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JOHDANTO 
 

 
Kaupunginjohtajan katsaus 

 
 

Kaupungin toimintaympäristö on ollut rajussa muu-

toksessa. Jo noin kaksi vuotta kestänyt koronapande-

mia sai helmikuun lopulla rinnalleen toisen kriisin, vai-

kutuksiltaan Eurooppaa ja koko maapalloa koskevan 

Ukrainan sodan. Venäjä hyökkäsi brutaalisti itsenäi-

seen Ukrainaan tavoitteena koko maan nopea valtaa-

minen. Näin ei kuitenkaan käynyt, mutta sodan vaiku-

tukset ovat olleet valtavat eikä loppua näy. Tätä tekstiä 

kirjoittaessani on juuri kerrottu, että Venäjällä aloite-

taan liikekannallepano tavoitteena 300 000 sotilasta. 

 

Sodan sytyttyä kaupunki katkaisi kaiken yhteistoimin-

nan Venäjän kanssa. Suomi on yhdessä EU:n kanssa 

asettanut Venäjälle pakotteita. Energian tuonti Venä-

jältä on käytännössä lähes kokonaan loppunut. Koko 

energiasektori on myllerryksessä, mikä koskettaa lä-

hes kaikkia kaupunkilaisia, niin hinnan kuin saatavuu-

denkin suhteen. Kaupungin omistama Haminan Ener-

gia Oy on suurten haasteiden edessä. Fennovoima-

hankkeen kuivuttua kokoon yhtiön pitää tehdä tämän 

vuoden lopussa noin 9 miljoonan euron alaskirjaus. 

Kaasumarkkinoiden valtavat muutokset ovat toisaalta 

parantaneet LNG-terminaalin kilpailukykyä ja uusiutu-

vaan energiaan perustuvan kaukolämmön kysyntää. 

 

Myös turvallisuusasiat ovat nousseet keskiöön. Suomi 

päätti nopean ja hyvin hoidetun valmisteluprosessin 

jälkeen hakea yhdessä Ruotsin kanssa Naton jäse-

nyyttä. Tärkeä päätös, joka vaikuttaa meidän kaikkien 

turvallisuuteen ja turvallisuuden tunteeseen. Toisaalta 

päätös myös vähentää Suomeen ja ennen kaikkea ra-

jaseutuun mahdollisesti kohdistuvaa ns. maariskiä. Ha-

minassa isot kansainväliset hankkeet (Googlen maa-

kauppa ja akkumateriaalitehdashanke) ovatkin eden-

neet ennakoidusti ja hyvin. 

 

Matalien korkojen ja alhaisen inflaation aika on ainakin 

toistaiseksi ohitse. Kaupungin talous on vakaalla poh-

jalla, mutta mustia pilviä on taivaalla. Onneksi Kymso-

ten poukkoilevasta taloudenhoidosta päästään tämän 

vuoden lopussa eroon. Tosin ensi vuoden alussa aloit-

tavat hyvinvointialueet ovat suurten taloudellisten 

haasteiden edessä. Kaupungin velkamäärä laskee myös 

tänä vuonna. 

 

Työttömyys on vähentynyt, tämä koskee myös nuoria 

ja pitkäaikaistyöttömiä. Haminalaisten lukumäärä las-

kee syntyvyyden ja kuolleisuuden erosta johtuen. Toi-

saalta muuttoliike on positiivista, kuten viime vuonna. 

Kaupunkiin on muodostumassa uusi merkittävä vä-

hemmistöryhmä, ukrainalaiset. Haminaan on perus-

tettu yksityinen vastaanottokeskus, joka on tehnyt so-

pimuksen migrin kanssa. Kaupunkilaiset ovat ottaneet 

uudet asukkaat hyvin vastaan ja auttamishalu on 

yleistä. Syyslukukauden alussa perusopetuksessa 

aloitti noin 50 ukrainalaista ja lapsia on myös varhais-

kasvatuksessa ja nuoria toisella asteella. 

 

Kaupunginvaltuusto valmisteli ja hyväksyi kevätkau-

della uuden kaupunkistrategian. Työ oli vaativa jo sen-

kin vuoksi, että koronasta johtuen prosessi vietiin 

etänä lävitse. Uusi strategia on hyvä lähtökohta lähi-

vuosien toiminnan suunnittelulle ja talouden hoidolle. 

Toisaalta mahdolliset ennakoimattomat muutokset 

toimintaympäristössä edellyttävät valppautta ja kykyä 

nopeisiinkin reaktioihin. 

 

Koronarajoitteiden poistuttua kesä oli tapahtumarikas 

niin Haminassa kuin muuallakin. Haminan asema festi-

vaalikaupunkina vahvistui. 

 

Hyvää syksyä! Eteenpäin sanoi eläköityvä lumessa - vai 

miten se meni? 

 

 
Hannu Muhonen 

kaupunginjohtaja 
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Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden kehitysnäkymät 

 
 
Suomen talous oli hyvää vauhtia toipumassa ko-

ronakriisistä, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmi-
kuun loppupuolella. Reaktiona Venäjän hyökkäyk-

selle EU, Yhdysvallat sekä muut länsimaat asettivat 
Venäjälle talouspakotteita. Pakotteiden seurauksena 

inflaatio on kiihtynyt edelleen, mikä vähentää kotita-
louksien ostovoimaa. Pakotteet käytännöllisesti kat-

soen lopettavat Suomen ulkomaankaupan Venäjän 
kanssa, mikä vähentää Suomen talouskasvua tänä 

vuonna. 
 

Talouden näkymät ovat heikentyneet kevään jäl-
keen. Venäjän aloittaman hyökkäyssodan jatkuminen 

Ukrainassa lisää epävarmuutta. Hyvin nopea inflaa-
tio, nousevat korot sekä energiamarkkinoiden epä-

varmuus hidastavat kasvua vuoden vaihteen molem-
min puolin. Vuoden 2023 bruttokansantuotteen 
(BKT) kasvu jää vaisuksi (0,5 %) ja taantuman riski 

on kohonnut. Työllisyyden nopea kasvu taittuu ja 
kotitalouksien ostovoima kehittyy heikosti. Kotita-

louksien luottamus omaan talouteen on laskenut 
mittaushistorian heikoimmalle tasolle. 

 
Julkisen talouden alijäämä pienenee kuluvana 

vuonna, kun verotulot kasvavat ja koronaepidemian 
vuoksi tehdyt tukitoimet vähenevät. Talouskasvun 

hiipumisen myötä julkisen talouden alijäämä alkaa jäl-
leen kasvaa keskipitkällä aikavälillä. Julkisen velan 

kasvu suhteessa BKT:hen taittui vuonna 2021. Kes-
kipitkällä aikavälillä velka suhteessa BKT:hen kääntyy 

uudelleen kasvuun. Korkea velka ja kasvavat velan-
hoitokustannukset muodostavat riskin julkisen ta-

louden kestävyydelle pidemmällä aikavälillä. Tulojen 
ja menojen pitkän aikavälin rakenteellinen epätasa-
paino on noin 3,0 prosenttia suhteessa bkt:seen eli 

noin 9 miljardia euroa vuoden 2026 tasolla mitat-
tuna. 

  
Kustannusten nousu on kiihdyttänyt inflaation vauh-

tiin, jollaista ei ole nähty Yhdysvalloissa ja Euroo-
passa vuosikymmeniin. Keskuspankit ovat kiiruhta-

neet kiristämään rahapolitiikkaansa estääkseen in-
flaatiota leviämästä ja käynnistämästä hintojen ja kus-

tannusten kiihtyvää nousukierrettä. Odotukset kiris-
tyvästä rahapolitiikasta ovat nostaneet korkoja 

kautta linjan. 
 

Epävarmuus, kiihtyvä inflaatio, rapautuva ostovoima 
ja nousevat korot leikkaavat kulutuksen ja investoin-

tien kasvua nyt etenkin Yhdysvalloissa ja Euroopassa. 
Kiinassa tuotannon kasvua syövät toimet, joilla vi-
ranomaiset ovat yrittäneet suitsia covid-19-epide-

mian toistuvia ryöpsähdyksiä maassa. Venäjän hyök-
käyssodan jatkuminen Ukrainassa, energian hinnan 

nousu ja saatavuusongelmat sekä siitä johtuva inflaa-

tion maailmanlaajuinen kiihtyminen varjostavat maa-

ilmantalouden näkymiä. Maailmantalouden kasvu hi-
dastuu vuoden 2021 runsaasta kuudesta prosentista 

alle kolmeen prosenttiin vuodessa vuosina 2022–
2024, mikä hidastaa investointien kasvua. Myös kas-

vanut epävarmuus voi viivästyttää tai keskeyttää in-
vestointihankkeita. Lisäksi sodan aiheuttama viljakas-

vien hinnan nousu aiheuttaa huolta ruokapulasta eri-
tyisesti kehittyvissä talouksissa. Inflaation ennuste-

taan kuitenkin hellittävän vuoden 2022 lopulla ja ta-
soittuvan ensi vuonna. 

 
Maailmantalouden näkymiin liittyvät riskit voivat to-

teutua ennustettua suurempina. Venäjän hyökkäys-
sodan pitkittyminen heikentäisi talousnäkymiä erityi-

sesti Euroopassa. Siihen liittyen energiamarkkinoi-
den epävarmuuden jatkuminen ylläpitäisi inflaatiota 
ja hidastaisi kasvua. Laajemman kustannuskierteen 

syntyminen Euroopassa kuluvana vuonna on mah-
dollista. 

 
Työllisyyden kasvu hidastuu alkuvuoden nopean kas-

vun jälkeen, mutta siitä huolimatta työllisyys kasvaa 
tänä vuonna noin kaksi prosenttia. Työllisyysaste 

nousee lähes 74 prosenttiin jo osin siksi, että työ-
ikäisten määrä vähenee. Työmarkkinoiden koh-

taanto näyttää edelleen heikentyneen ja osaamisen 
puutteet heikentävät talouden kasvuedellytyksiä. 

Avoimien työpaikkojen määrä lisääntyy samalla, kun 
työttömien määrä supistuu. 

 
Huhtikuun kehysriihessä hallitus sitoutui korvaa-

maan kunnille Ukrainasta pakenevien henkilöiden 
auttamisesta koituvia kustannuksia tilapäisen suoje-
lun käyttöönotosta lähtien. Kunnille turvataan myös 

Ukrainasta tulevien lasten varhaiskasvatuksen järjes-
tämisestä koituvat kustannukset. Riihen linjausten 

mukaan korvattaviin palveluihin kuuluvat majoituk-
sen lisäksi niin sovittaessa esimerkiksi paenneille 

henkilöille tarjottavat terveyspalvelut, työllisyyspal-
velut, varhaiskasvatus sekä perusopetuksen valmis-

tava opetus ja oman äidinkielen opetus sekä riittävät 
oppilashuollon palvelut. 

 
Sote- ja pelastustoimen palveluiden siirtyessä hyvin-

vointialueille kuntien mahdollisuudet tasapainottaa 
talouttaan menoja sopeuttamalla kaventuvat. Saman-

aikaisesti investointipaineet pysyvät kuitenkin muut-
toliikkeen ja rakennuskannan iän vuoksi mittavina. 

Kuntien velkaantuminen jatkuu myös sote-uudistuk-
sen jälkeen. 
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Tulevina vuosina kuntataloudessa riittää haasteita. 

Kuntien tulopohja kasvanee vaimeasti väestökehi-
tyksen, korkealla pysyttelevän työttömyyden ja hi-

taasti kasvavan kansantalouden myötä samalla kun 
inflaatio ja odotettua kalliimpi palkkaratkaisu kasvat 

 

tavat kustannuksia. Pandemian ja Ukrainan sodan jäl-

keen edessä on välttämätön valtiontalouden sopeu-
tustarve, josta koituu merkittävä lasku myös kunta-

taloudelle.  (Lähde: Valtiovarainministeriön taloudel-
liset katsaukset, kesä 2022, syksy 2022). 

 
 

 
 

 
Haminan kaupungin kehitys 

 
Haminan kaupungin verotulot ovat kehittyneet viime 
vuosina erittäin myönteisesti. Erityisesti yhteisövero-

tulot ovat viimevuosina kasvaneet merkittävästi ja ke-
hitys jatkuu edelleen vahvana. Haminalaisten palkkatu-

lot kasvoivat vuosina 2018-2020 koko maan keskiar-
voa reippaammin. Erityisesti vuonna 2020 kehitys 
poikkesi selvästi koko maan kehityksestä (+ 2,7 % vs. 

koko maa -0,1 %). Kuitenkin huhtikuussa julkaistujen 
vuoden 2021 alustavien ansiotulotietojen perusteella 

haminalaisten palkkatulot vuonna 2021 olisivat kehit-
tyneet selvästi koko maan keskiarvoa heikommin. 

 
Työpaikkojen kehityksen osalta Tilastokeskuksen tie-

dot tulevat harmillisesti 2 vuoden viiveellä. Uusimman 
tilaston mukaan vuonna 2019 työpaikkojen määrä vä-

heni (-176) kun vuonna 2018 niiden määrä oli käänty-
nyt ensimmäisen kerran kasvuun (+181) vuoden 2010 

jälkeen. Työpaikkojen määrän kääntäminen kasvuun 
lähitulevaisuudessa on erittäin tärkeää. Toiveita tämän 

tavoitteen toteutumiseksi tuo muun muassa Hami-
naan suunnitteilla oleva akkumateriaalitehdas. 

 
Kaupungin talous on viime vuosina vahvistunut.  Viime 

vuosina kaupungin taseeseen on kertynyt puskuria, 
mikä on erittäin tärkeää historiallisen soteuudistuksen 
alla. Kymsoten vuoden 2022 lopullinen kuntamaksu ja 

Haminan osuus Kuntayhtymän kertyneestä alijäämästä 
on vielä iso kysymysmerkki. Sotemenojen ennakoitua 

suurempi kasvu aiheuttaisi isoja haasteita kaupungin 
talouden tasapainolle seuraavina vuosina, sillä valtion-

osuuksia ja verorahoitusta leikataan hyvinvointialu-
eelle siirtyviä menoja vastaavasti. 

 
Ukrainan sota luo nopeimmin haasteita erityisesti 

niille kuntakonserneille, joissa on satama- ja energia-
yhtiöitä. Hamina on tässä suhteessa eturintamassa. 

Venäjän hyökkäyssodan myötä Venäjälle asetuilla pa-
kotteilla on olennaisia vaikutuksia HaminaKotka Sata-

man liikennemääriin. Haminan Energian konsernin 
osalta Fennovoima-hankkeen keskeytymisestä aiheu-

tuvilla menetyksillä sekä LNG-terminaalin käyttöön-
oton toteutumisella vuonna 2022 on olennainen mer-

kitys. 
 

Inflaation kiihtymisellä ja kunta-alan palkkaratkaisulla 
on suuri merkitys myös Haminalle kuten korkojen 
nousullakin, vaikka kaupungin lainasalkku onkin ver-

rattain hyvin suojattu. 
 

Haminan kaupungin asukasluku vuoden 2021 lopussa 
oli 19 709 eli väkiluku pieneni viime vuonna 168 asuk-

kaalla. Tämä selittyi luonnollisella väestönmuutoksella, 
joka on Haminassa lähitulevaisuudessakin negatiivinen 

ikärakenteesta johtuen.  Erityisen myönteistä oli kui-
tenkin nettomuuton kääntyminen positiiviseksi (+2) 

Pyhtään ohella ainoana kuntana Kymenlaaksossa. 
Käänne on merkittävä, kun vuonna 2020 nettomuutto 

oli vielä miinuksella 123 asukasta. On tärkeää tunnis-
taa muutoksen taustalla olevat tekijät ja vahvistaa po-

sitiivista kehitystä päivitettävän kaupunkistrategian 
avulla. 

 
Heinäkuun lopussa asukasluku oli 19 624 eli vähen-

nystä alkuvuoden aikana on 85 asukasta. Ennusteiden 
mukaan väkiluku jatkaa edelleen laskuaan luonnollisen 
väestönmuutoksen seurauksena. 

 
Työttömyysaste heinäkuun lopussa oli 11,1 % (edelli-

senä vuonna 12,3 %). Vuoden ensimmäisinä kuukau-
sina työttömien määrä on hieman pienentynyt nor-

maalin kausivaihtelun mukaisesti. Työttömien määrä 
on kuitenkin laskenut noin 300 hengellä verrattuna 

kahden edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja on 
koronaa edeltävän ajan tasolla (- 52 henkeä 7/2019 ti-

lanteeseen nähden). Alle 25-vuotiaiden työttömien 
määrä on pienentynyt vuoden takaisesta ja on selvästi 

pienin vuosikausiin (98 henkilöä). Pitkäaikaistyöttö-
mien määrä on niin ikään kääntynyt laskuun (308 hen-

kilöä). 
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Työttömyysasteen kehitys Haminassa, lähde: ELY-keskus, työttömyyskatsaukset 
 

 
 

 
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 

 
Käyttötalous 

 
Toimintatuotot ovat kokonaisuudessaan toteutuneet 

lähes talousarvion mukaisesti. Myyntituotot ovat kui-
tenkin hieman tasaista kehitystä jäljessä. Tukien ja avus-

tusten korkeaa toteutumaa selittää viime vuoden puo-
lella saatujen hankerahojen tulouttaminen kuluvalle 

vuodelle. Toimintakulut ovat pysyneet talousarvion 

raamissa ja henkilöstökustannukset ovat ajankohtaan 
nähden toteutuneet budjetoidusti. 
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TULOSLASKELMA Tilinpäätös Toteutunut Tp:stä Talousarvio Toteutunut Ta:sta Muutos

(sisäiset ja ulkoiset erät) 2021 31.7.2021 % 2022 31.7.2022 % 2021/2022 %

ilman vesiliikelaitosta €

TOIMINTATUOTOT

  Myyntituotot           8 677 022 4 296 208 49,5 10 439 000 5 245 638 50,3 949 430 22,10

  Maksutuotot            1 041 179 636 037 61,1 1 044 100 509 282 48,8 -126 755 -19,93

  Tuet ja avustukset     1 011 055 911 017 90,1 1 158 800 1 610 905 139,0 699 888 76,82

  Muut toimintatuotot    23 298 327 14 124 171 60,6 22 829 200 16 105 386 70,5 1 981 216 14,03

Toimintatuotot yhteensä          34 027 582 19 967 433 58,7 35 471 100 23 471 211 66,2 3 503 778 17,55

Valmistus omaan käyttöön 346 512 204 176 58,9 326 500 159 554 48,9 -44 622 -21,85

TOIMINTAKULUT

  Henkilöstökulut

    Palkat ja palkkiot   -27 883 840 -16 512 199 59,2 -28 222 700 -17 292 818 61,3 -780 619 4,73

    Henkilöstökorvaukset 313 367 207 677 66,3 140 500 295 570 210,4 87 892 42,32

  Henkilösivukulut

    Eläkekulut           -7 333 151 -4 344 190 59,2 -7 786 300 -4 352 392 55,9 -8 202 0,19

    Muut henkilösivukulut -1 280 689 -622 569 48,6 -1 029 500 -645 447 62,7 -22 878 3,67

  Palvelujen ostot       -108 247 263 -60 059 634 55,5 -111 741 200 -61 605 202 55,1 -1 545 568 2,57

  Aineet,tarvikkeet, tavarat -6 234 550 -3 464 281 55,6 -6 116 200 -4 158 421 68,0 -694 140 20,04

  Avustukset             -1 583 932 -819 744 51,8 -1 725 500 -1 269 744 73,6 -450 000 54,90

  Muut toimintakulut     -14 067 011 -8 227 082 58,5 -14 158 100 -8 783 396 62,0 -556 314 6,76

Toimintakulut yhteensä           -166 317 068 -93 842 022 56,4 -170 639 000 -97 811 850 57,3 -3 969 828 4,23

TOIMINTAKATE             -131 942 974 -73 670 413 55,8 -134 841 400 -74 181 084 55,0 -510 671 0,69

 Verotulot               98 763 118 59 233 617 60,0 97 800 000 64 731 176 66,2 5 497 559 9,28

 Valtionosuudet          41 394 624 24 218 885 58,5 42 189 800 24 663 709 58,5 444 824 1,84

 Rahoitustuotot ja -kulut

   Korkotuotot           420 475 91 004 21,6 165 000 58 469 35,4 -32 536 -35,75

   Muut rahoitustuotot   2 031 875 1 431 635 70,5 1 868 000 750 189 40,2 -681 447 -47,60

   Korkokulut            -312 116 -254 865 81,7 -400 000 -105 743 26,4 149 122 -58,51

   Muut rahoituskulut    -9 467 -3 768 39,8 -6 000 -9 376 156,3 -5 608 148,85

VUOSIKATE                10 345 535 11 046 096 106,8 6 775 400 15 907 339 234,8 4 861 243 44,01

Poistot ja arvonalentumiset -7 679 039 -4 275 441 55,7 -8 175 500 -4 871 169 59,6 -595 728 13,93

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 2 666 497 6 770 655 253,9 -1 400 100 11 036 171 -788,2 4 265 515 63,00
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Kymsoten maksuosuus 

 
Kymsoten maksuosuudet kasvoivat vuonna 2022 peräti 

8 miljoonalla eurolla. Kuntayhtymä ei ole onnistunut ta-
loutensa tasapainottamisessa eikä kustannusten kasvun 

hillitsemisessä. Kuntayhtymällä on suuria haasteita toi-
minnan ja talouden raportoinnissa sekä talouden enna-

koinnissa. Puutteita on myös kustannuslaskennassa, 
mikä olisi oikean tuotehinnoittelun kannalta todella tär-

keää. 
 

Kuntien kannalta on erittäin ongelmallista, että vuoden 
2023 alusta Kymsoten pohjalta aloittavan hyvinvointi-

alueen rahoituksen turvaamisen kannalta on sitä pa-
rempi, mitä enemmän kustannukset ja kuntien maksu-

osuudet lopulta vuonna 2022 kertyvän alijäämänkin 
myötä kasvavat. Kuntatalouden kannalta kustannusten 
hillintä olisi päinvastoin elintärkeää. 

 
Kymsoten kustannukset ja kuntien maksuosuudet kas-

vavat entisestään vuonna 2022. Kymsoten hallitus päätti 
huhtikuussa toteuttaa palkkaharmonisoinnin kuntien 

näkökulmasta ja omistajaohjauksesta piittaamatta ta-
kautuvasti vuoden 2022 alusta alkaen kasvattaen näin 

vuoden 2022 kustannuksia tältä osin maksimaalisesti. 
Palkkaharmonisoinnin kustannukset kasvoivat tämän 

seurauksena 13 miljoonaa euroa yli vuoden 2022 ta-
lousarvion. Kymsoten kustannuksia kasvattaa koronan 

ohella sote-alan vaikea henkilöstöpula, jonka vuoksi 
Kymsote on joutunut turvautumaan kalliimpiin ostopal-

veluihin. 
 

Kun kuntayhtymä ei ole onnistunut talouden tasapai-

nottamisessa tavoitteidensa mukaisesti, kuntayhtymä 
ennakoi elokuussa tekevänsä peräti 53 miljoonaa alijää-

mäisen tuloksen vuodelta 2022. Yhteensä kuntien ka-
tettavaksi tuleva kumulatiivinen alijäämä olisi 76,7 mil-

joonaa euroa. Haminan osalta ennuste lopullisesta mak-
suosuudesta vuodelta 2022 tilikauden alijäämineen on 

91,5 miljoonaa euroa. Ennusteen mukaan budjetoidut 
palveluostot jäisivät palvelutuotannon haasteiden 

vuoksi 3,3 miljoonaa palvelusopimuksessa arvioitua pie-
nemmiksi. Ennusteeseen liittyy kuitenkin huomattavaa 

epävarmuutta. Tilikaudelta 2021 kertynyt kumulatiivi-
nen alijäämä kasvattaa loppulaskua lähes 2,9 miljoonaa 

euroa, mutta ei vaikuta tilikauden 2022 tulokseen, sillä 
tästä on tehty pakollinen varaus vuoden 2021 tilinpää-
tökseen. 

 
Haminan kaupungin osalta suurimmat kysymysmerkit 

kuluvan vuoden taloudellisen tulokseen liittyvät 
Kymsoten talouden toteutumiseen. Vaarana on, että 

kaupungin maksuosuus tilikauden katettavine alijäämi-
neen kasvaa elokuun ennustetta suuremmaksi, jolloin 

kaupungin valtionosuusrahoitus pienenee vastaavasti 
entisestään vuodesta 2024 alkaen. Tällöin hyvinvointi-

alueiden aloituksen jälkeisen uuden kaupungin taloudel-
linen tilanne leikkautuvine rahoituksineen olisi haastava 

eritoten vuodesta 2024 eteenpäin. 
 

 

 
 

Henkilöstösuunnitelma 

 
Tammikuussa 2022 oli vakituisia työntekijöitä 616 ja 
määräaikaisia 147. Vakituinen henkilömäärä on laske-

nut, mikä selittyy mm. eläköitymisillä. Alkuvuoden suuri 
määräaikaisten työntekijöiden määrä selittyy ko-

ronapandemian aiheuttamalla resurssivajeella, jota jou-
duttiin korjaamaan sijaisia palkkaamalla. Tämä oli tar-

peen, jotta pystyttiin takaamaan tietty palvelutaso kun-
nan toiminnoissa. 

 
 

 

Pvm Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä 

1.1.2021 605 111 31 747 

31.12.2021 619 122 40 781 

31.1.2022 616 147 47 810 

28.2.2022 614 153 49 816 

31.3.2022 612 172 50 834 

30.4.2022 610 134 44 788 

31.5.2022 611 138 46 795 

30.6.2022 611 80 36 727 

31.7.2022 603 67 31 701 
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Verotulot 
 

 

 
 

 
Haminan kaupungin verotulot ovat kehittyneet viime 

vuosina erittäin myönteisesti. Tämä on johtunut en-
nen kaikkea yhteisöverotilitysten reippaasta kasvusta. 

  
Kuntaliiton 19.8.2022 julkaisema veroennuste oli kun-

nallisverotulojen osalta edelleen murheellinen, joskin 
hieman huhtikuun ennustetta parempi. Kuntaliitto en-

nakoi edelleen kunnallisverokertymän romahtavan 
viime vuodesta ja budjetoidusta peräti noin 2,6 miljoo-

naa euroa. Yhteisöverotulot ovat kuitenkin kasvaneet 
edelleen hyvin, ja Kuntaliitto ennustaa niiden kertyvät 

selvästi budjetoitua ja aiempaa arviota suurempina. 

Yhteisöverotulojen huima kehitys kattaa selvästi kun-

nallisverotulojen pudotuksen. Kunnallisveroennus-
teessa on huomioitu ennakkotiedot työnantajien 

vuosi-ilmoituksista ja tulorekisteritiedoista vuodelta 
2021. Verohallinnon ennakkotietojen mukaan hami-

nalaisten palkkasumma olisi edellisvuosista poiketen 
kehittynyt vuonna 2021 koko maan keskiarvoa selvästi 

heikommin (-1,3 % vrt. +5,1 %). Alkuvuoden toteutu-
neissa tilityksissä tämä ei ole elokuun loppuun men-

nessä näkynyt, mutta mikäli arvio toteutuu, loppuvuo-
den kunnallisverotilitykset ovat selvästi edellisvuotta 

vaisummat. 
 

 

 
Valtionosuudet 

 
Aiemmin jo lopullisiksi julistetut vuoden 2022 valtion-
osuuslaskelmat muuttuivat vielä heinäkuussa. Merkittä-

vin muutos on veromenetysten kompensaation lisäys 
101 miljoonalla eurolla. Syynä on työmatkakulujen ve-

rovähennysoikeuden kasvattaminen, joka leikkaa kun-
tien verotuloja ja hyvitetään kunnille tätä kautta. Perus-

palvelujen valtionosuuteen tuli lisäksi koko maan ta-
solla noin 8,6 miljoonan lisäys, kun kuntaliitosavustuk-

siin valtionosuuspotista varattu osuus jaetaan kaikkien 
kuntien kesken. 

Heinäkuun valtionosuuspäätösten jälkeen Haminan val-
tionosuudet vuonna 2022 toteutuvat noin 647.000 eu-

roa budjetoitua suurempina. 
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Investoinnit 

 
Investointien toteutuma on 19,9 %. Heinäkuun lop-
puun mennessä oli toteutunut lähinnä kiinteistöpalve-

luiden peruskorjauksia sekä aluepalveluiden investoin-
teja. 

 

 
 

Tulosennuste 

 
Kaupungin vuoden 2022 talousarvio ilman vesiliikelai-

tosta oli noin 0,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kau-
pungin tilikauden 2022 tulosta parantaa huomattavasti 

heinäkuun loppuun mennessä toteutetut kiinteistö-
kaupat. Kaupunki myi sote- ja pelakiinteistöjä maa-alu-

eineen Kymsote-Kiinteistöt Oy:lle. Tulosvaikutuksel-
taan vielä merkittävämpi oli lisämaa-alueiden myynti 
Googlen datakeskukselle. Myös maakaasuputken si-

joittamisesta satama-alueelle saatu 1,4 miljoonan eu-
ron rasitekorvaus parantaa tilikauden tulosta. Kaikki-

neen näiden kertaerien tulosta parantava vaikutus on 
noin 7,5 miljoonaa euroa, joskin vuokratuloja pienen-

tävä vaikutus sote- ja pelakiinteistöjen myynneistä on 
noin 1,3 miljoonaa euroa. 

 
Kymsoten maksuosuuksia on tarkistettu 1,2 miljoonaa 

euroa suuremmaksi kuntayhtymän elokuun ennusteen 
mukaisesti. Tapahtumatuloja on tarkistettu 0,1 miljoo-

naa euroa pienemmiksi. Aurauskustannukset ja raken-
nusten vuokrat kasvattavat menoja 0,5 miljoonaa eu-

roa. 
 

Osavuosikatsauksessa verotuloja on edelleen tarkis-

tettu Kuntaliiton 19.8.2022 julkaiseman uusimman 
kuntakohtaisen ennusteen perusteella varovaisuus 

huomioiden 2,2 miljoonaa euroa suuremmiksi. Valti-
onosuudet on niin ikään tarkistettu olemassa olevien 

päätösten mukaiseksi. Rahoitustuottoja on jouduttu 
tarkistamaan 1,0 miljoonaa euroa pienemmiksi osin-
kotulojen jäädessä selvästi budjetoidusta. Näillä muu-

toksilla vuoden 2022 tulosennuste ilman vesiliikelai-
tosta on noin 5,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen. 

  
Kymsoten lopullisiin maksuosuuksiin liittyy huomat-

tava epävarmuus ja sotekustannukset saattavat kasvaa 
olennaisesti ennustetusta. Lisäksi tulosennusteeseen 

vaikuttavat kunnallisverotulojen lopullinen kertymä 
sekä Ukrainan sodan lukuisat välilliset vaikutukset. 

 
 

 
 

 

 
 
 

STRATEGINEN OHJAUS 

Haminan kaupungin organisaatio 

 
Operatiivinen hallinto 

 
Kaupungin operatiivinen organisaatio muodostuu 
Strategisen johtamisen, Hyvinvoiva haminalaisen ja 

Vetovoimaisen Haminan palvelualueista sekä vesiliike-
laitoksesta. Palvelualueet on jaettu tulosalueiksi, joille 

on muodostettu yksi tai useampia tulosyksiköitä. 
 

Palvelualueille muodostettujen tulosalueiden palve-
luista vastaa yksi tai useampi valiokunta. Tilivelvolliset 

on esitetty kunkin määrärahan kohdalla. 
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Kaupunkistrategia Hamina 

 
Strategian päivitystyö käynnistettiin uuden valtuuston 

kanssa hiljalleen syksyllä 2021 ja toden teolla alkuvuo-
desta 2022. Kaupunginvaltuusto hyväksyi uudistetun 

strategian yksimielisesti toukokuussa 2022. 
 

Uudessa strategiassa on tiivistetty aiempaa visiota; 
Maailmanluokan pikkukaupunki Hamina on satama hy-
välle elämälle ja yrittämiselle ja pitäydytty vanhoissa, hy-

väksi todetuissa arvoissa. Strategiaan lisättiin uutena 
elementtinä palvelulupaus. Aiemmat yhdeksän strate-

gista tavoitetta korvattiin neljällä strategisella paino-
pisteellä: 

 
Elinvoimainen ja kasvava Hamina 

Osaava ja oppiva Hamina 
Hyvinvoiva Hamina 

Viihtyisä ja toimiva Hamina 
 

Uusi strategia on nähtävillä kaupungin verkkosivuilla: 

https://www.hamina.fi/asukkaalle/wp-con-
tent/uploads/sites/12/2022/06/Haminan-kaupungin-

strategia.pdf  
 

Kaupungin viranhaltijajohto on syksyllä 2021 päivittä-
nyt talousarviokirjan kärkihankkeita. Valtuusto linjaa 
päivitetyn strategian pohjalta uudet kärkihankkeet ja 

strategiset mittarit vuoden 2023 talousarviovalmiste-
lun yhteydessä. 

 
Tämä osavuosikatsaus pohjautuu kuitenkin vielä vuo-

den 2022 talousarvion mukaisesti vanhaan strategiaan, 
toimenpideohjelmiin, kärkihankkeisiin sekä strategisiin 

tavoitteisiin. 
 

 

 
 

 

https://www.hamina.fi/asukkaalle/wp-content/uploads/sites/12/2022/06/Haminan-kaupungin-strategia.pdf
https://www.hamina.fi/asukkaalle/wp-content/uploads/sites/12/2022/06/Haminan-kaupungin-strategia.pdf
https://www.hamina.fi/asukkaalle/wp-content/uploads/sites/12/2022/06/Haminan-kaupungin-strategia.pdf
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Kaupunkistrategian toimeenpano 
 

Viihtyisä ja turvallinen elin- ja kaupunkiympäristö 

 

Strateginen 
tavoite 

Sitova tavoite ja mittari Vastuutaho 

Tarjoamme veto-

voimaisia tontteja 
ja modernia kau-

punkiasumista, 
monipuolisia har-

rastusmahdolli-
suuksia, paran-

namme kaupunki-
kuvaa puistoja ja 

yleisiä alueita 
ehostamalla 

 

Tervasaaren kehittäminen 

●  Toteutetaan Tervasaaren laiturialueelle viih-
tyisä, kävely painotteinen oleskelualue, joka tu-

keutuu sekä Oolanninpuistoon, että läheisten 
yritysten tarjoamiin palveluihin 

●  Mittari: Tehty / Ei 
 

Tervasaaren markkinointisuunnitelma on laadittu ja 
toimenpiteet toteutuksessa 

●  Mittari: Kyllä / Ei 
 

Senioritalojen rakentaminen 2022-2023 
●  Projekti etenee siten, että toteutus on mahdol-

lista vuonna 2023 

●  Mittari: Toteutus on mahdollista / Ei 
 

Luontoliikunta  
●  Kartoittaa luontoreittien / -raittien tila ja teh-

dään vuosittainen kehittämissuunnitelma 
●  Mittari: Tehty / Ei 

 
Oolanninpuisto 

● Oolanninpuiston toteutus jatkuu siten, että Jä-
nissaareen toteutus on valmis vuonna 2023. 

● Mittari: Vesialueiden luvat kunnossa ja suunni-
telmat valmiina 2022. 

 

Kaupunkikehitysvaliokunta 

Kilpailukykyvaliokunta 
Hyvinvointivaliokunta 

Kasvatus ja koulutus -valiokunta 

Jatko kehitetään Husulan koulun piha-aluetta vuo-

den 2022 aikana palvelemaan monipuolisena lähilii-
kuntapaikkana eri ikäisiä ihmisiä. 

Mittari: Tehty / Ei ole tehty 
 

Kaupunkikehitysvaliokunta 

Kasvatus ja koulutus -valiokunta 
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Arviointi 
 

Tervasaaren oleskelualueen osalta suunnittelu on käynnissä. Markkinointisuunnitelman 
osalta työ on käynnissä. Luontoreittien kartoitus on käynnissä.  Järjestöyhteistyöllä on 

varmistettu Portimonpolkujen ylläpito. Oolanninpuiston osalta luvat on saatu, suunnitel-
mia vielä tarkennetaan. Husulan koulun piha-alue valmistunut. Senioritalon osalta yksityi-

nen toimija on käynnistänyt suunnittelun. 
 

 

Laadukas varhaiskasvatus ja opetus sekä turvallinen polku aikuisuuteen 

Strateginen 
tavoite 

Sitova tavoite ja mittari Vastuutaho 

Huolehdimme var-

haiskasvatuksen ja 
opetuksen korke-

asta laadusta, tu-
emme elinikäistä 

oppimista, järjes-
tämme palvelut 

terveellisissä toi-
mitiloissa, eh-

käisemme kiusaa-
mista ja syrjäyty-

mistä 
 

Käyttöönotetaan positiivisen pedagogissa osana syr-

jäytymisen vastaista toimintaa. 

● Jatko kehitetään kiusaamista ehkäisevää toimin-
tatapaa kaikissa kouluissa vuoden 2022 aikana. 

Toimintaa ja sen vaikuttavuutta arvioidaan vuo-
sittain koulukyselyn avulla. 

Mittari: Koulukysely on tehty ja sen edellyttä-
mät kiusaamisen vastaiset toimenpiteet ovat 

käynnissä 

Kasvatus ja koulutus -valiokunta 

Kaupunkikehitysvaliokunta 
Hyvinvointivaliokunta 

 

Järjestetään oikea-aikaista tukea lasten ja nuorten 
kasvatuksen ja koulunkäynnin sekä nuorten aikuis-
ten ja lapsiperheiden arjen sujumista varten 

● Koulutetaan 20 kasvatus- ja koulutuspalveluissa 
toimivaa henkilöä Nepsy-valmennuksen osaa-
jiksi vuosien 2022-2023 aikana 

Mittari: Koulutettu / Ei koulutettu 
 

● Pidetään koulupudokkaiden määrä mahdollisim-
man pienenä käyttöönottamalla toimintatapa 
kaupungin ohjaus- ja valvontavelvollisuuden hoi-
tamiseksi oppivelvollisuuslain edellyttämällä ta-

valla 
Mittari: Toimintatapa käytössä / Ei käytössä 

 

Kasvatus ja koulutus -valiokunta 
Kaupunkikehitysvaliokunta 
Hyvinvointivaliokunta 

 

 Käyttöönotetaan vuosien 2022-2024 aikana Hami-
nan malli, jonka avulla varmistetaan kaikille hami-

nalaisille lapsille ja nuorille harrastustoimintaa ja ra-
kennetaan osallisuutta ja yhteisöllisyyttä eri ikäisten 

kesken. 
Mittari: Haminan malli käytössä / Ei käytössä 

 

Kasvatus ja koulutus -valiokunta 
Hyvinvointivaliokunta 

Kaupunkikehitysvaliokunta 
 

 Jatketaan englanninkielisen päiväkotiryhmän toimin-
nan suunnittelua yhdessä kumppaneiden kanssa vuo-

den 2022 aikana. 

● Tehdään palvelun tarvekartoitus 

● Suunnitellaan toimintamalli palvelumuotoilun 
avulla 

● Arvioidaan palvelun käynnistämisen mahdolli-
suudet 

Mittari: Arvioitu palvelun käynnistämisen mahdolli-
suudet, Kyllä / Ei 

 

Kasvatus ja koulutus -valiokunta 

 Jatketaan suomenkielisen lukio-opiskelun suunnitte-

lua ulkomaalaisia opiskelijoita varten yhdessä kump-
paneiden kanssa vuoden 2022 aikana. 

● Tehdään palvelun tarvekartoitus 

● Suunnitellaan toimintamalli palvelumuotoilun 
avulla 

Kasvatus ja koulutus -valiokunta 
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● Arvioidaan palvelun käynnistämisen mahdolli-
suudet 

Mittari: Arvioitu palvelun käynnistämisen mahdolli-

suudet, Kyllä /Ei 
 

 Uudistetaan esi- ja perusopetuksen oppimisympäris-

töjä digitaalisten ratkaisujen avulla vuosina 2022-
2023. 

Mittari: Tehty uudistus, Kyllä / Ei 
 

Jatketaan oppilaiden systematisoitua tietoteknisten 
valmiuksien harjaannuttamista (e-passitoiminta) kai-

kissa esi- ja peruskouluissa vuosien 2022-2024 ai-
kana. 
Mittari: Tehty toimintamalli oppilaiden tietoteknis-

ten valmiuksien harjaannuttamiseksi, Kyllä / Ei 
 

Kasvatus ja koulutus -valiokunta 

 

Arviointi 

 

Koulukiusaamisen vastaista työtä on jatkettu jokaisessa koulussa käytössä olevan puuttu-

misen mallin mukaisesti. Kysely- ja arviointityökalu kehitetään lukuvuonna 2022-2023 ai-
kana Qridi-ohjelman käyttöönoton myötä. 

Nepsy-valmentajia on koulutettu ja koulutukset jatkuvat edelleen. 
Pidennetyn oppivelvollisuuden edellyttämä toimenpiteet on aloitettu ja pudokkaisiin puu-

tutaan yhteistyössä eri tahojen kanssa esimerkiksi Rannikkopajat. 
Haminan harrastamisen malli on käytössä ja rahoitusta haettu toiminnan jatkamiseen 

vuosille 2022-2023. 
Englanninkielisen varhaiskasvatuspalvelun tarve on kartoitettu ja kartoitetaan uudelleen 

vuonna 2023. Riittävää kiinnostusta ryhmän perustamiseen ei ollut. 
Lukiokoulutuksen kansainvälisen kehittämisen selvittely ja suunnittelu ovat kesken. 

Esi- ja perusopetuksen digitaalisten oppimisympäristöjen kehittäminen on alkanut ja jat-
kuu mahdollisen hankerahan ja käytössä olevan budjetin mahdollistamana. 

 

 

Elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja maaseudun elinvoiman vahvistaminen 

 

Strateginen 
tavoite 

Sitova tavoite ja mittari Vastuutaho 

Edistämme kau-

pungin saavutetta-
vuutta sekä yh-

teyksien rakenta-
mista, paran-

namme yhteis-
työssä seudullisten 

toimijoiden kanssa 
yrityksille tuotet-

tavia palveluja, 
markkinoimme ak-

tiivisesti kaupungin 
vetovoimatekijöitä 
sekä tuemme kan-

sallisesti merkittä-
vänä tapahtuma- ja 

matkailukaupun-
kina yritysten elin-

voimaa 
 

Maaseudun vahvuuksien hyödyntäminen, erilainen 

kulttuuri ja tapahtumat maaseudulla 

● Laaditaan “Haminan väljästi asutut alueet” -
suunnitelma yhteistyötahojen kanssa siten, että 

ensimmäiset kokeilut pystytään tekemään suun-
nitelman teon yhteydessä 

Mittari: Suunnitelma tehty ja kokeilut käynnissä 
Kyllä / Ei 

 

Aktiivinen maanhankinta/maapolitiikka ja infran ra-
kentaminen 

● Teollisuusalueiden hankintaa ja kaavoitusta jat-
ketaan uusilla alueilla. Tavoitteena on, että vii-
den vuoden kuluttua kaupungilla on tarjota val-

miita suurteollisuuden tontteja 30 hehtaarin 
verran. 

Mittari: Vuosittain tavoite lähenee kuudella heh-
taarilla. 

 
Tonttien jalostaminen 

● Mittari: koko ajan on yli 10 pienteollisuustonttia 
tarjolla kiinnostavilla alueilla 

 

Kilpailukykyvaliokunta 

Hyvinvointivaliokunta 
Kaupunkikehitysvaliokunta 
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Tapahtumakaupungin imagon vahvistaminen: 
●  Markkinointisuunnitelma on tehty ja toimenpi-

teet käynnissä 
Mittari: Kyllä / Ei 

 
Matkailun tiekartta 

● Tiekartta on laadittu ja toimenpiteet käynnissä 
Mittari: Kyllä / Ei 

 
Yrittäjäyhteistyöverkosto 

● Kehitetään yrittäjien kanssa yhteistyöverkoston 
toimintaa jota kaupunki koordinoi. 
Mittari: Toiminta käynnissä Kyllä / Ei 

 
Uudenlainen tapahtumatuotanto 

● Tapahtumatuotannon ja kulttuuripuolen yhteis-
työtä tiivistetään entisestään. 

Mittari: Tapahtumat suunnitellaan ja toteutetaan 
yhdessä ja jokaiseen on nimetty vastuuhenkilö 

● Jatketaan Hamina Festivals -konseptin markki-
nointia, Mittari: Kyllä / Ei 

● Haminassa on kansainvälisesti merkittäviä näyt-
telyitä, Mittari: Kyllä / Ei 

 

Arviointi 

 

Väljästi asuttujen alueiden osalta suunnitelman laatiminen on aloitettu. Maanhankinnan 

osalta neuvottelut ovat käynnissä. Pienteollisuustonttien osalta tontteja on tarjolla. Mark-
kinoinnin osalta suunnitelman laadinta on käynnissä. Matkailun tiekartan runko on valmis-

tunut, jalkauttaminen on työnalla. Yrittäjäyhteistyöverkoston osalta toiminta on käyn-
nissä. Kesän 2022 näyttelytoiminta on toteutunut, Hamina Festivals -konseptin markki-

nointi käynnistyy vuoden 2022 aikana. Tapahtumatuotannon ja kulttuuripuolen yhteis-
työtä tiivistetään käytännön tasolla tapahtumien yhteydessä. 

 

 

Kumppanuuksien, osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 
 

Strateginen 

tavoite 

Sitova tavoite ja mittari Vastuutaho 

Luomme edelly-
tyksiä eri toimijoi-
den aktiivisuudelle 

ja osallisuudelle 
sekä rakennamme 

alustan yhdessä te-
kemiseen, edis-

tämme seutuyh-
teistyötä ja kan-

sainvälisyyttä sekä 
huolehdimme 

edunvalvonnasta 
 

Rakennetaan kansainvälistä kumppanuustoi-
mintaa kulttuuripalvelujen tuottamista var-
ten. 

Rakennetaan kulttuuriyhteistyötä mm. Vii-
purin kanssa vuoden 2022 aikana 

●  Mittari: Yhteistyöhankkeiden / tapahtu-
mien määrä 

 

Hyvinvointivaliokunta 
Kilpailukykyvaliokunta 
 

Käyttöönotetaan lasten ja nuorten kulttuu-
ripolku varhaiskasvatuksessa ja kouluissa yh-

teistyössä kulttuuripalveluiden ja kolmannen 
ja neljännen sektorin toimijoiden kanssa. 

● Mittari: Kulttuuripolku on käytössä, 
Kyllä / Ei, raportti toteutumista 

 

Hyvinvointivaliokunta 
Kasvatus ja koulutus -valiokunta 

 

Parannetaan ehkäisevän päihdetyön toimin-
tatapaa kaikenikäisiä varten vuosien 2022-

2023 aikana 
●  Mittari: toteutuneet toimenpiteet/ 

raportti toteutumista 
 

Hyvinvointivaliokunta 
Kasvatus ja koulutus -valiokunta 
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Käynnistetään verkostomaisen kulttuurikes-
kuksen valmistelu. Käyttöönotetaan Sum-

man koulun tilat ja kartoitetaan vuoden 
2022 aikana Vallin koulun mahdollisuudet 

osana kulttuurikeskuksen toimintaa. 
Vallinkoulun osalta tehdään tarveselvitys ja 

hankesuunnitelma. 
●  Mittari: Vallinkouluun liittyvä tarveselvi-

tys ja hankesuunnitelma tehty, Kyllä / Ei 
 

Kaupunkikehitysvaliokunta 
Hyvinvointivaliokunta 

 

Uudistetaan Haminan kirjaston tilat sanee-

raamalla ne asiakastarvetta vastaavaksi sekä 
toiminnallisuutta ja aktiivisuutta edistäviksi. 

●  Mittari: toteutunut Kyllä / Ei, asiakastyy-
tyväisyyskysely 

 

Hyvinvointivaliokunta 

Kilpailukykyvaliokunta 
Kaupunkikehitysvaliokunta 

 

Otetaan käyttöön digihyvinvointia edistävä 
ja digisyrjäytymistä ehkäisevä toimintamalli 
Haminassa. 

●  Mittari: käytössä Kyllä / Ei, asukaskysely 
 

Hyvinvointivaliokunta 
 

Tuetaan arjen turvallisuuden edistymistä 

kaupungissa. Laaditaan suunnitelma toimen-
piteistä. Tehostetaan viestintää yksilön ja 

yhteisön vastuusta. 
●  Mittari: suunnitelma laadittu, Kyllä / Ei 

 

Hyvinvointivaliokunta 

Kilpailukykyvaliokunta 
Kaupunkikehitysvaliokunta 

 

Laajennetaan ja parannetaan elämys- ja 
luontoliikunnan reittejä ja fasiliteettejä 

● Mittari: laajennuksia ja parannuksia on 
tehty /  
lista uudistuksista 
 

Kaupunkikehitysvaliokunta ja 
hyvinvointivaliokunta yhdessä 

 

Tuetaan kuntalaisaktivismia ja mahdolliste-

taan eri asuinalueiden kuntalaisten vaikutta-
minen oman asuinalueen kehittämiseen 

● Mittari: toimintamalli käytössä, Kyllä / Ei 
 

Hyvinvointivaliokunta 

Kilpailukykyvaliokunta 
Kaupunkikehitysvaliokunta 

 

Edistetään kuntalaisten äänen kuulumista ja 
kokemuksen hyödyntämistä. Otetaan käyt-

töön kuntalaisia varten uusi palautejärjes-
telmä, markkinoidaan sen käyttöä ja sovi-

taan palautteiden käsittelyyn liittyvästä toi-
mintamallista. 
●  Mittari: uusi palautejärjestelmä käytössä 

Kyllä / Ei 
 

Hyvinvointivaliokunta 
Kaupunkikehitysvaliokunta 

 

Käynnistetään pysyvä hyvinvointityöryhmän 

työskentely hyvinvoinnin systemaattisen ar-
vioinnin ja kehittämistyön varmistamiseksi. 

● Mittari: Hyvinvointityöryhmän työsken-
tely käynnistynyt, Kyllä / Ei 

 

Hyvinvointivaliokunta 

Kilpailukykyvaliokunta 
Kaupunkikehitysvaliokunta 

 

Arviointi 
 

Digituen tarjoamista on jatkettu ja erilaisia toimintamalleja luotu. Palvelu ei tahdo löytää 
asiakkaita. Arjen turvallisuussuunnitelman valmistelu on edennyt kuntalaisten ja valiokun-

tien yhteistyönä. Osallistuvan budjetoinnin hanke, jonka kohteena on eri asuinalueiden 
toiminnallisuuden ja viihtyvyyden lisääminen, on käynnistetty ja vastuut syksyn aikana to-

teuttavista hankkeista on nimetty. Hyvinvointityöryhmä on käynnistänyt toimintansa. 
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Summan koulussa toimii jo useita ryhmiä. Tiloissa käynnistyy myös kotihoidon päiväkes-
kus. Toimenpiteet Haminan pääkirjaston tilojen uudistamiseksi etenee. 

 

 

Ekologinen Hamina 

 

Strateginen 
tavoite 

Sitova tavoite ja mittari Vastuutaho 

Huolehdimme, 
että ekologisuus 

otetaan huomioon 
kaikessa toimin-

nassamme, 
luomme siitä uu-

denlaista yritystoi-
mintaa, toteu-

tamme hiilineut-
raaliohjelman 

(HINKU) toimen-
piteitä, edistämme 

puurakentamista 
  

HINKU = 
hiilineutraalikunta 

  
KETS =  
kuntien energiate-

hokkuussopimus 
 

Edistetään kestävää elämäntapaa ja kehitystä kasva-
tus-, koulutus- ja hyvinvointipalveluissa vuoden 2022 

aikana 

● Ekologisuuden teemaa sisällytetään varhaiskas-
vatuksen ja perusopetuksen toimintaan ja oppi-

aineisiin, Mittari: toteutunut Kyllä / Ei 

● Kierrätys ja kiertotalouden oppeja sisällytetään 
koulujen toimintaan yhteistyössä kiinteistöpal-

veluiden kanssa, Mittari: toteutunut Kyllä / Ei 

● Laajennetaan ekotukihenkilötoiminta koske-
maan kaikkia kaupungin yksiköitä 
Mittari: Kyllä / Ei 

 

Kaupunkikehitysvaliokunta 
Kasvatus- ja koulutusvaliokunta 

Hyvinvointivaliokunta 
 

 
 

  

Haminan kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman to-
teutuksen aloitus mm. keskustan infra olosuhteita 

parantamalla 

● Mittari: Toteutetaan pyöräilyä edistävä inves-
tointi Mannerheimintielle 

 
Kestävä kehitys hankinnoissa 
●  Otetaan hankinnoissa huomioon kestävän kehi-

tyksen vaatimukset 
●  Mittari: Huomioitu Kyllä / Ei 

 
Luodaan henkilöstölle kannustinjärjestelmä kestävän 

liikkumisen edistämiseen 
Mittari: Luotu Kyllä / Ei 

Kilpailukykyvaliokunta 
Hyvinvointivaliokunta 

Kaupunkikehitysvaliokunta 
Kasvatus- ja koulutusvaliokunta 

Arviointi 

 

Ekotukihenkilötoimintaa ja Ekologiseen Haminaan liittyviä tapahtumia on käynnistelty ja 

tehty. Pyöräilyä edistävä investointi Mannerheimintielle ei toteutunut. Kestävän kehityk-
sen mahdollisuuksia on hyödynnetty lähiruuan osalta ruokapalveluiden hankinnoissa. Kes-

tävän liikkumien kannustinjärjestelmä on selvityksen alla. Kiinteistö- ja aluepalveluiden 
sekä koulujen kanssa tehdään yhteistyötä kierrätyksen sekä ympäristön siistinä pitämisen 

kautta. 
 

 

Uudistumiskykyinen ja osaava henkilöstö 

 

Strateginen 
tavoite 

Sitova tavoite ja mittari Vastuutaho 

Henkilöstömme pal-

velukyky on kor-
keaa, kannustamme 

henkilöstöä palvelu-
jen kehittämiseen 
yhteistyössä kunta-

laisten kanssa, 
otamme palveluissa 

käyttöön uusia inno-
vaatioita, hyödyn-

nämme tekoälyn ja 

Työhyvinvointikysely / On kiva tulla töihin 

● Mittari: tavoite keskiarvo 3,5 (asteikko 1-4), 
kevät 2021 keskiarvo oli 3,3. 

 
Otetaan käyttöön digitaalisia työvälineitä tuotta-

vuuden parantumiksi ja työn helpottamiseksi. 

● Mittari: uudet välineet käytössä, työntekijät 
kokevat työn helpottuneen. 

 

Kaupunginhallitus 

Muutosjohtaja 
Kasvatus- ja koulutusjohtaja 

Osallisuusjohtaja 
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robotiikan mahdolli-
suudet ja koulu-

tamme henkilöstö-
ämme jatkuvasti 

 

Tuetaan henkilöstöä uusien digitaalisten työvälinei-
den käytössä. Kokeillaan tekoälyn ja ohjelmistoro-

botiikan mahdollisuuksia palvelujen kehittämisessä. 

● Mittari: Automatisoitujen prosessien 
lukumäärä. 

 
Sisäisen kehittäjäverkoston yhteistoiminnan vah-

vistaminen ja kehittämispotentiaalin hyödyntämi-
nen palvelujen kehittämiseksi asukaskokemusta 

hyödyntäen. 

● Mittari: toteutunut (Kyllä / Ei), 
sisäisen kehittäjäverkoston kysely. 

 

Arviointi 

 

On kiva tulla töihin -kysymyksen keskiarvo oli marras-joulukuussa 2021 suoritetussa 

kyselyssä 3,2. Pitkittynyt koronaviruspandemia näkyy henkilöstön jaksamisessa. Seu-
raava kysely toteutetaan loppuvuodesta 2022. 

Sisäinen kehittäjä verkostolle on järjestetty “boostcamp” tapaamisia, joista ensimmäi-
nen pidettiin helmikuussa 2022 sähköisesti ja toinen toukokuussa 2022 fyysisenä tapaa-

misena. Esihenkilöille järjestettiin oma kehittämisiltapäivä toukokuussa. 
 

 

Uudistuva ja vuorovaikutteinen johtaminen 

 

Strateginen 
tavoite 

Sitova tavoite ja mittari Vastuutaho 

Johdamme vastuul-

lisesti, päätöksen-
tekomme on no-
peaa ja rakentavaa, 

arvostamme hen-
kilöstöämme sekä 

toimimme vuoro-
vaikutuksessa kun-

talaisten kanssa 
 

Työhyvinvointikysely / Tunnen, että esimies 

arvostaa minua 

● Mittari: tavoite keskiarvo 3,2 (asteikko 1-4), 
keväällä 2021 keskiarvo oli 3,1. 

 

Vakiinnutetaan johtajien työyksikkötapaamiset 
vuoden 2022-2023 aikana. 

● Mittari: on vakiinnutettu (Kyllä / Ei) 
 

Otetaan käyttöön yhteinen toimintamalli ja syste-

maattinen toimintatapa avustusten ja hankerahoituk-

sen hakemiseen. 

● Mittari: on otettu käyttöön (Kyllä / Ei) 

 

Kaupunginhallitus 

Kaupunginjohtaja 
Muutosjohtaja 
Kasvatus- ja koulutusjohtaja 

Osallisuusjohtaja 
 

Arviointi 

 

Tunnen, että esimies arvostaa minua -kysymyksen muotoilu on tosiasiassa, että työnan-

taja arvostaa henkilöstöä. Kysymyksen keskiarvo oli marras-joulukuussa 2021 suoritetussa 
kyselyssä 3. Seuraava kysely toteutetaan loppuvuodesta 2022. 

Johtajien yksikkötapaamisia ei ole pystytty vakiinnuttamaan koronaviruspandemian joh-
dosta. 

Hankkeet ja kehittäminen kanava Portissa kokoaa organisaation hankkeet ja vastuuhenki-
löt sekä saadut avustukset. Yli tulosalueiden menevät hankkeet hyväksytään ja vetovas-

tuussa oleva henkilö nimetään johtotiimissä. 
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Kestävä talous ja omaisuuden hallinta 

 

Strateginen 
tavoite 

Sitova tavoite ja mittari Vastuutaho 

Huolehdimme 

siitä, että toiminta-
katteen alijäämä ei 

ylitä verotulojen ja 
valtionosuuksien 

kasvua, kään-
nämme lainamää-

rän laskuun, luo-
vumme tarpeetto-

mista kiinteis-
töistä, uudistamme 

palvelut vastaa-
maan kysyntää, pi-
dämme veropro-

sentit kilpailuky-
kyisinä 

 

Toimintakatteen alijäämän kasvu on pienempi kuin 

verorahoituksen kasvu 

Mittari: Kyllä / Ei 

 

Lainamäärä euroa/asukas vähenee 

Mittari: Kyllä / Ei 

 

Vuosikate/poistot %, tavoite yli 120 

Mittari: Kyllä / Ei 

 

Rakennusten laskennallinen korjausvelka 

pienenee 

Mittari: Kyllä / Ei 

 

2-3 kiinteistöä uusiokäytössä, myyty tai purettu 

Mittari: Kyllä / Ei 

 

Kaupungin talouden tasapainon varmistaminen sote-

uudistuksen jälkeen vuodesta 2023 eteenpäin. 

Mittari: laaditaan tasapainoinen taloussuunnitelma 

2023-2025 sekä ennuste siirtymävuosille 2023-2027. 

Kyllä / Ei 

 

Asumaan Haminaan -projektin jatkaminen 

● Mittari: Nettomuutto positiivista 

Kaupunginhallitus (omistaja) 

Kaupunkikehitysvaliokunta 
Kilpailukykyvaliokunta 

Hyvinvointivaliokunta 
Kasvatus- ja koulutusvaliokunta 

Lupavaliokunta 
 

Arviointi 
 

Sote- ja pelastustoimen kiinteistöjen myynnistä sekä maa-alueiden myynnistä aiheutuvien 
kertaerien ansiosta käyttötalouden mittarit toteutunevat tavoitteiden mukaisesti sote-me-

nojen edelleen jatkuvasta kasvusta huolimatta. Näistä kertaeristä aiheutuvien kassavirtojen 
ansiosta kaupungin lainakantaa pystytään lyhentämään myös kuluvana vuonna. 

Korjausvelan määrää päästään arvioimaan vuoden lopussa, suunta ollut tähän asti laskeva. 
Kiinteistöjen osalta neuvottelut ovat käynnissä. 

 

 

Sote-palvelujen saatavuuden turvaaminen 
 

Strateginen 
tavoite 

Sitova tavoite ja mittari Vastuutaho 

Varmistamme asia-

kastarpeeseen pe-
rustuvat sote-pal-

velut 

Varmistetaan lähipalvelujen saatavuus ja saavutetta-

vuus toimenpideohjelman kuvaamalla tavalla. 

● Mittari: Toteutunut / Ei toteutunut 

 

Varmistetaan kaupungin ja hyvinvointialueen välinen 

neuvottelumenettely. 

● Mittari: Toteutunut / Ei toteutunut 

 

Kaupunginhallitus 

Kaupunginjohtaja 
 

Arviointi Käynnistetty hyvinvointialueen yhteistoimintaan liittyvä keskustelu ja yhteistyömuotojen 
suunnittelu ennakoivan ja hyvinvointia edistävän saumattoman palvelun vahvistamiseksi. 

Kymsoten koordinoivan avustusperusteinen yhteistyön (rahallinen avustus matalan kyn-
nyksen palveluja tuottaville yhdistyksille) jatkumiseen liittyvät neuvottelut ja toiminnan ar-

viointi on käynnistynyt. 
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TOIMENPIDEOHJELMAT JA KÄRKIHANKKEET 

 
Kärkihankkeiden avulla on kiteytetty, mitkä asiat ovat eri-

tyisen keskeisiä Haminan kaupungin strategiassa. Kärki-
hankkeita toteutetaan käytännössä toimenpideohjelmien 

avulla. Tavoitteena on saada yhä enemmän asukkaita mu-
kaan toimenpideohjelmien suunnitteluun ja toteuttami-

seen. Kaikki kaupungin ohjelmat linkittyvät toisiinsa ja oh-

jelmien avulla tuotetaan palveluja ja toimintaa yhdessä yh-
teisöjen ja asukkaiden kanssa kaikkia Haminan asukkaita 

varten. 
 

 

 
Ekologinen Hamina 

 
Ekologinen Haminan osalta työ sisältää ohjelman mukai-

set toimenpiteet joita tullaan laajentamaan koskemaan 
entistä vahvemmin koko kaupunkiorganisaatiota. Alku-

peräisenä tavoitteena oli, että toteutuksessa huomioi-
daan erityisesti tapahtumatuotannon rooli vuonna 2022. 

 
Pääpainopiste on kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjel-

massa sekä kaukolämpöön siirtymisessä. Kävelyn ja pyö-
räilyn edistämisohjelman toteuttaminen on alkanut ja tä-

hän on saatu valtiolta avustusta. 
 

Varhaiskasvatuksessa painotetaan kestävää ja kustannus-

tietoista toimintaa Kestävä elämäntapa varhaiskasvatuk-
sessa-suunnitelman mukaisesti. Kaikissa yksiköissä on 

ekotukihenkilöt. Perusopetuksessa työstetään ekolo-
gista toimintaa. 

 
 

 
 

 

 
Kiinteistöohjelma 
 

Ohjelman yhtenä tavoitteena on luopua kaupungin omis-
tuksessa olevista, kaupungille tarpeettomista kiinteis-

töistä. Näiden kiinteistöjen osalta on laadittu toimialoit-
tain kiinteistökohtaisesti luovutustapa (myyminen tai 

purkaminen) ja ohjelman toimeenpano vastuuhenkilöi-
neen. 

 

Osa kiinteistöistä joudutaan purkamaan tai luovutta-
maan alle tasearvojen. 

 
Kohteiden osalta neuvottelut ovat käynnissä. Myös 

kohteiden purkamisia tapahtuu vuonna 2022. 
 

 
 

Kumppanuus- ja osallisuusohjelma 
 

Kumppanuus- ja osallisuusohjelman tavoitteena on ra-
kentaa yhdessä yhdistysten ja muiden yhteisöjen sekä yk-

sityisten henkilöiden kanssa toimintaa ja palveluja hami-
nalaisia varten. Kumppanuustoiminnan avulla kaupunki 

haluaa edistää yhteisöjen ja yksityisten henkilöiden aktii-
visuutta ja osallisuutta ja rakentaa siten asukkaiden hy-
vinvointia. 

 
Kumppanuus- ja osallisuusohjelma pitää sisällään myös 

avustustoiminnan ja ostopalvelutoiminnan periaatteet. 
 

Ohjelmassa määritellään ne toimenpiteet ja keinot, joilla 
kuntalaiset voivat osallistua kaupungin kehittämiseen ja, 

joiden kautta yhteisöllisyys ja osallisuuden kokemus vah-
vistuvat. Ohjelmalla edistetään myös työntekijöiden ja 

hallinnon osallisuutta kuntalaisten arjessa. 
 

Osallisuusohjelmasta työn alla alkuvuodesta on ollut 
osallistuva budjetointi asuinalueiden toimivuuden ja viih-
tyisyyden kehittämiseksi. Kohteet ovat kuntalaisten ää-

nestyksen tuloksena valikoituneet ja syksyn aikana toteu-
tettavien hankkeiden vastuista on sovittu.  Järjestöyhteis-

työmallin avulla olemme tiivistäneet järjestöyhteistyötä 
käytännössä sekä osallistaneet järjestöjä hyvinvointityön 

kehittämiseen. Lisäksi valmisteilla on avustushakuproses-
sin sähköistäminen. 
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Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma 
 

Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman tavoitteena on 
edistää lasten, nuorten ja samalla lapsiperheiden hyvin-

vointia. Kyseiseen ohjelmaan kuuluvat erityisesti varhais-
kasvatuksen, perusopetuksen, lukion ja nuorisopalvelui-

den palvelut, joita tuotetaan yhdessä lasten, nuorten ja 
lapsiperheiden kanssa. 
Nuorten hyvinvointiohjelman suunnittelussa ja toteutuk-

sessa ovat haminalaiset nuoret mukana. Myös kansalais-
opiston kurssi- ja kerhotoiminta on osa lasten ja nuorten 

hyvinvointisuunnitelmaa. 
 

Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma linkittyy sähköi-
seen hyvinvointikertomukseen, jonka avulla kootaan tie-

toa Haminan asukkaiden hyvinvoinnin kehittymisestä. 
Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma on osa Haminan 

mallia, minkä avulla Haminan kaupungin ja kumppaneiden 
toiminta on koottu kokonaisuudeksi. Kuntakohtaisen 
suunnitelman lisäksi Hamina on osallisena Kymenlaakson 

kuntien, Kymsoten ja järjestöjen yhteisessä strategisessa 
maakunnallisessa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitel-

massa sekä tekee yhteistyötä Kymsoten kanssa yhteisöl-
listen opiskeluhuoltosuunnitelmien valmistelussa hyvin-

vointialueelle. 
 

 
 

Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 
 

Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma on valmistunut 
vuonna 2021 yhteistyössä alueellisen hyvinvointisuunni-

telman kanssa. 
 

Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma sisältää käytännön 
toimenpiteitä toimintakyvyn ja osallisuuden edistä-
miseksi. Alkuvuodesta 2022 olemme arvioineet kohtaa-

mispaikkojen toimintaa yhdessä vanhusneuvoston 
kanssa, sekä markkinoineet liikuntapalveluja laajemmin 

mm.  järjestöjen kautta. Uuden hyvinvointikoordinaatto-
rin työhön perehdyttäminen on myös sujunut alkuvuo-

desta erinomaisesti. Hänen tehtäväkuvassaan on mukana 

myös “seniorineuvonta” ja “etsivä vanhustyö”. Käytän-
nössä digiverkoston koordinointi ja digineuvonta ja hy-

vinvointityön markkinointi on ollut kesän aikana keski-
össä. Ikääntyneiden asumisen toimintakykyä ja elämän 

laatua edistävä hanke on kohdentunut kesäaikana kol-
meen eri taloyhtiöön. Myös suunnitelmat jatkohank-
keesta on tehty. 

 
Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman toteutumista on ar-

vioitu Kymsoten yhteistyönä. 
 

 
 

 
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 muutos-

johtaja. 
 

Ohjelman keskeisiä tavoitteita ovat uusien työpaikkojen 

syntyminen, väestön vähenemisen pysäyttäminen, elin-
voiman ja kaupungin vetovoiman kasvattaminen, maail-

manluokan pikkukaupungin brändin vahvistaminen, kou-
lutuksen 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 

 
 

Tervasaaren alueen kehittäminen 
 

Alueen vetovoimaa kehitetään Oolanninpuiston ja sa-
tama-alueen rakentamisella, edistämällä monipuolista 

asumista alueella sekä kehittämällä Tervasaaresta osa 
keskusta-alueeseen kuuluvaa kokonaisuutta. Erityisesti 

senioriasumiseen kiinnitetään huomiota. Samalla mah-
dollistetaan viihtyisät ja toimivat matkailun ja vapaa-ajan 

palvelut kahviloineen, ravintoloineen sekä monipuolisine 
venepalveluineen. 
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Hyvät eväät elämään – kasvatamme, koulutamme ja välitämme 
 

Sovelletaan positiivista pedagogiikkaa kaikissa kasvatus- 
ja koulutuspalveluiden toiminnoissa. Edistetään lasten, 

nuorten ja lapsiperheiden osallisuutta ja yhteistä toimin-
taa. Käyttöönotetaan lisää digitaalisia toimintoja ja säh-
köisiä palveluita, materiaaleja ja toimintamalleja TVT-

strategiaa toimeenpanien. Rakennetaan optimaalisen pal-
veluverkon ja innovatiivisten kuljetusratkaisujen yhdis-

telmä esi- ja perusopetuksen kuljetuksia varten. Huomi-
oidaan kansainvälisyys kasvatus- ja koulutuspalveluiden 

toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. 
 

Vuoden 2022 ensimmäisinä kuukausina olemme edistä-
neet henkilöstön osaamisen kehittämistä eri koulutusten 

avulla, joiden myötä henkilöstön osaaminen on vahvistu-
nut lasten ja nuorten psyykkisten tarpeiden tunnistami-

sen ja niiden kohtaamisen osalta sekä kiusaamiseen puut-
tumiseksi. Hankerahoituksen turvin on voitu lisätä mm. 

varhaiskasvatuksen erityisopettajien, suomi toisena kie-
lenä-opettajien ja kuraattorien resurssia. 

 

Varhaiskasvatuksen englanninkielisten palveluiden tarve 
on selvitetty ja siinä ei tullut esiin toimenpiteisiin johta-

vaa kiinnostusta. Yhteistyö Googlen kanssa on tiivistynyt 
opettajien täydennyskoulutuksen alkamisena sekä tule-
vaisuuden yhteistyön suunnitteluna. Lukiokoulutuksen 

kehittämisessä on edistytty ratsastuslinjan markkinoin-
nissa ja valmisteluissa toiminnan aloittamiseen elokuussa 

2022. Nuorisopalveluiden toiminnassa on jatkettu Wal-
kers toimintaa, sekä Wauto on hankittu kesäkuussa. Pal-

veluverkkoselvityksen tekemiseksi vuoden 2022 aikana 
on aloitettu tiedon kerääminen ja työryhmä on perus-

tettu kesäkuussa. Työskentelyssä huomioidaan kaupun-
gin päivitetty strategia ja kaupunginhallituksen toimeksi-

anto. Palveluverkkoselvityksen yhteydessä päivitetään 
myös koulukuljetusjärjestelyiden toteutus. 

 
 

 
 

 
Palveluiden kehittäminen - saatavuus ja saavutettavuus 

 
Kehitetään kaupungin palveluita systemaattisesti asiakas-

kokemukseen ja -palautteeseen perustuen. Palveluiden 
saatavuutta ja saavutettavuutta parannetaan kehittämällä 

digitaalisia palvelukanavia. Vahvistetaan myös palveluoh-
jausta ja lisätään kuntalaisille suunnattua digitukea. 

 
Alkuvuosi 2022 on päätetty käynnistää sähköisten palve-

lujen laajamittainen kehittäminen vuosille 2022-2023. 

Työn alla on ollut ensimmäisenä palautejärjestelmän uu-

distaminen kartoittamalla nykytilaa ja tutustumalla eri 
järjestelmiin. 

 
Hamina sovelluksen markkinointiin on panostettu alku-

vuonna. Suunnitelmat sovelluksen kokonaishyödyntämi-
sestä entistä paremmin ovat käynnistyneet. 

 
 

 
Kulttuuri ja tapahtumat 

 
Haminasta kehitetään kansainvälisesti tunnettua kult-

tuuri-, liikunta- ja tapahtumakaupunkia. Haminan imagoa 
vahvistetaan uudenlaisen markkinoinnin, liikunta- ja elä-
mysmatkailun lisäämisen sekä kulttuurikeskuksen toteut-

tamisen kautta. Kaupunkilaisten potentiaalia hyödynne-
tään sisällön kehittämisessä ja tuottamisessa. 

 
Haminan tapahtumia on markkinoitu Hamina Festival- 

tapahtumakokonaisuutena monikanavaisesti, jolla on 
saatu näkyvyyttä ympäri Suomen. 

Hevoset Bastionissa ja Hamina Tattoo tavoitti erilaisia ja 

uusia kohderyhmiä. Kävijämäärien osalta päästiin tavoit-
teeseen. Myös pienet tapahtumat ja kesän näyttelyt 
(Tove Jansson, Jukka Rintala, kulttuurin toteuttamat) sai-

vat näkyvyyttä ja uutta yleisöä suurten tapahtumien ve-
tovoimasta. Haminan imago Suomen festivaalikaupun-

kina on vahvistunut. 
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TÄRKEIMPIEN KONSERNIYHTIÖIDEN TAVOITTEET 

Yhteisön nimi Haminan Energia -konserni 

 
Konsernirakenne Haminan Energia Oy (emoyhtiö) 

 Haminan Sähköverkko Oy (100,0 %) 
 Haminan Kaasuverkko Oy (100,0 %) 
 Haminan Kaukolämpö Oy (100,0 %) 

 Hamina LNG Oy (46,5 %) 
 Kaakon Alueverkko Oy (50,0 %) 

 Rohe Solutions Oy (50,0 %) 
 

Toiminta-ajatus 
 

Haminan Energia -konsernin omistajapoliittisena pää-
tavoitteena on kestävästi turvata energiahuollon toi-

mintavarmuus, energian laatu ja kilpailukykyinen hinta 
sekä energiatoimialan kehittäminen paikallisesti ja va-

lituilla toimialoilla myös kansallisesti. 
 

Haminan Energian tulee toiminnassaan ja hinnoitte-
lussaan toimia tasapuolisesti ja kustannusvastaavasti 

sekä kehittää energianhuoltoverkostoja ja palvelun-
tarjontaa niin, että alueen luonnollinen kasvu on mah-

dollista.

 
Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2022 

 
Haminan Energian keskeisimpänä tavoitteena on sen 
perusliiketoimintoihin liittyvien energiahyödykkeiden 

toimitusvarmuuden ja riittävän laatutason ylläpitämi-
nen. Sähköntuotanto on täysin päästötöntä tai uusiutu-

vaa. Kaukolämmön tuotannossa uusiutuvan energian 
osuus on vähintään 78 %, ja yhtiö panostaa voimak-

kaasti kaukolämmön jakelun ja hiilineutraalin tuotan-
non kehittämiseen toiminta-alueellaan. 

 
Yhtiö tavoittelee merkittävää markkina-asemaa ener-

giakaasujen liiketoiminta-alueella kehittämällä ja moni-
puolistamalla palvelutarjontaansa. 

Yhtiö panostaa palvelutuotantoon ja tarjoaa mm. pai-
kallisesti kaukolämmön kokonaistoimitusratkaisuja 

sekä sähköautonlataus- ja aurinkoenergiapalveluita 
asiakkaille. 

 
Henkilöstö on yhtiön keskeinen voimavara ja yhtiö 

pyrkii jatkuvasti parantamaan työssä viihtymistä ja työ-
turvallisuutta: tavoitteena on, että työtapaturmia ei 

sattuisi lainkaan. 
 

 
 

Sitovat taloudelliset tavoitteet 2022 
 

Konserni tavoittelee tilikaudella 2022 merkittävää 
liikevaihdon kasvua LNG-terminaalin valmistuessa 
kaupalliseen käyttöön sekä energiakaasuliiketoimin-

nan ja kaukolämpöliiketoiminnan kasvun myötä. Ha-
minan Energia panostaa voimakkaasti strategiansa 

mukaisesti ydinliiketoimintoihinsa. Tavoitteena on, 

että konsernin liikevoittoprosentti on 7,8 % ja tili-
kauden voitto on 4,6 M€. Vuonna 2021 toteutuneen 
yritysrakenne- ja rahoitusuudistuksen jälkeen kon-

sernin vakavaraisuutta ja taseen pääomarakennetta 
kuvaava omavaraisuusastetavoite on 25 %. Sijoitetun 

pääoman tuottoprosentin odotetaan nousevan 8,3 
%:iin.

 
 

Tärkeimmät investoinnit 2022-2024 
 

Kaukolämpöverkon laajentaminen ja hiilineutraalin 
lämmöntuotantokapasiteetin lisääminen palvelemaan 

kasvavaa kysyntää. 
 

Sähköverkon ja maakaasuverkon toimintavarmuutta 
parantavat korvaus- ja laajennusinvestoinnit sekä va-

rautuminen yhteiskunnan sähköistämisen edellyttä-
miin mahdollisuuksiin. 

 
Fennovoima- ja tuulivoimahankkeet Suomen Voiman 

kautta.
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Arvio toiminnallisten tavoitteiden ja investointien toteutumisesta 

 
Vuosi 2022 on ollut poikkeuksellinen energiatoi-

mialalla, sillä Ukrainan sodan seurauksena koko Eu-
rooppa kärsii energian saatavuuteen ja hintaan liitty-

vistä epävarmuuksista, mitkä kohdistuvat erityisesti 
sähkö- ja kaasumarkkinoihin sekä polttoaineiden saa-

tavuuteen ja hintaan. 
 
Haminan Energia -konserni on pystynyt ylläpitämään 

hyvää toimitusvarmuutta ja laatutasoa perusliiketoi-
minnoissaan. Haminan Energian tuulivoimalat ovat 

toimineet hyvällä käyttöasteella tuottaen 1.1.-31.7. 
noin 22 GWh uusiutuvaa energiaa. Suomen Voiman 

kautta Haminan Energialle valmistui kesällä 2022 noin 
1 MW osuus Puhurin Parhan ja Hankilan tuulipuis-

tosta. Olkiluoto3:n säännöllisen sähköntuotannon 
odotetaan alkavan joulukuussa 2022. 

 
Kaukolämmön tuotannossa uusiutuvan energian 

osuus aikavälillä 1.1.-31.7. oli 62 %, mutta Södran sa-
han kanssa solmittu sopimus ylijäämälämmön toimi-

tuksesta parantaa tunnuslukua ja liiketoiminnan kan-
nattavuutta loppuvuoden osalta merkittävästi. Kau-

kolämmön kysyntä on vuonna 2022 lisääntynyt voi-
makkaasti ja kasvua kaukolämpöliiketoimintaan en-
nustetaan lähitulevaisuudessa noin 10-15 %:n vuosi-

vauhtia. 
 

Energiakaasujen liiketoiminta-alueella markkina-
asema on pystytty vakiinnuttamaan, mutta kriisitilan-

teessa ennustettavuuden heikkeneminen kasvattaa lii-
ketoimintaan liittyviä riskejä. LNG-terminaalin val-

mistuminen kaupalliseen käyttöön lokakuussa 2022 
mahdollistaa LNG:n maahantuonnin ja höyrystämisen 

valtakunnalliseen siirtoverkkoon. LNG-terminaali pa-
rantaa kansallista huoltovarmuutta kaasun osalta. 

 
Henkilöstötyytyväisyystutkimus toteutettiin keväällä 

2022. Kokonaistyytyväisyys on hieman alentunut ver-
rattuna vuoden 2020 tutkimustuloksiin. Suositteluha-

lukkuus (eNPS suosittelu työnantajana) tutkimustu-

losten perusteella on 31, mikä on edelleen hyvällä ta-

solla, joskin pudonnut yli 30 yksiköllä edellisvuodesta. 
Syksyllä 2021 toteutettu yritysrakenneuudistus ja or-

ganisaatiomuutokset sekä koronapandemian aikaiset 
poikkeukselliset työjärjestelyt ovat vaikuttaneet tu-

loksiin. Aikavälillä 1.1.-31.7. on raportoitu 3 lievää 
työtapaturmaa. 
 

Konsernin liikevaihtoon on vaikuttanut merkittävästi 
kaasun ja muiden energiahyödykkeiden voimakas hin-

nannousu, Konsernin liikevoittoprosentti 1.1.-31.7. 
on 4,8 % ja tilikauden voitto 1,3 M€. Taseen 

31.7.2022 mukainen omavaraisuusaste on 10,6 % ja 
sijoitetun pääoman tuottoprosentti 3,3 %.  Emoyhtiö 

luopui helmikuussa 2022 Haminetti- ja kuituverkko-
liiketoiminnoistaan, minkä vaikutus konsernin tulok-

seen on noin 1,9 M€. Inflaatiosta ja materiaalikustan-
nusten noususta johtuen osa suunnitelluista inves-

toinneista on siirretty tulevaan. 
 

Fennovoima on päättänyt Hanhikivi1-ydinvoimalan 
laitostoimitussopimuksen Rosatomin kanssa ja peru-

nut voimalan rakentamislupahakemuksen. Tällä het-
kellä Fennovoima keskittyy Pyhäjoen työmaan ylläpi-
tämiseen. Fennovoima on käynnistänyt useita oikeus-

prosesseja eri Rosatom-yhtiöitä vastaan ja vaatii va-
hingonkorvauksia lähes 2 miljardia euroa. Haminan 

Energia on sijoittanut hankkeeseen 31.7. mennessä 
lähes 9 miljoonaa euroa. Hankkeeseen liittyvien epä-

varmuuksien vuoksi yhtiö päätynee alaskirjaamaan 
tehtyjen sijoitusten arvon tilinpäätöksessään 2022. 

Alaskirjauksen vaikutukset konsernin tulosennustee-
seen ja vakavaraisuustunnuslukuihin on kuvattu tu-

loksellisuusmittaristossa vuoden 2022 ennusteella. 
Vaikka alaskirjauksella ei ole kassavaikutusta, eikä se 

siten vaaranna toiminnan jatkuvuutta, on yhtiön halli-
tus käynnistänyt selvityksen portfoliostrategian tar-

kastelemiseksi, sekä taloudellisen liikkumavaran kas-
vattamiseksi ja yhtiön kilpailukyvyn edellytysten tur-

vaamiseksi. 
 
 

Merkittävimmät riskit ja niiden hallintakeinot 
 

Haminan Energian näkemyksen mukaan konsernin 
merkittävimmät riskit liittyvät toimialalle tyypillisesti 

pääomia sitoviin investointeihin, niiden rahoitukseen 
ja hankkeiden toteutukseen, sekä energiamarkkinoihin 

ja poliittiseen päätöksentekoon liittyvät riskit. 
 

Konserni päivittää aktiivisesti eri liiketoimintojensa 
riskikäsikirjoja ja konserniyhtiöiden riskienhallintapo-

litiikkaa sekä kehittää toimintajärjestelmäänsä vastaa-
maan nykyaikaista laatu- ja johtamisjärjestelmää. 

 

Huomattavin yksittäinen riski liittyy LNG-terminaalin 
valmiiksi saattamiseen ja terminaalin kaupalliseen käyt-

töönottoon, joihin liittyen Haminan Energialla on mer-
kittävät taloudelliset vastuut terminaaliyhtiön rahoi-

tusvastuiden kautta. Riskiä hallitaan terminaaliyhtiön 
omistajaohjauksellisin keinoin sekä varautumalla 

LNG-liiketoiminnan käynnistymiseen vuonna 2022. 
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Tuloksellisuusmittarit  TP 2020 TP 2021 Talousar-

vio 2022 

Ennuste 

2022 

  

Toteuma 

31.7.2022 

Liikevaihto €  24 051 947 49 792 168 66 672 253 94 381 209 43 902 382 

Liikevaihdon muutos, %  -8,6 +107,0 +76,5 +89,6 +99,7 

Liikevoitto %  -7,7 -1,7 +7,8 +3,1 +4,8 

Tilikauden tulos, € 3 350 975 -1 538 220 4 645 460 -7 384 065 1 342 151 

Sijoitetun pääoman tuotto %  -5,0 -0,1 +8,8 -7,2 3,3 

Lainat 40 555 124 79 339 790 42 350 000 76 671 573 76 743 935 

Leasingvuokravastuut € 12 936 662 18 237 418 14 082 890 15 723 224 15 971 970 

Taseen loppusumma €  62 195 560 120 556 986 70 485 000 106 012 703 116 077 

971 

Omavaraisuusaste % 24,2 9,2 24,9 3,6 10,6 

Haminan kaupungin omistusosuus %  100 100 100 100 100 

Henkilöstö  52 60 57 74 72 

 

Kaupungin sijoitukset  TP 2020  TP 2021  Ennuste 

2022 

Toteuma 

31.7.2022 

Oman pääoman sijoitus Haminan 

kaupungilta, €  

17 091 276 17 091 276 17 091 276 17 091 276 

Pääomalainat, €  ei ole ei ole ei ole ei ole 

Muut lainat, €  5 000 000 4 800 000 4 600 000 4 600 000 

Takaukset, €  9 744 094 9 100 000 8 290 895 8 630 447  

 
 

 
 

Yhteisön nimi Hamina-Asunnot Oy 
 

Yhteisön tytäryhtiöt Asunto Oy Haminan Merituuli 
 

Toiminta-ajatus 
Viihtyisää, turvallista ja vaivatonta asumista kohtuuhinnalla. 

 
 

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2022 
 

Asetetaan asuntojen käyttöastetavoitteeksi 95,0 % 

(toteuma 1.1 - 31.7.2021: 88,5 %). 

 

Asuntojen käyttöasteen parantamiseksi lähdetään selvit-

tämään 2-3 kiinteistön mahdollista myyntiä tai purkua. 

Kiinteistökannassa on kohteita, joissa käyttöaste on ollut 

jo pitkään alhaisella tasolla tai jotka ovat huonokuntoisia 

ja niissä on tiedossa suuria ja kalliita peruskorjauksia. 

 

Asuntojen vuokraustoimintaa tehostetaan lisäämällä 

markkinointia sekä lyhentämällä asuntojen tyhjänä oloai-

kaa vuokralaisten vaihtumisen yhteydessä. 

Vuokrat säilytetään kohtuullisella ja kilpailukykyisellä 

tasolla. Vuokrankorotustarve vuodelle 2022 on noin 

1,7 %, jolla mahdollistetaan rakennusten tarvittavat 

korjaukset ja asuntojen viihtyisyys myös tulevaisuu-

dessa. 

 

Kiinteistönhoito kilpailutetaan vuoden 2022 aikana. 

 

Kuntoarvioiden tekoa jatketaan ja niistä saadaan tar-

kempaa tietoa kiinteistöjen nykyisistä ja tulevista kor-

jaustarpeista. 

 

Kuntoarvioiden tuloksia hyödynnetään kiinteistöjen 

salkutuksessa, jota jatketaan vuonna 2022. 

 

 
  



 

25 
 

 

 
Sitovat taloudelliset tavoitteet 2022 

Ei tulostavoitetta. 
 

 
Tärkeimmät investoinnit 2022-2024 

 
Investoidaan rakennusten ulko- ja sisäpuolisiin korjaus-
hankkeisiin (peruskorjauksiin ja huoneistokohtaisiin kor-

jauksiin). 

Selvitetään ja suunnitellaan uudisrakentamista keskustan 
alueelle, johon suurin osa asuntojen kysynnästä kohdis-

tuu.
 

 
Arvio toiminnallisten tavoitteiden ja investointien toteutumisesta 

 
Käyttöastetoteutuma 31.7.2022 oli 88,9 %. Käyttöasteen 

nostamiseksi on tehty määrätietoisesti töitä, mutta edel-
leenkään käyttöaste ei ole noussut yli 90 %:n ja eikä vuo-

den 2022 käyttöastetavoitetta (95 %) tulla todennäköi-
sesti saavuttamaan. 

 
Käyttöasteen nostamiseksi selvitettiin kahden kiinteistön 

myyntiä ja yhden kerrostalokohteen myynti toteutui hei-
näkuussa (Marinkuja 2, 52 asuntoa). Myös yhden rivita-

lokohteen myynnistä on päätetty, mutta kauppa toteu-
tuu vasta elo-syyskuun aikana. 
 

Vuokria korotettiin 1.3.2022 alkaen ja keskivuokra on 
tällä hetkellä 10,66 €/m2/kk. 

Kuntoarvioiden tekoa on jatkettu ja kuntoarviot ovat te-

keillä yhteensä 15 kohteesta. ARA:n salkutuksen päivi-
tystyö on käynnistetty, mutta sen lopullinen valmistumi-

nen jää odottamaan kuntoarvioiden tuloksia. 
 

Loppukeväällä toteutettiin kiinteistönhoidon ja siivouk-
sen kilpailutus 34 kohteen osalta ja uudet palvelusopi-

muksen astuvat voimaan 1.10.2022 alkaen. 
 

Suurimpina investointeina on lähdetty toteuttamaan kah-
den rivitalokohteen kaikkien kylpyhuoneiden ja saunojen 
peruskorjausta (yhteensä 35 asuntoa) ja tehty päätökset 

kolmen kohteen lämmitystavan vaihdosta maakaasusta 
maalämpöön tai kaukolämpöön. Muutoin kiinteistöjen ja 

huoneistojen korjauksia on tehty talousarvion puitteissa.
 

 
Merkittävimmät riskit ja niiden hallintakeinot 

 
Yhtiön merkittävimmät taloudelliset riskit liittyvät vuok-

rausasteen laskuun ja vaihtuvuuden kasvuun. Vuokra-
asuntojen käyttöastetta, vaihtuvuutta, hakijoiden määrää 

sekä näiden muutoksia seurataan kuukausitasolla ja rea-
goidaan mahdollisimman nopeasti muutoksiin. 

 
Käyttöasteen parantamiseksi selvitetään pidempään huo-

nolla käyttöasteella olevien ja suuria peruskorjauksia tar-
vitsevien kohteiden myyntiä tai purkua. 
 

Rahoitusriskejä hallitaan korkokehityksen jatkuvalla 
seurannalla ja tarvittaessa lainojen uudelleen järjeste-

lyllä. Lainasalkussa vaihtuvakorkoisten lainojen osuus 
pidetään pienenä. Investointien rahoittaminen hoide-

taan pääsääntöisesti kiinteäkorkoisilla lainoilla rahoi-
tuskustannusten pitkän ajan ennustettavuuden vuoksi. 

 

Koronapandemian mukanaan tuoma talouden epävakaus 

lisää edelleen vuokrasaamisiin liittyvää riskiä. Luottotap-
pioriskiä hallinnoidaan asukkaiden maksukykyä seuraa-

malla, asukasneuvonnalla ja ulkoistetulla perintäpalve-
lulla. 

 
Merkittävimmät kiinteistöihin liittyvät riskit ovat vahin-

koriskejä, kuten vesivahingot ja tulipalot. Vahinkoriskejä 
hallitaan asianmukaisella ennaltaehkäisevällä turvallisuus-
työllä ja oikeansuuruisilla vahinkovakuutuksilla. 
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Tuloksellisuusmittarit  TP 2020  TP 2021  TA 2022 Toteuma 

31.7.2022  

Liikevaihto, €  5 482 502 5 313 360 5 820 000 3 205 936 

Liikevaihdon muutos, %  0,5 -3,10 7,04  4,5 

Liikevoitto, %  16,3 0,4 16,0  -3,0 

Tilikauden tulos, €  0 -2 0  -181 833 

Sijoitetun pääoman tuotto, %  0,79 1,0 1,0 0,62 

Lainat, €  31 637 945 29 976 900 31 976 900 29 144 327 

Leasingvuokravastuut € 177 228 201 227 75 972 201 227 

Taseen loppusumma, €  41 778 251 39 752 752 40 890 000 38 656 723 

Omavaraisuusaste, %  22 22 22 0,73 

Asuntojen määrä, kpl   816 839 815 836 

Asuntojen käyttöaste, %  93,3 88,6 95 88,9 

Asukasvaihtuvuus , %  16 17 20 16 

Vuokra-asuntojen keskineliövuokra, 

€/kk  

10,19 10,41 10,37 10,66 

Haminan kaupungin omistusosuus, %  100 100 100 100 

Henkilöstö  8 8 8 8 

 

Kaupungin sijoitukset  TP 2020  TP 2021  TA 2022 Toteuma 

31.7.2022  

Oman pääoman sijoitus Haminan 

kaupungilta, €  

632 867 632 867 632 867 632 867 

Pääomalainat, €  ei ole ei ole ei ole ei ole 

Muut lainat, €  3 104 201 3 046 831 3 046 831 3 015 966 

Takaukset, €  24 034 895 23 088 966 25 613 702 23 996 335 

 

 
 

 
Yhteisön nimi HaminaKotka Satama Oy -konserni 

 
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 ja alusliikenteestä. Satamakonsernin kiin-
teistöjen omistus ja hallinnointi on pääosin keskitetty ty-

täryhtiö Kotkan Satamatalot Oy:lle. 
 

 
 

Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet 2022 
 

EU:n tukema D-alueen 2. vaiheen rakentaminen ja yh-
teistyö asiakkaiden kanssa alueen tehokkaan hyödyntä-

misen varmistamiseksi. Toisessa vaiheessa rakennetaan 
lisää kaksi laituria, joiden kustannusarvio on yhteensä 22 

miljoonaa euroa. 
 
Hietasen satamanosan kehittäminen investoimalla uu-

simman kehityksen mukaiseen kelluvaan laituriin, joka 
voidaan tarvittaessa siirtää myös johonkin toiseen sata-

manosaan. 

Haminan Lakulahden laitureiden kunnostaminen. Mikäli 
UPM tekee päätöksen biojalostamon sijoittamisesta 

Mussaloon, toimii satama tärkeimpänä yhteistyökumppa-
nina hankkeessa. Hanke kasvattaisi merkittävästi sata-

man liikennettä. 
Akkuteollisuuden käynnistymisen tukeminen. 
 

Satamaan sijoittuvan liiketoiminnan etsiminen ja sijoittu-
misen varmistaminen. 
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Risteilyliikenteen edellytysten parantaminen Kotkan ja 

Haminan alueella. EU-rahoitteisen Kotka Pax-hankkeen 
vetäminen säännöllisen Kotkan ja Pietarin välisen ristei-

lyliikenteen fasiliteettien rakentamiseksi Kotkan kantasa-
tamaan. 

 
Valmiuksien ylläpito koronapandemian uudelleen pahe-

nemisen varalle, jotta sataman aukiolo ja toiminnan jat-
kuminen pystytään turvaamaan kaikissa olosuhteissa. 
 

Toimistotilojen muuntelu ja vuokraaminen myös muu-
hun kuin satamasidonnaiseen toimintaan. Investoinnit 0,5 

M€ vuosittain. 

Selvitetään ja arvioidaan mahdollisuuksia energiatehok-

kuutta parantaville investoinneille. 
 

5G-verkon käyttöönotto. 
 

Liikennemäärän kasvattaminen siten, että HaminaKotka 
Satama säilyttää asemansa Suomen suurimpana yleissata-

mana. 
 
Sarensilta vapautuneiden alueiden markkinointi uuteen 

käyttöön. 
 

 

 

 
Tärkeimmät investoinnit 2022-2024 

 
EU:n tukema D-alueen rakentamisen loppuunsaattami-

nen. 
 

Hietasen laitureiden vaiheittainen kehittäminen vastaa-
maan laivakokojen kasvamisen asettamiin haasteisiin. 

 
UPM:n biojalostamon vaatiman infran rakentaminen, mi-

käli sijoittumispäätös Kotkaan toteutuu. 
 

Lakulahden laitureiden kunnostaminen. 

 
Akkutehtaan rakentamisen aiheuttamat muutostyöt sa-

tamainfraan. 
 

 
 

 

 

Arvio toiminnallisten tavoitteiden ja investointien toteutumisesta 
 

Metsäteollisuuden pitkään kevääseen jatkuneet lakot pie-
nensivät merkittävästi sataman liikennemäärää alkuvuo-

desta 2022. Liikennemäärä tammi-heinäkuussa oli 8,7 
miljoonaa tonnia, mikä oli 2,0 prosenttia vähemmän kuin 

viime vuonna. 
 

EU, USA ja Britannia ovat asettaneet Venäjälle laajat ta-
louspakotteet sen hyökättyä helmikuussa Ukrainaan. Pa-

kotteiden myötä kauttakulkuliikenne satamassa tulee 
vuoden mittaan hiljenemään. Erityisesti tähän vaikuttaa 

VR:n päätös lopettaa liikennöinti Venäjältä vuoden lop-
puun mennessä. Korvaavaa liikennettä, kuten puutavaran 

tuontia Suomeen, on saatu satamaan, mutta sen määrä ei 
nopeasti tule korvaamaan kauttakulkuliikenteen pudo-
tusta. Niinpä liikennemäärän ennakoidaan vuonna 2022 

supistuvan edellisestä vuodesta. Satamayhtiö on varautu-
nut liikennemäärän supistumiseen kuluja sopeuttamalla, 

mutta jo aiemmin päätetyt suuret investoinnit toteute-
taan. 

 
EU:n tukema D-alueen 2. vaiheen rakentaminen on 

edennyt alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Stora Enso 
ja Steveco rakentavat yhteistyössä alueelle metsäteolli-

suustuotteiden käsittelyterminaalin. 
 

Hietasen satamanosan kelluva ramppi valmistui kesän 
2022 aikana ja otettiin käyttöön 11.7.2022. 

 
Haminan Lakulahden ja Hiirenkarin laitureista osaa on 

kunnostettu ja muilta osin laitureiden kuntoa tutkitaan. 

 
UPM päätti, ettei Kotkaan rakenneta biojalostamoa. Sa-

tamayhtiö etsii yhdessä kaupungin ja Cursorin kanssa 
muita käyttäjiä Palaslahden alueelle. 

 
Satamaan sijoittuvan liiketoiminnan etsiminen ja sijoittu-

misen varmistaminen ovat osa markkinoinnin ja johdon 
päivittäistä työtä. 

 
Kesästä 2022 alkaen sataman alueille varastoidaan mer-

kittävä määrä ulkomailta tuotavaa raakapuuta. 
 

Akkuteollisuuden sijoittumista alueelle sekä siihen liitty-
vien investointien käynnistymistä on tuettu aktiivisesti 
yhdessä kaupunkien ja Cursorin kanssa mm. infran ja yh-

teyksien suunnittelussa. 
 

EU-rahoitteinen Kotka Pax-hanke matkustajaterminaa-
leineen valmistui alkukesästä. Venäjälle asetettujen pa-

kotteiden takia säännöllinen Kotkan ja Pietarin välinen 
risteilyliikenne ei valitettavasti ole toistaiseksi toteutu-

massa. 
 

Satamayhtiöllä oli 1/3 osan osakkuus Satamatieto Oy:stä, 
jonka osakekanta on myyty VRT Finland Oy:lle alkuvuo-

desta 2022. 
 

Valmiuksia koronapandemian uudelleen pahenemisen 
varalle on ylläpidetty ja sataman toiminta on pystytty var-

mistamaan. 
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Toimistotiloille ei alkuvuodesta ole ollut kysyntää, joten 

niitä ei ole muunneltu tai vuokrattu muuhun kuin sata-
masidonnaiseen toimintaan. 

Sataman valaistuksen muuttamisesta led-valoiksi on ole-

massa pitkäaikainen suunnitelma, jota on noudatettu. 
 

 
 

Merkittävimmät riskit ja niiden hallintakeinot 
 

Yhteistyö kumppanien kanssa – rajallisten resurssien ja 
investointien tehokas suuntaaminen: Riskiä hallitaan ke-
hittämällä sataman kilpailukykyä, poistamalla liikenteen 

solmukohtia ja lobbaamalla sataman kannalta tärkeitä 
hankkeita aktiivisesti. 

 
Hinnoitteluriski - ison asiakkaan menetys: Kilpailutilanne 

satamien kesken on kireä. Riskiä hallitaan seuraamalla lo-
gistiikan ja satamatoiminnan kehitystä ja hinnoittelua, yh-

teistyöllä operaattoreiden kanssa, aktiivisella yhteyden-
pidolla nykyisiin asiakkaisiin ja hankkimalla uusia asiak-

kaita. Säilytetään sataman asema neutraalina ja tuetaan 
tasapuolisesti kaikkien asiakkaiden toimintaa. 

 
Laivakoon kasvaminen aiheuttaa investointipaineita laitu-

reiden rakentamiseen ja korjaamiseen. Riskiä hallitaan 
kuulemalla asiakkaiden tarpeita ja sitouttamalla asiakkaat 

pitkäaikaisiin liikennesopimuksiin, mikäli investointeja 
tehdään. Hietaseen investoitu kelluvaan ponttonilaitu-
riin, joka otettiin käyttöön 11.7. 

 
Pandemiat ja tartuntataudit. Akuuttien järjestelyjen li-

säksi pitkään jatkuessa epidemia hidastaa yleistä talous-
kehitystä, mikä heijastuu viiveellä sataman kautta kulke-

vaan tavaramäärään. Riskiä hallitaan varautumissuunnit-
telulla, johon kuuluu mm. suunnitelma sijaisten palkkaa-
misesta, etätyöjärjestelyt sekä matkustamisen ja vierailu-

jen vähentäminen. Taloudellisiin riskeihin varaudutaan 
tiukalla kulujen hallinnalla ja siirtämällä investointeja. 

 
Tietomurrot, palvelunestohyökkäykset ja kiristyshaitta-

ohjelmat. Riskiä hallitaan pitämällä ohjelmistot ja käyttö-
järjestelmät päivitettyinä. Hankittu monitorointijärjes-

telmä. Koulutetaan ja tiedotetaan henkilöstöä tietotur-
vauhkista. 

 
Kemialliset riskit, palo- ja vuotoriskit, sähkökatkokset, 

tekniset järjestelmäriskit: Ylläpidetään kattava palo- ja 
vuotohälytysjärjestelmä sekä kamerajärjestelmä ja varti-

ointi. Tekniset laitteistot huolletaan säännöllisesti ja lait-
teita käytetään asianmukaisesti. Henkilöstöä ja asiakkaita 

koulutetaan. Budjetoidaan saneerauksiin lisää rahaa mah-
dollisuuksien mukaan. 
 

Omistajien kovat tuotto-odotukset. Riskiä hallitaan avoi-
mella tiedottamisella sataman taloudellisesta tilanteesta. 

Hallituksen jäsenet perehdytetään hyvin. 
 

 
 

Tuloksellisuusmittarit TP 2020 TP 2021  TA 2022 Toteuma 

31.7.2022  

Liikennemäärä, tuhatta tn  14,8 14,6 14,8 8,8 

Liikevaihto, €  41 164 293 39 318 441 41 300 000 23 867 200 

Liikevaihdon muutos %  -9,8 -4,5 3,1 -0,1 

Liikevoitto, €  9 359 360 7 596 397 4 630 000 4 546 873 

Liikevoitto %  22,7 19,3 11,2 19,1 

Tilikauden tulos, €  6 056 147 5 303 963 2 690 000 2 788 835 

Käyttökate %  63 58,7 27 38,9 

Sijoitetun pääoman tuotto %  4,8 4,1 2,5 3,8 

Lainat, € 94 562 425 86 242 002 88 500 000 93 870 833 

Leasingvuokravastuut, € 465 705 314 135 350 000 299 553 

Taseen loppusumma, € 175 222 172 167 141 150 184 000 000 180 853 937 

Omavaraisuusaste %  36 40 39 38,5 

Haminan kaupungin omistusosuus, 

% 

40 40 40 40 

Henkilöstö  66 67 65 68 

 

Kaupungin sijoitukset TP 2020  TP 2021  TA 2022 Toteuma 

31.7.2022  

Oman pääoman sijoitus Haminan 

kaupungilta €  

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

Pääoma- ja muut lainat €  ei ole ei ole ei ole ei ole 

Takaukset €  23 351 168 20 730 043 21 300 000 22 848 523 
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Yhteisön nimi Linnoituksen Uimahalli Oy 

 
Yhteisön tytäryhtiöt - 

 
 
Toiminta-ajatus 

Uimahallirakennuksen vuokraus uimahalli- ja muihin 
liikunta- ja hyvinvointipalveluihin. 

 
 

Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet 2022 
Uimahallitoiminnasta vastaa kaupunki. 

 
 

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2022 
Kiinteistön tilojen ylläpito ja huolto oikeaan aikaan. 

Yhtiön taloudellinen tulos on nolla. 
 

 
Tärkeimmät investoinnit 2022-2024 

 
Vuoden 2021 lopussa valmistui ulkotilojen rakentami-
nen, ulkoallas, ulkoporeallas ja ulkosauna. Uusia isoja laa-

jennusinvestointeja ei ole suunnitteilla 2022—2024. Tu-

levina vuosina yhtiö varautuu investoimaan energiansääs-
töön niin, että investoinnit maksavat itsensä takaisin koh-

tuullisessa ajassa. Samalla pienennetään päästöjä.
 

 
Arvio toiminnallisten tavoitteiden ja investointien toteutumisesta 

 
Vuoden 2022 aikana on ulkotilojen käyttöönoton myötä 

kerätty ulkotilojen käyttökokemuksia eri vuodenaikoina. 
Joitain takuukorjauksia on tehty ja syksyn 2022 huolto-

seisakin yhteydessä tehdään pieniä parannuksia ulkotilo-

jen käytettävyyteen liittyen. Kävijämäärien perusteella 
investointi on ollut menestys.

 
 

Merkittävimmät riskit ja niiden hallintakeinot 
 

Kaikki uimahallin rakenteisiin liittyvät ongelmat ja vau-
riot vaikuttavat heti tilojen käyttömahdollisuuksiin. On-

gelmien ehkäisyyn varaudutaan suorittamalla huolto- ja 

korjaustyöt ajallaan ja suunnitelmallisesti. Uimahalli on 
kohtuullisen uusi. Siten kiinteistön kunto on myös hyvä.
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Yhtiöllä ei ole omaa henkilökuntaa. 
 

 
 

Kaupungin sijoitukset TP 2020  TP 2021  TA 2022 Toteuma 

31.7.2022 

Oman pääoman sijoitus Haminan 

kaupungilta €  

567 275 567 275 567 275 567 275 

Pääoma- ja muut lainat €  ei ole ei ole  ei ole 

Takaukset €  9 200 000 9 050 000  8 950 000 

 
 

Tuloksellisuusmittarit TP 2020 TP 2021 TA 2022
Toteuma 

31.7.2022

Liikevaihto € 832 139 811 048 891 600 524 264

Liikevaihdon muutos-% -1,3 -2,5 9,9 0,8

Liikevoitto % 30,6 31,2 22,6 21,9

Tilikauden tulos, € 42 918 32 103 20 000 39 118

Sijoitetun pääoman tuotto % 4,4 4,5 2,1 2,1

Lainat € 9 200 000 9 050 000 8 850 000 8 850 000

Leasingvuokravastuut, € - - - -

Taseen loppusumma 9 702 496 9 657 716 9 610 000 9 510 607

Omavaraisuusaste % 4,6 5,0 5,2 5,5

Haminan kaupungin omistusosuus % 100 100 100 100

Henkilöstö 0 0 0 0
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TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO 

 
 

  

Sito-

vuus

sis. laskennalliset erät N/B

KÄYTTÖTALOUSOSA

Kaupunginvaltuusto B 186 186 117 69 0

Toimintakate N 186 186 117 69

Tarkastustoimi B 50 50 10 40 0

Toimintakate N 50 50 10 40

Strateginen johtaminen B 6 462 6 462 3 850 2 612 47 -41 6 12 6

Toimintakate N 6 415 41 6 456 3 838 2 618

Sote-kuntayhtymäosuudet B 85 400 5 100 90 500 48 599 41 901 2 0

Toimintakate N 85 400 5 100 90 500 48 597 41 903

Johdon asiantuntijapalvelut B 3 708 3 708 2 088 1 620 182 182 67 115

Toimintakate N 3 526 3 526 2 021 1 505

Kasvatus- ja koulutuspalvelut B 35 346 35 346 21 580 13 766 1 964 1 964 2 159 -195

Toimintakate N 33 382 33 382 19 421 13 961

Hyvinvoinnin edistäminen B 3 269 3 269 1 972 1 297 312 312 172 140

Toimintakate N 2 957 2 957 1 800 1 157

Elinkeino- ja vetovoimapalvelut B 6 040 6 040 4 086 1 954 1 829 1 829 861 968

Toimintakate N 4 211 4 211 3 225 986

Kaupunkisuunnittelu B 1 371 1 371 582 789 7 569 7 569 7 079 490

Toimintakate N -6 198 -6 198 -6 497 299

Kaupunkikehityspalvelut B 21 794 600 22 394 14 226 8 168 23 491 127 23 364 13 041 10 323

Toimintakate N -1 697 -727 -970 1 185 -2 155

Ympäristön ja rakentamisen valvonta B 1 311 1 311 818 493 571 571 353 218

Toimintakate N 740 740 465 275

TULOSLASKELMAOSA 128 973 5 868 134 841 74 182 60 659

   Verotulot B 93 900 3 900 97 800 64 731 33 069

   Valtionosuudet B 42 190 42 190 24 664 17 526

Korkotulot B 165 165 58 107

Muut rahoitustulot B 1 868 1 868 750 1 118

Korkomenot B 400 400 106 294

Muut rahoitusmenot B 6 6 9 -3

Satunnaiset erät B

Ta

muutok-

set

Ta

muutos-

ten jäl-

keen

Toteu-

tuma

Jäljellä

Määrärahat 1000 € Tuloarviot 1000 €

Ta Ta

muutok-

set

Ta muu-

tosten 

jälkeen

Toteu-

tuma

Jäljellä Ta
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TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 

 
 
Strategisen johtamisen palvelualue 
 

Toimielin  KAUPUNGINVALTUUSTO 
Tulosalue  Kaupunginvaltuusto 

Tulosyksiköt  kaupunginvaltuusto 

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

desta ja toiminnasta. Valtuusto on hallintosäännöllä siirtänyt toimivaltaansa myös muille toi-
mielimille. 

 
 

Talousarvion toteutuminen 
 

Toimintakate on toteutunut budjetoidun mukaisena.  

 
 
 

 
 

Toimielin  TARKASTUSLAUTAKUNTA 
Tulosalue  Tarkastustoimi 

Tulosyksiköt  Tarkastustoimi 

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

misen arviointi sekä tilintarkastus. 
 

 
Talousarvion toteutuminen 

 

 
 

 
Toteutumisprosentti jää pieneksi, koska tilintarkastus-

yhteisön laskutus jaksottuu toteutuneiden tarkastus-
päivien perusteella. 

 

 
  

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut Tot % Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2022 esitykset talousarvio

121 TARKASTUSTOIMI

Toimintamenot               -50 200 -50 200 -9 654 19,23 -50 200

Toimintakate                    -50 200 0 -50 200 -9 654 19,23 0 -50 200
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Toimielin  KAUPUNGINHALLITUS 
Tulosalue  Strateginen johtaminen 

Tulosyksiköt  Konsernijohto, Yleinen hallinto ja edunvalvontatehtävät, Viestintä, Tietohallinto 
Talousarvion sitovuus Toimintakate 

Vastuuhenkilö  Kaupunginjohtaja 

Tehtävä Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä kaupunginvaltuus-
ton päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhalli-

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

 
Talousarvion toteutuminen 

 

 
 
 

Tietohallinnon toimintatuloista on vähennetty 41.200 
euroa. Määrärahavaraus on tehty Hamina Asuntojen ja 

Haminan Veden työasemille. Maksuosuudet kirjataan 
ostolaskuilta suoraan niiden menoksi. 

Toimintakatteen toteutumisprosenttia nostaa koko 
vuodelta maksettu Kuntaliiton jäsenmaksu ja pelastus-

toimen koko vuoden investointiosuus. 
 

 

 
 

Toimielin  KAUPUNGINHALLITUS 
Tulosalue  Kymsote-kuntayhtymäosuudet 

Tulosyksiköt  Sote-kuntayhtymäosuudet 
Talousarvion sitovuus Toimintakate 

Vastuuhenkilö  Kaupunginjohtaja 

Tehtävä Kaupunginhallitus vastaa sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelusopimuksesta sekä 
sopimuksen seurannasta ja arvioinnista. 

 
 

Talousarvion toteutuminen 
 

 
 

 
Kymsoten maksuosuuksiin varattuja määrärahoja tar-
kistettiin maaliskuun osavuosikatsauksessa 5,1 miljoo-

naa euroa suuremmiksi. Tämä sisälsi Kymsoten esityk-
sen palkkaharmonisaation toteuttamisesta, jota 

Kymsote ei ollut budjetoinut (Haminan lisälasku 1,7 
M€). 

 

Heinäkuun osavuosikatsauksessa määrärahaa lisätään 
Kymsoten elokuun ennusteen mukaisesti kattamaan ti-

likaudelta kertyväksi ennakoidun peräti 53 miljoonan 
euron alijäämän kattamisen. Kymsoten toiminnan haas-

teiden, koronan sekä hoitovelan purkamisen vuoksi on 
iso riski, ettei tarkistettukaan määräraha tule riittä-

mään. Määrärahaan sisältyy Sote-kuntayhtymän maksu-
osuuksien lisäksi myös sote-avustukset. 

 
 

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut Tot % Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2022 esitykset talousarvio

123 STRATEGINEN JOHTAMINEN

Toimintatulot 47 500 -41 200 6 300 12 800 203,17 6 300

Toimintamenot               -6 462 700 -6 462 700 -3 850 306 59,58 -6 462 700

Toimintakate                    -6 415 200 0 -6 456 400 -3 837 507 59,44 0 -6 456 400
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Toimielin  KAUPUNGINHALLITUS 
Tulosalue  Johdon asiantuntijapalvelut 

Tulosyksiköt  Hallintopalvelut, Henkilöstöpalvelut, Talouspalvelut, Vaalit 
Talousarvion sitovuus Toimintakate 

Vastuuhenkilö  Talousjohtaja 

Tehtävä 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 ta-
loudellisia sekä tuottaa ydinprosesseille hallinto-, talous- henkilöstö-, omistajaohjaus-, vies-

tintä- ja tietohallinnon palveluita. Tulosalue vastaa myös kaupungin asiointipalvelusta. 
 

 
Talousarvion toteutuminen 

 

 
 

 
Toimintakate on toteutunut budjetoidun mukaisena.

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut Tot % Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2022 esitykset talousarvio

128 JOHDON ASIANTUNTIJAPALVELUT

Toimintatulot               182 000 182 000 67 001 36,81 182 000

Toimintamenot               -3 708 200 -3 708 200 -2 088 370 56,32 -3 708 200

Toimintakate                    -3 526 200 0 -3 526 200 -2 021 370 57,32 0 -3 526 200

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut Tot % Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2022 esitykset talousarvio

12 STRATEGINEN JOHTAMINEN YHTEENSÄ

*     Toimintatulot               229 500 -41 200 188 300 81 817 43,45 0 188 300

*     Toimintamenot               -95 807 400 -5 100 000 -100 907 400 -54 663 886 54,17 -1 200 000 -102 107 400

* Toimintakate                    -95 577 900 -5 141 200 -100 719 100 -54 582 069 54,19 -1 200 000 -101 919 100
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Hyvinvoiva haminalainen palvelualue 
 
 

Toimielin  KASVATUS JA KOULUTUS -VALIOKUNTA 
Tulosalue  Kasvatus- ja koulutuspalvelut 
Tulosyksiköt  Varhaiskasvatus ja opetuksen tuki, Opetus- ja nuorisopalvelut, Varhaiskasvatus 

Talousarvion sitovuus Toimintakate 

Vastuuhenkilö  Kasvatus- ja koulutusjohtaja 

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

Palvelukokonaisuudessa on sekä ennaltaehkäiseviä että lakisääteisiä palveluja. Keskeisenä peri-
aatteena on lapsen ja vanhemmuuden arvostaminen ja hyvän lapsuuden sekä nuoruuden luomi-

nen yhteistyössä vanhempien kanssa. Toiminta on tavoitteellista, suunnitelmallista ja sitä arvioi-
daan jatkuvasti. 
 

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

tömyys. 
 

 
TILANNEKATSAUS 31.7. JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMISESTA 

 
 

Varhaiskasvatus ja opetuksen tuki 
 

Palveluiden kysyntään vaikuttaa syntyvyyden lisäksi per-
heiden muuttosuunta sekä varhaiskasvatuksen valtakun-

nalliset linjaukset. Perheiden valinnat vaikuttavat yksityi-
sen ja kunnallisen varhaiskasvatuksen osuuteen sekä ko-

tihoidon tuen ja Hamina-lisän käyttöön. Laadukkaan var-
haiskasvatuksen ja opetuksen tuen toteutumisen varmis-
taa riittävä, sitoutunut, ammattitaitoinen, huoltajien 

kanssa hyvässä yhteistyössä toimiva henkilöstö, joka en-
nakoi lasten, nuorten ja perheiden muuttuvia tarpeita. 

 
Alkuvuoden aikana on jouduttu lisäämään henkilöstöre-

surssia, jotta lakisääteinen varhaiskasvatuspaikka on 
saatu järjestymään kaikille hakijoille. Etenkin vauvojen 

paikkojen lisäämiseen on ollut tarvetta. 
 

Sairaslomia on ollut runsaasti koronasta ja siihen liitty-
västä ohjeistuksesta johtuen ja sijaisia on ollut haasteel-

lista saada. Varahoitajia on pyritty lisäämään ja varhais-
kasvatusyksikön johtajat ovat työskennelleet ryhmissä 

normaalia enemmän. Haastetta tilanteeseen on tuonut 
myös ylityö- ja vuoronvaihto kiellot ja vuosilomat. 

 
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyötä on 
vahvistettu ja prosesseja sovittu, jotta lasten siirtyminen 

esikoulusta perusopetukseen etenkin tuen tarpeessa 
olevien lasten osalta olisi mahdollisimman sujuvaa. 

Sovittujen aikataulujen toteuttaminen mm. tutkimusten 
osalta on ollut kuormittavaa lasten sairastumisista ja ta-

paamisten siirtymisestä johtuen. 
 

Opiskeluhuollossa tutkimukset on järjestetty pääosin os-
topalveluna, koska psykologeja ei ole saatu rekrytoitua. 
 

Opiskeluhuolto siirtyy hyvinvointialueelle vuoden 2023 
alusta. Muutokseen on varauduttu suunnittelemalla tule-

via palveluja yhteistyössä Kymsoten ja muiden Kymen-
laakson kuntien kanssa. 

 
Hankerahoituksen turvin on voitu lisätä varhaiskasvatuk-

sen erityisopettajien, suomi toisena kielenä -opettajien ja 
kuraattorien resurssia. 

 
Tämän vuoden painopisteenä olevien alueiden; tunne- ja 

vuorovaikutustaitojen vahvistaminen, digitaalinen oppi-
misympäristö, pedagogisen tiimityön tukeminen sekä 

taide- ja kulttuurikasvatus, koulutusta on suunniteltu ja 
toteutettu osittain myös hankerahoituksen avulla. Mito-

hankkeen kautta ovat käynnistyneet uudet koulutukset 
neuropsykiatrisen osaamisen lisäämiseksi. Nepsy- val-
mentajien määrää on lisätty ja valmennusta odottavien 

jono on saatu purettua. 
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Perusopetus ja lukiokoulutus 
 

Koronatilanne on otettu huomioon opetusjärjestelyissä 
terveysviranomaisten koronaturvaohjeiden ja suositus-

ten mukaisesti. Henkilökunnan sairastamisen vaikutukset 
ovat pysyneet hallittavissa, koska samanaikaisesti suurta 

määrää henkilökuntaa ei ole ollut poissa. Sijaisjärjestelyt 
ovat vaikuttaneet sekä muun henkilökunnan jaksamiseen 
sekä kasvaviin sijaiskuluihin. 

 
Muiden oppilaitosten osalta koronapandemia ei vaikutta-

nut opetusjärjestelyihin, mutta Pappilasalmen koululla 
opetusjärjestelyt toteutettiin etäopetuksena ajalla 31.1.-

4.2.2022 vuosiluokilla 3-9. Lukuvuosi 2022-2023 voitiin 
päättää oppilaitosten kevätjuhliin, jolloin huomioitiin ko-

ronaturvallisuusohjeet ja rajoitusten keventyminen tou-
kokuussa. 

 
Huoltovarmuuskeskuksen toimittamat koronan kotites-

tit jaettiin perusopetuksen oppilaille ja toisen asteen 
opiskelijoille ja henkilökunnille ennen talvilomaa. Ope-

tustyön onnistuminen on perustunut henkilöstön osaa-
miseen ja riittäviin tietoteknisiin valmiuksiin ja käytettä-

vissä oleviin laitteisiin ja digitutor-verkoston antamaan 
tukeen. Lukukauden 2022-2023 valmisteluissa on huomi-
oitu valtion erityisavustus, jonka avulla voidaan palkata 

henkilökuntaa ja pienentää oppilasryhmiä. 
 

Perusopetuksen koulujen määrä perustuu valtuuston 
päätöksiin, joiden mukaan Kannusjärven koulun opetuk-

sen siirtyminen Husulan kouluun on valmisteltu. Kaupun-
gin strategiatyöskentely huomioiden palveluverkkoselvi-

tys tehdään vuoden 2022 aikana. Palveluverkkoselvityk-
sen yhteydessä kartoitetaan oppilaiden koulumatkojen 

perusteet ja tehdään arvio muutoksista nykyisiin koulu-
kuljetusjärjestelyihin. 

 
Kiusaamista ehkäisevän toimintamallin, Verson, koulutus 

vietiin päätökseen alkuvuodesta. Kouluilla on nyt yhte-
näinen toimintatapa kiusaamisen ehkäisemisessä. Kulle-

kin koululle on nimetty aikuiset vastuuhenkilöt sekä op-
pilaista koulutetut vertaissovittelijat. 
 

Rehtorit ja koulunjohtajat saivat perehdytyksen positiivi-
sen pedgogiikan menetelmän Huomaa hyvä johtamiseen. 

 
MITO-hankkeessa käynnistettiin uusi, säännöllisesti tois-

tuva keskustelufoorumi opetus- ja kasvatusalan toimi-
joille. Keskustelun tavoitteena on yhtenäistää toiminta-

tapoja varhaiskasvatuksessa, esikoulussa ja perusopetuk-
sessa sekä syventää asioiden ja ilmiöiden ymmärtämistä 

opetuksen ja kasvatuksen alueella. Kevään keskustelu-
foorumeissa aiheena on ollut kiusaamisen ehkäisy. 

 
Ratkaisukeskeisen Neuropsykiatrisen valmentajan kou-

lutukseen osallistuneet valmistuivat toukokuussa yksilö-
valmentajiksi. 

 
Lisäksi maaliskuussa alkoi Mininepsy -koulutus, joka lisää 

opetus- ja kasvatusalalla toimivien tietotaitoa kohdata 
haasteellisia lapsia ja nuoria. Koulutukseen osallistuu 20 

opetus- ja kasvatusalan toimijaa. 
 
Digitaalisten palveluiden kehittämistä on jatkettu valmis-

tautumalla Qridi-palvelun käyttöönottoon, joka mahdol-
listaa syksystä alkaen mm. Haminan perusopetuksen di-

gitaitojen polun arvioinnin ja toteuttamisen tuen niin op-
pilaille kuin opetushenkilökunnalle ja vanhemmille. Palve-

lua kehitetään myös koulukiusaamisen ja hyvinvoinnin ar-
vioimiseen liittyvän toiminnon kehittämisellä toiminta-

vuoden 2022-2023 aikana. Googlen tarjoamaan opetus-
alan henkilöstön sertifiointi-koulutukseen osallistuu noin 

40 opettajaa. 
 

Aseman koulun yhteyteen valmisteltiin huhtikuun alussa 
peruskouluikäisille ukrainalaisille tilat opetuksen aloitta-

mista varten. Toukokuussa oppilaita oli 14, jotka olivat 
8-17 vuotiaita.  Kesän aikana ukrainalaisia oppivelvolli-

suusikäisiä on saapunut noin 65, joille opetuksen järjes-
täminen toteutetaan neljän koulun yhteydessä aloitta-
vissa valmistavan opetuksen ryhmissä sekä EKAMI:n tut-

kintoon valmentavassa opetuksessa. Ukrainan sodan syt-
tyminen edellyttää kasvatus- ja koulutuspalveluiden tur-

vallisuus- ja pelastussuunnitelmien päivittämistä sekä 
poikkeusolojen varautumistoimenpiteiden suunnittelua 

ja toteuttamista. 
 

Kasvatus- ja koulutuspalveluiden hallinnon kehittämi-
sessä jatketaan aluehallintouudistuksen toteutumisen 

toimeenpanoa osallistumalla aktiivisesti opiskeluhuollon 
ohjaus- ja asiantuntijatyöryhmiin. 

 
Haminan lukiossa aloittaa neljä opiskelijaa ratsastuslin-

jalla yhteistyössä Harjun oppimiskeskuksen kanssa. Ha-
minan lukio jatkaa opetuksen ja oppimisympäristön ke-

hittämistä Googlen yhteisötuen mahdollistaman luon-
nontietieteiden kehittämishankkeen avulla. Koronapan-
demian jatkumiseen varaudutaan opetusjärjestelyissä ja 

syksyn ylioppilaskirjoituksien järjestämissuunnitelmassa. 
Valtion erityisavustus lukiokoulutukseen koronaviruksen 

aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi 
- hanke jatkuu 31.7.2023 asti. 

 
Oppivelvollisuuden laajentuminen toisen asteen koulu-

tukseen on edennyt ja oppivelvollisuuden keskeytymisiä 
on ollut vähän. Opinto-ohjausta kehitetään edelleen jol-

loin kuntavalvojan oppilaantuntemus sekä ammatilliset 
työvälineet mahdollistavat vaikuttavat palvelut toisen as-

teen koulutuksen keskeytyessä yhteistyössä eri oppilai-
tosten sekä Ekamin rannikkopajojen kanssa. 
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Nuorisopalvelut 

 
Vuosina 2022-2024 satsataan edelleen koulunuorisotyö-

hön, nuorten kesätoimintaan ja nuorten harrastus- ja 
muun toiminnan lisäämiseen. Lasten ja nuorten harras-

tustoimintaa rakennetaan yhdessä yhdistysten ja urheilu-
seurojen kanssa Haminan mallin avulla, jonka tavoitteena 
on järjestää kaikille haminalaisille lapsille ja nuorille mah-

dollisuuksia harrastaa ja kokeilla erilaisia harrastuksia 
joustavasti. Haminan mallia rakennetaan vuoden 2022 ai-

kana valtionavustuksen avulla, jota saatiin jatkokaudelle 
60 000 euroa. 

 

Ehkäisevää päihdetyötä, liikkuvaa ja etsivää nuorisotyötä 

tehdään yhdessä Aseman Lapset ry:n, Ekamin rannikko-
pajojen, seurakunnan, Koulutus Elämään Säätiön ja mui-

den yhteistyökumppaneiden kanssa. Walkerstoimintaan 
hankittu matkailuauto on otettu käyttöön. 
 

Nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaisesti nuorten 
osallistumista tapahtumien ja toiminnan järjestämiseen 

jatketaan ja lisätään opetus- ja kulttuuriministeriön lin-
jaamien nuorten osallisuuskriteerien mukaisesti. 

 
 

Kansalaisopisto 
 

Kansalaisopiston vakinaisten- ja tuntiopettajien laajamit-
tainen koulutus kurssitavoitteiden ja -sisältöjen kuvai-

lussa ja laadinnassa, pedagogisissa ratkaisuissa sekä arvi-
ointimenetelmien käyttämisessä aloitettiin helmikuussa, 

yhteistyössä lähikuntien kanssa.  
 

Kansalaisopiston pedagogiikkaa uudistetaan vuosien 
2022-2024 aikana ns. osaamisperusteiseksi, mikä tarkoit-
taa sitä, että osalle kursseista asetetaan oppimistavoit-

teet ja kurssilaisten niin halutessaan, heidän oppimistaan 
voidaan arvioida kurssin oppimiskriteereiden avulla. Täl-

löin kurssin suorittamisesta ja oppimistavoitteiden saa-
vuttamisesta saa kirjallisen todistuksen. Lisäksi kansalais-

opiston opettajat perehtyvät positiivisen pedagogiikan 
periaatteisiin, jotka ovat käytössä myös varhaiskasvatuk-

sessa ja perusopetuksessa. 
 

Kansalaisopiston pedagogiikan uudistamisen ohella aloi-
tetaan vuosien 2022-2023 aikana kansalaisopiston toi-

minnan laadun kokonaisvaltainen ja systemaattinen ke-
hittäminen. Sen avulla tehdään näkyväksi kansalaisopis-

ton monipuolista kurssitarjontaa, sen käytännön toteu-
tusta ja kaikkien kurssilaisten mahdollisuuksia vaikuttaa 

kansalaisopiston toiminnan kehittämiseen. Haminan kan-
salaisopiston tavoite on jatkossa toimia yhä vahvempana 

osaamisen ja sivistyksen edistäjän. 
 
Kansalaisopiston kolmas lukukausi, kesä, eteni suunnitel-

mien mukaan. 20:stä kurssista yksi peruuntui. Kesäkurs-
seilla oli yhteensä 190 osallistujia. 

 
Heinäkuussa kansalaisopisto järjesti kaksi kertaa viikossa 

taidekerhon ukrainalaisille lapsille. Ukrainalaiset aikuiset 
saivat osallistua kansalaisopiston järjestämiin liikuntaryh-

miin ilmaiseksi. 
 

Syksyn kurssiohjelmavihot jaettiin kotitalouksiin heinä-
kuun viimeisellä viikolla.

 
 

 
Talousarvion toteutuminen 

 

 
 
 

Toimintatulojen kehittymiseen vaikuttavat edellisen 
vuoden jatkuvat valtionavusteiset hankkeet. 

 
Määrärahamuutoksena lisätään hanketuloja. 

Toimintamenojen määrää on kasvattanut alkuvuoden 
2022 sijaiskulut, johon on vaikuttanut pandemia. 
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Toimielin  HYVINVOINTIVALIOKUNTA 
Tulosalue  Hyvinvoinnin edistäminen 

Tulosyksiköt  Hyvinvoinnin edistäminen, Kirjasto- ja tietopalvelut, Kulttuuripalvelut ja Liikuntapalvelut 
Talousarvion sitovuus Toimintakate 

Vastuuhenkilö  Osallisuusjohtaja 

Tehtävä Hyvinvoinnin edistämisen palvelut, järjestöyhteistyö/kumppanuus, kirjastopalvelut, kulttuuripal-

velut ja liikuntapalvelut edistävät toiminnallaan vapaata kansalaistoimintaa ja lisäävät yhteisölli-
syyttä sekä kuntalaisten aktiivisuutta. Painopiste on ennaltaehkäisevässä toiminnassa ja kokonais-

valtaisessa hyvinvoinnin edistämisessä. 
 

 
TILANNEKATSAUS 31.7. JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMISESTA 

 
 
Hyvinvoinnin edistäminen 

 
Hyvinvoinnin edistämiseen sisältyy vanhusneuvoston, 

vammaisneuvoston ja nuorisovaltuuston toiminta, koh-
taamispaikat, Veteraanikoti, kotoutumisen edistäminen 

sekä kumppanuus- ja järjestötoiminta. Kumppanuuksia ja 
osallisuutta vahvistavia toimintamalleja rakennetaan ja 

vahvistetaan osaksi koko kaupungin toimintaa. Tulosalu-
een vaikuttavuutta edistetään osallisuussuunnitelman 

avulla, suunnitelluilla kohtaamisilla, osallistumalla kunta-
laisten järjestämiin tilaisuuksiin, kuntalaisten satunnaisilla 

tapaamisilla sekä joka toinen vuosi toteutettavalla osalli-
suus- ja hyvinvointikyselyllä. Vuonna 2021 valmistunut 

järjestöyhteistyön toimintamalli ryhdittää ja yhdenmu-
kaistaa järjestöyhteistyötä. 

 
Uusi hyvinvointikoordinaattori aloitti työssään helmi-
kuussa 2022 ja on valmistellut toisen vuosineljänneksen 

aikana vapaaehtoistyönmallia ja systematisoinut digituki-

verkoston toimintaa. Osallistuvan budjetoinnin kylien 
kehittämishankkeiden syksyn toteuttamisesta on vastuut 

sovittu. 
 

Summan “kylä- ja kulttuurikeskukseen” Teinisirkuksen li-
säksi on kuuden eri toimijan kanssa tehty vuokrasopi-

mukset. Kellokalliolta siirretty kuntosali on koululla löy-
tänyt käyttäjänsä. 

 
Hyvinvointityöryhmän toiminta käynnistynyt. Hyte-ker-

rointa strategisen hyvinvoinnin johtamisen ja onnistumi-
sen mittarina on esitelty useille tahoille. 

 

 
 

Kirjasto- ja tietopalvelut 
 

Kirjaston toiminta-ajatuksena on lukutaidon edistäminen 
ja tiedon hankinnan ja käytön monipuolistaminen. Kir-

jasto- ja tietopalvelujen avulla tarjotaan mahdollisuus kir-
jallisuuden ja taiteen harrastamiseen sekä sivistykseen ja 

elinikäiseen oppimiseen. Kirjasto tarjoaa myös tiloja 
työskentelyyn ja aktiiviseen kansalaistoimintaan. Kirjasto 

edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. 
 

Haminan kirjastopalvelut muodostuu Haminan pääkirjas-
tosta, Ruissalon kirjastosta ja monipalveluautosta, jossa 

keskiössä on kirjastoautopalvelu. Monipalveluauto vie 
kirjastopalveluita ja muita hyvinvointia edistäviä palveluja 
lähelle käyttäjiään. Monipalvelukokonaisuuden kehittä-

mistä ja pilotointia on jatkettu alkuvuoden aikana ja pal-
veluita rakennettu yhteistyössä mm. eri palvelualojen 

kanssa. 
 

Kirjastot tarjoavat mahdollisuuden kirjojen ja muun ai-
neiston, kuten liikuntavälineiden lainaamiseen sekä tiloja 

ja toimintamahdollisuuksia erilaisille käyttäjäryhmille ja 
heidän vaihteleviin tarpeisiin. Varattavissa on tällä het-

kellä tutkijanhuoneita rauhalliseen työskentelyyn, sali- ja 
kerhotiloja sekä hyvin varusteltu soitonharjoitteluhuone. 

 
Alkuvuoden aikana on edistetty Haminan pääkirjaston ti-
lojen kehittämistoimenpiteitä ja muutostyöt ovat käyn-

nistyneet hyllyjen tyhjentämisellä. 
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Kulttuuripalvelut 
 

Kulttuuripalveluiden toiminta-ajatuksena on edistää tai-
teen ja kulttuurin omaehtoisen harrastamisen mahdolli-

suuksia, taide- ja kulttuurikentän ammatillista toimintaa 
sekä toteuttaa kunnan taide- ja kulttuurikasvatusta. Kult-

tuuripalvelut luovat alustoja ja verkostoja sekä toiminta-
konsepteja kuntalaisten osallisuuden edistämiseksi kult-
tuurin tekemiseen, tuottamiseen ja käyttämiseen yhteis-

työssä eri toimijoiden kanssa. Monipuolisilla kulttuuripal-
veluilla edistetään kunnan elinvoimaisuutta ja vahviste-

taan ihmisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyden kokemusta. 
 

Kulttuuripalveluiden jo vakiintuneita tapahtumia toteute-
taan ja uudistetaan monipuolisemmaksi vuoden 2022 ai-

kana yhdessä tapahtumatuotannon ja muiden toimijoiden 
kanssa. Yhteistyötä on vahvistettu kesän suurten tapah-

tumakokonaisuuksien ja joulunajan tapahtumien valmis-
telussa. 

 
Palvelutarjontaan kuuluvat pientapahtumat ja niistä ra-

kentuvat suuremmat kokonaisuudet omana sekä eri kult-
tuuriyhteistyökumppaneiden toteuttamana. Kulttuuri-

palveluiden tärkeinä yhteistyökumppaneina toimivat 
mm. kuntalaiset, järjestö- ja yhdistystoimijat, paikalliset, 
seudulliset ja kansalliset kulttuuriyhteistyöverkostot 

sekä lisääntyvissä määrin kansainväliset kumppanit, joihin 
suhteita on määrä vahvistaa. Toimintaa on edistetty toi-

mintasuunnitelman mukaisesti alkuvuoden aikana lukuun 
ottamatta kansainvälistä yhteistyötä.  

 
Kulttuuripolun eli Kulttuurikasvatussuunnitelman toteu-
tusta vahvistetaan yhä edelleen, elokuvateatteri Kino Ha-

minan toimintaa kehitetään ja taidetta tuodaan kuntalais-
ten nähtäville. Yhteistyön kehittämistä perusopetuksen 

kanssa on jatkettu alkuvuoden aikana. Koronatilanne on 
vaikuttanut sisällön toteutukseen. Lisäksi koronatilanne 

on vaikuttanut Kino Haminan asiakasmääriin heikentä-
västi. 

 
Kulttuurikeskusverkostoa kehitetään ja rakennetaan 

huomioiden laajat toimijajoukot ja tarkoituksenmukaiset 
ja mahdollisuuksia antavat toimitilat. Summan koulura-

kennuksen käyttöönotto osaksi kulttuurikeskusverkos-
toa on käynnissä ja tiloja valmistellaan monipuolisen toi-

minnan käynnistämistä varten. Haminan kehittäminen 
kulttuurikaupunkina vahvistaa myös kulttuuri- ja tapah-

tumamatkailun rakenteita. 
 

 
 

Liikuntapalvelut 
 

Liikuntapalveluiden toiminta-ajatuksena on edistää kun-
talaisten liikunnan harrastamista hyvinvoinnin ja elinvoi-

man lisääntymiseksi. Liikuntapalvelut tuottavat liikunta-
neuvontaa, ryhmäliikuntaa sekä liikuttavia tapahtumia ja 

kampanjoita kaiken ikäisille. Liikuntapalvelut tukevat seu-
roja asiantuntemuksen, avustusten sekä hankkeiden 

avulla ja ovat mukana liikuntapaikkojen kehittämisessä. 
Liikuntapalvelujen asiantuntemusta hyödynnetään osalli-

suus- ja hyvinvointityössä kaupungin sisällä ja kuntayhty-
män verkostoissa. 

 
Liikuntapalvelut jatkavat vuonna 2022 yhteistyötä var-
haiskasvatuksen ja koulujen kanssa erityisesti liian vähän 

liikkuvien perheiden parissa. Seurojen kanssa tehtävää 

yhteistyötä vahvistetaan tukemalla kuntalaisia omaehtoi-
seen liikuntaan. Luonnossa liikkumisen mahdollisuuksia 

lisätään yhteistyössä muiden sektorien sekä yhdistysten 
ja kylätoimijoiden kanssa. 

 
Ikäihmisten toimintakyky ja aktiivisuus on laskenut koro-

nan seurauksena. Kymsoten kanssa tehtävään yhteistyö-
hön asiakkaiden houkuttelemiseksi liikuntaryhmiin ja -ta-

pahtumiin kiinnitetään erityistä huomiota. 
 

Summan kuntosali on täydentänyt mukavasti liikuntatar-
jontaa kylillä. Pyörävaellus on liikuttanut kuntalaisia ke-
sän aikana, samoin parantuneet ulkoliikuntamahdollisuu-

det ovat lisänneet omatoimista liikuntaa. 
 

 
Talousarvion toteutuminen 

 

 
 

 
Toimintakate on hieman ylittynyt. 

 

Avustuksia (195.000 euroa) on maksettu alkuvuodesta 

92 %.
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Vetovoimainen Hamina 

 

Toimielin  KILPAILUKYKYVALIOKUNTA 
Tulosalue  Elinkeino- ja vetovoimapalvelut 

Tulosyksiköt  Elinkeinopalvelut, Maaseutupalvelut ja Vetovoimapalvelut 
Talousarvion sitovuus Toimintakate 

Vastuuhenkilö  Muutosjohtaja 

Tehtävä Elinkeinoelämän kehityshankkeiden tukeminen ja toimivien ratkaisujen etsiminen kumppanuuk-

sien ja seutuyhteistyön avulla. 
Tavoitteena on luoda menestymisedellytyksiä paikkakunnalla jo oleville ja sinne aikoville yrityk-

sille. Työllisyyden edistäminen on osa kaupungin elinkeinopolitiikkaa. 
Uusien työpaikkojen luomiseksi panostetaan voimakkaasti markkinointiin. Luodaan mahdollisim-
man 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 
 

HaminaKotka Satama Oy, siihen liittyvä satamasidonnai-
nen teollisuus sekä Haminan profiloituminen datakes-

kuksien ja akkuklusterin houkuttelevan sijaintipaikkana 
muodostaa kaupungin elinkeinopalveluiden merkittävim-

piä kokonaisuuksia. Nämä luovat vankan pohjan myös tu-
levaisuuden laajamittaiselle kehittämiselle. Tätä tukee 
myös yhdessä Cursorin kanssa tuotettavat yrityspalvelut, 

kaupungin ja yrittäjien välinen yhteistyö sekä kaupungin 
tuottamat matkailu- ja työelämäpalvelut. Työelämäpalve-

luiden tekemä työllisyyden edistäminen on tulevaisuu-
dessa merkittävässä roolissa. Kaupungin tulee vastata 

työelämän uusiin haasteisiin ja mahdollistaa tätä kautta 
myös uusien työpaikkojen syntymistä kuin myös työttö-

myyden vähentämistä. 
 

Valtion tällä hetkellä hoitamat TE-palvelut olivat alunpe-
rin siirtymässä kuntien ja kaupunkien vastuulle vuonna 

2024, mutta tätä on siirretty nyt vuoden 2025 alkuun. 
Kymenlaakson osalta Kouvola on tehnyt päätöksen tuot-

taa palvelut itse jatkossa. Etelä-Kymenlaakson osalta sel-
vitystyö on käynnissä. Asiakaspalvelua kuntalaisille työl-
listymisen esteiden poistamiseksi lisätty Kelan etäpisteen 

ja Koppaamon kautta. 
 

Tähän kokonaisuuteen liittyy myös matkailuun panosta-
minen. Kaupungin tulee jatkossa luoda lisäarvoa ole-

massa olevalle toiminnalle. Haminalla on vahvuuksia joita 
hyödyntää ja tuotteistaa yhdessä alueen yrittäjien kanssa. 
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Maaseutupalvelut 
 

Maaseutupalvelut on vakiinnuttanut roolinsa ja toiminta-
tapansa osaksi kaupungin ja alueen toimintaa. Maaseutu-

palveluiden ydintehtävän eli viljelijätukien toimeenpanon 
osalta toiminta on lainsäädännöllisellä tasolla hyvin tark-
kaan määritelty ja Haminasta käsin toimiva yksikkö on 

resursseiltaan hyvässä kunnossa. 
 

Maaseutupalveluissa on aloitettu valmistautuminen EU:n 
uuteen ohjelmakauteen eli CAP 27, jonka toteutus alkaa 

2023. 
 

Maaseudun tärkeä rooli ruokahuollon turvaamisessa on 
erittäin ajankohtainen asia ja huomioitava kaupungin va-

rautumissuunnitelmissa. 
 

Maaseutuyritysten toiminnan laajentuminen ja monipuo-
listuminen asettavat maaseutupalveluille merkittävän ke-

hittämishaasteen myös tulevaisuudessa. Maaseutupalve-
luiden uusi rooli maaseudun ja koko kaupungin elinvoi-
maisuuden lisäämisessä tulee nousemaan entistä merkit-

tävämpään rooliin. 
 

Hevoset Bastionissa -tapahtumalla oli merkitystä Hami-
nan väljästi asuttujen alueiden roolin ja yrittäjien tunnet-

tavuuden ja osallisuuden lisäämisessä. 
 

 
 

 

 
Tapahtumatuotanto 

 
Tapahtumatuotannossa tärkeää on luoda edellytyksen 

kaupungissa toteutettaville tapahtumille. Vuodelle 2022 
on Bastionin osalta varauksia tullut hyvin. Kesällä toteu-
tui ensimmäistä kertaa Hevoset Bastionissa tapahtuma, 

joka houkutteli paikalle n. 15.000 kävijää. Tapahtuman 
vaikutukset Haminan alueelle on arvioitu olevan 2.7 mil-

joonaa euroa. Edellisten kesien näyttelytoiminta on 
osoittanut vahvuutensa ja näyttelytoimintaa on jatkettu 

kesän 2022 aikana. Tattoo järjestettiin koronan jälkeen 

ensimmäistä kertaa. Tattoon osalta kävijämäärä on va-

kiintunut 130.000 kävijään. Tapahtumatuotannon osalta 
toiminta ei keskity vain Bastioniin vaan ulottuu koko kau-
pungin alueelle. Bastionin infrastruktuuria on vahvistettu. 

 
Tapahtumakaupungin osalta tullaan vahvistamaan enti-

sestään Hamina Festivals -brändiä. 
 

 

 
Museot 

 
Museoissa vuoden 2022 merkittävin tavoite on museon 

kokoelmien muutto ulkopuoliselta vuokratuista huono-
kuntoisista säilytystiloista kaupungin omaan, tarkoitusta 

varten kunnostettuun kiinteistöön. Kokoelmasäilytysti-
lojen muutolla on mahdollisuus saavuttaa pitkän tähtäi-

men säästöjä, parantaa toiminnan tehokkuutta ja edistää 
museokokoelmien säilyvyyttä. Muutto on parhaillaan 
käynnissä, ja se pystytään toteuttamaan kuluvan vuoden 

aikana.  
 

Vuonna 2021 valmistuneen kaupunginmuseon pysyvän 
näyttelyn digitekniikka mahdollistaa tämän näyttelyn laa-

jentamisen jatkossa verkkonäyttelyksi, mikä edelleen 
mahdollistaa esimerkiksi virtuaalivierailujen toteuttami-

sen. Lisäksi tavoitteena on tuottaa virtuaalinäyttely Ha-
minan linnoituksesta. Linnoituksen verkkonäyttelyn on 

tarkoitus edeltää vuodelle 2023 suunnitellun museora-

kennuksen peruskorjauksen valmistumisen jälkeen kau-
punginmuseon alimpaan kerrokseen toteutettavaa lin-

noitusnäyttelyä ja tukea linnoituksen markkinointia mat-
kailukohteena. Verkkonäyttelyn avulla linnoitukseen on 

mahdollista tehdä myös virtuaalisia vierailuja esimerkiksi 
tiloihin joita turvallisuussyistä ei pystytä avaamaan ylei-
sölle. Ulkopuolista rahoitusta haetaan museoiden digiuu-

distusten jatkamiseksi. Museoiden perusrahoitusta pyri-
tään edelleen laajentamaan myös erillisillä hankerahoi-

tuksilla. Näyttelytoiminnassa tehdään lisäksi yhteistyötä 
kaupungin muiden tapahtumien kanssa. 

 
Toimintaa ja näyttelyitä kehitetään houkuttelemaan sekä 

matkailijoita että kaupunkilaisia. 
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Talousarvion toteutuminen 

 

 
 

 
Toimintatuloja joudutaan karsimaan 100.000 euroa ja 

menoja lisäämään 50.000 euroa. Hevoset Bastionissa ei 

saavuttanut lipunmyynnin osalta tavoitteitaan ja ostopal-

veluita jouduttiin käyttämään ennakoitua enemmän.
 

 
 

 

Toimielin  KILPAILUKYKYVALIOKUNTA 
Tulosalue  Kaupunkisuunnittelu 

Tulosyksiköt  Kaavoitus ja maankäyttö 
Talousarvion sitovuus Toimintakate 

Vastuuhenkilö  Muutosjohtaja 

Tehtävä Kaupunkiseutua suunnitellaan toimivaksi, viihtyisäksi ja ekotaloudellisesti kestäväksi. Huolehdi-
taan kaupungin maapolitiikan valmistelusta, kaavoituksesta, tonttitarjonnasta, kiinteistönmuo-

dostuksesta sekä mittaus- ja kartastopalveluista. 
 

 
TILANNEKATSAUS 31.7. JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMISESTA 

 
Kaavoitus ja maankäyttö 

 
Kaupunkisuunnittelun tulosalue hoitaa kaavoitukseen ja 
maankäyttöön liittyvät erilaiset tehtävät yhdessä ja yh-

teistyössä kaupungin muun organisaation kanssa. Kaavoi-
tusprosessista vastaa kaupunginarkkitehti. Maankäytön 

eri tehtävistä (maapolitiikan valmistelu, tonttitarjonta, 

paikkatietopalvelut, kiinteistönmuodostus, mittaus- ja 
kartastopalvelut sekä metsätilojen hallinnoimisesta) vas-

taa kaupungingeodeetti. 
 

 

 
 

Talousarvion toteutuminen 
 

 
 
 

Toimintatuotoissa näkyy teollisuusalueiden maakaup-
pojen, sote-kiinteistöjen myyntien sekä rasitekorvauk-

sista saadut kertaerät yhteensä 7.234.700 euroa. Osa 
tuloista tulee myöhemmin. 

Huomioitavaa on, että maavuokratulot kertyvät epäta-
saisesti vuoden aikana. 
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Toimielin  KAUPUNKIKEHITYSVALIOKUNTA 
Tulosalue  Kaupunkikehityspalvelut 
Tulosyksiköt  Kiinteistöpalvelut, Aluepalvelut, Ruoka- ja puhtauspalvelut 

Talousarvion sitovuus Toimintakate 

Vastuuhenkilö  Ympäristöpäällikkö 

Tehtävä Kaupungin toimitiloista ja yleisistä alueista huolehtiminen asiakaslähtöisesti, laadukkaasti ja 
kustannustehokkaasti, huomioiden myös kaupunkiympäristön turvallisuus, viihtyisyyden yllä-

pito 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, ter-

veydellisiä ja elämyksellisiä tavoitteita. Aktiivisen toiminnan sekä ammattitaitoisten ja kehitys-
haluisten moniosaajien avulla huomioidaan asiakastyytyväisyys, taloudellisuus ja henkilöstön 

hyvinvointi. 
 
 

TILANNEKATSAUS 31.7. JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMISESTA 
 

Kiinteistöpalvelut 
 

Kiinteistöpalvelut huolehtivat tarvittavien tilojen raken-
nuttamisesta, kunnossapidossa ja huollosta. Pitkäntähtäi-

men suunnitelmat luovat vankan pohjan ja tämän vuoksi 
tehdään rakennusten suhteen oikeita ratkaisuja. Kiinteis-

töjen jalostaminen omaa käyttöä palveleviksi sekä kiin-
teistösijoittajien kanssa tehtävä yhteistyö tulevat koros-

tumaan tulevan vuoden toiminnassa. 
 

Tämä tarkoittaa myös turhista kiinteistöistä eroon pää-
semistä, mutta myös strategisesti merkittävien kiinteis-

töjen kehittämistä. 
 

 
 

 

 
Aluepalvelut 

 
Aluepalvelut huolehtivat kaupungin tie-, katu- ja aluetek-
niikan suunnittelusta, rakennuttamisesta, huollosta, vi-

heralueista, puistoista, kaupunkimetsistä sekä liikunta-
paikoista. Toimintaan on otettu tiiviisti kaupunkilaiset 

mukaan ja tätä jatketaan mm. Tarmolan alueen kehittä-
misen kohdalla. Kaupunkilaisille luodaan mahdollisuus 

osallistua oman elinympäristön kehittämiseen ja oman 

osaamisen ja mielenkiinnon mukaan kytkemiseen kau-
pungin palvelutuotantoon. 

 
Aluepalveluiden osalta huomiota tullaan kiinnittämään 

tulevina vuosina olemassa olevan infran kunnossapitämi-
seen sekä laadukkaaseen palvelutuotantoon. 

 
 

 
 

Ruoka- ja puhtauspalvelut 
 

Ruoka- ja puhtauspalvelut tarjoavat palveluita Haminan 
kaupungin kouluille, päiväkodeille, liikuntapalveluille sekä 

Kymsoten asiakkaille. Hyvinvointialueiden käynnistymi-
sen vaikutukset tulevat näkymään jatkossa palvelutuo-

tannossa. 
 
Kehitämme palvelujamme ruokavaliosuositusten ja pal-

velumuotoilun periaatteiden mukaisesti ja koulutamme 
koko henkilökuntaamme, jotta voisimme palvella asiak-

kaitamme mahdollisimman hyvin. 
 

Ruokapalveluissa pyritään lisäämään ruokalistalle enem-
män kasvisruokavaihtoehtoja sekä ottamaan asiakasraa-

teja käyttöön. 

Puhtauspalveluissa, palveluliikkeen irtisanoutumisen -
sekä kesän runsaiden tapahtumien siivouksen vuoksi 

henkilöstö ja tarvikekustannukset tulevat kohoamaan 
loppuvuodesta yli suunnitellun. 

 
Lisäksi muut myyntituotot jäävät huomattavasti suunni-
teltua pienemmiksi mm. Kymsoten muutoksista joh-

tuen. 
 

Palveluverkkoratkaisujen sekä muiden mahdollisten en-
nakoimattomien muutosten vaikutuksia ei voida arvioida 

tässä vaiheessa. 
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Talousarvion toteutuminen 
 

 
 
 

Osavuosikatsaus I toimintatuloja vähennettiin ruokapal-
veluista. Menoja lisättiin kustannusten nousun vuoksi 

mm. auraukseen ja lumenajoon, polttoaineisiin ja lämmi-
tykseen. 

 
Keväällä 2022 Asunto Oy Satamakatu 3:n myytin. Tämä 

rasittaa menoja 505.000 euroa. Tämä kohdistuu erityi-
sesti vuokramenojen kohtaan ja tästä syystä vuokrame-

noja esitetään korotettavaksi. 

Toimintatuloista esitetään vähennettäväksi sotekiinteis-
töjen myynnistä johtuvat vuokratulot 1.294.300 euroa. 

Toimintatuloissa on huomioitu saatu myyntivoitto 
331.300 euroa kiinteistöjen myynnistä. 

 
Toimintamenoihin esitetään lisättäväksi kiinteistöjen 

puhtaanapitoon eli aurauskustannuksiin 200.000 euroa 
ja vuokramenoihin 272.000 euroa. 

 
Valmistus omaan käyttöön painottuu kesään ja syksyyn. 

 
 

 
 

 

Toimielin  LUPAVALIOKUNTA 
Tulosalue  Ympäristön ja rakentamisen valvonta 

Tulosyksiköt  Rakennusvalvonta, Ympäristönsuojelu ja Terveydensuojelu 
Talousarvion sitovuus Toimintakate 

Vastuuhenkilö  Ympäristöpäällikkö 

Tehtävä Seudullisen ympäristön- ja terveydensuojelun edistäminen ja valvonta sekä elintarvikevalvonta 
ja eläinlääkintähuolto. Kaavoituksen toteutumisen valvonta sekä ympäristöön sopeutuvan, laa-

dukkaan rakentamisen edistäminen Haminassa. 
 

 
TILANNEKATSAUS 31.7. JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMISESTA 

 
 

Rakennusvalvonta 
 

Rakentamisen lupien määrään ei odoteta merkittävää 
kasvua. Kerrostalo- ja teollisuusrakennusten lupahake-

musten odotetaan lisääntyvän, mutta maailmanpoliittisen 
tilanteen ja kustannusten nousun takia rakennushank-

keita saattaa myös siirtyä. Sähköinen lupakäsittely kattaa 

koko rakennusvalvonnan lupakäsittelyn. Sähköinen arkis-
tointi on käytössä uusien hakemusten osalta. Olemassa 

olevan paperiarkiston digitointi on alkanut oman henki-
löstön toimesta vuoden 2022 alusta.

 

 
Ympäristönsuojelu 
 

Palvelujen kysyntä on ennallaan. Lisäresurssin tarvetta 
ei juuri nyt ole. Tänä vuonna on ollut erityisen paljon 

asuinkiinteistöjen siirtymistä öljylämmityksestä maaläm-

pöön. Öljysäiliöiden poistoja tai lupia maahan jättämi-
sestä on käsitelty paljon. Ilmanlaadun mittausjakso sata-

massa on lopuillaan. 
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Terveydensuojelu 

 
Terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto ovat toistaiseksi 

kunnan järjestämisvastuulla. Eläinlääkäreistä on jatkuvasti 
ollut pulaa, mikä on vaikuttanut palvelutarjontaan. Re-

surssit eivät ole lainsäädännön vaatimalla tasolla. Eläinlää-
käripäivystystä ei ole pystytty järjestämään yksittäisinä 

päivinä. Yhteistyön lisäämistä maakunnan tasolla selvite-

tään. Lakisääteisen valvonnan perusmaksun käyttöön-
otto on lisännyt terveysvalvonnan tuloja. 

 
 
 

 
 

Talousarvion toteutuminen 
 

 
 
 
Talousarvio on tässä vaiheessa toteutunut 62,93 %, 

koska tuloja on kertynyt arvioitua enemmän.
 

 
 

 
 
 

 
 

 
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ 

 

 
 
  

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut Tot % Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2022 esitykset talousarvio

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

*     Toimintatulot               35 639 300 -168 200 35 471 100 23 588 172 66,50 6 471 700 41 942 800

*     Valm. omaan käyttöön 326 500 0 326 500 159 554 48,87 326 500

*     Toimintamenot               -164 939 000 -5 700 000 -170 639 000 -97 928 811 57,39 -1 742 000 -172 381 000

* Toimintakate                    -128 973 200 -5 868 200 -134 841 400 -74 181 084 55,01 4 729 700 -130 111 700
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KAUPUNGIN INVESTOINNIT 

 
Strategisen johtamisen investoinnit 

 
Tulosalue  Strateginen johtaminen 

Toimielin  Kaupunginhallitus 
Vastuuhenkilö  Kaupunginjohtaja 
 

 
 
 

Määrärahavaraus on tehty Digitalisaatio-ohjelmaan liit-
tyviin ohjelmistohankintoihin. 

 

Myynneissä näkyy Asunto Oy Satamakatu 3 osakkeiden 
myynti. 

 
 

 
 

Hyvinvoivan haminalaisen investoinnit 
 

 
Tulosalue  Kasvatus- ja koulutuspalvelut 

Toimielin  Kasvatus ja koulutus -valiokunta 
Vastuuhenkilö  Muutosjohtaja 

 

 
 

 
Kasvatus- ja koulutuspalveluiden toimesta investointeja 

ei tehty heti vuoden alussa, koska perhekeskuksen toi-
minnan aloitus siirtyi. Kaupungin työntekijöistä koostu-

van satelliitin työtilojen kalustamiseksi tilaukset on suu-
rimmalta osin tehty, mutta remontin viivästymisen 

vuoksi toimitukset ovat siirtyneet eikä laskutusta ole 
vielä tehty. 

Perusopetuksen osalta merkittävin investointitarve on 

Chromebookien uusimisessa vuoden 2022 aikana ja ti-
lauksen toimitus on vuoden loppuun mennessä. 

 
Nuorisopalveluiden toteuttama Wauto-hankinta perus-

tuu kaupunginhallituksen erillisbudjettiin, johon liittyen 
toteutetaan myös muita lapsiin ja nuorisoon vaikuttavia 

toimintoja kaupunginhallituksen päätös huomioiden. 
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Tulosalue  Hyvinvoinnin edistäminen 
Toimielin  Hyvinvointivaliokunta 

Vastuuhenkilö  Osallisuusjohtaja 
 

 
 

 
Haminan kirjaston tiloja kehitetään huomioiden asiakas-

tarpeet ja tilojen toiminnallisuus. Haminan kirjastoon 
tehdään kaluste- ja laitehankintoja. Tilojen saneeraus 

aloitetaan vuoden 2022 aikana, jonka myötä kirjastoon 
rakennetaan mm. hissi ja tiloja otetaan yhä enemmän 

asiakaskäyttöön. 
 

Tuodaan taidetta esille toteuttamalla muraali eli seinä-

maalaus Haminan keskusta-alueelle. 
 

Investointeja ei ole tehty vielä alkuvuodesta. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

Vetovoimaisen Haminan investoinnit 
 

Tulosalue  Elinkeino- ja vetovoimapalvelut 
Toimielin  Kilpailukykyvaliokunta 

Vastuuhenkilö  Muutosjohtaja 
 

 
 
 

Hankinnat käsittävät Bastionin hankintoja.  
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Tulosalue  Kaupunkisuunnittelu 
Toimielin  Kilpailukykyvaliokunta 

Vastuuhenkilö  Muutosjohtaja 
 

 
 
 
Kaupunkisuunnittelun investoinneissa on varauduttu 

kaavojen toteuttamista varten tarvittaviin maanhankin-
toihin. 

 

Useita kaavojen toteutumiseen liittyviä neuvotteluja on 

meneillään, mutta kaupat eivät ole vielä toteutuneet. 
Loppuvuoden aikana tavoitteet pyritään täyttämään. 

 
Maanhankinnan painopisteet ovat teollisuus- ja yritys-

alueiden hankinnoissa. 
 

 
 

 
Tulosalue  Kiinteistöpalvelut 

Toimielin  Kaupunkikehitysvaliokunta 
Vastuuhenkilö  Muutosjohtaja 

 
 

 
 
 
Kiinteistöpalvelujen osalta investoinnit kohdistuvat kou-

lujen-, päiväkotien ja toimitilojen peruskorjaukseen. 
 

Suurimmat investoinnit ovat jäähallin hukkalämpöhan-
ketta sekä eri kohteiden ulkovalaistuksen ja jäähdytyk-

sien rakentamista sekä uusintaa. 
 

Urheilukentän huoltorakennus valmistui elokuun lo-

pussa. 
 

Myynnit pitävät sisällään Sote-kiinteistöjen myynnin. 
 

 

 
 

 
 
 

Paloaseman myynnistä saatu tulo.  
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Liikuntahallin peruskorjauksen suunnittelu on tarkoitus 
toteuttaa vuonna 2022. 

 

 
 

 
 

 
Läntisen alueen koulu- ja päiväkotiratkaisuun valmistau-

dutaan suunnittelun osalta. Asiassa päästään etene-
mään, kun valtuusto on tehnyt päätöksen asiasta. 

 

 

 
 

 
Tulosalue  Aluepalvelut 

Toimielin  Kaupunkikehitysvaliokunta 
Vastuuhenkilö  Muutosjohtaja 

 
 

 
 
 

Aluepalveluiden investoinnit koostuvat pääasiassa perus-
infran ylläpidosta. Tällä tasolla toteutettuna infran kor-

jausvelka ei kasva. 
 

Aluepalveluiden osalta koneisiin ja laitteisiin investoidaan 
vuonna 2022 aiempia vuosia enemmän. 
 

Tervasaarentien rakentaminen sekä Tarmolan maankaa-
topaikan rakentaminen virkistyskäyttöön ovat merkittä-

vässä asemassa. 
 

Myös Kotisaarensalmen sillan korjaus on työn alla. 
 

Rahoitusosuuksissa Keha-keskuksen maksama Rannoille 
ulkoilemaan hankkeen avustus. Hanke päättyi 

31.12.2021. 
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Akkumateriaalitehtaan tuloon valmistaudutaan tontin 

käyttöönoton vaatimilla tehtävillä. 

Näitä ovat mm. louhinnat, liikennejärjestelyt sekä johto-

jen- ja putkien siirrot. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

VETOVOIMAISEN HAMINAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ

*     Menot -10 330 000 0 -10 330 000 -2 118 887 21 0 -10 330 000

* Rahoitusosuudet -63 976 -64 000 -64 000

*     Myynnit 245 000 0 245 000 10 860 554 4 433 10 860 500 11 105 500

* Investoinnit netto       -10 085 000 0 -10 085 000 8 677 692 -86,05 10 796 500 711 500

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut Tot % Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2022 esitykset talousarvio

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

*     Investointimenot -10 950 000 0 -10 950 000 -2 176 670 19,88 0 -10 950 000

*     Rahoitusuudet yht. 0 0 0 -63 976 0,00 -64 000 -64 000

*     Myynnit yht.             245 000 0 245 000 10 979 463 4 481,41 10 979 400 11 224 400

* Investoinnit netto       -10 705 000 0 -10 705 000 8 738 818 -81,63 10 915 400 210 400
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RAHOITUS 

Tulosalue  Strateginen johtaminen  

Toimielin  Kaupunginhallitus 
Vastuuhenkilö  Talousjohtaja 

 
 

 
 
 

Verotulot on tarkistettu Kuntaliiton 12.8.2022 julkaise-
maan verotuloennusteeseen perustuen varovaisuuden pe-

riaate huomioiden. 
 
Rahoitustuotot muodostuvat pääasiassa Kymenlaakson 

Sähkö Oy:n osingonmaksusta. Rahoitustuottoja on jou-
duttu tarkistamaan 1,0 miljoonaa euroa pienemmiksi osin-

kotulojen jäädessä selvästi budjetoidusta. 
 

Valtionosuudet on tarkistettu vuoden 2022 valtionosuus-
päätösten mukaisiksi. VM:n päätös veromenetysten kom-

pensaatiosta kasvattaa valtionosuuksia noin 0,6 milj. euroa. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

Haminan Vesi -liikelaitoksen peruspääomasta peritään eu-
romääräinen korvaus, joka on noin 3,4 % laitoksen perus-

pääomasta.
 

  

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut Tot % Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2022 esitykset talousarvio

60 RAHOITUS

Verotulot                93 900 000 3 900 000 97 800 000 64 731 176 66,19 2 200 000 100 000 000

Valtionosuudet           42 189 800 42 189 800 24 663 709 58,46 647 600 42 837 400

Rahoitustuotot 1 583 000 1 583 000 546 157 34,50 -1 036 000 547 000

Rahoitustuotot yht. 137 672 800 3 900 000 141 572 800 89 941 042 63,53 1 811 600 143 384 400

Rahoituskulut -406 000 -406 000 -115 119 28,35 -406 000

Rahoitus yhteensä 137 266 800 3 900 000 141 166 800 89 825 923 63,63 1 811 600 142 978 400
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Antolainojen muutokset 

 

 

 
 

Pitkäaikaisten lainojen muutokset 
 

 
 

 
 

 
RAHOITUS YHTEENSÄ 
 

 
 

 
 

  

Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu    Toteutunut Tot % Muutos- Uusi

talousarvio muutokset talousarvio 31.7.2022 esitykset talousarvio

RAHOITUS YHTEENSÄ

* Tulot yhteensä 153 072 700 3 900 000 156 972 700 90 545 727 57,68 1 811 600 158 784 300

* Menot yhteensä -8 756 000 0 -8 756 000 -11 313 880 129,21 -6 600 000 -15 356 000

144 316 700 3 900 000 148 216 700 79 231 847 53,46 -4 788 400 143 428 300
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TULOSLASKELMA 

 

 
 
  

TULOSLASKELMA

sisäiset ja ulkoiset erät Talousarvio Talosarvio Muutettu Toteutunut Tot Muutos- Talousarvio 2022

ilman vesiliikelaitosta 2022 muutokset talousarvio 31.7.2022 % esitys OSV II

TOIMINTATUOTOT

  Myyntituotot           10 607 200 -168 200 10 439 000 5 245 638 50,3 -100 000 10 339 000

  Maksutuotot            1 044 100 1 044 100 509 282 48,8 1 044 100

  Tuet ja avustukset     1 158 800 1 158 800 1 610 905 139,0 300 000 1 458 800

  Muut toimintatuotot    22 829 200 22 829 200 16 105 386 70,5 6 271 700 29 100 900

Tuotot yhteensä          35 639 300 -168 200 35 471 100 23 471 211 66,2 6 471 700 41 942 800

Valmistus omaan käyttöön 326 500 326 500 159 554 48,9 326 500

TOIMINTAKULUT

  Henkilöstökulut

    Palkat ja palkkiot   -28 142 700 -80 000 -28 222 700 -17 292 818 61,3 0 -28 222 700

    Henkilöstökorvaukset 140 500 140 500 295 570 210,4 140 500

  Henkilösivukulut

    Eläkekulut           -7 786 300 -7 786 300 -4 352 392 55,9 -7 786 300

    Muut henkilösivukulut -1 029 500 -1 029 500 -645 447 62,7 -1 029 500

  Palvelujen ostot       -106 491 200 -5 250 000 -111 741 200 -61 605 202 55,1 -1 470 000 -113 211 200

  Aineet, tarvikkeet, tavarat -5 746 200 -370 000 -6 116 200 -4 158 421 68,0 -6 116 200

  Avustukset             -1 725 500 -1 725 500 -1 269 744 73,6 -1 725 500

  Muut toimintakulut     -14 158 100 -14 158 100 -8 783 396 62,0 -272 000 -14 430 100

Kulut yhteensä           -164 939 000 -5 700 000 -170 639 000 -97 811 850 57,3 -1 742 000 -172 381 000

TOIMINTAKATE             -128 973 200 -5 868 200 -134 841 400 -74 181 084 55,0 4 729 700 -130 111 700

 Verotulot               93 900 000 3 900 000 97 800 000 64 731 176 66,2 2 200 000 100 000 000

 Valtionosuudet          42 189 800 42 189 800 24 663 709 58,5 647 600 42 837 400

 Rahoitustuotot ja -kulut

   Korkotuotot           165 000 165 000 58 469 35,4 165 000

   Muut rahoitustuotot   1 868 000 1 868 000 750 189 40,2 -1 036 000 832 000

   Korkokulut            -400 000 -400 000 -105 743 26,4 -400 000

   Muut rahoituskulut    -6 000 -6 000 -9 376 156,3 -6 000

VUOSIKATE                8 743 600 -1 968 200 6 775 400 15 907 339 234,8 6 541 300 13 316 700

Poistot -8 175 500 -8 175 500 -4 871 169 59,6 -8 175 500

TILIKAUDEN YLI-/LIJÄÄMÄ 568 100 -1 968 200 -1 400 100 11 036 171 -788,2 6 541 300 5 141 200
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RAHOITUSLASKELMA 

 
 

 
  

Talousarvio Talousarvio Muutettu Toteutunut Tot Muutos- Talousarvio 2022

2022 muutokset talousarvio 31.7.2022 % esitys OSV II

Varsinaisen toiminnan ja

investointien nettokassavirta

Tulorahoitus 8 623 600 -1 968 200 6 655 400 13 734 939 206,37 4 368 900 11 024 300

    Vuosikate 8 743 600 -1 968 200 6 775 400 15 907 339 234,78 6 541 300 13 316 700

    Satunnaiset erät

    Tulorahoituksen korjauserät -120 000 -120 000 -2 172 400 -2 172 400 -2 292 400

Investoinnit -10 705 000 0 -10 705 000 10 911 218 -101,93 13 087 800 2 382 800

    Käyttöomaisuusinvestoinnit -10 950 000 -10 950 000 -2 176 670 19,88 -10 950 000

    Rahoitusosuudet investointeihin 0 0 -63 976 0,00 -64 000 -64 000

     Pys.vast.hyödykk. luovutustulot 245 000 245 000 13 151 863 5368,11 13 151 800 13 396 800

Varsinaisen toiminnan ja

investointien nettokassavirta -2 081 400 -1 968 200 -4 049 600 24 646 157 -608,61 17 456 700 13 407 100

Rahoitustoiminnan kassavirta

Antolainauksen muutokset 299 900 0 299 900 313 725 104,61 299 900

   Antolainasaamisten lisäykset -150 000 0 -150 000 -28 460 18,97 -150 000

   Antolaisaamisten vähennykset 449 900 449 900 342 185 76,06 449 900

Lainakannan muutokset 6 300 000 6 300 000 -11 170 302 -177,31 -6 600 000 -300 000

  Pitkäaikaisten lainojen lisäys 14 500 000 14 500 000 0 0,00 14 500 000

  Pitkäaikaisten lainojen vähennys -8 200 000 -8 200 000 -11 170 302 136,22 -6 600 000 -14 800 000

  Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0 0 0

Muut maksuvalmiuden muutokset -3 600 000 -3 600 000 317 287 -8,81 -3 600 000

Rahoitustoiminnan nettokassavirta 2 999 900 0 2 999 900 -10 539 290 -351,32 -3 600 100

Rahavarojen muutos 918 500 -1 968 200 -1 049 700 14 106 868 -1343,90 17 456 700 9 807 000



 

55 
 

HAMINAN VESI -LIIKELAITOS 

Tulosalue  Haminan Vesi -liikelaitos 
Tulosyksiköt  Hallinto ja asiakaspalvelu, Verkostot ja laitokset 

Toimielin   Vesiliikelaitoksen johtokunta 

Vastuuhenkilö  Toimitusjohtaja 

Tehtävä Tuottaa laadukkaita vesihuoltopalveluita alueen asukkaille ja yrityksille ja tukea kaupungin kehit-
tämistavoitteita. 

 
Vesihuollon tavoitteena on vähentää saneerausvelan määrän puoleen nykyisestä vuoteen 2025 

mennessä ja mahdollistaa osaltaan kasvuohjelman mukaisen 21 000 asukkaan ja 500 uuden työ-
paikan tavoitteen saavuttamisen. 

 

 
SITOVAT TAVOITTEET 

 

Strateginen ta-
voite 

 

Sitova tavoite  Mittari Lähtötaso 
2020 

Toteutuma 
31.7.2022  

Kestävä talous ja 
omaisuuden hal-

linta 
 

Tulorakenne on kus-
tannusrakenteen mu-

kainen 
 

Perusmaksujen osuus lii-
kevaihdosta nostetaan 30 

%:iin suunnittelukauden 
loppuun mennessä 

 

29 
 

25,3 

Saneerausvelan hal-

linta vesihuoltover-
koston saneerauksin 
 

Saneerattu verkostopi-

tuus km 
 

3,5 

 

1,5 

Saneeratut jv-pumppaa-
mot kpl 

 

3 
 

0 

Perusmaksujen osuus suhteessa liikevaihtoon oli heinä-

kuun loppuun mennessä 25,3%. Perusmaksujen tavoitetta 
alhaisempi taso perustuu siihen, että teollisuuden veden-

myynnin osuus liikevaihdosta on kasvanut. 
 

Verkostojen saneerauksen painopiste on yhä Salmenky-

lässä. Saneerausmäärä tulee jäämään edellisvuosia alhai-
semmaksi. Lepikön jätevedenpumppaamon saneeraus on 

tilattu. 
 

 
 

Strateginen tavoite Sitova tavoite Mittari Lähtötaso 

2020 

Toteutuma 

31.7.2022 

Elinkeinoelämän toi-
mintaedellytysten ja 

maaseudun elinvoi-
man vahvistaminen 
 

Paljon vettä käyttä-
vien teollisuuslaitos-

ten toimintaedelly-
tysten parantaminen 
 

Käyttömaksuja alenne-
taan. 

Tavoitteena päästä alle 
valtakunnallisen kes-
kiarvon. 

 
Veden ja jäteveden siir-

tokapasiteettia kasvate-
taan. 

 

Vesi 1,66 
Jätevesi 2,28 

 

Vesi 1,59 
Jätevesi 2,18 

 

Kaasusatamatien raakavesijohdon valmistuminen mah-
dollistaa Ryljyn pohjaveden, ns. raakaveden johtamisen 

satamaan teollisuudelle. 
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Talousarvion toteutuminen 
 

 
 
 

Talousarvio on toteutunut kokonaisuutena suunnitellusti. 
Menoja kasvatti sulamiskauden vuotovesimäärät, Mussa-

loon johdettavan jätevesimäärän lisääntyminen ja yleinen 
hintojen nousu. Tulojen myönteinen kehitys on kuitenkin 

kompensoinut tätä ja heinäkuun lopun tulos vastaa ta-
lousarviota. 

 
 

 
 

 
Investointien toteutuminen 

 
 

 
 
 

Investoinnit käynnistyivät heti alkuvuodesta, mutta pää-
osa investoinneista voitiin aloittaa vasta kesällä suunnitel-
mien valmistuttua. Maakaasun dramaattinen hinnannousu 

on pakottanut valmistelemaan Nuutniemen vanhan jäte-
vedenpuhdistamon lämmitysjärjestelmän uudistamista, 

mikä tulee karsimaan muita suunniteltuja hankkeita. In-
vestointibudjetti (pl. merivesilaitos) toteutuu tällöin ta-

lousarvioraamin mukaisesti. 
 

Merivesilaitoshankkeelle toteutuu investointikustannuk-
sia merkittävästi talousarviota vähemmän. Kustannuksia 
syntyy ainoastaan suunnittelusta ja valmistelutöistä. 

 
 

 
 

 

 

Talousarvio Toteutunut Jäljellä Tot

2022 31.7.2022 %

Liikevaihto 6 482 800 3 585 232 2 897 568 55,30

Valmistus omaan käyttöön 35 000 0 35 000 0,00

Liiketoiminnan muut tuotot 0 323 -323

Materiaalit ja palvelut -2 670 800 -1 488 703 -1 182 097 55,74

Henkilöstökulut -771 800 -480 876 -290 924 62,31

Poistot ja arvonalentumiset -2 848 500 -1 458 293 -1 390 207 51,20

Liiketoiminnan muut kulut -90 600 -52 005 -38 595 57,40

Liikeylijäämä 136 100 105 679 30 421 77,65

Rahoitustuotot ja -kulut -21 000 -11 901 -9 099 56,67

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

Tilikauden tulos -334 900 -168 722 -166 178 50,38

Talousarvio 2022         Toteutunut  Jäljellä Tot-%

31.7.2022

Investointimenot -7 280 000 -730 266 -6 549 734 10,03

Myynnit 0 0 0

Investoinnit netto       -7 280 000 -730 266 -6 549 734 10,03


