
Hyvinvoiva haminalainen -avustukset
Hyvinvoinnin edistäminen

2.11.2022 Summan kylä- ja kulttuurikeskus / 8.11.2022 Kumppanuustalo Hilma

Avustusinfo ja ajankohtaiset



Hyvinvoiva haminalainen -avustukset
● avustuksia myönnetään haminalaisille yhdistyksille, 

yhteisöille ja yksityishenkilöille
● haettavana on yleis-, kohde- ja toimitila-avustuksia 

kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja muuhun toimintaan
● yhdistysten ja yhteisöjen hakemukset on palautettava 

viimeistään 6.1.2023 sähköisessä palvelussa

● Pop up -avustuksia voi hakea pitkin vuotta 
- harkinnanvarainen, eli arvioidaan tapauskohtaisesti, 

painopiste mahd. osallistavassa / saavutettavassa

- myönnetään vain toteutuneisiin kuluihin tositteiden perusteella



Avustusten painopiste vuonna 2023

● painopiste Haminan kaupungin strategisissa tavoitteissa

● hyvinvoinnin edistäminen on kaikkien tehtävä

○ kaupungin eri sektorit

○ kolmannen sektorin toimijat eli yhdistykset

○ neljännen sektorin toimijat eli kuntalaiset

Yhdessä olemme enemmän!





Kaupunkilaisten nostoja strategiaan
Lähes 1000 kaupunkilaista vastasi kyselyyn.

“toimivat ja 

asukaslähtöiset 

palvelut”

“kaikille 

mahdollisuus 

nauttia merestä, 

rannoista ja 

saaristosta”

“asukkaiden hyvinvoinnin turvaaminen”

“monipuolinen 

koulutustarjonta”

“ekologisesti kestävä ja 

haja-asutusalueet 

huomioiva 
kehittäminen”

“yritysten, 
työpaikkojen ja 

väestömäärän kasvu”

“positiivinen, 
avoin ja uudistus-

myönteinen 
asenne”

“osallisuus, 
asukaslähtöisyys ja 

yhteisöllisyys”

“yhteistyö eri tahojen 
kanssa, esim. 

puolustusvoimat”



❖ Kehitämme Haminasta entistä monipuolisemman kulttuuri-, 
liikunta- ja tapahtumakaupungin ja lisäämme kaupungin 
tunnettuutta Suomen festivaalikaupunkina.

❖ Mahdollistamme satamasidonnaisen teollisuuden kasvun 
kehittämällä alueen kaavoitusta ja houkuttelemalla alueelle 
kansainvälisiä yrityksiä.

❖ Hyödynnämme meren läheisyyden ja saaristoluonnon 
mahdollisuudet matkailun, virkistyskäytön sekä yritystoiminnan 
kehittämisessä.

❖ Kehitämme Tervasaaresta monimuotoisen ja elämää täynnä olevan 
kaupunkialueen.

❖ Vastaamme monipaikkaisuuden tuomaan kysyntään lisäämällä 
ekologista ja monimuotoista asumista sekä tonttitarjontaa.

❖ Huolehdimme tasapainoisesta kasvusta. Haminan vahva talous 
turvaa elinvoiman.

Elinvoimainen ja kasvava Hamina



❖ Rakennamme tulevaisuuden opintopolun yhteistyössä oppilaitosten 
ja korkeakoulujen sekä yritysten kanssa vastaamaan tulevaisuuden 
osaamis- ja työelämävaatimuksiin.

❖ Kehitämme palveluja digiteknologiaa sekä kolmannensektorin 
toimijoita hyödyntämällä.

❖ Kehitämme palveluverkkoa lähtökohtana modernit, terveet ja 
monipuoliset oppimisympäristöt sekä laadukas opetus.

❖ Edistämme opetuksen ja koulutuksen kilpailukykyä vahvistamalla 
tulevaisuuden kannalta tärkeitä koulutussisältöjä ja profiloimalla 
koulutustarjontaa esimerkiksi huomioimalla kansainvälisyyden.

Osaava ja oppiva Hamina



❖ Rakennamme kumppanuuksia ja luomme mahdollisuuksia 
kuntalaisten toimijuudelle, osallisuudelle ja yhteisöllisyydelle.

❖ Parannamme lasten ja nuorten hyvinvointia varmistamalla turvallisen 
polun aikuisuuteen. Päätöksiä tehtäessä huomioimme 
lapsivaikutukset.

❖ Edistämme työllisyyttä ja työllistymistä tuomalla yksilölliset palvelut 
lähelle asiakkaita matalalla kynnyksellä.

❖ Ehkäisemme syrjäytymistä ja tuemme huono-osaisten 
osallistumismahdollisuuksia harrastuksiin ja tapahtumiin.

❖ Edistämme ikäihmisten toimintakyvyn säilymistä sekä luomme 
mielekästä arkea ja hyvinvointia.

❖ Huolehdimme, että hyvinvointialueen ja kaupungin yhteistyö 
hyvinvoinnin edistämisessä toimii ja on tuloksellista.

❖ Panostamme liikunnan edistämiseen, luontoliikuntaan ja 
liikuntapaikkojen kehittämiseen.

❖ Huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista ja osaamisen jatkuvasta 
kehittämisestä.

Hyvinvoiva Hamina



❖ Kehitämme asuinympäristön toiminnallisuutta, turvallisuutta, 
esteettömyyttä ja estetiikkaa ekologisesti kestävästi sekä 
huomioimalla puunkäytön mahdollisuudet asuinympäristön 
viihtyisyyden lisääjänä.

❖ Säilytämme historiallisen keskustan kaupunkikuvan.
❖ Hyödynnämme Haminan kaunista, merellistä ja rauhallista asuin-, 

elin- ja etätyöympäristöä kaupungin toiminnoissa sekä erityisesti 
markkinoinnissa.

❖ Kehitämme tilojen käyttöratkaisuja kestävä kehitys huomioiden ja 
luomme kasvualustan yrittäjyydelle, kaupunkikulttuurille, 
luovuudelle ja kuntalaisten toimijuudelle.

❖ Kehitämme asuinalueiden toiminnallisuutta ja viihtyvyyttä 
kuntalaisia osallistamalla.

Viihtyisä ja toimiva Hamina



Hyte-kerroin
● Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa = HYTE-kerroin 

HYTE-kerroin on kannustin: kuntien rahoituksen valtionosuuden suuruus 
määräytyy osaksi niiden tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan

● Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntien tärkeä tehtävä myös 
sote-uudistuksen jälkeen

● Koostuu erilaisista indikaattoreista eli mittareista (prosessi-indikaattorit 14kpl kuvaavat 
toimintaa ja tulosindikaattorit 6kpl kuvaavat muutosta)

● Hyte-perushinta x kunnan asukasluku x kunnan hyte-kerroin
-> jos jaettavaa olisi noin 100m€, kuntien asukaskohtainen rahoitus olisi:
-> maksimi 22,50€   /   mediaani 16,25€   /   minimi 7,40€

Prosessi-indikaattorit löytyy osoitteesta: https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/index

Hyte-kertoimen määrät ja tulosindikaattorit: https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/index

https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/index
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/index


Eli…

● Avustusten pohjana kaupunginvaltuuston laatima 
“Kaupunkistrategia vuoteen 2030”, 
joka ohjaaa koko kaupungin toimintaa

● Peilaa siis omankin yhdistyksesi toimintaa tavoitteisiin, 
ja kirjoita auki, 
miten kaupunkistrategian eri kohdat näkyvät yhdistyksesi toiminnassa



Avustusten haku käytännössä (1)

● haku sähköisessä palvelussa

● “lomakkeet” samantyyliset kuin aikaisempinakin vuosina

● valitse kohderyhmä, johon yhdistyksesi toiminta kohdistuu, 
ja kerro toimenpiteistä, mitä ensi vuonna tapahtuu

● liikunta- ja urheiluseurat täyttävät lisäksi toimintapistetaulukon, 
(mukana lomakkeessa, kun ruksaat liikunta-avustuksen)

● lomakkeen lähetys 6.1.2023 mennessä:

https://hamina.epalvelu.fi/services/hamina/8023/

https://hamina.epalvelu.fi/services/hamina/8023/


Avustusten haku käytännössä (2)

● mukaan liitetään viimeisin toimintasuunnitelma ja 
talousarvio

● viimeiseen kohtaan liitetään muut avustushakemukset 
omin sanoin kirjoitettuna omina tiedostoinaan, 
mm. kohde-, koulutus-, akatemia-, tilavuokra-avustukset 

● käsittelyssä hyvinvointivaliokunnassa maaliskuussa

● maksetaan yhdistyksille huhtikuussa



Muuta ajankohtaista 
hyvinvoinnin edistämisen sektorilta…



Hyvinvointia…

● Hyvinvointia Arkeen -tapahtuma 
Haminan liikuntahallissa 
ke 18.1.2023 aamupäivällä

ilmoittaudu näytteilleasettajaksi 
tai demon ohjaajaksi:  

https://forms.gle/pFRPH7TvaHMfk7SJ9

https://forms.gle/pFRPH7TvaHMfk7SJ9


Terveiset työllisyysyksiköstä

● työllistettyjä on mahdollista saada myös yhdistyksiin!

● mieti onko “omassa porukassasi” joku henkilö, 
joka voisi työllistyä omaan yhdistykseesi

● pyydä ko. henkilöä selvittämään itse omaa tilanne työkkäristä

● huomioi että varusmiespalveluksesta tai äitiys/hoitovapaalta 
palanneita on myös mahdollista työllistää tuetusti 



Osallistuva budjetointi 2023
● tavoite: asukaslähtöisyyden ja yhteisöllisyyden vahvistuminen sekä asukkaiden 

osallisuuden lisääntyminen

● 150 000€ eri puolille Haminaa kohdistuviin, hyvinvointia edistäviin toimenpiteisiin 
haminalaisten ehdotusten pohjalta

● kehittämisehdotukset esim. omaan elinpiiriin kohdistuvia parannuksia, uusien palveluiden 
järjestämistä, innovaatioita, tapahtumia…

● erityishuomio kylä- ja taajama-alueiden kehittämiseen hyvinvoinnin edistämisen 
näkökulmasta

● ideointi avoinna jouluun asti - laita siis ideoita tulemaan, “joulupukin toivelista”...

● ideat kootaan yhteen ja niitä toteutetaan pitkin vuotta 2023 ja myöhemmin

https://forms.gle/rXiMKyPYmDN5tRTL9          www.hamina.fi > osallistuva budjetointi

https://forms.gle/rXiMKyPYmDN5tRTL9
http://www.hamina.fi


Osallistuva budjetointi 2022 toimet työn alla
● Kannusjärven koulun pihalle asfaltti: skeittaus / skoottaus, koripallokorit, 

ulkokuntolaitteita 
○ osbun 20.000€ + kyläläisten / kylän yrittäjien oma työ ja materiaali

● Vilniemeen pienpelikenttä
○ puunkaato + maatyöt osbu-rahoilla, kenttä investointirahoilla v. 2023

● Ahtaajanpuisto: istutuksia, penkkejä, siistiminen, Ahtaajapatsaan valaistus 
● Tillinmäen leikkikenttä Salmenkylässä: hiekkakenttä, ulkokuntolaitteita
● Summa / Uusi-Summa: 

○ kylä- ja kulttuurikeskuksen pihan siistiminen + eteisen seinämaalaus
○ US hiekkakuopalle ulkokuntolaitteita

 + muita pienempiä kohteita



Viimeiset, muttei vähäisimmät
● Kaupungin ajankohtaiset kertovat ajankohtaiset asiat

https://www.hamina.fi/asukkaalle/ajankohtaista/

Onhan puhelimessasi jo Hamina-sovellus? 
Ellei, lataa se sovelluskaupasta ja pysyt mukana!

● Kuukausittain ilmestyy Hyvinvoinnin uutiskirje, 
joka löytyy myös kaupungin ajankohtaisista, viimeisin: 
https://www.hamina.fi/asukkaalle/ajankohtaista/hyvinvoinnin-edistamine
n-tiedottaa-12-2022/

 Kiitos yhteistyöstä :)

https://www.hamina.fi/asukkaalle/ajankohtaista/#/
https://www.hamina.fi/asukkaalle/ajankohtaista/hyvinvoinnin-edistaminen-tiedottaa-12-2022/
https://www.hamina.fi/asukkaalle/ajankohtaista/hyvinvoinnin-edistaminen-tiedottaa-12-2022/

