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KESKEISIMMÄT HAVAINNOT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Haminan kaupungin tulos vuonna 2019 oli 1,1 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tulos 
heikkeni edellisestä vuodesta, jolloin tulos oli 0,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Enna-
koitua huonompi tulos johtui lähinnä kunnallisverotilityksiin liittyneistä muutoksista, 
Kymsoten maksuosuuden tarkistuksesta vuoden 2018 toteutuneiden kustannusten 
mukaiseksi, erikoissairaanhoidon menojen kasvusta sekä sisäilmaongelmaisten ra-
kennusten alaskirjauksista. Vuonna 2019 toimintakate heikkeni 4,6 miljoonaa euroa 
(4,1 %). Tältä osin kehitys oli vastaava kuin kuntien tilinpäätösennusteiden mukaan 
keskimäärin (4,5 %). Kaupungin vuosikate kasvoi 0,8 miljoonaa euroa eli oli asukasta 
kohden 500 euroa. Kaupungin lainamäärä oli vuoden lopussa 87,2 miljoonaa euroa. 
Kokonaislainamäärä kasvoi 3,3 miljoonaa euroa. Asukaskohtainen lainamäärä oli 
4332 euroa/asukas, mikä oli 200 euroa/asukas edellisvuotta suurempi.  
 
Konserniyhteisöjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen näyttäytyi 
tarkastuslautakunnalle positiivisesti, erityisesti on mainittava HaminaKotka satamayh-
tiön liikenteen edelleen jatkunut merkittävä kasvu. 

 
Merkittävä osa (588 henkilöä) kaupungin henkilöstöstä siirtyi Kymenlaakson sosiaali- 
ja terveyspalvelujen kuntayhtymään Kymsoteen 1.1.2019 alkaen. Tästä syystä henki-
löstölukujen vertaaminen edellisvuoteen ei ole järkevää, eikä anna todellista kuvaa 
esimerkiksi sairauspoissaolojen lisääntymisestä tai vähenemisestä. Koko henkilös-
töstä vuonna 2019 ilman yhtään sairauspoissaoloa oli 340 työntekijää, noin 43 % koko 
henkilöstöstä. 

 

Arviointikertomuksissa on toistuvasti kiinnitetty huomiota valtuustoaloitteiden käsittely-
aikatauluun ja selvitysten riittävyyteen. Kaupunginhallitus on käsitellyt ja vahvistanut 
valtuusto- ja kuntalaisaloitteiden käsittelyperiaatteet 14.8.2019. Tästä huolimatta edel-
leen löytyy vanhoja käsittelemättömiä valtuustoaloitteita, jotka on syytä valmistella 
päätöksentekoon mahdollisimman pian. Tarkastuslautakunta esittää kiitokset hallin-
nolle portaalin kehittämisestä niin, että nyt jokainen valtuutettu pääsee ajantasaisesti 
näkemään, miten valtuustoaloitteiden käsittely etenee. Raporttia selvitetyistä ja selvit-
tämättömistä valtuustoaloitteista päivitetään aina sitä mukaa, kun valtuustoaloitteita 
tehdään ja käsitellään, ja valtuustoaloite valmisteluteksteineen ja päätöksineen julkais-
taan myös kokonaisuudessaan portaaliin. 

 
Myös vuonna 2019 valtuutetuille on pidetty useita iltakouluja ajankohtaisista aiheista. 
Tätä kehitystä tarkastuslautakunta pitää positiivisena, tärkeistä asioista pitää päästä 
keskustelemaan ja kysymään jo ennen kuin asia tuodaan päätöksentekoon.  
 

* Tarkastuslautakunta edellyttää pitämään yllä tiiviin keskustelun Kymsoten suun-
taan ja varmistamaan, että Haminan kaupungin palvelusopimuksen sisällön toteu-

tumista seurataan aktiivisesti. 
 

* Tarkastuslautakunta edellyttää kokonaisvaltaisen arvion tekemistä tulevaisuuden 
toimitiloista ja toimittamaan raportin tarkastuslautakunnalle mahdollisimman pian. 
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Tarkastuslautakunta on edellyttänyt kokonaisvaltaisen arvioinnin tekemistä tulevaisuu-
den toimitiloista edellisessä arviointikertomuksessa liittyen kiinteistöjen sisäilmaongel-
miin. Tällaista arviota tarkastuslautakunnalle ei ole toimitettu, joten tarkastuslauta-
kunta edelleen edellyttää, että kyseinen arvio tehdään mahdollisimman pian ja toimite-
taan tarkastuslautakunnan arvioitavaksi. 
 
Valtuustoon nähden sitovat toimintakatteet ovat toteutuneet tulosalueittain seuraa-
vasti: 
 

Toimintakatteen ylitys tai alitus 

1.000 € sekä %-ylitys/alitus

ylitys-

/alitus+ 

€

ylitys+/

alitus- 

%

Kaupunginvaltuusto 26 -12,8

Tarkastustoimi 8 -16,0

Strateginen johtaminen 64 -1,5

Sote-kuntayhtymäosuudet -211 0,3

Johdon asiantuntijapalvelut 80 -1,8

Hyvinvoinnin edistäminen 97 -3,8

Kasvatus- ja koulutuspalvelut 138 -0,5

Elinkeino- ja vetovoimapalvelut 52 -1,6

Kaupunkisuunnittelu 243 4,0

Kaupunkikehityspalvelut 72 -2,1

Ympäristön ja rakentamisen valvonta 145 -25,3  
 
Vihreällä esitetyt tulosalueet ovat alittaneet nettomäärärahansa. Punaisella esitetyt tu-
losalueet ovat ylittäneet valtuustoon nähden sitovan nettomäärärahan. Sinisellä on 
erotettu tulosalueet, joilla toimintakate on ollut talousarviossa ja muutetussa talousar-
viossa positiivinen. Mustalla merkittyjen tulosalueiden nettomääräraha on ollut negatii-
vinen. Muutettu talousarvio on ylittynyt Sote-kuntayhtymäosuuksien osalta 0,2 miljoo-
naa euroa (0,3 %).  
 
Talousarvio on toteutunut hyvin. Sote-kuntayhtymäosuudet muodostuvat Kymsotelta 
ostettavista palveluista. Kymsoten palveluostot ylittivät alkuperäisen talousarvion 2,8 
miljoonaa euroa. Sote-palveluiden kustannuskehitys on ollut kasvava ja vaarana on, 
että kustannuskehitys jatkuu samansuuntaisena edelleen. Korona-epidemian vaiku-
tuksista sote-kustannuksiin on vielä vaikea ennakoida, joskin valtio on osaltaan luvan-
nut kompensoida sairaanhoitopiireille suoraan kriisin aiheuttamia kustannuksia. Näh-
täväksi jää, toteutuuko ylimääräisten kustannusten kompensoinnit täysimääräisinä. 
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Tulosalueitten toiminnallisten tavoitteiden mittareiden toteutumisesta on koottu seu-
raavaksi yhteenveto, jossa on vihreällä esitetty toteutuneet, punaisella ei toteutuneet 
ja keltaisella ne, joissa toteutumista ei pystytä arvioimaan.     
 

Tulosalueet
Mittarit 

kpl

mittareiden 

Tot %

määrä-

rahan 

tot%

Kaupunginvaltuusto 1 1 87

Tarkastustoimi EI MITTAREITA 84

Strateginen johtaminen EI MITTAREITA 99

Sote-kuntayhtymäosuudet 1 1 100,00 100

Johdon asiantuntijapalvelut 6 3 2 1 50,00 98

Hyvinvoinnin edistäminen 11 7 4 63,64 96

Kasvatus- ja koulutuspalvelut 32 14 11 7 43,75 100

Elinkeino- ja vetovoimapalvelut 4 1 2 1 25,00 98

Kaupunkisuunnittelu 4 1 2 1 25,00 104

Kaupunkikehityspalvelut 8 1 5 2 12,50 98

Ympäristön ja rakentamisen valvonta 1 1 0,00 75

Yhteensä 67 28 23 16  
 

  

Tarkastuslautakunta totesi arviointikertomuksessaan 2018, että mittareita on asetettu 
määrällisesti paljon, mutta niiden toteutumisen arviointi on vaikeaa, koska monesta mit-
tarista puuttuu edelleen selkeä tavoitetaso. Tarkastuslautakunnan suositus on huomi-
oitu mittareiden asettamisessa, sillä 2019 mittareista ei-arvioitavien osuus oli 24 %, kun 
edellisenä vuonna osuus oli vielä 52 %. Mittareista on jäänyt toteutumatta n. 34 %, mitä 
voidaan pitää isona osuutena.  
 
Talousarvion 2019 tulosaluekohtaiset tavoitteet ja toteutuminen on esitetty arviointiker-
tomuksen liitteessä. Talousarviotavoitteita on jäänyt toteutumatta, esimerkiksi oppilas-
kohtaiset kustannukset kasvoivat selvästi. Kaupunkisuunnittelulle asetetuista tavoit-
teista toteutui vain yksi. Tarkastuslautakunta tiedustelee edelleen, esiintyikö budjetoin-
nissa epärealistisuutta vai mikä selittää tavoitteiden toteutumattomuutta.  
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 
 

 

Tarkastuslautakunnan tehtävät 

 

Tarkastuslautakunnan tehtävistä on säädetty kuntalain (410/2015) 121 §:ssä 
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on laatia arviointisuunnitelma ja antaa valtuustolle 
kultakin vuodelta arviointikertomus, jossa arvioidaan, ovatko valtuuston asettamat toi-
minnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toi-
minnat järjestetty taloudellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. 
 

Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Tarkastuslauta-
kunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tu-
loksista. 
 
Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja suorittavat ulkoista valvontaa suoraan kaupun-
ginvaltuuston alaisena itsenäisesti, toimivasta johdosta ja muusta organisaatiosta riip-
pumattomina. Tähän tehtävään kuuluu myös tarkastaa, onko kunnan ja kuntakonser-
nin sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukai-
sesti. 
 

Tarkastuslautakunnan toiminta ja tavoitteet 

 

Tarkastuslautakunnan työ perustuu koko valtuustokaudelle laadittuun arviointisuunni-
telmaan, jota tarkennetaan vuosittain laadittavalla arvioinnin työohjelmalla. 
 
Tarkastuslautakunnan toimintavuoden 2019 arviointityössä on perehdytty elinkeino- ja 
vetovoimapalveluiden ja kaupunkikehityspalveluiden toimialaan. Lisäksi arviointikoh-
teena oli sosiaali- ja terveyspalveluiden siirto Kymsoteen.  
 
Vuoden 2019 aikana tarkastuslautakunta kokoontui 10 kertaa. 
 
Tilintarkastaja tarkastaa toiminnan lainmukaisuutta ja tilinpäätöksen oikeellisuutta. 
Tarkastuslautakunta arvioi osaltaan tavoitteiden toteutumista erityisesti tilinpäätök-
sessä esitettyjen tietojen valossa. Lautakunta arvioi myös kaupungin strategian toteu-
tumista ja ajantasaisuutta. 
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Tarkastuslautakunnan kokoonpano 

 

Tarkastuslautakunta on valittu valtuuston toimikaudeksi vuosille 2017 - 2021 
Lautakuntaan kuuluvat seuraavat henkilöt vuonna 2019: 
 

Jäsen:    Varajäsen: 

Vapalahti Sanna, puheenjohtaja (30.6.19 asti) Vartiainen Riina 

Rautamaa Eeva, puheenjohtaja (1.7.19 alkaen) 

Pakkanen Antti, varapuheenjohtaja  Ahola Milja   

Airaksinen Jouni   Sakki Timo 

Autio Pekka    Ahtola Aarni 

Liljander Kaarina   Virtanen Ulla-Maija 

Mäkelä Anna   Remes Teuvo 

Wilska Pekka   Saksa Sakari 

 

Sihteeri: 

Hämäläinen Marja, hallinnon asiantuntija 

 

 

Tilintarkastus  

 

Kuntalain mukaisesta tilintarkastuksesta on huolehtinut BDO Audiator Oy. Vastuun-
alaisena tilintarkastajana on toiminut Ulla-Maija Tuomela, JHT, KHT. Vastuunalainen 
tilintarkastaja on raportoinut tarkastustyöstään tarkastuslautakunnalle kaksi kertaa 
vuoden aikana. 
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STRATEGIAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI 
 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungin strategian ja sen toteuttamisen seuran-
taan varten määritellyt vaikuttavuusindikaattorit talousarvion hyväksymisen yhtey-
dessä 12.12.2017 § 55. Strategia sisältää kaupungin vision 2030, arvot sekä strategi-
set tavoitteet vision saavuttamiseksi. Alla olevassa kuvassa on esitetty kaupungin 
strategia (lähde: tilinpäätös 2019). 

 

 
 

Strategiasta on johdettu vuodelle 2019 sitovat toiminnalliset talousarviotavoitteet pal-
velualueiden tulosaluetasoisesti.  

 
Strategisille tavoitteille on asetettu vaikuttavuusindikaattorit sekä tavoitetasot vuoteen 
2020. Strategisten tavoitteiden toteutumaa on arvioitu tilinpäätöksessä. Seuraavalla 
sivulla olevassa taulukossa tarkastuslautakunta on esittänyt oman arvionsa strategis-
ten tavoitteiden toteutumisesta. Taulukossa vihreällä on merkitty hyvin edenneet stra-
tegiset tavoitteet, punaisella heikommin edistyneet sekä keltaisella ne, joita on vaikea 
tässä vaiheessa arvioida. Arvioinnin rinnalla on esitetty tarkastuslautakunnan edellisen 
vuoden arvioinnin tulos kuvastamaan strategisten tavoitteiden toteutumisen kehitys-
suuntaa. 
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Tarkastuslautakunnan arvio strategisten tavoitteiden toteutumisesta: 
Tavoite Tarkastuslautakunnan arviointi Arvio 2019 Arvio 2018

Uudistuva ja vuorovaikutteinen 

johtaminen

-sosiaalinen pääoma laskenut.

-strategista henkilöstöjohtamisen tasoa ei 

mitattu 2019

-eettiset pelisäännöt otettiin käyttöön 

varhaiskasvatuksessa. Valtuusto hyväksyi 

eettiset periaatteet 2020 talousarvion 

yhteydessä.

Uudistuskykyinen ja osaava henkilöstö -asiakastyytyväisyyskyselyiden tulokset 

positiivisia

-kehittämishankkeiden määrä on kasvussa

Kestävä talous ja omaisuuden hallinta -keskeiset talousluvut heikentyneet.

-velkamäärä kasvoi.

-talouden epävarmuutta lisää edelleen 

korona-epidemia vaikutukset jo 

lähtökohtaisesti huonon kuntatalousvuoden 

2019 päälle.

-kiinteistöjen korjausvelka laski.

Laadukas varhaiskasvatus ja opetus sekä 

turvallinen polku aikuisuuteen

- tilinpäätöksen mukaan 

asiakastyytyväisyyskyselyitä on toteutettu 

tulosyksikkötasolla. Tuloksia ei ole kuitenkaan 

kuvattu tarkemmin.

-jatko-opintojen sijoittumisen osalta ei 

tilannetta voida arvioida, koska tietoa ei ole 

saatavissa. 

-alle 25 v. työttömien määrä kasvoi hieman 

lähtötilanteesta 2018.

-oppimisympäristön turvallisuuteen on 

panostettu tilaratkaisuin.

Ekologinen Hamina -tavoitteen saavuttamisessa edistytään.

Viihtyisä ja turvallinen elin- ja 

kaupunkiympäristö

-luovutusvalmiiden asuntotonttien määrä 

säilynyt ennallaan.

-asiakastyytyväisyys säilynyt entisellä tasolla.

-asuntotonttien kysyntä ollut edelleen 

heikkoa.

Kumppanuuksien edistäminen -Kumppanuuksien määrässä on tapahtunut 

kasvua. 

-Vuonna 2019 käyttöönotettu 

kumppanuusohjelma on siten osoittautunut 

toimivaksi

Elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja 

maaseudun elinvoiman vahvistaminen

-uusien yritysten määrä on kasvanut 

edellisestä vuodesta.

-uusien työpaikkojen määrä on kasvanut 

edellisestä vuodesta.

-työllisyysaste on loppuvuodesta 

valitettavasti laskenut.

-Haminalla on hyvät edellytykset tämän 

tärkeän strategisen tavoitteen 

saavuttamiseksi.

Sote-palveluiden saatavuuden 

turvaaminen

-palvelut keskistetty 1.1.2019 Kymsoteen.

-pääpaino jatkossa kaupungin 

edunvalvonnassa ja kuntayhtymän 

omistajaohjauksessa.

-sote-kiinteistöjen osalta ei ole tehty 

kiinteistöstrategiaa.  
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Heikoiten edistyneitä osa-alueita tässä vaiheessa olivat kaupungin kestävään talou-
teen liittyvät tavoitteet. Elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja maaseudun elinvoimai-
suuden vahvistamisen osalta on saavutettu rohkaisevia tuloksia. Tarkastuslautakunta 
toistaa näkemyksensä siitä, että tilinpäätöksessä tulee ottaa selkeästi kantaa siihen, 
esiintyykö strategisiin tavoitteisiin tarkistamistarvetta toteutumatietojen pohjalta. Kon-
serniyhtiöille asetettujen tavoitteiden kytkemistä strategisiin tavoitteisiin on edelleen 
suositeltavaa kehittää. 

 
 

KAUPUNGIN TALOUS 
 

Tarkastuslautakunta on tarkastellut kaupungin talouden toteutumista seuraavien kaavioiden 
avulla.  
 

 
 
Toimintakatteen alijäämä vuonna 2019 oli 115 M€. Toimintakatteen alijäämä ei kehittynyt 
kaupungin strategiassa tavoitellulla tavalla.  
 
Kaupungin lainamäärä kasvoi edellisestä vuodesta ollen 4332 €/as. Strategian mukainen 
tavoite kääntää lainamäärä laskuun on haastava, mutta sitä on edelleen tavoiteltava. 
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Konsernilainat 7740 €/asukas kasvoivat edellisestä vuodesta. Konsernilainoille €/asukas ei 
ole asetettu tavoitetasoa Haminan strategiassa.   
 

 
 

Kunnan taseessa on kertynyttä ylijäämää 274 €/asukas. Tilanne heikkeni edellisestä vuo-
desta negatiivisen tilikauden tuloksen johdosta. 
 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

Konsernilainat €/asukas

-200

0

200

400

600

800

1000

200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019



 12 

Tarkastuslautakunta on seurannut arviointikertomuksissaan työmarkkinatuen kuntaosuus-
menojen kehittymistä vuodesta 2012. Kaupungin Kansaneläkelaitokselle maksama työ-
markkinatuen kuntaosuus on kehittynyt 2012 - 2019 seuraavasti: 

 

 
 
  

Kuntaosuusmenot laskivat hieman vuodesta 2018, mutta ovat edelleen noin 1,4 miljoonaa 
euroa. Työttömien aktivointiaste puolestaan laski edellisestä vuodesta. Työttömien aktivoin-
tiaste on toteutunut seuraavasti 2010 - 2019: 

 

            
 
 
 
 
  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Työmarkkinatuen kuntaosuus 2006-2019

35,5

36,7

39,9

37,9

40,5 40,6

41,4

39,0

41

38,4

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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HENKILÖSTÖ 
 
 

Kaupungin palveluksessa oli vuoden 2019 lopussa 799 henkilöä, muutos edelliseen 
vuoteen verrattuna oli -42,39 %. Tämä johtuu sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilös-
tön siirtymisestä Kymsoteen vuoden 2019 alusta alkaen. Henkilöstölukujen vertailu 
edelliseen vuoteen ei siis anna oikeaa kuvaa todellisesta tilanteesta, joten sitä ei tältä 
vuodelta tehdä. Vuosien 2019 ja 2020 luvut ovat vertailukelpoisia, joten seuraavassa 
arviointikertomuksessa voidaan tehdä vertailua mm. sairauspoissaolojen määriin. 
 
Henkilöstön keski-ikä vuoden 2019 lopussa oli 48,7 vuotta. Henkilöstön ikäjakauman 
mukaan suurimman ryhmän muodostavat 50 - 59 -vuotiaat, joita oli 35,4 % henkilös-
töstä. Yli 60 -vuotiaita oli henkilöstöstä 14,9 %.  
 
Vakinaisia palvelussuhteita päättyi vuonna 2019 yhteensä 50. Kaupunki otti vuonna 
2019 vakinaiseen palvelussuhteeseen 69 uutta viranhaltijaa ja työntekijää, joista 20 
henkilöä palkattiin ruoka- ja puhtauspalveluihin, 13 henkilöä varhaiskasvatukseen, 12 
henkilöä teknisen toimeen, 8 henkilöä opetukseen, 8 henkilöä muihin sivistyspalvelui-
den tehtäviin sekä 8 henkilöä hallinto- ja toimistotehtäviin. 
 
Koko henkilöstöstä vuonna 2019 ilman yhtään sairaspoissaoloa oli 340 työntekijää, 
noin 43 %. Tuki- ja liikuntaelimistön vaivojen osuus on edelleen suurin sairauspoissa-
olojen aiheuttaja. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöihin liittyvät ongelmat olivat 
seuraavaksi suurin poissaolojen aiheuttaja ja työterveyskäyntien syy vuonna 2019. 

 
Etätyömahdollisuuskäytäntö on vakiintunut. Etätyöllä pyritään tuomaan joustoja ja 
vaihtoehtoja työn tekemiseen.  
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KUNTAKONSERNILLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 
 
Tarkastuslautakunta on arvioinut keskeisten konserniyhtiöiden tavoitteiden toteutu-
mista alla olevassa taulukossa. 
 

Tavoite Tarkastuslautakunnan arviointi Arvio

Energiamuotojen toimintavarmuuden ja riittävän 

laatutason ylläpitäminen, josta tulee voida huolehtia 

myös poikkeustilanteissa olosuhteiden 

mahdollistamalla tavalla.

Tavoitteen toteutumista ei voitu arvioida, 

koska siihen ei ole tilinpäätöksessä 

annettu selkeää kannanottoa.

Vuonna 2019 oma sähköntuotantomme on täysin 

päästötöntä tai uusiutuvaa. 

Kaukolämmön tuotannossa uusiutuvan energian osuus 

on vähintään 75 % ja yhtiö panostaa voimakkaasti 

kaukolämmön kehittämiseen toiminta-alueellaan. 

Yhtiön tavoitteena on, että kaasun hankinnasta 

biokaasun osuus on 5 %. 

Sähköntuotanto oli päästötöntä ja 

uusiutuvaa. 

Kaukolämmön tuotannossa uusiutuvan 

energian osuus oli 63 %. Tavoitteeseen ei 

päästy, koska lämpölaitoksen 

käyttöönotto viivästyi kolme kuukautta. 

Biokaasun tuotantotavoitteeseen ei 

myöskään ylletty, mikä johtui 

laitostoimittajan konkurssista 

aiheutuneesta tuotantoseisokista.

Yhtiö pyrkii lisäksi edistämään suunnitellusti LNG- ja 

sähkönmyyntiliiketoimintoja osakkuusyhtiöissä.

Tavoitteen toteutumista ei voitu arvioida, 

koska siihen ei ole tilinpäätöksessä 

annettu selkeää kannanottoa.

Yhtiön liikevoitto 2,1 milj.euroa. Kaupungille 

tuloutetaan osinkotuloja 1,0 milj. euroa.

Liikevoitto jäi 1,6 milj. euroon. 

Kaupungille tuloutettiin osinkotuottoja 

1,05 milj. euroa.

Haminan Energia Oy

 
 

Tavoite Tarkastuslautakunnan arviointi Arvio

Asuntojen käyttöasteen nostaminen sopeuttamalla 

nykyistä asunto kantaa kysyntää vastaavaksi. 

Käyttöaste parani tilikaudella ja oli 92,4 %

Keskitytään vuokra-asuntopalvelujen tuottamiseen 

(ydintoimintaan ja luovutaan osin myydyistä 

palveluista). 

Myydyissä palveluissa ei tapahtunut 

muutoksia.

Vuokrat pidetään kohtuullisella ja kilpailukykyisellä 

tasolla. 

Vuokrat ovat kohtuullisia ja 

kilpailukykyisiä.

Uustuotantokohde toteutetaan v. 2019-2020 aikana. Toteuttaminen siirtyi 2020-2021.

Yhtiön tulos on nolla. Tulos oli nolla.

Hamina-Asunnot Oy
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D- alueen rakentaminen liittyen keväällä 2018 UPM:n ja 

Stevecon kanssa solmittuun pitkäaikaiseen ja sataman 

kehittämisen kannalta erittäin tärkeään sopimukseen 

maailmanluokan sellukeskuksen rakentamisesta 

satamaan. 

Projektin osa I on toteutunut 

suunnitellusti. D 2- osan osalta tehdään 

uudelleen arviointia johtuen Finnpulp 

Oy:n Kuopioon suunnitellun biotehtaan 

ympäristöluvan kumoamisesta hallinto-

oikeudessa 

NordStream 2 -kaasuputkiprojekti jatkuu vuosina 2019-

2020. Kazakstaniin kuljetettavien öljynporausmoduulien 

projektiliikenteen edellyttämän lisäalueen 

rakentaminen projektia hoitavan Sarens-yhtiön 

käyttöön Haminaan. 

Kaasuprojekti on tuonut sataman 

liikennemääriin kasvua.

Asiakkaiden (mm. Keitele Group, Rauanheimo Oy) 

tarpeiden mukaisten raiteistojen rakentaminen satama-

alueelle ja vaikuttaminen valtakunnalliseen 

päätöksentekoon raideliikenteen ja ratapihojen 

kehittämiseksi sataman vaikutusalueella. 

Tämän tavoitteen arviointi on vaikeaa, 

koska siihen ei ole otettu tilinpäätöksessä 

selkeää kantaa.

Satamaan sijoittuvan liiketoiminnan etsiminen ja 

sijoittumisen varmistaminen. UPM tekee vuonna 2019 

päätöksen biojalostamon mahdollisesta sijoittamisesta 

Kotkaan, mikä kasvattaisi merkittävästi sataman 

liikennettä. 

UPM päätös saataneen 2020 aikana.

Laivakoon kasvaessa Hietasen laituripaikat ovat käyneet 

ahtaiksi ja lyhyiksi. Satama on käynnistänyt selvityksen 

mahdollisuuksista laitureiden pidentämiseksi.  

Hietasen laituripaikkojen osalta 

selvitystyötä jatketaan.

Risteilyliikenteen edellytysten parantaminen Kotkan ja 

Haminan alueella. 

Kesällä 2019 satamassa vieraili viisi 

risteilijää. Risteilyliikenteen varus-

tamomarkkinointi siirtyi HaminaKotka 

Satama Oy:lle Kotkan ja Hami-

nan kaupunkien tukemana

Toimistotilojen muuntelu ja vuokraaminen myös 

muuhun kuin satamasidonnaiseen toimintaan. 

Toimistotilojen vuokraus on ollut vilkasta 

erityisesti Haminan toimistorakennus 

Kuorsalossa.

HaminaKotka Satama Oy

 
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että keskeisten konserniyhtiöiden tavoitteet on saavutettu riittä-
vässä määrin. Asuntojen vuokrausaste on hyvä ja satamaliiketoiminnan kehitys on ollut suo-
tuisaa. HaminaKotka Sataman liikennemäärät kasvoivat ennätysmäärään vuonna 2019. Hami-
nan Energian osalta velkaantumiskehitys on investointien johdosta ollut merkittävä, mutta asi-
asta käydään tilinpäätöksen tietojen perusteella keskustelua kaupungin johdon kanssa. Vuo-
desta 2020 tulee varmasti päättyvää vuotta haastavampi energia- ja satamatoiminnoille ko-
rona-epidemiasta johtuen.  
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Arviointikertomus on sähköisesti allekirjoitettu Haminan kaupungin asianhallintajärjestelmässä. 


