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JOHDANTO 
 

Yleinen talouden kehitys 

 
Positiiviset odotukset loppuvuodesta ovat saaneet yhä 

vahvemman jalansijan, sillä lähes kaikki ennustelaitokset 
ovat ruuvanneet kasvuennusteitaan ylöspäin. Kun alku-

vuodesta Suomen talouskasvun arvioitiin jäävän alle 2 
%:iin, niin nyt arviot ovat 3 %:n tuntumassa.  Myös kan-

salaisten luottamus omaan talouteen ja kasvanut, mikä 
näkyy mm. asuntolainojen kasvuna.  

Myönteisestä talouskehityksestä huolimatta työttömyys 

vähenee odotettua hitaammin ja julkisen talouden ali-
jäämä kasvaa edelleen.  Suomen työllisyysaste on matala 

verrattuna muihin Pohjoismaihin. Ongelmana on työn 
kysynnän ja tarjonnan kohtaamattomuus. Pitkäaikais-

työttömiä on enemmän kuin kertaakaan 1990-luvun la-
man jälkeen. Korkea työttömyys rasittaa julkista sekto-

ria.
 

Haminan kaupunkikehitys 
 
Haminan kaupungin asukasluku oli Tilastokeskuksen en-

nakkotilaston mukaan heinäkuun lopussa 20 581. Asu-
kasmäärä on vähentynyt vuoden alusta 62 asukkaalla. Ke-

säkuun loppuun mennessä luonnollinen väestönlisäys oli 
-94, kuntien välinen nettomuutto 15 ja nettomaahan-

muutto 11 henkilöä. 

 
Työttömiä työnhakijoita oli heinäkuun lopussa 1313 

joista pitkäaikaistyöttömiä oli 431. Työttömyysaste oli 
14,4 %, mikä oli hieman viime vuotista matalampi. Pitkä-

aikaistyöttömien ja nuorten työttömien määrässä ei ole 
tapahtunut oleellisia muutoksia.  Avoimia työpaikkoja oli 
78 kappaletta.  

 

Tax-free myynti on kasvanut viime vuodesta 70 %. Kasvu 

on ollut vauhdikkainta Suomessa. Myös Haminan osuus 
koko myynnistä on noussut 2,1 %:iin.  

 
Kaupungin alueella on ollut vireillä lukuisia rakennus-

hankkeita. Sataman infrastruktuuria parannetaan ns. Ka-
zakstan -hankkeen johdosta. S- ja K-ryhmän kauppaket-

jut ovat laajentaneet toimipisteitään ja kauppatorin ehos-
taminen on käynnissä. Skeittipuisto vihittiin käyttöön 

elokuussa. Alue soveltuu myös mm. bmx-pyöräilyyn, 
joka on skeittauksen ohella tuleva olympialaji. Sen sijaan 
asuntorakentaminen on vähäistä. Myös tonttikysyntä on 

ollut hiljaista.  
 

Metsäkylä-Kannusjärvi-Kitula valokuituverkko on suun-
nitteilla ja rakentaminen käynnistyy syksyllä. 

 
Kaupunkistrategian toteutuminen 

 
TALOUS TASA-

PAINOSSA 

Vaikuttavuusindi-

kaattori 

Lähtötaso tp 2014 Toteutuma 

31.12.2016 

Toteutuma 

31.7.2017 

Tavoite 2017 

 

Käyttömenojen kas-

vun ja velkaantumi-

sen hidastuminen 

 

Toimintakatteen ali-

jäämä  

 

-108 M€ 

 

- 110 M€ - 63 M€ -112 M€ 

 

Arviointi: Toimintakatteen alijäämän kehitys pysyy tavoitteessa. 

 Kaupungin lainamäärä 

e/as 

 

3 773  

 
3 964 - 3 600 

 

Arviointi: Lainamäärä oli ylittänyt arvion jo vuonna 2016. Tunnusluvun saavuttaminen vaatii kokonaislainamäärän 

reilun vähentymisten edellisvuoden tasosta. Tunnusluku lasketaan vuoden lopun tilanteesta. 

 Konsernin lainamäärä 

e/as 

 

7 220  

 

7178 - 7 000  

 

Arviointi: Vaikka lainamäärä on pudonnut vuodesta 2014, tulee tavoitteen saavuttaminen olemaan haasteellista. 

Tunnusluku lasketaan vuoden lopun tilanteesta. 

 Vuosikate jaettuna 

nettoinvestoinneilla on 

suurempi kuin 1 

 

Kyllä (1,45) 

 

Kyllä (1,24) Kyllä Kyllä 

 



 

4 

 

Arviointi: Peruskaupungin vuosikatteen kehitys on pysynyt tavoitteen mukaisena, mutta heikentynyt. Tavoitteessa 

pysyminen on haasteellista. 

 Tase ylijäämäinen Ei Kyllä Kyllä Kyllä 

 

Arviointi: Vanhat alijämät saatiin katettua vuoden 2016 tilinpäätöksessä. Kertynyt ylijäämä (0,4 M€) oli 18 e/asukas. 

Ylijäämäisessä taseessa pysyminen vaatii edelleenkin tiukkaa talouskuria. 

MOTIVOITU-

NUT JA 

OSAAVA HEN-

KILÖSTÖ 

Vaikuttavuusindi-

kaattori 

Lähtötaso tp 2014 Toteutuma 

31.12.2016 

Toteutuma 

31.7.2017 

Tavoite 2017 

Valmentava johta-

juus 

 

Sairauspoissaolot 

lyhyet sairauspoissa-

olot ( 1-3pv) 

 

14,3 pv/henkilö 

18 % spo:sta 

 

18,8 pv/henkilö 9,9pv/henkilö 

 

13,0 pv/henkilö 

10 % 

 

Arviointi: Toteuma 0,8 päivää vähemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Aktiivisen tuen mallin 

käyttöä ( puututaan ajoissa, tuetaan työhyvinvointia) vahvistettu ja seuraantaan kannustettu 

 Sosiaalinen pääoma 

(koostuu useammasta 

muuttujasta, arviointi 

1-5 

 

x 

 

3,6  5 

 

Arviointi: Mittaus tehdään marraskuussa 2017 

 Varhe-maksut 

 

0,97 % palkkame-

noista 

 

0,95 %  1,10 % 0,50 %   

 

Arviointi:  

 Kehityskeskuste-

lut/peittävyys 

ja laatu 

 

80 %, ei laadun arvi-

ointia 

 

34 % 

laatu 3 

- Kehityskeskus-

telut 100 %, 

kohdennetaan 

tiimeihin, laatu 

4 

 

Arviointi: Arvioidaan vuoden 2017 lopussa. 

Osaamisen kehitty-

miseen panostami-

nen 

 

Osaamistarpeisiin pe-

rustuvat kehittymis-

suunnitelmat 

 

50 %  

 

- - 100 % 

 

Arviointi: Selvitetään vuoden loppuun mennessä 

 Koulutuspäivät/työnte-

kijä 

 

1,7 pv  

 

1,5 pv 1,3 pv 3 pv 

 

Arviointi: Koulutuspäivät/työntekijä ovat lisääntyneet suunnitelman mukaisesti 

 Käyttöönotettujen 

työinnovaatioiden 

määrä 

 

 - Kehittämisideoi-

den kysely on 

käynnistetty tou-

kokuussa. 

 

30 
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Arviointi: Kokeilukulttuuriin kannustamisella edistetään työntekijöitä kehittämään koko kaupungin tai jonkin yksikön 

toimintaa. Kyselyn uskotaan tuottavan tulosta, koska hyväksi havaitut ideat on päätetty palkita. Lisäksi on 

käynnistetty ”Sisäinen kehittäjä -hanke”, johon on ilmoittautunut 34 työntekijää 

 

PALVELUT 

VASTAAVAT 

MUUTTUVIA 

TARPEITA 

Vaikuttavuusindi-

kaattori 

Lähtötaso tp 

2014 

Toteutuma 

31.12.2016 
Toteutuma 

31.7.2017 
Tavoite 

2017 

Painopiste ennalta-

ehkäisevissä palve-

luissa 

 

Hyvinvointi-indikaatto-

rit 

 

 Hyvintointikerto-

muksen päivittä-

minen tehdään 

keväällä 2017. 

 

Hyvinvointiker-

tomus on te-

keillä. 

Hyvinvointiker-

tomus valmis 

Arviointi:  

Palvelurakenteiden ja 

-prosessien toimi-

vuuden kehittäminen 

 

Vakinaisen henkilöstö-

määrän kehitys 

 

1 127 

 

1 111 1 075 1 060 

 

Arviointi: HTV-säästösuunnitelmaan liittyvä 50 HTV:n tavoitteesta on toteutunut nyt 90 %. Se täyttyy vuoden lop-

puun mennessä, mutta vakituisen henkilöstön määrän väheneminen vuoden 2017 tavoitteeseen ei tule to-

teutumaan. 

Palvelujen laadun ja 

saatavuuden vahvis-

taminen muuttuvassa 

toimintaympäris-

tössä 

 

Asiakastyytyväisyys 

 

 Asiakastyytyväi-

syyskyselyjä teh-

tiin mm. kouluille 

ja päiväkodeille 

marraskuussa. 

 

Terveyspalve-

luissa on käy-

tössä erilaisia 

asiakaspalaute-

menetelmiä. 

 

Varhaiskasvatuk-

sessa ja esiope-

tuksessa on tehty 

asiakaskysely. 

Asiakastyyty-

väisyyskyselyjä 

jatketaan mm. 

terveydenhuol-

lossa ja ruoka- 

ja puhtauspal-

veluissa 

Arviointi: Terveyspalveluissa on käytössä monia erilaisia asiakaspalautemenetelmiä ja tulokset kootaan useimmiten 

käsin. Tulokset saadaan useimmiten käyttöön viiveellä. Yksiköiden asiakaspalautejärjestelmiä tulee uudis-

taa ja yhtenäistää asiakasystävällisemmiksi. ICT-tekniikkaa hyödynnetään niin, että tulokset saadaan hel-

posti käyttöön ja reaaliajassa. Tuloksia voidaan julkistaa nettisivuilla ja esim. terveyspalveluiden infotau-

luilla. 

 

Varhaiskasvatuksen asiakaskyselyn palaute oli erittäin myönteinen, lähes kaikki olivat tyytyväisiä toimin-

taan, toiminnan painopisteeksi valittiin lasten ja huoltajien osallisuus. 

Monipuolinen yhteis-

työ eri toimijoiden 

kesken  

 

Kumppanuusohjelman 

laatiminen 

 

- Hyvinvoinnin 

edistämisen lau-

takunta on hy-

väksynyt kump-

panuusohjelman 

21.2.2017. 

 

Kumppanuusoh-

jelman toteutta-

minen on käyn-

nistetty. 

Ensimmäinen 

Kumppanuusfoo-

rumi on pidetty 

toukokuussa. 

 

Kumppanuus-

ohjelman toi-

meenpano al-

kaa. 

 

Arviointi: 

 

Kumppanuusohjelma lähtee käytännön tarpeista. Seuraava Kumppanuusfoorumi pidetään lokakuussa.  

Foorumissa päivitetään ohjelmaa ja päätetään suuntaviivoista. 

 

Yhdistykset ovat kokeneet ohjelman hyvänä. Kumppanuusohjelma on osoittautunut hyväksi järjestöyhteis-

työn koordinoinniksi. 
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 Työllisyysohjelman toi-

meenpano 

 

Työllisyysyksikön pe-

rustaminen vireillä 

Työllisyysohjel-

man toteutus on 

käynnissä, oh-

jaus- ja seuranta-

ryhmä toimii ja 

tekee ehdotuk-

sia. 

 

Sosiaali- ja ter-

veyslautakunta 

sekä hyvinvoinnin 

edistämisen lau-

takunta seuraavat 

raporttia kuukau-

sittain. 

 

Kesätyöseteleitä 

on myönnetty 71 

kpl. 

Työllisyysohjel-

man toimeen-

pano on käyn-

nissä. 

Arviointi: Kesätyöseteli kokeilu nuorten työllistämiseksi on onnistunut. Kaupungin palkkatukityöllistämisen vaikutta-

vuuden lisäämiseksi on palkattu työnsuunnittelija. Tehostettu työttömien työkykyselvitys on lähtenyt hy-

vin käyntiin Hoikussa. Kaupungin velvoitetyöllistettyjen määrä on kaksinkertaistunut vuoteen 2015 verrat-

tuna ja on edelleen lisääntymään päin. Useita työllistymistä tukevia hankkeita on vireillä. Keinoja kuntali-

sien ja tilapäislainojen myöntämisen lisäämiseksi mietitään. 

 

KOTIKAUPUN-

GISTAAN YL-

PEÄ JA OSAL-

LISTUVA  KUN-

TALAINEN 

Vaikuttavuusindi-

kaattori 

Lähtötaso tp 

2014 

Toteutuma 

31.12.2016 
Toteutuma 

31.7.2017 
Tavoite 

2017 

Viihtyisä kaupunki ja 

turvallinen ympä-

ristö 

 

Hyvinvointi-indikaatto-

rit 

 

Kuntien turvallisuusky-

sely osana Yhdyskun-

tatekniset palvelut ky-

selyä, jonka toteuttaa 

FCG. 

 

Sijoitus 16. 

 

Yhdyskuntatek-

nisten palvelui-

den kyselyn tu-

lokset saatiin 

syyskuussa. Ha-

mina oli 28 kun-

nasta kolmen 

parhaan kunnan 

joukossa mm. 

asiointipalve-

luissa, jätepalve-

luiden ja vesi-

huollon järjestä-

misessä.  Eniten 

kehitettävää oli 

katujen talvihoi-

dossa ja liikunta-

paikkojen hoi-

dossa. Arvostelu-

asteikolla 1-5 tu-

los oli 3,7, jossa 

ei ole muutosta 

vuoden 2014 ky-

selyyn. 

 

Haminassa kysely 

toteutetaan joka 

toinen vuosi. 

Seuraava kysely 

tehdään 2018. 

Sijoitus para-

nee 

 

Arviointi: Otoskoon kunnat valitsevat itse. Vastaajat valitaan satunnaisesti 18‐79 vuotiaista henkilöistä. Vuonna 2016 

tehdyssä kyselyssä kysely lähetettiin 800 haminalaiselle. Vastauksia saatiin 247. Raportin mukaan Haminassa 

miehet ja nuoret olivat vastanneissa aliedustettuina. Vastaajakato oli samankaltainen muissakin kunnissa eikä 

tilanne ole juuri muuttunut tutkimusvuosina, joten tulosten ajallinen ja kuntien välinen vertailu oli mahdol-

lista. Kyselyn tulokset kokonaisuudessa ovat luettavissa kaupungin nettisivulta: Asuminen ja ympäristö Ha-

minan sijoittuminen verrokkikuntiin eri palveluissa ilmenee tarkemmin ko. raportista. 

 

Kunkin palvelun heikommin menestyneitä muuttujia on pyritty kohentamaan töiden suunnittelussa, hoi-

dossa ja huollossa. 

 

Avoin ja osallistava 

päätöksenteko 

 

Asukasluvun kehitty-

minen 

 

21 061 

 

20 643 20 581 20 900 

 

http://www.hamina.fi/fi/Asukkaat/Asuminen%20ja%20ymp%C3%A4rist%C3%B6/
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Arviointi: Haminan kaupungin asukasluku oli Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan heinäkuun lopussa 20 581. 

Asukasmäärä on vähentynyt vuoden alusta 62 asukkaalla. 

 

Yhteisöllisyys 

 

 

Toimenpiteet yhteisö-

jen toimintaedellytys-

ten edistämiseksi 

 

2 (kumppanuustalo, 

puskurilaina) 

 

 

Kumppanuustalo 

toiminnassa 50 

järjestöä.  

 

Kumppanuusta-

lolla toimii tällä 

hetkellä järjes-

töjä yli 60.  

5 

Arviointi: Kumppanuustalotoiminta on kolmessa vuodessa kehittynyt haminalaisten yhdistysten tukikohdaksi. Toi-

mintaa kehitetään edelleen vastaamaan yhdistysten tarpeita. Suunnitellut uudet tilat poliisi- ja oikeustalolle 

eivät toteutuneet. 

 

Uusien sähköisten  

medioiden käyttö ja  

tiedon visualisointi 

 

Facebook -tykkääjät 

Nettisivujen katselu-

määrä (hamina.fi) 

 2 379  

1 405 138 

2 866  

793 353 

 

Arviointi: Facebook-sivujen tykkääjien määrä nousee tasaisesti. Yksittäiset videot ja päivitykset ovat keränneet tu-

hansia katsojia, risteilijävieraista otettu tanssivideo sai lähes 6 000 katselukertaa. Päivitysten sisältöön tu-

lee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Nettisivujen katselumäärä on samalla tasolla kuin 2016. Sivuston 

uudistaminen on tarpeellista kiinnostuksen nostamiseksi. 

KASVAVA JA 

ELINVOIMAI-

NEN HAMINA 

Vaikuttavuusindi-

kaattori 

Lähtötaso tp 

2014 

Toteutuma 

31.12.2016 

 

Toteutuma 

31.7.2017 
Tavoite 

2017 

Haminan imagon ja 

vetovoimatekijöiden  

vahvistaminen 

 

Haminan sijoittuminen 

kaupunkien veto-

voima-tutkimuksessa 

(Innolink Oy:n kunta-

ranking -kysely) 

 

Tarkentuu syksyllä 

 

Hamina ei ollut 

mukana Innolin-

kin tutkimuk-

sessa tutkimuk-

sen kalleuden ta-

kia. 

 

Suomen Yrittä-

jien elinkeinopo-

liittinen mitta-

risto 2016 -kyse-

lyn perusteella 

Hamina sijoittui 

kovimpien nousi-

joiden joukossa 

sijalle 9.  

 

 

Imagotutkimuk-

sia ei ole tehty 

kuluvana vuonna. 

 

 

 

 

Elinkeinopoliitti-

nen mittaristo -

kysely tehdään 

parillisina vuosina 

eli seuraavan 

kerran 2018. 

 

 

 

 

Suomen kuntien 

muuttovetovoi-

matutkimuksessa 

v. 2016 Hamina 

oli sijalla 135, po-

sitiivisia muuttu-

jia oli 5 (11). 

 

Sijoitus para-

nee 

 

Arviointi: Muuttovetovoimakyselyssä tutkittuja muuttujia oli yhteensä 11 ja ne olivat: 

Väestömuutos 2015–2030  

Työikäisen väestön muutos 2015–2030 

Väestölisäys 2010–2015 

Kuntien välinen nettomuutto 2010–2015 

Nettomaahanmuutto vuodessa 2010–2015 

25–54-vuotiaiden nettomuutto 2010–2014 

Työllisten nettomuutto 2009–2013 

Opiskelijoiden nettomuutto 2009–2013 

Korkea-asteen suorit. nettomuutto 2009–2013 

Keski- ja hyvätuloisten nettomuutto 2009–2013 

Laskennallinen tulokertymä per asukas 2009–2013 

 

Ylein sivuilla on Kuntien vetovoiman listaus, josta löytyvät tarkemmat arvioinnit ja myös Haminan tulokset 

em. muuttujissa. 

https://yle.fi/uutiset/3-8919741
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Haminassa negatiivisia muuttujia olivat työikäisen väestön vähentyminen, kuntien välinen nettomuutto, työl-

listen nettomuutto ja opiskelijoiden nettomuutto. Nämä kaikki yhdessä kääntävät väestömuutoksen nega-

tiiviseksi vaikka nettomaahanmuutto olikin positiivinen. Syynä voitaneen pitää heikkoa työpaikkojen tarjon-

taa ylemmän asteen koulutuksen tarjonnan puutetta. Työikäisten ja opiskelijoiden poismuutto vaikuttaa 

myös ikärakenteeseen negatiivisesti. 

 

 Maailmanperintöluet-

telon hakemisprosessi 

 

Hakuprosessi valmis-

telussa 

 

Museovirasto on 

ilmoittanut, että 

aielistalle ei esi-

tetä Suomesta 

uusi kohteita. 

 

Suomesta ei esi-

tetä kohteita. 

Hanke on mu-

kana valtakun-

nallisella aielis-

talla. 

 

Arviointi: On varmistunut, että Maailmanperintöluetteloon ei tule uusia kohteita Suomesta. Ehdokkaana oleminen toi 

Haminalle kuitenkin huomattavaa näkyvyyttä. 

Uudistuva maan-

käyttö ja kaavoitus 

vastaavat ajan haas-

teisiin 

 

Satamasidonnaisen te-

ollisuuden vaatimat 

kaavaratkaisut valmis-

tuvat sovitusti 

 

Kyllä 

 

Googlen asema-

kaavamuutos ja 

maankäyttösopi-

mus hyväksyttiin 

16.12.16. Hillon-

lahden pohjois-

puolen kaava on 

tarkistusvai-

heessa ja se tulee 

käsittelyyn ke-

väällä 2017. 

Hillonlahden ja 

sen pohjoispuo-

len kaava on hy-

väksytty valtuus-

tossa 30.5.17.  

Kyllä 

 

Arviointi: Maankäyttösopimuksen syntyminen ja kaavamuutos mahdollistavat nykyisen yritystoiminnan laajentumisen 

ja uuden monipuolisen yritystoiminnan sijoittumisen Hillonlahden pohjoispuoliselle alueelle. 

 Monipuolinen asunto- 

ja yritystonttitarjonta  

    

 - pientalotonttiva-

ranto 

 

60 75 75  

Arviointi: Tonttivarantoa ei ole lisätty vuoden 2016 tilanteesta.  Uusien tonttien kysyntää ei ole ollut toivotusti. Yh-

tään pientalotonttia ei ole myyty. Yksi rivitalotontti on annettu vuokralle.  

 - yritys- ja liiketont-

tivaranto 

18 10 10  

Arviointi: Hillonlahden ja sen pohjoispuolen asemakaavan myötä kokonaistyöpaikka-alueen pinta-ala lisääntyy 6,3 ha. 

Kokonaisala on nyt 105 ha. Kaava ei ole vielä lainvoimainen. Teollisuus- ja liiketonttien kysyntä ei ole tois-

taiseksi johtanut sopimuksiin.  

 

 Puukerrostalojen ko-

keilukortteli Tervasaa-

reen 

 

0 Hanke on edel-

leen mukana ta-

voitteissa. 

Hanke on edel-

leen mukana ta-

voitteissa. 

Suunnittelu on 

käynnistynyt 

Arviointi: Puukerrostalosuositus sisältyy Tervasaaren Masterplaniin, joka on valmistunut kesäkuussa. Merkittävät 

valtakunnalliset rakennusliikkeet ovat olleet kiinnostuneita hankkeesta. Tonttivarauksia ei ole vielä tehty. 

Työpaikkojen ja yri-

tysten lisääminen 

 

Työpaikkamäärän ke-

hitys 

 

6 928  

(Tilastokeskus/2012) 

 

6 722  

(Tilastokes-

kus/2014) 
 

- 7 000  

(Tilastokes-

kus/2015) 

 

Arviointi: Vuoden 2015 työpaikkaluvut saadaan Tilastokeskukselta vasta loppuvuodesta. 

 Alkavien yritysten 

määrä 

 

63 

 

Uusia yrityksiä 55 

ja lakanneita 28 

Uusia yrityksiä 

20 ja lakanneita 

17 

100 

 Yritysten nettolisäys 

 

15 27 3 50 
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Arviointi: Tiedot perustuvat kehittämisyhtiö Cursor Oy:n keräämiin tietoihin ajalta 1.1.–31.3.2017. Uusia yrityksiä 

perustettiin Kotka-Hamina seudulle bruttomääräisesti 102 kpl. Toimintansa lopettaneita oli 73, joten net-

tolisäykseksi muodostui 29 kpl. Cursorin arvion mukaan yritysten perustamisessa ollaan nyt vuoden 2009 

tasolla, jolloin edessä oleva taantuma ei vielä ollut vaikuttanut negatiivisesti perustamisintoon. Vaikka Ha-

minan nettolisäys vaikuttaa tähän mennessä vaatimattomalta, perustettiin Haminaan 10 uutta yritystä edel-

lisvuotta enemmän. 

Lukumääräisesti eniten perustettiin taiteiden, viihteen ja virkistyksen sekä muun palvelutoiminnan yrityksiä 

(15 kpl), terveys- sosiaalipalvelujen yrityksiä (15 kpl) ja tukku- ja vähittäiskaupan sekä moottoriajoneuvo-

jen korjauksen yrityksiä (13 kpl). Tilastokeskuksen toimialaluokitus TOL 2008 

Toimialoista voimakkaimmin kasvoivat rahoitus- ja vakuutustoiminta sekä kiinteistöalan toiminta, kuljetus- 

ja varastointi (liikenne ja liikennettä palveleva toiminta) sekä ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 

sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminta (ml. liike-elämää palveleva toiminta). 

Kunnittain tarkasteltuna uudet perustetut yritykset jakautuivat seuraavasti (osuus prosenteissa): 

Hamina 20 (19 %), Kotka 67 (66 %), Miehikkälä 2 (2 %), Pyhtää 10 (10 %) ja Virolahti 3 (3 %). 

 Työttömyysaste, % 

 

13,9 

 

14,2 % 14,4 % 13,5  

 

Arviointi: Työttömyysaste hieman heikkenee kesäkuukausina, mutta kokonaisuutena työttömyys on hiljalleen vähen-

tynyt viime vuodesta. 

 

 Kaupungin osuus työ-

markkinatuesta, M€ 

 

1,0 (1,5 v. 2015) 

 

1,5 1,5 1,5 

 

Arviointi: Vaikka työttömyys on hieman hellittänyt otetta, niin pitkäaikaistyöttömien osalta tilanne ei ole muuttunut. 

Tilanteessa ei odoteta tapahtuvan nopeaa muutosta parempaan suuntaan. 

 

Haminan matkailun 

kehittäminen 

 

Matkailutapahtumien 

lisääminen ja niissä 

käyneiden vierailijoi-

den määrä 

 

16 tapahtumaa Basti-

onissa, muut 20 kpl 

160 000 vierailijaa 

(arvio) 

 

Eri tapahtumissa 

on ollut 222 510 

vierailijaa. 

 

Eri tapahtumissa 

on ollut 61 560 

vierailijaa. 

 

 

10 % enemmän 

tapahtumia  

 

Arviointi: Vierailijoiden määrä on lisääntynyt 40 %:lla vuodesta 2014. Jo vakiintuneet tapahtumat ovat lisänneet suo-

siotaan niiden sisällön kehittymisen takia ja uudet tapahtumat on otettu hyvin vastaan. Hamina näyttäisi 

vahvistaneen asemansa elämyksellisten tapahtumien ja monien kohtaamisten kaupunkina. 

 

Lippumaailma on uusi, kaupunginhallituksen päätöksellä 21.11.2016 käynnistetty hanke ajalle 1.3.2017–

30.6.2018. Tavoitteena on, että Haminasta tulee kansainvälinen lippu- ja liputuskulttuurin keskus. Hankkeen 

tukemiseksi on käynnistetty Mesenaatti.me yhteisörahoituspalvelun kanssa joukkorahoituskampanja. 

 

 Majoituskapasiteetin 

parantuminen 

lkm, vuodepaikkaa 

kaikkiaan 

 

Haminassa ei ole 

tapahtunut hotel-

likapasiteetin li-

säystä. 

 

Tilanne on ennal-

laan. 

10 % enemmän 

vuodepaikkoja 

  lkm, vuodepaikkaa 

hotelleissa 

Ennallaan  10 % enemmän 

vuodepaikkoja 

 

Arviointi: Vakiintuneen ja laadukkaan tapahtumatarjonnan avulla on välillisesti mahdollista vaikuttaa hotellioperaatto-

reiden kiinnostukseen. Kaupungin omat keinot tilanteen parantamiseksi ovat lähes olemattomat.  
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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 
 
Käyttötalous 

 
Toimintatuotot ovat toteutuneet hieman tasaista kerty-
mää paremmin. Euromääräisesti tuottokertymä on lähes 

1,5 milj. euroa viime vuotta parempi, mikä selittyy alku-
vuodesta solmitulla maankäyttösopimuksella. Tuotoista 

vain tuet ja avustukset ovat tässä vaiheessa toteutuneet 
muita tuottoja heikommin, mutta tilanne korjaantunee 

loppuvuodesta. 

 
Toimintakulujen toteutuma on 58 %. Toimintaa on pyö-

ritetty 2,6 milj. euroa viime vuotta pienemmillä kustan-
nuksilla. Aleneva kustannuskehitys muodostuu lähes ko-

konaan Kiky-sopimuksen ja kaupungin oman HTV-suun-
nitelman mukaisista henkilöstömenoleikkauksista. 

Toimintakate on vahvistunut viime vuodesta 4,0 miljoo-
naa euroa (5,9 %). Verorahoituksen (verotulot ja valti-

onosuudet) tuottoon nähden toimintakatteen kehitys on 
oikeansuuntainen.  

 
Vakituisen henkilöstön määrä on vuoden alusta vähenty-
nyt 15 HTV:llä ja maaliskuun lopun tilanteesta 3 HTV:llä. 

Vähennyksestä vajaa puolet on laboratoriopalvelujen 
muutoksesta johtuvaa. Tavoitteeksi asetetusta 50 henki-

lötyövuoden vähennyksestä on toteutunut nyt 90 %. 

 

  Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä 

31.12.2016 1092 266 34  1392 

31.7.2017 1075 239 47 1361 

Erotus                -17 -27 +13 -31 

 

 
 



 

11 

 

 
 
Toteutumissarakkeista on poistettu vertailtavuuden pa-

rantamiseksi joka toinen vuosi järjestettävä Hamina Tat-
too, Kelan hoidettavaksi siirtyneet toimeentulotukikus-

tannukset ja vuoden alusta HUS:lle siirtynyt laboratorio-
toiminta. 

Talousarvio on toteutumassa hyvin, mutta kun tarkastel-

laan asiaa tulosalueittain, niin tilanne on toinen. Näin ol-
len valiokuntien tulee hyvissä ajoin tehdä esitykset mää-

rärahojen siirroista tulosalueiden välillä. Myös aktiivisia 
toimenpiteitä talousarviossa pysymiseksi tulee jatkaa. 

 

 

Verotulot 

 
Verotulojen kehitys on piristynyt heikon alkuvuoden jäl-
keen. Loppuvuodesta kuitenkin on tiedossa tulokehityk-

sen hiipumista mm. marraskuussa suoritettavan mak-
suunpanotilityksen johdosta. Verotulolajeittain tarkastel-

tuna kunnallisverotulot jäävät selkeästi viime vuotta pie-
nemmiksi johtuen kilpailukykysopimuksesta ja asukaslu-

vun vähentymisestä. Laskua tulee olemaan noin 2,7 %. 

Sen sijaan yhteisöverotulot kasvavat arvioitua myöntei-
semmin ja kiinteistöverotulot hieman. Verotulokohtaa 

korotetaan 500 000 eurolla. 

 

  

Valtionosuudet 
Käyttötalouden valtionosuudet ovat toteutuneet enna-
koitua paremmin. Opetus- ja kulttuuritoimen ennakko-

maksut ovat kuitenkin lopputilitystä suuremmat, joten 
valtionosuudet toteutuvat talousarvion mukaisena.  

Tuloslaskelma Tilinpäätös Toteutunut Tp:stä Talousarvio Toteutunut Ta:sta

sisäiset ja ulkoiset erät 2016 31.7.2016 % 2017 31.7.2017 % € %

ilman vesiliikelaitosta  + muutokset

TOIMINTATUOTOT

  Myyntituotot           12 420 921 5 466 678 44,0 9 402 200 5 545 119 59,0 78 441 1,4

  Maksutuotot            6 550 130 3 824 745 58,4 8 244 200 5 539 856 67,2 1 715 111 44,8

  Tuet ja avustukset     2 626 935 822 802 31,3 1 524 500 778 030 51,0 -44 773 -5,4

  Muut toimintatuotot    18 288 794 11 126 969 60,8 18 219 700 10 859 638 59,6 -267 331 -2,4

Tuotot yhteensä          39 886 779 21 241 195 53,3 37 390 600 22 722 642 60,8 1 481 447 7,0

Valmistus omaan käyttöön 343 618 233 995 68,1 187 000 124 932 66,8 -109 064 -46,6

TOIMINTAKULUT

  Henkilöstökulut

    Palkat ja palkkiot   -45 356 586 -27 297 287 60,2 -44 584 600 -26 315 017 59,0 982 270 -3,6

    Henkilöstökorvaukset 703 881 410 212 58,3 377 500 403 543 106,9 -6 669 -1,6

  Henkilösivukulut

    Eläkekulut           -11 823 788 -6 985 927 59,1 -10 888 400 -6 339 378 58,2 646 549 -9,3

    Muut henkilösivukulut -2 806 831 -1 743 373 62,1 -2 266 000 -1 276 683 56,3 466 690 -26,8

  Palvelujen ostot       -65 161 553 -36 110 829 55,4 -62 199 500 -36 082 956 58,0 27 873 -0,1

  Aineet,tarvikkeet, tavarat -8 237 943 -4 683 289 56,9 -8 318 400 -4 751 884 57,1 -68 595 1,5

  Avustukset             -9 083 394 -5 026 160 55,3 -8 367 000 -4 862 096 58,1 164 064 -3,3

  Muut toimintakulut     -11 582 537 -6 650 834 57,4 -11 300 800 -6 287 616 55,6 363 218 -5,5

Kulut yhteensä           -153 348 751 -88 087 487 57,4 -147 547 200 -85 512 087 58,0 2 575 401 -2,9

TOIMINTAKATE             -113 118 354 -66 612 297 58,9 -109 969 600 -62 664 513 57,0 3 947 785 -5,9

 Verotulot               82 202 559 50 046 584 60,9 79 937 000 49 730 037 62,2 -316 547 -0,6

 Valtionosuudet          37 167 455 21 554 609 58,0 36 900 000 21 854 128 59,2 299 519 1,4

 Rahoitustuotot ja -kulut

   Korkotuotot           599 607 223 617 37,3 505 000 204 635 40,5 -18 982 -8,5

   Muut rahoitustuotot   2 624 574 2 429 829 92,6 1 450 000 1 389 515 95,8 -1 040 314 -42,8

   Korkokulut            -1 009 776 -606 305 60,0 -900 000 -539 973 60,0 66 332 -10,9

   Muut rahoituskulut    -43 904 -2 738 6,2 -10 000 -5 139 51,4 -2 401 87,7

VUOSIKATE                8 422 160 7 033 299 83,5 7 912 400 9 968 690 126,0 2 935 392 41,7

Poistot ja arvonalentumiset -7 380 465 -4 091 029 55,4 -7 662 000 -4 012 410 52,4 78 619 -1,9

TILIKAUDEN YLI-/LIJÄÄMÄ 1 041 696 2 942 269 282,4 250 400 5 956 280 2378,7 3 014 011 102,4

Muutos tot 2016/2017
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Investoinnit 
 

Investointihankintojen toteutuma oli jakson lopussa 

30,55 %.  Mm. Tervasaaren kunnallistekniikan 1. vaiheen 
rakentaminen ja Ruotsinkylän katusaneerauksen 3. vaihe 
ovat käynnissä. Alakaupungin yhtenäiskoulun rakentami-

nen ja vanhan koulurakennuksen purkaminen ovat alka-

neet. Terveyskeskuksen ja Ruissalon liikuntahallin kor-

jaustyöt ovat meneillään. Kaupunki on ostanut Rauta-
korttelin tontin sekä Suurenniemen virkistysalueen. 
Suunniteltuja maanhankintoja satamatoimintojen tarpei-

siin ei ole vielä tehty.

Tulosennuste  

 
Tämän vuoden tuloksen ennustetaan kipuavan yli 0,5 mil-

joonan euron ennen tilinpäätössiirtoja. Tämä edellyttää, 

että toimialat pysyvät annetussa talousarviossa eikä mi-

tään yllättäviä kustannuksia synny.  

 

KESKEISET KEHITTÄMISHANKKEET 
 
Sote- ja maakuntauudistukseen valmistautuminen  

 
Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksista kaupungin ta-

louteen on tehty ennakkolaskelmia. Myös alustavat arviot 
henkilöstövaikutuksista on olemassa ja tarkemmat henki-

löstösuunnitelmat ovat valmistelussa. 
 

Kaupungin tavoitteet palvelujen saatavuuden turvaa-
miseksi on linjattu sekä on sovittu maakuntauudistuksen 

valmistelun seurannasta. 

Kaupunki päätti hakea yhdessä Kymenlaakson kuntien 

kanssa valinnanvapauspilottiin. 
  

Haminan kaupunki on nimennyt edustajan väliaikaishal-
lintoon.

Haminan kaupunkikeskustan kehittäminen 
 

Torin muutos- ja parannustyöt ovat käynnissä. Kauppato-

rin uusi palvelurakennus valmistuu loppuvuodesta.  

Raatihuoneen ympäristöä kokeiltiin kävelykatuna, mikä 

osoittautui toimivaksi ratkaisuksi. 

 
Tervasaaren kehittäminen  

 
Tervasaaren markkinointia varten tilattu Masterplan -

suunnitelma on valmis. Oolannin puiston yleissuunnitelma 
tulee käsittelyyn elokuussa.  

 
Tervasaarelle sijoittuvan yksityisen päiväkodin tontin kil-

pailutus on parhaillaan menossa. Varhaiskasvatus valitsee 
tarjokkaista palveluntuottajan, joka tekee tonttivarauksen 

elokuussa. 
 

Tervasaaren laiturialueiden parantamisen yleissuunni-

telma hyväksyttiin valtuustossa kesäkuussa. Suunnitelma 
osa 30 Miles-hanketta, joka on Itäisen-Suomenlahden ve-

sistömatkailun kansainvälinen kehityshanke. Ensimmäi-
sessä toteutusvaiheessa vuonna 2017 rakennetaan vieras-

veneilyä palveleva laiturialue kokonaan uudelleen ja mm. 
lisätään venepaikkojen määrää. Muilta osin suunnitelma 

käsittää entisen laiturialueen korjaamista, joka toteute-
taan vaiheittain usean vuoden kuluessa. 

 
Vetovoimainen asuminen  
 

Tervasaaren markkinointia tehostetaan Masterplanin 
avulla. Maaseutuasumisen vetovoimaisuudesta on keskus-

teltu mm. asukasyhdistysten ja kyläyhdistysten puheen-
johtajien tapaamisessa. Yhdistyksiä aktivoitiin mm. kerto-

maan tonttitarjonnasta ja haja-asutusalueiden rakennus-
paikoista kaupungin nettisivuilla. 

 
Kiinteistövälittäjien näkemyksiä asumisen vetovoimaisuu-

den lisäämiseksi on kuultu. 

 
Kaupunginhallituksen päätöksellä avustetaan uusien his-

sien rakentamista vanhoihin kerrostaloihin. Avustuksen 
määrä on 7.500 euroa/hissi. Lisäksi esteettömään asumi-

seen kohdistuvia toimenpiteitä kehitetään rakennusval-
vonnan, kotipalvelun ja sosiaalityön yhteistyönä. 

 
”Asumaan Haminaan” -markkinointisuunnitelma on val-

mistelussa (valmistuu 31.8.2017 mennessä). 
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Nykyisten sekä tulevaisuuden asuinalueiden vetovoimate-

kijät ovat tarkastelussa. Tavoitteena on tuoda esiin eri 
asuinalueiden palvelut, joukkoliikenneyhteydet, virkistys- 

ja työpaikka-alueet sekä muita alueiden erityispiirteitä 
(valmistuu 30.9.2017 mennessä).  

 
Rantarakentamisen periaatteita selvitetään esim. Mäntä-

lahti–Pyötsaari osayleiskaavassa (valmistuu 31.10.2017 
mennessä). 

 

Rakentamisen neuvontaa jatketaan edelleen rakennusval-
vonnan 1-2 kertaa vuodessa järjestettävillä rakentajapäi-

villä. 
 

Hamina-Asuntojen asukkailleen suunnattu asukastyytyväi-
syyskysely on valmistunut, analysointi kesken. 

 
Kaupunkimarkkinointi 
 

Haminan kaupungin uuden brändin jalkauttamista on 
tehty koko vuoden. Suomi 100 -juhlavuoteen liittyen toi-

nen versio tapahtumakalenterista julkaistiin touko-
kuussa. Kalenterissa oli touko-joulukuulle lähes 200 ta-

pahtumaa. 
 

Tapahtuma- ja markkinointiyhteistyötä on tehty tiiviisti 
haminalaisten yhteisöjen kanssa. Yhdessä Kehittyvä Ha-

mina ry:n kanssa järjestetty kesän avaustapahtuma Kesä-
tuulella Haminassa järjestettiin ensimmäisen kerran Raa-

tihuoneentorilla. Myös heinäkuussa seudulle saapuville 
risteilijöille ideoitiin erilaista tarjontaa Haminassa yh-

dessä Cursor Oy:n sekä haminalaisten yrittäjien ja yhtei-
söjen kanssa. 

Vuoden 2017 markkinoinnin pääkampanjan konsepti on 
nimeltään ”Tällaisia me olemme. Tutustu meihin.” Kam-

panjasivusto avautui toukokuussa. 
 

Kampanjasivustoa lanseerattiin touko-kesäkuussa laajasti 
printissä, sosiaalisessa mediassa ja televisiossa MTV3-ka-

navalla. Kampanja toteutui odotettua paremmin. Näyt-
töjä kertyi ennustettua enemmän ja sivustolle ohjaudut-

tiin ahkerasti. Erityisen hyvin käytetyistä formaateista 
toimi liikkuva kuva eli videot. Kaikkiaan näyttöjä kertyi 

2,95 milj. ja klikkejä 15 100 kpl.  
 

 

Henkilöstön osaamisen vahvistaminen  

 
Osaamisen systemaattinen johtaminen varmistaa kau-
pungin tavoitteisiin ja päämääriin pääsemisen nyt ja tu-

levaisuudessa. Osaaminen nähdään keskeisenä osana 
työhyvinvoinnin kokemusta. 

 
Osaamisen johtamisen käytänteiden jalkauttamista on 

jatkettu ja esimiesten raportoimat osaamistarpeet viety 
osaamisen hallinnan järjestelmään. Järjestelmää on esi-

telty päälliköille ja joillekin lähiesimiehille. Esittelyn tar-
koituksena on ollut antaa päälliköille kokonaiskuva jär-

jestelmästä ja aktivoida tulosalueen keskustelua osaami-
sen johtamisesta. Syksyn käyttönottokoulutuksesta on 

sovittu. 
 

Esimiesten yhdenmukaisen toiminnan vahvistamiseksi ” 
suunniteltua henkilöstöjohtamisen peliä on pilotoitu. 

Myös työntekijöiden käyttöön on valmisteluissa ”työhy-
vinvointi -peli”.   

 
 

 
Prosessijohtaminen sekä toimintojen ja palvelu-

jen sähköistäminen  
 

 
 

 

Prosessijohtamisen kehittämishanke on käynnistynyt 
maaliskuussa. Hankkeessa uutta henkilöstöorganisaatiota 

kehitetään edelleen kohti prosessiorganisaatiota. Tavoit-
teena on kehittää oman yksikön tai palvelualueiden yli 
meneviä palvelu- ja toimintoketjuja. Prosesseissa tarkas-

tellaan kuntalaisten palvelutarpeita kokonaisvaltaisem-
min perinteisen sektoriajattelun sijaan.  

 
Uudistuksien avulla pyritään vahvistamaan kuntalais- ja 

asiakaslähtöisyyttä sekä lisäämään toiminnan asiakastyy-
tyväisyyttä, tuloksellisuutta ja henkilöstön työhyvinvoin-

tia. Prosessijohtaminen edellyttää tiimimäistä toiminta-
mallia, jossa samalla hyödynnetään digitalisaation tuomat 

mahdollisuudet.  

 
Hanke jatkuu vielä tulevan vuoden. Tavoitteena on, että 

henkilöstöorganisaatio siirtyy uuteen toimintamalliin 
2019 alusta. 

 
Kaupungin nettisivuille on avattu maksuton verkkolasku-

portaali, joka mahdollistaa verkkolaskujen lähetyksen 
Haminan kaupungille silloin, kun toimittajalla ei ole omaa 

sähköistä verkkolaskutusohjelmaa.  
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Kuntahankintojen kehittäminen 

 
Haminan kaupungin hankintaohjeet on valmisteltu kesän 

2017 aikana ja kaupungin johtoryhmä ja laajennettu joh-
toryhmä ovat käsitelleet hankintaohjeet elokuun 2017 ai-

kana. Hankintaohjeiden uudistamiseen liittyy useita stra-
tegisia valintoja, joten ennen kaupunginhallituksen käsit-

telyä ja hyväksyntää hankintaohjeiden sisältämiä linjauksia 
on arvioitava vielä uudestaan ja tehtävä tiettyjä strategisia 

valintoja. Hankintojen järjestämistä Haminan kaupungissa 

on arvioitava talousarviokäsittelyn ja tulevaisuuden Ha-
minan prosessityön yhteydessä. Millaista hankinta-asian-

tuntemusta Haminan kaupungissa tarvitaan ja millaisia 
hankintapalveluita ostetaan jatkossa esimerkiksi Han-

kinta Taitoalta. Liittymistä KL Kuntahankintojen puiteso-
pimuksiin suositellaan.

 

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 
 

 
Tärkeimpien konserniyhtiöiden tavoitteet 

 
Yhteisön nimi Haminan Energia Oy 

Yhteisön tytäryhtiöt - 
Toiminta-ajatus Haminan Energia Oy:n omistajapoliittisena tavoitteena ei ole 

tuottaa ensisijaisesti voittoa omistajalleen vaan päätavoite on tur-

vata energiahuollon toimintavarmuus, energian laatu ja hinnan kil-
pailukyky sekä energiatoimialan paikallinen kehittäminen.  

 
Haminan Energia Oy:n tulee toiminnassaan ja hinnoittelussaan 

toimia tasapuolisesti ja kustannusvastaavasti sekä kehittää ener-
gianhuoltoverkostoja ja palveluntarjontaa niin, että alueen luon-

nollinen kasvu on mahdollista. 
 

Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet 2017 Energiamuotojen toimitusvarmuuden ja riittävän laatutason yllä-
pitäminen, josta tulee voida huolehtia myös poikkeustilanteissa 

olosuhteiden mahdollistamalla tavalla. Vuonna 2025 yhtiön säh-
köntuotannon tavoitteena on olla täysin omavarainen sekä saa-

vuttaa 90 %:n osuus tuotannosta joko päästöttömillä tai uusiutu-
villa tuotantomuodoilla. 

 
Maakaasun ja kaukolämmön tavoitteena on saavuttaa vuoteen 
2020 mennessä 38 %:n osuus kaikesta muusta kuin teollisuuden 

käytöstä joko päästöttömillä tai uusiutuvilla tuotantomuodoilla. 
 

Tärkeimmät investoinnit 2017–2019 LNG-varastoterminaalin toteutuminen satamaan 2019 

LNG-voimalaitoksen toteutuminen satamaan 2018 

Fennovoima-hankkeen valmistelu 2017–2019 

 

Arvio toiminnallisten tavoitteiden ja investointien toteutumisesta 

 
Sähkön, kaasun ja kaukolämmön toimitusvarmuus oli erin-
omainen. Sähkönjakelussa kaikkien keskeytysten vuotui-

nen muuntopiirikerroilla painotettu keskeytysaika asiak-
kaalla 2 min 42 s. Kaasunjakelussa ja kaukolämmön toimi-

tuksessa keskeytyksiä ei ollut lainkaan jaksolla tammi-hei-
näkuu 2017. Sähkön myynnistä omilla tuotanto-osuuksilla 

katettiin 41 % jaksolla tammi-heinäkuu 2017. Biokaasun 
osuus kaasun toimituksessa oli 2 % ja kaukolämmön toimi-
tuksessa 3 % jaksolla tammi-heinäkuu 2017. 

 
LNG-varastoterminaalin rakentamisesta on tehty pää-

tös, ja päivitetyn aikataulun mukaan terminaali valmistuu 
vuoden 2020 kuluessa (viimeistään 31.8.2020). Haminan 

Energian oman pääoman ehtoinen lisäsijoitus terminaali-
yhtiöön vuonna 2017 (=investointi) tulee olemaan enin-

tään 5 M€.  
 

LNG-voimalaitoshanke satamassa on jäädytetty kannat-
tamattomana. Sähköenergian alhainen hinta ei mahdol-

lista hanketta.  
 
Fennovoima hanke etenee suunnitellusti. Voimalaitoksen 

ennakoitu käyttöönotto on vuonna 2024. Haminan Ener-
gian keskimääräinen vuotuinen investointi hankkeeseen 

on 1,25 M€-tasoa vuosina 2017–2019. 
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Taloudellinen tulos, ennuste vuodelle 2017 

 
Tuloksellisuusmittarit TP 2014 TP 2015 TP 2016 ARVIO 2017 Toteutuma 31.7. 

Liikevaihto € 30 708 959 30 229 199 30 772 044 33 655 300 17 653 311 

Liikevaihdon muutos, % -16,1 -1,6 +1,8 +6,8 -0,4 

Liikevoitto % -7,8 +1,5 +3,73 +8,2 +5,7 

Henkilöstö 56 51 40 40 39 

 
 
 
Yhteisön nimi Hamina Asunnot Oy (konserni) 

Yhteisön tytäryhtiöt As. Oy Haminan Kalliopuisto, As.Oy Haminan Balladi, As.Oy Haminan 
Jamilahdenpuisto, As.Oy Haminan Merituuli, As.Oy Vehkalahden 

Tompurinlehto, As.Oy Vehkalahden Ruissalonlehto 
 

Toiminta-ajatus Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarjonta 
 

Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet 2017 Lisätään toimenpiteitä asuntokannan sopeuttamiseksi kysyntää vastaa-
vaksi: osaomistusasuntojen vuokrauksen sijaan ensisijaisena vaihtoeh-

tona niiden myynti, pitkään vähäisellä käyttöasteella olevan vuokraker-
rostalon myynti. Säilytetään kohtuullinen vuokrataso pitämällä vuokrat 

nykyisellä tasolla. 
 
Tehostetaan asukasvalintaprosessia ja asukkaiden ohjausta. 

Toteutetaan asukastyytyväisyyskysely. 
 

Tärkeimmät investoinnit 2017–2019 Kiinteistöjen ja asuntojen korjausinvestointeihin 1.0 M€. 

 
Arvio tavoitteiden ja investointien toteutumisesta 

 
Vuokrakerrostalo Marjarinne 5 myytiin ja kiinteistö siir-

tyi uudelle omistajalle 1.7.2017. Kiinteistöön kohdistuva 
jäljellä oleva lainapääoma n. 165.000 euroa maksetaan 

pois syyskuussa. 
 

Asunto Oy Haminan Kalliopuiston sulautumisprosessi 
Hamina-Asuntoihin on meneillään. Sulautuminen rekis-

teröidään 31.12.2017. 
 

Asukastyytyväisyyskysely toteutettiin huhtikuussa. 
 
Osaomistajien ja Hamina-Asuntojen välisiin sopimuksiin 

perustuen lunastettiin takaisin kahden osaomistushuo-
neiston 10 %:n omistusosuudet yhteishintaan 30.210 eu-

roa. Takaisinlunastuksiin ei talousarviossa ole varau-
duttu. Omistusosuuksia on takaisin lunastettu yhteensä 

15 huoneiston osalta ja yhteensä noin 239.000 euron 
kauppahinnalla. Yhden takaisinlunastetun Asunto Oy Ha-

minan Merituulen kaksion 100 %:n omistusosuus myy-
dään 74.500 euron kauppahinnalla. Kauppakirja allekir-

joitetaan elokuun lopulla. 

Investoinnit käsittävät mm. Konttikuja 2 ja Konttikuja 4 

kylpyhuoneiden uusimisen. Hevoshaankatu 7 parvekkei-
den peruskorjaus alkaa elokuun lopussa ja vastaavanlai-

sen korjauksen suunnittelu Hevoshaankatu 5:n osalta 
käynnistetään syksyn kuluessa. Edellä mainittujen kor-

jausten kustannukset ovat n. 600.000 euroa. Vuonna 
2015 aloitettujen taloudellisesti merkittävien investoin-

tien rahoittamiseen on otettu 3.0 milj. euron laina, josta 
kolmas lainaerä 1.0 milj. euroa nostetaan tämän vuoden 

lopussa. 
 
Yhtiön vuoden 2017 liikevaihtoarvio sisältää n. 6 %:n 

käyttöastevajauksena 350.000 euroa.  Nykyisellä arvioi-
tua alhaisemmalla käyttöasteella koko vuoden liikevaihto 

tulee jäämään 5.4–5.5 milj. euron tasolle.  Asuntojen 
käyttöasteen parantamiseen pyritään kaikin yhtiön käy-

tettävissä olevin toimenpitein. Hoitokulujen arvioidaan 
toteutuvan talousarvion puitteissa ja rahoituskulujen jää-

vän korkovarauksen ja alhaisen korkotason ansiosta noin 
10 % alle arvioitujen rahoituskulujen.  
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Taloudellinen tulos, ennuste vuodelle 2017 
 

Tuloksellisuusmittarit 
TP 2014 TP 2015 TP 2016 ARVIO 2017 

Toteutuma 

31.7. 

Liikevaihto € 5 831 386 5 799 109 5 788 003 5 810 000 3 198 865 

Liikevaihdon muutos % 1,8 -0,5 -0,2 -6,4 -5,9 (vrt.7/2016) 

Liikevoitto % 29,6 28,7 27,2 22,1 20,5 

Henkilöstö kpl 9 9 9 9 9 

 
Liikevaihdon asuntojen määrä kpl  880 875 871 871 856 

Asuntojen käyttöaste % 96,4 94,2 92,7 94,0 88,1 

Asukasvaihtuvuus  % 22,7 23,3 18,4 20,0 13,3 

Vuokra-asuntojen keskineliövuokra 

€/kk 

 9,56 9,78 9,98 10,00 10,00 

 
 
Yhteisön nimi HaminaKotka Satama Oy (konserni) 
Yhteisön tytäryhtiöt Kotkan Satamatalot Oy 

 
Toiminta-ajatus Kehittää ja ylläpitää toimintaedellytyksiä merikuljetuksille ja niitä 

palveleville yrityksille, huolehtia sataman infrastruktuurista, alus-lii-
kenteestä ja nosturipalvelujen tarjoamisesta. Kiinteistöjen omistus 

ja hallinnointi on pääosin keskitetty tytäryhtiölle. 
 

Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet 2017 Liikennemäärä kasvaa 7 % vuodesta 2016. Suuri osa kasvusta tulee 

Nord Stream- kaasuputkiprojektista. Kaksi suurta projektiliiken-
nettä (kaasuputki- ja Sarens-projektit) saadaan hyvin hoidettua. 

 
Viime vuosina syntynyt korjausvelka ei enää kasva. Korvaus-inves-

toinnit säilyvät edellisten vuosien tapaan vähäisinä eli 3 miljoonassa 
eurossa.  

 
Tärkeimmät investoinnit 2017–2019 D-kentän rakentaminen etenee puoliväliin projektin kokonaissuun-

nitelmasta. D-kentän ja projektiliikenteen edellyttämä rakentami-
nen kasvattavat uusien investointien määrää merkittävästi ensim-

mäistä kertaa Haminan ja Kotkan satamien fuusion jälkeen. 
 

Arvio toiminnallisten tavoitteiden ja investointien toteutumisesta 
 
NordStream2 -kaasuputkiprojektin liikenteen käynnisty-

minen on lykkääntynyt kolmannen vuosineljänneksen lo-
pulle. Tästä huolimatta liikennemäärä kasvoi lähinnä met-

säteollisuustuotteiden viennin lisäännyttyä tammi-heinä-
kuussa 6,1 % verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuosi sit-

ten.  

Sarens-projektin rakentamistyöt ovat edenneet suunni-

tellussa aikataulussa. D-kentän rakentaminen on aloi-
tettu. Infran ylläpidosta syntyvät korvausinvestoinnit to-

teutetaan pääosin kesän aikana, mutta niiden määrä tulee 
jäämään koko vuoden osalta suunnitellusti noin 3 miljoo-

naan euroon. 
 

Taloudellinen tulos, ennuste vuodelle 2017 
 

Tuloksellisuusmittarit 
TP 2014 TP 2015 TP 2016 ARVIO 2017 

Toteutuma 

31.7. 

Liikennemäärä, tuhatta tn 13,4 13,0 13,4 14,5 8,4 

Liikevaihto M€ 42,7 39,9 39,9 41,5 23,9 

Liikevaihdon muutos % -1,4 -6,4 0 +3 +2,4 

Liikevoitto M€ 4,5 3,7 7,1 5,4 6,5 

Liikevoitto % 10 9 18 13 27 

Henkilöstö, keskimäärin kpl 78 68 66 65 66 
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Yhteisön nimi Linnoituksen Uimahalli Oy 

Yhteisön tytäryhtiöt - 
Toiminta-ajatus Uimahallirakennuksen vuokraus uimahalli- ja muihin liikunta- ja hy-

vinvointipalveluihin 
Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet 2017 Uimahallitoiminnasta vastaa kaupunki 

Tärkeimmät investoinnit 2017–2019 - 
 

Arvio tavoitteiden toteutumisesta 
 
Liikevaihdon toteutuma on talousarvion mukainen. 

Hoito- ja rahoituskulut ovat toteutuneet talousarvion 
puitteissa. Liikevaihdon muutokseen vaikuttaa siivous-

kustannusten siirtyminen yhtiöltä kaupungille.  
 

Koko vuoden osalta yhtiön liikevaihdon toteutumiseen 

vaikuttaa myös Haminan kaupungin Terveyskioskille 
1.6.2017 alkaen vuokratun tilan vuokratulot. Hoito- ja 

rahoituskulujen odotetaan vuonna 2017 toteutuvan arvi-
oitujen mukaisina. 

Taloudellinen tulos, ennuste vuodelle 2017 
 

Tuloksellisuusmittarit TP 2014 TP 2015 TP 2016 ARVIO 2017 Toteutuma 31.7. 

Liikevaihto € 1 013 550 984 494 1 006 777 849 000 496 820 

Liikevaihdon muutos-% -  2,2 -15,6 -13,7  (vrt. 7/2016) 

Liikevoitto %   22,1  36,7 

 

 
Yhtiöllä ei ole omaa henkilöstöä. 

 
 

 
Yhteisön nimi Haminan Hotellikiinteistöt Oy 

Yhteisön tytäryhtiöt Kiinteistö Oy Haminan Linnoituksen Hotelli 
Toiminta-ajatus Hotellikiinteistön vuokraus 

Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet 2017 Hotellitoiminnasta vastaa SpaHotel-Hamina 
Tärkeimmät investoinnit 2017–2019 - 

 

Taloudellinen tulos, ennuste vuodelle 2017 
 

Tuloksellisuusmittarit TP 2014 TP 2015 TP 2016 ARVIO 2017 Toteutuma 31.7. 

Liikevaihto €  71 249 69 768 69 183 69 000 40 278 

Liikevaihdon muutos, % -0,6 -2,1 -0,8 -0,3 -0,2 

Liikevoitto-% 35,0 -8,4 -8,9 -9,0 -13 

 

Yhtiöllä ei ole omaa henkilöstöä. 
 

 
 
  



 

18 

 

 
Konsernipalvelujen palvelualue 
 
 

Toimielin  KAUPUNGINVALTUUSTO 
Tulosalue  Kaupunginvaltuusto 

Tulosyksiköt  kaupunginvaltuusto 

Tehtävä  Kaupunginvaltuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Valtuusto vastaa kaupungin talou-

desta ja toiminnasta. Valtuusto on hallintosäännöllä siirtänyt toimivaltaansa myös muille 
toimielimille.  

 
Talousarvion toteutuminen  

 

 
 

 
 

 
 

 

Toimielin  TARKASTUSLAUTAKUNTA 

Tulosalue  Tarkastustoimi 

Tulosyksiköt  Tarkastustoimi 

Tehtävä Kuntalain mukaisen tarkastuksen järjestäminen, kunnanvaltuuston päätettävien tarkas-
tusta koskevien asioiden valmistelu, valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden 

toteutumisen arviointi sekä tilintarkastus. 
 

Talousarvion toteutuminen 
 

 
 
Tilintarkastusyhteisön laskutus jaksottuu toteutuneiden 

tarkastuspäivien perustella.
 

 
  

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2017 esitykset talousarvio

120 KAUPUNGINVALTUUSTO

Toimintamenot               -120 900 -120 900 -69 008 57,08 -120 900

Toimintakate                    -120 900 0 -120 900 -69 008 57,08 0 -120 900

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2017 esitykset talousarvio

121 TARKASTUSTOIMI

Toimintamenot               -50 000 -50 000 -27 491 54,98 -50 000

Toimintakate                    -50 000 0 -50 000 -27 491 54,98 0 -50 000
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Toimielin  KAUPUNGINHALLITUS 

Tulosalue  Konsernijohto 
Tulosyksiköt  Konsernijohto, yleinen hallinto ja edunvalvontatehtävät 

Vastuuhenkilö  Kaupunginjohtaja 

Tehtävä  Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä kaupunginval-
tuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupun-

ginhallitus valvoo kaupungin etua, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa.  
 

Sitovat tavoitteet 
 

Tavoite: 

  
STRATEGIATYÖN KÄYNNISTÄMINEN 

 

Mittari 2017 Toteutuma 31.7. 

 

Strategiatyö käynnistyy syksyllä 2017 ja strategia on 
valmis keväällä 2018. 

 

 

Strategiatyö on käynnistynyt. Tavoitteena on, että stra-
tegia valmistuu samaan aikaan talousarvion kanssa. 

Arviointi: 
Strategiatyö on käynnistynyt ja prosessi etenee suunnitelman mukaisesti. Strategia on valmis joulukuussa. 

 

 
Talousarvion toteutuminen  

 

 
 
Toimintakatteen toteutumisprosenttia nostavat koko 

vuodelta maksetut avustukset, jäsenmaksut ja pelastus-
toimen investointiosuus. 

 
 

 

Toimielin  KAUPUNGINHALLITUS 
Tulosalue  Konsernipalvelut 

Tulosyksiköt  Hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, talouspalvelut 

Vastuuhenkilö  Konsernipalvelujohtaja 

Tehtävä  Tukea demokraattista päätöksentekoa sekä strategista ja operatiivista johtamista, huoleh-
tia kaupungin johtamisjärjestelmän toimivuudesta, luoda yhteistyössä palvelualueiden 

kanssa edellytyksiä sille, että kaupunkilaisille tuotettavat palvelut ovat vaikuttavia, tehok-
kaita ja taloudellisia sekä tuottaa palvelualueille hallinto-, talous- henkilöstö-, omistajaoh-

jaus-, viestintä- ja ICT-palveluita 
  

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2017 esitykset talousarvio

122 KONSERNIJOHTO

Toimintatulot 240 0

Toimintamenot               -4 229 500 4 000 -4 225 500 -2 570 376 60,83 -4 225 500

Toimintakate                    -4 229 500 4 000 -4 225 500 -2 570 136 60,82 0 -4 225 500
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Sitovat tavoitteet 
 

Tavoite: 

 HANKINTAOHJEIDEN UUSIMINEN 
 

Mittari 2017 Toteutuma 31.7. 

 

Ohjeet on uudistettu 30.6. mennessä. 
 

 

Hankintaohjeet on valmisteltu kesän 2017 aikana ja käsi-
telty johtoryhmissä elokuussa 2017. Kaupunginhallituk-
sen käsittely ja hyväksyntä syksyllä 2017. 

 

Arviointi: 
Hankintaohjeet on valmisteltu kesän 2017 aikana ja ne ovat olleet elokuussa kaupungin johtoryhmän ja laajenne-

tun johtoryhmän käsittelyssä. Muutamia strategisia valintoja arvioidaan vielä uudestaan ja Cloudia-hankintajärjes-
telmän hankintaa pohditaan ennen hankintaohjeiden hyväksyttämistä kaupunginhallituksella syksyn 2017 aikana.  

 

 
Talousarvion toteutuminen 

 

 
 
Talousarviomuutoksena ovat ensimmäisen arvioinnin yh-

teydessä lisätyt Viestintä- ja markkinointitiimiin muilta 
tulosalueilta siirtyneiden henkilöiden palkkakustannuk-

set.  

Muutosesityksenä on työtilojen tiivistämisestä johtuva si-

säisten vuokrien pienentäminen.  Työllistämismäärära-
hoja on lisätty tulosalueiden välisillä siirroilla.

Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uh-
kaavat riskit  

Riskienhallinta nyt ja jatkossa 

Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutusten epä-

varmuus 
Kaupungin rahoituskyky tulee heikkenemään ja talou-

den tasapainottelu vaikeutuu. Tukipalveluiden kysyntä 
vähenee. 

 

 

 
Tiivis talouden seuranta sekä ennakoivat toimenpiteet 

sosiaali- ja terveyspalvelujen menokehityksen hillitse-
miseksi. Henkilöstösuunnitelmien laatiminen on käyn-

nistynyt. 

Verotulojen hidas kehitys 
Veropohja heikkenee arvioitua nopeammin. Asukas-

luku pienenee. 
 

 
Asukasluku-, työllisyys- ja työpaikkakehityksen tiivis 

seuranta.  Reagoidaan muutoksiin nopeasti. Toiminnan 
ja talouden ohjaus on ennakoivaa. 

Investointiohjelma laajentumisen paine 
Kolmen vuoden investointien keskiarvo ylittää kestä-

vän 10 M€:n rajan. Painetta aiheuttavat erityisesti sisäil-
maongelmaisten rakennusten peruskorjaustarpeet. 

 

 
Investointiohjelman perustana on palveluverkkolinjaus.  

Investointiohjelmasta laaditaan pidemmän tähtäimen 
suunnitelma (10 v.) ja investoinnit jaksotetaan taloudel-

lisen kantokyvyn mukaisesti. Käyttötalouden vahvista-
mista jatketaan rakenteita ja prosesseja uudistamalla.  

 

 
 

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2017 esitykset talousarvio

125 KONSERNIPALVELUT

Toimintatulot               415 800 415 800 71 231 17,13 16 000 431 800

Toimintamenot               -5 275 200 -77 100 -5 352 300 -3 098 512 57,89 -21 100 -5 373 400

Toimintakate                    -4 859 400 -77 100 -4 936 500 -3 027 281 61,32 -5 100 -4 941 600
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Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2017 esitykset talousarvio

11 KONSERNIPALVELUT YHTEENSÄ

*     Toimintatulot               415 800 0 415 800 71 471 17,19 16 000 431 800

*     Toimintamenot               -9 675 600 -73 100 -9 748 700 -5 765 387 59,14 -21 100 -9 769 800

* Toimintakate                    -9 259 800 -73 100 -9 332 900 -5 693 916 61,01 -5 100 -9 338 000
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Hyvinvointipalvelujen palvelualue 

 
Toimielin SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 31.5.2017 asti, 

HYVINVOINTIVALIOKUNTA 1.6. alkaen 

Tulosalue  Terveyspalvelut 
Tulosyksiköt Perusterveydenhuolto, Suun terveydenhuolto, Erikoissairaanhoito, Tukipalvelut 

Vastuuhenkilö  Terveyspalveluiden päällikkö 

Tehtävät tukevat kuntalaista tarjoamalla ennaltaehkäiseviä ja korjaavia terveydenhoito-

palveluja. Kaiken toiminnan tavoitteena on hyvinvoiva haminalainen. Arvojamme ovat 
asiakaslähtöisyys, turvallisuus, yhteisöllisyys sekä laadukkaat, oikea-aikaiset terveyspalve-

lut. 
 

Sitovat tavoitteet 

 

Tavoite 1:  
TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT JA ENNALTAEHKÄISEVÄT TERVEYSPALVELUT 

 

 toimintaa kehitetään kuntalaisille tiedottamalla terveyttä edistävistä palveluista mm. mies 40 terveys- ja lii-
kuntaohjelma, terveystarkastukset, liikuntaan osallistuminen ja terveysluennot  

 elintaparyhmien tehostaminen 

 kriisityöryhmän uudelleen organisointi ja kriisityön tehostaminen terveysaseman ja päivystyspoliklinikan 
yhteistyönä 

 suun terveydenhuolto: harjauskoulun toiminnan jatkaminen (kaikki 2-luokkalaiset, muut havaitun tarpeen 
mukaan) 

 ehkäisevän hoidon ja potilaiden omahoidon painottaminen korjaavan hoidon yhteydessä 

 liikuntareseptit käyttöön yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (hoivakodit, kotihoito, esikoulut ja päiväkodit) 
 

Strateginen päämäärä: Terveyttä edistävillä ja ennaltaehkäisevillä terveyspalveluilla lisätään väestön hyvinvointia. 
Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti 

Mittari 2017 Toteutuma 31.7. 

TEA-viisari (terveydenedistämisaktiivisuus) 

(suun terveydenhuolto, terveysasema ja kuntoutus) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Terveydenedistämisaktiivisuudesta on raportoitu so-

siaali- ja terveyslautakunnalle 15.2.2017 (§ 4) ja kau-
punginjohtajan terveyspalaverissa kevään 2017 ai-

kana. 
 

Suun terveydenhuollossa harjauskoulutoiminta (2 lk 
ja muut tarpeen mukaan) toteutuu suunnitellusti. 

2-luokkalaiset 100 % ja muita harjausopetus- ja en-
naltaehkäiseviä käyntejä yli 200. 

 
Ikäihmisille ja heidän omaisilleen on järjestetty luen-

toja ennaltaehkäisevästä hammashoidosta kuusi ker-
taa vuodessa. Asumis-/hoivapalveluyksiköiden hoito-
henkilökunnan suun terveydenhoidon koulutusta jär-

jestetään vuosittain suun terveydenhuollon toimesta. 
Suusairauksien ennaltaehkäisevä ote ja potilaan infor-

mointi sekä omahoidon painottaminen huomioidaan 
kaikilla hammashoitokäynneillä. 

 
Fysioterapeuttien suoravastaanotto on käynnistynyt 

yhteistyössä avoterveydenhuollon kanssa siten, että 
myös lääkärit voivat varata suoravastaanottoaikoja 

ohjaukseen ja neuvontaan. 
 

Aikuisten toimintaterapian kehittämiseksi ja turvaa-
miseksi on kuntohoitajan toimi muutettu toimintate-

rapeutin toimeksi. Toimen täyttö on meneillään.  
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Elintaparyhmien määrä 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Lasten ja nuorten ennaltaehkäisevien ja terveyttä tuke-
vien palvelujen kehittäminen moniammatillisesti 

 
 

 
 
 

 
 

Hoitoprosessien kehittäminen 
 

 
 

Apuvälinepalvelut tuotetaan kustannustehokkaasti 
lähipalveluna noudattaen HUS:n apuvälineiden myön-

tämiskäytäntöjä ja kriteereitä. 
 

Moniammatillisen työskentelyn järjestelmällinen to-
teutuminen liittyen diabeteksen, osteoporoosin ym. 

terveys- ja liikuntaneuvontaan. Korjaavan hoidon pit-
käaikaissairauksien komplikaatioiden ehkäisyyn kiin-

nitetään huomiota. Toiminta ei ole vielä täysipainoi-
sesti käynnistynyt. 

 
Terveysasemalla on pidetty kaksi painonhallintaryh-

mää (18 osallistujaa pudottivat painoa 84 kiloa) sekä 
rentoutusryhmä. 

 
Terveyskioskilla on pidetty teemapäiviä yhteensä 15. 

Aiheina mm. liikunta, ihon hoito, terveelliset elämän-
tavat syövän ennaltaehkäisyssä, muisti, suun terveys, 
astma ja mielenterveys. Terveyskioskin henkilökunta 

jalkautui mm. naisten hyvinvointipäivään Haminan lii-
kuntahallille. 

 
Haminan Zonta-kerho ja Haminan Rouvasväen yh-

distys ry lahjoittivat terveyskioskille kehonkoostu-
musmittarin, jonka avulla voidaan tehostaa terveys-

neuvontaa. 
 

Henkilöstö on osallistunut ”Matka hyvään kuntoon”- 
rekkakiertueelle sekä Neuvottoman koulun vanhem-

painiltaan sokerinäyttelyn kera. 
 

Terveysasemalla pidettiin diabeteksen hyvä hoito, 
terveellinen aurinkokäyttäytyminen, omais- ja lähi-

työn projekti, lääkkeiden säilytys sekä käsihygienian 
teemapäivät. 
 

Liikuntatoimen liikunnanohjaaja on käynnistänyt yk-
silöllisen liikuntaneuvonnan yhteistyössä kuntoutus-

yksikön kanssa. Tapaamiset toteutuvat kuntoutusyk-
sikön ryhmätilassa (neljä tunnin aikaa viikottain). 

 
Psykiatrian poliklinikalla potilaitten Leponex-vertais-

tukiryhmiä on kaksi, jotka ovat toteutuneet huhti-
kuun alusta alkaen kerran kuukaudessa. Ohjaajina 

kaksi sairaanhoitajaa ja ryhmiin osallistui yhteensä 11 
potilasta. 

 
Kuntoutusyksikkö on käynnistänyt tiiviimmän yhteis-

työn kouluterveydenhuollon kanssa siten, että fy-
sioterapeutit ovat jalkautuneet kouluille. Kouluja on 

ollut 12 ja koululaisten vastaanottokäyntejä 212. 
 
Fysioterapeutit ohjaavat Urheiluakatemian opiskeli-

joita urheiluvammojen ennaltaehkäisyssä ja oman ke-
hon huollossa. 

 
Hamina on mukana alueellisessa KaatumisSeula- toi-

minnassa, jonka tarkoitus on ennaltaehkäistä kaatu-
mistapaturmia. Haminassa toiminta on käynnistynyt 
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Kriisiryhmien määrä 

 
 
Kroonisen kivunhoidon prosessia on jalkautettu 

yhteistyössä liikuntatoimen kanssa. Terveyspalve-
luissa toiminnassa ovat keskeisesti mukana terveys-

kioski ja kuntoutusyksikkö. 
 

Suun terveydenhuollossa välinehuollon suunnittelu 
on keskeytetty toistaiseksi SOTE-valmistelun vuoksi, 

mutta liikkuvan hammashoitoyksikön suunnittelu on 
meneillään. 

 
Psykiatrian poliklinikalla on kaksisuuntaisen mieliala-

häiriön hoitoprosessin kuvaus saatu valmiiksi. 
 

Moniammatillisessa Avain-työryhmässä kehitettiin 
avainasiakkaiden IMS-prosessikuvaus. 

 
Kriisityön kehittäminen on käynnistetty. Päivystyk-

sessä on laadittu kriisitilanteiden IMS-prosessi.  
 
Terveysasemalla hoitotiimin asiakkaana on ollut noin 

10 asiakasta. Hoikussa on ollut 10 henkilöä elämän-
hallintakursseilla. 

 

Arviointi: 
Tavoite on toteutunut suunnitellusti. Tavoitteen mukaiset hankkeet ovat toimialaa laajempia, Haminan kaupungin 

sisäisiä, Etelä-Kymenlaakson yhteisiä ja maakunnallisia. 
 

 

Tavoite 2:  

SÄHKÖISTEN PALVELUJEN KEHITTÄMINEN 
 

 sähköisen ajanvarauksen käytön laajeneminen  

 tekstiviestimuistutteiden käytön laajeneminen 

 asiakkaiden omahoidon kehittäminen ja laajentaminen 

 IMS -menetelmän hyödyntäminen jokapäiväisessä työssä 

 etävastaanottojen käyttöönotto 

 digi-EKG:n, SAI-järjestelmän, päätöksenteon tuen, eResepti (käytössä 99 %) toimintojen juurruttaminen 
jokapäiväiseen käyttöön 

 

Sähköisestä tietojärjestelmästä saatava data päivittäisen työn seurantaan ja kehittämiseen. Raportointitiedon 

avulla tiedon hyödyntäminen palvelujen ennakointiin ja arviointiin (=tiedolla johtamista). Tiedolla johtaminen 
mahdollistuu, kun on oikeaa ja ajantasaista tietoa päätöksenteon tueksi. Väestön omahoitomahdollisuudet li-

sääntyvät. 
 

Strateginen päämäärä: Digiteknologian hyödyntäminen kaikissa terveyspalveluissa lisääntyy. 
 

Mittari 2017 Toteutuma 31.7. 

Lähetteet erikoissairaanhoitoon 
 

 
Sähköinen ajanvaraus (toteutumis–%) 
 

 
 

 
 

 
 

Lähetteet erikoissairaanhoitoon ajalla 1.1.–30.4.2017, 
2 086 kpl (1.1.–30.4.2016, 2 039 kpl).  

 
Suun terveydenhuolto: Kansalaisen ajanvarauksen kautta 
uusia varauksia 1 461 kpl, uusia käyttäjiä 213 henkilöä (yh-

teensä käyttäjiä 616). 
 

Terveysaseman digitaalista ajanvarausta on suunniteltu ja 
tekniset valmistelut ovat käynnissä. 

Sähköinen ajanvaraus on kehitteillä kuntoutusyksikköön 
ja suoravastaanottoon. 
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Ulkokuntalaskutus 

 
 

Omahoitopalvelujen käyttäjät 
 

Infotaulut aktiivisessa käytössä 
 

 
Perumatta jääneet ajat 

 
 

 
Digi-diagnostiikka ja terveysteknologian käyttö 

 
 

Etävastaanotot 
 

 
Ulkopaikkakuntalaisten käyntejä terveyspalveluissa on 

yht. 2 165 kpl. 
 

Marevan omahoitopotilaita on 40. 
 

Infotaulut ovat olleet aktiivisessa käytössä ja palaute 
asiakkailta on ollut hyvää. 

 
Psykiatrian poliklinikalla perumatta jääneitä aikoja ajalla 

1.1–31.7.2017, 177 kpl ja suun terveydenhuollossa 154 
kpl. 

 
Muse-ekg ei ole vielä käytössä teknisten vaikeuksien 

vuoksi. 
 

Etälääkärikokeilu käynnistettiin yhteistyössä ikäihmisten 
palveluiden kanssa heinäkuun alussa. Pilottina palvelun 
käytössä on Muuraskoti. 

 

Arviointi: 
Osa tavoitteista on toteutunut suunnitellusti. Osa tavoitteista on edelleen kesken tai odottaa käynnistymistä. 

 

 

Tavoite 3: 
 SOTE-VALMISTELUT; PERUSPALVELUJEN TURVAAMINEN HAMINASSA 

 

 palvelupakettien rakentaminen 

 vertailutiedon hankkiminen suun terveydenhuollossa kansallisen SUHAT-hankkeen kautta.  

 valmistautuminen laboratorioanalytiikan siirtymiseen osaksi ERVA-alueen 

HUSLAB-diagnostiikkakeskusta 

 suun terveydenhuollon välinehuollon kehittäminen 

 asiakaspalautteet mahdollistavat palveluiden kehittämisen 
 

Strateginen päämäärä: palvelut vastaavat muuttuvia tarpeita. 
 

Mittari 2017 Toteutuma 31.7. 

Valitukset ja muistutukset 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Palvelujen peittävyys 
 

 
 

Käytön toistuvuus/asukas 
 

 
Suhat-hanke 

 
 

Suun terveydenhuollossa on ollut kaksi asiakasvalitusta 

ja niihin on vastattu kahden viikon kuluessa. 
 

Terveysasemalla on ollut yksi tietoturvaan liittyvä potilas-
valitus. Asiasta tehtiin selvitys ja asia käsiteltiin henkilös-

tön kanssa. Muistutukset ja kirjalliset valitukset yhteensä 
17 kpl. 

 
Hoitotakuu on toteutunut. 
 

Terveysasema 48,5 % / 60 %  
Päivystys 22,5 % / 30 %  

Suun terveydenhuolto 34 % / 30 % 
 

Terveysasema 2,6 kertaa/asukas 
Päivystys 3,2 kertaa/asukas 

 
Osallistutaan kansalliseen SUHAT-hankkeeseen vertailu-

tiedon saamiseksi. Va ylihammaslääkäri on osallistunut 
kahteen verkostopäivään keväällä. 
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Asiakaskyselyt- ja palautteet, asiakasraati 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Osallistuminen sote-valmisteluun 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Muut asiat 

 
Asiakastyytyväisyyskyselyt on toteutettu alkuvuoden ai-

kana päivystyksessä ja terveysasemalla. Päivystyksen asia-
kaskyselyn tulokset olivat pääasiassa positiivista ja kehi-

tystä tukevaa. Terveysaseman asiakaskyselyyn vastasi 84 
asiakasta. Suurin osa vastaajista (86 %) koki palvelun hy-

vänä tai erittäin hyvänä sekä ammattitaitoisena. Puhelin-
palvelun koki 61 % asiakkaista hyvänä tai erittäin hyvänä. 

Puhelinpalvelua olemme parantaneet lisäämällä maanan-
taiaamun ruuhka-ajalle viidennen puhelinvastaajan ja oh-

jeistamalla asiakkaita puhelinpalvelun käytössä. Lisäksi 
terveysaseman toimiston puhelimeen vastaa nykyisin sai-

raanhoitaja. 
 

Suun terveydenhuollon asiakaskysely on toteutettu mar-
raskuussa 2016 THL:n kanssa. Tuloksia odotellaan edel-

leen THL:stä.  
 
Psykiatrian poliklinikalla asiakastyytyväisyyskysely on to-

teutettu toukokuussa. Kyselyn yhteenveto on tekeillä. 
 

Kuntoutuyksikön Instant Feedback (Hymiö)- asiakaspa-
laute 27.6.17 saakka. Vastaajia 307, joista fysioterapiaan: 

 tyytyväisiä oli 92 % 

 neutraalia 4 % 

 kehitettävää 4 % 

 fysioterapiatoiminnan keskivaro on 1,12 eli erittäin 
hyvä. 

 
Kuja-yksikössä hoitoa sekä hoitoympäristöä koskevan pa-

lautelomakkeen on jättänyt täytettynä palautelaatikkoon 
34 potilasta. Palautteen jättäneistä potilaista 16 on ollut 

erittäin tyytyväisiä ja 16 tyytyväisiä saamaansa hoitoon. 
Kujan ja tehostetun kotisairaanhoidon yhteisten saatto-

hoitopotilaiden läheisille lähetettyyn palautekyselyyn on 
vastannut 50 %. 

 
Osallistuminen sote-valmisteluun on ollut aktiivista. Ter-

veyspalveluiden päällikkö vetää vastaanottopalvelut työ-
ryhmää ja vastaanottopalveluiden sote-valmisteluun osal-
listuu lisäksi yksi terveyskeskuslääkäri, osastonhoitaja ja 

apulaisosastonhoitaja. 
 

Va ylihammaslääkäri on osallistunut sote-valmisteluun.  
Kuntoutusyksikön työntekijöistä osastonhoitaja ja kaksi 

muuta ovat osallistuneet sote-valmisteluun osallistuen eri 
alatyöryhmien työskentelyyn, mm. alueelliset kuntoutus-

palvelut ja apuvälinepalvelut. 
 

Mielenterveys- ja päihdetyöryhmään on osallistunut psy-
kiatrian poliklinikan osastonhoitaja. Psykososiaalisen krii-

sityöryhmän toiminnassa on mukana kaksi henkilöä. Sai-
raalatyöryhmään on osallistunut sisätautiyksikön osaston-

hoitaja. 
 

Tulevaisuuden prosessien kehittämistä pyritään viemään 
käytäntöön mahdollisuuksien mukaan jo etuajassa ja liik-

kuvan yksikön suunnittelu on meneillään. 
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Sisäilmaselvitykset on tehty terveysaseman lisätutkimus-
ten lisäksi terveyskioskilla, keskustan hammashoitolassa 

ja psykiatrian poliklinikalla. 
 

Terveysaseman sisäilmakysely on toteutettu ja korjaus-
tarvetta ilmeni. Ilmanpuhdistimia on hankittu ensiapuna 

oireilevien työntekijöiden vastaanottotiloihin. Terveys-
aseman sisäilmaongelmista on keskusteltu kaupungin hal-

linnon ja lautakuntien iltakoulussa. Sisäilmaongelmat ovat 
aiheuttaneet henkilöstön sairauslomia ja muualle töihin 

hakeutumista. Keväällä toteutetussa henkilöstön hyvin-
vointia koskevassa kyselyssä henkilöstöstä osa koki työil-

mapiirin huonontuneen ja sisäilmaongelmat ovat siihen 
yksi syy. 

 

Arviointi: 
Hoidon saatavuus on toteutunut, vaikka odotusajat ovat pidentyneet. Asiakaspalautteen perusteella hoidon laatu 

koetaan hyväksi tai erittäin hyväksi. 
 
Asiakaspalautejärjestelmässä on käytössä monia erilaisia menetelmiä ja tulokset kootaan useimmiten käsin. Tu-

lokset tulevat viiveellä. Yksiköiden asiakaspalautejärjestelmiä tulee uudistaa ja yhtenäistää asiakasystävällisem-
miksi. 

 
Sote-valmistelut ovat työllistäneet valmisteluun osallistuneita. Sisäilmaongelmat vaikeuttavat normaalia työnte-

koa poissaolojen vuoksi. 
 

 

 
Talousarvion toteutuminen 

 

 
 
 
Sisäisiä vuokria pienennetään työtilojen tiivistämisen ta-

kia. 
 

Erikoissairaanhoidon käyttö on ollut pienempää kesä-
kuukausina. Useita virkoja on avoinna ja hakuprosessit 

ovat olleet meneillään kevään ja kesän aikana. Henkilös-
tömäärärahat ylittyvät terveysasemalla, kiirevastaan-

otolla (päivystyksessä) ja psykiatrian poliklinikalla. Sijais-
ten lisäksi on jouduttu turvautumaan myös ostopalvelui-

hin, kun sijaisia ei ole ollut käytettävissä. 
 

Lääkkeiden osalta on riskinä kustannusten ylittyminen 
terveysasemalla ja kiirevastaanotolla vuoden loppuun 

mentäessä. Riski perustuu erikoissairaanhoidosta perus-
terveydenhuoltoon siirtyvistä lääkehoidoista sekä kal-

liista erikoislääkkeiden käyttämisestä esim. Ferin-tipu-
tukset ja tartuntatautien hoitoon käytettävät lääkkeet. 

 

Laboratoriopalveluiden ja kuvantamisen palveluiden 
muutosta on vielä vaikea arvioida, koska HUS:n laskutus-

järjestelmä on edelleen keskeneräinen. 
 

Osastojen kesäajan osasuluista johtuen on säästynyt 
henkilöstömenoja. Sijaisten rekrytoinnissa on sairauslo-

mien osalta toteutettu tarkkaa harkintaa. 
 

Toimintaterapian asiakaspalvelujen ostoissa on ylitystä. 
 

Puheterapian asiakaspalvelujen ostoissa on ylitystä. Kun-
toutusjaksoja on jouduttu ostamaan yksityisiltä palvelun-

tuottajilta. Toisen puheterapeutin toimea ei ole saatu 
täytettyä. 

 
 

 

 

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2017 esitykset talousarvio

311 TERVEYSPALVELUT

Toimintatulot               3 230 200 -1 009 200 2 221 000 1 310 036 58,98 2 221 000

Toimintamenot               -41 531 300 1 009 200 -40 522 100 -23 114 249 57,04 17 000 -40 505 100

Toimintakate                    -38 301 100 0 -38 301 100 -21 804 213 56,93 17 000 -38 284 100
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Terveyspalveluiden merkittävimmät tavoitteiden 
toteutumista uhkaavat riskit 

Riskienhallinta nyt ja jatkossa 

Vastuuhenkilöiden vaihtuminen omassa organisaatiossa tai 

yhteishankkeissa muissa hankkeisiin osallistuvissa organi-
saatioissa. 

 
Henkilöstön saatavuus vaikeasti rekrytoitavilla aloilla esim. 

lääkärit. Esim. lääkärivaje saattaa vaikeuttaa kuntalaisten 
palvelujen saamista säädetyssä ajassa. 

 
 

 
Puutteet osaamisessa ja haasteet jatkuvien muutosten hal-

linnassa. 
 
 

Henkilöstön sitouttaminen ja varahenkilöiden varmis-

taminen omaan organisaatioon sekä erilaisiin hankkei-
siin.  

 
Henkilöstön rekrytoinnissa ja palkkaamisessa arvioi-

daan aina tulevat muuttuvat tarpeet. Henkilöstön rek-
rytoinnissa huomioidaan, että turvataan palvelujen 

laatu ja saatavuus sekä niin, että palvelut voidaan tuot-
taa vaikuttavasti ja tuloksellisesti. 

 
Henkilöstön ajantasainen koulutus ja perehdyttämi-

nen. Henkilöstön osaamisen vahvistaminen on suunni-
telmallista. 
 

Tietotekniikka ei tue tavoitteisiin pääsyä joko taloudellisista 

tai teknisistä syistä. Asiakaspalautejärjestelmä ei tue asia-
kasystävällisiä menetelmiä. 

 
Tietoturva- ja potilasturvallisuusriskit, tietojärjestelmien 

käyttökatkot ja häiriöt. Potilasturvallisuus vaarantuu, koska 
potilastiedot eivät ole käytettävissä. 

 

Osana sote-valmisteluja on päätetty käynnistää yhtei-

nen Kymenlaakson SOTE ICT-projekti, joka tähtää 
yhden ja yhtenäisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän 

käyttöönottoon Kymenlaaksossa 1.7.2018 alkaen. Yh-
teiseksi järjestelmäksi on valittu Effica Lifecare. 

Terveysaseman sisäilmaongelmat Terveysasemalla on tehty tutkimuksia ja havaittu puut-
teita, joita on korjattu. 

Työterveyshuolto on käynnistänyt oireilevan henki-
löstön tarkemmat tutkimukset. 

 

Sote-uudistuksen edellyttämien hallinnollisten, toiminnallis-
ten, johtamiseen ja IT-ratkaisuihin liittyvien muutosten 

suunnittelu ja toteuttaminen vie voimavaroja henkilöstöltä. 
 

Sote-uudistuksen etenemistä seurataan aktiivisesti ja 
mahdollisiin resurssitarpeisiin reagoidaan. 
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Toimielin SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 31.5.2017 asti, 

HYVINVOINTIVALIOKUNTA 1.6. alkaen 
Tulosalue  Ikäihmisten palvelut 
Tulosyksiköt  Ennaltaehkäisevät palvelut, Kotihoito, Asumis- ja hoivapalvelut 

Vastuuhenkilö  Ikäihmisten palveluiden päällikkö 

Tehtävä Edistää ja ylläpitää ikääntyvien ja vanhusten toimintakykyä sekä elämän laatua palveluoh-

jauksen, hyvinvointia tukevien neuvolapalvelujen, kuntoutuksen, kotihoidon ja hoiva-
asumisen avulla. Palvelu on yksilöllistä ja pohjautuu toimintakyvyn arviointiin. 

 
Ikäihmisten palveluiden kokonaistavoite on edistää kuntalaisten toimintakykyisyyttä ja 

osallisuutta, vähentää palvelutarvetta yli 75 -vuotiaiden piirissä sekä hillitä kustannuske-
hitystä. 

 

Sitovat tavoitteet 
 

Tavoite 1: 

 
KOTIHOIDON TUOTTAVUUDEN EDISTÄMINEN: ASIAKASLÄHTÖISEEN JA TOIMINTAKYVYN TUKEMI-

SEEN PERUSTUVA KOTIHOITO 
 

Kotihoidon kehittäminen, jossa palvelut vastaavat yksilöllisiä palvelusuunnitelmia, joihin kotihoidon asiakas osallistuu 
ja on sitoutunut. Digitalisaation hyödyntäminen palveluja kehitettäessä. 
 

Mittari 2017 Toteutuma 31.7. 

Asiakkaan osallisuus lisääntyy palveluja suunniteltaessa 

 
 

 
Toiminnan teknisen ohjausjärjestelmän käyttöönoton avulla 

kotihoidon resurssien hyödynnettävyys paranee 
 

 
Välittömän työajan osuus tavoite 60 % - 70 % edellyttäen, 

että mobiilikirjaaminen on saatu käyttöön. 
 

Osaamisen ja toimintakulttuurin kehittäminen asiakaskes-
keisemmäksi. 

 
 

 
Virike- ja ulkoilutoiminta on aloitettu. 

Asiakaspalautetta kerätään kotihoidossa säännöllisesti, 

jonka mukaan tehdään kehittämistoimenpiteitä mm. 
vastuuhoitajuuteen panostaminen. 

 
Toiminnan ohjausjärjestelmän avulla kotihoidon ruuh-

kahuippuja voidaan arvioida jatkuvasti ja niitä on saatu 
purettua hyvin. 

 
Kotihoidon henkilöstön välitön työaika on 56 %. 

 
 

Sairaanhoitajien asiantuntijakoulutukset ovat toteutu-
neet ja jatkuvat edelleen. Kaikille uusille ja vakinaiste-

tuille hoitajille on järjestetty koulutusta kotihoidon 
atk-ohjelmiin. 

 
Virike- ja ulkoilutoimintaa on järjestetty mahdollisuuk-
sien mukaan. 

 

Arviointi: 
Tavoite on toteutunut suunnitellusti. Kotihoidon hoitajien välitön työaika on noussut (56 %). 

 

 

Tavoite 2: 
 

LAITOSHOIDON KORVAAMINEN: ARVIOINTI - JA KUNTOUTUSYKSIKÖN TOIMINNAN ARVIOINTI JA KE-
HITTÄMINEN (SUVANTO-YKSIKKÖ) 
 

Mittari 2017 Toteutuma 31.7. 

Vuoden alussa 25 laitospaikkaa 

 
 

Vuoden 2017 alussa viisi kuntoutus- ja arviointipaikkaa 

siirtyi HOIKU Oy:n. Suvannon virallinen paikkaluku on 
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Henkilöstön määrä  

19, mutta paikkojen väheneminen ei ole toistaiseksi 
toteutunut. 

 
Henkilöstön määrä on sopeutettu paikkatilanteeseen. 

 

Arviointi: 
HOIKU:n siirtynyt viisi kuntoutuspaikkaa, mutta paikkavähennystä ei paikkatarpeen vuoksi ole voitu toistaiseksi 

tehdä. 
 

 

Tavoite 3: 
 

ENNALTAEHKÄISEVIEN PALVELUIDEN JA LYHYTAIKAISHOIDON KEHITTÄMINEN 
 

Kotona selviytyminen pidempään lisääntyy. Tehostetun palveluasumisen tarvetta siirretään lisäämällä ennaltaehkäise-
vää ja kuntouttavaa toimintaa sekä lyhytaikaishoitoa. 

 

Mittari 2017 Toteutuma 31.7. 

Ennaltaehkäisevien käyntien aikaistaminen (75 v.) 
ja määrä 

 
 

Tehostetun palveluasumisen paikkojen väheneminen 
 

 
Jonotilanne 
 

Ryhmätapaamiset on aloitettu. Seitsemän ryhmää on 
pidetty, joihin kutsuttu 140 henkilöä. Osallistujia on 

ollut 32. Ryhmätapaamiset jatkuvat syksyllä. 
 

Ei toteutunut. Paikkoja jouduttu vuoden alussa osta-
maan lisää. 
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Arviointi: 

Suunnitellut ennaltaehkäisevät käynnit toteutuneet ryhmätapaamisina, jotka jatkuvat syyskaudella. 
 

 

Talousarvion toteutuminen 
 

 
 
 

Sisäisiä vuokria pienennetään työtilojen tiivistämisen 
takia. Työllistämismäärärahoja vähennetään tulosaluei-

den välisten siirtojen vuoksi. 
 

Talousarvio toteutuu muutoin suunnitellusti, mutta 
asumispalvelujen ostot ylittyvät, koska ostoja on jou-

duttu lisäämään tehostetussa palveluasumisessa sekä 
HOIKU:n viiden paikan vuoksi.

 
  

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2017 esitykset talousarvio

321 IKÄIHMISTEN PALVELUT

Toimintatulot               3 680 300 3 680 300 2 260 568 61,42 -45 000 3 635 300

Toimintamenot               -20 197 500 26 400 -20 171 100 -12 303 056 60,99 143 000 -20 028 100

Toimintakate                    -16 517 200 26 400 -16 490 800 -10 042 488 60,90 98 000 -16 392 800
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Ikäihmisten palveluiden merkittävimmät tavoit-

teiden toteutumista uhkaavat riskit 

Riskienhallinta nyt ja jatkossa 

Kotihoidon ammattitaitoisen henkilökunnan riittävyys ja 
osaaminen eivät vastaa palvelujen kysyntää. 

 

Kotihoidon henkilökunnan riittävyydestä ja osaami-
sesta huolehditaan jatkossakin.  

Kuntoutus- ja arviointipaikoille ei ohjaudu sitä tarvitsevia 
ja siitä hyötyviä asiakkaita. 

 

Kuntoutus- ja arviointipaikoille ohjautuvat palvelusta 
hyötyvät henkilöt. 

Ennaltaehkäisevät toimenpiteet eivät saavuta sitä ryhmää 
jolle ne tarkoitettu. Palveluiden piiriin tullaan vasta siinä 

vaiheessa, kun palvelutarve on suuri (tehostettu palvelu-
asuminen). 

 

Ennaltaehkäisevään ja varhaiseen tukeen panostami-
sella saavutetaan niitä tarvitsevat henkilöt. 

 
 

Toimielin SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 31.5.2017 asti, 
HYVINVOINTIVALIOKUNTA 1.6. alkaen 

Tulosalue  Sosiaalipalvelut 

Tulosyksiköt Sosiaalityön yhteiskustannukset, Aikuisten sosiaalityö ja kuntoutus, Lasten ja perheiden 
sosiaalityö, Perhetukitoiminta 

Vastuuhenkilö  Sosiaalipalveluiden päällikkö 

Tehtävä Sosiaalityön lähtökohtana ovat kuntalaisten moninaiset elämäntilanteet ja olosuhteet. Ta-
voitteena on saada aikaan myönteistä muutosta yksilön, perheen ja yhteisön tilanteisiin. 

Yksilön ja elinympäristön voimavaroja vahvistetaan ja ongelmia ehkäistään järjestämällä 
tarkoituksenmukaiset palvelut ja tukitoimet yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 

 
Sitovat tavoitteet 

 

Tavoite:  
 

TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN 
 

Mittari 2017 Toteutuma 31.7. 

Tilapäislaina työllistämiseen (tavoite 40) ja kuntalisä yri-

tyksille (tavoite 10) 
 

 
 

 
 
 

 
Työn etsinnällä luotujen työpaikkojen määrä (tavoite 30) 

 
 

Kokonaistavoite kaupungille työllistämiseen (tavoite 80) 
 

Kaupungin palkkatuella työllistämät työttömät 
- alle 25-vuotiaat 

- 26-30 -vuotiaat 
- yli 30-vuotiaat 

- velvoitetyöllistetyt 
 

Nuorten kesätyöllistäminen (tavoite 190) 
Kesäsetelityöllistäminen (tavoite 33) 

 

Tilapäislainoja yhdistyksille eikä kuntalisää yrityksille 

ole myönnetty vuoden 2017 aikana. Tilapäislainan ha-
kemuksia yhdistyksiltä ei ole tullut, koska alueelle osoi-

tetut palkkatukimäärärahat ovat valtion uusien päätös-
ten osalta rajalliset. Tällä hetkellä yritykset palkkaavat 

työntekijöitä tarpeensa mukaan. Kuntalisä ei ole ollut 
markkinoinnista huolimatta riittävä synnyttämään uusia 
palkkatukityösuhteita. 

 
Työnetsintä alkaa yrityskoordinaattorin palkkauksen 

yhteydessä. Palkkausta on siirretty vuodelle 2018. 
 

66 
 

66 
20 

7 
24 (ei velvoitetyöllistetyt) 

15 
 

182 
71 
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Arviointi: 
Työllisyysohjelma on laadittu vuosille 2016–2020. Ohjelman laatimisen jälkeen on mm. työttömyysturvalaissa tapah-

tunut muutoksia, jotka vaikuttavat ohjelman toimeenpanoon. Ohjelman toimenpiteiden toteutus vaatii kaupungilta 
lisämäärärahaa palkkatukityöllistämisen sekä oppisopimuskoulutuksen lisäämiseen. Nuorten alle 30-vuotiaiden pal-

velupisteen, Ohjaamon perustamiseksi on saatu rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta.  Kesätyösetelityöllistäminen 
on otettu hyvin vastaan niin yritysten kuin nuortenkin keskuudessa; tavoitteet on saavutettu.. Kuntalisähakemuksia 

ei ole tullut eikä markkinoinnilla ole siihen saatu toivottua tulosta. Yhdistysten tukityöllistäminen on hiljentynyt eikä 
tilapäislainoja ole kaupungilta haettu. Kaikki työllisyysohjelmaa laatineet tahot ovat aktiivisesti yhteistyössä ja toteut-

tavat ohjelmaa omalta osaltaan. 
 

 

Talousarvion toteutuminen 
 

 
 
 

 
Sisäisiä vuokria pienennetään hallinnon työtilojen tiivis-

tämisen takia. 
 
Palveluntuottajat ovat hieman nostaneet hintoja kulu-

valle vuodelle. Tämä näkyy ostopalvelujen menojen li-
säyksenä. Lisäksi palveluntarve esimerkiksi vammaispal-

veluissa on kasvanut. 
 

Perustoimeentulotuen myöntäminen siirtyi Kelalle vuo-
den alusta. Talousarvioon on varattu määräraha kol-

melle ensimmäiselle kuukaudelle.  Määrärahasta on to-
teutunut noin 68 %. Valtionosuutta (puolet) ei kaupun-

gille ole maksettu tämän vuoden osalta. Ehkäisevään (41 
%) ja täydentävään (52 %) toimeentulotukeen varatun 

määrärahan tarve on ollut hieman odotettua vähäisem-
pää. 

 

Kelan ruuhkat, viivästyneet päätökset ja päätöksissä ol-

leiden virheiden korjaaminen on alkuvuotta jonkin ver-
ran vähemmän työllistänyt aikuissosiaalityön työnteki-
jöitä. 

 
Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrärahaa alennettiin 

viime vuodesta 200.000 €. Näyttää siltä, että määräraha 
1.300.000 € ei tule riittämään. Hoikussa tehtävien työt-

tömien työkykyarvioinnin vuosikustannukset (noin 
120.000 €) maksetaan tästä määrärahasta. Työkykyarvi-

oinnin tuloksia ja vaikutuksia määrärahatarpeen alenemi-
seen on nähtävissä vasta vuoden toisella puoliskolla. 

Kuntouttavan työtoiminnan kilpailutus on suoritettu. 
Sopimukset palveluntuottajien kanssa ovat astuneet voi-

maan 1.8.2017. 
 

 

Sosiaalipalveluiden merkittävimmät tavoitteiden 
toteutumista uhkaavat riskit 

Riskienhallinta nyt ja jatkossa 

Pätevän henkilöstön rekrytointihaaste. 

Henkilöstön saatavuus esim. sosiaalityöntekijät. Puuttuvan 
henkilöstön saatavuus vaikeuttaa kuntalaisten palvelujen 

saamista säädetyssä ajassa. 
 

Ennakoiva henkilöstösuunnittelu ja kuntayhteistyön tii-

vistäminen. 
Pätevien sosiaalityöntekijöiden saaminen 300 euron 

suuruisella rekrytointilisällä. 
 

TE-toimiston toiminnan tulevaisuus Haminassa. Jos toimi-

tilat siirtyvät toiselle paikkakunnalle, vaikeutuisi yhteistyö 
eri toimijoiden välillä, samoin palveluiden saatavuus asiak-

kaille. 
 

Pyritään järjestämään tarkoituksenmukaiset toimitilat, 

jotta palvelut pysyvät Haminassa. 
 

Pitkäaikaistyöttömien ja palkkatukityöllistämisen määrära-

hojen riittämättömyys. 
 

Pitkäaikaistyöttömien aktivointia pyritään edistämään 

tehostamalla eläkeselvittelyä, kehittämällä laadullisesti 
kuntouttavaa työtoimintaa ja pitämällä aktivointiaste 

korkeana. 

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2017 esitykset talousarvio

361 SOSIAALIPALVELUT

Toimintatulot               729 000 729 000 440 636 60,44 729 000

Toimintamenot               -17 244 000 -17 244 000 -10 241 432 59,39 41 900 -17 202 100

Toimintakate                    -16 515 000 0 -16 515 000 -9 800 796 59,34 41 900 -16 473 100
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Palkkatukityöllistäminen ja nuorten kesätyöt on keski-
tetty työllisyysyksikköön suunnitelman mukaisesti ja 

näitä palveluja kehitetään edelleen. 
 

Työllisyysohjelma ei toteudu määrärahojen vähyyden 

vuoksi. 

Työpaikkojen ja yritysten lisäämiseksi toimitaan aktiivi-

sesti ja laajassa yhteistyössä. 
 

Vammaispalvelujen toiminnalliset muutokset eivät to-

teudu suunnitellussa laajuudessa. 
 

Toimenpiteitä seurataan aktiivisesti ja korjaaviin toi-

menpiteisiin ryhdytään tarvittaessa. 
 

 

Toimielin SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 31.5.2017 asti,  
HYVINVOINTIVALIOKUNTA 1.6. alkaen 

Tulosalue  Ruoka- ja puhtauspalvelut 

Tulosyksiköt Ruoka- ja puhtauspalvelut 

Vastuuhenkilö  Ruoka- ja puhtauspalveluiden päällikkö 

Tehtävä Tuottaa kaupungin eri tilaajille tukipalveluja, joilla täydennämme tilaajien kasvatuksellisia, 
terveydellisiä ja elämyksellisiä tavoitteita.  

 
Olemme aktiivisia, ammattitaitoisia ja kehityshaluisia moniosaajia. Kaikessa toiminnassa 

näkökulmamme ovat asiakastyytyväisyys, taloudellisuus ja henkilöstön hyvinvointi. 
 

 
Talousarvion toteutuminen 
 

 
 
 

 
 

Työllistämismäärärahoja pienennetään tulosalueiden vä-
listen siirtojen johdosta. 

 
Tulosalueen talous näyttäisi toteutuvan talousarvion mu-

kaisesti. 
 
Haminan kaupungin ja ISS Palvelut Oy:n välinen siivous-

palveluiden hankintasopimus päättyi 31.5.2017. Ulkois-
tettujen kohteiden (noin 25 %) siivouspalveluiden palve-

luntuottajana aloitti 1.6.2017 Palmia Oy. 
 

Siivouspalveluiden asiakastyytyväisyyskysely on toteu-
tettu kaksi kertaa. Tammikuussa vastaajia oli 28. Kysely 

toteutettiin uudelleen huhtikuussa, jolloin saatiin 11 
uutta vastausta. Vähäisen vastaajamäärän takia tuloksesta 

ei voida tehdä johtopäätöksiä siivouspalvelun osalta. 
 

Ruokapalvelun asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin 
toukokuussa yhteistyössä lasten ja nuorten koulutuspal-

veluiden kanssa. Uuden toteutusmallin takia tulosten 
analysointi on viivästynyt. 

 
Puhtauspalveluiden laadunseurantajärjestelmä INSTA 
800 laadunvalvontakierrokset ovat osin toteuttamatta. 

 
Ruokapalveluiden sisäinen asiakaslaskutus on toteutettu 

sähköisesti maaliskuusta alkaen Jamix-tuotannonohjaus-
järjestelmällä. 

 
Vehkalahden koulun keittiöllä on siirrytty osittain kylmä-

valmistukseen huhtikuusta alkaen. Kylmävalmistettu 
ruoka toimitetaan palvelukeittiöihin neljä kertaa viikossa. 

Kouluilta ja päiväkodeilta saadun palautteen perusteella 
asiakkaat ovat kokeneet muutoksen myönteisenä. Ruoan 

kypsentäminen palvelukeittiöissä on saanut kiitosta. Eri-
tyisesti keittiöstä tulevan vastavalmistetun ruoan tuok-

sua on kiitelty. 

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2017 esitykset talousarvio

370 RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

Toimintatulot               6 290 400 6 290 400 3 557 619 56,56 -5 000 6 285 400

Valmistus omaan käyttöön 338

Toimintamenot               -6 167 800 -6 167 800 -3 471 589 56,29 20 500 -6 147 300

Toimintakate                    122 600 0 122 600 86 368 70,45 15 500 138 100
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Toimielin HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN LAUTAKUNTA 31.5.2017 asti, 

HYVINVOINTIVALIOKUNTA 1.6. alkaen 
Tulosalue  Hyvinvoinnin edistäminen 
Tulosyksiköt Hyvinvoinnin edistämisen hallinto, Kansalaisopisto, Kirjasto- ja tietopalvelut, Nuorisopalve-

lut  

Vastuuhenkilö Hyvinvointipalvelujohtaja 

Tehtävä Hyvinvoinnin edistämisen palvelut, nuoriso-, järjestö-, kansalaisopisto ja kirjastopalvelut 

edistävät toiminnallaan vapaata kansalaistoimintaa ja lisäävät yhteisöllisyyttä sekä kuntalaisten 
aktiivisuutta. Painopiste on ennaltaehkäisevässä toiminnassa ja kokonaisvaltaisessa hyvinvoin-

nin edistämisessä. 
 

Sitovat tavoitteet 
 

Tavoite: 

 
HYVINVOINTIOHJELMA 

 
Painopiste ohjelman laatimisessa on ennalta ehkäisevässä toiminnassa ja kuntalaisen kokonaisvaltaisessa hyvin-
voinnin edistämisessä. 
 

Mittari 2017 Toteutuma 31.7. 

Hyvinvointiohjelma on valmiina vuoden 2017 aikana, 
viimeistään 31.12.2017 

 

Hyvinvointiohjelman päivittäminen on työn alla. 
 

Kansalaisopisto: 
70-vuotias kansalaisopisto järjesti elinikäisen oppimi-

sen periaatteella yleissivistävää koulutusta toimialueel-
laan Haminassa, Virolahdella ja Miehikkälässä kevätlu-

kukaudella 2017 noin 5.800 tuntia, noin 2.000 opiske-
lijalle. 

Opintoryhmiä toimii noin 400. Opettajia ja luennoitsi-
joita on lähes 80. 

 
Nuorisopalvelut: 

Työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaali-
seen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke Ohjaamo 
on saanut Euroopan sosiaalirahaston päätöksen. 

Hankkeen toteutusaika on 1.9.2017 - 29.2.2020. 
 

Kirjastopalvelut: 
Uuden kirjastolain mukaisesti kirjaston varaukset ovat 

olleet maksuttomia vuoden alusta alkaen. 
 

Yhteistoiminta Etelä-Kymen työttömät ry:n kanssa jat-
kuu edelleen kahvilayhteistyönä. 

 
Kasper-salin vanhentunutta av-välineistön uudistustar-

vetta on selvitetty ja se uusitaan. Esitystekniikan lait-
teisto on tilattu. 

 
Kirjastoauton uudistamistyö on käynnistetty kartoit-

tamalla mahdollisuuksia ja tarpeita muihinkin liikkuviin 
palveluihin. 
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Arviointi: 
Ruissalon omatoimikirjasto on otettu hyvin vastaan. Lainaus oli kasvanut 31.7.2017 asti edellisvuoteen verrattuna 

peräti 45 %. Alkuvuonna annettiin omatoimikirjastosta yhteensä 32 093 lainaa. Omatoimikirjastossa kävijöitä oli 
13 903, mikä on 3,5 % enemmän kuin edellisvuonna. 

 
Muutamia kansalaisopiston kursseja peruuntui vähäisen oppilasmäärän vuoksi. Kansalaisopiston uusi opetuskausi 

käynnistyy 11.9.2017. 
 

 
 

Talousarvion toteutuminen 
 

 
 

Sisäisiä vuokria pienennetään hallinnon työtilojen tiivistä-

misen takia. 
 

Talousarviomäärärahojen arvioidaan riittävän.
 

 

Hyvinvoinnin edistämisen merkittävimmät ta-
voitteiden toteutumista uhkaavat riskit 

Riskienhallinta nyt ja jatkossa 

Kansalaisopiston toimitilojen ja pätevien opettajien saanti.  

 

Syksyn 2017 tilanne toimitilojen ja opettajien osalta on 

hyvä. 
 

Henkilöresurssien niukkuus kirjastopalveluissa Määrä on 
juuri riittävä, mikäli ei tule sairastumisia, joita väistämättä 

tulee henkilökunnan ikääntyessä. Poissaolot lisäävät työssä 
olevien kuormitusta. 

 
 

Ennakoiva henkilöstösuunnittelu ja henkilöstön osaa-
misen joustava käyttö. 

 

 

 

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2017 esitykset talousarvio

430 HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN

Toimintatulot               340 300 340 300 171 845 50,50 340 300

Toimintamenot               -2 886 400 -29 100 -2 915 500 -1 585 907 54,40 9 200 -2 906 300

Toimintakate                    -2 546 100 -29 100 -2 575 200 -1 414 062 54,91 9 200 -2 566 000
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Toimielin LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA 31.5.2017 asti, 

LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN VALIOKUNTA 1.6. alkaen 
Tulosalue  Lasten ja nuorten koulutuspalvelut 

Tulosyksiköt Koulutuspalveluiden hallinto, Perusopetus, Lukio-opetus  

Vastuuhenkilö  Opetuspäällikkö 

Tehtävä Elinikäisen oppimisen mahdollistaminen yksilön ja eri väestöryhmien tarpeet huomioon ot-
taen. Toiminnan painopisteinä ovat laadukas opetus, yhteisöllisyys, turvallisuus, hyvinvointi 

ja kiireettömyys. 
 

 
Sitovat tavoitteet 

 

Tavoite: 
 
OPETUKSEN TULOKSELLISUUS PERUSOPETUKSESSA 

 
Uuden organisaation toimivuus koulutuspalveluissa. Koulutuspalveluiden talouden ja tuloksellisuuden tavoitteelli-

nen seuranta ja kehittäminen. Rakentava ja palveleva yhteistyö toimijoiden kesken. 
 

Mittari 2017 Toteutuma 31.7. 

Päättötodistuksen saaneet 

Kertaajat 
Jatko-opintopaikan saaneet 

Koulun keskeyttäneet 
 

Tukipalveluiden toiminnan tehokkuus 
(oppilashuollollisten palvelujen saatavuus/oppilas) 

224 

4 
222 

0 
 

Alakoulut: 1 psykologi, 1 kuraattori/1.208 oppilasta 
Yläkoulut: 1 psykologi, 1 kuraattori, 1 psykiatrinen sai-

raanhoitaja, 1 koulunuorisotyöntekijä/670 oppilasta 
Ala- ja yläkoulut: 43 koulunkäynninohjaajaa/ 

1.878 oppilasta 
Lukio: 1 psykologi, 1 kuraattori/271 opiskelijaa 
+ 27 ammattilukiolaista 

 

Arviointi: 
Tavoite on toteutunut opetuksen suhteen osittain hyvin. Erityisen tuen osuus on kuitenkin edelleen suuri ja tehos-

tettua tukea saa entistä useampi oppija. Opetusryhmät ovat säilyneet pieninä. Koulukiinteistöjen kunto on asettanut 
haasteita turvallisen ja terveellisen oppimisympäristön varmistamiselle. Vilniemen koulu on edelleen väistötiloissa 

Uuden-Summan koulussa, Neuvottoman koulun toiminta nykyisessä kiinteistössä on jatkuvassa seurannassa, Husu-
lan koulun väistötiloihin siirtymistä valmistellaan. Uuden yhtenäisen peruskoulun rakennusprojekti on käynnissä ja 

oppilaat siirtyneet Pappilansalmen koulukiinteistöstä entisen lukion kiinteistöön. Lukio siirtyi Ekamin vuokratiloihin. 
Kouluverkkotoimenpiteet tuodaan päätöksentekoon. 

 
Koulutuspalveluissa on tehty tiivistä yhteistyötä etenkin varhaiskasvatuksen ja tukipalveluiden, tilapalveluiden, 
nuorisopalveluiden, kulttuuripalveluiden sekä alueellisten yhteistyötahojen kanssa. 
 
Opetushenkilökunnalle suunnattua opetussuunnitelmaan liittyvää koulutustarjotinta on laadittu yhdessä Kymenlaak-

son kuntien kanssa. Lisäksi täsmäkoulutuksia on suunniteltu vastaamaan opettajien tarpeeseen. 
Opetushenkilöstön kelpoisuudet ovat lähes 100 %. Taloudellisten syiden vuoksi kaikkia virkoja ei ole täytetty kuin 
määräaikaisesti. Koulunkäynninohjaajien määrä on 30. 
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Talousarvion toteutuminen 
 

 
 

 
 

Sisäisiä vuokria pienennetään Pappilansalmen koulun 
purkamisen ja Ruissalon liikuntahallin remontin takia. 

Talousarvion katsotaan toteutuvan suunnitellun mukai-
sena. Ainoana epävarmuustekijänä on sijaistarpeen arvi-

ointi ja niistä aiheutuvat kustannukset, joille ei löydy ka-
tetta. 

 

 

Lasten ja nuorten koulutuspalveluiden tavoittei-
den toteutumista uhkaavat riskit 

 

Riskienhallinta nyt ja jatkossa 

Henkilöstön määrä ja saatavuus. 
 

Henkilöstösuunnitelma ja palveluverkon muutosten 
huomioiminen siinä. 
 

Kiinteistöjen kunto. 

 

Säännölliset tarkastukset ja välittömät toimenpiteet 

puutteiden ilmaannuttua. 
 

 

  

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2017 esitykset talousarvio

411 LASTEN JA NUORTEN KOULUTUSPALVELUT

Toimintatulot 597 500 597 500 506 655 84,80 597 500

Toimintamenot               -17 069 100 -17 069 100 -9 943 169 58,25 91 000 -16 978 100

Toimintakate                    -16 471 600 0 -16 471 600 -9 436 514 57,29 91 000 -16 380 600
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Toimielin LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA 31.5.2017 asti, 
LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN VALIOKUNTA 1.6. alkaen 

Tulosalue  Varhaiskasvatus ja tukipalvelut 
Tulosyksiköt  Kasvun ja kehityksen tuki, Varhaiskasvatus 

Vastuuhenkilö Varhaiskasvatuspäällikkö 

Tehtävä Lasten ja nuorten sekä perheiden tarpeiden mukaiset, monipuoliset ja laadukkaat palvelut.  

 
Palvelukokonaisuudessa on sekä ennaltaehkäiseviä että lakisääteisiä palveluja. Keskeisenä 

periaatteena on lapsen ja vanhemmuuden arvostaminen ja hyvän lapsuuden sekä nuoruu-
den luominen yhteistyössä vanhempien kanssa. Toiminta on tavoitteellista, suunnitelmal-

lista ja sitä arvioidaan jatkuvasti. 
 

 
Sitovat tavoitteet 
 

Tavoite 1:  

 
 VARHAISKASVATUKSEN KYSYNNÄN JA TARJONNAN KOHTAAMINEN TOIMINTAKAUDEN AIKANA 

 

Mittari 2017 Toteutuma 31.7. 

Lasten määrä 
 

 
Erityislasten määrä 

Suomi toisena kielenä lapset 
Määräaikaisen henkilöstön määrä 

 
Varhaiskasvatuksen käyttöasteet 

(keskiarvona ajalta 1.1.–31.7.) 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Kunnalliset                                                 292 lasta 
Yksityiset                                                    83 lasta 

 
11 

28 
0 

 
Aseman esikoulu                                             81,46 

Esikoulu Esikko                                               67,84 
Husulan esikoulu                                             81,86 
Kannusjärven päiväkoti                                    64,84 

Keskikaupungin vuoropäiväkoti                        65,32 
Kurkitien päiväkoti                                          85,87 

Linnoituksen esikoulu                                    100,00 
Linnoituksen päiväkoti                                     76,80 

Neuvottoman päiväkoti                                   65,71 
Pyhällön päiväkoti                                           61,03 

Ruissalon esikoulu                                           75,08 
Ruissalon päiväkoti                                          83,43 

Saviniemen päiväkoti                                       70,64 
Uuden-Summan esikoulu                                 69,86 

Uuden-Summan päiväkoti                                73,32 
 

 

Arviointi: 
Keväällä päivähoitoa hakeneet lapset on pystytty sijoittamaan toimintaan. Tämän mahdollistaa ainoastaan se, että 

ryhmäkoossa on pientä väljyyttä lapsikohtaisten sopimusten myötä. Erityisen tuen tarpeeseen on jouduttu panosta-
maan. Heinäkuun luvuissa näkyy hoidon kesäkatkaisut ja lomat sekä toimintakauden vaihtuminen, uudet lapset aloit-
tavat hoidon pääsääntöisesti elo-syyskuussa. Esikoulutoiminta on päättynyt toukokuun lopussa. Vastaavasti henkilö-

kuntaa on vähemmän. Varahoito on keskitetty Linnoituksen päiväkotiin, pienten päiväkotien osalta jo kesäkuusta. 
 

 

  



 

39 
 

 

Tavoite 2:  

 
VARHAISKASVATUKSEN JA TUKIPALVELUIDEN YHTEISTYÖMUOTOJEN JA TYÖVÄLINEIDEN 

LISÄÄMINEN ENNALTAEHKÄISEVÄSSÄ TYÖSSÄ 
 

Pedagogisen osaamisen kasvattaminen sekä yhteisöllisen työotteen lisääminen 
 

Mittari 2017 Toteutuma 31.7. 

Lisä- ja täydennyskoulutusta suorittavien määrä 
 

Nepsy-valmentajien määrä 
 

Neuvokas-perhe koulutettujen määrä 
 

Perheneuvolan asiakasperheet 
 

Syntyvyyden seuranta 
 

Perheohjaajan asiakasmäärät/kotikäynnit 
Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmäärät/kotikäynnit 

Perhesuunnitteluneuvolan lääkärin/terv.hoit. asiakas-
käynnit 

Äitiysneuvolan lääkäri/terveydenhoitajan käynnit 
Lastenneuvolan lääkäri/terveydenhoitajan käynnit 

Alakoulujen lääkäri/terveydenhoitajan käynnit 
Yläkoulujen lääkäri/terveydenhoitajan käynnit 
Opiskeluterveydenhuollon lääkäri/terv.hoitajan käynnit 

Psykiatrisen sairaanhoitajan asiakkaat/kaikki kontaktit 
 

Pitkäaikaistyöttömien työkyvyn arvioinnit 
 

Työttömien terveystarkastukset, asiakaskäynnit 
 

Avoimen kerhojen asiakasmäärät 
 

 
Avoimen varhaiskasvatustoiminnan asiakasmäärät 

42 
 

31 
 

16 
 

95 
 

49 
 

62 / 140 
75 / 141 

54 / 451 
 

365 / 682 
499 / 1 036 

229 / 1 063 
161 / 645 
152 / 312 

54 / 168 
 

38 hlöä 
 

TE-toimisto 20, Väylä 32 
 

Perheet 71, lapset 113 
 

 
Linnoituksen avoin varhaiskasvatus, lapsia ryhmissä 

yhteensä 24. 
Perheliikuntaryhmässä aikuisia 15 ja lapsia 30 

 

Arviointi: 
Osaamisen lisäämiseen, yhteisten työvälineiden käyttöönottoon ja yhdessä tekemiseen on panostettu ja siinä on 
onnistuttu hyvin. Ratkaisukeskeinen työote oppilaan/asiakkaan kohtaamisessa (Nepsy)- koulutuksia on järjestetty 

varhaiskasvatuksen ja oppimisen tuen henkilöstölle yhdessä koulutuspalveluiden kanssa. Valmentajakoulutuksen on 
käynyt 10 uutta työntekijää. Asiakasryhmiä on vedetty moniammatillisesti. Varhaiskasvatuksessa uusi varhaiskasva-

tussuunnitelma vahvistaa ja edellyttää vahvaa pedagogista osaamista. 
 

 

 
  



 

40 
 

 

 
Talousarvion toteutuminen 

 

 
 
 

Sisäiset vuokrat kasvavat, koska Linnoituksen päiväkodin 
ja esikoulun tilavuokrat oli budjetoitu liian pieniksi ja toi-

saalta hallinnon tilakustannukset pienenevät työtilojen 
tiivistämisen takia. 

 
Tulosalueen toiminta kokonaisuudessaan on pysynyt hy-

vin talousarvion raamissa. Kaikilla tasoilla on käytetty 
tarkkaa harkintaa resurssien ja hankintojen suhteen. 

 
Varhaiskasvatuksessa lasten määrän kasvu kevään aikana 

on osaltaan nostanut tulokertymää. Hoitosuhteen kesä-
katkaisut ja useimmille lapsille maksuton heinäkuu tasaa-

vat sitä. Asiakasmaksulain mukaiseen tuntilaskutukseen 
siirtyminen on merkittävä riskitekijä loppukaudella. 
 

Hoidon kesäkatkaisut nostavat kotihoidon tuen käyttä-
jien määrää. 

 

Henkilöstön pitkäaikaissairauksiin liittyviä sairaslomia on 
paljon ja ne nostavat sijaiskuluja sekä tulosalueen sairas-

päivätilastoja. 
Koulutukseen on panostettu; 10 uuta työntekijää on 

mm. valmistunut Nepsy-valmentajaksi. 
 

Haminan varhaiskasvatussuunnitelma, joka perustuu var-
haiskasvatuslakiin, on valmistunut. Varhaiskasvatussuun-

nitelma on opetussuunnitelma sekä laadun ohjausväline 
ja velvoittaa varhaiskasvatuksen henkilöstöä, päätöksen-

tekoa sekä järjestämistä. Suunnitelmassa painottuu mm. 
pedagogiikka, laaja-alainen osaaminen, yhteistyö ja osalli-

suus. Lapsen edun ensisijaisuus on ohjaava periaate. 
 
Sote- sekä Lape-työryhmiin osallistuminen on vienyt pal-

jon aikaa perustyöstä eri tahoilla, mutta ollut samalla 
hyvä työn ja palvelujen kehittämisen väylä.  

 
 

Varhaiskasvatuksen ja tukipalveluiden merkittä-

vimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit 
 

Riskienhallinta nyt ja jatkossa 

Henkilöstön määrä on suositusten mukainen suhteessa 

hoidossa olevien lasten määrään. Kun tarvitaan lisäystä/si-
jaisia, etenkin keväällä, sitä ei ole saatavissa. Vastaavasti las-

ten hoidon laajuus voi vaihdella yllättäen, samoin poissa-
olot, näihin muutoksiin on vaikea suhteuttaa toimintaa ly-

hyellä aikavälillä. 
 

Ryhmät on muodostettu siten, että niihin voi sijoittaa 

tiukassa tilanteessa lisälapsia. Varhaiskasvatuksessa säi-
lyy/kehitetään omaa varahoitajajärjestelmää. Ulkopuo-

lisia sijaisia tarvitaan harvoin lyhyisiin sijaisuuksiin, vara-
henkilö voi paikata vajausta useammassakin yksikössä 

päivän aikana. 
 

Pätevän henkilöstön saatavuus, myös sijaistilanteissa. Työn 

mitoittaminen siten, että ennaltaehkäisevän työn osuus 
mahdollistuu. Koulutusmäärärahojen varmistaminen, jotta 
nykyinen osaamisen laajentaminen ja uusien työvälineiden 

käyttöön ottaminen mahdollistuu myös jatkossa. 
 

Ajantasainen henkilöstösuunnitelma, jossa ennakoi-

daan tulevaa tarvetta ja osaamista sisältäen tarvittavat 
vakanssimuutokset. Koulutussuunnitelma, joka sisältää 
sekä pitkäkestoiset tavoitteet että ajankohtaisen kou-

lutustarpeen. 
 

 

 

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2017 esitykset talousarvio

420 VARHAISKASVATUS JA TUKIPALVELUT

Toimintatulot               1 088 600 1 088 600 625 992 57,50 1 088 600

Toimintamenot               -12 380 400 -12 380 400 -6 836 474 55,22 -65 800 -12 446 200

Toimintakate                    -11 291 800 0 -11 291 800 -6 210 482 55,00 -65 800 -11 357 600

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2017 esitykset talousarvio

31 HYVINVOINTIPALVELUT YHTEENSÄ

* Toimintatulot               15 956 300 -1 009 200 14 947 100 8 873 351 59,37 -50 000 14 897 100

* Valmistus omaan käyttöön 338

*     Toimintamenot               -117 476 500 1 006 500 -116 470 000 -67 495 876 57,95 256 800 -116 213 200

Toimintakate                    -101 520 200 -2 700 -101 522 900 -58 622 187 57,74 206 800 -101 316 100
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Kaupunkikehityksen palvelualue 

 

 

Toimielin KAUPUNGINHALLITUS 31.5. asti,  

KAUPUNKIKEHITYSVALIOKUNTA 1.6. alkaen. 
Tulosalue  Elinkeino- ja vetovoimapalvelut 
Tulosyksiköt  Elinkeinopalvelut, Maaseutupalvelut, Vetovoimapalvelut,  

Liikuntapalvelut 

Vastuuhenkilö  Kaupunkikehitysjohtaja 

Tehtävä  Elinkeinoelämän kehityshankkeiden tukeminen ja toimivien ratkaisujen 

etsiminen kumppanuuksien ja seutuyhteistyön avulla.  
 

Tavoitteena on luoda menestymisedellytyksiä paikkakunnalla jo oleville ja sinne aikoville 
yrityksille jotta matkailuelinkeino voimistuisi koko seudulla. 

 
Kaupunkilaisille ja vierailijoille järjestetään monipuolista kulttuuri- ja tapahtumatarjontaa 

sekä hyvät puitteet urheilun, liikunnan ja vapaa-ajan viettoon. 
 
Sitovat tavoitteet 

 

Tavoite 1:  
 

TERVASAAREN ALUEEN TOTEUTTAMINEN 

Älykkään kaupunkirakentamisen pilottikohde 

Alueen markkinointi rakentajille 

Tervasaaren vierasvenesataman infran parantaminen 

Mittari 2017 Toteutuma 31.7. 

 

Oolanninpuiston toteuttamissuunnitelma valmis 30.6. 
Alueen toteuttaminen alkanut 30.9. 

 
 

 
 

 
 

 
Matkustajasataman uudistaminen/Tervasaaren vieras-

venepaikkojen lisäys + 20 % 

 

 

Oolannin puiston yleissuunnitelma on valmis. Suunni-
telma hyväksytään elokuussa. Suunnitelma toteutuu 

vaiheittain usean vuoden aikana. Ennakoidusti on jo 
keväällä 2017 istutettu 100 puun taimea itsenäisyyden 

juhlavuoden kunniaksi. 
 

Tervasaaren vesihuollon ja katujen rakentaminen on 
aloitettu. Skeittipuisto on valmis. 

 
Tervasaaren laiturialueen uudistamisen ja parantami-

sen yleissuunnitelma on hyväksytty kesäkuussa. Vie-
rasvenepaikkojen määrä nousee vuonna 2017 nykyi-

sestä 11 paikasta 26 paikkaan. Suunnitelma mahdollis-
taa myöhemmin vielä 18 vieraspaikan lisäyksen.  Paik-
kojen määrä tulee siis kolminkertaistumaan nykyi-

sestä. 
 

Arviointi: 

Kaikki suunnitelmat ovat edenneet tavoitteiden mukaisesti. Käynnissä olevien ja jo toteutuneiden hankkeiden 
uskotaan lisäävän Tervasaaren kiinnostavuutta ja johtavan myös tonttien luovutukseen vielä tänä vuonna. Terva-

saaren Masterplan edesauttaa alueen markkinointia.  
 

Yksityistä päiväkotia varten varatun tontin kilpailutus ratkaistaan elokuussa 2017 ja rakentamaan pääsee heti, kun 
alueen kunnallistekninen valmius on riittävä. Yksityisen päiväkodin käyttöönottoon liittyy se, että kaupungin ole-

massa olevista päiväkodeista tulee yhdestä luopua. Se vaikuttaa tarjonnan tasapainoon ja toisaalta säästää kau-
pungin tulevia tilainvestointeja. 
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Tavoite 2:  
 

HAMINAN KASVUOHJELMAN TOTEUTTAMINEN 

Keskustan vetovoiman lisääminen 

Matkailuelinkeinomahdollisuuksien kehittäminen 

Uudet työpaikat satamasidonnaiseen teollisuuteen 

Mittari 2017 Toteutuma 31.7. 

Päätös uudesta kävelykadusta syyskuu 2017 

 
 
 
 
Kasvuohjelmaohjelman mukaisen elinkeinofoorumin 

järjestäminen syyskuu 2017 
 

Hankintastrategia valmis 31.12. 
Uudet matkailuyritykset, lisäys 20 % 

Uudet työpaikat, lisäys 100 kpl 31.12.2017 

Torin muutos- ja parannustyöt ovat käynnissä. Käve-
lykatukokeilussa Raatihuoneen torin ympäristö vai-

kutti toimivammalta ratkaisulta kesällä pidettyjen ta-
pahtumien aikana. 

 
Elinkeinofoorumi järjestetään ”Yrittäjän päivä” semi-

naarin yhteydessä 8.9.2017. 
 

Hankintastrategia on valmistelussa. 
Uusien matkailuyritysten lisäystä ei ole tapahtunut. 

Uusia työpaikkoja ei ole syntynyt asetetun tavoitteen 
mukaisesti. 

 

Arviointi: 
Kasvuohjelma toimii yritysten kasvun, uusien yritysten ja investointien houkuttimena. Yleisen taloustilanteen 
kohenemisen uskotaan heijastuvan myönteisesti myös oman talousalueemme palveluiden kysyntään ja tarjontaan. 

 
Uusien työpaikkojen syntyminen on todennäköisintä satamasidonnaisen teollisuuden osalta. Esillä olleet akku-

tehdashankkeet - Tesla ja Northvolt ovat tuoneet Haminan satama-alueet kansainväliseen tietoisuuteen erin-
omaisen logistisen sijaintinsa vuoksi. Myös mahdollisuus tarjota mittavia alueita olemassa olevan satamainfran 

välittömästä yhteydestä on saanut paljon kiinnostusta. 
 

 

Talousarvion toteutuminen 
 

 
 

Lippumaailmahanke on otettu talousarvioon. Joukkoliiken-

teen budjetti on muutettu nettoperusteiseksi. Henkilöstö-

menoja on oikaistu tehtäväjärjestelyjen takia ensimmäisellä 

arviointijaksolla. 

 

Liikuntapalvelujen ja kulttuuri- ja museopalvelujen työllistä-

mismäärärahoja ja työllistämistukea nostetaan siirtämällä 

määrärahaa muilta tulosalueilta. 

 

Haminan kaupunginmuseon ja kauppiaantalomuseon osalta 

on tehty päätös Museokortti-järjestelmään liittymisestä. 

Skeittipuisto Tervasaaressa on siirtynyt liikuntapalveluiden 

vastuulle 17.7. lukien. Ruissalon liikunta- ja uimahalliraken-

nus on pois käytöstä toistaiseksi rakennuksessa tehtävien 

korjauksien vuoksi, mikä pienentää sisäisiä vuokria loppu-

vuoden osalta. 

 

Salitilannetta hankaloittaa Ruissalon hallin lisäksi myös Pap-

pilansalmen vanhan koulurakennuksen purkaminen.  

 

Liikuntaneuvontaprosessin on aloittanut alkuvuonna 33 

kuntalaista. 

 

  

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2017 esitykset talousarvio

511 ELINKEINO- JA VETOVOIMAPALVELUT

Toimintatulot               1 614 800 -207 000 1 407 800 823 762 58,51 42 000 1 449 800

Toimintamenot               -6 818 300 228 100 -6 590 200 -4 239 021 64,32 -60 900 -6 651 100

Toimintakate                    -5 203 500 21 100 -5 182 400 -3 415 259 65,90 -18 900 -5 201 300
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Elinkeino- ja vetovoimapalveluiden merkittävim-
mät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit  

Riskienhallinta nyt ja jatkossa 

Vetovoimapalveluiden toimintakatteen huonone-

minen 
Kaupungin järjestämien tapahtumien tarjontaan kohdistuu 

suuria paineita. Kohderyhmien valinta on haasteellista ja 
kiinnostavien esiintyjien saanti työlästä ja kallista. Runsas 

tarjonta paisuttaa käyttömenoja ja huonontaa toimintaka-
tetta, koska kaupungin järjestäminä tilaisuudet ovat usein 

pääsymaksuttomia. Tapahtumien järjestämisestä tulee aina 
enemmän kuluja kuin tuottoja. 

 

 

 
Tapahtumakattaus pyritään pitämään tasapainossa 

kaupungin ja yksityisten järjestäjien kesken. Seurataan 
eri tapahtumissa vierailleiden määriä ja yksittäisten 

tapahtumien kustannuksia tarkasti. Panostetaan kiin-
nostavimpiin ja kannattavimpiin tapahtumiin ja karsi-

taan vähäisten kävijämäärien tapahtumat kokonaan 
pois. Tehdään yhteistyöt seutukuntien kanssa, ettei 

järjestetä päällekkäisiä tapahtumia eikä saman sisäl-
töisiä tapahtumia. 

 

Liikunta- ja vapaa-ajan suorituspaikkojen mahdol-

liset turvallisuuspuutteet 
Käyttöturvallisuusvaatimukset ovat tiukat ja mahdolliset 

vahingonkorvaukset voivat olla satoja tuhansia euroja. 
 

 

 
Kuntotarkistukset ja -tutkimukset tehdään säännölli-

sin välein. Henkilöstö perehdytetään ja koulutetaan. 
Peruskorjaukset ennakoidaan investointiohjelmassa. 

Vähäisellä käytöllä olevan suorituspaikat ja puutteel-
liset rakenteet poistetaan käytöstä ja puretaan.  

 

 

 

 

Toimielin KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA 31.5. asti,  

KAUPUNKIKEHITYSVALIOKUNTA 1.6. alkaen 

Tulosalue  Kaupunkisuunnittelu 

Tulosyksiköt  Kaavoitus, Maankäyttö 
Vastuuhenkilö  Kaupunginarkkitehti 

Tehtävä  Kaupunkiseutua suunnitellaan toimivaksi, viihtyisäksi ja ekotaloudellisesti kestäväksi. 

Huolehditaan kaupungin maapolitiikan valmistelusta, kaavoituksesta, tonttitarjonnasta, kiin-
teistönmuodostuksesta, mittaus- ja kartastopalveluista. 

 
Sitovat tavoitteet 

 

Tavoite: 

 
KOTKA–HAMINA SEUDUN STRATEGINEN YHTEINEN YLEISKAAVA 

 
Yleiskaava mahdollistaa seudun kilpailukyvyn kohottamisen ja profiilin kehittämisen 

 

Mittari 2017 Toteutuma 31.7. 

 
Hyväksytty 31.12.2017 mennessä 

 

 
Seudun strategisen yleiskaavan luonnos on valmistu-

nut maaliskuussa 2017. Suunnitelma on nyt ehdotus-
vaiheen valmistelussa. 

 

Arviointi: 
Yleiskaavan valmistelu on edennyt tavoiteaikataulun mukaisesti. 
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Talousarvion toteutuminen 
 

 
 

Talousarvion tuloarviota on edellisessä talouden arvioin-

nissa muutettu Tuike Finland Oy:n kanssa solmitun 
maankäyttösopimuksen ensimmäisen osan maksun takia. 

Tonttikysyntä on edelleen hiljaista. Heinäkuun loppuun 

mennessä on vuokrattu vain yksi rivitalotontti. Yhtään 
asuin- tai liiketonttia ei ole myyty. 

 
 

Kaupunkisuunnittelun merkittävimmät tavoittei-
den toteutumista uhkaavat riskit  

Riskienhallinta nyt ja jatkossa 

Maanvuokrasaatavat 
Sopimusten toteutumattomuuden todennäköisyys on 

pieni, mutta vaikutukset voivat olla satoja tuhansia euroja. 
 

 

 
Sopimusten toteutumista seurataan jatkuvasti. Mikäli 

tulee viesti suorituksen viivästymisestä tai esim. kon-
kurssista, korjaavat toimenpiteet ja saatavien val-

vonta käynnistetään välittömästi.  
 

 

 
 

 
 

Toimielin KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA 31.5. asti,  
KAUPUNKIHEKITYSVALIOKUNTA 1.6. alkaen 

Tulosalue  Tilapalvelut 

Tulosyksiköt  Toimitilat 

Vastuuhenkilö  Tilapalvelupäällikkö 

Tehtävä Kaupungin toimitiloista huolehtiminen asiakaslähtöisesti, laadukkaasti ja kustannustehok-
kaasti, jotta kaupungin palvelualueilla on käyttötarpeen ja taloudellisten resurssien mukai-

set toimitilat ja kiinteistöomaisuuden arvo säilyy. 
 

Sitovat tavoitteet 
 

Tavoite:  
 

RAKENNUSOMAISUUDEN UUDISTAMINEN PALVELUTARPEIDEN MUKAISESTI 
 

Peruskorjaamisen ja uudisrakentamisen investointiohjelman laatiminen (10 vuotta) ja toteuttaminen 

Rakennusten arvotietojen, korjausvelan ja luokittelun päivitys 

Rakennusten myynti kiinteistöstrategian linjausten mukaisesti  

Mittarit 2017 Toteutuma 31.7. 

Kaupungin omistamien tilojen kokonaismäärä (k-m2) 
 

 
Korjausvelan laskennallinen kokonaismäärä (€) 

 
Myydyt kiinteistöt (lkm ja k-m2) 

Tilojen kokonaismäärä 118 834 k-m2 (vähennetty  
Pappilansalmen koulu 5 098 m²) 
 

15,7 M€, jossa kasvua kahdessa vuodessa 13 %. 

 
Myyty yksi kiinteistö (Vilniemen koulu, 790 k-m2)  
 

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2017 esitykset talousarvio

515 KAUPUNKISUUNNITTELU

Toimintatulot               6 888 300 1 500 000 8 388 300 6 051 913 72,15 8 388 300

Valm. omaan käyttöön 20 000 20 000 8 017 40,09 20 000

Toimintamenot               -1 146 600 17 700 -1 128 900 -612 608 54,27 -1 128 900

Toimintakate                    5 761 700 1 517 700 7 279 400 5 447 322 74,83 0 7 279 400
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Arviointi: 
Korjausvelan määrä on päivitetty vuoden 2016 lopun tilanteen mukaisten rakennusten arvotietojen perusteella. 

Korjausvelan määrä kasvoi kahdessa vuodessa merkittävästi, koska omaisuuden kuluminen oli laskennallisesti sel-
västi suurempaa kuin korjausinvestoinnit ja ylläpidettävänä on suuria realisointilistalla olevia rakennuksia. Raken-

nuksen käytöstä poistuminen ei poista korjausvelkaa, koska omistamisen velvoite on olemassa.  
 

Myös koulujen palveluverkkoratkaisujen viipyminen siirtää rakennusten täydellistä perusparantamista vuosi toi-
sensa jälkeen ja kasvattaa korjausvelkaa. Tilannetta mutkistaa lisäksi se, että käytöstä poistetut suuret hallinto- ja 

laitosrakennukset ovat erittäin vaikeita myyntikohteita. Kun rakennus myydään tai puretaan, sillä on aina vaikutusta 
myös kaupungin taseeseen. Myynnin toteutuessa kauppahinta ei useinkaan yllä tasearvoon vaan aiheuttaa myynti-
tappion. Rakennuksen purkaminen aiheuttaa tasearvon suuruisen alaskirjauksen, mikä myyntitappioiden kanssa lisää 

alijäämää. 
 

 

Talousarvion toteutuminen 
 

 
 

Sisäiset vuokratulot pienenevät Sibeliuskatu 36-kiinteis-
tön käytöstä poistamisen, remonttien ja uudenlaisten ti-

lajärjestelyjen takia.  

Työllistämismäärärahoja ja työllistämiseen kohdennetta-
vaa valtion tukea siirretään toteutuvien sopimusten pe-

rusteella muille tulosalueille. 
 

 
Tilapalveluiden merkittävimmät tavoitteiden to-
teutumista uhkaavat riskit  

Riskienhallinta nyt ja jatkossa 

Rakennusten tekninen kunto ja korjausvelka 

Rakennuskannan laskennallinen korjausvelka on yli 15 M€ 
ja se uhkaa kymmenen vuoden kuluessa nousta merkittä-

västi. Kunnossapitokorjauksia on lykätty jo vuosien ajan 
taloudellisten resurssien puutteessa, mikä on aiheuttanut 

korjaustarpeen kasaantumisen ja toimenpiteiden keskitty-
misen suunnitelmallisen toiminnan sijasta liiaksi akuuttien 

ongelmien hoitoon. 
 

 

Palveluverkkoja pitää muokata kaupungin muuttuvien 
velvoitteiden ja palvelutarpeiden mukaisesti. Raken-

nuskantaa pyritään realisoimaan ja uudistaminen kiin-
teistöstrategian mukaisesti. Investoinnit, kunnossapi-

tokorjaukset ja huollot toteutetaan suunnitelmalli-
sesti. 

 

Sote-ratkaisun tuomat tilojen käytön ja omistuk-

sen muutokset 
Kunnan oma toiminta ja tilatarve pienenevät merkittävästi 

uusien Sote-alueiden aloittaessa toiminnan. Sote-alue vas-
taa oman toiminnan järjestämisestä, mutta toimitilat ovat 

jäämässä kunnan omistukseen. Muutos ja epävarmuus ai-
heuttavat monia rakennusomaisuuden hallintaan ja tilojen 
käyttöön liittyviä osariskejä. 

 

 

 
Tuleva muutos huomioidaan kiinteistöjen strategi-

sessa luokituksessa, investointiohjelmassa, tilajärjes-
telyissä ja korjausten toteuttamisessa. 

 

Toimitilojen sisäilmaongelmat 
Sisäilmaongelmat on merkittävä tekijä sekä palvelutuotan-

non, että kiinteistöjen omistuksen näkökulmasta. Sisäilma-
ongelmista aiheutuu henkilöstön sairastumisia, tuottavuu-

den laskua, tilojen tyhjäkäyttöä, hoito- ja korjauskustan-
nuksia sekä monia negatiivisia kerrannaisvaikutuksia. 

 

 
Ylläpidetään ja kehitetään toimintamallit sisäilmaon-

gelmien hallintaan ja korjaamiseen. Sisäilmatyöryh-
mään on koottu vastuuhenkilöt ja asiantuntijat, joilla 

on valtuudet ja resurssit ongelmien selvittämiseen ja 
ratkaisemiseen. Ryhmä kokoontuu noin 10 kertaa 

vuodessa. 
 

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2017 esitykset talousarvio

522 TILAPALVELUT

Toimintatulot               10 465 000 -400 000 10 065 000 5 632 743 55,96 -204 300 9 860 700

Valmistus omaan käyttöön 95 000 95 000 13 018 13,70 95 000

Toimintamenot               -8 253 300 -8 253 300 -4 738 515 57,41 21 500 -8 231 800

Toimintakate                    2 306 700 -400 000 1 906 700 907 246 47,58 -182 800 1 723 900
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Reagoidaan ongelmiin nopeasti ja käytetään parasta 
tutkimus- ja suunnitteluosaamista. Huolehditaan 

huollon toiminnasta ja käyttäjien ohjeistuksesta sekä 
priorisoidaan akuutit sekä ennalta ehkäisevät sisäil-

makorjaukset. 
 

Teknisen henkilöstön osaaminen ja työhyvinvointi 

Vaihtuvien määräaikaisten työntekijöiden osuus on suuri. 
Kohdetuntemuksen ja erityisammattitaidon puute voi joh-
taa esim. kiinteistötekniikan puutteelliseen käyttöön.  

Tilapalveluiden henkilöstön keski-ikä on 54 vuotta ja vaih-
tuvuus on lähivuosina erittäin suuri. Riskinä on tuottavuu-

den lasku ja hiljaisen tiedon katoaminen. Tuottavuutta hei-
kentää työntekijöiden työkyvyn alentuminen, sairaspoissa-

olot ja ennenaikaisen eläköitymisen aiheuttamat varhe-
maksut. 

 

 

Aluejaot ja rekrytoinnit toteutetaan niin, että jokai-
selle kiinteistölle on nimetty osaava vastuullinen lai-
tosmies. Työkyvyn seuranta ja tukeminen toteute-

taan yhdessä työntekijän, esimiehen, työsuojelun ja 
työterveyden kanssa. Toimitaan varhaisen tuen mallin 

mukaisesti (mm. työterveysneuvottelut). Työuran 
jatkumisen mahdollistamiseksi toteutetaan tehtävä-

muutoksia ja hyödynnetään joustavia työaika- ja elä-
keratkaisuja. 

 

 
 

 
 
 

Toimielin KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA 31.5. asti,  

KAUPUNKEHITYSVALIOKUNTA 1.6. alkaen 

Tulosalue  Aluepalvelut 
Tulosyksiköt  Liikennealueet ja varikko, Viheralueet 

Vastuuhenkilö  Kaupungininsinööri 

Tehtävä Kaupungin yleisistä alueista huolehtiminen laadukkaasti ja kustannustehokkaasti sekä kau-
punkiympäristön turvallisuuden ja viihtyisyyden ylläpito ja kehittäminen, jotta infrastruk-

tuurin arvo säilyy. 
 

Sitovat tavoitteet 
 

 
JÄTEPALVELUIDEN UUSI TOIMINTAMALLI 

 
Mittari 2017 Toteutuma 31.7. 

Pienjäteaseman, kaupungin hyötyjätepisteiden sekä vaa-

rallisten jätteiden keräys siirretty Kymenlaakson Jäte 
Oy:n hoidettavaksi 30.9.2017 mennessä 

 

Neuvoteltua siirtoa ei ole toteutettu. Jätepalveluiden 

järjestäminen on palautettu uuteen valmisteluun. 

Arviointi: 
Nykyisessä tilanteessa joudutaan varautumaan Jätepalveluiden vakanssien täyttöön sekä kehittämisinvestointei-
hin, joita ovat mm. Pienjäteaseman vastaanottoalueen laajentaminen. 

 

 
Talousarvion toteutuminen 

 

 
 

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2017 esitykset talousarvio

531 ALUEPALVELUT

Toimintatulot               1 608 600 1 608 600 988 302 61,44 1 608 600

Valmistus omaan käyttöön 72 000 72 000 78 338 108,80 72 000

Toimintamenot               -4 337 000 -4 337 000 -2 017 245 46,51 -4 337 000

Toimintakate                    -2 656 400 0 -2 656 400 -950 605 35,79 0 -2 656 400
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Talousarviomäärärahojen arvioidaan riittävän. 

 
Aluepalveluiden merkittävimmät tavoitteiden to-

teutumista uhkaavat riskit  

Riskienhallinta nyt ja jatkossa 

Katurakenteiden vanheneminen 
Katujen korjausvelka on kohtalainen. Huonokuntoiset ka-

tuosat saattavat aiheuttaa isojakin vaurioita rakenteisiin ja 
mahdollisesti rajoituksia liikennöitävyydelle.  

 

 
Tehdään kuntokartoituksia. On laadittu katujen kym-

menen vuoden saneerausohjelma. Ohjelma sovite-
taan yhteen Haminan Veden verkostosaneeraustar-

peiden kanssa. 
 

Siltojen kunto ja ikä 

Myös silloilla on korjausvelkaa. Sillat ovat taitorakenteita 
ja niiden heikkous asettaa rajoitteita siltojen painorajoituk-

sille ja pahimmassa tapauksessa yhteys on suljettava. 
 
Yksityistieverkon sillat liittyvät kiinteästi muuhun tieverk-

koon ja valtionavustuksen saaminen korjaushankkeille on 
aivan ehdoton edellytys. Kaupunki tukee valtionavustusta 

saavia hankkeita omalta osaltaan. Valtionavustuksien mah-
dollinen leikkaaminen tai poistaminen on suuri uhka ja lisää 

painetta kaupungin avustuksien kasvattamiseen. 
 

 

Tehdään kuntokartoituksia. On laadittu kymmenen 
vuoden saneerausohjelma.  

 
 
Yksityisteiden siltoihin ja isoihin parannuksiin on vuo-

sittain varattu kaupungin vastaantulona 100.000 eu-
ron vuosittainen rahoitus. 

 

 

 

Toimielin  RAKENNUSLAUTAKUNTA 31.5. asti, LUPAVALIOKUNTA 1.6. alkaen 

Tulosalue  Rakennusvalvonta 
Tulosyksiköt  Rakennusvalvonta 

Vastuuhenkilö  Johtava rakennustarkastaja 

Tehtävä  Kaavoituksen toteutumisen valvonta sekä terveellisen, turvallisen ja 

ympäristöön sopeutuvan, laadukkaan rakentamisen edistäminen. 
 

Talousarvion toteutuminen 
 

 
 
Rakennuslupamaksujen alkuperäistä tulotavoitetta on 

pienennetty edellisessä talouden arvioinnissa, koska min-
kään isomman rakennushankkeen ei oleteta ehtivän luvi-

tukseen vielä kuluvan vuoden puolella.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Toimielin  YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 31.5. asti, LUPAVALIOKUNTA 1.6. alkaen 
Tulosalue  Ympäristötoimi 
Tulosyksiköt  Ympäristönsuojelu, Terveydensuojelu 

Vastuuhenkilö  Ympäristöpäällikkö 

Tehtävä  Seudullisen ympäristön- ja terveydensuojelun edistäminen ja valvonta sekä 
elintarvikevalvonta ja eläinlääkintähuolto. 

 
 

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2017 esitykset talousarvio

540 RAKENNUSVALVONTA

Toimintatulot               252 000 -100 000 152 000 70 627 46,47 152 000

Valmistus omaan käyttöön 25 220

Toimintamenot               -249 700 -249 700 -141 315 56,59 -249 700

Toimintakate                    2 300 -100 000 -97 700 -45 468 46,54 0 -97 700
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Talousarvion toteutuminen 
 

 
 

Eläinlääkäreiden uusien tilojen ensikertaiseen kalustami-
nen on investointimääräraha. Tilojen vaatimat muutos-

työt on toteutettu kuitenkin käyttötaloushankintana, 

koska tilat ovat vuokratilat. Kalustohankinnoista säästy-
nyt määräraha siirretään tähän. 

 

Ympäristön ja rakentamisen valvonnan merkittä-
vimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit  

Riskienhallinta nyt ja jatkossa 

Viranomaisten lupamaksutulojen vähentyminen 

Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun lupamaksutulo-
jen kertymä pienentyy. Uudisrakentaminen on vähäistä. 

Ympäristölupien määrä on laskussa, koska lupien määrä-
välein uusiminen loppuu. Tilalle tullut suunnitelmallinen ja 
maksullinen valvonta ei tuota yhtä paljon kuin lupamaksut. 

 

 

Viranomaisten lupamaksutulot vaihtelevat taloudelli-
sen toimeliaisuuden mukaan. Tämän tulolähteen pie-

nenemiselle ei voi tehdä käytännössä omin päätöksin 
mitään, koska lupamaksuun ei voi sisällyttää kuin suo-

ritteen omakustannushinnan. Tulotavoitetta ei yli-
budjetoida ja tavoitetta korjataan pitkin vuotta, jos 

aiheitta on. 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
  

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2017 esitykset talousarvio

545 YMPÄRISTÖTOIMI

Toimintatulot               406 000 406 000 234 473 57,75 406 000

Toimintamenot               -769 400 -769 400 -502 118 65,26 -18 000 -787 400

Toimintakate                    -363 400 0 -363 400 -267 645 73,65 -18 000 -381 400

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2017 esitykset talousarvio

51 KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT YHTEENSÄ

*     Toimintatulot               21 234 700 793 000 22 027 700 13 801 820 62,66 -162 300 21 865 400

*     Valm. omaan käyttöön 187 000 0 187 000 124 593 66,63 0 187 000

*     Toimintamenot               -21 574 300 245 800 -21 328 500 -12 250 822 57,44 -57 400 -21 385 900

* Toimintakate                    -152 600 1 038 800 886 200 1 675 591 189,08 -219 700 666 500

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2017 esitykset talousarvio

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

*     Toimintatulot               37 606 800 -216 200 37 390 600 22 746 642 60,84 -196 300 37 194 300

*     Valm. omaan käyttöön 187 000 0 187 000 124 931 66,81 0 187 000

*     Toimintamenot               -148 726 400 1 179 200 -147 547 200 -85 512 085 57,96 178 300 -147 368 900

* Toimintakate                    -110 932 600 963 000 -109 969 600 -62 640 512 56,96 -18 000 -109 987 600
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KAUPUNGIN INVESTOINNIT 
 

 
Konsernipalveluiden investoinnit 

 

 
 
Toteutumassa ovat osuuskorkojen kirjaus ja lisäosuus-

pääoman palautus sekä HaminaKotka Satama Oy:n 
SVOP-rahaston palautukset. Määräraha oikaistaan toteu-

tuneiden SVOP palautusten perusteella.  
 

 

 
 

 
 

 
 
Toteutumassa ovat tähänastiset sähköisten palvelujär-

jestelmien hankinnat. 
 

 
 

 

Hyvinvointipalveluiden investoinnit 
 

 
 

Toteutumassa ovat käytöstä poistettujen laboratorion koneiden myynnit. 
 

 
 

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2017 esitykset talousarvio

510 Konsernijohdon investoinnit

Menot -30 000 -30 000 -4 489 668,30 -30 000

Myynnit 24 000 24 000 366 638 6,55 340 000 364 000

Investoinnit netto       -30 000 24 000 -6 000 366 638 -1,64 340 000 364 000

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2017 esitykset talousarvio

520 Konsernipalvelujen investoinnit

Menot -220 000 -220 000 -59 616 27,10 -220 000

Investoinnit netto       -220 000 0 -220 000 -59 616 27,10 0 -220 000

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2017 esitykset talousarvio

* KONSERNIPALVELUJEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ

* Menot -250 000 0 -250 000 -64 105 25,64 0 -250 000

* Myynnit 24 000 24 000 366 638 340 000 364 000

Investoinnit netto       -250 000 24 000 -226 000 302 533 -133,86 340 000 114 000

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2017 esitykset talousarvio

540 Terveyspalvelujen investoinnit

Menot -40 000 -40 000 0,00 -40 000

Myynnit 9 369 0

Investoinnit netto       -40 000 0 -40 000 9 369 -23,42 0 -40 000

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2017 esitykset talousarvio

541 Ikäihmisten palvelujen investoinnit

Menot -16 000 -16 000 -11 074 69,21 -16 000

Investoinnit netto       -16 000 0 -16 000 -11 074 69,21 0 -16 000
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Saviniemen hoivakodin asiakashälytysjärjestelmän asennus on tehty. 

 
 
Uudet tilat kaupungintalolla on kalustettu. 

 

 
 

 

 
 

Toteutumassa on uuden lukion ensikertainen kalustaminen. 
 

 
 

Toteutumassa ovat kirjaston tähänastiset kalustehankinnat ja skeittipuisto, joka valmistui 31.7. 
 

 
 
 

Kaupunkikehityspalveluiden investoinnit 
 

 

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2017 esitykset talousarvio

568 Sosiaalipalvelujen kalustoinvestoinnit

Menot -60 000 35 000 -25 000 -20 575 82,30 -25 000

Investoinnit netto       -60 000 35 000 -25 000 -20 575 82,30 0 -25 000

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2017 esitykset talousarvio

551 Ruoka- ja puhtauspalvelujen investoinnit

Menot -50 000 -50 000 0,00 -50 000

Investoinnit netto       -50 000 0 -50 000 0 0,00 0 -50 000

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2017 esitykset talousarvio

565 Lasten ja nuorten palvelujen investoinnit

Menot -250 000 -250 000 -82 322 -250 000

Investoinnit netto       -250 000 0 -250 000 -82 322 0 -250 000

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2017 esitykset talousarvio

568 Hyvinvoinnin edistämisen investoinnit

Menot -230 000 -35 000 -265 000 -221 073 83,42 -265 000

Rahoitusosuudet 54 000 54 000 0 54 000

Investoinnit netto       -176 000 -35 000 -211 000 -221 073 104,77 0 -265 000

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2017 esitykset talousarvio

HYVINVOINTIPALVELUJEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ

*     Menot -646 000 0 -646 000 -335 044 51,86 0 -646 000

* Rahoitusosuudet 54 000 54 000 54 000

* Myynnit 9 369 0

* Investoinnit netto       -592 000 0 -592 000 -325 675 55,01 0 -592 000

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2017 esitykset talousarvio

580 Elinkeino- ja vetovoimapalvelujen investoinnit

Menot -270 000 -270 000 -64 032 23,72 -270 000

Rahoitusosuudet 51 000 51 000

Investoinnit netto       -270 000 0 -270 000 -64 032 23,72 51 000 -219 000
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Toteutumassa ovat liikuntatoimen investoinnit. Rauhan-
kadun jääkiekkokaukalo on uusittu alkuvuodesta.  

Urheilukentälle on hankittu uudet ajanottolaitteet. Sal-
menkylän latusilta on urakkakilpailutuksessa. Ruissalon 

stadionalueen ja kuntoradan valaistus (n. 3 km) uusitaan 

loppuvuonna. Salmenkylän latusiltaan, Ruissalon ulkoilu-
reitistön parantamiseen ja kuntoradan rakentamiseen on 

myönnetty AVI:n erityisavustus, jonka suuruus on 23 % 
hyväksytyistä kustannuksista. 

 

 
 

Kaupunki on ostanut Rautakorttelin tontin sekä Suu-
renniemen virkistysalueen. Suunniteltuja maanhankin-

toja satamatoimintojen tarpeisiin ei ole vielä tehty. 
 

 
 
Tervasaaren alueen kuntoonpanotyöt ovat käynnissä, 

mutta tarkoitukseen varattua määrärahaa jää kuluvan 
vuonna käyttämättä, koska suurin osa töistä sisältyy kun-
nallistekniikan urakoihin. Määrärahasta voidaan siirtää 

280.000 euroa aluepalveluiden investointeihin, Kauppa-

torin huoltorakennushankkeelle. 

 

 
 

Määrärahaa lisätään Ruissalon liikuntahallin korjaustöi-
den takia. Kaupunginhallitus on 5.6.2017 päättänyt hy-
väksyä hankkeen kustannusarvion. Lisäys toteutetaan si-

säisenä siirtona. Muita meneillään olevia korjauskohteita 

ovat Terveyskeskus, Vehkalahden, Husulan ja Pyhällön 
koulut, Reutsikatu 5 sekä Kaupunginmuseo. Uuden-Sum-
man koululle on valmistunut lähiliikuntapaikka. 

 

 
 
Alakaupungin yhtenäiskoulun toteuttamisaikataulun ja 

maksupostiaikataulujen perusteella määrärahaa jää kulu-
vana vuonna käyttämättä, joten määrärahasta voidaan 

siirtää 340.000 euroa muihin tilapalveluinvestointeihin 

akuuttien tarpeiden takia. Perustelutekstiin korjataan 

Alakaupungin yhtenäiskoulun uudeksi käyttöönotto-
ajaksi tammikuu 2019. 

 

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2017 esitykset talousarvio

604 Maanhankinta ja tonttipalvelut

Menot -900 000 -900 000 -166 589 18,51 -900 000

Myynnit 135 000 135 000 57 049 135 000

Investoinnit netto -765 000 0 -765 000 -109 540 14,32 0 -765 000

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2017 esitykset talousarvio

607 Tervasaaren alue

Menot -500 000 -500 000 -39 545 7,91 280 000 -220 000

Investoinnit netto       -500 000 0 -500 000 -39 545 7,91 280 000 -220 000

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2017 esitykset talousarvio

610 Tilapalvelujen investonnit

Hankinnat -950 000 -950 000 -576 840 60,72 -340 000 -1 290 000

Myynnit 210 000 210 000 210 000

Investoinnit netto       -740 000 0 -950 000 -576 840 60,72 -340 000 -1 080 000

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2017 esitykset talousarvio

644 Alakaupungin yhtenäiskoulu

Menot -4 000 000 -4 000 000 -563 716 14,09 340 000 -3 660 000

Investoinnit netto       -4 000 000 0 -4 000 000 -563 716 14,09 340 000 -3 660 000
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Kauppatorille rakennettava huoltorakennus maksaa arvi-

oitua enemmän. Kaupunginhallitus on todennut urakoit-
sijan valinnan yhteydessä 19.6.17 (§ 12), että tarvittava 

lisämääräraha siirretään muilta kaupunkikehityksen 
hankkeilta. Lisärahoitus otetaan Tervasaaren kuntoon-

panosta. 

Muita käynnissä olevia hankkeita ovat Tervasaaren 1. vai-

heen kunnallistekniikan rakentaminen ja saneeraushank-
keista Ruotsinkylän 3. vaihe, Pähkinätien 2. vaihe ja Vii-

purinportin sillan korjaus. Sisä-Nuokkoon on asennettu 
uusi venelaituri Kymenlaakson Virkistysalueyhdistyksen 

toimesta. Tervasaaren laituriurakka on kilpailutuksessa. 
 

 
 
Eläinlääkäreiden uusiin tiloihin on hankittu kalusteet. Jäl-

jellä oleva määräraha siirretään ympäristötoimen käyttö-
menoihin, koska vuokratilojen muutostyö on pitänyt to-

teuttaa käyttötaloushankintana. 
 

 
 
 

 
 

  

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2017 esitykset talousarvio

650 Aluepalvelujen investoinnit

Menot -2 940 000 -2 940 000 -1 381 367 46,99 -280 000 -3 220 000

Myynnit 239

Investoinnit netto       -2 940 000 0 -2 940 000 -1 381 128 46,98 -280 000 -3 220 000

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2017 esitykset talousarvio

590 Ympäristötoimen investoinnit

Menot -30 000 -30 000 -11 902 39,67 18 000 -12 000

Investoinnit netto       -30 000 0 -30 000 -11 902 39,67 18 000 -12 000

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2017 esitykset talousarvio

KAUPUNKIKEHITYSPALVELUJEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ

*     Menot -9 590 000 0 -9 590 000 -75 934 0,79 18 000 -9 572 000

* Rahoitusosuudet 51 000 51 000

*     Myynnit 345 000 0 345 000 0 0,00 345 000

* Investoinnit netto       -9 245 000 0 -9 245 000 -75 934 0,82 69 000 -9 176 000

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2017 esitykset talousarvio

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

*     Toimintamenot -10 486 000 0 -10 486 000 -475 083 4,53 18 000 -10 468 000

*     Rahoitusuudet yht. 54 000 0 54 000 0 0,00 51 000 105 000

*     Myynnit yht.             345 000 24 000 369 000 376 007 101,90 340 000 709 000

* Investoinnit netto       -10 087 000 24 000 -10 063 000 -99 076 0,98 409 000 -9 654 000
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RAHOITUS 
 

 
 

Perustelu: Verotuloarviota korotetaan tämän hetkisten 
ennusteiden mukaisesti 

 

  
 

 
 
 

 
 
Perustelu: Kaupunginhallitus on 20.3.2017 sitoutunut 

järjestämään rakentamisaikaisen lainan Metsäkylä-Kan- 
nusjärvi-Kitula hankealueelle valokuituverkon rakenta-

miseen.  

Laina on maksimissaan 505.941 euroa ja se jaetaan kah-

delle vuodelle.

 
 

Perustelu: Maksuvalmius sallii pitkäaikaisia lainojen nos-
ton vähentämisen 1,0 milj. eurolla. 

 

 

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2017 esitykset talousarvio

60 RAHOITUS

Verotulot                80 937 000 -1 000 000 79 937 000 49 730 037 62,21 500 000 80 437 000

Valtionosuudet           36 900 000 36 900 000 21 854 128 59,23 36 900 000

Rahoitustuotot 1 505 000 1 505 000 1 331 650 88,48 1 505 000

Rahoitustuotot yht. 119 342 000 -1 000 000 118 342 000 72 915 815 61,61 500 000 118 842 000

Rahoituskulut -910 000 -910 000 -545 112 59,90 -910 000

Rahoitus yhteensä 118 432 000 -1 000 000 117 432 000 72 370 703 61,63 500 000 117 932 000

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2017 esitykset talousarvio

Korvaus peruspääomasta

Rahoitustuotot 450 000 450 000 262 500 58,33 450 000

450 000 0 450 000 262 500 58,33 0 450 000

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2017 esitykset talousarvio

Antolainojen muutokset

Lisäykset -102 000 -74 000 -176 000 -74 036 42,07 -253 000 -429 000

Vähennykset 163 100 163 100 87 961 53,93 163 100

61 100 -74 000 -12 900 13 925 -107,95 -253 000 -265 900

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2017 esitykset talousarvio

Pitkäaikaisten lainojen muutokset

Lisäykset 14 000 000 14 000 000 7 000 000 50,00 -1 000 000 13 000 000

Vähennykset -11 264 000 -11 264 000 -6 267 229 55,64 -11 264 000

2 736 000 0 2 736 000 732 771 26,78 -1 000 000 1 736 000
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Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2017 esitykset talousarvio

RAHOITUS YHTEENSÄ

* Tulot yhteensä 133 955 100 -1 000 000 132 955 100 80 266 276 60,37 -500 000 132 455 100

* Menot yhteensä -12 276 000 -74 000 -12 350 000 -6 886 377 55,76 -253 000 -12 603 000

121 679 100 -1 074 000 120 605 100 73 379 899 60,84 -753 000 119 852 100

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2017 esitykset talousarvio

TALOUSARVIO YHTEENSÄ

** Tulot yhteensä 172 147 900 -1 192 200 170 955 700 103 513 856 60,55 -305 300 170 650 400

** Menot yhteensä -171 488 400 1 105 200 -170 383 200 -92 873 545 54,51 -56 700 -170 439 900

** 659 500 -87 000 572 500 10 640 311 1 858,57 -362 000 210 500

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2017 esitykset talousarvio

POISTOT

Poistoarvio -7 662 000 -7 662 000 -4 012 410 52,37 -7 662 000
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TULOSLASKELMA 
 

 
 

  

Sisäiset ja ulkoiset erät Talousarvio 2017 Toteutunut Tot Muutos- Talousarvio 2017

 +  muutokset 31.7.2017 % esitys Osv II

TOIMINTATUOTOT

  Myyntituotot           9 402 200 5 569 120 59,2 9 402 200

  Maksutuotot            8 244 200 5 539 856 67,2 8 244 200

  Tuet ja avustukset     1 524 500 778 030 51,0 1 524 500

  Muut toimintatuotot    18 219 700 10 859 638 59,6 18 219 700

Tuotot yhteensä          37 390 600 22 746 643 60,8 37 390 600

Valmistus omaan käyttöön 187 000 124 932 66,8 187 000

TOIMINTAKULUT

  Henkilöstökulut

    Palkat ja palkkiot   -44 584 600 -26 315 017 59,0 -44 584 600

    Henkilöstökorvaukset 377 500 403 543 106,9 377 500

  Henkilösivukulut

    Eläkekulut           -10 888 400 -6 339 378 58,2 -10 888 400

    Muut henkilösivukulut -2 266 000 -1 276 683 56,3 -2 266 000

  Palvelujen ostot       -62 199 500 -36 082 956 58,0 -62 199 500

  Aineet, tarvikkeet, tavarat -8 318 400 -4 751 884 57,1 -18 000 -8 336 400

  Avustukset             -8 367 000 -4 862 096 58,1 -8 367 000

  Muut toimintakulut     -11 300 800 -6 287 616 55,6 -11 300 800

Kulut yhteensä           -147 547 200 -85 512 087 58,0 -18 000 -147 565 200

TOIMINTAKATE             -109 969 600 -62 640 512 57,0 -18 000 -109 987 600

 Verotulot               79 937 000 49 730 037 62,2 500 000 80 437 000

 Valtionosuudet          36 900 000 21 854 128 59,2 36 900 000

 Rahoitustuotot ja -kulut

   Korkotuotot           505 000 204 635 40,5 505 000

   Muut rahoitustuotot   1 450 000 1 389 515 95,8 1 450 000

   Korkokulut            -900 000 -539 973 60,0 -900 000

   Muut rahoituskulut    -10 000 -5 139 51,4 -10 000

VUOSIKATE                7 912 400 9 992 691 126,3 482 000 8 394 400

Poistot -7 662 000 -4 012 410 52,4 -7 662 000

TILIKAUDEN YLI-/LIJÄÄMÄ 250 400 5 980 281 2388,3 482 000 732 400
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RAHOITUSLASKELMA 
 

 
 
 

  

Talousarvio 2017 Toteutunut Tot Muutos- Talousarvio 2017

 + muutokset 31.7.2017 % esitys Osv II

Varsinaisen toiminnan ja

investointien nettokassavirta

Tulorahoitus 7 562 400 9 969 967 131,8 482 000 8 044 400

    Vuosikate 7 912 400 9 992 691 126,3 482 000 8 394 400

    Satunnaiset erät

    Tulorahoituksen korjauserät -350 000 -22 724 6,5 -350 000

Investoinnit -10 313 000 -2 747 120 -2 747 120 409 000 -9 904 000

    Käyttöomaisuusinvestoinnit -11 486 000 -3 203 141 27,9 18 000 -11 468 000

    Rahoitusosuudet investointeihin 54 000 0,0 51 000 105 000

     Pys.vast.hyödykk. luovutustulot 1 119 000 456 020 40,8 340 000 1 459 000

Varsinaisen toiminnan ja

investointien nettokassavirta -2 750 600 7 222 846 -262,6 891 000 -1 859 600

Rahoitustoiminnan kassavirta

Antolainauksen muutokset -12 900 13 925 -107,9 -253 000 -265 900

   Antolainasaamisten lisäykset -176 000 -74 036 42,1 -253 000 -429 000

   Antolaisaamisten vähennykset 163 100 87 961 53,9 163 100

Lainakannan muutokset 2 736 000 732 771 26,8 -1 000 000 1 736 000

  Pitkäaikaisten lainojen lisäys 14 000 000 7 000 000 50,0 -1 000 000 13 000 000

  Pitkäaikaisten lainojen vähennys -11 264 000 -6 267 229 55,6 -11 264 000

  Lyhytaikaisten lainojen muutos

Oman pääoman muutokset

Muut maksuvalmiuden muutokset 150 000 -3 026 634 -2017,8 150 000

Rahoitustoim. nettokassavirta 2 873 100 -2 279 939 -79,4 -1 253 000 1 620 100

Kassavarojen muutos 122 500 4 942 907 4035,0 -362 000 -239 500
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HAMINAN VESI -LIIKELAITOS 
 
 
 

Tulosalue                    Haminan Vesi -liikelaitos 

Tulosyksiköt                        Hallinto ja asiakaspalvelu, Verkostot ja laitokset 

Toimielin                        Vesiliikelaitoksen johtokunta 

Vastuuhenkilö                        Toimitusjohtaja 

Tehtävät Laadukkaiden vesihuoltopalveluiden tuottaminen asukkaille ja teollisuudelle valtakun- 

nallisesti kilpailukykyiseen hintaan ja kohtuullisen tuoton omistajalleen tuottaen. 
 

Toiminnan kehittämisen painopistealueita ovat verkosto-omaisuuden hallinta, veden laadun- 
ja riittävyyden turvaaminen ja asiakaspalvelu 
 

Sitovat tavoitteet 

 
Toiminnalliset tavoitteet (tuloskortti), tilikauden tulos ja korvaus liikelaitokseen sijoitetusta pääomasta sitovat 
vesiliikelaitosta. 
 

Tavoite:  
VESIHUOLTOVERKOSTON SANEERAUSVOLYYMI NOSTETAAN TAVOITETASOLLE 

 

Mittari 2017 Toteutuma 31.7. 

Vesihuoltoverkostoa saneerataan 1,75 km 
Jätevesipumppaamoita saneerataan 3 kpl 

 

Saneeraaminen etenee suunnitellusti. 

 

Arviointi 
Saneeraukset on sidottu kaupungin Aluepalveluiden katusaneerauksen tarpeeseen ja työohjelmaan. 

 
 
Talousarvion toteutuminen 
 

 
 
Korvaus sijoitetusta pääomasta on toteutunut kaupungin maksuohjelman mukaisesti. 
 

Tilikauden tulos 50.000 euroa positiivinen (100.000–50.000 euron hyvitys tonttijohtojen rakentamisesta). 
 

Kokovuoden tulosennuste on positiivinen.  
 

 
  

Talousarvio Toteutunut Jäljellä Tot

2017 31.7.2017 %

Liikevaihto 5 784 000 3 070 774 2 713 226 53,09

Valmistus omaan käyttöön 29 000 20 567 8 433 70,92

Liiketoiminnan muut tuotot 13 600 8 724 4 876 64,15

Materiaalit ja palvelut -2 322 700 -1 085 863 -1 236 837 46,75

Henkilöstökulut -590 800 -327 154 -263 646 55,37

Poistot ja arvonalentumiset -2 200 000 -1 230 814 -969 186 55,95

Liiketoiminnan muut kulut -70 000 -36 154 -33 846 51,65

Liikeylijäämä 643 100 420 080 223 020 65,32

Rahoitustuotot ja -kulut -92 500 -37 194 -55 306 40,21

Korvaus peruspääomasta -450 000 -262 500 -187 500 58,33

Tilikauden tulos 100 600 120 386 -19 786 119,67
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Investointien toteutuminen 

 

 
 
Riskienhallinta 

 
 

 
 
 

  
Vesihuollon riskienhallintaa käsitellään tarkemmin johtokunnassa syksyn aikana uuden johtokunnan perehdyttyä liikelaitok-

sen toimintaan. 
 

 

Talousarvio 2017    Toteutunut  Jäljellä Tot-%

31.7.2017

Menot -1 850 000 -719 937 -1 130 063 38,9

Myynnit 8 000 -8 000

Investoinnit netto       -1 850 000 -711 937 -1 138 063 38,5

Vesiliikelaitoksen merkittävimmät tavoittei-
den toteutumista uhkaavat riskit  

Riskienhallinta nyt ja jatkossa 

Verkosto- ja laitosrakenteiden vanheneminen  

Vesihuoltoverkoston korjausvelka on kasvanut 2010 
luvun alun alhaisen saneeraustason vuoksi. Huonokun-

toisten verkosto-osien aiheuttamien putkirikkojen 
määrän odotetaan kasvavan tulevaisuudessa.  

 

Saneerausvelan kokonaismäärä, tarvittava investointi-
taso ja rahoitustarve ovat selvitettävänä.  

 
Investointimäärää on tulevaisuudessa kasvatettava. 

 


