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1. Kumppanuustoiminnan ja 

osallisuuden merkityksestä 



Kohtaamisistaan tunnettu 

maailmanluokan pikkukaupunki -

strategiset tavoitteet
johdamme 

vastuullisesti, päätök-

sentekomme on nopeaa 

ja rakentavaa, arvostam-

me henkilöstöämme sekä 

toimimme vuorovaiku-

tuksessa kuntalaisten 

kanssa

henkilöstömme

palvelukyky on korkeaa, 

kannustamme henkilöstöä pal-

velujen kehittämiseen yhteistyössä 

kuntalaisten kanssa, otamme 

palveluissa käyttöön uusia in-

novaatioita, hyödynnämme tekoälyn

ja robotiikan mahdollisuudet, 

koulutamme henkilöstö-

ämme jatkuvasti

toimintakatteen 

alijäämä ei ylitä verotulojen 

ja valtionosuuksien kasvua, 

käännämme lainamäärän las-

kuun, luovumme tarpeettomista 

kiinteistöistä, uudistamme 

palvelut vastaamaan kysyntää, 

pidämme veroprosentit

kilpailukykyisinä

huolehdimme 

varhaiskasvatuksen ja, 

opetuksen korkeasta laa-

dusta, tuemme elinikäistä 

oppimista järjestämme palvelut 

terveellisissä toimitiloissa ja 

ehkäisemme kiusaamista 

ja syrjäytymistä 

huolehdimme, 

että ekologisuus otetaan 

huomioon kaikessa toimin-

nassamme, luomme siitä 

uudenlaista yritystoimintaa,  

toteutamme hiilineutraali-

ohjelman (HINKU) 

toimenpiteitä, edistämme 

puurakentamista 

luomme 

edellytyksiä eri toimijoi-

den aktiivisuudelle ja osal-

lisuudelle sekä rakennamme 

alustan yhdessä tekemiseen, 

edistämme seutuyhteistyötä 

ja kansainvälisyyttä 

sekä huolehdimme 

edunvalvonnasta

tarjoamme 

vetovoimaisia tontteja ja 

modernia kaupunki-asumista, 

monipuolisia harrastus-

mahdollisuuksia, parannamme 

kaupunki-kuvaa puistoja 

ja yleisiä alueita 

ehostamalla

edistämme 

kaupungin saavutettavuutta

sekä yhteyksien rakentamista, 

parannamme yhteistyössä seudun 

toimijoiden kanssa yrityksille 

tuotettavia palveluja, markkinoimme 

aktiivisesti kaupungin vetovoima-

tekijöitä sekä tuemme kansallisesti 

merkittävänä matkailu- ja 

tapahtumakaupunkina

yritysten elinvoimaa 

olemme 

aktiivisia palveluiden 

suunnittelussa, huoleh-

dimme sote-henkilöstön 

osaamisesta, kehitämme 

palveluprosessit tehok-

kaiksi ja varmistamme 

terveet toimitilat

Uudistuva ja 

vuorovaikutteinen 

johtaminen 

Uudistumiskykyinen ja 

osaava henkilöstö

Ekologinen 

Hamina

Laadukas varhaiskasvatus

ja opetus sekä turvallinen

polku aikuisuuteen

Kestävä talous ja

omaisuuden hallinta

Kumppanuuksien 

edistäminen

Viihtyisä elin- ja 

kaupunkiympäristö

Sote-palveluiden 

saatavuuden

turvaaminen

Elinkeinoelämän toiminta-

edellytysten ja maaseudun

elinvoiman vahvistaminen

Lähtökohtana kumppanuuksien edistämiselle on 

kaupungin strategia   



Osallisuus rakentuu kumppanuustoiminnan 

avulla 
Osallisuuden avulla kaupunki rakentaa ja lisää lähidemokratiaa ja asukkaiden vaikuttamisen 

mahdollisuuksia kotikaupungin asioihin ja kehittämiseen. 

Osallisuudella, yhteisöllisyydellä ja aktiivisuudella on myönteinen vaikutus ihmisten 

hyvinvointiin.

Kaupunki edistää osallisuutta mm.

• kutsumalla kaupungin palveluiden uudistamiseen yhdistyksiä, muita yhteisöjä ja 

asukkaitaan,

• järjestämällä erilaisia keskustelu- ja vaikuttamistilaisuuksia asukkailleen,

• osallistumalla yhdistysten, muiden yhteisöjen ja asukkaiden järjestämiin 

keskustelutilaisuuksiin mahdollisuuksien mukaan, 

• toteuttamalla asukaskyselyjä ja hyödyntämällä niitä kaupungin toiminnan 

kehittämisessä,  

• käyttöönottamalla tietoteknisiä ratkaisuja, jotta kaupunkilaiset voivat vaikuttaa ja 

osallistua kaupungin palveluiden uudistamiseen ja niiden tuottamiseen,

• HILMA-kumppanuustalon toiminnan avulla,

• ostamalla yhdistyksiltä ja muilta yhteisöiltä palveluja kaupungin asukkaita varten,

• jakamalla avustuksia kaupunkilaisten aktiivisuutta ja osallisuutta edistävää toimintaa 

varten yhdistyksille, muille yhteisöille ja yksityisille henkilöille,

• käyttöönottamalla osallistavaa budjetointia. 



Kumppanuuksia on monenlaisia  

Ostopalvelukumppanit Kehittäjäkumppanit 

Ostopalvelusopimusten avulla 

rakennetaan kumppanuustoimintaa, 

jossa yhdistykset ja muut yhteisöt 

tuottavat palveluja kaupungin 

asukkaita varten kaupungin 

toimiessa palvelun tilaajana ja 

maksajana. Tämän toiminnan avulla 

uudistetaan kaupungin palveluja ja 

aktivoidaan yhteisöjä. 

Kehitetään ja tuotetaan yhdessä 

toimintaa ja palveluja joko paikallisesti, 

seutu-, valtakunnallisena tai 

kansainvälisenä yhteistyönä. 

Avustuksia saavat yhdistykset Yhteistyö yksityisten henkilöiden 
kanssa    

Avustusten saanti kaupungilta 

edellyttää toimintaa haminalaisten 

hyvinvoinnin edistämiseksi 

avustuskriteereiden mukaisesti.  

Yhteistyötä tehdään sekä satunnaisesti 

että säännöllisesti esim. tapahtumien 

järjestämiseksi. 



Kumppanuustoiminta ja osallisuuden 

edistäminen kytkeytyvät kaupungin kaikkeen 

toimintaan

Hyvinvointikertomus

Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma

Ekologinen Hamina

Kiinteistöohjelma

Kilpailukyky- ja kasvuohjelma
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2. Kumppanuus- ja 

osallisuusohjelman tavoitteet



Kumppanuus- ja osallisuusohjelman 

keskeinen tavoite on edistää kaupungin 

asukkaiden hyvinvointia    

• Edistetään kaupungin asukkaiden aktiivisuutta ja osallisuutta yhdessä

yhdistysten, muiden yhteisöjen ja yksityisten henkilöiden kanssa.

• Mahdollistetaan kuntalaisten mukanaolo asioiden kehittämisessä,

jotka vaikuttavat heidän elämäänsä.

• Vahvistetaan kuntalaisten osallisuutta suunnittelussa, toiminnassa ja

päätöksenteossa.

• Saadaan eri toimijoiden osaaminen asukkaiden iloksi ja hyödyksi.

• Rakennetaan kumppanuuksista verkostoja, joissa tehdään

yhteistyötä ja jaetaan osaamista.

Kumppanuus- ja osallisuusohjelma rakentuu ja uudistuu kumppanuus- ja 

osallisuustoiminnan edetessä.   



4. Ohjauskäytännöistä 



Kumppanuus- ja osallisuustoimintaa 

linjataan periaatteiden avulla  

• Kumppanuudet edistävät aktiivisuutta ja osallisuutta, osallisuus
synnyttää kumppanuutta.

• Toiminnalla on yhteinen päämäärä.

• Kumppanuus- ja osallisuustoiminnassa toteutuu tasavertainen ja
vastavuoroinen yhteistyö.

• Kumppanuus syntyy vapaaehtoisuudesta, johon voi liittyä
toimintaan sitoutumista sovittavaksi ajaksi esim. toimikaudeksi.

• Kumppanuudesta on hyötyä ja iloa molemmille osapuolille.

• Kumppanuus- ja osallisuustoimintaa ohjaavat yhteiset periaatteet.

• Kumppanit täydentävät ja tukevat toisiaan sekä oppivat toisiltaan.

• Kumppanit toimivat eettisesti ja kaupungin arvojen mukaisesti,
jotka ovat asukas- ja yrityslähtöisyys, rohkeus ja
tulevaisuuslähtöisyys.



Hyvinvointivaliokunta ohjaa  

kumppanuus- ja osallisuustoimintaa    

• Kumppanuus- ja osallisuustoimintaa ohjaa Hyvinvointivaliokunta.

• Lisäksi kumppanuus- ja osallisuustoiminnalla on operatiivinen 

ohjausryhmä, joka kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa. 

• Ohjausryhmään kootaan osallistujia mm. Hilma-kumppanuustalolta, 

kaupungin eri toimialoilta, yhdistyksistä ja muista yhteisöistä sekä 

kaupungin asukkaista. 

• Ohjausryhmä arvioi kumppanuus- ja osallisuustoiminnan 

tavoitteiden saavuttamista ja kokoaa kehittämisehdotuksia 

kumppaneilta ja kaupungin asukkailta.  

• Ostopalvelusopimuksissa sovitaan osapuolten käytännön 

yhteistyöstä ja sen ohjaamisesta.  

• Kumppanuustoiminnan ohjaavia periaatteita noudatetaan myös 

ostopalvelusopimuksissa.  



4. Kumppanuus- ja 

osallisuusohjelman toimintaa 



Toiminta Vastuutaho Aikataulu 

Käyttöönotetaan toimintatapa 

ostopalveluyhteistyötä varten 

muutosjohtaja 2019

Rakennetaan toimintatapa ja 

hankitaan kumppaneita 

kohtaamispaikkoja varten

Hyvinvoiva haminalainen -päällikkö 2019-2020

Rakennetaan lasten ja nuorten 

kulttuuripolku ja sen tapahtumat 

seutuyhteistyön avulla

Kulttuuri- ja kirjastopalvelut 2019-2020

Tuotetaan yhteisiä 

kulttuuritapahtumia 

kumppaneiden kanssa 

Kulttuuripalvelut 2019-2022

Yhdistetään kirjallisuus- ja 

kulttuuritapahtumia

Kirjastopalvelut

Kulttuuripalvelut

2019-2022

Aktivoidaan urheiluseuroja ja 

muita yhdistyksiä toteuttamaan 

koulujen kerhotoimintaa ja 

ikäihmisten liikuntatoimintaa 

Liikuntapalvelut yhteistyössä 

koulujen, iltapäiväkerhotoiminnan ja 

urheiluseurojen ja muiden 

yhdistysten kanssa

2019-2022

Kumppanuus- ja osallisuusohjelman 
toimintaa   



Toiminta Vastuutaho Aikataulu 

Edistetään kylien 

harrastustoimintaa ja osallisuutta 

mm. Kylät lentoon –toiminnan 

avulla 

Kirjasto-, liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalvelut

yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja 

kansalaisopiston kanssa

2019-2022

Lisätään asukkaille tilaisuuksia 

osallistua kaupungin palveluiden 

uudistamiseen ja niiden 

tuottamiseen

Kaupunki yhteistyössä yhdistysten ja muiden 

yhteisöjen ja asukkaiden kanssa

2019-2022

Lisätään kulttuuriyhteistyötä

Viipurin kanssa

Kulttuuripalvelut yhdessä yhdistysten ja 

muiden yhteisöjen ja yksityisten henkilöiden

2020-2022

Käyttöönotetaan osallistavan 

budjetoinnin käytäntöjä 

Kaupunki yhteistyössä asukkaiden kanssa 2020-2022

Käyttöönotetaan tietoteknisiä 

ratkaisuja, jotka tukevat

kaupunkilaisten mahdollisuutta

vaikuttaa ja osallistua kaupungin 

palveluiden uudistamiseen

Viestintä ja tietohallinto yhdessä 

kaupunkiorganisaation sisäisten toimijoiden 

ja asukkaiden kanssa

2019-2022

Kumppanuus- ja osallisuusohjelman 

toimintaa    



Yhteenveto 



Yhteenveto 

• Kumppanuuksien ja osallisuuden avulla edistetään kaupungin 

asukkaiden aktiivisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia, millä on 

myönteinen vaikutus asukkaiden hyvinvointiin. 

• Kumppanuus- ja osallisuusohjelman avulla tuetaan eri tahojen 

yhteistyötä.

• Kumppanuustoiminnassa on mukana yhdistyksiä, yhteisöjä ja 

yksityisiä henkilöitä paikallisesti, seudullisesti, valtakunnallisesti 

ja kansainvälisesti. 

• Kumppanuus ja osallisuutta edistävä toiminta liittyy kaupungin 

kaikkeen toimintaan. Kaupunki on kumppanuustoiminnan alusta 

tukien eettistä ja kaupungin arvojen mukaista toimintaa.  

• Kumppanuus- ja osallisuustoiminta kehittyy jatkuvasti ja siihen 

on tavoitteena saada yhä enemmän kaupungin asukkaita ja 

yhteistyökumppaneita mukaan.       


