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JOHDANTO
Kaupunginjohtajan katsaus
Eduskunta hyväksyi kesäkuussa sote-lakipaketin. Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023
alusta lukien. Kymsoten toiminnat ja kuntien toiminnasta oppilas- ja opiskelijahuolto siirtyvät Kymenlaakson hyvinvointialueelle. Lisäksi tukipalveluissa tapahtuu
muutoksia.

HaminaKotka Satama Oy:n liikenne on samaa tasoa
kuin viime vuonna. Satamayhtiö täytti toukokuun 1.
päivän 10 vuotta. Satamafuusioon liittyi osakekauppa,
jolla Haminan kaupunki osti Kotkalta 15 %:a yhtiön
osakkeita 11,4 miljoonalla eurolla. Kauppahinnan viimeinen erä maksettiin tänä vuonna. Koko summa kertyi fuusion jälkeen satamalta saaduista lisätuloista. Fintoilin mäntyöljyjalostamon investointi on käynnistynyt
ja akkumateriaalitehtaan tonttia koskevat sopimukset
on hyväksytty, lopullista investointipäätöstä ei ole vielä
tehty. Muutenkin satamasidonnaisen teollisuuden toimipaikkakyselyjä tulee kaupungille aiempaa enemmän.

Kaupungin talous on kokonaisuutena kehittynyt hyvin,
menot ovat talousarvion mukaiset ja verotuloja on
kertynyt ennakoitua enemmän. Kymsoten menot ovat
puolestaan ylittyneet ja kuntayhtymä tulee tekemään
runsaasti alijäämää.
Rokotukset koronavirusta vastaan käynnistyivät alkuvuodesta ennakoitua hitaammin. Varotoimenpiteet
ovat hankaloittaneet julkisia ja yksityisiä palveluja. Erityisesti majoitus- ravitsemus- kulttuuri -ja matkailupalvelut ovat kärsineet. Kunnallisvaalit siirtyivät huhtikuulta kesäkuulle ja valtuustokausi vaihtui elokuun
alusta lukien.

Haminan Energian yhtiörakennetta muutetaan ja rahoitusta uudistetaan. LNG-terminaalin valmistuminen on
siirtynyt keväälle 2022. Kaukolämpöverkkoa laajennetaan suunnitellusti. Linnoituksen uimahallin ulkoalueen
rakentaminen on käynnistynyt ja valmistuu kuluvan
vuoden lokakuussa.
Koronaviruksesta johtuen useat isot kesätapahtumat
peruuntuivat, mm. Hamina Tattoo ja RUK:n 100-vuotisjuhlat. Tästä huolimatta kaupungissa tapahtui paljon,
mm. kolme kansallisen tason näyttelyä. Kesällä oli runsaasti matkailijoita, mikä piristi huomattavasti erikoiskauppaa ja palveluja. Pitäjänsaarella oli suuri kesätapahtuma ja Kymenlaaksonliitto nimesi Mäntlahden kylän
Kymenlaakson kyläksi 2021.

Koronavirus on vuoden 2021 aikana vaikuttanut kasvatus- ja koulutuspalveluiden toiminnoista eniten perusopetukseen ja lukioon, joiden opetus on järjestetty
alkuvuodesta ja keväästä osaksi etäopetuksessa. Sekä
varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, lukiossa että
kansalaisopistossa on toimittu kevät- ja syyslukukausien aikana THL:n mukaisten koronaturvaohjeiden mukaisesti. Laajoilta karanteeneilta on vältytty ja opiskelu
on sujunut hyvin olosuhteet huomioon ottaen.

Hyvää alkavaa syksyä ja menestystä valituille luottamushenkilöille ja kaupungin toimielimille!

Tervasaaren vetovoima on kasvanut ja eri hankkeet
ovat menneet hyvin eteenpäin, laitureiden toinen vaihe
valmistui, Oolanninpuisto otettiin käyttöön, ja vuokrakerrostalo on valmistumassa. Osakekerrostalon markkinointi käynnistyy syksyllä.
Hannu Muhonen
kaupunginjohtaja
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Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden kehitysnäkymät
Kesän aikana kuva koronavuoden 2020 talouskehityksestä tarkentui. Koronatautitapausten toistuvasta aaltoilusta huolimatta taloutta kuvaavat tiedot yllättivät
myönteisyydellään. Voidaankin jo sanoa, että koronapandemian aiheuttamasta taantumasta tuli pienempi ja lyhyempi kuin finanssikriisin ja 1990-luvun
alun laman taloustaantumista. Tilanteet kuitenkin vaihtelevat yhä voimakkaasti niin eri sektoreilla, alueilla
kuin kuluttajien eri ikäluokissa. Sen lisäksi korona on
yhteiskunnissamme yhä epävarmuustekijä, joka saattaa
aiheuttaa uusia, vakavampia virusmuunnoksia, lisääntynyttä sairaalahoidon tarvetta sekä tiukkoja rajoitustoimia.

Yhdysvalloissa käynnistetyt laajat elvytyspaketit sekä
maailmankaupan veto ja julkisen talouden ja keskuspankkien muut tukitoimenpiteet eri puolella maailmaa.

Tarkentuneet tiedot vuoden 2020 kehityksestä vastaavat hyvin pitkälle jo helmi-maaliskuussa julkaistuja ennakkotietoja. Suomen bruttokansantuotteen volyymi
laski 2,9 prosenttia vuonna 2020, mikä oli huomattavasti pienempi pudotus kuin mitä koronarajoitustoimien alkumetreillä odotettiin. Kansantalouden pudotus jäi myös huomattavasti pienemmäksi kuin EU-alueella keskimäärin. Supistuminen oli erittäin voimakasta
majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, liikenteen toimialalla sekä taiteiden, viihteen ja virkistyksen palveluissa. Teollisuudessa koronakuopasta ei muodostunut
niin syvää kuin useimmilla palvelualoilla ja elpyminen,
erityisesti metalliteollisuudessa, onkin jo hyvässä vauhdissa. Tammi-kesäkuun aikana teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat vahvasti, 25 prosenttia edellisestä
vuodesta.

Talouden nousupyrähdyksen odotetaan kuitenkin vaimenevan vuoden 2022 loppupuoliskolla, kun erityisesti
koronasulkujen synnyttämä patoutuma kulutuksessa
alkaa väistyä. Myös investointien voimakkain kasvu alkaa hiipua. Vuodesta 2023 talouskasvu vaimenevan vajaaseen kahteen prosenttiin. Suomen laajeneva julkinen
sektori ja oletettu väestökehitys ovat tätä kasvunäkyvää vasten hyvin haastava yhtälö.

Vaikka BKT:n kasvu on Suomen lähihistorian tilastoihin
suhteutettuna varsin tuntuvaa niin samalla kasvuprosentit ovat kuitenkin selvästi pienempiä kuin monissa
muissa Euroopan maissa. Ero johtuu siitä, että vuoden
2020 koronakuoppa oli Suomessa pienempi kuin monissa vertailumaissa. Eri maiden talouskasvu, koronatilanne ja talouspolitiikka eroavatkin nyt toisistaan poikkeuksellisen paljon. Suomen tilannetta voi pitää kaiken
kaikkiaan varsin vakaana.

Vaikka valtio on puskuroinut koronasta aiheutuvia kertaluontoisia kustannuksia, eivät kuntatalouden rakenteelliset ongelmat ole niillä korjaantuneet. Lisäksi hallituksen tuoreiden budjettiriihipäätösten seurauksena
kuntatalous heikkenee selvästi ensi vuonna. Koronan
aiheuttamat kustannukset, hoito- ja palveluvelka sekä
uudet ja laajenevat tehtävät uhkaavat jatkossa jäädä
kompensoimatta kunnille. Kustannustenjaon tarkistuksesta luopuminen (-562 miljoona euroa) ja työajan pidennykseen perustuneen kiky-leikkauksen palauttaminen (-234 miljoonaa euroa) pysyvästi kuntien valtionosuuksiin tekevät ison loven kuntien perusrahoitukseen. Vaikka valtionosuutta korotetaan erillisellä 246
miljoonan euron lisäyksellä, valtionosuuksia kokonaisuudessaan leikataan merkittävästi.

Laajeneva rokotekattavuus helpottaa tilannetta ainakin
nykyisten virusmuunnosten oloissa, sillä toisen rokotuksen saaneita oli Suomessa elokuun puolivälissä noin
40 % väestöstä. Näkymä kuluvalle vuodelle onkin tällä
hetkellä positiivinen, mutta uudet virusmuunnokset
ovat iso riski, joka voi keikauttaa talouslukuja myös
toiseen suuntaan.
Suhdannelaitokset ovat hyvin yksituumaisia siitä, että
talouskasvu jatkuu loppuvuonna 2021 sekä alkuvuonna
2022. Bruttokansantuotteen volyymin muutoksen
odotetaan nousevan Suomessa noin kolmeen prosenttiin sekä vuonna 2021 että vuonna 2022. Kasvu on
laaja-alaista, sillä sekä vienti, kulutus ja investoinnit kasvavat vahvasti. Kovaa kasvua ruokkii Euroopassa ja

Hallituksen kuntiin kohdistamat leikkaukset osuvat pahaan saumaan ja kärjistävät kuntatalouden heilahtelua
aallonhuipulta uudestaan aallonpohjaan. Kunnilla on
kuitenkin kuntalakiin perustuva velvoite tasapainottaa
taloussuunnitelmansa ja kunnissa on pakko käynnistää
sopeutustoimet jo hyvin pian.
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Haminan kaupungin kehitys
Haminan kaupungin elinvoiman vahvistumisesta on
viime vuosilta useampia positiivisia signaaleja. Työpaikkojen määrä kaupungissa kasvoi Tilastokeskuksen uusimman tilaston mukaan vuonna 2018 (+181) ensimmäisen kerran vuoden 2010 jälkeen. Tämä kehitys näkyy osaltaan myös Verohallinnon ansiotulotilastoissa,
sillä haminalaisten palkkatulot ovat vuosina 2018 (5,2
% / 4,1 %) ja 2019 (4,1 % / 3,8 %) kasvaneet koko maan
keskiarvoa reippaammin. Vuoden 2020 ennakkotietojen mukaan positiivinen kehitys on jatkunut ja poikkeaa
jopa koko maan keskimääräisestä kehityksestä (+ 2,7
% vs. koko maa -0,1 %). Toisaalta koronan vaikutusten
osalta on varmasti suuria eroja eri alueiden ja toimialojen välillä. Tämän tilaston perusteella haminalaiset ovat
selvinneet koronapandemian ensimmäisestä vuodesta
keskimääräistä paremmin. Tämä näkyy alkuvuoden toteutuneissa verotilityksissä ja koko vuoden ennusteissa
kunnallisverotulojen ennakoitua parempana kertymänä.

Haminan kaupungin asukasluku vuoden 2020 lopussa
oli 19 877 eli väkiluku pieneni viime vuonna 234 hengellä. Heinäkuun lopussa asukasluku oli 19 820, eli vähennystä alkuvuoden aikana on 57 asukasta. Vuoden
2021 ensimmäisellä puoliskolla luonnollinen väestönlisäys oli -65, kuntien välinen muutto + 39 ja nettomaahanmuutto 3 asukasta. Ennusteiden mukaan väkiluku
jatkaa edelleen laskuaan luonnollisen väestönmuutoksen seurauksena. Kuitenkin kuntien välinen nettomuutto oli alkuvuonna viime vuodesta poiketen selvästi positiivinen. Positiivinen nettomuutto kuvaa kaupungin elin- ja vetovoimaa asukasluvun kokonaismuutosta paremmin. Positiivista nettomuuttoa edesauttaviin toimenpiteisiin tulee jatkossa kiinnittää entistä
enemmän huomiota.
Työttömyysaste heinäkuun lopussa oli 12,3 % (edellisenä vuonna 14,3 %). Vuoden ensimmäisinä kuukausina
työttömien määrä on hieman pienentynyt normaalin
kausivaihtelun mukaisesti. Työttömien määrä oli heinäkuun lopussa lähes koronaa edeltäneellä tasolla
(7/2019). Vuoden takaiseen verrattuna alle 25-vuotiaiden työttömien määrä on pudonnut 58 hengellä, mutta
pitkäaikaistyöttömien määrä sen sijaan kasvanut peräti
98 hengellä.

Tulopuolella myös yhteisöverotilitysten viime vuosien
positiivinen kehitys on ollut erittäin myönteinen asia.
Tämän osalta ajoitus on ollut hyvä, sillä kuntien koronatukea ja varhaiskasvatuslain muutoksen kompensointia kunnille toteutetaan kuntaryhmän yhteisöverotulojen jako-osuutta korottamalla. Kaupungin toiminnassa menokuri on pitänyt hyvin ja vuonna 2020 nettomenojen kasvu jäi maan keskiarvoa alhaisemmaksi
(2,0 % vs. 3,1 %). Kaupungin talous on viime vuosina
saatu tasapainoon.
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Työttömyysasteen kehitys Haminassa, lähde: ELY-keskus, työttömyyskatsaukset
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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
Käyttötalous
Toimintatuotot ovat kokonaisuudessaan toteutuneet
lähes talousarvion mukaisesti. Myyntituotot ovat kuitenkin hieman tasaista kehitystä jäljessä. Tukien ja avustusten korkeaa toteutumaa selittää viime vuoden puolella saatujen hankerahojen tulouttaminen kuluvalle

vuodelle. Toimintakulut ovat sote-kuntayhtymäosuuksia lukuun ottamatta pysyneet talousarvion raamissa ja
henkilöstökustannukset ovat ajankohtaan nähden toteutuneet budjetoidusti.
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Kymsoten maksuosuus
Kymsote kuntayhtymän talous heikkeni olennaisesti
toisena toimintavuotena ja syöksyi koronan vauhdittamana peräti 33 miljoonaa euroa miinukselle. Kuntayhtymä arvioi koronan selittäneen tilikauden raskaasti alijäämäisestä tuloksesta noin 20 miljoonaa euroa.

että kuntalaskutus ylittää palvelusopimukset ennusteen
mukaan 18 miljoonalla eurolla (+2,8 %). Esimerkiksi Haminan laskutusennuste on ylittämässä palvelusopimuksen lähes 3 miljoonalla eurolla (3,6 %).
Eduskunta hyväksyttyä kesällä sote-lakipaketin, soteuudistus toteutuu vihdoin vuoden 2023 alusta lukien,
jolloin sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi
siirtyvät hyvinvointialueiden vastuulle. Uudistukseen
liittyy merkittäviä haasteita niin Kymenlaakson hyvinvointialueen kuin kuntien rahoituspohjan riittävyyden
kannalta siirtymäajan muutostasausten jälkeen.
Kymsotelta on aika loppumassa sen talouden tasapainottamiseksi ennen historiallista uudistusta. Kymsote
on esittämässä kunnille roimaa korotusta vuoden 2023
maksuosuuksiin, mikä heikentäisi kuntien asemaa vuoden 2023 alusta hyvinvointialueelle siirtyvien tehtävien
ja kuntien veroprosentteihin sekä valtionosuuksiin tehtävien muutosten jälkeen. Uudistus ei ratkaise maakunnan haasteita vaan päinvastoin lisää niitä entisestään
vuodesta 2023 alkaen.

Kuntayhtymän perussopimukseen kirjattu perälauta jäsenkuntien maksuosuuksien korotuksien rajoittumisesta palkankorotuksiin ja lakisääteisiin henkilösivukuluihin poistui vuoden 2021 alusta lukien. Kuluvan vuoden talousarviota valmisteltaessa jäsenkunnat sopivat
1,7 prosentin korotuksista vuoden 2020 ennakoituihin
maksuosuuksiin nähden. Vuonna 2021 kuntien laskutus
perustuu tuotteistettuihin palveluhintoihin kiinteähintaisia sosiaalipalveluita lukuun ottamatta.
Kymsote ennakoi alkukesästä kuntayhtymän tilikauden
tuloksen painuvan budjetoidun nollatuloksen sijaan
12,3 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Tämän vuoksi hallitus käsitteli toukokuussa talouden tasapainotusohjelman, jonka toteutuessa tilikauden tulos kääntyisi 3,6
miljoonaa ylijäämäiseksi. Heinäkuun toteutumatietojen
perusteella tasapainotustoimien vaikutus jää vähäiseksi.
Kuntayhtymä tekee ennusteiden mukaan jopa 25 miljoonan euron alijäämän. Vaikka ennusteessa ei ole huomioitu valtion koronakorvausta kuntayhtymälle aiheutuneista testaus- yms. kustannuksista, Kymsoten tulos
on joka tapauksessa painumassa raskaasti alijäämäiseksi.

Haminan kaupungin osalta suurimmat kysymysmerkit
kuluvan vuoden taloudellisen tulokseen liittyvät koronan ohella Kymsoten talouden toteutumiseen. Kuluvan
vuoden määrärahat eivät tule riittämään ja Kymsoten
ennusteen mukaisesti maksuosuuksia tarkistetaan 2,4
miljoonaa suuremmiksi. Lisäksi kuntayhtymän tilikauden ennustetusta alijäämästä varaudutaan viime vuoden
tavoin kirjaamaan 3,1 miljoonan euron tulosvaikutteinen pakollinen varaus.

Kymsoten tulosennusteesta tekee entistä huolestuttavamman kuntayhtymän ennuste kuntien rahoitusosuuksien toteutumisesta vuonna 2021. Kuntayhtymän tulos
on painumassa raskaasti miinukselle siitä huolimatta,

Henkilöstösuunnitelma

Pvm
1.1.2020
31.12.2020
31.1.2021
29.2.2021
31.3.2021
30.4.2021
31.5.2021
30.6.2021
31.7.2021

Vakinaiset
598
602
607
610
611
611
610
607
604

Määräaikaiset
192
189
141
147
168
171
185
152
130

Työllistetyt
27
33
37
39
36
39
42
33
28
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Yhteensä
817
824
785
796
815
821
837
792
762

Verotulot

Haminan kaupungin verotulot ovat kehittyneet kahtena edellisenä vuotena varsin suotuisasti. Tämä on
johtunut ennen kaikkea yhteisöverotilitysten reippaasta kasvusta.

kasvun ohella se, että Verohallinnon ennakkotiedon
mukaan haminalaisten ennakonpidätyksen alaiset palkkatulot ovat kasvaneet vuonna 2020 selvästi maan keskiarvoa enemmän. Erityisesti koronapandemian
vuoksi verotulokertymien ennusteisiin liittyy kuitenkin
edelleen epävarmuutta. Kuntaliiton oheisessa veroennustekehikossa on huomioitu sote-uudistuksenaiheuttamat muutokset kaupungin verotulopohjaan vuodesta 2023 alkaen.

Kuntaliiton 30.8.2021 julkaiseman veroennusteen mukaan Haminan kuluvan vuoden verotilitykset toteutuisivat huomattavasti budjetoitua suurempina. Elokuun
loppuun mennessä toteutuneet verotilitykset ovat linjassa ennusteen kanssa. Verotulojen hyvään kehitykseen vaikuttaa yhteisöverotulojen edelleen jatkuneen
Valtionosuudet
Vuoden 2021 valtionosuuspäätöksen mukaan Haminan valtionosuudet toteutuvat 496.000 euroa talousarviota suurempina.
Investoinnit
Investointien toteutuma on 59,1 %. Tervasaaren venelaiturien ja uuden paloaseman valmistumisen kustannukset painottuvat alkuvuoteen.
Tulosennuste
Kaupungin vuoden 2021 talousarvio ilman vesiliikelaitosta oli noin 1,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Heinäkuun osavuosikatsauksessa verotuloja on edelleen tarkistettu 4 miljoonaa euroa suuremmiksi alkuvuoden toteutuneiden verotilitysten sekä Kuntaliiton 30.8.2021
julkaiseman uusimman kuntakohtaisen ennusteen perusteella, ja verokertymä arvioidaan 7 miljoonaa talousarviota suuremmaksi. Valtionosuudet on niin ikään tarkistettu olemassa olevien päätösten mukaiseksi. Sotekuntayhtymän maksuosuuksia on puolestaan tarkistettu

2,4 miljoonaa euroa suuremmiksi Kymsoten laskutusennusteen perusteella ja lisäksi varauduttu 3,1 tulosvaikutteiseen pakolliseen varaukseen Kymsoten alijäämäisestä
tuloksesta.
Osinkotuottoja on tarkistettu 0,2 miljoonaa euroa budjetoitua pienemmäksi.
Näillä muutoksilla vuoden 2021 tulosennuste on noin
3,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen.
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STRATEGINEN OHJAUS
Haminan kaupungin organisaatio
Operatiivinen hallinto
Kaupungin operatiivinen organisaatio muodostuu Strategisen johtamisen, Hyvinvoiva haminalaisen ja Vetovoimaisen Haminan palvelualueista sekä vesiliikelaitoksesta. Palvelualueet on jaettu tulosalueiksi, joille on
muodostettu yksi tai useampia tulosyksiköitä.

Palvelualueille muodostettujen tulosalueiden palveluista
vastaa yksi tai useampi valiokunta. Tilivelvolliset on esitetty kunkin määrärahan kohdalla.

Kaupunkistrategia Hamina
Kaupungin strategia on hyväksytty joulukuussa 2017.
Strategiaa toteutetaan viiden kärkihankkeen ja toimenpideohjelmien avulla sekä talousarvioon vuosittain kirjattavien valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden
avulla, jotka on johdettu kaupungin strategiasta.

Strategiaa seurataan ja arvioidaan vuosittain. Strategian
päivitystyö tullaan aloittamaan myöhemmin valtuustokauden vaihduttua.
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Kaupunkistrategian toimeenpano
Viihtyisä ja turvallinen elin- ja kaupunkiympäristö
Strateginen
tavoite
Tarjoamme vetovoimaisia tontteja ja
modernia kaupunkiasumista, monipuolisia harrastusmahdollisuuksia, parannamme kaupunkikuvaa puistoja ja
yleisiä alueita ehostamalla

Sitova tavoite ja mittari

Vastuutaho

Tervasaaren elävöittäminen, merellisen torin toteuttaminen
● Mittari: Hyödynnetään aluetta monipuolisesti.
Luodaan alueelle mahdollisuudet uudenlaiseen
toimintaan

Kilpailukykyvaliokunta
Kaupunkikehitysvaliokunta
Hyvinvointivaliokunta
Kasvatus ja koulutus –valiokunta

Keskustan korttelirallista syntyvän meluhaitan
vähentäminen
● Mittari: Jalkaudutaan kaduille ja ongelmakohtiin
● Kehitetään yhteistyömuotoja eri tahojen kanssa
(poliisi, seurakunnat jne.)
Kävelyn ja pyöräilyn turvallisuuden kohentaminen
valaistuksen keinoin
● Laaditaan kokonaisvaltainen valaistussuunnitelma
keskustan alueelle toimenpiteineen ja osallisuuteen perustuvalla toimintamallilla
Ulkoallasalueen toteuttaminen Linnoituksen uimahalliin
Mittari: Kyllä / Ei
Toteutetaan Husulan koulun piha monipuolisena lähi- Kaupunkikehitysvaliokunta
liikuntapaikkana palvelemaan eri ikäisiä ihmisiä vuoKasvatus ja koulutus -valiokunta
den 2021 aikana.
● Toteutetaan asukaskysely toteutumisesta loppuvuodesta 2021

Arviointi

“Asumaan Tervasaareen” kysely tehty. Vastaajia 187. Kyselyä jatketaan yhteisöasumisen
teemalla. Merellisen torin osalta ensimmäiset kokeilut tehdään kansainvälisten risteilijöiden saapumisen yhteydessä. Valaistussuunnitelma on aloitettu Ahtaajanpuiston osalta, työ
valmistuu syksyn aikana. Ulkoallasalue valmistuu syksyn aikana.
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Laadukas varhaiskasvatus ja opetus sekä turvallinen polku aikuisuuteen
Strateginen
tavoite
Huolehdimme varhaiskasvatuksen ja
opetuksen korkeasta laadusta, tuemme elinikäistä
oppimista, järjestämme palvelut terveellisissä toimitiloissa, ehkäisemme
kiusaamista ja syrjäytymistä

Sitova tavoite ja mittari

Vastuutaho

Käyttöönotetaan positiivisen pedagogiikan toiminta- Kasvatus ja koulutus -valiokunta
tapoja sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa osana syrjäytymisen vastaista toimintaa
● Kiusaamista ehkäisevä toimintatapa on käytössä
kaikissa kouluissa vuoden 2021 aikana. Toimintaa
auditoidaan kaksi kertaa vuodessa.
● Kaikki kiusaamistapaukset kirjataan Wilmaan,
tavoitteena on kiusaamistapausten väheneminen
kohti nollatasoa.
Järjestetään oikea-aikaista tukea lasten ja nuorten
Kasvatus ja koulutus -valiokunta
kasvatuksen ja koulunkäynnin sekä nuorten aikuisten
ja lapsiperheiden arjen sujumista varten
● Koulutetaan kasvatus- ja opetushenkilöstöstä 20
henkilöä Nepsy-valmentajiksi vuosien 2020-2021
aikana
● Koulupudokkaiden määrän väheneminen vuosittain
● Ehkäisevän päihdetyön toimintatapa vakiinnutettu vuoden 2021-2022 aikana
Nuorten hyvinvointisuunnitelman keskeiset toimenpiteet on toteutettu vuosien 2020-2021 aikana.

Kasvatus ja koulutus -valiokunta

Käynnistetään englanninkielisen päiväkotiryhmän toiminnan suunnittelu yhdessä kumppaneiden kanssa
vuoden 2021 aikana.
● Tehdään palvelun tarvekartoitus
● Suunnitellaan toimintamalli palvelumuotoilun
avulla
● Arvioidaan palvelun käynnistämisen mahdollisuudet

Kasvatus ja koulutus -valiokunta

Käynnistetään suomenkielisen lukio-opiskelun suunnittelu ulkomaalaisia opiskelijoita varten yhdessä
kumppaneiden kanssa vuoden 2021 aikana.
● Tehdään palvelun tarvekartoitus
● Suunnitellaan toimintamalli palvelumuotoilun
avulla
● Arvioidaan palvelun käynnistämismahdollisuudet

Kasvatus ja koulutus -valiokunta

Uudistetaan esi- ja perusopetuksen oppimisympäristöjä digitaalisten ratkaisujen avulla vuosina 20212023.
● Valmistellaan ja käyttöönotetaan e-passitoiminta
vuoden 2021 aikana kaikissa esi- ja peruskouluissa
● Toteutetaan pilotointikokeilu kolmessa peruskoulussa vuoden 2021 aikana digitaalisen oppimisympäristön käytöstä

Kasvatus ja koulutus -valiokunta

11

Arviointi

Kasvatus- ja koulutuspalveluissa koronatilanne on aiheuttanut lisätyötä erityisesti kouluissa ja varhaiskasvatuksessa. Tämän vuoksi toiminnan kehittämishankkeita on aikataulutettu uudelleen käytännön työn sujumisen ehdoilla.

Elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja maaseudun elinvoiman vahvistaminen
Strateginen
tavoite
Edistämme kaupungin saavutettavuutta
sekä yhteyksien rakentamista, parannamme yhteistyössä
seudullisten toimijoiden kanssa yrityksille tuotettavia
palveluja, markkinoimme aktiivisesti
kaupungin vetovoimatekijöitä sekä tuemme kansallisesti
merkittävänä tapahtuma- ja matkailukaupunkina yritysten elinvoimaa

Sitova tavoite ja mittari

Vastuutaho

Yrittäjäyhteistyöverkoston luominen
● Mittari: Rakennetaan yrittäjien kanssa yhteistyöverkosto jota kaupunki koordinoi.

Kilpailukykyvaliokunta
Hyvinvointivaliokunta
Kaupunkikehitysvaliokunta

Maaseudun vahvuuksien hyödyntäminen, erilainen
kulttuuri ja tapahtumat maaseudulla
● Maaseutuyrittäjien verkoston luominen
ja kontaktointi
Asumaan Haminaan -projektin jatkaminen
● Mittari: Nettomuutto positiivista
Aktiivinen maanhankinta
● Mittari: Teollisuusalueiden hankintaa
jatketaan uusilla alueilla
Tonttien jalostaminen
● Mittari: koko ajan on yli 10 pienteollisuustonttia
tarjolla kiinnostavilla alueilla
Uudenlainen tapahtumatuotanto
● Tapahtumat pystytään järjestämään uudella tavalla koronarajoitukset huomioiden.
● Jatketaan Hamina Festivals -konseptin markkinointia

Arviointi

Yrittäjäverkoston luominen on aloitettu yhteistyössä Cursorin ja Haminan Yrittäjien
kanssa. Mukaan työhön tulee myös uusi matkailu- ja yhteyspäällikkö syksyn aikana. Maaseudun vahvuuksien hyödyntäminen on käynnistynyt ensimmäisten tempausten osalta kesätapahtumien yhteydessä, työtä jatketaan syksyllä. Asumaan Haminaan projekti on käynnissä, lopullinen tieto muuttajista saadaan loppuvuodesta. Tällä hetkellä nettomuutto on
positiivinen. Teollisuusalueiden hankinta on käynnissä. Tapahtumatuotannon osalta järjestelyt ovat käynnissä. Hamina Festivalsin osalta syksyllä tehdään tarkempi markkinointisuunnitelma tuleville vuosille.

Kumppanuuksien, osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
Strateginen
tavoite
Luomme edellytyksiä eri toimijoiden
aktiivisuudelle ja
osallisuudelle sekä
rakennamme alus-

Sitova tavoite ja mittari

Vastuutaho

Rakennetaan kansainvälistä kumppanuustoi- Hyvinvointivaliokunta
mintaa kulttuuripalvelujen tuottamista varten
● Käynnistetään kulttuuriyhteistyö Viipurin
kanssa vuoden 2021 aikana
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tan yhdessä tekemi- ●
seen, edistämme
seutuyhteistyötä ja
kansainvälisyyttä
●
sekä huolehdimme
edunvalvonnasta
●

Arviointi

Luodaan rakenteita, joilla vahvistetaan
hyvinvoinnin johtamista ja kuntalaisten
hyvinvoinnin tilaa
Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma
valmistuu. Mittari Kyllä / Ei
Etsivä vanhustyö käynnistyy ja toimintamallit selkeytyvät. Mittari Kyllä / Ei
● Hyvinvointikertomus käyttöön talousarviovalmistelua varten 2021, avuksi päätöksentekoon, toimenpiteiden kohdentamiseen ja onnistumisen arviointiin.
Mittari: Käytössä / Ei käytössä
Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma on valmistunut. Etsivän vanhustyön toimintamalleja
otettu käyttöön mm. Hoksauta-kortti. Hyvinvointikertomus valmistelussa. Kulttuurimatkailun kehittämishanke valmisteltu ja lisärahoitusta haettu Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Rahoitusta ei myönnetty. Toimenpiteitä edistetään.

Ekologinen Hamina
Strateginen
tavoite
Huolehdimme, että
ekologisuus otetaan
huomioon kaikessa
toiminnassamme,
luomme siitä uudenlaista yritystoimintaa, toteutamme hiilineutraaliohjelman
(HINKU) toimenpiteitä, edistämme
puurakentamista
HINKU =
hiilineutraalikunta

Sitova tavoite ja mittari

Vastuutaho

Edistetään kestävää elämäntapaa ja kehitystä kasvatus-, koulutus- ja hyvinvointipalveluissa
● Ekologisuuden teema on sisällytetty varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen oppiaineisiin

Kasvatus- ja koulutusvaliokunta
Hyvinvointivaliokunta

Haminan kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman toteutuksen aloitus mm. keskustan infraolosuhteita parantamalla
● Mittari: keskustan kävelyä ja pyöräilyä edistämiseen tähtäävien infrainvestointien määrä (eur)

Kilpailukykyvaliokunta
Kaupunkikehitysvaliokunta
Hyvinvointivaliokunta
Kasvatus- ja koulutusvaliokunta

Haminan puurakentamisen ohjelman laatiminen ja
käyttöönotto
● Mittari: ohjelma laadittu Kyllä / Ei
● Mittari: toimenpiteet määritetty Kyllä / Ei

KETS =
kuntien energiatehokkuussopimus

Tehdään suunnitelma Haminan kaupungin kiinteistöjen lämmitysmuotojen muuntamisesta uusiutuvalle
energialle
● Mittari: suunnitelma tehty / Ei tehty

Arviointi

Kierrätystä on tehostettu kaikissa peruskouluissa yhteistyössä puhtauspalveluiden kanssa
suunnitelman mukaisesti. Kävelyn ja pyöräilyn investoinneissa on varustauduttu omarahoituksella 200.000 euroon ja valtion tukena 200.000 euroon. Puurakentamisen ohjelma on
työn alla. Kiinteistöjen lämmitysmuotojen muuttamisen suunnitelma on työn alla.
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Uudistumiskykyinen ja osaava henkilöstö
Strateginen
tavoite
Henkilöstömme palvelukyky on korkeaa,
kannustamme henkilöstöä palvelujen kehittämiseen yhteistyössä kuntalaisten
kanssa, otamme palveluissa käyttöön uusia innovaatioita, hyödynnämme tekoälyn
ja robotiikan mahdollisuudet ja koulutamme henkilöstöämme jatkuvasti

Sitova tavoite ja mittari

Vastuutaho

Työhyvinvointikysely / On kiva tulla töihin
(asteikko 1-4, keskiarvo 3,5
(lähtötaso 3,3 / kevät 2019)

Kaupunginhallitus
Muutosjohtajat

Arviointi

Työhyvinvointikysely suoritettiin koko henkilöstölle keväällä 2021. ”On kiva tulla töihin”
-kysymyksen keskiarvo oli 3,3 (syksyllä 2019 keskiarvo oli 3,2, keväällä 2019 keskiarvo
oli 3,3).

Otetaan käyttöön digitaalisia työvälineitä tuottavuuden parantumiksi ja työn helpottamiseksi.
● Mittari: uudet välineet käytössä, työntekijät kokevat työn helpottuneen.
Järjestetään henkilöstölle Lean-koulutus
ja Lean-perusteet on omaksuttu.

Uusia digitaalisia työvälineitä on otettu käyttöön Google Story -projektin johdosta. Uusien digitaalisten työvälineiden koulutukset on aloitettu keväällä 2021 ja ne jatkuvat edelleen syksyllä.
Kaikille esimiehille on järjestetty Lean-koulutus vuonna 2020. Lean-koulutusta on tarkoitus myös järjestää henkilökunnalle, kun koronaviruspandemia helpottaa. Todennäköisesti henkilökunnan koulutus siirtyy vuodelle 2022.

Uudistuva ja vuorovaikutteinen johtaminen
Strateginen
tavoite
Johdamme vastuullisesti, päätöksentekomme on nopeaa
ja rakentavaa, arvostamme henkilöstöämme sekä toimimme vuorovaikutuksessa kuntalaisten kanssa

Sitova tavoite ja mittari

Vastuutaho

Työhyvinvointikysely (tunnen, että esimies
arvostaa minua, keskiarvo yli 3)

Kaupunginhallitus (omistaja)
Kaupunginjohtaja, muutosjohtaja

Arviointi

Työhyvinvointikysely suoritettiin koko henkilöstölle keväällä 2021. Koen, että työnantaja
arvostaa henkilöstöä -kysymyksen keskiarvo oli 3,1 (syksyllä 2019 keskiarvo oli 2,7).

Johtajien työyksikkötapaamiset
Rakennetaan yhteinen toimintamalli ja systemaattinen
toimintatapa avustusten ja hankerahoituksen hakemiseen

Johtajien työyksikkötapaamisia on järjestetty parhaan mukaan etäyhteyksien avulla. Koronaviruspandemian laannuttua fyysisiä tapaamisia pyritään järjestämään loppuvuodesta
2021, mutta todennäköisesti fyysiset tapaamiset siirtyvät vuodelle 2022.
Hanketoimintaa varten rakennetaan yhtenäistä toimintamallia koko kaupunkiorganisaatiota varten.
14

Kestävä talous ja omaisuuden hallinta
Strateginen
tavoite
Huolehdimme siitä,
että toimintakatteen alijäämä ei ylitä
verotulojen ja valtionosuuksien kasvua, käännämme lainamäärän laskuun,
luovumme tarpeettomista kiinteistöistä, uudistamme
palvelut vastaamaan
kysyntää, pidämme
veroprosentit kilpailukykyisinä

Sitova tavoite ja mittari

Vastuutaho

Toimintakatteen alijäämän kasvu on pienempi kuin
verorahoituksen kasvu

Kaupunginhallitus (omistaja)
Kaupunkikehitysvaliokunta
Kilpailukykyvaliokunta
Hyvinvointivaliokunta
Kasvatus- ja koulutusvaliokunta
Lupavaliokunta

Arviointi

Kunnallis- ja yhteisöverotulot ovat heinäkuun lopun tilanteessa kasvaneet merkittävästi ja
toteutuvat selvästi budjetoitua suurempina. Heinäkuun loppuun mennessä yhteisöverotulojen kertymä on jo ylittänyt koko viime vuoden kertymän. Verorahoituksen kasvu on todennäköisesti toimintakatteen kasvua suurempaa siitäkin huolimatta, että Kymsote ennustaa
kuntalaskutuksen ylittävän budjetoidun selvästi ja kunnat joutunevat lisäksi tekemään pakollisen varauksen Kymsoten ennakoidusta alijäämäisestä tuloksesta.

Lainamäärä euroa/asukas vähenee
Vuosikate/poistot %, tavoite yli 120
Rakennusten laskennallinen korjausvelka
pienenee
2-3 kiinteistöä uusiokäytössä, myyty tai purettu

Osavuosikatsauksen perusteella kuluva vuosi toteutuisi budjetoitua parempana. Näin ollen
vuosikatteelle asetettu tavoitetaso ylittyisi mahdollistaen budjetoitua suuremmat lainanlyhennykset ja siten asukaskohtaisen lainamäärän pienentymisen.
Neuvotteluja kiinteistöjen myynnistä on käyty ja haitta-ainetutkimukset ovat käynnissä Sibeliuskatu 36:n ja keskuskoulun osalta. Vanhan uimahallin osalta neuvottelut etenevät. Keskikaupungin päiväkoti on otettu uusiokäyttöön.
Toimenpiteet korjausvelan pienentämiseksi on aloitettu.

Sote-palvelujen saatavuuden turvaaminen
Strateginen
tavoite
Varmistamme asiakastarpeeseen perustuvat sote-palvelut

Sitova tavoite ja mittari

Vastuutaho

Varmistetaan lähipalvelujen saatavuus ja saavutettavuus toimenpideohjelman kuvaamalla tavalla.
● Mittari: toteutunut / ei toteutunut

Kaupunginhallitus
Kaupunginjohtaja

Vahvistetaan omistajaohjausta ja neuvottelumenettelyä kaupungin palvelujen varmistamiseksi ja muutosten ennakoimiseksi.
Arviointi

Kiirevastaanoton saatavuus on palautunut palvelusopimuksen mukaiseksi. Säännöllisillä teemoittaisilla kuukausikokouksilla on voitu seurata paremmin palvelusopimuksen mukaisten
palvelujen saatavuutta ja laatua sekä varmistettu oikea-aikainen tiedonkulku.
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TOIMENPIDEOHJELMAT JA KÄRKIHANKKEET
Kärkihankkeiden avulla on kiteytetty, mitkä asiat ovat
erityisen keskeisiä Haminan kaupungin strategiassa.
Kärkihankkeita toteutetaan käytännössä toimenpideohjelmien avulla. Tavoitteena on saada yhä enemmän
asukkaita mukaan toimenpideohjelmien suunnitteluun

ja toteuttamiseen. Kaikki kaupungin ohjelmat linkittyvät toisiinsa ja ohjelmien avulla tuotetaan palveluja ja
toimintaa yhdessä yhteisöjen ja asukkaiden kanssa
kaikkia Haminan asukkaita varten.

Ekologinen Hamina
Ekologinen Haminan osalta työ sisältää ohjelman mukaiset toimenpiteet joita tullaan laajentamaan koskemaan entistä vahvemmin koko kaupunkiorganisaatiota.
Alkuperäisenä tavoitteena oli, että toteutuksessa huomioidaan erityisesti tapahtumatuotannon rooli vuonna
2021. Koronaviruksen aiheuttamien tapahtumien siirtämisten vuoksi tätä ei voida toteuttaa. Pääpainopiste
on kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmassa sekä kaukolämpöön siirtymisessä.

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman toteuttaminen
on alkanut ja tähän on saatu valtiolta avustusta.
Ohjelman tavoitteet taloussuunnitelmavuosille on todettu luvussa Kaupunkistrategian toimeenpano.

Kiinteistöohjelma
Ohjelman yhtenä tavoitteena on luopua kaupungin
omistuksessa olevista, kaupungille tarpeettomista kiinteistöistä. Näiden kiinteistöjen osalta on laadittu toimialoittain kiinteistökohtaisesti luovutustapa (myyminen tai purkaminen) ja ohjelman toimeenpano vastuuhenkilöineen. Kiinteistöohjelman päivityskierros on
käynnissä. Toimenpiteitä purkamisen osalta on tehty

Sibeliuskatu 36:n sekä Myllyhovin osalta. Jatkokehityssuunnitelmia sekä toimenpiteitä on tehty mm. Husulan
varikon, entisen keskikaupungin päiväkodin sekä Vallitalon osalta.
Osa kiinteistöistä joudutaan purkamaan tai luovuttamaan alle tasearvojen.

Kumppanuusohjelma
Osallisuussuunnitelma osana kumppanuusohjelmaa on
valmistunut. Ohjelmassa määritellään ne toimenpiteet
ja keinot, joilla kuntalaiset voivat osallistua kaupungin

kehittämiseen ja, joiden kautta yhteisöllisyys ja osallisuuden kokemus vahvistuvat.

Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma
Haminan kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma on yhtenevä Kymenlaakson kuntien, Kymsoten
ja järjestöjen LAPE-yhteistyönä kokoaman alueellisen
lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman kanssa. Haminan lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma edistää
käytännön tasolla lasten, nuorten ja samalla lapsiperheiden hyvinvointia. Kyseiseen ohjelmaan kuuluvat erityisesti varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukion ja
nuorisopalveluiden palvelut.

Nuorten hyvinvointiohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa ovat haminalaiset nuoret mukana. Myös kansalaisopiston kurssi- ja kerhotoiminta on osa lasten ja
nuorten hyvinvointisuunnitelmaa.
Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma linkittyy sähköiseen hyvinvointikertomukseen, jonka avulla kootaan
tietoa Haminan asukkaiden hyvinvoinnin kehittymisestä. Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma on osa Haminan mallia, minkä avulla Haminan kaupungin ja
kumppaneiden toiminta on koottu kokonaisuudeksi.
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Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma
Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma on valmistunut
osana alueellista hyvinvointisuunnitelmaa. Valmistelu

on tehty yhteistyössä vanhusneuvoston, yhdistysten ja
Kymsoten kanssa.

Kilpailukyky- ja kasvuohjelma
Voimassa olevan kaupunkistrategian yhtenä keskeisenä
tavoitteena on elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja
maaseudun elinvoiman vahvistaminen. Tämän strategisen tavoitteen toteuttamiseksi on päätetty laatia kilpailukyky - ja kasvuohjelma. Ohjelman laadinnasta vastaa
muutosjohtaja.

Ohjelman keskeisiä tavoitteita ovat uusien työpaikkojen syntyminen, väestön vähenemisen pysäyttäminen,
elinvoiman ja kaupungin vetovoiman kasvattaminen,
maailmanluokan pikkukaupungin brändin vahvistaminen, koulutuksen ja osaamisen kehittäminen sekä sijaintiedun hyödyntäminen.

Ohjelmassa on valittu kuusi keskeistä toimenpidekokonaisuutta:
1. Satamasidonnaisen teollisuusalueen kehittäminen ja toteuttaminen
2. Kaupungissa sijaitsevien yritysten toimintaedellytysten parantaminen
3. Tervasaaren alueen toteuttaminen
4. Kaupunkikeskustan kehittäminen
5. Matkailuun panostaminen
6. Seudun sijaintiedun hyödyntäminen
Merellinen, monien mahdollisuuksien Tervasaari – älykästä asumista ja rentoa vapaa-aikaa
Yhdeksi kaupunkistrategiaa toteuttavaksi kärkihankkeeksi on valittu Tervasaaren alueen kehittäminen.
Hankkeesta vastaa vetovoimaisen Haminan muutosjohtaja.

Alueen markkinointia suunnataan myös pääkaupunkiseudulle.
Alueen kerrostalotuotannon osalta ensimmäinen
hanke on valmistumassa ja toisesta on ennakkomarkkinointi alkamassa. Lisäksi muiden tonttien osalta käydään rakennusliikkeiden kanssa keskustelua.

Hankkeen avulla toteutetaan keskustan alueelle uusi,
merellinen kaupunginosa. Alueen tulevaa vetovoimaa
synnytetään mm. luomalla uusi keskeinen Oolanninpuisto, uusimalla vanhat satamalaiturit ja mahdollistamalla viihtyisät ja toimivat vapaa-ajan palvelut kahviloineen, ravintoloineen sekä monipuolisine venepalveluineen.

Yhteisö- ja senioriasumiseen soveltuvasta hankekokonaisuudesta on käynnistetty oma toimenpidekokonaisuutensa, jonka avulla tullaan houkuttelemaan kiinnostuneita rahoittajia.

Hyvät eväät elämään – kasvatamme, koulutamme ja välitämme
Moniammatillista yhteistyötä on parannettu varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukion, oppilas- ja opiskelijahuollon, nuorisopalveluiden, kansalaisopiston ja
ulkoisten kumppaneiden välillä. Keskinäistä yhteistyötä
on lisätty mm. eri toimijoiden yhteisen hanketoiminnan avulla. Haminan kaupunkiorganisaation ulkopuoli-

sia keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat mm. Kymsoten eri yksiköt ja Kaakonkulman 4H-yhdistys. Pedagogiikan uudistaminen on jatkunut positiivisen pedagogiikan toimintatapojen käyttöönotolla ja digitaalisten työkalujen avulla.

Teemme parempaa kotikaupunkia – yhdessä
Kumppanuus käsitetään Haminassa laajasti ja siihen
kuuluvat seuraavat näkökulmat: kansainvälinen kumppanuus, alueellinen/seudullinen kumppanuus, järjestökumppanuus, vapaaehtoistoiminta, kaupunkitasoinen
osallistuminen, alueellinen osallistuminen sekä yrityskumppanuus. Kumppanuusohjelmaa on täydennetty

osallisuusohjelmalla. Yhdistyksiä on osallistettu hyvinvointikertomustyöhön. Ympäristöministeriön avustuksella on käynnistetty ikäystävällisen asumisen kehittämishanke, jossa tavoitteena on osallistaa taloyhtiöitä
edistämään esteetöntä, turvallista ja aktivoivaa asumista Haminassa. Avustuksia on myönnetty kulttuuri17

liikunta-ja nuoristotyöhön. Lisäksi on myönnetty avustuksia hyvinvointi- ja osallisuustyöhön. Avustusten
myöntämisellä halutaan edistää haminalaisten aktiivisuutta ja yhdessä tekemistä ja siten rakentaa kaupunkiin myönteistä yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemisen
kulttuuria.

Kulttuuri- ja koulutusyhteistyötä Viipurin ja Pietarin
alueen kanssa on valmisteltu.

Kohtaamisia ympyröiden ytimessä – elävä kaupunkikeskusta
Yhdeksi kaupunkistrategiaa toteuttavaksii kärkihankkeeksi on valittu keskustan kehittäminen. Hankkeen
keskeisenä tavoitteena on keskustan elävyyden ja viihtyisyyden parantaminen. Hankkeen osalta on valittu
neljä keskeistä toimenpidekokonaisuutta.

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma on valmistunut.
Kolmantena toimenpiteenä on keskustan viihtyisyyden
parantaminen. Siihen liittyviä toimenpiteitä ovat Kesäpuiston uudistaminen, kauppatorin edelleen kehittäminen sekä kaupunkikuvaan keskeisesti vaikuttavien kiinteistöjen kehittäminen. Näistä hankkeista on edennyt
suunnitellusti Kesäpuiston uudistamiseen liittyvä suunnittelu. Tavoitteena on, että toteutus alkaa vuonna
2021.

Tapahtumakaupungin roolin vahvistamisessa keskeisiä
toimenpiteitä ovat uudet laajoja ihmismääriä houkuttelevat tapahtumat, Miekat, Muurit, Musketit - tapahtuman vakiinnuttaminen Hamina Tattoon välivuosille,
tapahtuma -areenan kehittäminen Linnoituksen alueelle laajemmin hyödyntäen mm. urheilukentän, pesäpallokentän ja vallien muodostamaa aluetta ja yhtenä
toimenpiteenä Hamina Festivals -toimenpideohjelman
luominen.

Neljäntenä toimenpiteenä ovat keskustan elävyyteen ja
vetovoiman kehittämiseen liittyvät toimenpiteet. Linnoituksen Uimahalli/Span edelleen kehittämiseksi on
tarkoitus toteuttaa ulkouima -allas porealtaineen sekä
viihtyisä oleskeluterassi. Altaan rakentaminen alkanee
keväällä 2021.

Toisena keskeisenä toimenpidekokonaisuutena on sujuvan arjen ja turvallisuuden varmistaminen. Siihen liittyviä toimenpiteitä ovat kävelyn ja pyöräilyn edistäminen, pysäköinnin järjestäminen keskusta -alueella ja pysäköinnin valvonnan tehostaminen.

Kysy ja kuuntele – anna asiakkaan vaikuttaa
Parhaan asiakasarvon ja asiakaskokemuksen tuottaminen edellyttää uudenlaista yhdessä tekemistä ja uuden
luomista. Käyttäjälähtöinen palveluiden suunnittelu on
käynnistetty kaikissa kaupungin palveluprosesseissa.
Palvelumuotoilu otetaan osaksi jatkuvaa kehittämistä.
Sisäinen kehittäjä -verkostoa hyödynnetään laajasti

tuottavuuden parantamiseksi ja sen johtamista täsmennetään. Sisäistä ja ulkoista viestintää kehitetään systemaattisesti.
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TÄRKEIMPIEN KONSERNIYHTIÖIDEN TAVOITTEET
Yhteisön nimi

Haminan Energia Oy

Yhteisön osakkuusyhtiöt

Haminan LNG Oy (46,5 %)
Kaakon Alueverkko Oy (50,0 %)
Rohe Solutions Oy (50,0 %)
Suomen Voima Oy (< 10,0 %)

Toiminta-ajatus
Haminan Energia Oy:n omistajapoliittisena päätavoitteena on kestävästi turvata energiahuollon toimintavarmuus, energian laatu ja kilpailukykyinen hinta sekä energiatoimialan kehittäminen paikallisesti ja valituilla toimialoilla myös kansallisesti.

Haminan Energia Oy:n tulee toiminnassaan ja hinnoittelussaan toimia tasapuolisesti ja kustannusvastaavasti sekä
kehittää energianhuoltoverkostoja ja palveluntarjontaa
niin, että alueen luonnollinen kasvu on mahdollista.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2021
Yhtiön keskeisimpänä tavoitteena on sen perusliiketoimintoihin liittyvien energiahyödykkeiden toimitusvarmuuden ja riittävän laatutason ylläpitäminen. Sähköntuotanto on täysin päästötöntä tai uusiutuvaa. Kaukolämmön tuotannossa uusiutuvan energian osuus on vähintään 78 % ja yhtiö panostaa voimakkaasti kaukolämmön
jakelun ja tuotannon kehittämiseen toiminta-alueellaan.

Yhtiö satsaa palvelutuotantoon, ja henkilöstö on sen keskeinen voimavara. Yhtiö pyrkii jatkuvasti parantamaan
työssä viihtymistä ja työturvallisuutta: tavoitteena on,
että työtapaturmia ei sattuisi lainkaan.

Sitovat taloudelliset tavoitteet 2021
Yhtiö tavoittelee tilikaudella 2021 merkittävää 30 % liikevaihdon kasvua. Tavoitteena on, että tilikauden voitto
on 2,3 M€. Yhtiön vakavaraisuutta ja taseen pääomara-

kennetta kuvaava omavaraisuusaste on 36 %. Yhtiön tavoitteena on maksaa kaupungille tilikauden tuloksesta
edelleen 1,0 M€ osinkoa.

Tärkeimmät investoinnit 2021-2023
Maakaasuverkon laajentaminen LNG-terminaalin tarpeisiin ja panostukset LNG-liiketoimintojen ja palveluliiketoiminnan kehittämiseen.

Sähköverkon toimintavarmuutta parantavat korvausinvestoinnit ja sähköasemasaneeraukset.

Kaukolämpöverkon laajentaminen ja lämmöntuotantokapasiteetin lisääminen.
Arvio toiminnallisten tavoitteiden ja investointien toteutumisesta
Kaukolämmön ja kaasunjakelun toimitusvarmuus on ollut aikavälillä 1.1.-31.7. 100 %. Sähkön jakeluverkon toimitusvarmuutta kuvaava keskimääräinen asiakaskohtainen vikakeskeytysaika oli 31.7. mennessä n. 28 sekuntia.

visesti uutta palvelutuotantoa, ja lisännyt palveluvalikoimaansa mm. e-kartoitukset, sähköautojen latauspistetoimitukset ja aurinkopaneelijärjestelmät.
Lieviä työtapaturmia on heinäkuun loppuun mennessä
sattunut 3 kpl.

Uusiutuvan energian osuus lämmöntuotannossa 71 %.
Yhtiön tuulivoimaloilla on tuotettu päästötöntä ja uusiutuvaa sähköä heinäkuun loppuun mennessä 16,2 GWh,
mikä vastaa noin 900 sähkölämmitteisen omakotitalon
keskimääräistä vuosikulutusta. Yhtiö on kehittänyt aktii-

Yhtiön liikevaihto aikavälillä 1.1.-31.7. on ollut lähes 22,0
M€, mikä on 70 % suurempi kuin vertailutilikauden vastaavalla ajanjaksolla. Merkittävintä kasvu on ollut maa-
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kaasun myynnin liiketoiminnassa. Liikevoitto%:iin ja tilikauden tuloksen heikkenemiseen on vaikuttanut keskeisesti maakaasun markkinahinnan kohoaminen, minkä
johdosta maakaasun myynnin myyntikate on laskenut ja
kaukolämmön tuotantokustannukset kohonneet. Yhtiö
on reagoinut tilanteeseen tarkistamalla kyseisten liiketoimintojen myyntihintoja loppuvuodelle 2021.

hoitusta ei ole nostettu rahoituslaitoksista käynnissä olevan järjestelyn aikana. Rahoituksen uudelleenjärjestely
on määrä saattaa valmiiksi vuoden 2021 loppuun mennessä.
Maakaasuverkkojen laajennusinvestoinnit LNG-terminaalin tarpeisiin, kaukolämpöverkon laajennusinvestoinnit sekä sähköverkon korvausinvestoinnit ovat edenneet
suunnitellusti. LNG-terminaalin kaupallinen käyttöönotto tulee kokonaisuudessaan viivästymään aiemmin ilmoitetusta aikataulusta, minkä johdosta LNG-terminaalin operointi- ja kunnossapitopalveluihin rekrytoitua henkilökuntaa on työllistetty mm. yhtiön verkostoinvestoinneissa sekä verkko-omaisuuden kunnossapitotehtävissä.

Yhtiö on valmistellut yhteistyössä Haminan kaupungin ja
asiantuntijaorganisaatio BDO Oy:n kanssa yritysrakenteen muutosta ja rahoituksen uudelleenjärjestelyä, minkä
yhteydessä käynnissä olleita investointeja on väliaikaisesti rahoitettu kaupungin myöntämän lyhytaikaisen konsernitililimiitin avulla. Tästä syystä Haminan kaupungin
lainasaatavat ovat kasvaneet 19,6 M€:on, kun uutta raMerkittävimmät riskit ja niiden hallintakeinot
Yhtiön näkemyksen mukaan merkittävimmät riskit liittyvät toimialalle tyypillisesti pääomia sitoviin investointeihin, niiden rahoitukseen ja hankkeiden toteutukseen,
sekä energiamarkkinoihin liittyvät riskit.

Tuloksellisuusmittarit
Liikevaihto €
Liikevaihdon muutos, %
Liikevoitto %
Tilikauden tulos, €
Sijoitetun pääoman tuotto %
Lainat
Leasingvuokravastuut €
Taseen loppusumma €
Omavaraisuusaste %
Haminan kaupungin omistusosuus %
Henkilöstö
Kaupungin sijoitukset
Oman pääoman sijoitus Haminan
kaupungilta €
Pääomalainat €
Muut lainat €
Takaukset €

Yhtiö päivittää eri liiketoimintojensa riskikäsikirjoja ja
koko yhtiön riskienhallintapolitiikkaa sekä kehittää toimintajärjestelmäänsä vastaamaan nykyaikaista laatujärjestelmää.

TP 2019

TP 2020

TA 2021

26 318 740
-6,7
6,5
1 457 523
4,8
38 330 693
19 563 799
58 795 728
21,1
100
44

24 051 947
-8,6
-7,7
-3 350 975
-5,0
40 555 124
12 936 662
62 195 590
24,2
100
52

32 307 309
+30,4
7,7
2 366 654
6,0
29 525 332
40 963 799
58 756 366
36,0
100
57

TP 2019

TP 2020

TA 2021

10 091 276

17 091 276

17 091 276

Toteuma
31.7.2021
17 091 276

ei ole
12 000 000
11 791 166

ei ole
5 000 000
9 744 094

ei ole
4 800 000
7 697 022

ei ole
19 560 309
8 720 558
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Toteuma
31.7.2021
21 981 874
+70,3
3,6
481 828
2,21
23 351 428
12 340 630
63 251 100
24,5
100
55

Yhteisön nimi

Hamina Asunnot Oy

Yhteisön tytäryhtiöt

Asunto Oy Haminan Merituuli
Asunto Oy Haminan Jamilahdenpuisto

Toiminta-ajatus
Viihtyisää, turvallista ja vaivatonta asumista kohtuuhinnalla.
Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2021
Asetetaan asuntojen käyttöastetavoitteeksi 96,0 % (toteutuma 1.1.-31.8.2020: 94,42 %).

Päivitetään ARA:n mallin mukainen kiinteistöjen salkutus.

Säilytetään vuokrat kohtuullisella ja kilpailukykyisellä tasolla. Korotetaan vuokria noin 1,7 %, jotta mahdollistetaan rakennusten suunnitelman mukaiset korjaukset ja
asuntojen viihtyisyys myös tulevaisuudessa.

Selvitetään kiinteistöjen lämmitysjärjestelmien vaihtoa
kaukolämpöön alueilla, joilla kaukolämpöverkosto on jo
valmiina.

Kilpailutetaan vuoden 2021 aikana huoneistoremonttien
tekijät. Teetetään tarvittavat kuntoarviot kiinteistöille,
jotta saadaan selville lähivuosien suurten peruskorjausten laajuus ja aikataulu.

Tervasaareen rakenteilla oleva vuokrakerrostalo valmistuu syyskuussa 2021.

Sitovat taloudelliset tavoitteet 2021
Ei tulostavoitetta.
Tärkeimmät investoinnit 2021-2023
Investoidaan rakennusten ulko- ja sisäpuolisiin korjaushankkeisiin (peruskorjauksiin ja huoneistokohtaisiin korjauksiin).
Arvio toiminnallisten tavoitteiden ja investointien toteutumisesta
Käyttöastetoteutuma 31.7.2021 oli 88,5 %. Käyttöaste
on ollut vuonna 2020 joulukuusta lähtien alle 90 % ja suurin syy tähän ovat marras-joulukuussa 2020 tapahtuneet
yritysasiakkaiden asuntojen laajat irtisanomiset, koska
seudulla käynnissä olleet investointihankkeet valmistuivat tai siirtyivät eteenpäin mm. koronan takia. Käyttöasteen nostamiseksi on tehty määrätietoisesti töitä, mutta
edelleenkään käyttöaste ei ole noussut yli 90 %:n ja eikä
vuoden 2021 käyttöastetavoitetta tulla todennäköisesti
saavuttamaan.

Kuntoarvioiden tekijät kilpailutettiin keväällä ja syksyllä
tehdään kuntoarviot vanhimmista kohteista (6 kpl). Kyseessä on puitesopimus, jossa 4 vuoden aikana tehdään
kuntoarviot kaikista suoraan omistetuista kohteista (37
kpl).
ARA:n salkutuksen päivitystyö on käynnistetty, mutta
sen lopullinen valmistuminen jää odottamaan kuntoarvioiden tuloksia.
Kesällä toteutettiin taloushallinnon ulkoistamiseen liittyvä kilpailutus. Tavoitteena on palvelusopimuksen käynnistäminen Sarastia Oy:n kanssa 1.11.2021 alkaen.

Vuokria korotettiin 1.3.2021 alkaen ja keskivuokra on
tällä hetkellä 10,20 €/m2/kk.
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Kubbenkadun uusi kerrostalo tulee valmistumaan aikataulussa syyskuussa ja uudet asukkaat pääsevät muuttamaan 1.10.2021. Asuntohakemuksia taloon tuli 222 kpl.

Muutoin kiinteistöjen ja huoneistojen korjauksia on
tehty talousarvion puitteissa.
Uusi tekninen isännöitsijä Ari Leander aloitti 1.7.2021.

Suurimpina investointeina on toteutettu muutamien
kohteiden lämmitysjärjestelmien vaihto toiseen energiamuotoon: Tuppurankadulla on vaihdettu maakaasusta
maalämpöön ja Riekontie 2:ssa ja 8:ssa sekä Koppelontie
7-9:ssä on vaihdettu maakaasusta kaukolämpöön.
Merkittävimmät riskit ja niiden hallintakeinot
Yhtiön merkittävimmät taloudelliset riskit liittyvät vuokrausasteen laskuun ja vaihtuvuuden kasvuun. Vuokraasuntojen käyttöastetta, vaihtuvuutta, hakijoiden määrää
sekä näiden muutoksia seurataan kuukausitasolla ja reagoidaan mahdollisimman nopeasti muutoksiin.

Koronapandemian mukanaan tuoma talouden epävakaus
lisää edelleen vuokrasaamisiin liittyvää riskiä. Luottotappioriskiä hallinnoidaan asukkaiden maksukykyä seuraamalla, asukasneuvonnalla ja ulkoistetulla perintäpalvelulla.

Rahoitusriskejä hallitaan korkokehityksen jatkuvalla seurannalla ja tarvittaessa lainojen uudelleen järjestelyllä.
Lainasalkussa vaihtuvakorkoisten lainojen osuus pidetään
pienenä. Investointien rahoittaminen hoidetaan pääsääntöisesti kiinteäkorkoisilla lainoilla rahoituskustannusten
pitkän ajan ennustettavuuden vuoksi.

Tuloksellisuusmittarit
Liikevaihto, €
Liikevaihdon muutos, %
Liikevoitto, %
Tilikauden tulos, €
Sijoitetun pääoman tuotto, %
Lainat, €
Leasingvuokravastuut €
Taseen loppusumma, €
Omavaraisuusaste, %
Asuntojen määrä, kpl
Asuntojen käyttöaste, %
Asukasvaihtuvuus , %
Vuokra-asuntojen keskineliövuokra,
€/kk
Haminan kaupungin omistusosuus, %
Henkilöstö
Kaupungin sijoitukset
Oman pääoman sijoitus Haminan kaupungilta, €
Pääomalainat, €
Muut lainat, €
Takaukset, €

Merkittävimmät kiinteistöihin liittyvät riskit ovat vahinkoriskejä, kuten vesivahingot ja tulipalot. Vahinkoriskejä
hallitaan asianmukaisella ennaltaehkäisevällä turvallisuustyöllä ja oikeansuuruisilla vahinkovakuutuksilla.

TP 2019

TP 2020

TA 2021

5 456 574
-0,11
19,4
0,70
1,0
27 281 467
227 865
36 664 702
23
823
92,4
23
10,08

5 482 502
0,5
16,3
0,85
0,79
31 637 945
177 228
41 778 251
22
816
93,3
16
10,09

5 784 000
3,08
20,3
0,00
0,8
29 977 000
126 600
41 000 000
24
853
96
16
10,20

Toteutuma
31.7.2021
3 066 935
-5,35
6,5
106 126
0,64
30 746 964
177 228
41 148 099
22
815
88,5
9
10,20

100
9

100
8

100
8

100
8

TP 2019

TP 2020

TA 2021

632 867

632 867

632 867

Toteutuma
31.7.2021
632 867

ei ole
2 639 911
15 840 718

ei ole
3 104 201
24 034 895

ei ole
3 044 000
19 510 000

ei ole
3 086 346
19 937 506
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Yhteisön nimi

HaminaKotka Satama Oy

Yhteisön tytäryhtiöt

Kotkan Satamatalot Oy

Toiminta-ajatus
Yhtiön perustehtävä ja toiminnan tarkoitus on kehittää
ja ylläpitää toimintaedellytyksiä merikuljetuksille ja niitä
palveleville yrityksille. Yhtiö huolehtii sataman infra-

struktuurista, alusliikenteestä ja nosturipalvelujen tarjoamisesta. Satamakonsernin kiinteistöjen omistus ja hallinnointi on pääosin keskitetty tytäryhtiö Kotkan Satamatalot Oy:lle.

Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet 2021
Liikennemäärän kasvattaminen siten, että HaminaKotka
satama säilyttää asemansa Suomen suurimpana yleissatamana.

Sarensilta vapautuvien alueiden markkinointi uuteen
käyttöön.
Risteilyliikenteen edellytysten parantaminen Kotkan ja
Haminan alueella. EU-rahoitteisen Kotka Pax-hankkeen
vetäminen säännöllisen Kotkan ja Pietarin välisen risteilyliikenteen fasiliteettien rakentamiseksi Kotkan kantasatamaan.

Varautuminen koronapandemian pahentumisen varalta,
jotta sataman aukiolo ja toiminnan jatkuminen pystytään
varmistamaan kaikissa olosuhteissa.
Asiakkaiden tarpeiden mukaisten raiteistojen rakentaminen satama-alueelle ja valtion budjetissa varatun rahoituksen käytön varmistaminen raideliikenteen ja ratapihojen kehittämiseksi sataman vaikutusalueella. Sataman investoinnit 1 m€ vuosittain.

Selvitetään ja arvioidaan mahdollisuuksia energiatehokkuutta parantaville investoinneille.
Sähköisen paikka- ja kartoitusjärjestelmän (Gisgro) laaja
hyödyntäminen.

Satamaan sijoittuvan liiketoiminnan etsiminen ja sijoittumisen varmistaminen. Mikäli UPM tekee päätöksen biojalostamon sijoittamisesta Mussaloon, toimii satama tärkeimpänä yhteistyökumppanina hankkeessa. Hanke kasvattaisi merkittävästi sataman liikennettä.

Toimistotilojen muuntelu ja vuokraaminen myös muuhun kuin satamasidonnaiseen toimintaan. Investoinnit 0,5
m€ vuosittain.
Uusien logistiikkaan ja satamasidonnaiseen teollisuuteen
liittyvien yritysten saaminen satamaan tai välittömään läheisyyteen.

Fintoilin Haminan satamaan suuntautuvan biojalostamoinvestoinnin toiminnallinen tukeminen.

Tärkeimmät investoinnit 2021-2023
EU:n tukema D-alueen 2. vaiheen rakentaminen
(noin 10 m€).

Akkuteollisuuden tehtaan saaminen sataman läheisyyteen.

Hietasen laitureiden vaiheittainen kehittäminen vastaamaan laivakokojen kasvamisen asettamiin haasteisiin (kokonaisinvestointi 23 m€).

5G-verkon käyttöönotto.

Arvio toiminnallisten tavoitteiden ja investointien toteutumisesta 31.7.2021
Satama liikennemäärä oli tammi-heinäkuussa 2021 8,9
miljoonaa tonnia, mikä oli 0,5 % pienempi kuin vuotta
aiemmin. Yhtiön taloudellinen tilanne on säilynyt hyvällä tasolla. Liikevoittoprosentti heinäkuun lopussa oli
27,3.
Koronatilanteen takia asiakaskohtaamisia toteutettiin
alkuvuodesta 2021 edelleen pääosin etätapaamisina.

Yhdessä asiakkaiden kanssa toteutettiin kuusi infran
kehittämishanketta. Vuoden 2021 tärkeimmät lobbauskohteet ovat olleet UPM:n biojalostamo, rantarata,
väylämaksut ja Merituulentien rakentaminen nelikaistaiseksi.
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Tiivis yhteistyö huoltovarmuuskeskuksen kanssa jatkui.
Sataman toiminta on pystytty varmistamaan koronapandemiasta huolimatta. Varautumissuunnitelma
on päivitetty.

UPM:n biojalostamohanke on edennyt perussuunnitteluvaiheeseen. Toteutuessaan biojalostamo sijoittuu
HaminaKotka satamaan.
Kesälle 2021 satamaan vahvistetut 16 ulkomaista risteilijäkäyntiä peruuntuivat yksi kerrallaan koronatilanteen
takia, mutta Viking Line toteutti kolme kotimaista risteilyä, joiden yhtenä pysähdyspaikkana oli Kotka. Syyskuulle onnistuttiin saamaan kaksi maailmanluokan risteilyvierailua Haminaan. Risteilyliikenteen edellytyksiä
parantavan EU-rahoitteisen Kotka Pax -hankkeen töiden suunnittelua on tehty kevään 2021 aikana.

D-osan kehittäminen Kotkan Mussalossa etenee toiseen vaiheeseen, jossa rakennetaan kaksi uutta laituria.
Hietasen satamanosaa on suunniteltu kehitettäväksi investoimalla uusimman kehityksen mukaiseen kelluvaan
laituriin, joka voidaan tarvittaessa siirtää myös johonkin
toiseen satamanosaan.
Neuvottelut satamaan sijoittumista suunnittelevien asiakkaiden ja yhteistyö satamassa jo toimivien yritysten
kanssa on ollut koko alkuvuoden 2021 erittäin vilkasta.
Neuvotteluja satamaan sijoittumisesta käytiin alkuvuoden aikana useiden yritysten kanssa. Fintoil Oy:n mäntyöljyjalostamon rakennustyöt ovat käynnistyneet Haminassa. Suomen Malminjalostus Oy ja kiinalainen
CNGR valmistelevat akkutehdashanketta Haminaan.
Terrafamen kanssa tehtiin akkuteollisuuden kuljetusten keskittämissopimus. Fertilog Oy:n ja Rauanheimo
Oy:n merkittävät investoinnit lannoiteliikenteeseen
etenevät Mussalossa ja Tanking Terminal Kotka Oy:n
metanolin käsittelyn terminaali on valmistumassa.

Sataman kunnossapitotöitä on tehty kunnossapitosuunnitelman mukaisesti. Investointien yhteismäärä
tammi-heinäkuussa oli 2,8 miljoonaa euroa.
Mussalon satamanosaan on valmistunut 5G-testiverkko, jossa pilotoidaan erilaisia sataman toimintaa tehostavia ja turvallisuutta parantavia teknologioita. Sähköisen paikka- ja kartoitusjärjestelmän (Gisgro) tietosisältöjä täydennetään kesän aikana.

Merkittävimmät riskit ja niiden hallintakeinot
Yhteistyö kumppanien kanssa- satama halutaan mukaan
moniin hankkeisiin, mutta rajallisia resursseja ja investointimahdollisuuksia ei pystytä suuntaamaan tehokkaasti ja tuottavimmalla tavalla. Riskiä hallitaan lobbaamalla sataman liikennejärjestelyjä parantavia hankkeita
(erityisesti rantarata) ja osallistumalla aktiivisesti asiakkaiden hankkeisiin (D-alueen sellukeskus-, UPM:n biodiesel ja akkuteollisuuden hankkeet).

vaan tavaramäärään. Riskiä hallitaan varautumissuunnittelulla. Tehty suunnitelma sijaisten palkkaamisesta taudin
mahdollisesti levitessä. Työmatkustaminen lopetettu ja
vieraita otetaan toimistolla vastaan erittäin rajatusti. Taloudellisiin riskeihin varaudutaan tiukalla kulujen hallinnalla ja siirtämällä investointeja.
Tietomurrot, palvelunestohyökkäykset ja kiristyshaittaohjelmat. Riskiä hallitaan pitämällä ohjelmistot ja käyttöjärjestelmät päivitettyinä. Uusittu tietosuojapalvelu käytössä. Koulutetaan ja tiedotetaan henkilöstöä tietoturvauhkista.

Laivakoon kasvaminen aiheuttaa investointipaineita laitureiden rakentamiseen ja korjaamiseen. Riskiä hallitaan
kuulemalla asiakkaiden tarpeita ja sitouttamalla asiakkaat
pitkäaikaisiin liikennesopimuksiin, mikäli investointeja
tehdään.

Luonnonilmiöistä johtuvat riskit. Riskiä torjutaan huomioimalla ääritilanteet rakenteita suunniteltaessa sekä laatimalla ja ylläpitämällä hätätilasuunnitelmia sekä harjoittelemalla niiden varalle.

Maailmantalouden kehittyminen – sataman toiminta riippuvaista yleisestä talouden kehittymisestä. Koronapandemia ja sen myötä syntynyt konttipula ja logistiikan hintojen nousu pienentävät sataman kautta kulkevaa tavaramäärää. Riskiä hallitaan monipuolisella palvelutarjonnalla
ja asiakaspohjan laajentamisella sekä kilpailukyvyn kehittämisellä.

Kemialliset riskit, palo- ja vuotoriskit, sähkökatkokset ja
tekniset järjestelmäriskit. Riskejä hallitaan palo-, vuotoja kamerajärjestelmillä, vartioinnilla sekä teknisten laitteiden jatkuvilla huoltosopimuksilla. Henkilöstöä perehdytetään ja asiat pidetään esillä asiakastilaisuuksissa.

Pandemiat ja tartuntataudit. Epidemian leviämisen estämiseksi joudutaan tekemään suojautumista ja töiden erityisjärjestelyjä sekä henkilöstön mahdollisesti sairastuttua hankkimaan sijaistyövoimaa tai supistamaan toimintoja. Pitkään jatkuessa epidemia hidastaa yleistä talouskehitystä, mikä heijastuu viiveellä sataman kautta kulke-

Infran kunto ja saneerausvelka. Riskiä hallitaan laatimalla
kunnossapitosuunnitelmat, rakentamalla hälytysjärjestelmiä vahinkotilanteisiin sekä tekemällä ennakoivia huoltotoimia. Vakuutukset pidetään ajan tasalla muille toimi-
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joille mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen varalle. Budjetoidaan saneerauksiin lisää rahaa mahdollisuuksien mukaan.

Henkilöstövaihdokset ja osaamisen siirtäminen. Hiljainen
tieto katoaa eläköitymisen tai henkilöiden vaihtumisen
yhteydessä. Uudet henkilöt valitaan riittävän ajoissa,
jotta ehtii työskennellä yhtä aikaa eläkkeelle jäävän
kanssa. Asioiden dokumentoinnin kehittäminen.

Omistajien kovat tuotto-odotukset. Riskiä hallitaan avoimella tiedottamisella sataman taloudellisesta tilanteesta.
Hallituksen jäsenet perehdytetään hyvin.

Tuloksellisuusmittarit (konserni)
Liikennemäärä, tuhatta tn
Liikevaihto, €
Liikevaihdon muutos %
Liikevoitto, €
Liikevoitto %
Tilikauden tulos, €
Käyttökate %
Sijoitetun pääoman tuotto %
Lainat, €
Leasingvuokravastuut, €
Taseen loppusumma, €
Omavaraisuusaste %
Haminan kaupungin omistusosuus, %
Henkilöstö

Alihankkijariski – alihankkijoita rajallinen määrä alueella
ja toimialalla. Riskiä hallitaan alihankkijoiden aktiivisella
etsinnällä ja seurannalla verkostojen kautta.

TP 2019

TP 2020

TA 2021

18,1
45 456 687
+6,2
11 169 295
24,6
7 551 768
59
6,0
98 292 831
672 889
187 891 244
31
40
65

14,8
41 164 293
-9.8
9 359 360
22,7
6 056 147
63
4,8
94 562 425
465 705
175 222 172
36
40
66

16,6
42 600 000
+3,1
4 800 000
11,3
2 570 000
49
2,5
86 425 000
700 000
167 000 000
43
40
63

Kaupungin sijoitukset

TP 2019

TP 2020

TA 2021

Oman pääoman sijoitus Haminan
kaupungilta €
Pääoma- ja muut lainat €
Takaukset €

1 400 000

1 400 000

1 400 000

Toteutuma
31.7.2021
1 400 000

ei ole
24 843 446

ei ole
23 351 168

ei ole
20 730 044

ei ole
21 629 648
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Toteutuma
31.7.2021
8,9
23 854 767
-2,5
6 514 053
27,3
4 629 477
66
5,8
90 191 256
333 000
171 500 983
39
40
67

Yhteisön nimi

Linnoituksen Uimahalli Oy

Yhteisön tytäryhtiöt

-

Toiminta-ajatus
Uimahallirakennuksen vuokraus uimahalli- ja muihin liikunta- ja hyvinvointipalveluihin.
Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet 2021
Uimahallitoiminnasta vastaa kaupunki.
Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2021
Kiinteistön tilojen ylläpito ja huolto oikeaan aikaan.
Yhtiön taloudellinen tulos on nolla.
Tärkeimmät investoinnit 2020-2023
Vuosien 2019—2020 vaihteessa on laadittu uimahallin
ulkotilojen kehittämissuunnitelma. Toteutusurakka on

meneillään. Valmistumistavoite lokakuu 2021. Yhtiö on
varautunut noin 1,0 M€ kustannukseen.

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä investointien toteutumisesta
Koronarajoitukset vaikuttavat hallin käyttäjämääriin.
Sillä ei ole kuitenkaan isoa taloudellista vaikutusta yhtiön kannalta.

Ulkotilojen investointiurakka etenee noin aikataulussa
ja kustannustasossa.

Merkittävimmät riskit ja niiden hallintakeinot
Kaikki uimahallin rakenteisiin liittyvät ongelmat ja vauriot
vaikuttavat heti tilojen käyttömahdollisuuksiin. Ongel-

mien ehkäisyyn varaudutaan suorittamalla huolto- ja korjaustyöt ajallaan ja suunnitelmallisesti. Uimahalli on kohtuullisen uusi. Siten kiinteistön kunto on myös hyvä.

26

Tuloksellisuusmittarit

TP 2019

TP 2020

TA 2021

Liikevaihto €
Liikevaihdon muutos-%
Liikevoitto %
Tilikauden tulos, €
Sijoitetun pääoman tuotto %
Lainat €
Leasingvuokravastuut, €
Taseen loppusumma
Omavaraisuusaste %
Haminan kaupungin omistusosuus
%
Henkilöstö
Yhtiöllä ei ole omaa henkilökuntaa.

844 127
-0,6
31,81
44 297
4,4
9 350 000
9 799 044
5,0
100

832 139
-1,8
31,0
42 918
5,0
9 200 000
9 702 496
5,0
100

842 000
-0,6
20,54
0
2,7
9 050 000
9 740 000
7,0
100

Toteutuma
31.7.2021
479 100,61
-2,46
37,02
66 153
1,87
8 975 000
9 706 000
5,35
100

0

0

0

0

Kaupungin sijoitukset

TP 2019

TP 2020

TA 2021

567 275

567 275

567 275

Toteutuma
31.7.2021
567 275

ei ole
9 350 000

ei ole
9 200 000

ei ole
9 050 000

ei ole
8 975 000

Oman pääoman sijoitus Haminan
kaupungilta €
Pääoma- ja muut lainat €
Takaukset €
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TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO
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TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Strategisen johtamisen palvelualue
Toimielin
Tulosalue
Tulosyksiköt
Tehtävä

KAUPUNGINVALTUUSTO
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginvaltuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Valtuusto vastaa kaupungin taloudesta ja toiminnasta. Valtuusto on hallintosäännöllä siirtänyt toimivaltaansa myös muille
toimielimille.

Talousarvion toteutuminen

Toimintakate on toteutunut budjetoitua parempana.

Toimielin
Tulosalue
Tulosyksiköt
Tehtävä

TARKASTUSLAUTAKUNTA
Tarkastustoimi
Tarkastustoimi
Kuntalain mukaisen tarkastuksen järjestäminen, kunnanvaltuuston päätettävien tarkastusta
koskevien asioiden valmistelu, valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arviointi sekä tilintarkastus.

Talousarvion toteutuminen

Toteutumisprosentti jää pieneksi, koska tilintarkastusyhteisön laskutus jaksottuu toteutuneiden tarkastuspäivien perusteella.
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Toimielin
Tulosalue
Tulosyksiköt
Talousarvion sitovuus
Vastuuhenkilö
Tehtävä

KAUPUNGINHALLITUS
Strateginen johtaminen
Konsernijohto, Yleinen hallinto ja edunvalvontatehtävät, Viestintä, Tietohallinto
Toimintakate
Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä kaupunginvaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa.

Talousarvion toteutuminen

Toimintakatteen toteutumisprosenttia nostaa koko
vuodelta maksettu Kuntaliiton jäsenmaksu ja pelastustoimen koko vuoden investointiosuus.

Toimielin
Tulosalue
Tulosyksiköt
Talousarvion sitovuus
Vastuuhenkilö
Tehtävä

KAUPUNGINHALLITUS
Kymsote-kuntayhtymäosuudet
Sote-kuntayhtymäosuudet
Toimintakate
Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus vastaa sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelusopimuksesta sekä
sopimuksen seurannasta ja arvioinnista.

Talousarvion toteutuminen

Kuluvan vuoden määrärahat eivät tule riittämään ja
Kymsoten ennusteen mukaisesti maksuosuuksia tarkistetaan 2,4 miljoonaa suuremmiksi. Lisäksi kuntayhtymän tilikauden ennustetusta alijäämästä varaudutaan
viime vuoden tavoin kirjaamaan 3,1 miljoonan euron
tulosvaikutteinen pakollinen varaus.

Määrärahaan sisältyy Sote-kuntayhtymän maksuosuuksien lisäksi myös sote-avustukset.
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Toimielin
Tulosalue
Tulosyksiköt
Talousarvion sitovuus
Vastuuhenkilö
Tehtävä

KAUPUNGINHALLITUS
Johdon asiantuntijapalvelut
Hallintopalvelut, Henkilöstöpalvelut, Talouspalvelut, Vaalit
Toimintakate
Talousjohtaja
Tukea demokraattista päätöksentekoa sekä strategista ja operatiivista johtamista, huolehtia
kaupungin johtamisjärjestelmän toimivuudesta, luoda yhteistyössä ydinprosessien kanssa
edellytyksiä sille, että kaupunkilaisille tuotettavat palvelut ovat vaikuttavia, tehokkaita ja taloudellisia sekä tuottaa ydinprosesseille hallinto-, talous- henkilöstö-, omistajaohjaus-, viestintä- ja tietohallinnon palveluita. Tulosalue vastaa myös kaupungin asiointipalvelusta.

Talousarvion toteutuminen

Toimintakate on toteutunut budjetoitua parempana.
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Hyvinvoiva haminalainen palvelualue

Toimielin
Tulosalue
Tulosyksiköt
Talousarvion sitovuus
Vastuuhenkilö
Tehtävä

KASVATUS JA KOULUTUS -VALIOKUNTA
Kasvatus- ja koulutuspalvelut
Varhaiskasvatus ja opetuksen tuki, Opetus- ja nuorisopalvelut, Varhaiskasvatus
Toimintakate
Muutosjohtaja
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 nuoruuden luominen yhteistyössä vanhempien kanssa. Toiminta on tavoitteellista, suunnitelmallista ja sitä arvioidaan jatkuvasti.
Elinikäisen oppimisen mahdollistaminen yksilön ja eri väestöryhmien tarpeet huomioon ottaen.
Toiminnan painopisteinä ovat laadukas opetus, yhteisöllisyys, turvallisuus, hyvinvointi ja kiireettömyys.

TILANNEKATSAUS 31.7. JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMISESTA
Varhaiskasvatus ja opetuksen tuki
Varhaiskasvatuksen kysyntään vaikuttavat syntyvyyden
lisäksi perheiden valinnat, muuttoliikkeen suunta ja valtakunnalliset linjaukset mm. asiakasmaksujen osalta.
Perheiden valinnat vaikuttavat myös yksityisen ja kunnallisen varhaiskasvatuksen osuuteen sekä kotihoidon
tuen ja Hamina-lisän käyttöön.

kulttuurisuuden osaamisen vahvistaminen, monikielisten perheiden tukeminen ja palveluohjaus. Liikunnallisen elämäntavan vahvistaminen-hanke on tukenut toiminnallista oppimista ja innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen-hanke on tuonut tvt-laitteet
osaksi varhaiskasvatuksen arkea sekä luonto- ja lähiympäristö kasvatusta. Tavoitteena on ollut myös henkilöstön tvt-osaamisen ja lasten osallisuuden lisääminen.

Laadukkaan varhaiskasvatuksen ja opetuksen tuen toteutumisen varmistaa riittävä, sitoutunut ja ammattitaitoinen henkilöstö. Vuoden alussa vahvistettiin lähiesimiehisyyttä lisäämällä varhaiskasvatusyksiköiden
johtajia ja samalla luovuttiin tiimivastaava-mallista. Uusi
malli on osoittautunut toimivaksi ja käynnistynyt hyvin. Esimiestyötä kehitetään ja yhtenäistetään edelleen
mm. esimiehille järjestettävien valmennusten avulla.

Varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet
sekä laadun kehittäminen- hanke on vahvistanut suomi
toisena kielenä opetusta sekä kielellisten erojen tasoittamista ennen esiopetusvuotta.
Mielenterveysosaamisen vahvistamiseen kunnissa tähdännyt hanke on vahvistanut positiivista pedagogiikkaa,
mielenterveysosaamista ja edistänyt hyvinvointia lisääviä käytäntöjä.

Henkilökuntaa on vakinaistettu ja avoimet varhaiskasvatuksen opettajan toimet on saatu täytettyä pätevillä
henkilöillä. Esi- ja alkuopetuksen kuraattori on rekrytoitu vastaamaan lisääntyneeseen tuen tarpeeseen, tukemaan lasten siirtymävaihetta kouluun ja osaltaan kehittämään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyötä. Opiskeluhuollon yhteisöllisen työn osuutta
on lisätty ja yhteistyötä koulujen ja nuorisopalveluiden
kanssa on kehitetty.

Kesäkuussa on haettu kolmea uutta hankerahaa, joista
yhden tavoitteena on psykologi- ja kuraattoripalveluiden vahvistaminen.
Hamina valikoitui mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun. Kokeiluryhmä
toimii Pyhällön päiväkodissa ja sen piiriin kuuluu kaksi
lasta. Verrokkiryhmänä on 5-vuotiaiden ryhmä Neuvottoman päiväkodissa. Kevään aikana valmisteltiin paikallinen kaksivuotisen esiopetuskokeilun opetussuunnitelma.

Kevään aikana varhaiskasvatuksessa on ollut käynnissä
viisi hanketta. Positiivisen diskriminaation edistäminen
-hankkeen tavoitteena on ollut monikielisyyden- ja
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Opetus- ja nuorisopalvelut
Kasvatus- ja koulutuspalveluissa koronatilanne on vaikuttanut eniten perusopetuksen järjestämiseen, jonka
onnistumista sekä etä- että lähiopetuksena ovat varmistaneet opetushenkilöstön joustava asenne tehdä
työtä eri tavoin ja uusilla työkaluilla haastavassa koronatilanteessa. Digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen kouluissa on kasvanut merkittävästi koronatilanteen seurauksena.

mm. liikkuvaa nuorisotoimintaa on lisätty nupa-paku toiminnan avulla, mitä syksyllä 2021 Aseman lapset ry:n
kanssa yhteistyönä toteutettava Wauto-toiminnan kokeilu laajentaa.
Nuorisopalveluiden henkilöstön työn tueksi hankitaan
kumppanuustoiminnan avulla yhteistyötahoja harrastustoiminnan, erityisesti ehkäisevän päihdetyön ja etsivän nuorisotyön toteuttamiseksi. Etsivän nuorisotyön
keskeinen yhteistyökumppani on Ekamin rannikkopajatoiminta.

Positiivisen pedagogiikan toimintatapoja on otettu perusopetuksessa käyttöön vaiheittain eri kouluilla. Kiusaamista ehkäisevä toimintatapa on rakennettu koulujen parhaita käytäntöjä yhdistäen ja toimintatapojen
käyttöönotto on meneillään. Kiusaamistapausten ratkaisemisessa nuorisopalvelut on tarjonnut apua opetushenkilöstölle osana koulunuorisotyötä.

Nuoret ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa nuorten hyvinvointisuunnitelmaa, minkä mukaisesti nuorten osallistumista tapahtumien ja toiminnan
järjestämiseen jatketaan ja lisätään opetus- ja kulttuuriministeriön linjaamien nuorten osallisuuskriteerien
mukaisesti.

Varsinkin perusopetuksessa toiminnan kehittämishankkeita on jouduttu rytmittämään ja myös siirtämään koronatilanteen vuoksi, jotta ensimmäiseksi on varmistettu koulujen arjen mahdollisimman sujuva toiminta.

Haminan lukio jatkaa tuloksellista työtään, jossa kansainvälisyys, suomenkielisten opintojen tarjoaminen
jatkossa myös ulkomaalaisille, korkeakoulu- ja muu oppilaitosyhteistyö ja kehittämistyö hankkeiden avulla jatkuu. Kumppaniyhteistyössä on kuitenkin keskeisintä ollut kevään 2021 aikana kaksoistutkintoyhteistyön ja
ratsastuspainotteisen lukiokoulutuksen rakentaminen
yhdessä Harjun oppimiskeskuksen kanssa.

Kouluverkon tarkoituksenmukaisuutta on arvioitu
säännöllisesti ja perusopetuksen koulujen määrään vaikuttaa eniten oppilasmäärät ja niiden muutokset. Seuraavan kerran kouluverkkoa arvioidaan Haminan kaupungin strategiapäivityksen yhteydessä vuoden 2022 aikana.

Myös verkkopedagogiikan kehittämistä jatketaan lukiossa koronatilanteen mahdollistamalla tavalla.

Koulunuorisotyötä on vahvistettu ja lisätty nuorisopalveluiden organisaatiomuutoksen jatkumona ja hankeavustusten avulla. Nuorisopalveluissa on toiminut
kaksi hanketyöntekijää keväästä 2021 alkaen.

Oppivelvollisuuden laajentuminen toisen asteen koulutukseen otetaan huomioon lukion toiminnassa ja sitä
varten on vuonna 2020 aloitettu seudullinen yhteistyö
eri oppilaitosten kanssa Ekamin koordinoimana. Yhteinen työskentely oppivelvollisuuden laajentumisen
vuoksi jatkuu vuonna 2021.

Koulunuorisotyöhön satsataan edelleen vuosina
2021—2022 samoin kuin nuorten kesätoimintaan, jota
järjestettiin nuorille ja nuorten kanssa pitkin kesää
2021. Myös nuorten harrastus- ja muuta toimintaa,
Kansalaisopisto
Kansalaisopiston toiminnan tavoitteena on edelleen
saada yhä enemmän eri-ikäisiä harrastamaan ja opiskelemaan kansalaisopistossa, jonka toimintaa edelleen
vahvistetaan tietotekniikan ja kurssien uudistamisen
avulla vuosina 2021—2022.

Kansalaisopisto jatkaa verkostoitumista eri oppilaitosten, mm. 2. asteen oppilaitosten ja kesäyliopiston
kanssa. Taloutta kohennetaan muuntamalla kannattamatonta kurssitoimintaa kannattavaksi mm. kurssien
käytännön toteutustapoja ja pedagogiikkaa uudistamalla. Myös tilankäytön kustannustehokkuutta arvioidaan jatkuvasti.

Kesälukukauden kursseille on saatu hyvin opiskelijoita
mukaan, vaikka kaikki kurssit on toteutettu etänä, mikä
on ollut pääsääntöinen toteutustapa kevään ja kesän aikana. Koronatilanteen oppien avulla jatkossa tarjotaan
kursseja yhä monimuotoisemmin sekä etä- että lähiopetuksena.
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Talousarvion toteutuminen

Toimintatuloja kasvattavat viime vuodelta jaksotetut
pääsääntöisesti valtionavustushankkeet. Varhaiskasvatuksen toimintatulojen menetyksiä on tullut vuoden

Toimielin
Tulosalue
Tulosyksiköt
Talousarvion sitovuus
Vastuuhenkilö
Tehtävä

2021 aikana, mutta niiden määrät ovat merkittävästi vähäisempiä verrattuna koronakevääseen 2020.

HYVINVOINTIVALIOKUNTA
Hyvinvoinnin edistäminen
Hyvinvoinnin edistäminen, Kirjasto- ja tietopalvelut, Kulttuuripalvelut ja Liikuntapalvelut
Toimintakate
Osallisuusjohtaja
Hyvinvoinnin edistämisen palvelut, järjestöyhteistyö/kumppanuus, kirjastopalvelut, kulttuuripalvelut ja liikuntapalvelut edistävät toiminnallaan vapaata kansalaistoimintaa ja lisäävät yhteisöllisyyttä sekä kuntalaisten aktiivisuutta. Painopiste on ennaltaehkäisevässä toiminnassa ja kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnin edistämisessä.

TILANNEKATSAUS 31.7. JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMISESTA
Hyvinvoinnin edistäminen
Osallisuussuunnitelma on valmistunut. Valmistelu pysyvän, poikkihallinnollisen hyvinvointityöryhmän perustamisesta on käynnistynyt. Lisäksi on jatkettu digihyvinvointiin ja digisyrjäytymisen ehkäisyyn liittyvän pysyvän
toimintamallin valmistelua. Ikäystävällisen asumisen kehittämishanke on käynnistynyt. Hankkeella osallistetaan
taloyhtiöitä hyvinvoinnin edistämiseen esteettömän,
turvallisen ja aktivoivan asumisen avulla. Vanhusneuvosto on ollut mukana ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden suunnittelussa. Nuorten hyvinvointia edistävä toimenpidesuunnitelma on valmisteltu ja
toimenpiteiden käyttöönottoa on tehty yhdessä hami-

nalaisten nuorten, nuorisovaltuuston ja nuorisopalveluiden kanssa. Suunnitelmat järjestöjen systemaattisesta
osallistamisesta hyvinvointityöhön on edistynyt hyvin
alueellisen järjestöasiantuntijan toimesta.
Hyvinvoinnin edistämiseen sisältyy kirjasto- ja tietopalveluiden, kulttuuripalveluiden ja liikuntapalveluiden lisäksi vanhusneuvoston, vammaisneuvoston ja nuorisovaltuuston toiminta, kohtaamispaikat, veteraanikoti, kotoutumisen edistäminen sekä kumppanuus- ja järjestötoiminta. Kumppanuuksia ja osallisuutta vahvistavia toimintamalleja rakennetaan ja vahvistetaan osaksi koko
kaupungin toimintaa.

Kirjasto- ja tietopalvelut
Monipalveluauto on valmistuksessa ja toimintamalleja
on rakennettu yhdessä eri kumppaneiden, kuten Miehikkälän ja Virolahden kuntien sekä Kymsoten kanssa.

kanssa ja se on huomioitu osana kulttuuripolkutoimintaa.
Tilojen kehittäminen ja uudistaminen etenevät eri kirjastotoimipisteissä. Tilasuunnitelman laadinta on käynnistynyt. Lasten ja nuorten kirjastotyötä on kehitetty
hankesuunnitelman mukaisesti.

Omatoimipalvelut on käyttöönotettu Haminan pääkirjastossa.
Lasten ja nuorten kirjastotyön kehittäminen on edennyt
yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen
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Kulttuuripalvelut
Lasten ja nuorten kulttuuripolkutoimintaa on vahvistettu
yhdessä kumppaneiden kanssa. Tapahtumia on suunniteltu ja järjestetty koronatilanteen sallimissa rajoissa. Palveluita on järjestetty myös digitaalisesti.

Kulttuuripalvelut on valmistellut eri toimijoiden kanssa
yhteistyössä kulttuurimatkailun kehittämishankkeen samalla yhteistyötä lisäten. Opetus- ja kulttuuriministeriö
ei myöntänyt hankerahoitusta, mutta toimenpiteitä on
jatkettu osana kaupungin kulttuurikesää.

Verkostomaisen kulttuurikeskustoiminnan suunnittelua
ja siihen liittyviä toimenpiteitä on jatkettu. Summan koulun tiloja on suunnattu kulttuuritoimintaan.

Kulttuuripalvelut on järjestänyt monipuolista Kukkiva
kulttuurikesä- toimintaa terveysturvallisuus huomioiden
eri puolilla Haminaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Liikuntapalvelut
Ulkoilua on järjestetty ohjatusti ympäri kaupunkia, toiminta- ja liikuntakyvyn menettämisen uhan alla oleville
on järjestetty terveysturvallisesti kuntosali- ja vesiliikun-

taa. Kylät lentoon -hanke sai jatkorahoitusta 44.000 euroa. Liikuntaneuvonnan markkinointisuunnitelma on
valmistunut.

Talousarvion toteutuminen
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Vetovoimainen Hamina
Toimielin
Tulosalue
Tulosyksiköt
Talousarvion sitovuus
Vastuuhenkilö
Tehtävä

KILPAILUKYKYVALIOKUNTA
Elinkeino- ja vetovoimapalvelut
Elinkeinopalvelut, Maaseutupalvelut ja Vetovoimapalvelut
Toimintakate
Muutosjohtaja
Elinkeinoelämän kehityshankkeiden tukeminen ja toimivien ratkaisujen
etsiminen kumppanuuksien ja seutuyhteistyön avulla.
Tavoitteena on luoda menestymisen edellytyksiä paikkakunnalla jo oleville ja sinne aikoville
yrityksille. Työllisyyden edistäminen on osa kaupungin elinkeinopolitiikkaa.
Uusien työpaikkojen luomiseksi panostetaan voimakkaasti markkinointiin. Luodaan mahdollisimman hyvät edellytykset ja valmiudet monipuolisen tonttitarjonnan aikaansaamiseksi onnistuneen
maanhankinnan ja ajan tasaisen kaavoituksen avulla.
Elinvoimaisen maaseudun kehittäminen ja kaupungin elinvoimasta ja vetovoimasta huolehtiminen
ovat keskeisiä tehtäviä

TILANNEKATSAUS 31.7. JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMISESTA
Elinkeinopalvelut
HaminaKotkan Satama Oy, siihen liittyvä satamasidonnainen teollisuus sekä Haminan profiloituminen datakeskuksien houkuttelevan sijaintipaikkana muodostaa kaupungin elinkeinopalveluiden merkittävimpiä kokonaisuuksia. Nämä luovat vankan pohjan myös tulevaisuuden
laajamittaiselle kehittämiselle. Tätä tukee myös yhdessä
Cursorin kanssa tuotettavat yrityspalvelut, kaupungin ja
yrittäjien välinen yhteistyö sekä kaupungin tuottamat

työelämäpalvelut. Työelämäpalveluiden tekemä työllisyyden edistäminen on tulevaisuudessa merkittävässä roolissa. Kaupungin tulee vastata työelämän uusiin haasteisiin ja mahdollistaa tätä kautta myös uusien työpaikkojen
syntymistä kuin myös työttömyyden vähentämistä. Matkailu- ja yhteyspäällikkö aloittaa työt syksyllä. Hän tulee
työskentelemään tiiviisti myös elinkeinoelämän parissa.

Maaseutupalvelut
Maaseutupalvelut on osa kaupungin toimintaa sekä sisäisesti että alueellisesti myös tulevina vuosina. Maaseutupalveluiden ydintoiminta on lainsäädännöllisellä tasolla
hyvin tarkkaan määritelty ja Haminassa pääpaikkaa pitävä
yksikkö on resursseiltaan hyvässä kunnossa. Lakisääteisen toiminnan lisäksi toimintamme on suuntautunut yhteistyöhön maaseutuyrittäjien ja koko kaupunkiorganisaation kanssa. Roolimme on olla mahdollistaja, osallistaa
ja osallistua. Olemme nopeiden kokeilujen ja tekemisen
yksikkö. Kuluvalla vuodella suosiotaan on kasvattanut
Lankilan pulkkamäki, jossa maaseutupalvelu on ollut aktiivinen toimija. Veteraanipäivän yhteistyö kulttuuritoimen, Suuri Postivarkaus trailerin toteutus yhdessä museotoimen, Perhepäivä Luonnollisesti Landella avoimen

varhaiskasvatuksen ja maaseutuyrittäjien kanssa sekä
vielä suomenhevosen päivä Haminassa, jossa myös kohdataan lapset ja nuoret. Jatkamme yhteistyötä ruokapalveluiden kanssa lähiruuan ja luomun parissa. Myös esiselvityshanke Hevoset Bastionissa työllistää meitä. Maaseutuyritysten toiminnan laajentuminen ja monipuolistuminen asettavat maaseutupalveluille merkittävän kehittämishaasteen myös tulevaisuudessa. Maaseutupalveluiden
uusi rooli maaseudun ja koko kaupungin elinvoimaisuuden lisäämisessä tulee nousemaan entistä merkittävämpään rooliin. Väljästi asutut alueet tulee nähdä todellisena vetovoimatekijänä alueella.
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Tapahtumatuotanto ja museot
Tapahtumatuotannossa tärkeää on turvata tapahtumien
toteuttamisen mahdollisuus Hamina Bastionissa sekä
koko kaupungissa koronaviruksen aiheuttamista rajoituksista huolimatta kehittämällä aktiivisesti toimintamalleja, joita myös ulkopuoliset tapahtumajärjestäjät voivat
hyödyntää. Bastionin infrastruktuuria vahvistetaan uusilla
istuimilla ja katsomorakenteiden lisäosilla, jotka mahdollistavat myös ulosvuokrauksen ja vahvistavat Bastionin
tulopohjaa.

luun. Kokoelmatilojen muutolla on mahdollisuus saavuttaa pitkän tähtäimen säästöjä ja parantaa toiminnan tehokkuutta. Haminan kaupungin museot on vuoden 2020
alusta alkaen ollut valtionosuuden piirissä, mutta tämä
OKM:ltä kaupungille tuleva osuus ei valitettavasti näy
museoiden omassa rahoituksessa. Museoiden perusrahoitusta pyritään siis edelleen laajentamaan haettavilla
hankerahoituksilla, jotta museoissa pystytään järjestämään mm. osallistavaa yleisötoimintaa, josta museoilla
on jo pitkä kokemus. Yhteistyötä mm. kulttuuripalveluiden ja kolmannen sektorin kanssa kehitetään.

Koronapandemian vuoksi Hamina Tattoota ei järjestetty
kesällä 2021. Kesän 2021 näyttelyt Tanelinkulmassa, Bastionissa sekä uutena avauksena Pitäjänsaarella osoittivat,
miten uudella tavalla toimimalla pystytään luomaan kaupungille uudenlaista vetovoimaa. Myös Bastion Jazzien
sekä Tervasaaren konserttien toteuttaminen osoittivat
nopeaa reagointikykyä muuttuneessa tilanteessa. Yhtenä
merkittävänä tekijänä onnistumisessa oli laaja-alainen, yli
organisaatiorajat ylittänyt toiminta ja yhteen hiileen puhaltaminen.

Tapahtumatuotannon ja museoiden toiminnassa on tärkeää varmistaa, että toiminnot jatkuvat koronasta huolimatta. Tämä tarkoittaa uudenlaista tapahtumien järjestämistä sekä uudenlaista osallisuutta. Tavoitteena on, ettei
tapahtumia peruttaisi vaan ne tarvittaessa järjestettäisiin
uudella tavalla.
Haminan kaupungin museoiden ja Lippumaailman toimintaa ja näyttelyitä kehitetään houkuttelemaan sekä matkailijoita että kaupunkilaisia.

Kaupunginmuseon uudistettu pysyvä näyttely digitaalisine sisältöineen on valmistunut ja avattu yleisölle. Näyttelyn digitekniikka mahdollistaa jatkossa näyttelyn laajentamisen myös verkkovälitteiseksi, mikä mahdollistaa esimerkiksi virtuaalivierailujen toteuttamisen. Museoissa on
kesän aikana toteutettu mm. YouTubeen opastusvideo
Kauppiaantalomuseosta. Ulkopuolista rahoitusta haetaan digiuudistusten jatkamiseksi. Syksyn aikana museot
keskittyvät erityisesti kokoelmatilojen muuton valmiste-

Kesän kävijämäärät ovat museoissa koronan vuoksi jääneet edellisen vuoden tapaan noin puoleen normaalien
vuosien tilanteesta. Kotimaan matkailukesä jatkui odotetun vahvana. Tähän vastattiin mm. näyttelytoimintaa kehittämällä.

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion tuottojen vähäisyys johtuu Tattoon peruuntumisesta. Tämä näkyy myös kulujen vähentymisenä.

Muuten talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaisena.

37

Toimielin
Tulosalue
Tulosyksiköt
Talousarvion sitovuus
Vastuuhenkilö

KILPAILUKYKYVALIOKUNTA
Kaupunkisuunnittelu
Kaavoitus ja maankäyttö
Toimintakate
Muutosjohtaja

Tehtävä

Kaupunkiseutua suunnitellaan toimivaksi, viihtyisäksi ja ekotaloudellisesti kestäväksi. Huolehditaan kaupungin maapolitiikan valmistelusta, kaavoituksesta, tonttitarjonnasta, kiinteistönmuodostuksesta sekä mittaus- ja kartastopalveluista.

TILANNEKATSAUS 31.7. JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMISESTA
Kaavoitus ja maankäyttö
Kaavoituksessa ja maankäytössä alkuvuosi on sujunut
suunnitelmien mukaisesti. Hillonlahden alueen kaavoitus
on vienyt resursseja ja tämä projekti on heijastunut toimintaan. Kaava on saatu kesän aikana valmiiksi. Tämän
jälkeen päästään muihin projekteihin aktiivisesti käsiksi.

Maanmittausinsinöörin rekrytointi on osoittautunut
haasteelliseksi, mutta uusi henkilö on valittu ja aloitti syksyllä tehtävässä. Satamasidonnaisen teollisuuden kasvava
kysyntä asettaa maanhankinnan sekä maankäytön suunnittelun kaupungissa entistä merkittävämpään rooliin.

Talousarvion toteutuminen

Hillonlahden kaavan laatiminen on aiheuttanut ylimääräisiä kuluja. Loppuvuoden osalta tilanne tulee tasoittumaan.

Toimielin
Tulosalue
Tulosyksiköt
Talousarvion sitovuus
Vastuuhenkilö
Tehtävä

KAUPUNKIKEHITYSVALIOKUNTA
Kaupunkikehityspalvelut
Kiinteistöpalvelut, Aluepalvelut, Ruoka- ja puhtauspalvelut
Toimintakate
Ympäristöpäällikkö
Kaupungin toimitiloista ja yleisistä alueista huolehtiminen asiakaslähtöisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti, huomioiden myös kaupunkiympäristön turvallisuus, viihtyisyyden ylläpito ja
kehittäminen.
Kaupungin palvelualueilla on käyttötarpeen ja taloudellisten resurssien mukaiset toimitilat.
Infrastruktuurin ja kiinteistöomaisuuden arvon säilyttäminen.
Tuottaa kaupungin eri tilaajille tukipalveluja, joilla täydennetään tilaajien kasvatuksellisia, terveydellisiä ja elämyksellisiä tavoitteita. Aktiivisen toiminnan sekä ammattitaitoisten ja kehityshaluisten moniosaajien avulla huomioidaan asiakastyytyväisyys, taloudellisuus ja henkilöstön hyvinvointi.
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TILANNEKATSAUS 31.7. JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMISESTA
Kiinteistöpalvelut
Kiinteistöpalvelut huolehtivat tarvittavien tilojen rakennuttamisesta, kunnossapidossa ja huollosta. Kiinteistöjen
jalostaminen ja yhteyden kiinteistösijoittajiin on huomioitava tulevassa toiminnassa.

kiinteistörakennusmestarin eläköitymiseen liittyvät järjestelyt ovat kuitenkin vaikuttaneet hieman uusien hankkeiden käynnistämiseen. Perustehtävää on hoidettu edelleenkin epidemiatilanteesta johtuen hajautetusti ja sillä ei
ole ollut merkittäviä vaikutuksia toiminnan laatuun tai
kustannuksiin.
Uusi paloasema luovutettiin käyttäjille maaliskuun lopussa ja varsinainen toiminta asemalla käynnistyi toukokuun alusta lukien. Kohde valmistui aikataulussa ja taloudellisesti vuoden 2020 OSV 2 tehdyn ennusteen mukaisesti.

Tämä tarkoittaa myös turhista kiinteistöistä eroon pääsemistä, mutta myös strategisesti merkittävien kiinteistöjen kehittämistä.
Kiinteistöpalveluiden osalta kriittinen henkilökunta pystytään jakamaan fyysisesti kahteen ryhmään. Tällä tavalla
pystytään varmistamaan kriittisten toimintojen ylläpito
myös epidemian laajenemisvaiheessa.

Vuoden 2021 tavoitteet tullaan tämän hetkisen tiedon
mukaan saavuttamaan.

Investoinneissa on edetty vuoden 2021 työohjelman mukaisesti ilman suurempia yllätyksiä. Epidemiatilanne sekä
Aluepalvelut
Aluepalvelut huolehtivat kaupungin tie-, katu- ja aluetekniikan suunnittelusta, rakennuttamisesta, huollosta, viheralueista, puistoista, kaupunkimetsistä sekä liikuntapaikoista. Toimintaan otetaan jatkossa mukaan entistä tiiviimmin kaupunkilaiset, seurat ja muut yhteisöt. Kaupunkilaisille luodaan mahdollisuus osallistua oman elinympäristön kehittämiseen ja oman osaamisen ja mielenkiinnon
mukaan kytkemiseen kaupungin palvelutuotantoon.

Tätä työtä jatketaan joka tapauksessa vuoden 2021 aikana ja tämän jälkeen.
Aluepalveluiden osalta huomiota tullaan kiinnittämään
tulevina vuosina laatujärjestelmän kasaamiseen sekä sen
käyttöönottoon. Tämä työ on aloitettu alkuvuodesta
2021.
Vuoden 2021 tavoitteet tullaan tämän hetkisen tiedon
mukaan saavuttamaan.

Koronakevät osoitti aluepalveluille uudenlaisia mahdollisuuksia palvelutuotannossa. Siten, että kaupunkilaisten
ajatukset, näkemykset ja toiveet tulevat huomioiduksi.
Ruoka- ja puhtauspalvelut
Ruoka- ja puhtauspalvelut tarjoavat palveluita Haminan
kaupungin kouluille, päiväkodeille, liikuntapalveluille sekä
Kymsoten asiakkaille.

Kymsoten tekemät nopeat palvelumuutokset vaikuttavat
koko yksikön toimintaan, joka vaatii nopeaa reagointia
myös ruokatuotannossa ja siivouksessa.

Kehitämme palvelujamme ruokailusuositusten ja palvelumuotoilun periaatteiden mukaisesti ja koulutamme koko
henkilökuntaamme, jotta voisimme palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin.

Ruokapalveluissa henkilöstömuutokset ja -perehdytykset uusiin tehtäviin lisäävät arvioituja henkilöstökustannuksia.
Koko yksiköllä on jatkuva lisätarve ammattitaitoisista
vuosi- ja sairauslomien sijaisista. Lähivuosina eläköitymisien vuoksi tarve lisääntyy edelleen. Puhtauspalveluissa
pyritään saamaan pysyviä ja koulutettuja työntekijöitä
oppisopimuskoulutuksen avulla.

Ruokapalveluissa pyritään lisäämään ruokalistalle enemmän kasvisruokavaihtoehtoja sekä ottamaan asiakasraateja käyttöön.
Palveluverkkoratkaisujen sekä muiden mahdollisten ennakoimattomien muutosten vaikutuksia ei voida arvioida
tässä vaiheessa.

Vuoden 2021 tavoitteista ollaan tämän hetkisen tiedon
mukaan osaksi jäämässä jälkeen mm. Kymsoten tekemien toiminnan muutosten ja vähentyneiden tulojen
vuoksi.
39

Talousarvion toteutuminen

Talousarvio on toteutunut suunnitellusti.

Toimielin
Tulosalue
Tulosyksiköt
Talousarvion sitovuus
Vastuuhenkilö
Tehtävä

LUPAVALIOKUNTA
Ympäristön ja rakentamisen valvonta
Rakennusvalvonta, Ympäristönsuojelu ja Terveydensuojelu
Toimintakate
Ympäristöpäällikkö
Seudullisen ympäristön- ja terveydensuojelun edistäminen ja valvonta sekä elintarvikevalvonta
ja eläinlääkintähuolto. Kaavoituksen toteutumisen valvonta sekä ympäristöön sopeutuvan, laadukkaan rakentamisen edistäminen Haminassa.

TILANNEKATSAUS 31.7. JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMISESTA
Rakennusvalvonta
Rakentamisen volyymi on kasvanut varsinkin teollisuusrakennusten osalta. Sähköinen lupakäsittely kattaa koko
rakennusvalvonnan lupakäsittelyn.
Ympäristönsuojelu
Ympäristö- ja maa-aineslupien määrä on pysynyt vuoden
takaisella tasolla. Valvontakohteiden määrä on suunnilleen ennallaan, mutta vaikeita ja erittäin työllistäviä kohteita on ollut aikaisempia vuosia enemmän.
Terveydensuojelu
Terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto ovat toistaiseksi
kunnan järjestämisvastuulla. Mahdollisten muutosten aikataulu ei ole tiedossa. Resurssit ovat nykyisen lainsäädännön vaatimalla tasolla. Vuoden aikana on osallistuttu
THL:n koronarajoitusten valvontaan muun valvonnan

yhteydessä. Eläinlääkärin vastaanottotiloja on remontoitu ja laajennettu.
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Talousarvion toteutuminen

Talousarvio on tässä vaiheessa toteutunut ylijäämäisesti. Odotettavissa on, että talousarviossa pysytään
myös loppuvuoden ajan.

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ
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KAUPUNGIN INVESTOINNIT
Strategisen johtamisen investoinnit
Tulosalue
Toimielin
Vastuuhenkilö

Strateginen johtaminen
Kaupunginhallitus
Kaupunginjohtaja

Määrärahavaraus on tehty Digitalisaatio-ohjelmaan liittyviin ohjelmistohankintoihin.

Tuloarvioon lisätään HaminaKotka Satama Oy:n SVOPrahaston palautus 340.000 euroa.

Hyvinvoivan haminalaisen investoinnit
Tulosalue
Toimielin
Vastuuhenkilö

Kasvatus- ja koulutuspalvelut
Kasvatus ja koulutus -valiokunta
Muutosjohtaja

Kasvatus- ja koulutuspalveluiden tietotekniikka- ja
kalustehankinnat lähi- ja etäopetuksen kehittämiseksi

Tulosalue
Toimielin
Vastuuhenkilö

jaksottuvat syksyyn 2021. Mm. Chromebookeja päivitetään ja esitystekniikkaa parannetaan kouluilla.

Hyvinvoinnin edistäminen
Hyvinvointivaliokunta
Osallisuusjohtaja

Kirjastoauton tilalle hankittava monipalveluauto on valmistuksessa. Lisäksi on huomioitu kaluste- ja tietotekniikkahankintoja. Kino Haminan istuimet uusitaan ja kirjastotiloja kehitetään.
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Vetovoimaisen Haminan investoinnit
Tulosalue
Toimielin
Vastuuhenkilö

Elinkeino- ja vetovoimapalvelut
Kilpailukykyvaliokunta
Muutosjohtaja

Investoinneissa on mukana museon investoinnit. Bastionin katsomoiden osalta tilanne etenee syksyllä.

Tulosalue
Toimielin
Vastuuhenkilö

.

Kaupunkisuunnittelu
Kilpailukykyvaliokunta
Muutosjohtaja

Kaupunkisuunnittelun investoinneissa on varauduttu
kaavojen toteuttamista varten tarvittaviin maanhankintoihin. Myyntitavoite tarkoittaa myytyjen tonttien tasearvoja.

Teollisuusalueen maanhankinnat Hillonlahden pohjoispuolisen kaava-alueen osalta on saatettu loppuun. Maanhankinnan painopiste on siirtynyt uusille alueille, kuten
Husulan Tikkamäen alueelle.
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Tulosalue
Toimielin
Vastuuhenkilö

Kiinteistöpalvelut
Kaupunkikehitysvaliokunta
Muutosjohtaja

Kiinteistöpalveluiden osalta investoinnit kohdistuvat
koulujen-, päiväkotien ja toimitilojen peruskorjaukseen.
Suurimmat investoinnit ovat urheilukentän huoltorakennuksen rakentaminen, tulevan perheneuvolan tiloihin

tehtävät muutokset sekä kaukolämpökohteiden jatkaminen.

Rahoitusosuuksissa on palosuojelurahaston avustus. Paloaseman kustannusarvio tulee pysymään ennusteessa.

Kohde on toiminnallisesti ja sisäpuolisin osin valmis ja
luovutettu käyttäjille

Liikuntahallin peruskorjauksen suunnittelun on tarkoitus
alkaa vuonna 2021. Suunnitteluprosessi on käynnistetty

varsinaisen suunnittelun tueksi tehtävillä tutkimuksilla ja
selvityksillä.
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Tulosalue
Toimielin
Vastuuhenkilö

Aluepalvelut
Kaupunkikehitysvaliokunta
Muutosjohtaja

Aluepalveluiden investoinnit koostuvat pääasiassa perusinfran ylläpidosta. Tällä tasolla toteutettuna infran korjausvelka ei kasva.

Suomenlipun aukion loppuun saattaminen sekä Kesäpuiston uudistamisen ensimmäiset vaiheet on tarkoitus alkaa
syksyllä 2021.

Aluepalveluiden osalta koneisiin ja laitteisiin investoidaan
vuonna 2021 aiempia vuosia enemmän.

Määrärahasiirtoja on tehty siten, että 103.000 euroa on
osoitettu Oolanninpuistolle ja 230.000 euroa Tervasaaren venelaiturille.

Oolanninpuiston investoinnit sisältävät puiston loppuun
rakentamisen.
Koko Oolanninpuisto olisi valmiina vuonna 2023.

Tervasaaren venelaitureiden uusinta on valmistunut.
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Valtuuston päätöksen mukaisesti hulevesien hoito siirtyy
vesiliikelaitokselta kaupungin hoidettavaksi vuonna 2021.

Tästä joudutaan kirjaamaan hulevesiverkoston taseen mukainen investointi talousarvioon.
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RAHOITUS
Tulosalue
Toimielin
Vastuuhenkilö

Strateginen johtaminen
Kaupunginhallitus
Talouspäällikkö

Verotulot on tarkistettu Kuntaliiton 30.8.2021 julkaisemaan veroennusteeseen ja alkuvuoden toteutumaan perustuen.

Rahoitustuotot muodostuvat pääasiassa Kymenlaakson
Sähkö Oy:n osingonmaksusta. Osinkotuotot jäivät budjetoitua pienemmäksi.

Valtionosuudet on tarkistettu vuoden 2021 valtionosuuspäätösten mukaisiksi.

Korkokustannuksia on vähennetty 100.000 euroa.

Haminan Vesi -liikelaitoksen peruspääomasta peritään euromääräinen korvaus, joka on noin 3,4 % laitoksen peruspääomasta.
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Antolainojen muutokset

Yhdistykset ovat saaneet myönteisiä hanketukipäätöksiä
ja hakeneet kaupungin välirahoitusta budjetoitua enemmän.
Pitkäaikaisten lainojen muutokset

RAHOITUS YHTEENSÄ
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TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA
sisäiset ja ulkoiset erät
ilman vesiliikelaitosta
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Tuotot yhteensä
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstökorvaukset
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet, tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
Kulut yhteensä
TOIMINTAKATE
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
VUOSIKATE
Poistot
TILIKAUDEN YLI-/LIJÄÄMÄ

Talousarvio
2021
10
1
1
23
35

119
075
101
263
559
256

Talosarvio
muutokset

700
200
400
600
900
500

10
1
1
23
35

-27 644 800
169 500
-7 433 100
-998 600
-100 136 300
-6 048 200
-1 747 000
-14 193 800
-158 032 300
-122 215 900
89 000 000
41 138 500
165 000
1 868 000
-600 000
-6 000
9 349 600
-7 860 000
1 489 600

Muutettu
talousarvio
119
075
101
263
559
256

700
200
400
600
900
500

3 380 000
3 380 000

Muutosesitys

Talousarvio 2021
Osv II

42,5
59,2
82,7
60,7
56,2
79,6

-16 512 199
207 677

59,7
122,5

-27 644 800
169 500

-7 433 100
-4 344 190
-998 600
-622 569
-100 136 300 -60 059 634
-6 048 200
-3 464 281
-1 747 000
-819 744
-14 193 800
-8 227 082
-158 032 300 -93 842 022
-122 215 900 -73 670 413
92 000 000 59 233 617
41 518 500 24 218 885

58,4
62,3
60,0
57,3
46,9
58,0
59,4
60,3
64,4
58,3

-7 433 100
-998 600
-105 636 300
-6 048 200
-1 747 000
-14 193 800
-169 032 300
-133 215 900
96 000 000
41 634 600

165 000
1 868 000
-600 000
-6 000
12 729 600
-7 860 000
4 869 600
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4 296
636
911
14 124
19 967
204

Tot
%

208
037
017
171
433
176

-27 644 800
169 500

0
0
3 000 000
380 000

Toteutunut
31.7.2021

91 004
1 431 635
-254 865
-3 768
11 046 096
-4 275 441
6 770 655

55,2
76,6
42,5
62,8
86,8
54,4
139,0

10
1
1
23
35

-5 500 000

-5 500 000
-5 500 000
4 000 000
116 100

-237 000
100 000
-1 520 900
-1 520 900

119
075
101
263
559
256

700
200
400
600
900
500

165 000
1 631 000
-500 000
-6 000
11 208 700
-7 860 000
3 348 700

RAHOITUSLASKELMA
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HAMINAN VESI -LIIKELAITOS
Tulosalue
Tulosyksiköt
Toimielin
Vastuuhenkilö
Tehtävä

Haminan Vesi -liikelaitos
Hallinto ja asiakaspalvelu, Verkostot ja laitokset
Vesiliikelaitoksen johtokunta
Toimitusjohtaja
Tuottaa laadukkaita vesihuoltopalveluita alueen asukkaille ja yrityksille ja tukea kaupungin
kehittämistavoitteita.
Vesihuollon tavoitteena on vähentää saneerausvelan määrän puoleen nykyisestä vuoteen
2025 mennessä ja mahdollistaa osaltaan kasvuohjelman mukaisen 21 000 asukkaan ja 500
uuden työpaikan tavoitteen saavuttamisen.

TILANNEKATSAUS 31.7. JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMISESTA
Vuosi etenee suunnitellusti. Urakoita on kilpailutettu ja
saatu käyntiin. Verkostojen ja laitosten korjaukset, asiakaspalvelu ja laskutus on saatu toimimaan normaalisti, vaikka
koronavirus aiheuttaa erityisjärjestelyitä.

Talouden osalta edetään arvioidun mukaisesti. Ennusteen
perusteella myös koko vuodesta tulisi talousarvion mukainen.

Kehittämishankkeet etenevät suunnitellusti. Akkumateriaalitehtaan vedentoimittaminen on suurin yksittäinen
käynnissä oleva hanke.

SITOVAT TAVOITTEET
Strateginen tavoite

Sitova tavoite

Mittari

Lähtötaso
2018
21,5

Toteutuma
31.7. 2021
24,2

Saneerattu verkostopituus km

4

5,25

Saneeratut jv-pumppaamot kpl

1

0

Kestävä talous ja omai- Tulorakenne on kus- Perusmaksujen osuus liisuuden hallinta
tannusrakenteen mu- kevaihdosta nostetaan 30
kainen
%:tiin suunnittelu-kauden
loppuun mennessä

Saneerausvelan hallinta vesihuolto-verkoston saneerauksin

Strateginen tavoite

Sitova tavoite

Mittari

Elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja
maaseudun elinvoiman
vahvistaminen

Paljon vettä käyttävien teollisuuslaitosten toimintaedellytysten parantaminen

Käyttömaksuja alennetaan.
Tavoitteena päästä alle
valtakunnallisen keskiarvon.
Veden ja jäteveden siirtokapasiteettia kasvatetaan.
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Lähtötaso 2018 Toteutuma
31.7.2021
Vesi 1,66
1,61
Jätevesi 2,28
2,22

Hankkeet etenevät
suunnitellusti

Talousarvion toteutuminen

Talousarvio

Toteutunut

2021

31.7.2021

Liikevaihto

Jäljellä

Tot
%

7 587 000

4 941 617

2 645 383

65,13

35 000

0

35 000

0,00

0

0

0

0,00

-2 657 300

-1 544 318

-1 112 982

58,12

-738 800

-414 113

-324 687

56,05

-2 764 000

-1 305 060

-1 458 940

47,22

-85 600

-50 176

-35 424

58,62

1 376 300

1 627 950

Rahoitustuotot ja -kulut

-20 000

-6 237,48

-13 762,52

31,19

Korvaus peruspääomasta

-450 000

-262 500

-187 500

58,33

905 300

1 359 202

Valmistus omaan käyttöön
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Henkilöstökulut
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
Liikeylijäämä

Tilikauden tulos

-251 650 118,28

-453 902 150,14

Investointien toteutuminen
Talousarvio
2021

Toteutunut

Jäljellä

Tot-%

31.7.2021
Investointimenot
Myynnit
Investoinnit netto

-3 570 000

-2 718 180

-851 820

76,14

1 450 000

2 161 706

-211 707

110,86

-2 120 000

556 474

-1 063 526

34,35

Salmenkylän aluesaneerauksen ja Leiritien urakat on
käynnissä. Työt etenevät suunnitellusti. Hillonlahti - Horjalviikki sekä Satamantie - Tenkkiilintie urakat ovat valmistuneet.
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