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JOHDANTO 

Kaupunginjohtajan katsaus 
 

Suomen positiivinen talouskehitys näkyy monella tapaa 
myös Haminassa, mm. työttömyys on vuoden aikana vä-

hentynyt 20 prosenttia ja sataman liikenne kasvanut 14 
prosenttia. Monella eri sektorilla on tekemisen mei-

ninki, tapahtuu paljon. Kuuma ja kuiva kesä suosi mat-
kailua ja tapahtumia, mutta maataloudelle se aiheutti on-

gelmia. Heinäkuun loppuun mennessä kaupunkiin on 
muuttanut enemmän asukkaita kuin pois kaupungista. 

Alhaisen syntyvyyden vuoksi asukasluku kuitenkin laski. 
Kaupungin talous on alkuvuonna pääsääntöisesti men-

nyt talousarvion mukaisesti. 
 

Sote-palvelujen uudelleen organisointi on Kymenlaak-
sossa ottanut pitkän askeleen, vuoden 2019 alusta lu-
kien aloittaa Carean kuntayhtymän pohjalle rakennettu 

Kymsote -kuntayhtymä, johon siirtyvät Etelä-Kymen-
laakson kuntien ja Kouvolan kaupungin kaikki sote-pal-

velut. Muutos on historiallinen ja valtakunnallista uudis-
tusta ennakoiva. Uudistus merkitsee myös kuntien roo-

lien muutosta. Lasten ja nuorten palvelut nousevat kes-
kiöön ja elinvoimatehtävät korostuvat. Haminassa muu-

tosta on valmisteltu jo noin kaksi vuotta. Kaupungissa 
otetaan ensi vuoden alusta lukien käyttöön uusi toimin-

nanohjausmalli, joka pohjautuu prosessiohjaukselle ja -
johtamiselle. Asiakas on keskiössä ja perinteinen siilo-

mainen hallinnon ja palvelujen organisointi puretaan. 
 

Kaupungin ja kaupunkiyhtiöiden investointitahti on 
kova. Sen sijaan asuntorakentaminen on lähes pysähdyk-

sissä. Tervasaarta valmistellaan rakentamista varten. 
Haminan Energia rakentaa yhteistyökumppaneiden 
kanssa LNG-terminaalia satamaan. Yhtiö tekee myös 

uutta kaukolämpölaitosta sataman tien varteen ja sa-
malla keskustan ja Ruissalon lämpöverkot yhdistetään. 

Satamaan investoidaan ns. Sarens-projektin yhteydessä 
yli 40 miljoonalla eurolla. Kaupungin suurin investointi 

on toisen yhtenäiskoulun rakentaminen. Sisäilmaongel-
mat ovat todella suuret ja lähivuosina joudutaan raken-

tamaan ainakin kaksi uutta koulua ja muita kaupungin  
 

 
 

 

 
palvelu- ja hallintotiloja. Sosiaalitoimisto joutui sisäilma-

ongelmien vuoksi väliaikaisesti muuttamaan sataman 
porttitaloon. 

 
E18 moottoritien valmistumista juhlittiin keväällä. Uusi 

tie tarjoaa nopean yhteyden länteen ja itään. Samalla 
Etelä-Kymenlaaksoon tuli yhteinen ”pääkatu” ja yhtenäi-

nen työssäkäyntialue entisestäänkin korostuu. Meistä it-
sestämme on pitkälti kiinni, tuoko uusi tie enemmän 

kuin vie. 
 

Kaupungissa on erityisesti puhuttanut Haminan Lippu-
maailmaan liittyvän suurlipun tangon rahoitus. Inves-

tointi on puhtaasti vetovoimainvestointi eikä suoranai-
sesti liity kaupungin palveluihin. Sen sijaan se liittyy yksi-
tyisiin palveluihin. Tarvitaan lisää asiakkaita, jotta palve-

lut kaupungissa säilyvät ja kehittyvät. 
 

Kulunut kesä on ollut tapahtumarikas, erityisesti mu-
siikki ja pesäpallo ovat vetäneet täysiä katsomoja. Jokai-

nen kaupunki tarvitsee menestyvän joukkuepelin. Hami-
nassa se on perinteisesti ollut pesäpallo. Vallikentällä 

nähtiin maan kärkijoukkueet ja onkin harmi, että super-
sarjassa ei jatkoa ainakaan ensi kesäksi tullut. Hamina 

Tattoon eri tilaisuuksissa oli yhteensä noin 150 000 kä-
vijää. Erityisesti Tattoo kaupunkifestivaalina otti aimo 

askeleen eteenpäin, tilapäisiä ruoka- ja juomapaikkoja 
nousi kuin sieniä sateella ja tunnelma oli leppoisa ja kan-

sainvälinen. Musiikin uusi aluevaltaus oli Hamina Basti-
onissa nähty ja kuultu Antti Tuurin romaaniin perustuva 

tasokas Taivaanraapijat -musikaali.  
 
Hyvää alkavaa syksyä! Muistakaa liikkua! 

 

 
 
Hannu Muhonen 

kaupunginjohtaja 
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Yleinen talouden kehitys 
 

Vuonna 2018 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 2,9 
%. Suhdannenousu kantaa vielä tänä vuonna, sillä teolli-

suusyritysten tilauskanta on vahva ja rakennushankkeet 
jatkuvat yhä. Yksityiset investoinnit kasvavat nopeasti. 

Yksityisen kulutuksen kasvua tukee ansiotason nousun 
lisäksi työllisyyden koheneminen. Viennin kasvun odo-

tetaan jatkuvan v. 2018. 
 

Kuntatalouden rahoitusasema heikkenee kuluvana 
vuonna viime vuodesta. Kulutusmenoja lisäävät mm. vä-

estön ikääntymisestä johtuva hoito- ja hoivamenojen 
kasvu, pieni- ja keskituloisten päivähoitomaksujen alen-

taminen sekä ansiotason nousu kunta-alalla.  
 

Ansiotasoa nostavat v. 2018 mm. toukokuussa mak-
settu yleiskorotus sekä vuoden 2019 tammikuussa mak-

settava tuloksellisuuteen perustuvan kertaerä. Tulok-
sellisuuserä kirjataan suoriteperusteisesti jo kuluvalle 

vuodelle, koska sen maksuvelvoite syntyy vuoden 2018 
aikana. 

 
Kuntatalouden tulot kasvavat kuluvana vuonna vaime-

asti. Verotulojen kasvua hidastaa mm. yhteisöveron 
tuoton lasku, mikä selittyy pääasiassa viime vuoden 

poikkeuksellisen korkealla yhteisöverokertymällä.  
 

Myös kunnallisverojen tilitykset notkahtavat kuluvana 
vuonna. Kiky-sopimuksen vaikutuksia julkisen sektorin 

työntekijöiden ansiotuloihin ei ole välttämättä otettu 
huomioon ennakonpidätyksessä.  Nyt liikaa pidätetyt 

verot maksetaan takaisin. 

 

Haminan kaupungin kehitys  
 
Haminan kaupungin asukasluku oli Tilastokeskuksen en-

nakkotilaston mukaan heinäkuun lopussa 20 451. Asu-
kasmäärä on vähentynyt vuoden alusta 42 asukkaalla.  

 
Työllisyys on vuodessa vahvistunut merkittävästi, sillä 

työttömiä työnhakijoita oli heinäkuun lopussa 1050 

(1313), joista pitkäaikaistyöttömiä oli 317 (431). Myös 

nuorten työllisyys on vahvistunut hieman. Työttömyys-
aste oli 11,6 % (14,4 %). Avoimia työpaikkoja oli 67 

(100). 

 

 
 

Haminan Energian LNG-terminaalin rakennustyöt ovat 
käynnistyneet. Myös HaminaKotka Sataman Sarens -

projekti on käynnistynyt kesällä.   

 
E18-moottoritien osuus Hamina-Vaalimaa avattiin liiken-

teelle helmikuussa 2018. Samalla avautui yhtenäinen 
väylä Turun ja Naantalin satamista pääkaupunkiseudun 

kautta Vaalimaan rajanylityspaikalle. Tien kansainvälinen 
merkitys on erittäin suuri, sillä E18 on tärkein yhteys 

Venäjälle. Tämä tieyhteys parantaa seudullisen logistii-
kan ja liikennepalveluiden kilpailukykyä ja luo uusia mah-

dollisuuksia elinkeinoelämälle ja työssäkäynnille. 

 
Tax-free myynti laski hieman edellisestä vuodesta. Las-

kua oli 2,8 %. Myynti kaikkiaan oli kesäkuun loppuun 
mennessä 1,7 milj. euroa.  Yrityksiä perustettiin viime 
vuotta enemmän ja myös työpaikkojen määrä kasvoi 

jonkin verran. Uusien yritysten nettolisäys oli 21 yritystä 
(10).

Rakentaminen satama-aluetta lukuun ottamatta on 
edelleen vähäistä. Pientalotontteja on luovutettu muu-

tamia ja rakennuslupien määrä on viime vuotta pie-
nempi. 

 
 

9
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11
12
13
14
15
16
17
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Strateginen mittaristo  
 

Toteutumasarake 31.7.2018 tilanteessa on täytetty siltä osin, kun dataa on ollut käytettävissä. 

 
Strateginen tavoite Vaikuttavuus- 

indikaattori 

Lähtötilanne 

2017 

Toteutuma 

31.7.2018 

Tavoite 2020 

Kumppanuuksien edistäminen 

 

• luomme edellytyksiä eri toimi-
joiden aktiivisuudelle ja osalli-

suudelle sekä rakennamme alus-
tan yhdessä tekemiseen, edis-

tämme seutuyhteistyötä ja kan-
sainvälisyyttä sekä huoleh-

dimme edunvalvonnasta 
 

Kumppanuuksien määrä 

kasvaa ja laajenee 

 

63 järjestöä 

 

70 90 järjestöä 

 

Kunnallisvaalien äänes-

tysaktiivisuus kasvaa, % 

 

 56  

(2017) 

- 6

5  

Vaikuttajaverkosto 

- kontaktien määrä 

- hankkeiden määrä 

 

- -  

Laadukas varhaiskasvatus ja 

opetus sekä turvallinen polku 
aikuisuuteen 
 

• huolehdimme varhaiskasvatuk-
sen ja opetuksen korkeasta laa-

dusta, tuemme elinikäistä oppi-
mista, järjestämme palvelut ter-

veellisissä toimitiloissa ja eh-
käisemme kiusaamista ja syrjäy-

tymistä  
 
 

Varhaiskasvatuksen ja 

opetuksen asiakastyyty-

väisyys 

 

- tieto vuoden 

 lopussa 
 

Jatko-opintoihin sijoittu-

minen kasvaa, sijoittunei-

den määrä % 

 

95  100 100  

Alle 25 v. työttömyys vä-

henee hlö 

 

ka. 144 ka. 125 7

0 

Vähintään kerran vii-

kossa koulukiusattujen 

osuus vähenee, osuus % 

- 4.–5. lk.  

- 8.–9. lk. 

 

 

 

 

9,7  

15,3  

 

 

 

4,3 % 

(20.1.18) 

 

 

 

0  

0  

Varhaiskasvatuksen ja 

opetuksen oppimisympä-

ristön turvallisuus, sisäil-

maoireet vähenevät 

(yksikkökohtaisten ta-

pausten lkm ja Örebro-

tutkimus) 

 Ei merkittävää 

muutosta/ope-

tustoimi 

 

Ekologinen Hamina 
 

• huolehdimme, että ekologisuus 
otetaan huomioon kaikessa toi-

minnassamme, luomme siitä uu-
denlaista yritystoimintaa, toteu-
tamme hiilineutraaliohjelman 

(HINKU) toimenpiteitä, edis-
tämme puurakentamista  

 
HINKU= hiilineutraalikunta 

 

KETS = kuntien energiatehokkuusso-

pimus 

 

Kasvihuonekaasu- 

päästöt laskevat % 

 

-15 

(tavoite  

vv. 2007–2015) 

 - 30 

(tavoite -80 % 

vuonna 2030) 

Waltti-matkakorttien la-

tausten määrä kasvaa, 

kpl, käyttäjien osuus 

asukkaista % 

1 466 

 

 

7  

 3 000 

 

 

14  

Puurakentaminen lisään-

tyy, %-osuus valmistu-

neista rakennuksista 

84  90 

Energian kulutus laskee, 

KETS-tavoite % 

 

- 9 

(päättyneen 

kauden  2008–

2016 tavoite) 

 -7,5 
(uuden kauden  

2017–2025 ta-

voite) 
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Strateginen tavoite Vaikuttavuus- 

indikaattori 

Lähtötilanne 

2017 

Toteutuma 

31.7.2018 

Tavoite 2020 

Elinkeinoelämän toimintaedel-
lytysten ja maaseudun elinvoi-
man vahvistaminen  

 

• edistämme kaupungin saavutet-

tavuutta sekä yhteyksien raken-
tamista, parannamme yhteis-

työssä seudullisten toimijoiden 
kanssa yrityksille tuotettavia 

palveluja, markkinoimme aktii-
visesti kaupungin vetovoimate-
kijöitä sekä tuemme kansalli-

sesti merkittävänä tapahtuma- 
ja matkailukaupunkina yritysten 

elinvoimaa  
 

Uusien yritysten määrä 

kasvaa/vuosi, nettolisäys 

kpl 

 

27 21 40 

Työpaikkojen määrä kas-

vaa kpl 

 

6 722 6 504 6 750 

Työllisyysaste paranee, 

työllisyysaste % 

 

64,5 65,2 68,0 

Yrittäjien elinkeinopolitii-

kan mittariston kokonais-

arvosana nousee, arvo-

sana (1-10) 

 

6,2 6,1 7,5 

Muuttoliike positiivinen, 

kuntien ja maiden välinen 

yhteensä hlö 

 

+ 29 +42 +50 

Viihtyisä ja turvallinen elin- ja 

kaupunkiympäristö 
 

• tarjoamme vetovoimaisia tont-
teja ja modernia kaupunkiasu-
mista, monipuolisia harrastus-

mahdollisuuksia, parannamme 
kaupunkikuvaa puistoja ja yleisiä 

alueita ehostamalla 
 

Tonttivaranto monipuo-

listuu 

- kaava-alue, kpl 

- maaseutu, kpl 

 

 

Luovutusvalmiit 

asuntotontit 

-omakoti 78 

-rivitalo 23 

-kerrostalo 2 

Luovutusvalmiit 

asuntotontit 

-omakoti 91 

-rivitalo 25 

-kerrostalo 5 

 

Luovutusvalmiit 

asuntotontit 

-omakoti 100 

-rivitalo 25 

-kerrostalo 10 

Puistojen ja yleisten aluei-

den investointeja lisätään 

M€/v 

 

1,3 

(v. 2017) 
- 1,5 

Liikenneturvallisuus-suun-

nitelman toteuttaminen. 

Suunnitelma päivitetään 

vuosittain. 

 

- tavoitteena mm. liiken-

teen henkilövahinko-on-

nettomuuksien vähenty-

minen, onnettomuuksien 

määrä kpl 

Voimassa 2016 

laadittu  

suunnitelma 

  

 

 

 

 

v. 2012: 39 

v. 2016: 16 

  

 

 

 

 

v. 2020: 5 

 

Asiakastyytyväisyys 

(Yhdyskuntatekniset pal-

velut-tutkimus,  

asteikko 1-5) 

 

3,7 3,7 4 

Uudistuva ja vuorovaikuttei-

nen johtaminen 
 

• johdamme vastuullisesti, pää-
töksentekomme on nopeaa ja 
rakentavaa, arvostamme henki-

löstöämme sekä toimimme 
vuorovaikutuksessa kuntalais-

ten kanssa 
 

 

Eettiset pelisäännöt, val-

tuustotyön arviointi 

 

- -  

Sosiaalinen pääoma kas-

vaa 

 

3,6 3,7 5 

Esimiesosaaminen vahvis-

tuu (360 arviointi) 

 

Strateginen henkilöstö-

johtaminen yhdenmukais-

tuu (Keva, asteikko 0–3) 

 

3,61 

 

 

1 

 

3,65 

 

 

- 

5 

 

 

3 
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Strateginen tavoite Vaikuttavuus- 

indikaattori 

Lähtötilanne 

2017 
Toteutuma 
31.7.2018 

Tavoite 2020 

Kestävä talous ja omaisuu-

den hallinta 
 

• huolehdimme siitä, että toi-
mintakatteen alijäämä ei ylitä 
verotulojen ja valtionosuuk-

sien kasvua, käännämme lai-
namäärän laskuun, luo-

vumme tarpeettomista kiin-
teistöistä, uudistamme pal-

velut vastaamaan kysyntää, 
pidämme veroprosentit kil-

pailukykyisinä 
 

Toimintakatteen alijää-

män kasvu on pienempi 

kuin verorahoituksen 

kasvu 

 

Kyllä  

1,8 % / 1,9 % 

 

 

- Kyllä 

Lainamäärä euroa/asukas 

vähenee 

 

3 964 

 
- 3 900 

Vuosikate/poistot, %,  

tavoite yli 120 

 

115,5 - 120 

Rakennusten laskennalli-

nen korjausvelan määrä, 

M€ 

 

15,7 

(1.1.2017) 
- 15,0 

Uudistumiskykyinen ja 

osaava henkilöstö 
 

• henkilöstömme palvelukyky 

on korkeaa, kannustamme 
henkilöstöä palvelujen kehit-

tämiseen yhteistyössä kun-
talaisten kanssa, otamme 
palveluissa käyttöön uusia 

innovaatioita, hyödyn-
nämme tekoälyn ja robotii-

kan mahdollisuudet, koulu-
tamme henkilöstöämme jat-

kuvasti 

Palveluosaaminen 

nousee 

- -  

Asiakaspalvelun asiakas-

tyytyväisyys 

 

- -  

Kokeilujen/kehittämis- 

hankkeiden määrä kasvaa 

 

5 - 10 

Digitalisaation hyödyntä-

minen kasvaa 

- digiohjelman toimenpi-

teiden toteuma, % 

 

25 50 100 

Koulutuspäivät/hlö kasvaa 

 

1,9 2,2 3 

Sote-palvelujen saatavuu-

den turvaaminen 
 

• olemme aktiivisia palvelui-

den suunnittelussa, toi-
mimme ennaltaehkäisevästi, 

huolehdimme sote-henki-
löstön osaamisesta, kehi-

tämme palveluprosessit te-
hokkaiksi sekä varmis-
tamme terveet toimitilat 

Sosiaalipalvelut ja perus-

terveydenhuollon palve-
lut toteutuvat lähipalve-

luna (terveyskeskus si-
sältäen myös kiirevas-

taanoton, osastot ja apu-
välinepalvelun)  

  Sote-keskus 

toimii hyvin.  
 

Sote-keskus 
 toimii moniam-

matillisena osaa-
miskeskuksena 

tarjoten hyvät lä-

hipalvelut yhden 
luukun periaat-

teella. 
 

Hoiku   Sote-keskuksen 

ja Hoikun yhteis-
työssä kuntoutus 

on keskiössä. 
  

Matalan kynnyksen pal-

velut (mm. perhekeskus, 
terveyskioski, ikäihmis-

ten neuvola) 

  Digiratkaisuja 

hyödynnetään 
kaikissa palvelu-

prosesseissa.  
Matalan kynnyk-

sen palvelut ovat 
normaalia arki-

käytäntöä. 
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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Käyttötalous 

 
Toimintatuotot ovat toteutuneet viime vuoden vastaan 

ajankohtaan sekä kuluvan vuoden talousarvioon nähden 
paremmin, mikä johtuu pääasiassa Tattoo -tapahtuman 

toimintatuotoista. Toimintatuottojen kuitenkin arvioi-
daan toteutuvan kuluvan vuoden osalta lähes talousar-

vion mukaisena. Sen sijaan toimintakuluissa henkilöstö-
menot tulevat ylittämään talousarvion, sillä tammi-

kuussa maksettava paikallinen kertaerä kirjataan kulu-

valle vuodelle menoksi. Palkkojen yleiskorotus toteu-

tettiin toukokuussa. Korotusten kustannusvaikutus on 
noin 2,5 %. Henkilöstömenojen lisämäärärahan tarve tu-

lee olemaan noin 0,7 miljoonaa euroa. Lisämäärärahan 
tarve tarkentuu loppuvuodesta, jolloin se kohdennetaan 

tulosalueille. Myös palvelujen ostojen kehitys ylittää ta-
lousarvion. Erityisen suurta menokehitys on ollut ikäih-

misten palveluissa sekä rakennusten ja alueiden kunnos-
sapidossa.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Tuloslaskelma Tilinpäätös Toteutunut Tp:stä Talousarvio Toteutunut Ta:sta Muutos 2017/2018

sisäiset ja ulkoiset erät 2017 31.7.2017 % 2018 31.7.2018 % € %

ilman vesiliikelaitosta osv I

TOIMINTATUOTOT

  Myyntituotot           9 778 969 5 272 919 53,9 9 427 600 5 337 836 56,6 64 917 1,2

  Maksutuotot            8 357 546 3 988 606 47,7 6 637 900 3 908 693 58,9 -79 912 -2,0

  Tuet ja avustukset     1 532 206 778 030 50,8 1 706 200 719 420 42,2 -58 609 -7,5

  Muut toimintatuotot    17 708 422 10 859 638 61,3 17 969 200 11 763 531 65,5 903 894 8,3

Tuotot yhteensä          37 377 143 20 899 192 55,9 35 740 900 21 729 481 60,8 830 288 4,0

Valmistus omaan käyttöön 354 189 124 932 35,3 233 500 118 242 50,6 -6 690 -5,4

TOIMINTAKULUT

  Henkilöstökulut

    Palkat ja palkkiot   -44 342 199 -26 315 017 59,3 -44 939 900 -26 938 547 59,9 -623 530 2,4

    Henkilöstökorvaukset 645 139 403 543 62,6 298 800 434 767 145,5 31 224 7,7

  Henkilösivukulut

    Eläkekulut           -10 716 174 -6 339 378 59,2 -10 627 900 -6 301 279 59,3 38 099 -0,6

    Muut henkilösivukulut -1 915 558 -1 276 683 66,6 -2 171 300 -1 038 666 47,8 238 017 -18,6

  Palvelujen ostot       -62 129 743 -35 579 626 57,3 -63 282 600 -37 422 857 59,1 -1 843 231 5,2

  Aineet,tarvikkeet, tavarat -8 291 487 -4 751 884 57,3 -8 408 700 -4 974 868 59,2 -222 985 4,7

  Avustukset             -8 352 333 -4 650 696 55,7 -7 881 800 -4 619 581 58,6 31 115 -0,7

  Muut toimintakulut     -10 798 495 -6 287 616 58,2 -11 029 300 -6 574 006 59,6 -286 390 4,6

Kulut yhteensä           -145 900 849 -84 797 357 58,1 -148 042 700 -87 435 037 59,1 -2 637 681 3,1

TOIMINTAKATE             -108 169 516 -63 773 233 59,0 -112 068 300 -65 587 315 58,5 -1 814 082 2,8

 Verotulot               82 553 131 49 730 037 60,2 82 000 000 50 654 736 61,8 924 699 1,9

 Valtionosuudet          37 419 381 21 854 128 58,4 37 200 000 21 774 312 58,5 -79 816 -0,4

 Rahoitustuotot ja -kulut

   Korkotuotot           573 256 204 635 35,7 571 000 203 672 35,7 -963 -0,5

   Muut rahoitustuotot   1 592 022 1 389 515 87,3 2 455 000 2 492 167 101,5 1 102 651 79,4

   Korkokulut            -887 547 -539 973 60,8 -900 000 -502 337 55,8 37 636 -7,0

   Muut rahoituskulut    -8 285 -5 139 62,0 -12 000 -15 743 131,2 -10 604 206,3

VUOSIKATE                13 072 443 8 859 970 67,8 9 245 700 9 019 492 97,6 159 522 1,8

Poistot ja arvonalentumiset -7 870 700 -4 012 410 51,0 -7 500 000 -3 935 952 52,5 76 458 -1,9

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 5 201 744 4 847 560 93,2 1 745 700 5 083 539 291,2 235 980 4,9
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Henkilöstö 

 
Pvm. Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä 

1.1.2018 1073 303 25 1401 

31.3.2018 1068 333 57 1458 

31.7.2018 1061 264 51 1376 

 
Vakituisen henkilöstön määrä on vuoden alusta lukien 
vähentynyt 12 työntekijällä. Henkilöstömäärän vähenty-

misen tavoitteeksi on asetettu 20 htv:tä vuoden 2020 
loppuun mennessä. Tämän vuoden kehitys näyttää siltä, 

että tähän tavoitteeseen päästään jo aiemmin. Myös 
määräaikaisten määrä on pienentynyt, mutta siinä on ky-

symys tilapäisestä laskusta.   

 
Verotulot 

 
Kuluvan vuoden kunnallisveron kertymäennuste koko 
maassa laskee merkittävästi verrattuna Kuntaliiton huh-

tikuun veroennusteeseen. Ainoastaan joissain yksittäi-
sissä kunnissa maksuunpantava vero nousee kevääseen 

verrattuna.  
 

Syitä alentuneeseen maksuunpantavaan veroon löytyy 
Verohallinnon tiedon mukaan osittain ansiotuloissa sekä 

osittain työtulovähennyksissä. Työtulovähennys on suo-
raan verosta tehtävä vähennys, joten se laskee mak-
suunpantavaa veroa saman verran. Näiden seikkojen 

taustalla näyttäisi olevan jossain määrin epäonnis- 

tunut julkisen sektorin lomarahaleikkauksen sekä työtu-
lovähennyksen vaikutusarviointi. 

 
Myös Haminan kaupungille tilitetyt verotulot ovat olleet 

ylisuuret. Erityisesti henkilöasiakkaiden veronpalautuk-
set tulevat tänä vuonna olemaan poikkeuksellisen suu-

ret ja on samalla suurin yksittäinen syy alentuneisiin 
kunnallisverokertymiin tänä vuonna.  

 
Verotulot arvioitiin talousarviota laadittaessa kuitenkin 
varovaisesti. Vaikka verotulokertymä näyttäisi kevään 

ennusteesta selvästi laskevan, niin vielä toteutuma olisi 
lähes talousarvion mukainen.  

 

TILIVUOSI 2016 2017 2018** 2019** 2020** 2021** 

Verolaji             

Kunnallisvero 71 142 70 567 69 662 73 329 74 427 76 321 

Muutos % -1,8 -0,8 -1,3 5,3 1,5 2,5 

Yhteisövero 4 307 5 202 5 697 6 103 6 340 6 518 

Muutos % -11,3 20,8 9,5 7,1 3,9 2,8 

Kiinteistövero 6 751 6 787 7 001 7 001 7 001 7 001 

Muutos % 17,1 0,5 3,2 0,0 0,0 0,0 

VEROTULOKSI KIRJATTAVA 82 200 82 556 82 360 86 432 87 768 89 839 

 

Valtionosuudet 
 

Käyttötalouden valtionosuuksia korotettiin ensimmäi-
sessä osavuosikatsauksessa 600 000 eurolla. Valtion-

osuudet toteutuvat korjatun talousarvion mukaisena. 

 

Investoinnit 

 
Investointien toteutuma on 43 %. Talousarvio toteutuu 
loppuvuosipainotteisesti, koska useat investoinnit  

käynnistyvät kevään ja kesän aikana. 
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Tulosennuste
 

Talousarvion mukainen tulos on 1,7 miljoonaa euroa. 
Tämän hetken näkymän perusteella tulos tulee vajoa-

maan 1,0 miljoonaan euroon. Tämänkin tuloksen saa-
vuttaminen edellyttää loppuvuoden osalta toiminnan 

uudelleen arviointia ja harkittua taloudenpitoa. 

 

KESKEISET KEHITTÄMISHANKKEET

Valmiina sote- ja maakuntauudistukseen  

 
Vapaaehtoisen sote-kuntayhtymän perustamisesta vuo-

den 2019 alusta lukien ja valinnanvapauspilottiin osallistu-
misesta on päätökset tehty.  

Parhaillaan valmistellaan yhteistyössä sote-kuntayhtymän 

talousarviota.

Kohti hiilineutraalia kuntaa 

 
Haminan kaupunkistrategia linjaa kaupungin yhtenä kriit-
tisenä menestystekijänä ekologisuuden ja kestävän kehi-

tyksen Hamina onkin liittynyt kaupunginvaltuuston pää-
töksellä (28.3.2017) 39 edelläkävijäkunnan joukossa 

kohti hiilineutraalia kuntaa eli Hinku-kunnaksi. 
 

Tärkein Hinku-kriteeri on valtuuston päätös siitä, että 
kunta tavoittelee koko alueellaan 80 %:n kasvihuonekaa-

supäästövähennystä vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 

mennessä. Tavoite koskee kaikkea kunnan rajojen sisä-
puolella tapahtuvaa toimintaa, ei pelkkää kuntaorgani-

saatiota. Haminan tavoitteille on laadittu oma ”tie-
kartta”. 

 
Ekologinen Hamina toteuttamisohjelma on käynnistynyt 

kesäkuussa 2018. Tavoitteena on toteuttamishankkei-
den kautta edetä kohti 80 % tavoitetta kasvihuonekaa-

supäästöjen vähentämiseksi.

Business Mooring -hankkeella tavoitellaan uusia työpaikkoja 

 
Business Mooring -hanke tähtää satamasidonnaisten työ-

paikkojen vahvistumiseen. Hanke keskittyy erityisesti 
Haminan satamaosassa kemian klusterin vahvistumiseen. 

Myös isoja tuotantolaitoksia sekä logistisia palveluita 
hyödyntäviä yrityksiä houkutellaan satamaan ja sen 
tausta-alueille. Satamaosassa on varattu Paksuniemestä 

ja Hillonlahden pohjoispuolisilta alueilta lähes 200 heh-
taaria. 

Paksuniemessä on 40 hehtaaria heti käyttöönotettavaa 

aluetta esimerkiksi kemian teollisuuden laajennuksia var-
ten. Hanke jatkuu vuoteen 2020 saakka. Asemakaavamuu-

tokset ovat lainvoimaisia. Alueen maanhankintaa on jat-
kettu ja tavoitteena on, että koko alue on kaupungin omis-
tuksessa viimeistään v. 2020.

Haminan kaupunkikeskusta uudistuu 

 
Kauppatorin uusi palvelurakennus kahvila- ja huoltotiloi-

neen sekä esiintymislavoineen on otettu käyttöön tammi-
kuussa. PopUp - kulttuurin kehittyminen kaupungin kes-

keisten tapahtumien yhteydessä on ollut positiivista. Ke-

hittymistä voidaan edelleen parantaa kannustamalla ravin-

toloita ja kahviloita hyödyntämään rohkeammin edessä 
olevia katu- ja muita yleisiä alueita. Kaupungin viranomais-

ten joustava lupapolitiikka on myös tärkeää. 
 

 
Uutta vetovoimaa Lippumaailmasta, elokuvatuotannosta ja risteilyliikenteestä 

 
Lippumaailma luo ilmettä ja vetovoimaisuutta, rakentaen 

samalla pohjaa yritystoiminnalle. Haminassa liehuvat maa-
ilman valtioiden liput brändäävät Haminaa kansainvälisenä 
tapaamispaikkana. Suomen lipun juhlallisuudet järjestettiin 

Haminassa 28.5.2018. Silloin avattiin Lippumaailmaan liit-
tyvät Suomen lipun tie -puisto Rukin puiston yhteydessä 

sekä Lipputornin puiston alueelle sijoittuvat Baltian ja Poh-
joismaiden liput sisältävä puisto. Valtuusto myönsi kesä-

kuussa lisämäärärahan 100 m korkean teräksisen lipputan-

gon ja suurlipun toteuttamiseksi. Hanke valmistuu joulu-
kuussa 2018. 
 

Kaupungin vetovoimaa vahvistavat Kaakon elokuvakomis-
sion toiminta ja kesällä 2017 avattu seudullinen risteilijälii-

ketoiminta. Kesällä 2018 risteilijävierailut jatkuvat ja vuo-
sina 2019–2020 on odotettavissa risteilijävieraiden mää-

rän selkeä kasvu.
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Tervasaari kutsuu rakentajia ja vierailijoita 

  
Tervasaaren kunnallistekniikan rakentaminen ja laiturialu-

eiden uudistaminen jatkuvat. Oolannin puiston rakentami-
nen on aloitettu. Alueen sijainti meren äärellä kävelyetäi-

syyden päässä keskustasta takaavat ainutlaatuiset mahdol-
lisuudet asumiseen ja matkailuun. Yleistä virkistyskäyttöä 

tulee lisäämään kaupunkirantojen yleissuunnitelman mu-

kainen rantareitistö, joka kulkee Tervasaaren kautta.  
 

Tervasaarelle sijoittuvan yksityisen päiväkodin toteuttaja 
on valittu ja päiväkodin rakentaminen alkaa syksyllä 2018.

Asumiseen uutta tarjontaa, mahdollisuuksia ja vetovoimaa 

Poitsilaan on valmistunut yksityinen palvelutalo ja Terva-

saareen on myös suunnitteilla yksityinen palvelutalo sekä 
yksityinen päiväkoti. Lisäksi Hamina Asunnot suunnittelee 

uuden vuokra-asuntokohteen rakennuttamista Tervasaa-
reen. Vehka-Asuntojen Tuki ry aikoo rakennuttaa Hami-

nan keskustaan ikäihmisille tarkoitetun vuokrakerrosta-
lon. 

 
Kaupungin asuinalueiden palvelut ja alueiden vetovoima-
tekijät on kartoitettu. Myös kiinteistövälittäjien näkemyk-

siä asumisen vetovoimaisuuden lisäämiseksi on kuultu. 
 

Takkaniemen yhdeksän omakotitonttia meren rannan lä-

heisyydessä on saatu luovutusvalmiiksi. Tonttikysyntä on 
kuitenkin yleisesti ottaen edelleen vähäistä. 

 
Kaakkois-Suomen Ely-keskuksen kanssa keskustellaan va-

paa-ajan asuntojen mahdollisuuksista muuttaa vakituiseen 
asuinkäyttöön. 

 
Kaupunginhallituksen päätöksellä tuetaan Kyläkuituhan-
ketta Metsäkylä-Kannusjärvi-Kitula. Hankkeelle on myön-

netty rakennusaikainen laina 0,506 M€. Valokuituhanke 
mahdollistaa myös etäopetuksen kyläkouluilla 

 
Uutta potkua markkinointiin 
 

Haminan markkinointia on tehty koko vuoden yhden sa-

teenvarjon alla. Kaupungin kaikkea markkinointia ohjaa 
Kohtaamisten kaupunki -teema, jonka alla tehdään 

imago- ja asumismarkkinointia sekä Hamina Tattoon, Ha-
minan Lippumaailman ja tapahtumien markkinointia. 
 

Markkinointitoimenpiteissä on hyödynnetty kohtaamisia 
joka tasolla. Nämä kohtaamiset ovat tapahtuneet arjessa 

kaupungilla, alueen tapahtumissa ja tilaisuuksissa, mes-
suilla, torilla asukkaiden parissa sekä tarkkaan kohdenne-

tuissa digitaalisissa kanavissa.  
 

Hamina on alkuvuonna uudistanut kotisivunsa hamina.fi ja 
matkailijoille suunnatun sivuston visithamina.fi. Lisäksi on 

uudistettu ja yhtenäistetty Tattoon, Bastionin ja Lippu-
maailman kotisivut. Haminan Veden ja Tervasaaren uudet 

sivut valmistuvat syksyn 2018 aikana.  
 

Uusi kaupungin matkailuesite ja tonttiflyer tuotettiin huh-
tikuussa. Kaupunki osallistui Kotkan Rakenna & Remon-

toi -messuille, jossa teemana oli Hyvän asumisen Hamina.  
 

Uudet Haminan opastetaulut Summan ja Kattilaisten P-

paikoille sekä Ihamaalle valmistuivat heinäkuussa. Iso Ha-
minan mainostaulu valmistuu moottoritien varteen Sum-

maan vielä syksyn aikana ennen Vaalimaan Zsar Outlet -
kylän aukeamista, mikäli Pirkanmaan ELY hyväksyy suun-
nitellun paikan. 

 
Haminan Lippumaailman markkinointikampanja toteutet-

tiin toukokuussa yhteistyössä kehitysyhtiö Cursor Oy:n 
kanssa. Myös muuta seudun yhteismarkkinointia on tehty 

koko vuoden. Kaupunki on aktiivisesti mukana myös seu-
tukaupunkien matkailun tuotteistamistyössä, jossa teh-

dään mm. yhteistä rannikon kuntien kiertomatkatuotetta 
välillä Hamina-Kemi. 

 
Yhdessä Kotka-Haminan seudun kanssa tehdään aktiivista 

työtä edistämällä yritysten seudulle sijoittumista ja inves-
tointien toteuttamista laajan kumppanuus- ja yritysver-

koston tukemana. 
 

 

Opitaan uutta ja jaetaan osaamista

Osaamisen systemaattinen johtaminen varmistaa kaupun-
gin tavoitteisiin ja päämääriin pääsemisen nyt ja tulevaisuu-

dessa. Osaaminen nähdään keskeisenä osana työhyvin-
voinnin kokemusta. 

 
Osaamisen johtamisen käytänteiden jalkauttamista on jat-

kettu terveydenhuollossa toteutetun pilotin avulla. Pilotin 
vetäjä on kouluttanut esimiehiä systemaattisen osaamisen 

johtamisen käyttöönottoon käytännönläheisesti. 

Vuoden 2018 aikana on tuettu kehittäjämielen vahvistus-
tumista koko henkilöstössä ”sisäinen kehittäjä” -koulutus-

hankkeen (2017–2019) avulla. Esimiesosaamisen kehittä-
mistä kohti osallistavaa ja valmentavaa johtamista on edis-

tetty kaikille halukkaille (60 työntekijää) valmentavan joh-
tamisen koulutushankkeen (2018–2019) avulla.  
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Prosessijohtamisella tukea tavoitteille ja tuloksellisuudelle 

Haminan kaupungin uusi toiminnanohjausmalli hyväksyt-

tiin keväällä ja se otetaan käyttöön vuoden 2019 alusta 
lukien. Alkukesästä suoritettiin muutosjohtajien rekry-

toinnit ja syksyllä valitaan prosesseilla päälliköt ja esimie-

het. Palvelumuotoilupilotin avulla on edistetty myös asia-
kaslähtöisen toimintakulttuurin juurtumista osaksi arki-

päivää.

 
Vaikuttavuutta ja osaamista kuntahankintoihin 

 

Kaupunginhallitus on 15.12.2017 hyväksynyt Haminan 
kaupungin hankintaperiaatteet, jotka ohjaavat hankintojen 
tekemistä yleisellä tasolla. Talousarvion täytäntöönpano-
ohjeeseen on sisällytetty käytännön hankintaohjeistus. 
 
Pienhankintoja varten on kaupungissa otettu käyttöön 
Cloudia -pienhankintajärjestelmä, jonka kautta on koh-
tuullisesti kilpailutettu pienhankintoja. Toukokuussa 2018 
on otettu käyttöön myös Cloudian sähköinen kilpailutus-
järjestelmä kynnysarvot ylittäville hankinnoille ja järjestel-
mää on kesän aikana käytetty useampiin kynnysarvot ylit-
täviin kilpailutuksiin. 
 
Syksyllä 2018 käynnistetään Cloudian sopimushallinta -
projekti. Uuden järjestelmän avulla on tarkoitus parantaa 

kaupungin sopimusten hallintaa kokonaisvaltaisesti ja yh-
distää sopimushallinta kilpailutusprosessiin paremmin. 
Järjestelmän aloituspalaveri on elokuussa. 
 
Hallintopäällikkö tulee pitämään puheenvuoron Yrittäjän 
päivän seminaarissa 6.9.2018 hankinnoista (Julkiset han-
kinnat - mitä Haminassa on tehty) ja seminaarin yhtey-
dessä julkaistaan Haminan hankintakalenteri, joka on val-
mistunut kesän aikana. Hankintakalenterista mm. yrittäjät 
pääsevät näkemään kaupungin tulevat kilpailutukset. 
 
Yritysyhteistyötä on lisätty järjestelmällä kerran kuukau-
dessa paikallisille yrittäjille Cursorin hankinta-asiamiehen 
tapaaminen kunnassa. Ensimmäinen ”Hankinta-asiamies 
päivystää kunnantalolla” -tilaisuus järjestettiin Haminassa, 
Raatihuoneella 15.8.2018 klo 8–12. Tapaamisia järjeste-
tään yhteensä 5 kertaa Haminassa syksyn 2018 aikana. 

 

 

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 ensisijai-

sesti voittoa omistajalleen vaan päätavoite on turvata energiahuollon toimin-

tavarmuus, energian laatu ja hinnan kilpailukyky sekä energiatoimialan paikalli-
nen kehittäminen.  

 
Haminan Energia Oy:n tulee toiminnassaan ja hinnoittelussaan toimia 

tasapuolisesti ja kustannusvastaavasti sekä kehittää energianhuolto-
verkostoja ja palveluntarjontaa niin, että alueen luonnollinen kasvu 

on mahdollista. 
 

Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet 2018 Energiamuotojen toimitusvarmuuden ja riittävän laatutason ylläpitä-
minen, josta tulee voida huolehtia myös poikkeustilanteissa olosuh-

teiden mahdollistamalla tavalla. Vuonna 2025 yhtiön sähköntuotan-
non tavoitteena on olla täysin omavarainen sekä saavuttaa 90 %:n 

osuus tuotannosta joko päästöttömillä tai uusiutuvilla tuotantomuo-
doilla. 

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

joko päästöttömillä tai uusiutuvilla tuotantomuodoilla. 
 

Tärkeimmät investoinnit 2018–2020 LNG-varastoterminaalin toteutuminen satamaan 2019 
LNG-voimalaitoksen toteutuminen satamaan 2018 

Fennovoima-hankkeen valmistelu 2017–2019 
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Arvio toiminnallisten tavoitteiden ja investointien toteutumisesta 

 
Budjetoitua alhaisempaan liikevaihtoennusteeseen on 
vaikuttanut sähkön myyntiliiketoiminnan myynti Karhu-

Voimalle 1.9. alkaen (-0,8 M€) sekä biokaasulaitoksella 
toteutettavien laajennus- ja korjausinvestointien vaikeu-

det (-0,3 M€). LNG-liiketoimintaan panostaminen on 
edellyttänyt merkittäviä investointeja, mikä on aiheutta-

nut yhtiölle sekä vieraan pääoman lisäyksen, että merkit-
täviä pitkäaikaisia sitoumuksia osakkuusyhtiön rahoituk-

seen liittyen. Näillä on pitkäaikaisia vaikutuksia rahoitus-
kuluihin sekä yhtiön taloudelliseen asemaan tulevina tili-

kausina. 
 
Hamina LNG Oy:n hallinnoima LNG-terminaalin inves-

tointihanke Haminan satamassa etenee suunnitellusti 
lainvoiman saaneen rakennusluvan sekä Finnveran ja 

SEB-pankin positiivisten luottopäätösten myötä. Lisäksi 
Wärtsilä on tullut hankeyhtiöön osakkaaksi. Haminan 

Energia on aloittanut aktiivisen LNG:n myyntitoiminnan 
ja kotimaan markkinalle toimitettavan jakeluinfran raken-

tamiseen on budjetoitu tilikaudelle 1,3 M€ investoinnit. 
Kaukolämmön tuotantoa varten on aloitettu lämpölaito-

sinvestointi, jonka tavoitteena on ympäristöystävälli-
sempi kaukolämmön tuotanto ja kaukolämmön hintakil-

pailukyvyn sekä saatavuuden parantaminen. Investoinnin 
arvo linjatöineen on 4,2 M€ ja hankkeelle on myönnetty 

investointitukea lähes 0,4 M€. Lämpölaitos valmistuu 
lämmöntuotantoon lämmityskaudelle 2018-2019. 

 

Virolahden biokaasulaitokselle toteutetaan lisä- ja kor-
jausinvestointia, jonka tarkoituksena on merkittävästi 

parantaa laitoksen toimintaa ja kasvattaa biokaasun tuo-
tanto tasolle 300 Nm3/h (nykyinen mitoitus 150 

Nm3/h). Tuotannon määrän kasvu toteutetaan paranta-
malla erilliskerätyn biojätteen esikäsittelyä ja varmista-

malla nurmen syöttö reaktoreille. Laajennuksen odotet-
tiin valmistuvan lokakuussa 2017, mutta laitostoimittajan 

haasteista johtuen käyttöönotto oli kesken vielä heinä-
kuussa 2018. 

 
Karhu Voima Oy on toteuttanut uuden sukupolven asia-
kastieto- ja CRM-järjestelmän hankinnan yhdessä Hami-

nan Energian ja Kotkan Energian kanssa. Asiakastietojär-
jestelmän kehittämisen tavoitteena on vastata paremmin 

muuttuvan energiamarkkinan haasteisiin ja parantaa 
myös asiakaskokemusta. Haminan Energian osalta järjes-

telmäinvestoinnin suuruus on noin 0,5 M€. 
 

Tiedonsiirtoverkkojen liiketoiminta-alueella yhtiö on in-
vestoinut kuluvalla tilikaudella kuluttajien ja uuden läm-

pölaitoksen valokuituliittymiin. Toukokuussa voimaan 
astuneen EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset on huo-

mioitu yhtiön tietohallinnossa ja kaikissa henkilörekiste-
reissä. 

 
 

 

Taloudellinen tulos, ennuste vuodelle 2018 

 
Tuloksellisuusmittarit TP 2016 TP 2017 T 2018 Toteutuma 31.7. 

Liikevaihto € 30 772 044 29 525 002 28 500 000 16 745 000 

Liikevaihdon muutos, % +1,8 -4,1 -3,3 -5,1 

Liikevoitto % +3,73 +6,3 +7,0 0,9 

Henkilöstö 40 37 40 38 

 
 
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 ylläpito ja tarjonta 

 
Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet 2018 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 2018–2020 Kiinteistöjen ja asuntojen korjausinvestointeihin 1.0 M€. 
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Arvio tavoitteiden ja investointien toteutumisesta 

 
Säilytetty kohtuullinen vuokrataso, ei vuokrantarkistuk-

sia 1.3. alkavalla vuokrakaudella. Tehostettu asuntojen 
muuttotarkastuksia, vapaina olevien asuntojen esittelyä 

ja asukasvalintaprosessia asuntojen tyhjäkäytön minimoi-
miseksi. 

 
Toteutettu toimenpiteitä vuokra-asuntotarjonnan so-
peuttamiseksi kysyntää vastaavaksi. Myyty kaksi yhtiölle 

takaisinlunastettua osaomistusasuntoa (vuokrauksen si-
jaan) sekä heikolla käyttöasteella oleva Ilveskalliontie 2:n 

23-asuntoinen kerrostalo. Konttimäentie 4:n 13-asuntoi-
nen rivitalokohde on edelleen myynnissä. Myytävät koh-

teet valittu myynnin kokonaistaloudellisuutta arvioiden. 
 

Strategian päivitys käynnistetään syksyllä 2018. 

 
Yhtiön kotisivujen päivitys meneillään. 

 
Taloudellisia tavoitteita ei aseteta toiminnan yleishyödyl-

lisyyden takia. Poistot ja Ilveskalliontie 2:n myynnistä ai-
heutuvat kirjaukset eivät ole vielä mukana toteutumassa 
31.7.2018. 

 
Kiinteistöjen ja asuntojen korjausinvestointeihin käyte-

tään 1,0 M€ 2018-2019. Käytetty 31.7. mennessä noin 
352.000 euroa. 

 

Taloudellinen tulos, ennuste vuodelle 2018 
 

Tuloksellisuusmittarit TP 2016 TP 2017 Ta 2018 Toteutuma 31.7. 

Liikevaihto € 5 788 003 5 436 440 5 626 000 3 189 619 

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

Liikevoitto % 27,2 20,9 18,1 33,5 

Henkilöstö kpl 9 10 10 10 

Liikevaihdon asuntojen määrä kpl  871 853 869 840 

Asuntojen käyttöaste % 92,7 88,0 90,0 89,0 

Asukasvaihtuvuus  % 18,4 18,80 18,0 10,0 

Vuokra-asuntojen keskineliövuokra 

€/kk 

9,98 10,00 10,0 10,06 

 
Yhteisön nimi HaminaKotka Satama Oy (konserni) 

Yhteisön tytäryhtiöt Kotkan Satamatalot Oy 
 

Toiminta-ajatus Kehittää ja ylläpitää toimintaedellytyksiä merikuljetuksille ja niitä palvele-
ville yrityksille, huolehtia sataman infrastruktuurista, alus-liikenteestä ja 

nosturipalvelujen tarjoamisesta. Kiinteistöjen omistus ja hallinnointi on 
pääosin keskitetty tytäryhtiölle. 
 

Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet 2018 Liikennemäärä kasvaa 3,4 % vuodesta 2017. Suuri osa kasvusta tulee 
NordStream2- kaasuputkiprojektista, mutta myös metsäteollisuuden 

tuotteiden ja lannoitteiden liikennemäärien ennakoidaan edelleen kasva-
van. 

 
Kaksi suurta projektiliikennettä (kaasuputki- ja Sarens-projektit) saadaan 

hyvin hoidettua. Sarens-projekti pyritään hyödyntämään jokilaivaliiken-
teen aikaansaamisesta Venäjälle. 

 
D-alueen ensimmäisen vaiheen rakentaminen etenee niin, että kenttä ja 
siihen kuuluvat rakenteet ovat valmiit v. 2018 aikana. Lisäksi laituriallas 

ruopataan ja laiturin rakentaminen aloitetaan.  
Yhteistyö LNG-terminaalin rakentamisessa Haminan satama-alueelle. 

 
BusinessMooring-markkinointia terävöitetään uusien yritysten saamiseksi 

satama-alueelle. 
 

Sopimusten mukaiset velvoitteet omistajille ja rahoittajille hoidetaan. 
Tärkeimmät investoinnit 2018–2020 D-alueen ensimmäisen vaiheen investointi tulee kokonaisuudessaan ole-

maan 35 miljoonaa euroa. 
Ylläpitoinvestoinnit säilyvät edellisten vuosien tapaan vähäisinä eli 3 mil-

joonassa eurossa. 
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Arvio toiminnallisten tavoitteiden ja investointien toteutumisesta 

Liikennemäärä tammi–heinäkuussa oli 9,6 miljoonaa ton-

nia, mikä oli 1,2 miljoonaa tonnia eli peräti 14,9 % enem-
män kuin vuonna 2017 vastaavalla ajanjaksolla. 

  
Kaasuputkiliikenne on käynnistynyt ja vilkastuu edelleen 

syksyllä. 
 
Sarens-projektiin liittyvä rakentaminen Haminassa on 

saatu valmiiksi aikataulussa. Ensimmäiset moduulit saa-
puivat heinäkuun puolivälissä. Satamayhtiö pääsi heinä-

kuussa Sarensin Groupin kanssa sopimukseen projekti-
liikennealueen lähes kaksinkertaistamisesta. Sopimuk-

seen liittyy mm. suuren varaston osto ja purku satamayh-
tiön toimesta. Projekti jatkuu ainakin vuoden 2021 lop-

puun asti. 
 

D-alueen vesilupa saatiin kesäkuun alkupuolella ja raken-
tamistöissä päästään etenemään suunnitellussa aikatau-

lussa. HaminaKotka Satama Oy solmi keväällä pitkäaikai-
sen ja sataman kehittämisen kannalta erittäin tärkeän so-

pimuksen UPM:n ja Stevecon kanssa maailmanluokan sel-
lukeskuksen rakentamisesta. Sopimus lisää sataman lii-

kennettä pitkälle tulevaisuuteen. 
 

UPM selvittää edellytyksiä rakentaa satamaan biojalos-

tamo. Lopullinen sijoittumispäätös saataneen vuoden 
2019 aikana. Tehtaan kuljetukset kasvattaisivat sataman 

liikennemäärää erittäin merkittävästi. 
 

Satamayhtiö teki keväällä Keitele Group ja ILP Groupin 
kanssa huomattavan suuren pitkäaikaisen sopimuksen sa-
hatavara- ja liimapuuliikenteen keskittämisestä Hamina-

Kotkan satamaan. 
 

LNG-terminaalin rakentaminen Haminassa on käynnisty-
nyt ja satama toimii siinä yhteistyökumppanina. 

 
Laivakoon kasvaessa Hietasen laituripaikat ovat käyneet 

ahtaiksi ja lyhyiksi. Satama on käynnistänyt selvityksen 
mahdollisuuksista laitureiden pidentämiseksi.  

 
Risteilyliikenteen kasvunäkymät ovat selvästi parantu-

neen Kotkan ja Haminan alueella. Kuluvan kesän aikana 
risteilijöitä kävi neljä kappaletta, mutta määrän ennakoi-

daan kasvavan selvästi lähivuosina. 
 

Ylläpitoinvestoinnit painottuvat loppukesään ja syksyyn, 
mutta pysyvät budjetoidusti vähäisinä. Velvoitteet omis-
tajille ja rahoittajille on hoidettu sopimusten mukaisesti. 

 

Taloudellinen tulos, ennuste vuodelle 2018 
 

Tuloksellisuusmittarit TP 2016 TP 2017 Ta 2018 Toteutuma 31.7. 

Liikennemäärä, tuhatta tn 13,4 14,7 16,5 9,6 

Liikevaihto M€ 39,9 40,8 44,0 25,8 

Liikevaihdon muutos % 0,0 +2,2 +8,0 +9,0 

Liikevoitto M€ 7,1 6,5 5,5 6,7 

Liikevoitto % 18 16 13 25 

Tilikauden tulos M€ 4,0 3,6 4,3 4,9 

Käyttökate % 42 46 50 55 

Sijoitetun pääoman tuotto % 5 4 4 4 

Omavaraisuusaste % 31 31 28 27 

Henkilöstö, keskimäärin kpl 66 65 67 67 

 
Suhteet Haminan  

kaupungin kanssa 

TP 2016 TP 2017 Ta 2018 Toteutuma 31.7 

Oman pääoman sijoitus Ha-

minan kaupungilta € 

1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 

Pääomalainat € ei ole ei ole ei ole ei ole 

Muut lainat € ei ole ei ole ei ole ei ole 

Takaukset € 28 993 146 26 594 267 24 045 823 24 105 661 
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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 2018 Uimahallitoiminnasta vastaa kaupunki 

Tärkeimmät investoinnit 2018–2020 - 
 

 
Arvio tavoitteiden toteutumisesta 
 

Liikevaihdon toteutuma on talousarvion mukainen. 
Hoito- ja rahoituskulut ovat toteutuneet talousarvion 

puitteissa. Normaaliin kunnossapitoon kuuluvia korjaus-
toimenpiteitä on tehty.  

Hoito- ja rahoituskulujen odotetaan vuonna 2018 toteu-
tuvan arvioitujen mukaisina. 

 

Taloudellinen tulos, ennuste vuodelle 2018 
 

Tuloksellisuusmittarit TP 2016 TP 2017 Ta 2018 Toteutuma 31.7. 

Liikevaihto € 1 006 777 853 739 850 000 424 935 

Liikevaihdon muutos-% 2,2 -15,2 0,5 -0,2 (vrt. 7/2017) 

Liikevoitto % 22,1 31,9 30,0 44,3 

 
Yhtiöllä ei ole omaa henkilöstöä. 

 
 

 
 

 
Yhteisön nimi Haminan Hotellikiinteistöt Oy 

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

Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet 2018 Hotellitoiminnasta vastaa SpaHotel-Hamina 
Tärkeimmät investoinnit 2018–2020 - 

 
 

Taloudellinen tulos, ennuste vuodelle 2018 
 

Tuloksellisuusmittarit TP 2016 TP 2017 Ta 2018 Toteutuma 31.7. 

Liikevaihto €  69 183 69 493 70 000 40 754 

Liikevaihdon muutos, % -0,8 -0,37 1,4 -41,4 

Liikevoitto-% -8,9 -10,5 -10 -9,5 

 
Yhtiöllä ei ole omaa henkilöstöä. 

  



 

17 
 

Konsernipalveluiden 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 
 

 
 

Talousarviossa on varattu määrärahat kymmenelle valtuuston kokoukselle. Käsiteltävien asioiden poikkeuksellisen suu-
ren määrän takia valtuuston kokouksia ja iltakouluja tullaan pitämään yhteensä kaksikymmentä kertaa. Luottamushenki-

löpalkkioiden määrärahaa kasvatetaan 90.000 eurolla. 
 

 

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 

 

 
 

Toimintakate toteutuu talousarvion mukaisena. 
 

 

Toimielin  KAUPUNGINHALLITUS 

Tulosalue  Konsernijohto 
Tulosyksiköt  Konsernijohto, yleinen hallinto ja edunvalvontatehtävät 

Talousarvion sitovuus Toimintakate 

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.  

  

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2018 esitykset talousarvio

120 KAUPUNGINVALTUUSTO

Toimintatulot 130

Toimintamenot               -142 700 -142 700 -146 391 102,59 -90 000 -232 700

Toimintakate                    -142 700 0 -142 700 -146 261 102,50 -90 000 -232 700

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2018 esitykset talousarvio

121 TARKASTUSTOIMI

Toimintamenot               -50 000 -50 000 -24 125 48,25 -50 000

Toimintakate                    -50 000 0 -50 000 -24 125 48,25 0 -50 000
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SITOVAT TAVOITTEET 

 

Strateginen 

tavoite 

Oma tavoite ja 

toimenpiteet 

Mittari Lähtötaso 2017 Toteutuma 

1.1.–31.7. 

Kestävä talous ja 

omaisuuden hal-

linta 

 

Sote-uudistus toteutuu 

taloudellisesti positiivi-

sena 

 

Muutosrajoitin € -1,9 milj. euroa -1,2 milj. euroa 

 

Toimintatuottojen ja ku-

lujen suhde paranee 

Toimintatuotot/Toimin-

takulut % 

 

21,6 24,1 

Vuosikate kattaa vähin-

tään 120 % poistoista 

 

Vuosikate/Poistot % 115,5 - 

Arviointi: 

 

Tiukka taloudenpito on tuottanut tulosta, sillä viimeisen laskelman mu-

kaan muutosrajoitin on laskenut 1,2 miljoonaan euroon. Kaupungin ta-

lous on vahvistunut positiiviselle tulosuralle, mutta toimenpiteitä talou-

den vahvistamiseksi tulee edelleen toteuttaa, sillä verotulokehitys näyttää 

hiipuvan. Talouden vakiintuminen reilusti ylijäämäiseksi antaisi kaupun-

gille liikkumavaraa kehittää palveluja ja elinvoimaa sote-uudistuksen jäl-

keen. 

 

Toiminnan riskit  Riskien hallinta nyt ja jatkossa 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset kään-

tyvät nousuun kysynnän muutosten johdosta. Ra-

kenteelliset uudistukset ja tuottavuutta edistävät 

hankkeet eivät toteudu. Tarpeettomien kiinteis-

töjen myynnit eivät etene. 

Tuottavuutta edistävät toimenpiteet otetaan käyttöön hyvän projektijoh-

tamisen avulla. Resurssit kohdennetaan uudelleen kysynnän muutosten 

mukaisesti. Ennakoiva henkilöstösuunnittelu on kaikkialla käytössä. Ta-

louden seuranta ja ennakointi ovat säännöllistä. Huolehditaan myös tulo-

jen kannosta. Sote-kiinteistöihin liittyvä riski hallitaan ja tarpeettomista 

kiinteistöistä luovutaan. Myös uusien investointien tilatehokkuuteen kiin-

nitetään huomiota. 

 

 

Strateginen 

tavoite 

Oma tavoite ja 

toimenpiteet 

Mittari Lähtötaso 2017 Toteutuma 

1.1. –31.7. 

Elinkeinoelämän 

toimintaedellytys-

ten ja maaseudun 

elinvoiman vahvis-

taminen 

Kaupunki tukee Metsä-

kylä–Kannusjärvi– 

Kitula -valokuituverkko-

hanketta. Kaupunki si-

toutuu 10 % tukeen 

hankkeen tukikelpoisista 

kustannuksista, jotka 

ovat maksimissaan 

779.100 €. Hankkeen 

toteuttaa Kymijoen kylä-

kuitu, joka on hakenut 

rahoituksen maaseutu-

rahastosta Sepran 

kautta. 

 

Rakentamisaikainen laina, 

joka on maksimissaan 

505.941 € 

 

Kaupunginhallituk-

sen päätös 

20.3.2017 

Molemmat lainaerät 

ovat maksussa. 

Valokuituverkko on  

valmis 31.12.2018 

 

 

 

Liittyjien määrä kpl 

- Kannusjärvi 

- Metsäkylä 

 

 

 

 

 

 

Kannusjärvi 90 %:sti 

ja Metsäkylässä ra-

kentaminen on käyn-

nissä 

 

 

118 

55 

Arviointi: 

 

Hanke on edennyt Kannusjärvi-Kitulan osalta ennakoitua paremmin. 

Myös Metsäkylän osalta liittyjien määrä mahdollistaa hankkeen käynnis-

tymisen.  

 

Toiminnan riskit Riskien hallinta nyt ja jatkossa 

Liittyjien määrä jää arvioitua pienemmäksi, mikä 

aiheuttaa rahoitusriskin hankkeelle. 

 

Kaupungin laina turvataan yrityskiinnityksellä. 
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Strateginen 

tavoite 

Oma tavoite ja 

toimenpiteet 

Mittari Lähtötaso 2017 Toteutuma 

1.1. –31.7. 

Uudistuva ja vuo-

rovaikutteinen 

johtaminen 

 

Toiminnanohjauksen 

uudistaminen. Prosessi-

johtamisen hanke. 

 

Henkilöstöjohtamisen 

toimintamallien yhden-

mukainen käyttö johta-

misessa  

 

Valmentavan johtajuu-

den vahvistuminen 

 

Uusi toiminnanohjaus 

otetaan käyttöön vuoden 

2019 alusta. 

 

Keva- strategisen henki-

löstöjohtamisen arviointi 

(1-3) 

 

 

360 esimiesanalyysi 1-5  

(joka toinen vuosi) 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3,61 

Suunnitelman mukai-

sesti. 

 

 

Arviointi suoritetaan 

syksyllä. 

 

 

 

3,65 

Arviointi: 

 

Muutosjohtajien rekrytointi on toteutettu. Sisäinen haku on toteutettu 

ja valinnat suoritetaan lokakuun alkuun mennessä.  Luottamushenkilöor-

ganisaation uudistamisesta päätökset on tehty. Esimiestyön 360-arviointi 

osoittaa pientä kohennusta. 

 

Toiminnan riskit  Riskien hallinta nyt ja jatkossa 

Uudessa toiminnanohjausmallissa on vaarana, 

että muutetaan toimintamallia, mutta ei ajattelu-

tapaa. Keskitytään rakenteisiin eikä palveluihin. 

Kiireen varjolla palataan vanhaan.  

 

Henkilöstö on mukana uudistuksen valmistelussa. Panostetaan henkilös-

töjohtamiseen, esimiestyöhön sekä henkilöstön osaamisen vahvistami-

seen.  

 

 
Talousarvion toteutuminen 

 

 
 
Toimintakate saattaa hieman ylittyä, sillä muutosjohtajien palkat kohdennetaan kuluvana vuonna konsernijohdon tulos-

alueelle. 
 
 

Toimielin  KAUPUNGINHALLITUS 
Tulosalue  Konsernipalvelut 

Tulosyksiköt  Hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, talouspalvelut 
Talousarvion sitovuus Toimintakate 

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 31.7.2018 esitykset talousarvio

122 KONSERNIJOHTO

Toimintatulot 9 523 0

Toimintamenot               -4 166 500 -4 166 500 -2 447 640 58,75 -4 166 500

Toimintakate                    -4 166 500 0 -4 166 500 -2 438 117 58,52 0 -4 166 500
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SITOVAT TAVOITTEET 

 

Strateginen 

tavoite 

Oma tavoite ja 

toimenpiteet 

Mittari Lähtötaso 2017 Toteutuma 

1.1. –31.7. 

Uudistumiskykyi-

nen ja osaava hen-

kilöstö 

Kehittämisasenteen 

vahvistaminen koko or-

ganisaatiossa sisäisen 

kehittäjäverkoston 

avulla.  

 

Henkilöstömäärä vähe-

nee edelleen (sote-rat-

kaisujen jälkeen) 20 htv 

vuoden 2020 loppuun 

mennessä. Soten siirty-

misen jälkeen vakituisen 

henkilöstön määrä 583. 

 

Asiakaslähtöisten palve-

luiden kehittäminen. Jul-

kisten palveluiden avoi-

muuden ja hallinnon 

palveluiden saatavuu-

den parantaminen/ kun-

talaisten asioinnin yksin-

kertaistaminen ja hel-

pottaminen. ”Living lab” 

tyyppisen alustan raken-

taminen. 

 

Osallistujien määrä 

 

Kehittämisideoiden 

määrä 

 

 

Henkilöstökysely 

Henty), 1–4 (joka toinen 

vuosi) 

 

Sosiaalinen pääomamitta-

risto, 1–5 (vuosittain 

huhti- ja marraskuu) 

 

Koulutuspäivät 

 

37 

 

- 

 

 

 

2,6 

 

 

 

3,6 

 

 

 

1.9pv/työntekijä  

(17.11) 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,7 

 

 

 

- 

Vakituisen henkilöstön 

määrä 

1 073 (15.11.)  

 

1 061 

Arviointi: 

 

 

Sisäinen kehittäjäkoulutus jatkuu ensimmäisen ryhmän osalta. Uuden 

ryhmän koulutus käynnistyy syksyllä. Esimiesvalmennus on käynnissä.  

Vakituisen henkilöstön määrä on edelleen hieman laskenut eläköitymis-

ten ja sote-uudistukseen valmistautumisen johdosta.  

Palvelumuotoilu -hanke on käynnistynyt vihertyöpalveluissa sekä kau-

pungin asiakaspalvelussa. 

 

Toiminnan riskit  Riskien hallinta nyt ja jatkossa 

Nykyisen henkilöstön keski-ikä on kunta-alan kes-

kimäärää korkeampi 49,4 vuotta. Muutokset toi-

mintaympäristössä edellyttävät osaamisen uudis-

tamista. Työhyvinvoinnin kokemus voi heikentyä.  

 

Sähköisten palveluiden lisääminen ja niihin yksis-

tään panostaminen haastaa henkilöstön oppimaan 

uutta. Sähköisten palvelujen käyttömahdollisuutta 

ei ole kaikilla kuntalaisilla.  

 

- valmentavaa johtajuutta 

- osaamisen kehittymiseen panostamista  

- uudenlaista toiminnan ohjausta 

- ikäjohtamisen toimintamallin käyttöönottoa 

 

 

Henkilökohtaista asiakaspalvelua pyritään tarjoamaan mahdollisuuksien 

mukaan. Opastetaan kuntalaisia sähköisten palvelujen käyttöön. Tuetaan 

kyläyhteisöjen valokuitu- ja laajakaistahankkeita.  

 
 

Strateginen 

tavoite 

Oma tavoite ja 

toimenpiteet 

Mittari Lähtötaso 2017 Toteutuma  

1.1–31.7. 

Ekologinen 

Hamina 

Laaditaan koko kuntaa 

kattava, energiatehok-

kuussopimukseen pe-

rustuva toimintasuunni-

telma. Eri toimialat si-

toutetaan miettimään 

omia tavoitteitaan. 

 

 

Suunnitelma valmis 

31.12.2018 mennessä 

 

Suunnitelman laatimisen 

vastuutaho on Energia- 

ja ilmastotyöryhmä. 

 

 Suunnitelma on val-

misteilla. 
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Peruskaupungin, tytär-

yhtiöiden ja liikelaitos-

ten energian käytön vä-

hentäminen 

 

 

Energian käyttö  

yhteensä Mwh/v 

51 039 
(tähän ei sisälly Haminan 

Energian omaa energian 

käyttöä) 

 

 

-energian säästön oh-

jeellinen välitavoite 

2042 Mwh, vähintään 4 

% vuonna 2020  

 

  

-energian säästön oh-

jeellinen kokonaista-

voite 3828 Mwh, vähin-

tään 7,5% vuonna 2025  

 

  

Julkisen liikenteen käy-

tön lisääminen 

 

Waltti taksajärjestel-

män kehittäminen sekä 

ajantasaisen ja joukkolii-

kenteen mobiilin mat-

kustajainformaation ke-

hittäminen 

 

Waltti-matkakorttien 

latausmäärä kpl 

1 071 

 

 

1 466 
(1.1.–31.10.2017) 

Lukumäärä 

saadaan 

31.12.2018 

tilanteessa 

Kiertotalouden kehittä-

minen / loppujätteeksi 

päätyvän hyödynnettä-

vän jätteen määrä vä-

hentäminen 

Pienjäteasemalla vas-

taanotettu jätemäärä tn 

 

722  

Kierrätykseen ja energi-

aksi päätyvä osuus Ha-

minassa % 

 

97 %  

Loppujätteeksi päätyvä 

osuus Haminassa, % 

 

3 %  

Arviointi: Nykyiselle KETS kaudelle 2017–2025 Haminan säästötavoite on 3828 

MWh. Saavuttaaksemme kyseisen säästöt tulisi vuosille 2019–2025 tehdä 

suunnitelma, johon tulisi vuosikohtaiset energiasäästötoimenpiteet. Ky-

seisillä toimenpiteillä tulisi saavuttaa vuositasolla n. 547 MWh säästöt. 
Hinku-ohjelma valmistelussa. 
 

Toiminnan riskit  Riskien hallinta nyt ja jatkossa 

Eri ohjelmien tavoitteiden yhteensovittaminen 

on haasteellista. Kaikkia osapuolia ei saada si-

toutettua tavoitteisiin annetussa aikataulussa, 

koska helposti unohdetaan, että tavoitteet lä-

päisevät kaikki toimialat. 

 

 

 

 

Kaupungin työyksiköissä ei täysin tunneta ja tun-

nisteta ekologisuuden merkitystä ja arvoa. Käsi-

tettä vierastetaan, vaikka kysymys on meidän jo-

kaisen omista toimintatavoista. 

 

Tavoitteiden seurantaa parannetaan sekä yhteistyötä lisätään kaupunki-

konsernin sisällä ja eri työyksiköiden kesken. Tunnetaan oman työn ym-

päristönäkökohdat ja tehdään niiden mukaisia ratkaisuja; kuten tuottei-

den ja palveluiden hankintojen suunnittelussa ja hankinnassa. Laitteiden 

energiatehokkuutta ja tuotteiden ekologisuutta käytetään yhtenä hankin-

tojen kriteerinä. Mietitään hankintavaihtoehtoja suoran hankinnan sijaan: 

vuokraus, lainaaminen, yhteishankinta. Varmistetaan Waltti-palvelun saa-

tavuus. 

 

Lisätään työarjen ekotehokkuutta mm. kiinnittämällä huomiota sisä- läm-

pötiloihin, vedenkulutukseen ja paperinkulutukseen sekä siirrytään ene-

nevässä määrin digitaliseen asiakirjojen ja dokumenttien hallintaan. Valais-

tus muutetaan energiatehokkaammaksi peruskorjausten edetessä. Oheis-

tetaan jätteiden lajittelu kaupungin omissa toimipisteissä. 

 

Turvataan riittävät resurssit suunnittelutyöhön, toteutukseen, viestintään 

ja koulutukseen. 
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Talousarvion toteutuminen 

 

 
 
Toimintatulot kehittyneet heikosti, mutta ne tulevat kuitenkin toteutumaan talousarvion mukaisena. Toimintakate toteu-

tuu talousarvion mukaisena. 
 

 

 
 
 

Hyvinvointipalveluiden palvelualue 

 

Toimielin  HYVINVOINTIVALIOKUNTA 

Tulosalue  Hyvinvoinnin edistäminen 
Tulosyksiköt Hyvinvoinnin edistämisen hallinto, Kansalaisopisto, Kirjasto- ja tietopalvelut, 

Nuorisopalvelut 
Talousarvion sitovuus Toimintakate 

Vastuuhenkilö Hyvinvointipalvelujohtaja 

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

edistävät toiminnallaan vapaata kansalaistoimintaa ja lisäävät yhteisöllisyyttä sekä kuntalais-
ten aktiivisuutta. Painopiste on ennaltaehkäisevässä toiminnassa ja kokonaisvaltaisessa hy-

vinvoinnin edistämisessä. 
 

SITOVAT TAVOITTEET 
 

Strateginen 

tavoite 

Oma tavoite ja 

toimenpiteet 

Mittari Lähtötaso 2016 Toteutuma 

1.1. – 31.7. 

Kumppanuuksien 

edistäminen 

Hyvinvointiohjelman laa-

timinen 

 

Ohjelma valmis 

30.6.2018 

 Käsitellään hyvinvointiva-

liokunnassa 5.9.2018 

Kumppanuusohjelman 

laajentaminen ja sisällön 

kehittäminen sekä 

kumppanuuden edistä-

minen 

 

Kumppanuussopimuk-

seen liittyvien järjestö-

jen lukumäärä 70 kpl 

53 70 

Nuorten työllistämis- ja 

aktivointitoimia lisätään 

mm. Ohjaamohankkeen 

avulla. ESR-hanke päät-

tyy 28.2.2020. 

 

Aktivointitoimien pii-

rissä olevien nuorten 

lukumäärä, tavoite 50 

(hlö) 

40 37 (kuntouttavassa työ-

toiminnassa 23 ja työko-

keilussa 14) 

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2018 esitykset talousarvio

125 KONSERNIPALVELUT

Toimintatulot               483 900 483 900 82 339 17,02 483 900

Toimintamenot               -5 361 100 -5 361 100 -3 169 299 59,12 -5 361 100

Toimintakate                    -4 877 200 0 -4 877 200 -3 086 959 63,29 0 -4 877 200

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2018 esitykset talousarvio

11 KONSERNIPALVELUT YHTEENSÄ

*     Toimintatulot               483 900 0 483 900 91 992 19,01 0 483 900

*     Toimintamenot               -9 720 300 0 -9 720 300 -5 787 454 59,54 -90 000 -9 810 300

* Toimintakate                    -9 236 400 0 -9 236 400 -5 695 461 61,66 -90 000 -9 326 400
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Kansalaisopiston toimin-

nan vahvistaminen 

 

Opiskelijoiden määrä, 

tavoite 5 000 (hlö) 

4 535 2 106 

Kirjastojen automatiikan 

lisääminen 

 

 

Kokonaislainaus, 

tavoite 300 000 kpl 

 

285 245 156 082 

Asiakaskäynnit (myös 

verkkokäynnit), tavoite 

280 000 käyntiä 

 

260 739 Luku ilmoitetaan vuoden 

lopussa. 

Arviointi: 

 

 

Nuorten hyvinvoinnin toimenpideohjelman mukaisia toimenpiteitä on tar-

koitus toteuttaa syksyn aikana. 

 

Aktivointitoimien piirissä olevien nuorten lukumäärä ei sisällä kaupungilla 

ja yrityksissä tai yhdistyksissä palkkatuella työskenteleviä nuoria. 

 

Toiminnan riskit  Riskien hallinta nyt ja jatkossa 

Kansalaisopiston opiskelijamäärien vähenemi-

nen, valtionosuuden pieneneminen, hyvien 

opettajien saannin hankaluus ja puutteelliset 

opetuspaikat 

 

 

 

Nuorten syrjäytyminen 

 

 

 

 

 

Omatoimisuuteen liittyvien häiriöiden lisäänty-

minen 

Tulevan lukuvuoden kurssisuunnittelussa kansalaisopiston opetusohjelmaa 

on pyritty kehittämään huomioiden asiakkaiden näkökulma ja tarpeet. 

 

Opetustilat on pyritty valitsemaan niin, että ne vastaavat parhaiten ope-

tuksen sekä kurssien tarpeita. 

 

Ohjaamo-toiminnassa on front office -periaate (yhden luukun periaate), 

jolloin nuoria varten on rakennettu palveluverkosto saman katon alle. 

Nuorten työllistämiseen panostetaan erityisesti. Nuorten työpajatoimin-

nan ja etsivän nuorisotyön aktivointitoimenpiteiden avulla pyritään ehkäi-

semään nuorten syrjäytymistä. Nuorten yhteiskuntatakuu velvoittaa kun-

taa aktiivitoimenpiteisiin ja tähän Ohjaamo-toiminta vastaa erinomaisesti. 

 

Opastus, valvonta ja varhainen puuttuminen. Huolto- ja ylläpito- 

sopimukset järjestelmätoimittajien kanssa. 

 

 
Talousarvion toteutuminen 

 

 
 
Kansalaisopiston opetustoimen maksut ovat kertyneet hie-

man odotettua vähäisempänä. 

Tulosalueen toimintamenot toteutuvat talousarvion mukai-

sesti. 

 

 
  

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2018 esitykset talousarvio

430 HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN

Toimintatulot               332 100 332 100 133 411 40,17 332 100

Toimintamenot               -2 898 500 -2 898 500 -1 696 875 58,54 -2 898 500

Toimintakate                    -2 566 400 0 -2 566 400 -1 563 464 60,92 0 -2 566 400
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Toimielin  HYVINVOINTIVALIOKUNTA 

Tulosalue  Terveyspalvelut 

Tulosyksiköt Perusterveydenhuolto, Suun terveydenhuolto, Erikoissairaanhoito, Tukipalvelut 
Talousarvion sitovuus Toimintakate 

Vastuuhenkilö  Terveyspalveluiden päällikkö 

Tehtävät  Tukea kuntalaista tarjoamalla ennaltaehkäiseviä ja korjaavia terveydenhoitopalveluja. Kai-
ken toiminnan tavoitteena on hyvinvoiva haminalainen. Arvojamme ovat asiakaslähtöisyys, 

turvallisuus, yhteisöllisyys sekä laadukkaat, oikea-aikaiset terveyspalvelut. 
 

 

SITOVAT TAVOITTEET 
 

Strateginen 

tavoite 

Oma tavoite ja 

toimenpiteet 

Mittari Lähtötaso 2016 Toteutuma 

1.1. – 31.7. 

Kestävä talous ja 

omaisuuden hal-

linta 

 

 

Carean kustannukset 

pysyvät vuoden 2016 

tasolla 

 

Carean käyttö M€ 24.1 13.1 

 

Arviointi: 

 

 

Carean käyttökustannukset ovat pysyneet edelleen vuoden 2016 tasolla. 

 

Helmikuussa käyttöön otetusta uudesta toimintamallista johtuen (maakun-

nallinen vuodeosastopaikkojen käyttö) menot laitoshoidon ostopalveluissa 

ovat ylittyneet, kun haminalaisia perusterveydenhuollon potilaita on hoi-

dettu naapurikunnissa. Myös naapurikuntien potilaita on hoidettu Haminan 

sairaalassa, mikä on lisännyt tuloja sekä kasvattanut osastojen kuormitus-

prosentteja (>100 %). 

 
Toiminnan riskit  Riskien hallinta nyt ja jatkossa 

Erikoissairaanhoidon käyttö lisääntyy väestön 

ikärakenteen ja monisairastavuuden takia. 

Terveysaseman lääkärikäynneistä 57 % on yli 

65 vuotiaiden käyntejä. 

 

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hoitoketjujen vuorovaikut-

teinen suunnittelu, toimeenpano ja seuranta. 

 

Sairauksien ennaltaehkäisyssä ja todettujen sairauksien hoidossa hyödynne-

tään perusterveydenhuollon osuutta. Tämä tarkoittaa pitkäaikaissairauk-

sien hoidossa mm. lisäsairauksien ehkäisyä ja niiden varhaista toteamista. 

 

 

Strateginen 

tavoite 

Oma tavoite ja 

toimenpiteet 

Mittari Lähtötaso 2016 Toteutuma 

1.1. – 31.7. 

Sote-palvelujen 

saatavuuden tur-

vaaminen 

Ennaltaehkäisevät pal-

velut ja sairauksien 

varhainen toteaminen 

  

Terveyskioskikäynnit kpl 

 

 

6 028 1 945 

Uudet matalan kynnyk-

sen palvelut toimivat. 

Seurataan käyntimääriä 

uusissa palveluissa 

 

Suoravastaanotto (FT) 

tavoitetaso 100 kpl 

 

 165 

Mielenterveys-päihde-

asiakkaiden matalan 

kynnyksen hoidot 

tavoite 100 kpl 

 

 

 

 

 

Matalankynnyksen kriisi-

vastaanotto alkoi 

7.3.2018 

 

 157 (joista 5 päihdeseu-

rantaa helmikuun alusta 

alkaen) 

 
Asiakasvastaava toiminta 

aloitettiin helmikuussa 

terveysasemalla (4 asia-

kasta) 

 

33 kriisivastaanottoa 
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Kroonisten kipupotilai-

den hoito, 

tavoite 15 kpl 

 

 4 

Terveyspalvelujen peit-

tävyys, mittarien ta-

voite % ovat kansallisia 

 

Peittävyys terveysase-

malla % 

Tavoite 60 % 

 

 49 ilmoitetaan vuoden lo-

pussa 

Peittävyys kiirevastaan-

otto % 

Tavoite 30 % 

 

33 ilmoitetaan vuoden lo-

pussa 

Peittävyys suun tervey-

denhuolto % 

Tavoite 30 % 

 

44 ilmoitetaan vuoden lo-

pussa 

Käytön toistuvuus, ter-

veysasemalla pienempi 

kuin 3 kertaa/asukas, kii-

revastaanotto pienempi 

kuin 1 kerta/asukas 

 Terveysasemalla 

2 kertaa/asiakas 

 

Kiirevastaanotolla 

3,6 kertaa/asiakas 

 

Todelliset luvut vuoden 

lopussa 

 
Sähköisten palvelujen 

kehittäminen jatkuu 

Sähköinen ajanvaraus, 

toteutuminen kpl 

tavoite 1 500 

1 394 Terveysaseman sähköi-

nen ajanvaraus aloitettiin 

huhtikuussa.  Määrä il-

moitetaan vuoden lo-

pussa. 

 

Perumatta jääneet ajat 

eri palveluissa kpl, ta-

voite alle 500 kpl koko 

ajanvarauksesta 

 

448 Ilmoitetaan vuoden lo-

pussa 

Arviointi: 

 

Matalan kynnyksen palveluiden tarpeeseen on pystytty vastaamaan erittäin 

hyvin. Fysioterapeuttien suoravastaanoton, kriisivastaanoton sekä matalan 

kynnyksen mielenterveys-päihdepotilaiden määrät ovat jo ylittäneet tavoi-

tetason.  

 

Toiminnan riskit  Riskien hallinta nyt ja jatkossa 

Työtilat eivät vastaa muuttuvia asiakastarpeita. 

 

 

 

 

Sähköisten palvelujen käyttöönotossa ilmene-

vat tietotekniset ongelmat. 

 

Asiakkaat eivät osaa käyttää sähköisiä palve-

luja. 

 

Toimivien työ-/hoitotilojen turvaaminen on onnistunut vain osittain. Osa 

työntekijöistä tarvitsee edelleen korvaavia tiloja sisäilmaongelmien vuoksi. 

Sairaalan ilmastointilaitteiden uusiminen ja lisähankinta on laitettu vireille. 

 

Käyttöönotossa onnistutaan hyvällä ennakoinnilla ja testaamisella. 

Ohjauksen ja neuvonnan onnistuminen. 

 

Palvelujärjestelmät ovat käyttäjäystävällisiä. 
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Strateginen 

tavoite 

Oma tavoite ja 

toimenpiteet 

Mittari Lähtötaso 2016 Toteutuma  

1.1. – 31.7. 

Uudistumiskykyi-

nen ja osaava 

henkilöstö 

 

Henkilöstön osaamisen 

vahvistaminen, koulu-

tuspäivien lukumäärä 

vähintään 3 pv/hlö 

 

Toteutuneet koulutus-

päivät / hlö 

keskiarvo 1 päivä/ 

hlö 

 

Toteutuneiden koulutus-

päivien lukumäärä ka 

~1pv/hlö. 

Arviointi: 

 

 

Toiminnan riskitekijänä ovat rekrytointivaikeudet, joiden vuoksi esim. pu-

heterapian palveluita ei ole voitu tarjota kuin ostopalveluina. Lääkärien 

avoimiin virkoihin ei ole saatu rekrytoitua valmiita/päteviä henkilöitä riittä-

västi. Terveyskeskuspsykologi ja hammaslääkäri aloittivat virassa 1.8. 

 

Potilaan hoitoa/kuntoutusta, hoitoviivettä tai omaisten kohtaamista koske-

viin muistutuksiin on annettu 5 kirjallista vastinetta reklamaation käsittelyn 

jälkeen. 

 

Toiminnan riskit  Riskien hallinta nyt ja jatkossa 

Taloudelliset voimavarat. 

Toimintaympäristön muutos. 

Koulutustarjonta/kehittymissuunnitelmat eivät 

kohtaa (alueella ei ole tarvittavaa koulutusta 

tarjolla.) 

 

Onnistunut muutoksen johtaminen, ennakoiva ja hyvä henkilöstö- ja talous-

suunnittelu. Yhteistyö koulutuksen tarjoajien kanssa. 

 

 
 

Talousarvion toteutuminen 
 

 
 

 
Kotikuntakorvauksia on saatu ennakoitua enemmän 

useiden ulkopaikkakuntalaisten ohjauduttua jatkohoi-
toon Haminan osastoille. 

 
Uusi maakunnallinen toimintapa on ohjannut useita ha-

minalaisia kevään ja kesän aikana hoidettavaksi esimer-

kiksi Karhulan sairaalaan. Siitä huolimatta palvelujen os-

toista arvioidaan jäävän säästöä Carean maksuosuuden 
arvioitua pienemmän ennusteen ansiosta. 

 
Puheterapian ja lääkinnällisen kuntoutuspalveluiden os-

topalvelut ylittyvät rekrytointivaikeuksien vuoksi.

 
 

Toimielin  HYVINVOINTIVALIOKUNTA 
Tulosalue  Ikäihmisten palvelut 
Tulosyksiköt  Ennaltaehkäisevät palvelut, Kotihoito, Asumis- ja hoivapalvelut 

Talousarvion sitovuus Toimintakate 

Vastuuhenkilö  Ikäihmisten palveluiden päällikkö 

Tehtävä Edistää ja ylläpitää ikääntyvien ja vanhusten toimintakykyä sekä elämän laatua palveluoh-
jauksen, hyvinvointia tukevien neuvolapalvelujen, kuntoutuksen, kotihoidon ja hoiva-asu-
misen avulla. Palvelu on yksilöllistä ja pohjautuu toimintakyvyn arviointiin. 

 
Ikäihmisten palveluiden kokonaistavoite on edistää kuntalaisten toimintakykyisyyttä ja osal-

lisuutta, vähentää palvelutarvetta yli 75 -vuotiaiden piirissä sekä hillitä kustannuskehitystä. 
 

 
 

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2018 esitykset talousarvio

311 TERVEYSPALVELUT

Toimintatulot               2 239 100 2 239 100 1 343 196 59,99 200 000 2 439 100

Toimintamenot               -40 720 600 -40 720 600 -23 241 936 57,08 200 000 -40 520 600

Toimintakate                    -38 481 500 0 -38 481 500 -21 898 741 56,91 400 000 -38 081 500
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SITOVAT TAVOITTEET 

 

Strateginen 

tavoite 

Oma tavoite ja 

toimenpiteet 

Mittari Lähtötaso 2016 Toteutuma 

1.1. – 31.7. 

Kestävä talous ja 

omaisuuden hal-

linta 

 

Asumispalvelujen osto-

jen väheneminen, 

tavoite 10 % 

 

M€ 3,4 2,1 

Tehostetun palveluasu-

misen asiakkaiden mää-

rän väheneminen 

 

Tehostetun palveluasu-

misen asiakkaat yli 75-v 

peittävyys %. 

Tavoite 6-7 % yli 75 

vuotiaat (laatusuositus) 

 

9,8 10,2 

Arviointi: 

 

Tehostetun asumispalveluiden paikkojen ostoja on jouduttu lisäämään, sai-

raalan osastojen ylikuormittumisen vuoksi.  

 

Toiminnan riskit  Riskien hallinta nyt ja jatkossa 

Asumispalveluiden ostojen määrä lisääntyy. 

 

Ostopalveluiden hintojen nousu. 

 

Asumispalveluiden sijoitukset ovat tarkoituksenmukaista. 

 

Ostopalveluiden hintojen nousun hillitseminen. 

 

Strateginen 

tavoite 

Oma tavoite ja 

toimenpiteet 

Mittari Lähtötaso 2016 Toteutuma 

1.1. – 31.7. 

Sote-palvelujen 

saatavuuden tur-

vaaminen 

Kotihoidon peittävyy-

den lisääminen 

Säännöllisen kotihoidon 

yli 75 vuotiaat, peittä-

vyys %. 

Tavoite 13-14 % (laatu-

suositus) 

 

7,9 8,4 

Kotihoidon henkilö-

kunnan välitön asiakas-

työaika 

 

Välittömän asiakas-

työajan osuus %. 

Tavoite 60–70 %  

55 56 

Ennaltaehkäiseviin pal-

veluihin panostaminen, 

ennaltaehkäisevät 

käynnit toteutetaan 

75-vuotiaille 

 

Käynti-/osallistuja määrä 

(hlö) 

0 8 ryhmää, joihin osallis-

tujia 48. 

Omaishoidettavien 

määrä, joista yli 75-

vuotiaat 

 

Asiakasmäärä (hlö) /yli 

75-vuotiaat peittävyys. 

Tavoite 6-7 % (laatusuo-

situs) 

 

198/110 

5,4 

208/107 

4,1 

Arviointi: Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden yli 75 vuotiaiden peittävyys on kasva-

nut vuoden 2016 lähtötasosta. Kotihoidon palveluiden piiriin on ohjautu-

nut enemmän palveluita tarvitsevia. 

 

Omaishoidettavien määrä on kokonaisuudessaan kasvanut mutta yli 75 

vuotiaiden osuus hiukan vähentynyt kuluvan vuoden aikana. 

 

Välitön työaika kotihoidon hoitajilla on lähtötasosta hiukan lisääntynyt. 

 

Toiminnan riskit  Riskien hallinta nyt ja jatkossa 

Kotihoidon palvelut eivät ole käytössä riittä-

västi/oikea-aikaisesti, jolloin ennenaikainen 

riski joutua palveluasumiseen kasvaa. 

 

 

Palvelutarpeen arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomio kotiin annetta-

viin palveluihin. 
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Ennaltaehkäisevät palvelut eivät saavuta sitä 

kohderyhmää jolle ne ovat suunnattuja. 

 

Ennaltaehkäisevillä palveluilla saavutetaan riskiryhmiin kuuluvat. 

 

 

Strateginen 

tavoite 

Oma tavoite ja toi-

menpiteet 

Mittari Lähtötaso 2016 Toteutuma 

1.1. – 31.7. 

Uudistumiskykyi-

nen ja osaava 

henkilöstö 

Henkilökunnan osaami-

nen vastaa tulevia tar-

peita 

 

 

Toteutuneiden koulutus-

päivät/hlö, tavoite 3 pv/hlö 

keskiarvo 0,6 pv/ 

hlö 

0,9 

Arviointi: Koulutuksiin on osallistuttu alkuvuodesta aktiivisesti. 

 

Toiminnan riskit  Riskien hallinta nyt ja jatkossa 

Henkilökunnan osaaminen ei vastaa muuttu-

vaa palvelurakennetta. Osaavaa ja pätevää 

henkilökuntaa ei saada rekrytoitua. 

 

Henkilökunnan osaamisen varmistaminen mm. koulutusten avulla. Rekry-

toinnin ja osaamisen varmistaminen yhteistyössä koko maakunnassa. 

 

 
Talousarvion toteutuminen 

 

 
 

 
Toimintamenot ylittyvät asumispalveluiden ostojen 

osalta, koska sairaalan osastojen ylikuormittumisen (ul-
kopaikkakuntalaiset) vuoksi tehostetun palveluasumisen 

paikkojen ostoa on jouduttu lisäämään. Myös Hoikuun 
on jouduttu ohjaamaan asiakkaita. 

Kotihoidossa hoitajien välittömän työajan osuus on vuo-

den aikana vaihdellut, mutta noussut hiukan lähtötasosta. 
Omaishoidettavien määrä on pysynyt ennallaan.

 
 

Toimielin  HYVINVOINTIVALIOKUNTA 

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 tar-
koituksenmukaiset palvelut ja tukitoimet yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 

 

 
SITOVAT TAVOITTEET 

 

Strateginen 

tavoite 

Oma tavoite ja 

toimenpiteet 

Mittari Lähtötaso 2016 Toteutuma 

1.1. – 31.7. 

Kestävä talous ja 

omaisuuden hal-

linta 

 

Asumispalvelu, laitos-

hoito ja sijaishuollon 

ostopalvelumenojen 

aleneminen 

 

Asumispalvelu- ja laitos-

hoitomenot M€, 

Kustannukset alenevat 

2,5 % 

 

6,0 

(v. 2016) 

4,4 

Tilanne 30.9.2017 

 

3,2 

(Alenemis-% ilmoitetaan 

31.12.2018 tilanteessa) 

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2018 esitykset talousarvio

321 IKÄIHMISTEN PALVELUT

Toimintatulot               3 670 800 3 670 800 2 153 148 58,66 3 670 800

Toimintamenot               -20 101 900 -20 101 900 -12 734 351 63,35 -400 000 -20 501 900

Toimintakate                    -16 431 100 0 -16 431 100 -10 581 203 64,40 -400 000 -16 831 100
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Sijaishuollon ostopalve-

lumenot M€ 

Kustannukset alenevat 

2,5 % 

 

1,9 

(v. 2016) 

1,4 

Tilanne 30.9.2017   

 

1,3 

(Alenemis-% ilmoitetaan 

31.12.2018 tilanteessa) 

Arviointi:  

 

Asumispalvelu- ja laitoshoitomenojen osalta on pysytty määrärahojen puit-

teissa mutta menojen alenemisen prosentuaalisissa tavoitteissa ollaan jäl-

jessä. 

 

Sijaishuollon ostopalvelumenot ovat pysyneet samalla tasolla kuin viime 

vuonna. Menojen alenemisen tavoite on kuitenkin mahdollista saavuttaa. 

 

Toiminnan riskit  Riskien hallinta nyt ja jatkossa 

Asiakkaalle ei voida tarjota hänen tarvettaan 

vastaavia palveluja esimerkiksi kuntouttava pal-

veluasuminen. 

 

Ehkäiseviin palveluihin henkilöresursseja sekä palvelujen kehittäminen. 

 

Tiiviimmän ja moniammatillisen yhteistyön mahdollistaminen eri yhteistyö-

tahojen kanssa; käytettävissä riittävästi aikaa ja ammatillista osaamista. 

 

 

Strateginen 

tavoite 

Oma tavoite ja 

toimenpiteet 

Mittari Lähtötaso 2016 Toteutuma 

1.1. – 31.7. 

Sote-palvelujen 

saatavuuden tur-

vaaminen 

 

Työllisyysohjelman to-

teuttaminen 

Tavoitteet vuodelle 

2018: 

kesätyösetelit 120, 

kesätyöpaikat 200, pit-

käaikaistyöttömät 395, 

työkyvyn arvioinnit 50, 

nuorten alle 25-v työt-

tömät 195, työn etsin-

nällä luotujen työpaik-

kojen määrä 15 

Nuorten kesätyösetelien 

määrä kpl 

0  

Toteutunut 2017 

77  

Kesätyöseteleitä 

 jaettu 276 

Seteleitä on tilitetty 

31.7. mennessä 30. Se-

telit tulee olla tilitettyinä 

31.10.2018 mennessä. 

 

Nuorten kesätyöpaikko-

jen määrä kpl 

163 Kesätyöpaikkoja 233 

Kesätyöntekijöitä on va-

littu 204 

 

Pitkäaikaistyöttömien 

määrän väheneminen kpl 

 

418 309 

Pitkäaikaistyöttömien 

työkyvyn arvioinnit kpl 

 

39 27 

Nuoret alle 25-v. työt-

tömät kpl 

 

215 141 

Työn etsinnällä luotujen 

työpaikkojen määrä kpl 

 

11 0 

Lastensuojeluilmoitus-

ten ja selvitysten käsit-

tely lain edellyttämässä 

määräajassa. 

 

Lastensuojeluilmoitusten 

käsittely määräajassa 

(7 arkipv) kpl/kokonais-

määrä. 

Viimeisin THL-kyselyn 

½-vuotisjakso 

 

144/144 

1.4.16–30.9.16 

143/150 

1.10.17–31.3.18 

Lastensuojelun palvelu-

tarpeen arviointi määrä-

ajassa (3 kk) kpl/koko-

naismäärä. 

Viimeisin THL-kyselyn 

puolivuotisjakso 

 

46/47 

1.4.16–30.9.16 

77/79 

1.10.17–31.3.18 

Arviointi:  Nuorten kesätyöllistämistä on tuettu nuorten yrityssetelillä yhteistyössä 

Cursorin ja 4H:n kanssa. Nuoria yrittäjiä lähti mukaan kokeiluun 4. 
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Palkkatukityöllistämistä kohdennetaan ensisijaisesti nuoriin, vaikeimmin 

työllistyviin ja pisimpään työttömänä olleisiin. 

 

Työn etsinnällä luotujen työpaikkojen tavoite on sidoksissa yrityskoordi-

naattorin palkkaukseen. Yrityskoordinaattoria ei palkata vuonna 2018. 

 

Lastensuojeluun vuoden alusta palkatun 2 uuden sosiaalityöntekijän vaiku-

tus näkyy siten, että lastensuojeluilmoitusten käsittely sekä palvelun tar-

peen arvioinnit ovat pysyneet aiempaa paremmin lain edellyttämissä mää-

räajoissa. 

 

Toiminnan riskit 

Työllisyysohjelma ei toteudu kaikilta osin mää-

rärahojen vähyyden, lakimuutosten ja toiminta-

kentän muutosten vuoksi. 

 

Riskien hallinta nyt ja jatkossa 

Työpaikkojen lisäämiseksi toimitaan aktiivisesti ja laajassa yhteistyössä yri-

tysten kanssa. 

 

Pitkäaikaistyöttömien ja palkkatukityöllistämi-

sen määrärahojen riittämättömyys. 

 

Pitkäaikaistyöttömien aktivointia pyritään edistämään tehostamalla työky-

kyarviointia, kehittämällä laadullisesti kuntouttavaa työtoimintaa ja pitä-

mällä aktivointiaste korkeana. Palkkatukityöllistäminen, nuorten kesätyöl-

listäminen ja nuorten kesätyösetelit on keskitetty työllisyysyksikköön ja 

näitä palveluja kehitetään vastaamaan tarpeita. 

 

Pätevän henkilöstön rekrytointi. Tavoitteena, 

että jokaisessa virassa on pätevä sosiaalityönte-

kijä. Tällä hetkellä päteviä työntekijöitä on 

kaksi viidestä. 

 

Ennakoiva henkilöstösuunnittelu ja yhteistyö naapurikuntien kanssa. Ha-

mina osallistuu yhdessä muiden Kymenlaakson kuntien kanssa Itä-Suomen 

yliopiston kanssa toteutettavaan maisterikoulutus-hankkeeseen vuosina 

2018–2020. 

 

 

Talousarvion toteutuminen 

 

 
 

 
Toimintatuloista puuttuu valtion korvaus kuntouttavaan 

työtoimintaan 1.1.2018 alkaen, noin 130.000 euroa. Hake-

mukset on tehty ely-keskukselle. 

 

Henkilöstömenojen ylittymiseen vaikuttaa kahden uuden 

lasten ja perheiden palvelujen sosiaalityöntekijän palkkaus-

menot vuoden alusta lukien. Samoin perhetukikeskuksen 

kuukausipalkkaisten ja vuosilomasijaisten henkilöstömenot 

ylittyvät. 

 

Ohjaamo-hanke käynnistyi 1.9.2017 alkaen. Määräaikainen 

hanketyöntekijä palkattiin 1.12.2017 alkaen ja osa-aikainen 

työntekijä maaliskuun alussa 2018. Hankkeen työntekijöi-

den henkilöstömenot maksetaan työllisyysyksikön kustan-

nuspaikalta. Hankkeen menoja kattamaan saadaan avus-

tusta. 

 

Vammaisetuuksien ylitys on n. 180.000 €. Ylitys oli enna-

koitavissa talousarviota laadittaessa. 

 

Sosiaalipalveluiden toimitilat vaihtuivat 1.5.2018 alkaen Sa-

taman Porttitaloon. Tästä johtuen vuokrakustannukset 

ovat nousseet. 

 

Perhehoidon kustannukset ylittyvät, mutta vastaavasti sijais-

huollon ostopalvelumenot ovat vähentyneet.  

 

 

  

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2018 esitykset talousarvio

361 SOSIAALIPALVELUT

Toimintatulot               739 600 739 600 213 548 28,87 739 600

Toimintamenot               -17 202 100 -17 202 100 -10 036 843 58,35 -17 202 100

Toimintakate                    -16 462 500 0 -16 462 500 -9 823 295 59,67 0 -16 462 500
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Toimielin  HYVINVOINTIVALIOKUNTA 

Tulosalue  Ruoka- ja puhtauspalvelut 
Tulosyksiköt Ruoka- ja puhtauspalvelut 
Talousarvion sitovuus Toimintakate 

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. 

 
SITOVAT TAVOITTEET 

 

Strateginen 

tavoite 

Oma tavoite ja 

toimenpiteet 

Mittari Lähtötaso 2016 Toteutuma 

1.1. – 31.7. 

Kestävä talous ja 

omaisuuden hal-

linta 

Tuottavuuden lisäämi-

nen. 

 

Kaupungin palveluver-

kon laajuus ja asiakas-

tarpeet määrittävät pal-

veluiden määrän. 

 

Toimitetut ateriat/kpl 960 500 481 900 

(50 %) 

 

Aterian keskihinta 

€/ateria 

 

3,26 

(nettohinta) 

Lasketaan vuoden 

lopussa 

Laitoshuoltopalvelui-

den tuntihinta €/h 

 

21,95 Lasketaan vuoden 

lopussa 

Siivouspalveluiden tun-

tihinta €/h 

 

23,93 Lasketaan vuoden 

lopussa 

Puhtauspalveluiden 

omantyön ja ostopalve-

lun suhde % 

 

oma 79  

osto 21 

(tilanne 1.6.17) 

oma 79 

osto 21 

Ruokahävikin vähentä-

minen 

 

Aloitetaan biojätteen ja 

keittiöiden ylijäämä-

ruoan jatkuva seuranta. 

Elintarvikekustannukset 

enintään ka 0,90 € / 

lounas 

 

Elintarvikekustannukset 

ka €/lounas 

 

(ei ole aikaisemmin 

 mitattu) 

Lasketaan vuoden 

lopussa 

 Siivouksen ja laitos-

huollon mitoitukset 

sekä palvelusopimukset 

pidetään ajan tasalla. 

 

Päivitetyt mitoitukset % 

 

12 0 

 Kaikkien toimipisteiden 

puhtauspalveluiden laa-

tua arvioidaan säännöl-

lisesti yhdessä asiak-

kaan yhteyshenkilön 

kanssa säännöllisillä laa-

dunvalvontakierroksilla 

(INSTA- järjestelmän 

mukaisesti). 

 

Toteutuneet laatukier-

rokset  % 

10 12 

Arviointi: 

 

Laatukierrosten aikataulutus on suunniteltu. 
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Toiminnan riskit  Riskien hallinta nyt ja jatkossa 

Kaupungin palveluverkon toiminnan hajautta-

minen pieniin toimintayksiköihin lisää tukipal-

veluiden kustannuksia. Henkilöstön ennen-ai-

kaisesta eläköitymisestä johtuvat varhaiseläke-

maksut. Elintarvikkeiden kustannusten nousu. 

 

Nopealla aikataululla tapahtuvat asiakkaiden 

toimintayksiköiden lakkauttamiset, toiminnan 

muutokset sekä sisäilmaongelmista johtuvat 

väistötiloihin siirtymiset tuovat haastetta toi-

minnan suunnittelulle 

 

Toiminnan kustannusten jatkuva seuranta ja ennakoiva kulujen suunnittelu. 

 

Asiakasyhteistyön tiivistäminen ja varmistetaan ajantasainen tiedonkulku. 

 

Mikäli palveluiden tarve vähenee sijaisten ja määräaikaisen henkilöstön käyt-

töä voidaan vähentää ja eläkkeelle siirtyvien vakansseja jättää täyttämättä. 

 

Strateginen 

tavoite 

Oma tavoite ja 

toimenpiteet 

Mittari Lähtötaso 2016 Toteutuma 

1.1. – 31.7. 

Uudistumiskykyi-

nen ja osaava 

henkilöstö 

Osaamis- ja koulutus-

tarpeiden säännöllinen 

seuranta ja tarvittavien 

koulutusten toteutta-

minen. 

Koulutuspäivien luku-

määrä vähintään 

3 pv / hlö. 

 

Toteutuneet koulutus-

päivät/hlö 

 

0,4 1,2 

Sairauspoissaolot pv/hlö 

 

25 9,13 

Työtapaturmat kpl/vuosi 

 

8 5 

Oppisopimuskoulutuk-

seen osallistuneet 

 

1 2 

Arviointi: 

 

 

Esimiehet ovat osallistuneet aktiivisesti kaupungin järjestämiin koulutuksiin. 

 

Kahdesta työtapaturmasta ei aiheutunut sairauspoissaoloa. 

Tulosalueen henkilöstölle järjestettiin kesäkuussa kaksi saman sisältöistä 

koulutuspäivää. 

 

Toiminnan riskit  Riskien hallinta nyt ja jatkossa 

Tuottavuutta heikentävät työntekijöiden työ-

kyvyn alenemasta johtuvat räätälöityjen työ-

tehtävien ja varhaiseläkemaksujen mahdollinen 

lisääntyminen.  

Työkyvyn seuranta ja tukeminen toteutetaan yhdessä työntekijän, esimie-

hen, työsuojelun ja työterveyden kanssa. Työuran jatkumisen mahdollista-

miseksi toteutetaan tehtäväkuvausmuutoksia ja hyödynnetään joustavia 

työaika- ja eläkeratkaisuja. 

 

 

Talousarvion toteutuminen 
 

 
  

Toimintatulot ja toimintamenot eivät toteudu tasaisesti 
kausivaihteluiden takia. 

 
  

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2018 esitykset talousarvio

370 RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

Toimintatulot               5 787 000 5 787 000 3 476 554 60,08 5 787 000

Valmistus omaan käyttöön

Toimintamenot               -5 710 700 -5 710 700 -3 491 537 61,14 -5 710 700

Toimintakate                    76 300 0 76 300 -14 984 -19,64 0 76 300
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Toimielin  LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN VALIOKUNTA 

Tulosalue  Lasten ja nuorten koulutuspalvelut 

Tulosyksiköt Koulutuspalveluiden hallinto, Perusopetus, Lukio-opetus 
Talousarvion sitovuus Toimintakate 

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 
 

Strateginen 

tavoite 

Oma tavoite ja 

toimenpiteet 

Mittari Lähtötaso 2016 Toteutuma 

1.1. – 31.7. 

Kestävä talous ja 

omaisuuden hal-

linta 

 

Oppilasmäärän vähenty-

essä pyritään oppilaskoh-

taisen kustannuksen pie-

nenemiseen. 

 

Oppilaiden lukumäärä 

20.9. tilastointipäivänä 

(hlö) 
 

1 867 Ilmoitetaan vuoden 

lopussa 

Tuntikehys/viikkotuntia 

tavoite 3 303 

 

3 516 Lasketaan vuoden 

 lopussa 

Oppilaskohtainen kustan-

nus. 

Tavoitteena vähentää 

kustannuksia tuen järjes-

telyjen (kautta) sekä pal-

veluverkkojärjestelyjen 

tai teknologiavälitteisen 

opetuskokeilun avulla. 

 

Perusopetus € 7 313 Lasketaan vuoden 

lopussa 

Lukio € 6 008 Lasketaan vuoden 

lopussa 

Kouluverkon uudistami-

nen 

Palveluverkkoselvitys 

31.3.2018 mennessä 

 

Perusopetuksen 

kouluja 13 

13 

Arviointi: 

 

 

Palveluverkkoselvitys on käsitelty lasten ja nuorten koulutuspalveluiden 

valiokunnassa 12.3.2018 ja kaupunginhallituksessa 20.3.2018. 

 

Toiminnan riskit  Riskien hallinta nyt ja jatkossa 

Oppilaiden tuen tarve lisääntyy. 

Koulukiinteistöjen kunto heikkenee. 

 

Henkilöstöresurssien varmistaminen. 

Ennakoivalla suunnittelulla pyritään vähentämään väistötila- ja kuljetus-

kustannuksia. 

 

 

Strateginen 

tavoite 

Oma tavoite ja 

toimenpiteet 

Mittari Lähtötaso 2016 Toteutuma 

 1.1.– 31.7. 

Laadukas varhais-

kasvatus ja ope-

tus sekä turvalli-

nen polku aikui-

suuteen 

 

Tukijärjestelmän organi-

sointi, painopiste pien-

ryhmästä integrointiin 

 

Tehostetun tuen oppi-

lasmäärä %, tavoite 7 % 

5,3 % 
(valtakunnallinen 9 %) 

Lasketaan vuoden 

lopussa 

Erityisen tuen pienryh-

missä olevien oppilas-

määrä, tavoite 5,6 % 

7 % 
(valtakunnallinen 1,8 %) 

Lasketaan vuoden 

 lopussa 

Erityisen tuen integroi-

tujen oppilasmäärä, 

tavoite 5 % 

3,7 % 
(valtakunnallinen 5,6 %) 

Lasketaan vuoden 

lopussa 

Digitalisaation mahdol-

listaminen ja lisääminen. 

Sähköinen oppimisalusta 

oppilaille 

 

 

Oppimisympäristöä 

käyttävät koulut, lkm / 

tavoite kaikki koulut 

Tavoitteena vuonna 

2018, 600 Chrome-

book konetta 

 

10 Ipadia/koulu IPadit toteutuneet. 

Chromebookit tilattu 

opettajille ja osalle oppi-

laista. 
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 Teknologiavälitteisen 

opetuksen mahdolli-

suuksien selvittäminen 

lukukaudelle 2018-2019. 

Teknologiavälitteisen 

opetuksen selvitystyö 

Kannusjärven ja Metsä-

kylän kouluissa on val-

mis 31.1.2018. 

 

 Selvitys valmistui 

31.1.2018. 

Arviointi: 

 
 

Teknologiavälitteisen opetuksen tuli alkaa Metsäkylän ja Kannusjärven 

koulujen välillä syksyllä lukuvuoden 2018–2019 alussa, mutta tämä ei to-

teutunut  

Suite G- oppimisympäristöä käyttävät kaikki koulut. 

Classroom on käytössä useissa kouluissa. 

Chromebookeja ei ole vielä saatu kouluille, mutta tilaus koneista on tehty. 

 

Toiminnan riskit  Riskien hallinta nyt ja jatkossa 

Tukijärjestelmää ei saada toimivammaksi. 

 

 

Tietotekniikan käyttö ja digitalisaatio eivät to-

teudu. 

 

Tukijärjestelmän uudelleenorganisoinnin toteuttaminen, panostaminen 

ennaltaehkäisevään toimintaan (yleiseen ja tehostettuun tukeen). 

 

Riittävän laitekannan ja ylläpidon sekä teknisen tuen saatavuuden varmis-

taminen. 

 
  

Strateginen 

tavoite 

Oma tavoite ja 

toimenpiteet 

Mittari Lähtötaso 2016 Toteutuma 

1.1.– 31.7. 

Uudistumiskykyi-

nen ja osaava 

henkilöstö 

 

Henkilökunnan osaami-

nen ja koulutus vastaa-

vat tarpeita. 

 

Kelpoisuusehdot täyt-

tävä henkilöstö. 

Tavoite 100 % 

 

n. 96 % Lasketaan vuoden 

lopussa. 

 

Osaamis- ja koulutus-

tarpeiden säännöllinen 

seuranta ja tarvittavien 

koulutusten toteuttami-

nen. Koulutuspäivien lu-

kumäärä vähintään 3 

pv/hlö 

 

Toteutuneet koulutus-

päivät / hlö 

 

keskiarvo 0,9 pv/ 

hlö 

Lasketaan vuoden 

lopussa. 

Oppisopimuskoulutuk-

seen osallistujat. 

Tavoite viisi henkilöä. 

5 

 (vuonna 2017) 

Lasketaan vuoden 

lopussa. 

 

Talousarvion toteutuminen 
 

 
 

 
Toimintatuloissa näkyy hankkeiden jaksottaminen vuo-
delta 2017. 

 

Toimintamenot toteutuvat talousarvioon varattujen 
määrärahojen puitteissa. 

  

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2018 esitykset talousarvio

411 LASTEN JA NUORTEN KOULUTUSPALVELUT

Toimintatulot 408 100 408 100 498 427 122,13 408 100

Toimintamenot               -16 887 200 -16 887 200 -9 916 128 58,72 -16 887 200

Toimintakate                    -16 479 100 0 -16 479 100 -9 417 701 57,15 0 -16 479 100
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Toimielin  LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN VALIOKUNTA 

Tulosalue  Varhaiskasvatus ja tukipalvelut 
Tulosyksiköt  Kasvun ja kehityksen tuki, Varhaiskasvatus 
Talousarvion sitovuus Toimintakate 

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  
 

Strateginen 

tavoite 

Oma tavoite ja 

toimenpiteet 

Mittari Lähtötaso 2016 Toteutuma 

1.1. – 31.7. 

Kestävä talous 

ja omaisuuden 

hallinta 

 

Kunnallisen, avoimen 

ja yksityisen varhais-

kasvatuksen sekä koti-

hoidontuen ja kuntali-

sän kustannusten tasa-

painottaminen 

(kokonaiskustannus ei 

ylitä nykyistä tasoa) 

 

Kunnallinen varhaiskas-

vatus, toimintakate M€ 

 

5,8 3,6 

Avoin varhaiskasvatus, 

toimintakate € 

 

118 988 40 033 

Yksityisten päiväkotien 

kuntaosa €/ lasten 

määrä 

 

601 129/ 

78 lasta 

 

360 876/ 

68 lasta 

Lasten kotihoidon tuki 

€ 

 

979 622 473 562 

Hamina-lisä € 

 
170 578 70 623 

Varhaiskasvatuksen tu-

lojen kertyminen me-

nojen tasapainottajana 

 

 

Asiakasmaksutuotot/ 
myyntituotot € 

922 346/ 

96 773 

 

434 897/ 

23 993 

Arviointi:  Osa-alueet tasapainottavat toisiaan, kokonaisuus toteutuu talousarvion puit-

teissa. Kotihoidon tuen ja Hamina-lisän käyttö on vähentynyt.  

  

Toiminnan riskit  Riskien hallinta nyt ja jatkossa 

Varhaiskasvatuksen uuden asiakasmaksu-

lain ja tuntilaskutukseen siirtymisen vaiku-

tukset eivät ole vielä tiedossa. 

Hoidettavien lasten määrä ja hoitoaikatarpeet vaihtelevat. Lasten erityisen tuen 

tarve aiheuttaa ennakoimattomia kustannuksia. Maksutuottojen alenemaan ei 

voi vaikuttaa. 

 

 

Strateginen 

tavoite 

Oma tavoite ja toi-

menpiteet 

Mittari Lähtötaso 

2016 

Toteutuma 

1.1. – 31.7. 

Laadukas var-

haiskasvatus 

ja opetus sekä 

turvallinen 

polku aikui-

suuteen 

 

Henkilöstön mitoitta-

minen suhteessa palve-

lutarpeeseen, huomioi-

den syntyvyyden lasku, 

ennalta-ehkäisevän 

työn osuus sekä erityi-

sen tuen tarve (varhais- 

kasvatuksen brutto-

kustannus/lapsi ei 

Syntyneet lapset (hlö) 

 

138 65 

0-6 vuotiaiden määrä varhaiskasvatuksessa, 

joista alle 3 vuotiaita (hlö) 

 

770/ 

135 

313/65 

kevät 2018 

Henkilöstömenot M€ 

 

8.2 4.5 

Lasten määrä kunnallisessa varhaiskasvatuk-

sessa (hlö) 

 

692 242 
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nouse, mitoitukset ter-

veysneuvonnassa suosi-

tusten mukaiset 340 

lasta/terveydenhoitaja, 

erityisen ja tehostetun 

tuen tarve ei kasva) 

 

Päivähoidon brutto- 

kustannus €/lapsi 

 

10 265 Lasketaan vuo-

den lopussa 

Varhaiserityiskasvatuksen erityistä tukea tar-

vitsevat lapset ja S2-lapset (hlö) 

57/90 tieto 31.12, 

toimintakau-

den vaihtuessa 

ei tilastoa 

Asiakkaiden määrä hlö / Äitiys- ja perhesuun-

nitteluneuvolan terveydenhoitaja 

 

tietoa ei ti-

lastoitu 

285 

Lasten määrä hlö / lastenneuvolan terveyden-

hoitaja 

 

1 345 375 

Lasten määrä hlö / Kouluterveydenhuollon 

terveydenhoitaja 

 

2 162 380 

Lasten määrä hlö / opiskelijaterveydenhuolto 

 

544 307 

 Lisätään palvelujen oi-

kea-aikaisuutta sekä 

ennalta-ehkäisevää 

työtä ja perheiden osal-

lisuutta. 

(Perheneuvolaan pää-

see nykyistä nopeam-

min, lastenneuvolassa 

pystytään antamaan 

tarvittaessa lisäkäyn-

tejä, tuen resursseja ja 

avointa toimintaa lisä-

tään, asiakaskyselyt 

tehdään koko tulos-

alueella) 

 

Perheneuvolan jonotusajan pituus, tavoite 2 

kk 

 

3 2.5 

Tukitapaamisten määrä neuvolassa 

 

0 15 

Avoimen varhaiskasvatuksen perheet/lapset 

(hlö) 

 

94/131 48/73 

Perheohjaajan/kotipalvelutyöntekijän käynnit 

kpl 

 

158/259 101/135 

Psykiatrisen sairaanhoitajan kontaktit kpl 

 

336 181 

Asiakaskyselyt, kattavuus (100 % ja tyytyväi-

syys 90 %) 

 

kaikissa yk-

siköissä ei 

ole tehty 

 

Tieto vuoden 

lopussa 

Sähköisten palvelujen ja 

välineiden käytön te-

hostaminen 

Sähköinen haku varhaiskasvatukseen/avoi-

meen/ 

iltapäiväkerhotoimintaan kpl, 

tavoite 90 % 

 

0 312/43/131kpl, 

toteutunut  

yli 98 % 

Varhaiskasvatuksen sähköiset asiakasmaksu-

päätökset, tavoite 85 % 

 

0 toteutunut 90 

%  

Lasten kanssa toiminnassa käytettävien ICT-

välineiden määrä 

(tavoite esiopetuksessa 2 konetta/10 lasta) 

 

0 18 kpl esiope-

tus, 

 8 kpl päiväko-

dit 

 

Arviointi: 

 

 

Varhaiskasvatuksessa lasten määrään 31.7 vaikuttaa toimintakauden vaihtumi-

nen. Osa lapsista on lopettanut tai katkaissut hoidon kesän ajaksi, suurin osa 

uusista lapsista aloittaa vasta elokuun aikana. Heinäkuun aikana toiminta on 

keskitetty Linnoituksen päiväkotiin. Avoimessa varhaiskasvatuksessa on järjes-

tetty kesätoimintaa, johon osallistuminen on ollut suosittua, osallistujamäärissä 

näkyy pelkästään kesän toiminta. 

 

Perheneuvolassa toinen psykologin viroista on täytetty heinäkuussa, toisen ha-

kua jatketaan. Jonotusajan pituudessa ei ole päästy tämän vuoksi tavoitteeseen, 

mutta kiireellisimmille asiakkaille on aika järjestynyt nopeasti.  

 

Äitiys- ja lastenneuvolassa on otettu käyttöön iltavastaanotto. 
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Toiminnan riskit  Riskien hallinta nyt ja jatkossa 

Perheiden valinnat vaikuttavat palvelujen 

tuottamiseen. 

Varhaiskasvatuksen piirissä 0–6-vuotiaista 

on 66 %. Mikäli päivähoito muuttuu osit-

tain maksuttomaksi vuonna 2018, tarvitaan 

todennäköisesti lisää henkilökuntaa, tiloja 

sekä lisärahoitusta tulojen menetykseen 

sekä yksityisen hoidon kuntalisän nousuun. 

 

Resurssien vähentäminen liian niukoiksi, 

toiminnan haavoittuvuus silloin, kun se on 

yhden työntekijän varassa tai silloin jos 

työpanos siirtyy liiaksi pois omasta perus-

työstä. 

 

Toimintahäiriöt sähköisissä palveluissa ja 

sähköisten palveluiden käytönhallinta eri-

tyisesti vieraskielisten asiakkaiden osalta. 

 

Hankittuja laitteita ei osata tai haluta käyt-

tää. 

 

Kaupungin omaa toimintaa sopeutetaan perheiden valintoihin. Mikäli palveluja 

tarvitaan vähemmän, sijaisten ja määräaikaisen henkilöstön käyttöä voidaan vä-

hentää ja eläkkeelle siirtyvien vakansseja jättää täyttämättä. Ennaltaehkäiseviin 

palveluihin ja työtapoihin on mahdollista myös panostaa. 

 

 

 

 

 

Resurssit ja työn mitoitus säilyvät sellaisena, että se mahdollistaa ehkäisevän 

työotteen ja keinot. Tehtäväkuvauksia tarkennetaan ja työtä priorisoidaan. 

 

 

 

 

Palveluohjausta tehostetaan, ohjeistusta käännetään englanniksi ja venäjäksi. 

 

 

 

Järjestetään mentorointia sekä koulutusta. 

 

Strateginen tavoite Oma tavoite ja 

toimenpiteet 

Mittari Lähtötaso 

2016 

Toteutuma 

1.1. – 31.7. 

Uudistumiskykyinen 

ja osaava henkilöstö 

 

Osaamisen ja yhtei-

söllisen työotteen 

vahvistaminen 

 

Lisä- ja täydennyskoulutusta suo-

rittavat (hlö) 

(tavoitteena ettei laske vuodesta 

2017) 

 

42 

(tilanne 31.7.17) 

Ilmoitetaan 

vuoden lopussa 

Nepsy-koulutettujen määrä hlö 

(lisäkoulutukset) 

 

21 61 

Työhyvinvoinnin vah-

vistaminen 

Kehitys/tiimikehityskeskustelujen 

määrä, 

tavoite 100 % 

 

 Ilmoitetaan 

vuoden lopussa 

Työtyytyväisyyskyselyjen tulos 

yli 3/vastausprosentti 95 

 

 3.86 

Sairauspoissaolot pv/hlö, 

(tavoite alle 17 pv/hlö) 

 

20,99 Ilmoitetaan 

vuoden lopussa 

Arviointi: 

 

 

Koulutusta on järjestetty paikallisesti, jotta osaaminen saadaan mahdolli-

simman kattavaksi. Tiimikehityskeskustelut on koettu hyödyllisiksi. Pitkät 

sairauspoissaolot, joihin ei voi vaikuttaa, ovat jatkuneet. 

 

Toiminnan riskit  Riskien hallinta nyt ja jatkossa 

Ammattitaitoisia, sitoutuneita työntekijöitä ei 

saada rekrytoitua. Resurssit eivät ole riittävät, 

jolloin arki muuttuu liian haastavaksi. Koulutuk-

seen ei suunnata tarpeeksi rahaa tai henkilöstö 

ei sitoudu kehittymiseen. 

 

Hyvän henkilöstöjohtamisen merkitystä ei tie-

dosteta tai sille ei ole tarpeeksi aikaa. 

 

Henkilöstömitoitus on lain ja suositusten mukainen, onnistutaan rekry-

toinnissa, positiivinen työnantajakuva säilyy. Varataan riittävästi sijaismää-

rärahoja. Koko tulosalueen yhteisiä sovittuja koulutuksia jatketaan, tavoit-

teena, että kaikki käyvät. Koulutusta hankitaan ensisijaisesti omalle paik-

kakunnalle, jolloin mahdollisimman moni voi osallistua ja koulutus on edul-

lista. Sitoudutaan avoimeen, keskustelevaan työkulttuuriin. Toimitaan yh-

teisten toimintamallien ja ohjeiden mukaisesti. 
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Talousarvion toteutuminen 

 

 

Toimintatuloihin vaikuttaa kesäajan hoidon irtisanomi-

set ja useimmille perheille maksuton heinäkuu. Maksu-
tuotot kertyvät kesäaikana huonommin. 

 

Toiminta on toteutunut talousarvioon varattujen mää-

rärahojen puitteissa osa-alueiden tasapainottaessa toisi-
aan.  

 
 

 

 
 

 

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2018 esitykset talousarvio

420 VARHAISKASVATUS JA TUKIPALVELUT

Toimintatulot               1 018 100 1 018 100 498 933 49,01 1 018 100

Toimintamenot               -11 915 300 -11 915 300 -6 676 836 56,04 -11 915 300

Toimintakate                    -10 897 200 0 -10 897 200 -6 177 904 56,69 0 -10 897 200

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2018 esitykset talousarvio

31 HYVINVOINTIPALVELUT YHTEENSÄ

* Toimintatulot               14 194 800 0 14 194 800 8 317 215 58,59 200 000 14 394 800

* Valmistus omaan käyttöön 0

*     Toimintamenot               -115 436 300 0 -115 436 300 -67 794 506 58,73 -200 000 -115 636 300

Toimintakate                    -101 241 500 0 -101 241 500 -59 477 291 58,75 0 -101 241 500
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Kaupunkikehityksen palvelualue 

 

Toimielin  KAUPUNKIKEHITYSVALIOKUNTA 

Tulosalue  Elinkeino- ja vetovoimapalvelut 
Tulosyksiköt  Elinkeinopalvelut, Maaseutupalvelut, Vetovoimapalvelut, Liikuntapalvelut 

Talousarvion sitovuus Toimintakate 

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.  
 

Uusien työpaikkojen syntymiseen panostetaan voimakkaasti markkinointiin. Luodaan mah-

dollisimman hyvät edellytykset ja valmiudet monipuolisen tonttitarjonnan aikaansaamiseksi 
onnistuneen maankäytön ja ajan tasaisen kaavoituksen avulla. 

 
Kaupunkilaisille ja vierailijoille järjestetään monipuolista kulttuuri- ja tapahtuma-tarjontaa 

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

SITOVAT TAVOITTEET 
 

Strateginen ta-

voite 

Oma tavoite ja 

toimenpiteet 

Mittari Lähtötaso 

2016 

Toteutuma 

1.1. –31.7. 

Kestävä talous 

ja omaisuuden 

hallinta 

 

Elinkeino- ja veto-

voimapalveluiden 

toimintakate ei 

heikkene. 

 

Toimintakate M€ 

 

5,4  3,4 

-elinkeinopalvelut €/as 55  Tunnusluvut lasketaan vuoden 

lopussa 

 

-maaseutupalvelut €/ha 
(tukikelpoinen pinta-ala) 

 

18  ” 

-vetovoimapalvelut 

€/as. 

 

82  ” 

-liikuntapalvelut €/as. 

 

119  ” 

Arviointi: 

 

Toimintakate hieman ylittää alkuvuodesta kuntarahoitusosuuksien takia. 

 

Toiminnan riskit  Riskien hallinta nyt ja jatkossa 

Elinkeino- ja vetovoimapalveluiden uu-

delleen organisoinnin tuomaa tehok-

kuutta pitää pystyä edelleen paranta-

maan. Mikäli siinä ei onnistuta se voi ai-

heuttaa toiminta-katteen heikkene-

mistä.  

Riski aiheutuu pääosaltaan resursseihin 

nähden erittäin laajasta tapahtumatuo-

tannosta ja sen vaatimista resursoin-

neista. 

 

Tapahtumat on suunniteltava käytössä olevat resurssit huomioon ottaen. Kau-

pungin järjestämien tapahtumien nettotulos ei saa olla negatiivinen. Tapahtumien 

järjestämiseen on annettava enemmän vastuuta myös muille järjestäjätahoille. Ul-

kopuolisten järjestäjien kanssa solmittavat sopimukset on laadittava kustannustie-

toisesti ottaen huomioon kaupungilta vaadittavat panostukset.  
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Strateginen 

tavoite 

Oma tavoite ja toimenpiteet Mittari Lähtötaso 2016 Toteutuma 

1.1. –31.7.  

Elinkeinoelä-

män toiminta-

edellytysten ja 

maaseudun 

elinvoimaisuu-

den vahvista-

minen 

Elinvoiman vahvistaminen/-Cursor 

yhteistyö ja yritys-neuvonta. Uudet 

yritykset ja työpaikat hanketoimin-

nan ja myynti- ja markkinointitoi-

menpiteiden avulla. 

Kontaktien määrä/asiak-

kaiden määrä kpl 

 

597 
(tilanne 30.6.17) 

534 
(tilanne 30.6.18) 

Perustetut uudet yrityk-

set kpl 

 

39 
(tilanne 30.6.17) 

48 
(tilanne 30.6.18) 

Kertoimella 2,3 laskettu 

työpaikkaluku - lisäys 

kpl 

 

90 
(tilanne 30.6.17) 

110 
(tilanne 30.6.18) 

Cursorin kautta perus-

tetut yritykset kpl 

 

15 
(tilanne 30.6.17) 

14 
(tilanne 30.6.18) 

-prosenttia peruste-

tuista käyttänyt palvelua 

% 

 

38 
(tilanne 30.6.17) 

29 
(tilanne 30.6.18) 

Työpaikkojen kokonaismäärän li-

sääntyminen 

Työpaikkamäärän 

kehitys kpl  

 

 

6 722 
(Tilastokeskus 2014) 

6 504 
(Tilastokeskus 2015) 

Uudet yritykset, 

nettolisäys kpl 

 

27 21 
(tilanne 30.6.18) 

Matkailun kasvu ja vetovoimainen 

tapahtumatarjonta. Kävijöiden 

määrä vaihtelee vuorovuosin Tat-

toon takia. 

 

Risteilijävieraat kpl 2 050 
(tilanne 30.6.17) 

 

104 
(tilanne 30.6.18) 

Tax free myynti € 1 698 000  
(tilanne 30.6.17) 

 

1 700 000 
(tilanne 30.6.18) 

Tax free kasvu edelli-

seen vuoteen verrat-

tuna % 

 

39 
(tilanne 30.6.17) 

-2,8 % 
(tilanne 30.6.18) 

Messut ja myyntitapah-

tumat kpl 

 

7 
(tilanne 30.6.17) 

30 
(tilanne 30.6.18) 

Tapahtumissa vieraile-

vien määrä kpl 

 

222 510   

Arviointi: 

 

Tunnusluvut ilmoitettu 30.6.2018 tilanteessa. 

 

Toiminnan riskit Riskien hallinta nyt ja jatkossa 

Uusien työpaikkojen osalta riskinä on, ettei satama-

sidonnaista teollisuutta varten löydy investointiroh-

keutta. Aiheuttaa ongelmia asukaslukukehityksen nega-

tiivisen kasvun voimistumiseen. 

 

Matkailun kehittämisen suurin riski on siinä, etteivät in-

vestorit pidä Haminaa riittävän vetovoimaisena koh-

teena. Matkailun kehittämisen keskeisin haaste on uu-

sien vuodepaikkojen lisääminen kaupungin keskustan 

alueilla. 

 

Varataan riittävät resurssit elinkeinotoiminnan onnistumiselle 

vahvistamalla yhteistyötä Cursor Oy:n kanssa. 

 

BusinessMooring -hanke jatkuu vuoteen 2020 saakka. 

 

Kaupungin elinvoimaisuutta ja vetovoimaisuutta parannetaan 

kaupungin keskustan elävöittämisellä, tapahtumien edelleen ke-

hittämisellä ja matkailuun panostamalla. 
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Talousarvion toteutuminen 

 

 
 

Pesäpallokentän stadionin ja parkkialueen asfaltointikustannusten katteeksi siirretään elinkeino- ja vetovoimapalvelujen 
investoinneista skeittipuistoon varattu määräraha 20.000 euroa. 

 
 

Toimielin  KAUPUNKIKEHITYSVALIOKUNTA 

Tulosalue  Kaupunkisuunnittelu 

Tulosyksiköt  Kaavoitus, Maankäyttö 
Talousarvion sitovuus Toimintakate 

Vastuuhenkilö  Kaupunginarkkitehti 

Tehtävä Kaupunkiseutua suunnitellaan toimivaksi, viihtyisäksi ja ekotaloudellisesti kestäväksi. Huo-
lehditaan kaupungin maapolitiikan valmistelusta, kaavoituksesta, tonttitarjonnasta, kiinteis-

tönmuodostuksesta sekä mittaus- ja kartastopalveluista. 
 

SITOVAT TAVOITTEET 
 

Strateginen 

tavoite 

Oma tavoite ja 

toimenpiteet 

Mittari Lähtötaso 2016 Toteutuma 

1.1. –31.7. 

Kestävä talous ja 

omaisuuden hal-

linta 

 

Kaupunkisuunnittelun 

toimintakate vahvistuu 

vuokratuottojen ja tont-

tien myyntivoittojen 

kautta. Tavoite 0,1 

M€:n parannus. 

 

Toimintakate M€ 5,6  4,3 

Arviointi: 

 

Toimintakatteen kehityksessä ei suuria poikkeamia. HaminaKotka Sata-

man vuokra-aluejärjestelyn johdosta tavoite vaikeutuu, mutta on edel-

leen mahdollinen. 

 

Toiminnan riskit  Riskien hallinta nyt ja jatkossa 

Tonttikysyntä ei kasva. Tonttien varaus- ja vuok-

rasopimusten toteutumattomuuden todennäköi-

syys on pieni, mutta vaikutukset voivat olla sa-

toja tuhansia euroja.  

Kysyntään on varauduttu prosessien nopealla läpiviennillä. Tehdään 

kiinteä yhteistyötä kehitysyhtiö Cursor Oy:n kanssa mm. liiketonttien 

tarjonnassa. Tehtyjen sopimusten toteutumista seurataan jatkuvasti. Mi-

käli tulee viesti suorituksen viivästymisestä tai esim. konkurssista, kor-

jaavat toimenpiteet ja saatavien valvonta käynnistetään välittömästi. 

Merkittävän satamayrityksen kanssa on sovittu vuokrarästien maksa-

misohjelmasta ja se on toteutunut sovitusti. 

 

Strateginen 

tavoite 

Oma tavoite ja 

toimenpiteet 

Mittari Lähtötaso 

2016 

Toteutuma 

1.1. –31.7. 

Viihtyisä ja tur-

vallinen elin- ja 

kaupunkiympä-

ristö 

 

Asumiselle ja yritystoi-

minnalle varmistetaan 

monipuolinen tonttiva-

ranto ja edellytykset laa-

jentumiseen.  

Vuoden aikana lainvoi-

man saaneet uudet muu-

tetut kaavat: 

 
yleiskaavat ha/kpl 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

2/1 

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2018 esitykset talousarvio

511 ELINKEINO- JA VETOVOIMAPALVELUT

Toimintatulot               2 250 600 2 250 600 1 383 032 61,45 2 250 600

Toimintamenot               -7 571 500 -280 000 -7 851 500 -4 762 102 60,65 -20 000 -7 871 500

Toimintakate                    -5 320 900 -280 000 -5 600 900 -3 379 070 60,33 -20 000 -5 620 900
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asemakaavat ha/kpl 

 

1/4 163/4 

ranta-asemakaavat ha/kpl 

 

0 3/1 

Tonttimarkkinoinnin te-

hostaminen. Kymen-

laakson karttapalveluun 

on avattu web-selain-

pohjainen esittely.  

 

Teollisuus ja liike-tont-

tien tarjonnassa tehdään 

yhteistyötä Cursor Oy:n 

kanssa.  

Luovutetut tontit 

(ml. vuokraus): 

 

- pientalotontit kpl 

 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

-kerrostalo-tontit kpl 

 

0 0 

-teollisuus- ja yritystontit 

ha 

 

0 2 

-vuokralle annettujen 

maa- ja vesialojen pinta-

ala ha 

 

1 048  1 049 

Vetovoimainen asumi-

nen merellistä Terva-

saaren kaupunginosaa 

hyödyntäen. Vuonna 

2018 on suunnitelmissa 

yksityisen päiväkodin ja 

kevyen hoivan asuntojen 

rakentaminen. 

 

Uusien päiväkotipaikko-

jen määrä kpl 

 

0 0 

Uusien hoiva-asuntojen 

määrä kpl 

 

0 0 

Muut valmistuneet asun-

not kpl 

0 0 

Arviointi: 

 

Tervasaaren markkinointi jatkuu yritystapaamisilla loppuvuodesta. Yri-

tyskyselyjen perusteella kiinnostusta Tervasaaren tontteja kohtaan on 

olemassa. 

Yleisesti tonttikysyntä on hieman piristynyt, mutta ei ole johtanut vielä 

luovutusten selvään kasvuun. 

 

Toiminnan riskit  Riskien hallinta nyt ja jatkossa 

Uusien alueiden maanhankinnat ja kaavoittami-

nen tilanteessa, jolloin kysyntää ei ole tai sopi-

muksista ei ole varmuutta.  

 

Tervasaaren toteuttamisen riskinä on se, ettei 

alueen vetovoima riitä rakennusliikkeille ja in-

vestoijille. Riskinä myös se, ettei kaupungin in-

vestointiohjelmassa ole riittävästi mahdollisuuk-

sia elinvoiman kehittämiseen tähtäävien inves-

tointien tekemiseen. 

 

 

Pääasiassa tehdään tiivistämistä nykyisen kaavarakenteen sisällä hyödyn-

tämällä olemassa olevaa kunnallistekniikkaa. 

 

 

Tervasaaren vetovoimaisuuden parantaminen on oleellista. Sen takia 

yleisten alueiden toteuttaminen etuajassa voi lisätä kiinnostusta aluee-

seen. 

 

Pyritään varaamaan riittävät rahalliset resurssit Tervasaaren osa-kohtei-

den vaiheittain toteuttamiseen siten, että uskottavuus alueeseen säilyy 

sekä tulevilla asukkailla että alueeseen investoijilla. Puukerrostalojen ko-

keilukortteli Tervasaareen on edelleen tavoitteissa. 

 

 

Talousarvion toteutuminen 
 

 
 
Toimintatuloissa mm. ensimmäinen erä laskutetuista maanvuokrista. 

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2018 esitykset talousarvio

515 KAUPUNKISUUNNITTELU

Toimintatulot               7 060 300 7 060 300 4 996 883 70,77 7 060 300

Valm. omaan käyttöön 16 500 16 500 8 118 49,20 16 500

Toimintamenot               -1 245 900 -1 245 900 -654 597 52,54 -1 245 900

Toimintakate                    5 830 900 0 5 830 900 4 350 404 74,61 0 5 830 900
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Toimielin  KAUPUNKIKEHITYSVALIOKUNTA 

Tulosalue  Tilapalvelut 

Tulosyksiköt  Toimitilat 
Talousarvion sitovuus Toimintakate 

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 
 

Strateginen 

tavoite 

Oma tavoite ja 

toimenpiteet 

Mittari Lähtötaso 2016 Toteutuma 

1.1. –31.7. 

Kestävä talous ja 

omaisuuden hal-

linta 

Tilatalouden parantami-

nen. Korjausvelkaa halli-

taan suunnitelmallisilla 

peruskorjauksilla ja käy-

töstä poistuneiden ra-

kennusten aktiivisella 

myynnillä tai purkami-

sella. 

 

Korjausvelan lasken-

nallinen kokonaismäärä 

M€ 

 

15,7 Korjausvelkaa ei ole päi-

vitetty 2016 jälkeen 

Myytyjen rakennusten 

määrä/kpl 

 

3 0 

Tilamäärän nettomuu-

tos hu-m² 

 

+669 ei muutosta 

Kaupungin rakennus-

omaisuus hu-m² 
 

109 500 ei muutosta 

Myyntiä tai purkua 

odottavien rakennus-

ten osuus % Tavoite on 

alle 10 % 

 

11 9,5 

 

Tuottavuus Toimitilakustannukset 

(sis. poistot) keskimää-

rin €/m²  
 

8,22 Tunnusluku lasketaan 

vuoden lopussa 

Omassa käytössä ole-

vien tilojen sisäinen 

vuokra keskimäärin 

€/m² 

 

7,48 8,35 

 

Arviointi: 

 

Kaupungin omistamien ja palvelukäytössä olevien kiinteistöjen peruskor-

jaukseen tai uudisrakentamiseen on tarpeen saada lisää määrärahoja tu-

levina vuosina ja kaupungille tarpeettomien kiinteistöjen realisointia on 

syytä jatkaa. 

 

Toiminnan riskit  Riskien hallinta nyt ja jatkossa 

Tilapalvelu on tukipalvelua. Kaupungin muiden 

toimialojen tilantarpeet määrittävät tilapalvelui-

den toimintaympäristön. 

 

Peruskorjausinvestoinnit korottavat vuokrata-

soa ja lisäävät siten toimintayksiköiden käyttö-

menoja. Suuri haaste on kunnossapidon sekä 

korjaus- ja uudisrakentamisen rahoitus. 

 

Epätarkoituksenmukaisten tai sisäilmaongelmista 

kärsivien tilojen vuoksi on jouduttu vuokraa-

maan tiloja ulkoa samalla kun kaupungin omista-

missa rakennuksissa on tyhjää toimitilaa. 

 

Palveluverkoista tulee tehdä päätökset kaupungin muuttuvien velvoittei-

den ja palvelutarpeiden mukaisesti. Päätösten mukaiset toimenpiteet 

käynnistetään. 

Hallinto-/toimistotiloista selvitetään uusiin vuokratiloihin siirtymisen 

mahdollisuus ja tehdään ratkaisut. 

Sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja sisäilmaolosuhteiden hallintaan panoste-

taan ja osaamista lisätään ylläpidossa sekä rakentamishankkeissa. 

Investoinnit, kunnossapitokorjaukset ja huollot toteutetaan suunnitel-

mallisesti ja mahdollisimman paljon tarvetta vastaavasti. Peruskorjaami-

sen ja uudisrakentamisen investointitarpeet (PTS) päivitetään vuosittain 

seuraaville 10 vuodelle. 
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Lapsimäärien vähentyminen aiheuttaa koulu- ja 

päiväkotiverkkoihin suuret muutospaineet. Jos 

palveluverkkoratkaisut viipyvät, niin riskinä ovat 

virheinvestoinnit tai välttämättömien investoin-

tien lykkääntyminen, mikä voi johtaa sisäilmaon-

gelmiin ja hankaliin väistötilaratkaisuihin. 

 

Valtaosa hallinto- ja toimistotiloista on käyt-

töikänsä päässä. Riskit lisääntyvät tilojen käytön 

jatkuessa ilman peruskorjausta. 

 

Sote-uudistuksen toteutuessa rakennusten 

omistus jää kaupungille. Sote-toimijoiden muo-

katessa omaa palveluntarjontaansa riskinä on, 

että kaupungin omistamia rakennuksia jää vaille 

käyttöä. 

 

Käytöstä poistuneet suuret hallinto-, koulu- ja 

laitosrakennukset ovat vaikeita myyntikohteita. 

Rakennuksen purkaminen tai myynti tasearvoa 

alemmalla hinnalla aiheuttaa alaskirjauksen, mikä 

lisää alijäämää. 

 

Rakennuskantaa realisoidaan ja uudistetaan kiinteistöstrategian mukai-

sesti. Tarpeettomista kiinteistöistä luovutaan, vaikka siitä aiheutuisi 

myyntitappioita. 

Omassa käytössä olevien tilojen käyttöä tehostetaan sisäilmaolosuhteiden 

sallimissa rajoissa. Lisätään tilojen käyttäjien tietoisuutta siitä, että tilakus-

tannukset ovat osa toiminnan menoja ja että käyttäjä maksaa jokaisesta 

tilasta ja tason parantamisesta. 

 

Strateginen 

tavoite 

Oma tavoite ja 

toimenpiteet 

Mittari Lähtötaso 2016 Toteutuma 

1.1. –31.7. 

Uudistumiskykyi-

nen ja osaava 

henkilöstö 

Oikea osaaminen oike-

assa paikassa, jonka ta-

kaavat onnistuneet 

rekrytoinnit, käytän-

nönläheinen perehdyt-

täminen ja koulutus, 

uusien toimintamallien 

omaksuminen, osallis-

tuva esimiestyö, tinki-

mättömyys työturvalli-

suudessa sekä kannus-

tava palkkaus. 

 

Koulutuspäivien määrä 

pv/hlö 

Tavoite 3 pv 

 

0,26 0,42 

 

Sairauspoissaolojen 

määrä pv/hlö 

 

27,1 9,69 

Työtapaturmien määrä 

pv/hlö 

0,59 0,92 

Arviointi: 

 

Kaupungin järjestämiin sisäisiin koulutuksiin on osallistuttu. 

Sairauspoissaolojen keskiarvon nostaa yhden työntekijän pidempi sairaus-

loma. 

 

Toiminnan riskit  Riskien hallinta nyt ja jatkossa 

Vaihtuvien määräaikaisten työntekijöiden 

osuus on suuri. Kohdetuntemuksen ja erityis-

ammattitaidon puute voi johtaa esim. kiinteis-

tötekniikan puutteelliseen käyttöön. Tilapalve-

luiden henkilöstön keski-ikä on 54 vuotta ja lä-

hivuosina eläköityy useita henkilöitä.  

 

Tuottavuutta heikentävät työntekijöiden työ-

kyvyn alentuminen, sairaspoissaolot, työtapa-

turmat ja ennenaikaisen eläköitymisen aiheut-

tamat varhemaksut. 

 

Aluejaot ja rekrytoinnit toteutetaan niin, että jokaiselle kiinteistölle on ni-

metty osaava vastuullinen laitosmies. 

 

Työkyvyn seuranta ja tukeminen toteutetaan yhdessä työntekijän, esimie-

hen, työsuojelun ja työterveyden kanssa. Toimitaan varhaisen tuen mallin 

mukaisesti. Työuran jatkumisen mahdollistamiseksi toteutetaan tarvitta-

essa tehtävämuutoksia ja hyödynnetään joustavia työaika- ja eläkeratkai-

suja. 
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Talousarvion toteutuminen 

 

 
 
Rakennusten kunnossapitoon on mennyt suunniteltua 

enemmän rahaa. 

 

 
 

Toimielin  KAUPUNKIKEHITYSVALIOKUNTA 

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 

 

Strateginen 

tavoite 

Oma tavoite ja 

toimenpiteet 

Mittari Lähtötaso 2016 Toteutuma 

1.1. –31.7. 

Kestävä talous ja 

omaisuuden hal-

linta 

 

Aluepalveluiden toimin-

takate ei heikkene. 

 

Toimintakate M€ 

 

-2,3 M€ -1,5 

- liikenneväylien ylläpito 

€/km 

 

5.000 Tunnusluvut laske-

taan vuoden lopussa 

- puistojen ja viheraluei-

den ylläpito €/ha 

 

1.600 ” 

- leikkipaikkojen ylläpito 

€/paikka 

 

3.100 ” 

- uimapaikkojen ylläpito 

€/paikka 

 

5.000 ” 

 - venepaikkojen ylläpito 

keskimäärin €/paikka 

 

152 ” 

Arviointi: 

 

 

Toiminnan riskit  Riskien hallinta nyt ja jatkossa 

Katujen ja siltojen korjausvelka on kohtalainen. 

Huonokuntoisista rakenteista saattaa aiheutua 

isojakin vaurioita ja mahdollisesti rajoituksia lii-

kennöitävyydelle. 

 

Yksityistieverkon sillat liittyvät kiinteästi muuhun 

tieverkkoon ja valtionavustuksen saaminen kor-

jaushankkeille on ehdoton edellytys. Kaupunki 

tukee ensisijaisesti valtionavustusta saavia hank-

keita. Valtionavustuksien mahdollinen leikkaami-

nen tai poistaminen on suuri uhka ja lisää pai-

netta kaupungin omien avustuksien kasvattami-

seen. 

Tehdään ennakoivia kuntokartoituksia. On laadittu kymmenen vuoden 

saneerausohjelma, jonka toteuttamisen avulla korjausvelka pysyy jok-

seenkin kurissa.  

 

 

Yksityisteiden siltoihin ja isoihin parannuksiin on vuosittain varattu kau-

pungin vastaantulona 100.000 euron rahoitus. 

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2018 esitykset talousarvio

522 TILAPALVELUT

Toimintatulot               9 814 900 9 814 900 5 771 372 58,80 9 814 900

Valmistus omaan käyttöön 80 000 80 000 37 066 46,33 80 000

Toimintamenot               -8 235 700 -8 235 700 -5 454 971 66,24 -8 235 700

Toimintakate                    1 659 200 0 1 659 200 353 466 21,30 0 1 659 200
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Strateginen 

tavoite 

Oma tavoite ja 

toimenpiteet 

Mittari Lähtötaso 2016 Toteutuma 

1.1. –31.7. 

Uudistumiskykyi-

nen ja osaava hen-

kilöstö 

Oikea osaaminen oike-

assa paikassa, jonka ta-

kaavat onnistuneet rek-

rytoinnit, käytännönlä-

heinen perehdyttäminen 

ja koulutus, uusien toi-

mintamallien omaksumi-

nen, osallistuva esimies-

työ, ajanmukaiset työti-

lat ja -välineet, tinkimät-

tömyys työturvallisuu-

dessa sekä kannustava 

palkkaus. 

 

Koulutuspäivien määrä 

pv/hlö 

Tavoite 3 pv 

 

0,48 0,55 

 

Sairauspoissaolojen 

määrä pv/hlö 

 

18,9 2,79 

Työtapaturmien määrä 

pv/hlö 

 

0,02 0 

Arviointi: 

 

Osallistutaan kaupungin järjestämiin koulutuksiin. 

 

Toiminnan riskit  Riskien hallinta nyt ja jatkossa 

Tuottavuutta heikentävät työntekijöiden työky-

vyn alentuminen, sairaspoissaolot ja ennenaikai-

sen eläköitymisen aiheuttamat varhemaksut. 

 

Työkyvyn seuranta ja tukeminen toteutetaan yhdessä työntekijän, esi-

miehen, työsuojelun ja työterveyden kanssa. Toimitaan varhaisen tuen 

mallin mukaisesti. Työuran jatkumisen mahdollistamiseksi toteutetaan 

tarvittaessa tehtävämuutoksia ja hyödynnetään joustavia työaika- ja elä-

keratkaisuja. 

 

 

Strateginen 

tavoite 

Oma tavoite ja 

toimenpiteet 

Mittari Lähtötaso 2016 Toteutuma 

1.1. –31.7. 

Viihtyisä ja tur-

vallinen elin- ja 

kaupunki ympä-

ristö 

Rantojen käytön, Terva-

saaren laiturialueen ja 

Oolanninpuiston yleis-

suunnitelmien toteutta-

minen 

 

Toteuttaminen on al-

kanut 1.3.2018 

 

  

Vierasvenepaikkojen 

määrä kpl 

Tavoite 15 uutta 

paikkaa 

 

11 28  

(17 uutta paikkaa) 

Kaupungin sisääntulotei-

den liikenneviheralueiden 

hoitotason parantaminen 

 

Palvelutasomääritte-

lyt Kaakkois-Suomen 

Ely-Keskuksen kanssa 

tehty ja sopimukset 

päivitetty 1.2.2018 

 Hoitovastuusta Maantiellä 

170 väli Summa–Pitäjän-

saari sovittu Kaakkois-Suo-

men Ely-Keskuksen kesken 

(Kaupunkikehitysvalio-

kunta 22.2.18 § 14) 

 

Arviointi: 

 

Vierasvenepaikojen määrä on toteutunut arvioitua suurempana. 

 

Toiminnan riskit Riskien hallinta nyt ja jatkossa 

Riskinä on se, että kaupungin panostukset eivät 

lisää kiinnostusta rakentamiseen ja vieraili-joi-

den määrää. Hoidettavien ja kunnossa pidettä-

vien kohteiden laajentuessa nykyiset kaupungin 

omat toiminnalliset resurssit eivät enää riitä.  

 

Kaupungin sisääntuloteiden viheralueiden hoito-

taso on koettu riittämättömäksi eikä nykyinen 

taso vastaa vetovoimahaasteeseen.  

Tervasaaren vetovoimaisuuden parantaminen on tärkeää. Sen takia yleis-

ten alueiden toteuttamisen etuajassa toivotaan lisäävän rakentajien kiin-

nostusta. Mm. laiturikapasiteetin parantamisella tavoitellaan kaupungissa 

vierailevien määrän kasvua. Suunnitellut investoinnit ja hoitotason nosta-

minen parantavat kaupunkikuvaa ja -imagoa sekä luovat taloudellista toi-

meliaisuutta Tervasaareen ja kaupungin keskustan palveluiden kysyntää 

ja tarjontaan. 

 

Laiturirakentaminen tulee painottumaan syksyyn kesälomien jälkeen. 

 

Tervasaaren infraan on käytetty 3 M€. Suunnitelmakaudella Tervasaaren 

rakentamiseen on varattu 4 M€. Tavoitteena on mm. rakentaa Oolan-

ninpuisto ja uimaranta valmiiksi vuosina 2018–2020.  
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Palvelusopimuksien tasomäärittelyn laajentami-

nen lisää käyttömenoja ja huonontaa aluepalve-

luiden toimintakatetta. 

Kaupungin tulee jatkossakin varata riittävät rahalliset resurssit suunnitel-

mien toteuttamiseen. Yksistään Tervasaaren laiturialueen uusiminen 

maksaa arviolta 5,5 M€. Rakentaminen toteutetaan vaiheittain 10 vuo-

den aikana.  

 

Ns. kolmatta sektoria hyödynnetään erilaisissa hoitotehtävissä. Mm. 

Meri-hamina ry:n kanssa toteutetaan rantojen kunnostusta kaupungin 

omistamilla vesialueilla. MeriHaminalle on myönnetty 13.857 euron 

avustus Haminan merenlahdilla olevan ruovikon niittoon tarkoitetun 

leikkuuvene-parin ostamiseen (kaupunkikehitysjohtajan päätös 16.2.18 § 

2) 

 

 
 

Talousarvion toteutuminen 
 

 
 

Talousarviomäärärahojen arvioidaan riittävän. 
 

 

Toimielin  LUPAVALIOKUNTA 

Tulosalue  Ympäristön ja rakentamisen valvonta 
Tulosyksiköt  Ympäristötoimi, Rakennusvalvonta 

Talousarvion sitovuus Toimintakate 

Vastuuhenkilö  Ympäristöpäällikkö 

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

ympäristöön sopeutuvan, laadukkaan rakentamisen edistäminen Haminassa. 
 

 
 

SITOVAT TAVOITTEET 
 

Strateginen 

tavoite 

Oma tavoite ja 

toimenpiteet 

Mittari Lähtötaso 2016 Toteutuma 

1.1. –31.7. 

Kestävä talous ja 

omaisuuden hal-

linta 

 

Ympäristötoimen toi-

mintakate ei heikkene. 

 

Toimintakate M€ -0,326 -0,131 

 

Luvat, ilmoitukset ja tar-

kastukset, määrä kpl 

930 473 

Rakennusvalvonnan toi-

mintakate ei heikkene. 

 

Toimintakate M€ 

 

-0,105 -0,99 

Lupamaksutulojen peittä-

vyys toiminnan menoista 

% 

 

60 15 

 Myönnetyt luvat kpl 

 

277 221 

Arviointi: 

 

Varsinaisia rakennuslupia on tullut vireille vähemmän kuin vertailu-

vuonna. Tilastointitapa on muuttunut. Tämän vuoden luvuissa ovat mu-

kana kaikki rakennusvalvonnan päätökset. 

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2018 esitykset talousarvio

531 ALUEPALVELUT

Toimintatulot               1 401 900 1 401 900 745 752 53,20 1 401 900

Valmistus omaan käyttöön 137 000 137 000 71 263 52,02 137 000

Toimintamenot               -4 532 500 -4 532 500 -2 326 737 51,33 -4 532 500

Toimintakate                    -2 993 600 0 -2 993 600 -1 509 722 50,43 0 -2 993 600
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Toiminnan riskit  Riskien hallinta nyt ja jatkossa 

Toimintakatteen tason pitäminen on haasteel-

lista, koska rakennusvalvonnan ja ympäristön-

suojelun lupamaksutulojen kertymä ei kasva. Uu-

disrakentaminen on vähäistä. Ympäristölupien 

määrä on laskussa, koska lupien määrävälein uu-

siminen on loppunut. Tilalle tullut suunnitelmalli-

nen ja maksullinen valvonta ei tuota yhtä paljon 

kuin lupamaksut. 

 

Viranomaisten lupamaksutulot vaihtelevat taloudellisen toimeliaisuuden 

mukaan. Tämän tulolähteen pienenemiselle ei voi tehdä käytännössä 

omin päätöksin mitään, koska lupamaksuun ei voi sisällyttää kuin suorit-

teen omakustannushinnan. Tuloja ei ylibudjetoida ja tavoitetta korjataan 

pitkin vuotta, jos aiheitta on. 

 

Lupamaksujen hinnoittelussa seurataan naapurikuntien hinnoittelua. 

 

Talousarvion toteutuminen 
 

 
 

 
Ekologinen Hamina -strategisen tavoitteen ja siihen sisäl-
tyvän Hinku-tavoitteen toteuttaminen on aiheuttanut 

ympäristönsuojelun kustannuspaikalle kuluja, joita ei oltu 
ennakoitu talousarviota laadittaessa. Menot on keväästä 

alkaen tiliöity omalle toiminnolleen. Pitää varautua sii-
hen, ettei ympäristönsuojelun menoraami kestä normaa-

liin viranomaistoimintaan kuulumattomia menolisäyksiä. 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

  

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2018 esitykset talousarvio

540 YMPÄRISTÖN JA RAKENTAMISEN VALVONTA

Toimintatulot               534 500 534 500 423 217 79,18 534 500

Valmistus omaan käyttöön 1 796

Toimintamenot               -1 020 500 -1 020 500 -654 670 64,15 -1 020 500

Toimintakate                    -486 000 0 -486 000 -229 657 47,25 0 -486 000

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2018 esitykset talousarvio

51 KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT YHTEENSÄ

*     Toimintatulot               21 062 200 0 21 062 200 13 320 257 63,24 0 21 062 200

*     Valm. omaan käyttöön 233 500 0 233 500 118 242 50,64 0 233 500

*     Toimintamenot               -22 606 100 -280 000 -22 886 100 -13 853 077 60,53 -20 000 -22 906 100

* Toimintakate                    -1 310 400 -280 000 -1 590 400 -414 578 26,07 -20 000 -1 610 400

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2018 esitykset talousarvio

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

*     Toimintatulot               35 740 900 0 35 740 900 21 729 464 60,80 200 000 35 940 900

*     Valm. omaan käyttöön 233 500 0 233 500 118 242 50,64 0 233 500

*     Toimintamenot               -147 762 700 -280 000 -148 042 700 -87 435 037 59,06 -310 000 -148 352 700

* Toimintakate                    -111 788 300 -280 000 -112 068 300 -65 587 331 58,52 -110 000 -112 178 300
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KAUPUNGIN INVESTOINNIT 

Konsernipalveluiden investoinnit 

Tulosalue  Konsernijohto 

Toimielin  Kaupunginhallitus 
Vastuuhenkilö  Kaupunginjohtaja 

 

 
 
Valtuustosalin kalustehankinnat.

Tuloarvioon lisätään HaminaKotka Satama Oy:n maksama SVOP-rahaston palautus.

 

 

 

Tulosalue  Konsernipalvelut 

Toimielin  Kaupunginhallitus 
Vastuuhenkilö  Konsernipalvelujohtaja 
 

 
 
Cloudia-pienhankintajärjestelmän hankinta pienhankintoja varten. 

 
 

 

 
 

 
 

  

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2018 esitykset talousarvio

510 Konsernijohdon investoinnit

Menot -48 000 -48 000 -48 189 14,96 -48 000

Myynnit 0 340 000 0,00 340 000 340 000

Investoinnit netto       0 -48 000 -48 000 291 811 14,96 340 000 292 000

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2018 esitykset talousarvio

520 Konsernipalvelujen investoinnit

Menot -150 000 -150 000 -29 109 19,41 -150 000

Investoinnit netto       -150 000 0 -150 000 -29 109 19,41 0 -150 000

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2018 esitykset talousarvio

* KONSERNIPALVELUJEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ

* Menot -150 000 0 -198 000 -77 298 39,04 0 -198 000

* Myynnit 0 0 340 000 340 000 340 000

Investoinnit netto       -150 000 0 -198 000 262 702 -132,68 340 000 142 000
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Hyvinvointipalveluiden investoinnit 

 

Tulosalue  Terveyspalvelut 
Toimielin  Hyvinvoinnin edistämisen valiokunta 

Vastuuhenkilö  Terveyspalveluiden päällikkö 
 

 
 

Suun terveydenhuollon laitehankinta. 

 

 
Tulosalue  Hyvinvoinnin edistäminen 
Toimielin  Hyvinvoinnin edistämisen valiokunta 

Vastuuhenkilö  Hyvinvointipalveluiden päällikkö 
 

 
 
 

Tulosalue  Ruoka- ja puhtauspalvelut 
Toimielin  Hyvinvoinnin edistämisen valiokunta 

Vastuuhenkilö  Ruoka- ja puhtauspalveluiden päällikkö 
 

 
 
 

Tulosalue  Lasten ja nuorten palvelut 
Toimielin  Lasten ja nuorten palveluiden valiokunta 
Vastuuhenkilö  Opetuspäällikkö 

 

 
 

 

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2018 esitykset talousarvio

540 Terveyspalvelujen investoinnit

Menot -114 000 -114 000 -21 899 19,21 -114 000

Myynnit 0

Investoinnit netto       -114 000 0 -114 000 -21 899 19,21 0 -114 000

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2018 esitykset talousarvio

568 Hyvinvoinnin edistämisen investoinnit

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

Rahoitusosuudet 0 0 0

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

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2018 esitykset talousarvio

551 Ruoka- ja puhtauspalvelujen investoinnit

Menot -10 000 -10 000 0 0,00 -10 000

Investoinnit netto       -10 000 0 -10 000 0 0,00 0 -10 000

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2018 esitykset talousarvio

575 Alakaupungin yhtenäiskoulun ensikertainen kalustaminen

Menot -750 000 -750 000 -2 705 0,36 -750 000

Investoinnit netto       -750 000 0 -750 000 -2 705 0,36 0 -750 000
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Kaupunkikehityksen investoinnit 

 

Tulosalue  Elinkeino- ja vetovoimapalvelut 
Toimielin  Kaupunkikehitysvaliokunta 

Vastuuhenkilö  Kaupunkikehitysjohtaja 
 

 
 
Tulosalue  Kaupunkisuunnittelu 

Toimielin  Kaupunkikehitysvaliokunta 
Vastuuhenkilö  Kaupunginarkkitehti 

 

 
  

Suurimpana yksittäisenä hankkeena on toteutunut Lelun ajoharjoitteluradan rakentaminen. 

Sopimuksen mukaan Senaatti maksaa osan kustannuksista takaisin. 

 

  

HYVINVOINTIPALVELUJEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ

*     Menot -1 174 000 0 -1 174 000 -24 809 2,11 0 -1 174 000

* Rahoitusosuudet 0 0 0

* Myynnit 0 0

* Investoinnit netto       -1 174 000 0 -1 174 000 -24 809 2,11 0 -1 174 000

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2018 esitykset talousarvio

580 Elinkeino- ja vetovoimapalvelujen investoinnit

Menot -405 000 -580 000 -985 000 -134 237 13,63 20 000 -965 000

Rahoitusosuudet 0 -6 078 0

Investoinnit netto       -405 000 -580 000 -985 000 -140 315 14,25 20 000 -965 000

Skeittipuistoalueeseen varattu määräraha 20.000 euroa siirretään liikuntapalvelujen käyttömenoksi kattamaan pesäpallokentän 

stadionin ja parkkialueen asfaltointia. Skeittirampin valaistuksesta on luovuttu.

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2018 esitykset talousarvio

604 Maanhankinta ja tonttipalvelut

Menot -590 000 -590 000 -375 790 63,69 -590 000

Myynnit 135 000 135 000 1 288 135 000

Investoinnit netto -455 000 0 -455 000 -374 502 82,31 0 -455 000
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Tulosalue  Tilapalvelut 

Toimielin  Kaupunkikehitysvaliokunta 
Vastuuhenkilö  Tilapalvelupäällikkö 

 

 
 

Hankinnoissa mm. päiväkotien ja koulujen peruskorjauksia, Vallikentän oheisrakennus, jäähallin sisävalaistus ja sisätilojen kun-

nostus, Muuraskodin korjauksia, Kokkokallion ilmanvaihto ja Varuskuntakerhon muutostöitä. 
 
 

 
 
Paloaseman hankesuunnittelu valmistuu 2018 aikana. 

Varsinainen rakennussuunnittelu tehdään vuonna 2019. 

 

 

 
 

 
Tulosalue  Aluepalvelut 

Toimielin  Kaupunkikehitysvaliokunta 
Vastuuhenkilö  Kaupungininsinööri 

 
 

 
 

Työohjelman mukaisesti työt ovat käynnissä Tervasaarella, Ruotsinkylässä, Alakaupungissa ja Oolanninpuistossa. 

Haminan Rauhan uusi muistomerkki paljastus tapahtui huhtikuussa. 

Ilmarinkatu ja Salmenkyläntie ovat valmistuneet. 

 

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2018 esitykset talousarvio

610 Tilapalvelujen investonnit

Hankinnat -1 230 000 -1 230 000 -569 001 46,26 -1 230 000

Myynnit 210 000 210 000 210 000

Investoinnit netto       -1 020 000 0 -1 230 000 -569 001 46,26 0 -1 020 000

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2018 esitykset talousarvio

630 Uusi paloasema

Menot -100 000 -100 000 0,00 -100 000

Investoinnit netto       -100 000 0 -100 000 0 0,00 0 -100 000

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2018 esitykset talousarvio

644 Alakaupungin yhtenäiskoulu

Menot -5 691 000 -5 691 000 -3 508 404 61,65 -5 691 000

Rahoitusosuudet 561 000 561 000 0 561 000

Investoinnit netto       -5 130 000 0 -5 130 000 -3 508 404 68,39 0 -5 130 000

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2018 esitykset talousarvio

650 Aluepalvelujen investoinnit

Menot -3 790 000 -3 790 000 -1 244 666 32,84 -3 790 000

Myynnit 1 020

Investoinnit netto       -3 790 000 0 -3 790 000 -1 243 646 32,81 0 -3 790 000



 
 

53 
 

 
 
 

 
 
 

RAHOITUS 

 
 
Sähköyhtiöt maksoivat osinkoa arvioitua enemmän. 

 

Korvaus peruspääomasta 
 

 
 
  

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2018 esitykset talousarvio

KAUPUNKIKEHITYSPALVELUJEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ

*     Menot -11 806 000 -12 386 000 -5 832 099 47,09 20 000 -12 366 000

* Rahoitusosuudet 561 000 0 561 000 -6 078 0 561 000

*     Myynnit 345 000 0 345 000 2 309 0,67 345 000

* Investoinnit netto       -10 900 000 0 -11 480 000 -5 835 868 50,84 20 000 -11 460 000

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2018 esitykset talousarvio

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

*     Toimintamenot -13 130 000 0 -13 758 000 -5 934 206 43,13 20 000 -13 738 000

*     Rahoitusuudet yht. 561 000 0 561 000 -6 078 -1,08 0 561 000

*     Myynnit yht.             345 000 0 345 000 342 309 99,22 340 000 685 000

* Investoinnit netto       -12 224 000 0 -12 852 000 -5 597 975 43,56 360 000 -12 492 000

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2018 esitykset talousarvio

60 RAHOITUS

Verotulot                82 000 000 82 000 000 50 654 736 61,77 82 000 000

Valtionosuudet           36 600 000 600 000 37 200 000 21 774 312 58,53 37 200 000

Rahoitustuotot 2 576 000 2 576 000 2 433 338 94,46 200 000 2 776 000

Rahoitustuotot yht. 121 176 000 600 000 121 776 000 74 862 387 61,48 200 000 121 976 000

Rahoituskulut -912 000 -912 000 -518 080 56,81 -912 000

Rahoitus yhteensä 120 264 000 600 000 120 864 000 74 344 306 61,51 200 000 121 064 000

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2018 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
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Antolainojen muutokset 

 

 
 

Pitkäaikaisten lainojen muutokset 
 

 
 

 
RAHOITUS YHTEENSÄ 

 

 
 

 

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2018 esitykset talousarvio

Antolainojen muutokset

Lisäykset -353 000 -333 000 -686 000 -145 225 21,17 -686 000

Vähennykset 200 000 200 000 103 575 51,79 200 000

-153 000 -333 000 -486 000 -41 650 8,57 0 -486 000

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2018 esitykset talousarvio

Pitkäaikaisten lainojen muutokset

Lisäykset 15 000 000 15 000 000 7 000 000 46,67 15 000 000

Vähennykset -12 200 000 -12 200 000 -6 618 105 54,25 -12 200 000

2 800 000 0 2 800 000 381 895 13,64 0 2 800 000

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut  Tot %   Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2018 esitykset talousarvio

RAHOITUS YHTEENSÄ

* Tulot yhteensä 136 826 000 600 000 137 426 000 82 228 462 59,83 200 000 137 626 000

* Menot yhteensä -13 465 000 -333 000 -13 798 000 -7 281 410 52,77 0 -13 798 000

123 361 000 267 000 123 628 000 74 947 052 60,62 200 000 123 828 000
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TULOSLASKELMA 

 
 
 

Sisäiset ja ulkoiset erät Talousarvio Talosarvio Muutettu Toteutunut Tot Muutos- Talousarvio 2018

2018 muutokset talousarvio 31.7.2018 % esitys Osv II

TOIMINTATUOTOT

  Myyntituotot           9 427 600 9 427 600 5 337 836 56,6 200 000 9 627 600

  Maksutuotot            6 637 900 6 637 900 3 908 693 58,9 6 637 900

  Tuet ja avustukset     1 706 200 1 706 200 719 420 42,2 1 706 200

  Muut toimintatuotot    17 969 200 17 969 200 11 763 531 65,5 17 969 200

Tuotot yhteensä          35 740 900 35 740 900 21 729 481 60,8 200 000 35 940 900

Valmistus omaan käyttöön 233 500 233 500 118 242 50,6 233 500

TOIMINTAKULUT

  Henkilöstökulut

    Palkat ja palkkiot   -44 939 900 -44 939 900 -26 938 547 59,9 -90 000 -45 029 900

    Henkilöstökorvaukset 298 800 298 800 434 767 145,5 298 800

  Henkilösivukulut

    Eläkekulut           -10 627 900 -10 627 900 -6 301 279 59,3 -10 627 900

    Muut henkilösivukulut -2 171 300 -2 171 300 -1 038 666 47,8 -2 171 300

  Palvelujen ostot       -63 082 600 -200 000 -63 282 600 -37 422 857 59,1 -220 000 -63 502 600

  Aineet, tarvikkeet, tavarat -8 408 700 -8 408 700 -4 974 868 59,2 -8 408 700

  Avustukset             -7 801 800 -80 000 -7 881 800 -4 619 581 58,6 -7 881 800

  Muut toimintakulut     -11 029 300 -11 029 300 -6 574 006 59,6 -11 029 300

Kulut yhteensä           -147 762 700 -280 000 -148 042 700 -87 435 037 549 -310 000 -148 352 700

TOIMINTAKATE             -111 788 300 -280 000 -112 068 300 -65 587 315 661 -110 000 -112 178 300

 Verotulot               82 000 000 82 000 000 50 654 736 61,8 82 000 000

 Valtionosuudet          36 600 000 600 000 37 200 000 21 774 312 58,5 37 200 000

 Rahoitustuotot ja -kulut

   Korkotuotot           571 000 571 000 203 672 35,7 571 000

   Muut rahoitustuotot   2 455 000 2 455 000 2 492 167 101,5 200 000 2 655 000

   Korkokulut            -900 000 -900 000 -502 337 55,8 -900 000

   Muut rahoituskulut    -12 000 -12 000 -15 743 131,2 -12 000

VUOSIKATE                8 925 700 320 000 9 245 700 9 019 492 1 105 90 000 9 335 700

Poistot -7 500 000 -7 500 000 -3 935 952 52,5 -7 500 000

TILIKAUDEN YLI-/LIJÄÄMÄ 1 425 700 320 000 1 745 700 5 083 539 291,2 90 000 1 835 700
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RAHOITUSLASKELMA 

 
 

  

Talousarvio Talousarvio Muutettu Toteutunut Tot Muutos- Talousarvio 2018

2018 muutokset talousarvio 31.7.2018 % esitys Osv II

Varsinaisen toiminnan ja

investointien nettokassavirta

Tulorahoitus 8 775 700 320 000 9 095 700 8 977 767 98,7 90 000 9 185 700

    Vuosikate 8 925 700 320 000 9 245 700 9 019 492 97,6 90 000 9 335 700

    Satunnaiset erät

    Tulorahoituksen korjauserät -150 000 -150 000 -41 724 27,8 -150 000

Investoinnit -12 074 000 -628 000 -12 702 000 -5 556 251 120 360 000 -12 342 000

    Käyttöomaisuusinvestoinnit -13 130 000 -628 000 -13 758 000 -5 934 206 43,1 20 000 -13 738 000

    Rahoitusosuudet investointeihin 561 000 561 000 -6 078 -1,1 561 000

     Pys.vast.hyödykk. luovutustulot 495 000 495 000 384 033 77,6 340 000 835 000

Varsinaisen toiminnan ja

investointien nettokassavirta -3 298 300 -308 000 -3 606 300 3 421 516 218 450 000 -3 156 300

Rahoitustoiminnan kassavirta

Antolainauksen muutokset -153 000 -333 000 -486 000 -41 650 73 -486 000

   Antolainasaamisten lisäykset -353 000 -333 000 -686 000 -145 225 21,2 -686 000

   Antolaisaamisten vähennykset 200 000 200 000 103 575 51,8 200 000

Lainakannan muutokset 2 800 000 2 800 000 381 895 13,6 2 800 000

  Pitkäaikaisten lainojen lisäys 15 000 000 15 000 000 7 000 000 46,7 15 000 000

  Pitkäaikaisten lainojen vähennys -12 200 000 -12 200 000 -6 618 105 54,2 -12 200 000

  Lyhytaikaisten lainojen muutos

Muut maksuvalmiuden muutokset 150 000 150 000 -2 109 603 -1406,4 150 000

Rahoitustoiminnan nettokassavirta 2 797 000 -333 000 2 464 000 -1 769 358 -1 320 2 464 000

Rahavarojen muutos -501 300 -641 000 -1 142 300 1 652 159 -144,6 450 000 -692 300



 
 

57 
 

HAMINAN VESI -LIIKELAITOS 

 

Tulosalue  Haminan Vesi -liikelaitos 

Tulosyksiköt  Hallinto ja asiakaspalvelu, Verkostot ja laitokset 
Toimielin   Vesiliikelaitoksen johtokunta 

Vastuuhenkilö  Toimitusjohtaja 

Tehtävä 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 

 
Strateginen 

tavoite 

Oma tavoite ja 

toimenpiteet 

Mittari Lähtötaso 2016 Toteutuma  

1.1–31.7. 

Talous tasapai-

nossa 

 

Tulorakenne on kus-

tannusrakenteen mu-

kainen 

 

 

Perusmaksujen osuus lii-

kevaihdosta % 

 

Huleveden tulos € 

 

 

16 

 

 

-170.223 

määrät lasketaan 

vuoden lopussa 

Arviointi:  

 

Liikevaihto oli 86 000 euroa edellisvuotta pienempi. Lasku johtuu vuo-

den vaihteessa tehdystä taksarakenteen muutoksesta. Teollisuuden ve-

denkulutuksessa ei ole näkyvissä merkittäviä muutoksia.  

 

Materiaalien ja palvelujen kustannukset vähenivät edellisvuoden vastaa-

vasta 53 000 eurolla. Myös poistot ja rahoituskulut laskivat hieman. 

Henkilöstökulut ovat puolestaan kasvaneet 20 000 eurolla edellisvuo-

teen nähden. 

 

Talouden kehitys noudattelee pitkälti aikaisempia vuosia eikä erityisiä 

riskejä ole tällä hetkellä nähtävissä. 

 

Toiminnan riskit  Riskien hallinta nyt ja jatkossa 

Veden kulutuksen lasku ja väkimäärän vähene-

minen  

 

Yleinen kustannustason nousu 

 

Kustannusten kattaminen täysmääräisesti varmistetaan taksarakenteen 

muutoksen avulla. 

 

Kustannustason nousua pyritään hillitsemään pidempiaikaisilla kumppa-

nuussopimuksilla ja tekemällä yhteistyötä vesihuolto- ja energiatoimi-

joiden kanssa. 

 

 
Strateginen ta-

voite 

Oma tavoite ja toi-

menpiteet 

Mittari Lähtötaso 2016 Toteutuma  

1.1–31.7. 

Omaisuuden hal-

linta 

Saneerausvelan hallinta 

vesihuoltoverkoston 

saneerauksin.  

 

Saneerattu verkostopi-

tuus km 

2,62 määrät lasketaan 

vuoden lopussa 

Saneeratut jv-pumppaa-

mot kpl 

 

3 määrät lasketaan 

vuoden lopussa 

Arviointi: 

 

Verkostosaneeraukset eivät tule toteutumaan suunnitellusti kustannus-

tason nousun ja kasvaneiden läpivientiaikojen takia.  

 

Hillontien pumppaamorakennus vajoaa ja pumppaamo vaatii pikaista 

uusintaa. Pumppaamoiden saneerausohjelmaa joudutaan tämän takia 

muuttamaan. 
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Toiminnan riskit  Riskien hallinta nyt ja jatkossa 

Verkosto- ja laitosrakenteiden vanheneminen 

on merkittävä riski.  

 

Saneeraukset on sidottu kaupungin Aluepalve-

luiden katusaneerauksen tarpeeseen ja työoh-

jelmaan. 

 

Investointimäärää kasvatetaan tulevaisuudessa.  

Yhteissaneerausten lisäksi vesihuolto saneeraa lisäkohteita katualueen 

ulkopuolella ja alueilla, joissa ei ole päällystettyjä katuja.  

 
Talousarvion toteutuminen 

 

 
 
Investointien toteutuminen 

 

 
 
 

 

Talousarvio Toteutunut Jäljellä Tot

2018 31.7.2018 %

Liikevaihto 5 944 000 2 984 610 2 959 390 50,21

Valmistus omaan käyttöön 35 000 7 920 27 080 22,63

Liiketoiminnan muut tuotot 100 000 4 542 95 458 4,54

Materiaalit ja palvelut -2 549 400 -1 032 336 -1 517 064 40,49

Henkilöstökulut -623 200 -347 696 -275 504 55,79

Poistot ja arvonalentumiset -2 150 000 -1 201 198 -948 802 55,87

Liiketoiminnan muut kulut -91 300 -12 438 -78 862 13,62

Liikeylijäämä 665 100 403 404 261 696 60,65

Rahoitustuotot ja -kulut -52 100 -22 145 -29 955 42,50

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

Tilikauden tulos 163 000 118 760 44 240 72,86

Talousarvio 2018    Toteutunut  Jäljellä Tot-%

31.7.2018

Investointimenot -2 100 000 -1 046 346 -1 053 654 49,83

Myynnit 0 0 0

Investoinnit netto       -2 100 000 -1 046 346 -1 053 654 49,83


