
0

Talousarvio
+muutos
2 219 500

Toteuma
31.8.2020
1 454 712

0
0
0
0

-1 182 227
1 037 273
-539 300
497 973

-757 243
697 470
-260 606
436 863
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Toimielimen
% muutosesitys
65,5
0
64,0
0
67,2
0
48,3
-50 000
87,7
-50 000

Pielisen karjalan tilitoimistoliikelaitos
Pielisen Karjalan tilitoimistoliikelaitos
Palvelut ja niiden vaikuttavuus
Tulosyksikkövastaava: tilitoimiston johtaja Outi Ollila
7010 Tilitoimiston taloushallinto
7020 Tilitoimiston henkilöstöhallinto
Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Henkilöstön
talousosaaminen

Työntekijöiden osaamisen
ylläpito. Koulutuksin ja
sisäisellä tiedottamisella ja
kouluttamisella.

Henkilöstö sekä
tilitoimiston johtaja
huolehtivat koulutuksiin
osallistumisesta
tarvittavassa määrin.

Alkuvuonna koulutuksiin
on osallistunut lähinnä
kirjanpitoa hoitava
henkilöstö. Koulutukset
ovat sisältäneet
kirjanpidon,
tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen
laadintaa.

Toteutunut

Toukokuussa oli
koulutusta koko
henkilöstölle, erityisesti
taloushenkilöstölle.
Lomien jälkeen
elokuussa alkoivat
lähiajan muutoksiin ja
kehitykseen liittyvät
koulutukset.

Taloudelliset resurssit

Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Toimintaympäristössä
tapahtuvien
muutosten
huomioiminen ja
palvelutuotannon
tuottavuuden
tehostaminen

Toimintaympäristössä
tapahtuvien muutosten
aktiivinen seuranta,
tilitoimiston johtaja sekä
koko henkilöstö osallistuu.

Muutoksiin voidaan
reagoida hyvissä ajoin
varaamalla resursseja
tarpeen mukaan.

Perintäasiat ovat siirtynet
Sarastia Kuntaperinnälle.
Nurmes-Valtimon
kuntaliitoksen myötä
asiakasyhteisöjen määrä
on supistunut kahteen.
Myyntireskontrasta
eläkkeelle jääneen
laskentasihteerin tilalle ei
palkata uutta henkilöä.

Kesken

Tilitoimistossa
etätyöskentely
korontilanteessa jatkui
heinäkuun loppuun.
Kuntatietoraportoinnin
muutoksiin on alettu
valmistautua kesän
aikana.

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky
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Tavoite

Toiminnallinen tavoite

Tavoitetaso/ seurantatapa

Toteuma 31.8.

Tila

Työn arvostaminen

Henkilöstön informointi
ajankohtaisista asioista ja
osallistaminen tilitoimiston
tehtäviin
kokonaisvaltaisesti.

Palaverit ja yhteisten
asioiden tiedottaminen
riittävän usein.

Teams-palavereja on kk- Toteutunut
palaverien lisäksi pidetty osittain
tarvittaessa myös
pienemmillä
kokoonpanoilla,
esimerkiksi
Tilastokeskuksen
ilmoittamisesta,
palkanlaskennan
ajankohtaisista asioista
sekä lomajärjestelyihin
liittyvistä asioista.
Tiedottamista on
hoidettu myös
sähköpostiviestein,
kuten
Koronatiedottamista.

Laadukas johtaminen
ja esimiestyö

Tehtäväkuvaukset ja
kehityskeskustelut
vuosittain.

Tehtäväkuvaukset
päivitetään ja
kehityskeskustelut
pidetään vuosittain.

Kehityskeskustelut
käydään vuoden
lopussa.

Kesken

Kahdenkeskeisiä
työhyvinvointiin liittyviä
keskusteluja on käyty
usean työntekijän
kanssa. Työntekijöiden
kuuntelu, matalan
kynnyksen keskustelut
ja mahdollisuuksien
mukaan
päätöksentekoon
ottamiset ovat
tavoiteltavia asioita alati.

Tunnusluvut

Mittari

Suorite

Laskutus yhteisöiltä.

Eurot.

Toteuma
2018

Toteuma
2019

Talousarvio
2020

667 462
euroa

628 320

642 695
euroa

Toteuma
2020

Talous
Pielisen Karjalan
tilitoimistoliikelaitos
Toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot
Netto
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Tilinpäätös Talousarvio
2019
2020
631 669
642 695

Muutos
0

Talousarvio
+muutos
642 695

Toteuma
31.8.2020
416 472

-625 533
6 136

-636 559
6 136

0
0

-636 559
6 136

-376 116
40 356

6 136

6 136

0

6 136

40 356
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Toimielimen
% muutosesitys
64,8
0
59,1
0
657,7
0
657,7
0

TYTÄRYHTIÖT
LIEKSAN KIINTEISTÖT OY
Toiminnalliset tavoitteet
Tarjota asiakkailleen hyvät ja turvalliset olosuhteet asua ja työskennellä
Tuottaa asiakkailleen palveluja laadukkaasti ja kustannustehokkaasti
Säilyttää kohtuullinen vuokrataso
Huolehtia konsernin kiinteistöjen arvon säilymisestä oikea-aikaisilla huolto- ja kunnossapitotoimilla
Pyrkiä mahdollisimman hyvään käyttöasteeseen
Toiminnallisten tavoitteiden osalta voidaan todeta, että ne toteutuivat vuoden ensimmäisellä kolmanneksella
suhteellisen hyvin. Käyttöaste on kuitenkin alkuvuonna asuntojen osalta laskenut ollen noin 87 % ja
yritystilojen osalta noin 92 %.
Talousarvion tunnusluvut

Liikevaihto perustoiminnot
Liikevaihto investoinnit
Liikevaihto yhteensä
Liikevoitto (-tappio)
Tilikauden voitto (-tappio)

5 898 511 €
4 084 035 €
9 982 546 €
- 37 149 €
- 259 961 €

Perustoimintojen liikevaihto ilman investointeja jää talousarvioon verrattuna noin 2,4 % laskeneen
käyttöasteen takia.
Koko vuoden tulosennuste
Tilikauden tulos poistojen jälkeen tulee olemaan noin - 400 000 €.
Lainakanta vuoden lopussa
Lainakanta vuoden lopussa tulee olemaan noin 25 000 000 €.
Poikkeamat talousarvioon ja riskianalyysi
Liikevaihto tulee jäämään talousarviosta noin 5 % käyttöasteen aleneman ja koronaviruspandemiasta
aiheutuvien vuokrahuojennusten vuoksi. Tämän liikevaihdon turvin voidaan hoitaa lainojen lyhennykset
uudelleenjärjestelyjen jälkeen sekä pakolliset vuosikorjaukset. Kulupuolella ei ole tällä hetkellä merkittäviä
poikkeamia talousarvioon nähden.
Suurimmat riskit ovat käyttöasteen kääntyminen huonompaan suuntaan ja lainojen korkotason merkittävä
nousu sekä koronaviruspandemian mahdollisen pitkittymisen aiheuttamat poikkeamat liikevaihdossa.
Tilannetta seurataan yhtiön hallinnossa tarkoin ja sen vaatimiin toimenpiteisiin ryhdytään pikaisesti.
Lieksan kaupungin tytäryhtiöt raportoivat toiminnan tunnusluvuista ohjeiden mukaan seuraavan taulukon
mukaan:
Talousarvio
Liikevaihto
Liikevoitto/-tappio
Tilikauden voitto/tappio

Ennuste
9 058 000
-55 000
-349 000

8 705 000
-130 000
-400 000

26 004 848

Ennuste 31.12.2020
25 000 000

31.12.2019
Lainakanta
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LIEKSAN KEHITYS OY LIEKE
Talous
1.1.-31.08.2020 liikevaihto on 373.646,37 € (ed. tilikausi 396.544,24 €).
Liikevaihdon ero johtuu vuonna 2019 toteutetusta Kolin matkailualueen digitaalisen kaupankäynnin ratkaisu hankkeen yritysmaksuosuuden laskutuksesta.
Lieksan kaupungin tytäryhtiöt raportoivat toiminnan tunnusluvuista ohjeiden mukaan seuraavan taulukon
mukaan:
Talousarvio
Liikevaihto
Liikevoitto/-tappio
Tilikauden voitto/tappio

Ennuste
560.822
0
0

31.12.2019
Lainakanta

560.822
0
0
Ennuste 31.12.2020

0

0

Lieksan Kehitys Oy LieKen alkuvuosi alkoi suunnitelmien mukaan. Koronahäiriön käynnistyminen
maaliskuun puolenvälissä on tuonut mukanaan muutoksia yhtiön toimintaan.
Yhtiö on hakenut ja saanut rahoituksen Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen koronaepidemia tilanteessa (EAKR) hankkeeseen yhdessä maakunnan muiden kehitysyhtiöiden kanssa, sekä Lieksan
Kehitys Oy LieKen yksinään hakemaan Koronaviruksen aiheuttaman häiriön minimointi yrityksille (ESR)
hankkeeseen. Hankkeet evät aiheuta muutoksia yhtiön liikevaihtoon vuodelle 2020. Lisäksi yhtiö on hakenut
Kolin matkailualueen elpyminen -hankkeelle rahoitusta Työ- ja elinkeinoministeriön hankehausta.
Yhtiöllä ei ole lainaa. Maksuvalmiutta varten yhtiöllä on kaupungin konsernitilin limiitti 75.000 euroa.
Toiminnan kuvaus
Lieksan Kehitys Oy Lieken toiminta painottuu yhtiön strategian mukaisesti kolmeen osa-alueeseen:
yrityskehittämiseen ja -neuvontaan, toimintaympäristön kehittämiseen sekä aluemarkkinointiin.
Painopistetoimialat ovat jalostus- ja matkailutoimialalla. Jalostus jakautuu edelleen bio- ja kiertotalouden
toimialoihin.
Lieksan Kehitys Oy LieKen palveluksessa on yhteensä yhdeksän (9) henkilöä, joista toistaiseksi olevassa
työsuhteessa kolme (3) henkilöä ja määräaikaisessa työsuhteessa kuusi (6) henkilöä.
Lieksan Kehitys Oy LieKen hankkeet:
5T Tekemätöntä Työtä Tarjolla Työpaikkoja Tekijöille -hanke, 30.6.2021 saakka, LieKen oma hanke
Sivuvirtojen innovatiiviset kierrätysratkaisut -hanke, 31.12.2020 saakka, LieKe oma hanke
Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen koronaepidemia -tilanteessa (EAKR) hanke, 31.12.2020
saakka, LieKe osatoteuttajana hankkeessa (hankkeen kohderyhmä on matkailuyritykset ja se käynnistyy toukokuussa 2020)
Koronaviruksen aiheuttaman häiriön minimointi yrityksille (ESR) hanke, 31.12.2020 saakka, LieKen
oma hanke ja sen kohderyhmä on muut kuin matkailuyritykset.
Toiminnan tavoitteet
LieKen toiminnan tavoitteet linkittyvät tiiviisti elinvoiman palvelualueen Targetoriin kirjattuihin tavoitteisiin.
LieKen hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 11.12.2020 LieKen toiminnan tavoitteet, jotka linkittyvät
Lieksan kaupungin Elinvoima -toimialueen tavoitteisiin.
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Toiminnan avainlukuja
2020
Perustoiminta ja koronaneuvonta
- Asiakasaktiviteetit
- Asiakasaktiviteetit / korona

1-4

5-8

9 - 12

Kumulat.

402

571

973

136

284

420

- Asiakkaita

129

253

253

-Lieksaan perustetut yritykset

11

11

22

4

3

7

7

15

22

3

3

6

- LieKen avustuksella perustetut
- Lakanneet yritykset
- Tukihakemukset, valmiit
- Hankkeiden kokonaisrahoitus

306 566 €

757.225 €

1.063.791 €

- Tukihakemukset, prosessissa

3

5

5

- Omistajanvaihdos, valmiit

1

1

2

- Omistajanvaihdos, kesken
- Lieksaan sijoittunut

2

4

4

269

273

225

229

65

85

6

4

- Yrityksiä mukana toimenpiteissä

75

75

- Työllistymisiä

14

21

- Koulutuksissa henkilöä

5

3

- Ulkopuolisissa koulutuksissa, henkilöä

4

3

- Työkokeilu, henkilöä

3

2

- Palkkatukityöllistetty, henkilöä

1

1

5T Tekemätöntä Työtä Tarjolla Työpaikkoja
Tekijöille -hanke
- Työnhakijoita yhteensä
- joista toimenpiteissä
- Työnhakijatapaamisia
- joista uusia asiakkaita
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