
Kaupunginvaltuusto 9.11.2016 
 

Loviisan kaupunki

Talousarvio
ja taloussuunnitelma 2017–2019

TA 2017  nro 117,  KVn hyväksymä 9.11.2016, VLL johtokunnan 8.12. tekemät TA muutokset.indd   1 12/28/2016   12:19:12 PM



2

TA 2017  nro 117,  KVn hyväksymä 9.11.2016, VLL johtokunnan 8.12. tekemät TA muutokset.indd   2 12/28/2016   12:19:44 PM



Loviisan kaupunki
Talousarvio ja taloussuunnitelma 

vuosille 2017–2019

TA 2017  nro 117,  KVn hyväksymä 9.11.2016, VLL johtokunnan 8.12. tekemät TA muutokset.indd   3 12/28/2016   12:19:44 PM



Loviisan kaupunki 
Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2017–2019
Kaupunginhallitus: 18.10.2016 
Kaupunginvaltuusto: 9.11.2016

Julkaisija: Loviisan kaupunki
Taitto: Maria Lindroos 
Kansikuva: Pepe Kallioinen

TA 2017  nro 117,  KVn hyväksymä 9.11.2016, VLL johtokunnan 8.12. tekemät TA muutokset.indd   4 12/28/2016   12:19:44 PM



5

SISÄLLYSLUETTELO
TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017–2019 
Kaupunginjohtajan alkusanat 7
Suunnitt elun lähtökohdat  8
Talousarvion yhteenveto 19
Loviisan vesiliikelaitos 20
Loviisa-konserni ja sen tavoitt eet 21

TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAT 24

KÄYTTÖTALOUS - LOVIISAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE 2017 32
Vaalit   33 
Tarkastuslautakunta  33 
Valtuusto  34 
Kaupunginhallitus 34
Yleinen hallinto ja konsernihallinto  35
Perusturvakeskus  47 
Sivistyskeskus  69 
Tekninen keskus  96 

INVESTOINNIT 107

HENKILÖSTÖSUUNNITELMAT 114

LIITTEET 123
Loviisan vesiliikelaitos  124 

TA 2017  nro 117,  KVn hyväksymä 9.11.2016, VLL johtokunnan 8.12. tekemät TA muutokset.indd   5 12/28/2016   12:19:44 PM



6

TA 2017  nro 117,  KVn hyväksymä 9.11.2016, VLL johtokunnan 8.12. tekemät TA muutokset.indd   6 12/28/2016   12:19:44 PM



7

Kaupunginjohtajan alkusanat
Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018–2019 taloussuunnitelma on laadittu hyvässä ja rakentavassa yhteistyössä 
keskusten kanssa. Toimialat ovat olleet hyvin tietoisia tulevien vuosien taloudellisista ja toiminnallisista haasteista. Suu-
rimman toiminnallisen ja taloudellisen haasteen aiheuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon siirtyminen pois kuntien tehtä-
väkentästä. Tämä uudistus astuu voimaan vuoden 2019 alusta. Samanaikaisesti toteutuu myös maakuntauudistus, jon-
ka seurauksena muitakin palveluita, kuten pelastustoimi ja maaseutuhallinto, siirtyy maakuntien hoidettavaksi. Lisäksi 
useat muut palvelut ovat sellaisia, joilla on selkeää rajapintaa kunnan oman toiminnan kanssa. Näin ollen tässä vai-
heessa on hyvin vaikeata arvioida mitä toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia tällä tulee olemaan esimerkiksi Lovii-
san kaupungille.

Tulevina kolmena vuonna, vuosina 2017, 2018 ja 2019, toteutetaan Loviisan kaupungissa merkittäviä ja suuria inves-
tointeja. Vuonna 2017 toteutetaan yhteensä 6,5 miljoonan euron suuruinen tehostetun palveluasumisen hanke Harmaa-
kallioon. Hankkeen osuus vuodelle 2017 on 5,5 miljoonaa euroa. Lisäksi vuodelle 2019 on budjetoitu 4,75 miljoonaa 
euroa Onnelan palvelutalon toteuttamiseen. Muita merkittäviä vuosien 2017–2019 aikana toteutettavia hankkeita ovat 
Loviisan ruotsinkielinen koulukeskus, jonka arvioidaan maksavan yhteensä 14 miljoonaa euroa, ja Koskenkylän uusi 
koulu, jonka arvioidaan maksavan yhteensä 6,8 miljoonaa euroa.

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018 ja 2019 taloussuunnitelman valossa voidaan kyseistä ajanjaksoa hyvällä 
syyllä luonnehtia peruspalveluiden kehittämisen vuosiksi.

Muun muassa kaupungin omien kiinteistöyhtiöiden fuusioituminen yhdeksi yhtiöksi on vuoden 2017 alussa tapahtuva 
toiminnallisesti merkittävä asia. Tämä tulee helpottamaan ja tehostamaan kaupungin kiinteistöihin liittyvää toimintaa. 
Toinen toiminnallisesti tärkeä asia on Loviisan Satama Oy:n jakautuminen kiinteistöosakeyhtiöksi ja liiketoimintayhtiök-
si. Kiinteistöosakeyhtiö tulee kokonaisuudessaan säilymään Loviisan kaupungin omistuksessa. Liiketoimintayhtiöstä 
puolestaan myydään 60 prosentin osuus Helsingin kaupungin konserniyhtiölle Helsingin Satama Oy:lle. Tämä toimen-
pide antaa hyvät lähtökohdat Loviisan sataman kehittämiselle tulevina vuosina.

Kaupunginvaltuuston koko muuttuu 2017 kunnallisvaaleista lähtien 35 valtuutetun kokoiseksi. Kotihoidon kuntalisää 
maksetaan myös vuosina 2017 ja 2018 ja vuonna 2018 arvioidaan jatko kuntalisän suhteen. Itsenäinen Suomi täyttää 
100 vuotta vuonna 2017. Tämä näkyy myös Loviisan kaupungissa, ja erityisesti sen kulttuuri- ja vapaa-aikatoimessa, 
joka tulee järjestämään ohjelmaa ympäri juhlavuoden.

Henkilöstömenot vähenevät -1,1 prosenttia muun muassa kilpailukykyohjelman seurauksena. Kilpailukykyohjelmalla 
leikataan esimerkiksi julkisen puolen lomarahoja 30 prosentilla kolmen vuoden ajan.

Vuoden 2017 aikana parannetaan myös kaupungin ja yrittäjien välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta siten, että palve-
lukokemus olisi yrittäjien puolelta mahdollisimman hyvä. Tämä edellyttää koulutusta ja prosessien hiomista kaupungin 
puolelta ja toiminnan lähtölaukaus on ammuttu jo syyskaudella 2016.

Muita vuoden 2017 aikana voimaan tulevia toiminnallisesti tärkeitä asioita ovat valmisteilla oleva organisaatiouudistus 
ja Loviisan kaupungin uusi kaupunkistrategia. Organisaatiouudistus tähtää sellaisiin rakenteisiin, jotka ovat Loviisan 
kaupungin elinvoiman kannalta tärkeitä ja toimivia. Uusi kaupunkistrategia otetaan käyttöön myös vuoden 2017 aikana. 
Strategian kulmakiviä ovat yhteisöllisyys, kolmannen sektorin kanssa tehtävä yhteistyö ja elinvoiman edistäminen, eli 
elinkeinopolitiikka ja sitä tukevat opetus- ja kulttuuripalvelut sekä vapaa-ajan palvelut, jotka luovat edellytyksiä elinvoi-
man kehittymiselle.

Muita Loviisan kaupungin toimintaan vaikuttavia asioita ovat päätökset liittyen toisen asteen ammatilliseen koulutuk-
seen täällä itäisellä Uudellamaalla. Viimeistään vuoden 2017 alusta joudutaan ottamaan kantaa siihen millä tavoin kou-
lutusta tulisi järjestää omalla alueella.

Haasteet ovat suuret tuleville vuosille. Sellaisia ovat valtion alullepanemat rakenteelliset uudistukset ja niiden vaikutuk-
set kuntien toimintaympäristöön, omat investointipaineet ja toiminnan sopeuttamiset vallitseviin taloudellisiin olosuh-
teisiin. Kaikesta huolimatta Loviisan kaupungilla on kaikki edellytykset selvitä myös uusista tulevaisuuden haasteista. 
Tämä edellyttää kykyä priorisoida oikein, toiminnan sopeuttamista, uusien toimintatapojen löytämistä palvelujen tuotta-
miseksi, yhteistyön tehostamista eri toimijoiden kanssa ja sitoutumista yhteisiin, määrätietoisen strategian kautta toteu-
tettaviin, tavoitteisiin.

Olavi Kaleva
kaupunginjohtaja
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Suunnittelun lähtökohdat 
Talousarvioesitys vuodelle 2017 perustuu edelleen Loviisan kaupunginvaltuuston 13.6.2012 hy-
väksymään kaupunkistrategiaan. 

Loviisa – pieni kaupunki, suuria elämyksiä
Loviisan visiona on hyvinvoiva, uutta teknologiaa ja energiamuotoja hyödyntävä kaksikielinen 
kaupunki, jossa merenranta, maaseutu ja hyvät lähipalvelut lisäävät asukkaiden ja lomailijoiden 
elämänlaatua. Loviisa mahdollistaa monipuolisen elinkeino- ja kulttuurielämän kehittymisen myös 
hyvien tietoliikenne- ja kulkuyhteyksien avulla. 

Loviisan kaupunki toimii avoimesti, oikeudenmukaisesti, suvaitsevaisesti ja tasapuolisesti. Toimin-
taperiaatteina kaikessa toiminnassa on hyvä palvelu, yhdessä tekeminen, vastuullisuus, aloitteel-
lisuus, kaksikielisyys ja asiantuntemus. 

Toiminnan painopisteet 
1.   Asiakas ja kuntalainen: 
Toimivat palvelut, osallisuus ja hyvinvointi.
• Asiakaslähtöistä palvelua annetaan oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa.
• Vuorovaikutus-, osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia parannetaan ja kuntalaisviestintää 

tehostetaan.

2.   Vetovoimaisuus ja kilpailukyky:
Kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen ja sijainnin hyödyntäminen.
• Loviisa on vetovoimainen ja monien mahdollisuuksien merenranta- ja maaseutukaupunki, jos-

sa on tarjolla korkealaatuista asumista ja virkistystä.
• Loviisa lisää työpaikkojen ja asukkaiden sekä matkailijoiden määrää hyödyntämällä sijaintiaan 

kehityskäytävällä E18.

3.   Henkilöstö ja johtaminen:
Toimivat yhteistyö- ja johtamisjärjestelmät sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö.
• Loviisassa on luottamukseen, avoimuuteen ja arvostukseen perustuva yhteistyö- ja johtamis-

järjestelmä.
• Loviisassa on osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö.

4.   Talous:
Terve ja kustannustehokas kuntatalous.
• Loviisassa on ennakoitavissa oleva tasapainoinen kuntatalous.
• Kaupungin toiminnan tuottavuutta, toimintatapoja ja kustannustehokkuutta parannetaan.

Kysely kaupunginvaltuutetuille

 Koko kuntasektorilla, kuten myös Loviisan kaupungin toimintaympäristössä, on tapahtumassa   
 merkittäviä muutoksia sekä palveluiden järjestämisen että resurssien riittävyyden näkökulmasta.  
  Loviisan kaupungin voimassaolevan strategian uudistaminen on käynnistetty.     
 Kaupunginvaltuusto palautti strategian uudelleen valmisteluun 12.5.2016. 

 Koska uuden strategian päivitystyö on keskeneräinen ja tulee päätöksentekoon vasta syksyllä   
 2016, Loviisan kaupunginvaltuutetuille ja varavaltuutetuille (64 henkilöä) lähetettiin kesäkuun   
  alussa 2016 sähköpostitse linkki kyselyyn, jolla selvitettiin valtuutettujen näkemyksiä    
 talousresurssin kohdentamisesta ja talouden tasapainottamisesta. Kyselyn vastausaktiivisuus oli  
  noin 48 prosenttia.  
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 Kysely pohjautui uuden strategian tavoitteisiin:

1)  Monipuolistamme elinkeinopohjaa ja edistämme yrittäjyyttä niin päätöksenteossa kuin teoissa. 

2) Tarjoamme korkeatasoista varhaiskasvatusta ja koulutusta kahdella kielellä niin keskustassa                
 kuin kyläkeskuksissa. 

3) Päätöksentekomme on ihmisläheistä, osallistavaa, joustavaa ja nopeaa. 

4) Edistämme hyvinvointia ja viihtyvyyttä sekä monipuolista kulttuuri- ja vapaa-  
          aikatarjontaa yhteisöllisyyttä painottaen.

5) Pidämme taloutemme tasapainossa ja väestökehityksen positiivisena. 

 Kaikista tärkeimmiksi painopisteiksi muodostuivat elinkeinopohjan edistäminen ja talouden   
 tasapainossa pitäminen. Oheisessa taulukossa on kyselyn kautta saatu priorisointijärjestys.

Käytämme kyselyn tulosta signaalina ja olemme noudattaneet sitä talousarvion valmistelus-
sa. 
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Toimintaympäristö ja talousarvio-odotukset

Yleinen taloudellinen tilanne
Maailman talouskasvu jatkuu hitaana 
Länsimaissa talouskasvu on ollut hidasta ja sen ennustetaan jatkuvan samanlaisena. Iso-Britanni-
an kansa äänesti EU eron puolesta. Brexit-tuloksen seurauksien odotetaan hidastavan erityisesti 
Iso-Britannian, mutta myös koko euroalueen kasvua. Lisäksi USA:n lähestyvät presidentinvaalit 
lisäävät omalta osaltaan poliittista epävarmuutta, millä on heijastusvaikutuksia talouteen. 

Suomen julkinen talous on jo lähes vuosikymmenen ollut kroonisesti alijäämäinen. 
Julkisen velkaantuneisuuden kasvun taustalla on Suomen pitkittynyt taloustaantuma, johon ovat 
vaikuttaneet keskeisellä tavalla vaisu ulkomainen kysyntä, vientialojen heikentynyt kustannuskil-
pailukyky ja väestön ikääntymisen aiheuttama kiihtyvä poistuma työmarkkinoilta sekä näiden teki-
jöiden yhteisvaikutuksena tuottavuuden kasvun hidastuminen.  

Kuluvan vuoden alkupuoliskolla työmarkkinatilanne on pysynyt vaikeana. Työllisyys polki paikal-
laan ja työvoiman tarjonta supistui, kun aktiivisesti työtä hakevien määrä väheni. Ennusteen mu-
kaan kuitenkin yritysten investointien vilkastuminen ja viennin elpyminen lisäisivät työn kysyntää 
ja työttömyysasteen arvioidaan alenevan valtakunnan tasolla jo tänä vuonna 0,3 prosenttiyksik-
köä 9,1 prosenttiin, ja että suuntaus jatkuu niin, että vuonna 2018 työttömyysaste olisi 8,7 prosent-
tia. Loviisassa työttömyys oli 13,5 prosenttia osavuosikatsauksen 1–8 2016 mukaan. 

Julkisen velkaantumisen kääntäminen laskuun on erittäin vaikeaa, koska talouskasvun käynnis-
täminen vaatii talouden rakenteiden perinpohjaista uudistamista. Talouspolitiikan päätöksentekijät 
ovat viiden vuoden vitkastelun jälkeen löytäneet kutakuinkin yhteisen tavoitteen ja keinot Suomen 
vapauttamiseksi pysähtyneisyyden tilasta. 

Kilpailukykysopimus
Kuluvan vuoden alussa saatiin aikaiseksi vaalikauden mittainen kilpailukykysopimus, jonka kes-
keinen sisältö on yritysten sosiaalivakuutusmaksujen asteittainen alentaminen ja kustannusten 
siirtäminen palkansaajien maksettavaksi. Lisäksi päätettiin jäädyttää palkankorotukset ensi vuo-
delle ja pidentää työaikaa kolmella päivällä sekä leikata julkisen sektorin henkilöstön lomarahoja 
30 prosenttia. 

Lisäksi hallitusohjelmaan kirjatut miljardin euron suuruiset vuosittaiset julkisten menojen leikka-
ukset ovat jo kuluvan vuoden osalta toteutuksessa. Hallituksen kunnianhimoisen kasvustrategian 
suurimmat riskit liittyvät julkisten menojen säästöjen toteutumisiin ja veropäätöksiin. Osa säästöis-
tä on jo toteutumassa, mutta vaikeammat päätökset kuten muun muassa ammatillisesta koulutuk-
sesta ja ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta tehtävät säästöt ovat vielä edessä. 

Ensi vuonna kokonaisveroasteen ennustetaan laskevan varsin tuntuvasti, kun hallitus päätti kil-
pailukykysopimuksen tueksi keventää palkansaajien ansiotuloverotusta ja kun vakuutetun sekä 
työnantajan yhteenlasketut sosiaalivakuutusmaksut suhteessa palkkasummaan laskevat.  

Maakunta-uudistus
Poliittisen kompromissin tuloksena on syntynyt periaate asiakkaiden valinnanvapaudesta sekä 
rakenteeltaan monimutkainen ja tehtäviltään paisunut maakuntamalli. Siten suuri osa nykyisestä 
julkisesta sote-palvelujen tuotannosta ryhtyy kilpailemaan asiakkaista. Palvelujen nykyisestä me-
noperusteisesta rahoitusmallista on tarkoitus siirtyä vuosina 2019–2023 maakuntien tarveperus-
teiseen rahoitukseen. Silloin rahoitus pohjautuu muun muassa väestömäärään, ikärakenteeseen 
ja sairastavuuteen. Menorajoitteen tiukkuutta kuvaa muun muassa se, että tavoitteena on saada 
lähes 3 miljardin euron laskennallinen säästötavoite toteutettua. 
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Talousarvion laadinnassa on otettu huomioon maakuntauudistus ja sote-ratkaisu olemassa olevien tie-
tojen nojalla. Perusturvakeskuksen, pelastuslaitoksen ja maaseutuhallinnon nettomenot sekä niitä vas-
taavat tulot, sekä verotulojen että valtionosuuksien osalta, on vähennetty suunnitelmavuoden 2019 tu-
loslaskelmasta. Tukipalveluista kohdistuu 35,5 henkilötyövuoden panos perusturvakeskukseen, mikä 
vastaa laskennallisina kuluina noin 1,5 miljoonaa euroa. Tukipalvelujen siirtyminen muista keskuksis-
ta on huomioitu ennenmainitussa laskelmassa. Lisäksi on oletettu, että maakuntahallinto vuokraa al-
kuvaiheessa perusturvan toimitilat lyhytaikaisilla vuokraussopimuksilla. Vuokratulo on myös huomioitu 
ennen mainitussa laskelmassa vuonna 2019. 

Loviisan kaupungin taloudelliset näkymät
Tulosennuste 2016

Alkuvuoden toteuman perusteella ennustetaan -2,2 miljoonan euron tulosta. Talousarviossa 2016 tulos 
oli -1,6 miljoonaa euroa. Ruotsinkielisen yläasteen laittaminen käyttökieltoon ja opetuksen siirtäminen 
väliaikaisiin tiloihin parakkeihin aiheuttaa merkittävimmän muutoksen kulujen kasvulle. Kulujen arvi-
oidaan ylittyvän noin 600 000 euroa. Lisäksi käyttökieltoon asetetulla rakennuksella on 0,7 miljoonan 
euron kirjanpidollinen arvo, mikä tulee alaskirjata. Eläkemenoperusteisten kulujen alenema ja säästöt 
erikoissairaanhoidon kuluissa kompensoivat kulujen kasvua.   

Helsingin Satama Oy osti 60 prosenttia Loviisan Satama Oy:n liiketoiminnasta 3,7 miljoonalla eurolla. 
Kaupasta aiheutuvat vaikutukset realisoituvat vuonna 2017. Tulemme kirjaamaan kaupasta noin 155 
000 euron tappion. Vaikutus rahoitussuunnitteluun on +3,7 miljoonaa euroa. 

Kaupungin asukkaat

Elokuun 2016 lopussa Loviisan kaupungin asukasmäärä oli 15 272. Verrattuna tilanteeseen 31.12.2015 
asukasluku oli elokuussa 2016 vähentynyt 39 henkilöllä (-0,25 %).

 

31.12.2014 31.12.2015  TOT 2016 
ENN 2016 
(TILASTO-
KESKUS) 

ENN 2017 
(TILASTO-
KESKUS) 

ENN 2018 
(TILASTO-
KESKUS) 

ENN 2019 
(TILASTO-
KESKUS) 

ENN 2020 
(TILASTO-
KESKUS) 

LOVIISAN 
TAVOITE 

2020 

ASUKKAITA  15 480  15 311    15 272  15 461  15 459   15 459     15 465   15 474     17 000 

14 000 

14 500 

15 000 

15 500 

16 000 

16 500 

17 000 

17 500 

VÄESTÖN KEHITYS 
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Loviisan kaupungin asukkaiden painopiste on työssäkäyvässä väestössä. 20–64-vuotiaiden osuus 
on 54 prosenttia koko asukasluvusta. Huomioitavaa on, että työikäisten osuus näyttää pienenevän 
noin prosentin vuosivauhdilla. Yli 65-vuotiaiden osuus on kasvanut samassa suhteessa. Loviisan 
kaupungin ikärakenteen ennustetaankin nousevan ja yli 65-vuotiaiden määrän ennustetaan kas-
vavan 26 prosentista 29 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Lasten ja nuorten osuuden ennuste-
taan pysyvän suunnilleen samalla, 20 prosentin tasolla. 
 

Työpaikat ja työllisyys
Elokuussa 2016 Loviisan kokonaistyövoima oli 7 148 henkilöä ja työttömyysaste 12,5 prosenttia. 
Vastaavat luvut elokuussa 2015 olivat 7 226 henkilöä ja 13,1 prosenttia. Loviisassa oli elokuussa 
2016 avoimia työpaikkoja yhteensä 100. Elokuussa 2016 Uudenmaan työttömyysaste oli 11,7 pro-
senttia. Loviisan työttömyysaste on laskenut vuoden aikana 0,6 prosentilla ja 56 henkilöllä eli työt-
tömien määrä on vähentynyt 6 prosenttia. 

7 %

13 %

54 %

26 %

Väestö ikäryhmittäin 2016
0-6 v 7-19 v 20-64 v yli 64-v

6 %

14 %

51 %

29 %

Ikärakenne-ennuste 2020
0-6 v 7-19 v 20-64 v yli 64-v

Loviisan strateginen asukastavoite vuoteen 2020 mennessä on edelleen 17 000 asukasta. Tavoite 
on 1 526 asukasta enemmän kuin tilastokeskuksen ennuste. Asukaslukutavoitetta tullaan tarkista-
maan strategian päivittämisen yhteydessä.
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Loviisan kaupungin toteutuma ja tulosennuste 2016

TULOSLASKELMA, ulkoinen

Talousarvio
 2016

(10000, 
11000)

Toteutuma 
1-8/2016

TP
 2015

Toteutuma 
1-8/2015

Ennuste 
1-12/2016

Ennuste/
TA %

Ennuste/
TA

Kaupunki ja vesiliikelaitos

Toimintatuotot yhteensä 23 486 746 13 056 336 22 212 338 12 697 907 22 387 376 95 % -1 099 370

Myynti tuotot 11 547 131 6 692 402 11 855 509 6 788 905 11 716 277 101 % 169 146

Maksutuotot 6 535 297 4 235 542 6 490 927 3 699 410 6 549 289 100 % 13 992

Tuet ja avustukset 1 693 604 1 267 170 1 741 016 1 256 258 1 694 969 100 % 1 365

Muut toimintatuotot 3 710 714 861 223 2 124 886 953 333 2 426 841 65 % -1 283 873

Toimintakulut yhteensä -111 524 725 -71 352 291 -109 442 610 -73 986 104 -111 573 765 100 % -49 040

Henkilöstökulut -50 772 256 -34 266 861 -49 850 014 -34 453 049 -50 940 829 100 % -168 573

Palvelujen ostot -45 516 993 -27 718 247 -45 167 153 -30 509 388 -45 066 646 99 % 450 347

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 891 283 -4 149 839 -6 391 102 -4 102 843 -7 063 347 102 % -172 064

Avustukset -7 192 360 -4 457 365 -6 829 686 -4 330 119 -7 323 210 102 % -130 850

Muut toimintakulut -1 151 833 -759 979 -1 204 654 -590 705 -1 179 733 102 % -27 900

TOIMINTAKATE -88 037 979 -58 295 955 -87 230 271 -61 288 197 -89 186 389 101 % -1 148 410

VEROTULOT 63 900 000 42 781 988 65 832 227 42 778 989 65 027 000 102 % 1 127 000

VALTIONOSUUDET 26 000 000 17 263 072 24 732 009 16 501 988 26 000 000 100 %

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 1 066 300 1 459 308 1 336 899 1 358 571 1 150 910 108 % 84 610

VUOSIKATE 2 928 321 3 208 412 4 670 864 -648 649 2 991 521 102 % 63 200

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -4 306 881 -3 028 156 -4 069 800 -2 697 248 -5 018 441 117 % -711 560

Poistot ja arvonalentumiset -4 306 881 -3 028 156 -4 069 800 -2 697 248 -5 018 441 117 % -711 560

Satunnaiserät -200 000 -155 030 -200 000 

Satunnaiset tulot

   Satunnaiset menot -200 000 -155 030 -200 000

TILIKAUDEN TULOS -1 578 560 180 256 446 033 -3 345 897 -2 226 920 141% -648 360 

VARAUSTEN JA RAHASTOJEN 
MUUTOKSET

197 000 197 649 190 000 96 % -7 000 

Poistoeron muutos 197 000 197 649 190 000  96 % -7 000 

Rahastojen muutos -7 000 

Tilikauden ylijäämä/alijäämä -1 381 560 180 256 643 682 -3 345 897 -2 036 920 147 % -655 360 
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Lähtökohdat talousarviovuodelle 2017 ja taloussuunnitelmalle 
2018–2019

Loviisan kaupungin ja Loviisan Vesiliikelaitoksen kirjanpidollinen tulos oli 0,6 miljoonaa euroa yli-
jäämäinen tilinpäätöksessä 2015. Loviisan kaupungin velkamäärä kasvoi 424 euroa asukasta 
kohden tilikaudella 2015 ollen 2 078 euroa per asukas tilinpäätöksessä 2015.  

Vuoden 2016 talousarvio on laadittu -1,4 miljoonaa euroa alijäämäisenä. Alkuvuoden toteumatie-
tojen perusteella laaditun ennusteen mukaan Loviisan kaupungin ja Loviisan Vesiliikelaitoksen tu-
losennusteen alijäämä on kasvanut -2,0 miljoonaan euroon. Loviisan Vesiliikelaitoksen ennuste-
taan pysyvän talousarviossa, mutta kaupungin tulokseen vaikuttavat muun muassa alkuvuodesta 
realisoituneet sisäilmaongelmat sekä etenkin kotihoidon palveluiden kysynnän kasvu ja pitkäai-
kaistyöttömyys.

Verotulokehitys on toteutunut alkuvuodesta 2016 talousarvion mukaisena. Sahaniemen myyntitu-
lon ei odoteta toteutuvan, mutta rantatonttien myyntitulojen oletetaan toteutuvan budjetin mukai-
sina.  

Vuonna 2019 on tarkoitus siirtää maakunnille sosiaali- ja terveystoimen tehtävät. Arvioimme ke-
hyksessä uudistuksen vaikutuksia Loviisan kaupungin talouteen. Laskelmat perustuvat valtakun-
nalliseen sote-valmistelun yhteydessä saatuihin tietoihin ja ne sisältävät vielä paljon epävarmuus-
tekijöitä. Alustavien laskelmien mukaan Loviisan kaupungin vuosikate romahtaa sote-uudistuksen 
vaikutuksesta ja yhdessä investointisuunnitelman kanssa aiheuttaa merkittävän rahoitusvajeen ja 
velkataakan kasvun.  

Verotulot ja valtion osuudet

Tuloveroprosentti 
Kilpailukykysopimus vaikuttaa tuloveroihin palkkatulojen vähenemisen kautta. Verotulomenetys 
kompensoidaan kunnille valtionosuuksissa. Lomarahojen leikkaus ja työajanpidennyksen vaiku-
tukset taas puolestaan vähennetään kuntien saamista valtionosuuksista.  

Talousarvioesitys ja taloussuunnitelma olivat alkuperäisessä valmistelussa rakennettu sillä oletuk-
sella, että veroprosenttia mahdollisesti korotettaisiin 0,5 % vuonna 2017. Kilpailukykyohjelman val-
mistuttua veroprosentin korotuspaine jäi pois talousarvion ja taloussuunnitelman jatkovalmistelus-
ta. Ehdotus valmisteltiin nykyisen veroprosentin pohjalta.

Osuus yhteisöveron tuotosta
Osakeyhtiöt ja muut yhteisöt maksavat tuloveroa yhteisöveron muodossa. Yhteisövero lasketaan 
kunkin yhteisön veronalaisten tulojen ja vähennyskelpoisten menojen erotuksena. Liikelaitosten, 
julkisyhteisöjen ja yleishyödyllisten yhdistysten sekä laitosten yhteisöverovelvollisuus koskee vain 
elinkeinotuloja. 

Kuntaryhmän osuudeksi vuonna 2017 esitetään 30,34 prosenttia (2016: 30,92 prosenttia). 

Yhteisöverotuotto on merkittävä rahoituserä Loviisan kaupungin talousarviossa. Koska yhteisöve-
rotuotto on riippuvainen yritysten tuloksesta, sen suuruutta on vaikea arvioida etukäteen. 

Kiinteistöveroprosentti
Talousarvioesitys on laadittu sen pohjalta, että kiinteistöveroprosentit säilytetään vuoden 2016 ta-
solla. Oheisesta taulukosta selviävät Loviisan kaupungin voimassa olevat kiinteistöveroprosentit 
ja ehdotus vuoden 2017 kiinteistöveroprosenteiksi sekä kiinteistöverolaissa säädetyt ylä- ja ala-
rajat. Valtio on esittämässä edelleen korotuksia ylä- ja alarajoihin. Korotukset on tarkoitus saattaa 
voimaan vuoden 2017 osalta. 
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KIINTEISTÖVERO- 
PROSENTIT 

2015 
verotus-

arvo
1 000 €

2017
arvio

1 000 €

VAIHTELU-
VÄLI
2017

VALTION 
ESITYS 

UUSIKSI VAIH-
TELUVÄLEIKSI

2016 2017 KIINTEISTÖVERO-
TUOTTO 2017

1 000 €

Yleinen kiinteistövero 230 253 230 253 0,86–1,80 % 0,93-1,80 % 1,00 % 1,00 % 2 302

Vakituisten asuntojen 
kiinteistövero

303 156 303 156 0,39–0,90 % 0,41-0,90 % 0,50 % 0,50 % 1 516

Muiden kuin 
vakituisten asuntojen 
kiinteistövero

51 919 51 919 *) 0,93-1,80 % 1,20 % 1,20 % 623 

Voimaloiden 
kiinteistövero

116 069 116 069 maks. 3,1 % maks. 3,1 % 3,10 % 3,10 % 3 598

Yleishyödylliset 
yhteisöt

3 590 3 590 0,00 % 0,00 %

Rakentamatt omat 
rakennuspaikat

1 067 1 067 1,00–4,00% 2,00-6,00 % 3,00 % 3,00 % 32

YHTEENSÄ: 706 054 706 054 8 071

*) Tämä veroprosentti   voidaan määrätä enintään 1,0 prosentti  yksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen 
käytett ävien rakennusten veroprosentti  . 

Verotulot yhteensä
Talousarvio 2017 pohjautuu oletukselle, että verotuloja saadaan yhteensä 65 miljoonaa euroa 
(63,9 miljoonaa euroa vuoden 2016 talousarviossa). Elokuun 2016 ennusteen mukaan verotulo-
ja saadaan noin 65 miljoonaa euroa. Talousarviossa 2017 verotuloissa ei ennusteta kasvua vuo-
desta 2016. 

TP/BS2014 TP/BS2015    TA/BG2016
Ennuste/  

Prognos 2016
TA/BG2017   TS/BG2018    TS/BG2019

Kiinteistövero- 7304 7425 7900 7942 7942 7942   7000

Yhteisövero- 8150 9103 7400 8419 8782 9165 8000

Kunnallisvero- 47623 49304 48600 48666 48340 48780     21000
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Valtionosuudet
Kaupungin valtionosuusrahoitus muodostuu hallinnollisesti kahdesta osasta: valtionvarainminis-
teriön hallinnoimasta peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus-
rahoituksesta. 

Kuntien valtionosuuksista leikataan vuodelta 2017 kilpailukykysopimuksessa toteutettuja meno-
säästöjä vastaavasti yhteensä noin 356 miljoonaa euroa ja asukasta kohden 65,22 euroa (Lovii-
san kaupungin osuus on siis noin miljoona euroa). Vastaavasti kilpailukykysopimuksesta aiheutu-
via verotulojen menetyksiä kompensoidaan kunnille valtionosuuksissa yhteensä noin 390 miljoo-
naa euroa. Eläketuen uudistuksen rahoituksena vähennetään kuntien valtionosuuksista noin 33 
miljoonaa euroa (asukasta kohden 6,05 euroa, eli Loviisan kaupungin osuus on noin 94 000 eu-
roa). Kilpailukykysopimus ja eläketuen uudistus on siten tarkoitus toteuttaa valtion ja kuntien kan-
nalta kustannusneutraalina. 

Perustoimeentulotuen siirtyessä Kelalle kunnille jää edelleen rahoitusvastuuna perustoimeentu-
lotuen menoista 50 prosenttia. Rahoitusvastuu vähennetään valtionosuuksista ja merkitsee vuo-
delta 2017 yhteensä noin 0,6 miljoonan euron vähennystä kaupungin saamiin valtionosuuksiin. 
Edellisen hallituksen päättämästä valtionosuusleikkauksesta kohdistuu edelleen kunnille valtion-
osuuksien vähenemistä vuonna 2017 yhteensä noin 125 miljoonaa euroa ja asukasta kohden las-
kettuna 22,86 euroa. Loviisan kaupungille tämä merkitsee vuoden 2017 osalta valtionosuuksien 
leikkauksena noin 0,4 miljoonaa euroa. Kaupungin valtionosuuksia vähentää myös verotulojärjes-
telmään liittyvä verotulotasaus, joka vähentää valtionosuuksia noin miljoona euroa vuonna 2017.

Kuntaliiton ennakkotietojen mukaan Loviisan kaupunki tulee saamaan valtionosuuksia vuonna 
2017 noin 24,8 miljoonaa euroa, joka on noin 1,2 miljoonaa euroa vähemmän kuin kuluvana vuon-
na saadaan (26,0 miljoonaa euroa talousarvioennusteessa 2016). 
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Lainanotto ja rahoitustarve
Kaupungin lainakanta liikelaitos mukaan lukien tilinpäätöksessä 2015 oli 32 miljoonaa euroa, eli   
2 078 euroa jokaista loviisalaista kohden. Vuoden 2016 loppuun mennessä lainamäärän arvioi-
daan nousevan noin 41,0 miljoonaan euroon.

Loviisan kaupungin investointitarve on varsin mittava verrattuna kaupungin tulorahoitukseen. Ny-
kyisen investointisuunnitelman 2017–2021 mukaan lainakanta kasvaa liian voimakkaasti ja varsi-
naisessa taloussuunnitelmassa lainamäärä ylittää jo 5 100 euroa asukasta kohden. Vuonna 2015 
maan keskiarvo oli ennakkotietojen mukaan 2 835 euroa asukasta kohden. Uuden kuntalain myö-
tä tunnusluku mitataan konsernitasolla.

Konsernitasolla lainat olivat tilinpäätöksessä 2015 yhteensä 52 miljoonaa euroa ja asukasta koh-
den laskettuna 3 855. Suunnitelmakauden loppuun mennessä arvio nousee 90 miljoonaan eu-
roon ja asukasta kohden 5 600 euroon. Tilinpäätöksessä 2015 maan keskiarvo oli 5 878 euroa 
per asukas. 

Suhteellinen velkaantuneisuus ja konsernilainat asukasta kohden vaikuttavat talouden arviointi-
kriteereihin, siksi on tärkeää miettiä myös muita rahoitusvaihtoehtoja tulevien investointihankkei-
den rahoituksen järjestämiselle.

Helsingin Satama Oy tulee ostamaan Loviisan Satama Oy:n osakkeista 60 prosenttia hinnalla 3,7 
miljoonaa euroa. Kauppa toteutuu vuoden 2017 alussa ja sillä on positiivinen vaikutus rahoituk-
sen järjestämiseen.

TP/BS2015    TA/BG2016
Ennuste/  

Prognos 2016
TA/BG2017 TS/EP2018    TS/EP2019

Opetus- -Undervisning o kultur -1 820 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800

Tasausjärjestelmä-Utjämningssyst -200 -750 -750 -1 033 -889 -1 007

Peruspalvelujen vao-Basservicens statsand 26 752 28 550 28 550 27 633 27 389 8 307
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Talousarvion yhteenveto

211AA Loviisan kaupunki (ei sis. Loviisan Vesiliikelaitos)
TILINPÄÄTÖS 

2015
TALOUSARVIO 

2016
muutoksineen

TALOUSARVIO
 2017

TALOUS-
SUUNNITELMA 

2018

TALOUS-
SUUNNITELMA 

2019

TOIMINTATUOTOT 40 922 783 19 928 746 28 132 274 28 497 994 8 200 000

josta sisäiset 22 206 250 9 643 327 9 775 750 9 902 835

Myynti tuotot 21 318 580 10 017 833 11 075 586 11 219 569

Maksutuotot 6 490 927 6 535 297 6 414 290 6 497 676

Tuet ja avustukset 1 741 016 1 693 604 1 386 475 1 404 499

Muut toimintatuotot 11 372 260 11 325 339 9 255 923 9 376 250

TOIMINTAKULUT -129 269 286 -109 115 886 -117 811 105 -118 291 999 -49 000 000

josta sisäiset -22 309 452 -9 691 766 -9 854 643 -9 982 753

Henkilöstökulut -49 010 147 -49 949 517 -49 259 919 -48 900 298

Palvelujen ostot -60 614 144 -44 879 393 -48 876 289 -49 461 031

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 678 313 -6 002 683 -6 130 963 -6 210 666

Avustukset -6 829 686 -7 192 360 -5 912 550 -5 989 413

Muut toimintakulut -7 136 996 -1 091 933 -7 631 384 -7 730 592

TOIMINTAKATE -88 346 502 -89 187 140 -89 678 831 -89 794 006 -40 800 000

josta sisäiset -103 202 -48 439 -78 893 -79 919

ULKOINEN TOIMINTAKATE -88 243 300 -89 138 701 -89 549 938 -89 714 087 -40 800 000

VEROTULOT 65 832 227 63 900 000 65 064 000 65 887 000 36 000 000

VALTIONOSUUDET 24 732 009 26 000 000 24 800 000 24 700 000 5 500 000

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 1 335 868 1 121 300 837 700 908 661 660 000

josta sisäiset 14 700

Korkotuotot 35 234 11 800 11 800 11 953

Muut rahoitustuotot 1 669 945 1 610 000 1 624 700 1 705 892

Korkokulut -341 075 -500 500 -798 800 -809 184

Muut rahoituskulut -28 236

VUOSIKATE 3 553 602 1 834 160 1 022 869 1 701 655 1 360 000

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -3 251 592 -3 346 281 -3 346 281 -3 346 281 -4 500 000

Suunnitelman mukaiset poistot -3 251 592 -3 346 281 -3 346 281 -3 346 281 -4 500 000

SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT -155 030 -300 000

Satunnaiset tuotot

Satunnaiset kulut -155 030 -300 000

TILIKAUDEN TULOS 146 980 -1 512 121 -2 623 412 -1 644 626 -3 140 000

VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET 177 376 177 000 170 000 170 000 170 000

Poistoeron muutos 177 376 177 000 170 000 170 000 170 000

Rahastojen muutos

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 324 555 -1 335 121 -2 453 412 -1 474 626 -2 970 000
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Loviisan Vesiliikelaitos 
Loviisan Vesiliikelaitos toimii kaupunginhallituksen alaisena kunnallisena liikelaitoksena. Liikelai-
toksen toimintaa ohjataan kuntalaissa sekä liikelaitoksen johtosäännöllä. Vesiliikelaitoksella on 
oma johtokunta ja asiat johtokunnalle esittelee vesihuoltopäällikkö. Johtokunta päättää liikelaitok-
sen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden 
rajoissa (kuntalaki 87 c §). 

Liikelaitoksen talousarvion hyväksyy kuntalain mukaisesti johtokunta. Johtokunta myös päättää 
liikelaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista. Johtokunnan esitys talousar-
vioksi on talousarviokirjan liitteenä.

Valtuusto asettaa liikelaitokselle tuottotavoitteet ja hyväksyy mahdolliset vesiliikelaitokselle annet-
tavat takaukset ja muut avustukset, mikäli vesiliikelaitos ei pysty niitä omalla tulonmuodostuksel-
laan kattamaan.

Vesiliikelaitoksen talousarvioesitys sisältää investointi- ja rahoitussuunnitelman. Kaikki investoin-
nit rahoitetaan lainanotolla ja mahdollisella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tuella, jota 
vesiliikelaitos hakee. Vuodelle 2017 Loviisan Vesiliikelaitoksen rahoituslaskelmassa pitkäaikaista 
lainaa esitetään otettavaksi 3,0 miljoonaa euroa. 

Johtosäännön mukaisesti valtuusto antaa Loviisan Vesiliikelaitoksen johtokunnalle luvan nostaa 
lainaa maksimissaan rahoitussuunnitelmassa esitetyn euromäärän verran ja päättää samanai-
kaisesti, että vesiliikelaitoksen kaikki lainat kilpailutetaan yhdessä kaupungin talousarviolainojen 
kanssa. Kaupungin lainojen kilpailutuksesta vastaa talousjohtaja.

Loviisan Vesiliikelaitoksen tulee tavoitella positiivista tulosta vuosittain koko suunnitelmakaudella 
2017–2019. Tuottavuutta on lisättävä ja toimintoja edelleen aktiivisesti kehitettävä. Hinnankoro-
tusten on oltava maltillisia. Loviisan Vesiliikelaitos maksaa Loviisan kaupungille peruspääomalle 
korkoa 0,1 %.
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Loviisa-konserni ja sen tavoitteet
Kuntakonserni tarkoittaa kunnan sekä yhden tai useampien juridisesti itsenäisen yhteisön muo-
dostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa kunnalla yksin (emoyhteisöllä) tai yhdessä kuntakon-
serniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräysvalta yhdessä tai useammassa yhteisössä (tytär-
yhteisöt). 

Kuntakonsernin tilinpäätökseen yhdistellään myös osuudet osakkuusyhteisöjen voitosta ja tappi-
osta sekä oman pääoman muutoksesta. Osakkuusyhteisöjä ovat yhteisöt, joissa kaupungilla on 
merkittävä omistusosuus, mutta joissa edellä mainittua määräysvaltaa ei ole.

Kuntayhtymät sisältyvät kunnan konsernitilinpäätökseen riippumatta siitä, kuinka suuri osuus kun-
nalla on kuntayhtymässä.

Loviisa-konserni

   

LOVIISAN 

KAUPUNGINHALLITUS

KAUPUNGINVALTUUSTO

KAUPUNKI 

Tytäryhteisöt/
Ulk. juridinen konserni

Loviisan Asunnot Oy (100 %)

 
Rauhalan liiketalo kesk. Oy (61,6 %)
Fast.Ab Lov-As Kiint.Oy (62,5 %)
Fas
Tesjoen Liikekulma KK Oy (83,8 %)
Ruotsinpyhtään Kauppakulma (56,92 %)

 

Fast.Ab Talludden (71,1 %)
Loviisan

 

Fast.Ab Lu net (51 %)

Loviisan kaupunki

LOVIISA

PERUSTURVAKESKUS

SIVISTYSKESKUS

TEKNINEN KESKUS

YLEINEN HALLINTO JA 
KONSERNIHALLINTO

LOVIISAN
VESILIIKELAITOS

Kuntayhtymät ja 
osakkuusyhteisöt

- Hels. ja Uud. Sai aanh.pii (0,96 %)
- ulla samkommun (3,12 %)
- Eteva Ky ( %)
- Inveon (25,5 %)
- Itä-Uudenmaan Koulutu  
-

-Bost.Ab  Mickelsbo
- Fast.Ab Ma e atan 12 (31,2 %)
- Kiint.Oy Pet en ivi ( %)
- As.Oy Ruots. Koivulan inne ( %)
- Fast.Ab Fo sby Cente  ( %)

(31,9 %)

Tarkastuslautakunta

 (100 %)

DEMOKRATIA- 
PALVELUT

OSAKKUUSYHTEISÖT (omist. osuus - %) 

TYTÄRYHTEISÖT (omistusosuus - %)

(99 %)
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Loviisa-konserni
Loviisan kaupungin konserniohje hyväksyttiin valtuustossa 4.3.2015. Konserniohjeessa määritel-
lään puitteet konserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle kaupungin tavoitteiden mukai-
sesti ja määritellään konsernijohtamista koskevat yleiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet. Konser-
niohjeet koskevat Loviisan kaupunkia ja tytäryhteisöjä sekä näiden tytäryhteisöjä, sekä soveltuvin 
osin myös osakkuusyhteisöjä ja kuntayhtymiä. Ohjeella on keskeinen merkitys kaupungin omista-
japolitiikan välineenä. 

Kaupunkia kuntayhtymissä edustaville henkilöille annetaan myös konserniohjeen mukaisia toi-
mintaohjeita. Edustajia informoidaan siitä, että heidän on tärkeää välittää jatkuvasti asianmukaista 
tietoa kyseisen yhteisön toiminnasta kaupungille.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy konsernille tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista. Kuntalain muu-
toksen myötä valtuusto voi asettaa kunnan konsernijohdolle tavoitteita ja määritellä periaatteita 
tytäryhteisöjen toiminnan ja ohjauksen valvonnasta. Valtuusto voi lisäksi asettaa tavoitteita, jotka 
ohjaavat kunnan edustajia tytäryhteisöjen toimielimissä. Kaupungin tilinpäätöksessä on selonteko 
asetettujen tavoitteiden toteutumisesta.

Loviisan kaupunkikonserniin kuuluvat tytäryhteisöt ovat pääosin kiinteistöyhteisöjä, joiden tehtä-
vänä on huolehtia kaupungin vuokra-asuntotarjonnasta. Konserniin kuuluu myös Loviisanseudun 
Vesi Oy, joka omistetaan yhdessä Lapinjärven ja Myrskylän kuntien kanssa. Loviisanseudun Vesi 
Oy on voittoa tavoittelematon, käyttöveden hankinnasta vastaava yhtiö. 1.9.2014 lähtien Lovii-
san kaupunkikonserniin on kuulunut myös Loviisan Satama Oy, jonka toiminta päätettiin vuodesta 
2017 jakaa kahteen osakeyhtiöön – kiinteistöyhtiöön ja liiketoimintayhtiöön. Liiketoimintayhtiöstä 
myydään 60 % osakkeista Helsingin Satama Oy:lle. Kiinteistöyhtiö jää kaupungin tytäryhteisöksi 
100 %:n omistusosuudella. 

Kaupunginhallitus johtaa kuntakonsernia ja käyttää omistajan ohjausvaltaa. Operatiivinen johta-
minen on kaupunginjohtajan vastuulla.

Uusi Kuntalaki tuli voimaan 1.5.2015 ja laissa kunnan toiminta pyritään huomioimaan laajasti kun-
takonserninäkökulmaa korostaen. Huomioitavaa on, että mm. kuntatalouden tunnusluvut laske-
taan jatkossa kuntakonsernin tilinpäätösluvuista, joka edellyttää mahdollisuutta seurata koko Lo-
viisan kaupunkikonsernin talouden kehitystä myös tilikauden aikana. Seurannan mahdollistavan 
raportoinnin edellytyksenä on tehokas ja tarkoituksenmukainen konsernirakenne, joka edistää 
myös laadukasta konserniohjausta ja konsernivalvontaa. 

Suurta osaa lain säännöksistä sovelletaan seuraavan valtuustokauden alusta 1.6.2017 lukien.

Kuntakonsernin 2017–2019 tavoitteena ovat:
1. Terävöitetään konsernirakennetta ja edistetään konserniohjausta
- Kaupungin omistamien asunto-osakkeiden keskittämistä Loviisan Asunnot Oy:lle selvitetään.
- Säätiön Pensionärshemsstifelsen i Liljendal sr asema suhteessa toimintaansa aloittavaan Lo-
      viisan asuntosäätiöön sr selvitetään viranhaltijatyönä.
2. Pitkän aikavälin investointisuunnitelman laatiminen ja yhteensovittaminen Loviisan Vesiliikelai-
      toksen, Loviisanseudun Vesi Oy:n ja omistajakuntien kanssa.
3. Kiinteistö Oy Talluddenin asema selvitetään ja yhtiön tilanne tuodaan päätöksentekoon.
4. Omistajaohjauksen toteutumista seurataan yhtiöissä ja mahdollisiin puutteisiin reagoidaan.
5. Kaupungin edunvalvonta kuntayhtymissä on toimivaa ja omistajaohjauksen linjausten mukaista.
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Tytäryhteisöille asetetut tavoitteet on esitetty alla olevassa taulukossa.

YHTIÖ TOIMINNALLINEN TAVOITE TALOUDELLINEN TAVOITE

Loviisan Asunnot Oy Vuokrausaste on korkea ja kiinteistöjen yl-
läpito on asianmukainen. Yhti ön toiminta 
organisoituu hyvin ja yhti ö toimii itsenäises-
ti  sekä omavaraisesti   vuokra-asuntomark-
kinoilla. Yhti ön toiminta tukee kaupungin 
asuntopoliitti  sia tavoitt eita.

Yhti ön talous on tasapainossa. Vuokrataso 
on malti llinen. Erilaisia kiinteistöjen ylläpi-
tokustannusten säästöön tähtääviä toimen-
piteitä toteutetaan taloudellisten resurssien 
puitt eissa.

Loviisan asuntosääti ö sr Vuokrausaste on korkea ja kiinteistöjen yl-
läpito on asianmukainen. Sääti ön toiminta 
organisoituu hyvin ja sääti ö toimii itsenäises-
ti  sekä omavaraisesti   vuokra-asuntomarkki-
noilla sääntöjensä mukaisesti . 

Sääti ön talous on tasapainossa. Vuokrataso 
on malti llinen. Erilaisia kiinteistöjen ylläpi-
tokustannusten säästöön tähtääviä toimen-
piteitä toteutetaan taloudellisten resurssien 
puitt eissa.

Rauhalan Liiketalo keskinäinen Oy Kaupungin omistamien ti lojen kunnosta huo-
lehditaan asianmukaisesti .

Yhti ön talous on tasapainossa.

Tesjoen Liikekulma kk Oy Kaupungin omistamien ti lojen kunnosta huo-
lehditaan asianmukaisesti .

Yhti ön talous on tasapainossa.

Kiint. Oy Ruotsinpyhtään Kaup-
pakulma

Kaupungin omistamien ti lojen kunnosta huo-
lehditaan asianmukaisesti .

Yhti ön talous on tasapainossa.

Kiint. Oy Talludden Kaupungin omistamien ti lojen kunnosta huo-
lehditaan asianmukaisesti . Yhti ön talouson-
gelmat ratkaistaan.

Yhti ön ti lanne selvitetään ja saatetaan pää-
töksentekoon kaupungin osalta.

Kiint. Oy Lugnet-Fast. Ab Lugnet Kaupungin omistamien ti lojen kunnosta huo-
lehditaan asianmukaisesti .

Yhti ön talous on tasapainossa.

Fast. Ab Lov-as Kiint. Oy Kaupungin omistamien ti lojen kunnosta huo-
lehditaan asianmukaisesti .

Yhti ön talous on tasapainossa.

Fast. Ab Lovisa Stenborg Kiint. Oy Kaupungin omistamien ti lojen kunnosta huo-
lehditaan asianmukaisesti .

Yhti ön talous on tasapainossa.

Oy Loviisanseudun Vesi Tukkuveden hinta on edullinen ja vedensaan-
ti  turvatt u. 

Yhti ön talous on tasapainossa.

Pensionärshemsti ft elsen i Liljen-
dal sr

Vuokrausaste säilyy korkeana. Kiinteistöjen 
ylläpito on asianmukainen. 

Sääti ön talous on tasapainossa.

Loviisan satamakiinteistöt Oy Yhti ö huolehti i kaupungin omistuksista sata-
ma-alueella ja yhteistyö uuden Satamayhti ön 
kanssa vakiintuu.

Yhti ön talous on tasapainossa. Yhti ö lyhen-
tää lainasaamisiaan kaupungille lainaehtojen 
mukaisesti .
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TULOS- JA 
RAHOITUSLASKELMAT

TA 2017  nro 117,  KVn hyväksymä 9.11.2016, VLL johtokunnan 8.12. tekemät TA muutokset.indd   24 12/28/2016   12:19:47 PM



25

Loviisan kaupunki
TULOSLASKELMA, ulkoinen
sisältää kaupungin ja liikelai-
toksen väliset erät

TILIN-
PÄÄTÖS

2015

TALOUS-
ARVIO 
2016

ENNUSTE
2016

RAAMI
2017

Kaupungin- 
valtuuston 

päätös 
TA 2017

TALOUS-
SUUNN.

2018

TALOUS-
SUUNN.

2019

Toimintatuotot 18 862 619 19 928 746 18 829 376 18 000 000 18 465 231 18 705 279 8 200 000

Myynti tuotot 8 363 988 7 989 131 8 158 277 7 669 131 7 872 724

Maksutuotot 6 490 927 6 535 297 6 549 289 6 605 297 6 414 290

Tuet ja avustukset 1 741 016 1 693 604 1 694 969 1 093 604 1 386 475

Muut toimintatuotot 2 266 688 3 710 714 2 426 841 2 631 968 2 791 742

Toimintakulut -107 209 121 -109 115 886 -109 364 925 -107 300 000 -108 142 981 -108 498 190* -49 000 000*

Henkilöstökulut -49 010 146 -49 949 517 -50 118 089 -49 879 527 -49 258 838

Palvelujen ostot -44 600 759 -44 879 393 -44 629 046 -44 833 497 -45 306 127

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 624 681 -6 002 683 -6 174 747 -6 002 683 -6 130 963

Avustukset -6 829 686 -7 192 360 -7 323 210 -5 492 360 -5 912 550

Muut toimintakulut -1 143 849 -1 091 933 -1 119 833 -1 091 933 -1 534 503

Toimintakate -88 346 502 -89 187 140 -90 535 549 -89 300 000 -89 677 750 -89 792 911 -40 800 000

Verotulot 65 832 227 63 900 000 65 027 000 65 000 000 65 064 000 65 887 000 36 000 000

Kunnallisvero 49 303 877 48 600 000 48 666 000 49 700 000 48 340 000 48 780 000 21 000 000

Kiinteistövero 7 425 210 7 900 000 7 942 000 7 500 000 7 942 000 7 942 000 7 000 000

Yhteisövero 9 103 140 7 400 000 8 419 000 7 800 000 8 782 000 9 165 000 8 000 000

Valti onosuudet 24 732 009 26 000 000 26 000 000 24 700 000 24 800 000 24 700 000 5 500 000

Rahoitustuotot ja -kulut 1 335 868 1 121 300 1 205 910 823 000 897 000 678 000 660 000

Korkotuotot 35 234 11 800 19 000 50 000 11 800 50 000 50 000

Muut rahoitustuotot 1 669 945 1 610 000 1 687 710 1 560 000 1 624 700 1 560 000 1 560 000

Korkokulut -341 075 -500 500 -500 800 -757 000 -798 800 -902 000 -950 000

Muut rahoituskulut -28 236 -30 000 -30 000

Vuosikate 3 553 602 1 834 160 1 697 361 1 223 000 1 023 950 1 472 089 1 360 000

Poistot ja arvonalentumiset -3 251 592 -3 346 281 -4 057 841 -3 300 000 -3 300 000 -3 300 000 -4 500 000

Suunnitelman mukaiset poistot -3 251 592 -3 346 281 -4 057 841 -3 300 000 -3 300 000 -3 300 000 -4 500 000
Satunnaiset erät -155 030 -300 000

Satunnaiset tuotot

Satunnaiset kulut -155 030 - 300 000

Tilikauden tulos 146 980 -1 512 121 -2 360 480 -2 077 000 -2 576 050 -1 827 911 -3 140 000

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 177 376 177 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000

Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai 
vähennys (+)
Rahastojen lisäys (-) tai vähen-
nys (+)
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 324 355 -1  335 121 -2 190 480 -1 907 000 -2 406 050 -1 657 911 -2 970 000

Tavoitt eet ja tunnusluvut

Toimintatuotot/toimintakulut % 18 18 17 17 17 17 17

Vuosikate/Poistot % 109 55 42 37 31 45 30

Vuosikate, euro/asukas 232 118 110 79 66 95 88

Kertynyt yli-/alijäämä 16 187 358 14 852 237 13 996 878 12 089 878 11 590 828 9 932 917 6 962 917

Oletetaan, että vesiliikelaitoksen tulos +/-0

Asukasmäärä vuoden lopus-
sa**)

15 311 15 518 15 461 15 459 15 459 15 459 15 465

*) 2017 ja 2018 organisaati ouudistuksen yhden miljoonan säästötavoite on talousarviokirjassa huomioitu tuloslaskelmassa, mutt a se ei si-
sälly kaupunginvaltuustoon nähden sitoviin keskuskohtaisiin määrärahatavoitt eisiin.
**) Tilastokeskus 
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Loviisan kaupunki
RAHOITUSOSA

TILIN-
PÄÄTÖS

2015

TALOUS-
ARVIO 
2016

ENNUSTE
2016

RAAMI
2017

Kaupungin-
valtuuston 

päätös 
TA 2017

TALOUS-
SUUNN. 

2018

TALOUS-
SUUNN. 

2019

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 3 553 602 1 834 160 1 697 361 1 223 000 1 023 950 1 472 089 1 360 000

Satunnaiset erät -155 030 -300 000

Tulorahoituksen korjauserät -911 963

Investointi en rahavirta

Investointi menot -3 612 146 -8 295 000 -8 347 000 -10 525 000 -12 645 000 -17 470 000 -17 560 000

Rahoitusosuudet investointi menoihin 3 531 000 770 000 50 000 1 800 000

Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot 482 667 200 000 200 000 4 000 000 500 000 500 000

Toiminnan ja investointi en rahavirta 2 888 130 -5 490 840 -6 399 639 -9 302 000 -6 121 050 -15 497 911 -15 700 000

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset 501 690

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 7 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 19 500 000 20 000 000

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -3 450 940 -3 730 000 -3 500 000 -3 700 000 -4 500 000 -4 500 000

Lyhytaikaisten lainojen muutos 2 000 000

Muut maksuvalmiuden muutokset -5 331 408

Rahoituksen rahavirta 3 607 473 -220 840 -899 639 -821 050 -497 911 -200 000

-200 000

Tavoitt eet ja tunnusluvut

Lainanhoitokate 1,0 0,4 0,4 -0,6 0,1 0,2 0,1

Kassan riitt ävyys 24

Lainat/asukas 1 905 2 380 2 243 2 536 2 586 3 556 4 557

Lainakanta (1 000 €)  29 173    36 940  34 673    39 197    39 973    54 973    70 473   

Asukasmäärä vuoden lopussa (ti l.k.) 15 311 15 518 15 461 15 459 15 459 15 459 15 465

Lainakanta 
(Lov.kaup + Vesiliikelaitos, 1 000 €)

 32 173   43 240 40 973 47 797 48 573 63 573 79 073

Lainat/asukas (Loviisan kaup. + Vesil. 2 101 2 786 2 650 3 092 3 142 4 112 5 113

Sitova kaupunginvaltuustoon nähden.
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LIIKELAITOKSEN VAIKUTUS TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTAMISEEN

LOVIISAN KAUPUNKI Talousarvio 2017 Eliminoinnit Kaupungin 
tuloslaskelmaosa 

Kaupungin tuloslask.osa Liikelaitokset Kaupunki Liikelaitokset ml. liikelaitos

Toimintatuotot

  Myynti tuotot, ulkoiset 7 807 731 3 637 000 11 444 731
  Myynti tuotot, sisäiset 64 993 187 600 -1 611 -187 600
  Maksutuotot 6 414 290 6 414 290
  Tuet ja avustukset 1 386 475 1 386 475
  Tuet ja avustukset, kaupungilta

  Muut toimintatuotot 2 748 028 2 748 028
  Muut toimintatuotot, sisäiset 43 714 -107 096
Toimintakulut

  Henkilöstökulut -49 258 838 -839 635 -50 098 473
  Palvelujen ostot -45 200 927 -623 000 -45 823 927
  Palvelujen ostot, sisäiset -105 200 -64 993 105 200 64 993
  Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset -6 048 563 -897 300 -6 945 863
  Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sisäiset -82 400 82 400
  Avustukset -5 912 550 -5 912 550
  Avustukset liikelaitokselle

  Muut toimintakulut -1 534 503 -62 700 -1 597 203
  Muut toimintakulut, sisäiset -43 714 43 714
Toimintakate -89 677 750 1 293 258 78 893 -78 893 -88 384 492
Verotulot 65 064 000 65 064 000

Valti onosuudet 24 800 000 24 800 000

Rahoitustuotot ja -kulut

  Korkotuotot 11 800 11 800
  Muut rahoitustuotot 1 624 700 6 000 -14 700 1 616 000
  Korkokulut -798 800 -55 000 -853 800
  Korvaus peruspääomasta -14 700 14 700
  Muut rahoituskulut -6 000 -6 000
Vuosikate 1 023 950 1 223 558 64 193 -64 193 2 247 508
Poistot ja arvonalentumiset

  Suunnitelman mukaiset poistot -3 300 000 -1 060 000 -4 360 000
Satunnaiset erät -300 000 -200 000 -500 000

Tilikauden tulos -2 576 050 -36 442 64 193 -64 193 -2 612 492

LIIKELAITOKSEN VAIKUTUS KAUPUNGIN RAHOITUKSEN MUODOSTAMISEEN
Toiminnan rahavirta

  Vuosikate 1 023 950 1 223 558 64 193 -64 193 2 247 508
  Satunnaiset erät -300 000 -200 000 -500 000
Investointi en rahavirta

   Investointi menot -12 645 000 -2 790 000 -15 435 000
   Rahoitusosuudet investointi menoihin 1 800 000 1 800 000
   Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 4 000 000 4 000 000
Toiminnan ja investointi en rahavirta -6 121 050 -1 766 442 64 193 -64 193 -7 887 492
Rahoituksen rahavirta

Lainakannan muutokset

   Pitkäaikaisten lainojen lisäys 9 000 000 3 000 000 12 000 000
   Pitkäaikaisten lainojen vähennys -3 700 000 -700 000 -4 400 000
   Lyhytaikaisten lainojen muutos

Oman pääoman muutokset

Muut maksuvalmiuden muutokset

Vaikutus maksuvalmiuteen -821 050 533 558 64 193 -64 193 -287 492
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TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO

ULKOINEN Sitovuus *) Määrärahat Tuloarviot

KÄYTTÖTALOUSOSA    

  Vaalit N -66 156

  Tarkastuslautakunta N -44 634

  Valtuusto N -107 265

  Kaupunginhallitus N -1 308 557 710 000

  Yleinen hallinto ja konsernihallinto N -14 437 640 4 857 290

  Perusturvakeskus N -53 283 698 8 101 322

  Sivistyskeskus N -25 159 838 2 551 671

  Tekninen keskus N -13 547 592 2 136 241

TULOSLASKELMAOSA  

  Verotulot B 65 064 000

  Valti onosuudet B 24 800 000

  Rahoitustuotot ja -menot B -798 800 1 621 800

  Satunnaiset erät B -300 000

INVESTOINTIOSA  

  Yleinen hallinto ja konsernihallinto

     yli 100 000 euron hankkeet, hankekohtaisesti B -1 510 000 48 000

     alle 100 000 euron hankkeet yhteensä B -50 000

  Perusturvakeskus

     yli 100 000 euron hankkeet, hankekohtaisesti B -6 140 000 1 800 000

     alle 100 000 euron hankkeet yhteensä B -280 000

  Sivistyskeskus

     yli 100 000 euron hankkeet, hankekohtaisesti B -1 545 000

     alle 100 000 euron hankkeet yhteensä B -250 000

  Tekninen keskus

     yli 100 000 euron hankkeet, hankekohtaisesti B -1 650 000

     alle 100 000 euron hankkeet yhteensä B -1 220 000

RAHOITUSOSA  

  Antolainauksen muutokset

     Antolainasaamisten lisäykset B

     Antolainasaamisten vähennykset B

  Lainakannan muutokset

     Pitkäaikaisten lainojen lisäys B 9 000 000

     Pitkäaikaisten lainojen vähennys B -3 700 000

     Lyhytaikaisten lainojen muutos N

  Oman pääoman muutokset B

  Vaikutus maksuvalmiuteen  -821 050

TALOUSARVIO YHTEENSÄ  -125 399 180 119 869 274

*) N = Sitova nett omääräraha/-tuloarvio kaupunginvaltuustoon nähden

   B = Sitova brutt omääräraha/-tuloarvio kaupunginvaltuustoon nähden
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Keskusten yhteenveto määrärahoista ja tuloarviosta
2015

Tilinpäätös
2016

Talousarvio
2016

Ennuste
2017

Talousarvio

VAALIT

Tulot, ulkoiset 25 811

Tulot, sisäiset

Menot, ulkoiset -39 611 -3 100 -3 100 -66 156

Menot, sisäiset -660 -360 -360 -300

NETTO, ulkoinen -13 800 -3 100 -3 100 -66 156

NETTO, sisäinen -660 -360 -360 -300

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tulot, ulkoiset

Tulot, sisäiset

Menot, ulkoiset -37 915 -43 724 -43 868 -44 634

Menot, sisäiset

NETTO, ulkoinen -37 915 -43 724 -43 868 -44 634

NETTO, sisäinen

KAUPUNGINVALTUUSTO

Tulot, ulkoiset

Tulot, sisäiset

Menot, ulkoiset -114 626 -123 363 -124 170 -107 265

Menot, sisäiset -4 877

NETTO, ulkoinen -114 626 -123 363 -124 170 -107 265

NETTO, sisäinen -4 877

KAUPUNGINHALLITUS

Tulot, ulkoiset 89 945 1 810 000 500 000 710 000

Tulot, sisäiset

Menot, ulkoiset -1 090 901 -1 168 156 -1 176 736 -1 308 557

Menot, sisäiset -47 825 -4 343 -4 343 -2 997

NETTO, ulkoinen -1 000 956 641 844 -676 736 -598 557

NETTO, sisäinen -47 825 -4 343 -4 343 -2 997

YLEINEN HALLINTO JA KONSERNIHALLINTO

Tulot, ulkoiset 4 942 018 4 568 675 4 677 899 4 857 290

Tulot, sisäiset 5 841 674 3 445 116 3 445 116 3 267 855

Menot, ulkoiset -13 694 339 -14 158 056 -14 326 993 -14 437 640

Menot, sisäiset -676 607 -406 472 -406 472 -377 025

NETTO, ulkoinen -8 752 321 -9 589 381 -9 649 094 -9 580 350

NETTO, sisäinen 5 165 067 3 038 644 3 038 644 2 890 830

PERUSTURVAKESKUS

Tulot, ulkoiset 8 860 416 8 978 060 9 044 466 8 101 322

Tulot, sisäiset 5 993 320

Menot, ulkoiset -55 086 866 -55 048 139 -54 536 256 -53 283 698

Menot, sisäiset -10 165 162 -3 430 477 -3 430 477 -3 105 879

NETTO, ulkoinen -46 226 450 -46 070 079 -45 491 790 -45 182 376

NETTO, sisäinen -4 171 842   -3 430 477 -3 430 477 -3 105 879
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2015
Tilinpäätös

2016
Talousarvio

2016
Ennuste

2017    
Talousarvio

SIVISTYSKESKUS

Tulot, ulkoiset 2 768 658 2 633 665 2 668 665 2 551 671

Tulot, sisäiset 1 237 534 184 000 184 000 159 420

Menot, ulkoiset -24 814 021 -25 510 355 -25 145 892 -25 159 838

Menot, sisäiset -7 485 288 -5 605 854 -5 605 854 -5 761 427

NETTO, ulkoinen -22 045 363 -22 876 690 -22 477 227 -22 608 167

NETTO, sisäinen -6 247 754 -5 421 854 -5 421 854 -5 602 007

TEKNINEN KESKUS

Tulot, ulkoiset 2 029 860 1 938 346 1 938 346 2 136 241

Tulot, sisäiset 9 133 524 6 014 211 6 324 399 6 348 475

Menot, ulkoiset -12 081 547 -13 060 992 -13 807 910 -13 547 592

Menot, sisäiset -3 929 034 -244 260 -244 260 -607 015

NETTO, ulkoinen -10 051 687 -11 122 646 -11 869 564 -11 411 351

NETTO, sisäinen 5 204 490 5 769 951 6 080 139 5 741 460

KAUPUNKI YHTEENSÄ

Tulot, ulkoiset 18 716 732 19 928 746 18 829 376 18 356 524

Tulot, sisäiset 22 206 052 9 643 327 9 953 515 9 775 750

Menot, ulkoiset -106 959 834 -109 115 885 -109 164 925 -107 955 380

Menot, sisäiset -22 309 452 -9 691 766 -9 691 766 -9 854 643

NETTO, ulkoinen -88 243 102 -89 187 139 -90 335 549 -89 598 857

NETTO, sisäinen -103 400 -48 439 261 749 -78 893

VESILIIKELAITOS

Tulot, ulkoiset 3 495 606 3 558 000 3 558 000 3 637 000

Tulot, sisäiset 249 288 187 600 187 600 187 600

Menot, ulkoiset -2 482 777 -2 408 840 -2 408 840 -2 422 635

Menot, sisäiset -145 888 -139 161 -139 161 -108 707

NETTO, ulkoinen 1 012 829 1 149 160 1 149 160 1 214 365

NETTO, sisäinen 103 400 48 439 48 439 78 893

KAUPUNKI + VESILIIKELAITOS YHTEENSÄ

Tulot, ulkoiset 22 212 339 23 486 746 22 387 376 21 993 524

Tulot, sisäiset 22 455 340 9 830 927 10 141 115 9 963 350

Menot, ulkoiset -109 442 611 -111 524 725 -111 573 765 -110 378 016

Menot, sisäiset -22 455 340 -9 830 927 -9 830 927 -9 963 350

NETTO, ulkoinen -87 230 272 -88 037 979 -89 186 389 -88 384 492

NETTO, sisäinen
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 LOVIISAN KAUPUNKI - LOVISA STAD, ulkoiset - externa  (ml. liikelaitos/inkl. aff ärsverket)

TALOUSARVION TUNNUSLUVUT–BUDGETENS NYCKELTAL

TP 2015
BS 2015

TA 2016
BG 2016

Ennuste 2016
Prognos 2016

TA 2017
BG 2017

Asukasluku - Invånarantal 31.12 15 480 15 518 15 461 15 459

Veroprosentti   - Skatt esats 19,75 19,75 19,75 19,75

Käytt ömenot milj. € - Drift sutgift er mn € 109,4 111,5 111,6 110,4

muutos% - förändrings% -1,2 1,9 2,0 -1,1

Käytt ömenot/asukas - Drift sutgift er/invånare 7 070 7 166 7 313 7 141

Käytt ötulot milj. € - Drift sinkomster mn € 22,2 23,5 23,6 22,0

muutos% - förändrings% 5,9 6,3 -7,2

Toimintakate milj. € - Verksamhetsbidrag mn € -87,2 -88,0 -89,2 -88,4

muutos% - förändrings% 0,9 1,4 -0,9

Toimintakate €/asukas - Verksamhetsbidrag €/invånare 5 635 -5 671 -5 769 -5 718

Verotulot yht. milj. € - Skatt eintäkter totalt mn € 63,1 63,9 63,9 65,1

Verotulot €/asukas - Skatt eintäkter €/invånare 4 253 4 118 4 133 4 209

Valti onosuudet milj. € - Statsandelar mn € 24,7 26,0 26,0 24,8

Valti onosuudet €/asukas - Statsandelar €/invånare 1 598 1 675 1 682 1 604

Vuosikate milj. € - Årsbidrag mn € 4,7 2,9 4,6 2,2

Vuosikate €/asukas - Årsbidrag €/invånare 302 187 298 145

Vuosikate/poisto % - Årsbidrag i % av avskrivningar 114,8 67,4 89,4 51,5

Investoinnin nett o milj. € - Investeringar nett o mn € 3,0 11,8 8,3 13,6

Investoinnit €/asukas - Investeringar €/invånare 194 757 540 879

Lainakanta milj. € - Lånestock mn € 32,2 43,2 38,5 48,6

Lainakanta €/asukas - Lånestock €/invånare 2 078 2 786 2 493 3 142

Lainanhoitokate - Låneskötselbidrag 1,3 0,4 0,4 0,3
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KÄYTTÖTALOUS

LOVIISAN KAUPUNGIN 
TALOUSARVIO

VUODELLE 2017
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Vaalit
Vastuuhenkilö: hallintojohtaja

Kunnallisvaalit järjestetään vuonna 2017.

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat (toimintakate on sitova kaupunginval-
tuustoon nähden)

TILINPÄÄTÖS 
2015

TALOUSARVIO 
2016 

muutoksineen

TALOUSARVIO 
2017

TALOUS-
SUUNNTELMA 

2018

TALOUS-
SUUNNTELMA 

2019

Toimintatuotot 25 811 47 000 49 000

josta sisäiset 

Toimintakulut -40 271 -3 460 -66 456 -58 000 -81 900

josta sisäiset -660 -360

Toimintakate -14 460 -3 460 -66 456 -11 000 -32 900

josta sisäiset -660 -360 -300

Toimintakate ulkoinen -13 800 -3 100 -66 156 -11 000 -32 900

Poistot ja arvonalentumiset

Kustannuslaskennalliset erät

Tarkastuslautakunta
JHTT:n tilintarkastus hoidetaan sopimuspohjalta BDO Audiator Oy:n kanssa. Tarkastuspäiviä on 
31 + 4. Lautakuntatyöskentelyyn varataan 7 tarkastuspäivää. Tarkastuspalvelut on kilpailutettu ke-
väällä 2013 ja sopimus on voimassa v. 2013–2016.

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat (toimintakate on sitova kaupunginval-
tuustoon nähden)

TILINPÄÄTÖS 
2015

TALOUSARVIO 
2016 

muutoksineen

TALOUSARVIO 
2017

TALOUS-
SUUNNTELMA 

2018

TALOUS-
SUUNNTELMA 

2019

Toimintatuotot

josta sisäiset 

Toimintakulut -37 915 -43 724 -44 634 -45 214 -45 802

josta sisäiset 

Toimintakate -37 915 -43 724 -44 634 -45 214 -45 802

josta sisäiset 

Toimintakate ulkoinen -37 915 -43 724 -44 634 -45 214 -45 802

Poistot ja arvonalentumiset

Kustannuslaskennalliset erät
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Valtuusto
Valtuustossa on 59 jäsentä toimintakaudella 2013–31.5.2017. Valtuuston kokouksia pidetään pää-
sääntöisesti kerran kuukaudessa ja valtuuston iltakouluja järjestetään tarvittaessa.

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat (toimintakate on sitova kaupunginval-
tuustoon nähden)

TILINPÄÄTÖS 
2015

TALOUSARVIO 
2016 

muutoksineen

TALOUSARVIO 
2017

TALOUS-
SUUNNTELMA 

2018

TALOUS-
SUUNNTELMA 

2019

Toimintatuotot

josta sisäiset 

Toimintakulut -119 503 -123 363 -107 265 -108 659 -110 595

josta sisäiset -4 877

Toimintakate -119 503 -123 363 -107 265 -108 659 -110 595

josta sisäiset -4 877

Toimintakate ulkoinen -114 626 -123 363 -107 265 -108 659 -110 595

Poistot ja arvonalentumiset

Kustannuslaskennalliset erät 3 364 3 212 3 254 3 296

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä. Kokouksiin voivat osallistua myös kaupunginvaltuuston 
puheenjohtajat ja heillä on läsnäolo-, sekä puheoikeus kokouksissa. Kaupunginhallituksen tavoit-
teena on kehittää toimintaa strategisempaan suuntaan. 

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat (toimintakate on sitova kaupunginval-
tuustoon nähden)
 

TILINPÄÄTÖS 
2015

TALOUSARVIO 
2016 

muutoksineen

TALOUSARVIO 
2017

TALOUS-
SUUNNTELMA 

2018

TALOUS-
SUUNNTELMA 

2019

Toimintatuotot 89 945 1 810 000 710 000 719 230 728 580

josta sisäiset 

Toimintakulut -1 138 726 -1 172 499 -1 311 554 -1 328 604 -1 345 876

josta sisäiset -47 825 -4 343 -2 997

Toimintakate -1 048 781 -637 501 -601 554 -609 374 -617 296

josta sisäiset -47 825 -4 343 -2 997

Toimintakate ulkoinen -1 000 956 641 844 -598 557 -609 374 -617 296

Poistot ja arvonalentumiset

Kustannuslaskennalliset erät 37 328
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YLEINEN HALLINTO JA KONSERNIHALLINTO
Vastuuhenkilö: kaupunginjohtaja

Toiminta-ajatuksena on tuottaa ja toteuttaa laadukkaat palvelut asukkaille kustannustehokkaas-
ti. Toiminnan päämäärinä ovat toimintatapojen jatkuva parantaminen, tuottavuuden lisääminen ja 
ennakoitavissa oleva talous.

Yleiseen hallintoon ja konsernihallintoon kuuluvat seuraavat vastuualueet:
• hallintopalvelut
• talouspalvelut
• kehittämispalvelut.

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat (toimintakate on sitova kaupunginvaltuustoon 
nähden)

2112 Yleinen hallinto ja konsernihallinto

TILINPÄÄTÖS 
2015

TALOUSARVIO 
2016

muutoksineen

TALOUSARVIO 
2017

TALOUS-
SUUNNTELMA 

2018

TALOUS-
SUUNNITELMA 

2019

Myynti tuotot 7 021 970 6 888 510 7 048 063 7 139 688 3 232 504

Maksutuotot 365 701 398 708 366 000 370 758 375 578

Tuet ja avustukset 554 600 533 000 550 000 557 150 564 393

Vuokratuotot 91 743 93 000 97 700 98 970 100 257

Muut toimintatuotot 2 749 677 100 573 63 382 64 206 65 041

Toimintatuotot 10 783 691 8 013 791 8 125 145 8 230 772 4 337 772

josta sisäiset 5 841 674 3 445 116 3 267 855 3 310 337 3 353 371

Henkilöstökulut -7 399 808 -7 794 653 -7 889 245 -7 991 805 -4 275 699

Palveluiden ostot -3 232 345 -2 827 281 -2 987 686 -3 026 006 -2 564 824

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -948 908 -1 149 830 -1 057 131 -1 070 874 -1 084 795

Avustukset -2 308 878 -2 290 210 -2 359 400 -2 390 072 -1 421 143

Muut toimintakulut -481 007 -502 554 -521 204 -527 980 -534 843

Toimintakulut -14 370 946 -14 564 528 14 814 666 15 006 737 9 881 304

josta sisäiset -676 607 -406 472 -377 025 -381 926 -386 891

Toimintakate - 3 587 255 -6 550 737 -6 689 521 -6 775 965 -5 543 532

josta sisäiset 5 165 067 3 038 644 2 890 830 2 928 411 2 966 480

Toimintakate ulkoinen -8 752 322 -9 589 381 -9 580 351 -9 704 376 -8 510 012

Poistot ja arvonalentumiset -77 356 -113 021 -113 021 -113 021 -113 021

Kustannuslaskennalliset erät 2 499 864 2 498 900 2 531 386 1 424 294
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Kaupunkistrategiasta ja toiminnan painopisteistä johdetut, kaupunginvaltuustoon nähden sitovat 
avaintavoitteet vuodelle 2017 ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

Yleisen hallinnon ja konsernihallinnon toiminnan painopisteet:
1. Asiakas ja kuntalainen

AVAINTAVOITE Tavoitetaso Toimintasuunnitelma Vastuuhenkilöt

Palvelukokemuksen paranta-
minen.

Tyytyväiset asiakkaat. Tavoitett avuus on hyvä ja asiat 
käsitellään joutuisasti .

Kaupunginjohtaja ja keskusten 
johtajat.

Kuntalaisten osallistaminen. Sisäinen ja ulkoinen vuorovai-
kutus lisääntyy.

Valmisteluvaiheen viesti ntää 
lisätään ja osallistamisen kei-
novalikoimia kehitetään.

Kaupunginjohtaja ja keskusten 
johtajat.

2. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky

AVAINTAVOITE Tavoitetaso Toimintasuunnitelma Vastuuhenkilöt

Tunnett uuden lisääminen. Lapsiperheiden määrä lisään-
tyy.

Yritysmäärä kasvaa.

Yhteistyö ti ivistyy kolmannen 
sektorin kanssa. 

Kohdennett u markkinointi , 
jossa korostuvat kaupungin 
vahvuudet.

Palvelevat ja joustavat pro-
sessit.

Yhteistyömuotoja kehitetään.

Kaupunginjohtaja ja kehitt ä-
misjohtaja.

Positi ivinen työpaikkakehitys. 20 uutt a työpaikkaa 2017. Tehokas yhteistyö kehitt ämis-
yhti ö Posintran kanssa. Yritys-
toiminnan yleisten edellytys-
ten kehitt äminen.

Kaupunginjohtaja, kehitt ä-
misjohtaja ja kehitt ämisyhti ö 
Posintra.

3. Henkilöstö ja johtaminen

AVAINTAVOITE Tavoitetaso Toimintasuunnitelma Vastuuhenkilöt

Osaamisen kehitt äminen. Tietotekniset valmiudet pa-
ranevat.

Esimiesvalmiudet tehostuvat.

Järjestetään kohdennett ua 
koulutusta.

Yhteiset koulutusti laisuudet, 
opastus ja ohjeistus yhteisiin 
käytäntöihin.

Kaupunginjohtaja, keskusten 
johtajat ja ti etohallintopääl-
likkö. 

Kaupunginjohtaja, keskusten 
johtajat ja henkilöstöpäällikkö.

Maakuntauudistukseen varau-
tuminen.

Resurssit on opti moitu kau-
pungin elinvoiman varmista-
miseksi.

Uudistusta seurataan akti ivi-
sesti . Prosesseja tehostetaan. 
Henkilökunnan työhyvinvoin-
ti a tuetaan.

Kaupunginjohtaja, keskusten 
johtajat ja henkilöstöpäällikkö.

Moti voitunut ja hyvinvoiva 
henkilökunta.

Vuorovaikutt einen, tulokselli-
nen ja kannustava johtaminen.

Käydään kehitys-/seurantakes-
kusteluja ja asetetaan tavoit-
teet yhdessä.

Kaupunginjohtaja ja keskusten 
johtajat.

Uusi organisaati orakenne. Uusi organisaati orakenne on 
hyväksytt y kaupunginhallituk-
sessa 31.3.2017 mennessä.

Pysyvät säästöt henkilöstöku-
luissa.

Saavutetaan yhteensä yhden 
miljoonan säästöt henkilöstö-
kuluissa vuosien 2017 ja 2018 
aikana.

Kaupunginjohtaja ja kaupun-
ginhallitus.

2017 ja 2018 organisaatiouudistuksen yhden miljoonan säästötavoite on talousarviokirjassa huo-
mioitu tuloslaskelmassa, mutta se ei sisälly kaupunginvaltuustoon nähden sitoviin keskuskohtai-
siin määrärahatavoitteisiin.
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4. Talous 

AVAINTAVOITE Tavoitetaso Toimintasuunnitelma Vastuuhenkilöt

Tasapainoinen talous. Lainat per asukas ovat kor-
keintaan kunti en keskiarvoa.

Veroprosentti   on korkeintaan 
kunti en keskiarvoa.

Taseessa oleva kertynyt ylijää-
mä pysyy ylijäämäisenä koko 
suunnitt elukauden.

Investoinnit sopeutetaan talo-
udellisiin resursseihin ja eri ra-
hoitusvaihtoehtoja arvioidaan. 

Kulutasoa seurataan akti ivi-
sesti , poikkeamiin puututaan 
nopeasti  ja toimintoja tehos-
tetaan.

Kaupunginjohtaja, talousjohta-
ja ja muut keskusten johtajat.

Vastuualuetason avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta 
vuosille 2017–2019

Vastuualueen nimi: Hallintopalvelut

Vastuuhenkilö: hallintojohtaja

Vastuualueen tehtävät
Hallintopalveluiden vastuualue ohjaa kaupungin henkilöstöstrategian toteutumista ja huolehtii 
henkilöstöhallinnon tasapuolisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Vastuualue koordinoi kaupun-
gin ulkoista ja sisäistä viestintää ja kehittää niiden vuorovaikutteisuutta ja ajankohtaisuutta. Hallin-
topalveluiden vastuualue edistää myönteisen kaupunkikuvan muodostumista ja kuntalaisten yh-
teenkuuluvuutta markkinoinnin ja viestinnän keinoin. Vastuualueen tehtävänä on edistää toimin-
nan tehokkuutta ja vähentää sisäistä ja ulkoista byrokratiaa tuottamalla tehokkaita ja käyttäjäystä-
vällisiä sekä samalla tietoturvallisia ja toimintavarmoja IT-palveluja. Vastuualue luo mahdollisuu-
det luottamushenkilötyön kehittämiselle ja avoimelle toimintakulttuurille kuntalaisiin, luottamus-
henkilöihin, työntekijöihin ja muihin sidosryhmiin nähden.

Vastuualueen toiminnan painopisteenä on
• parantaa toiminnan tehokkuutta
• vahvistaa henkilöstön ammatillista osaamista
• huolehtia henkilöstön hyvinvoinnista
• edistää vuorovaikutteista ja yhtenäistä viestintää
• saavuttaa hyvä kuntamaine
• tarjota toimintavarmoja ja keskusten toimintaa tukevia IT-palveluja
• jatkaa sähköisen asiakirjajakelun kehittämistä.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella
Porrastetusti voimaan astunutta kuntalakia sovelletaan kokonaisuudessaan valtuustokaudesta 
1.6.2017 alkaen. Jatkossa kaupungilla on vain yksi hallintosääntö, johon lähtökohtaisesti kootaan 
kaikki muut hallintoa koskevat säännöt. Luonnos uudeksi hallintosäännöksi pyritään saamaan val-
miiksi keväällä 2017. Kuntavaalien vaalipäivä on 9.4.2017 ja uusi, 35 valtuutetun kaupunginval-
tuusto kokoontuu ensimmäisen kerran kesäkuussa. Varautuminen maakunta- ja sote-uudistusten 
edellyttämiin toimenpiteisiin tehostuu toimintavuoden aikana valtion päätöksenteon ja ohjeistuk-
sen mukaisesti. EU:n tietosuoja-asetus astui voimaan toukokuussa 2016. Asetuksen myötä uudis-
tuvalla henkilötietolainsäädännöllä on merkittäviä vaikutuksia henkilötietojen käsittelyyn kunnissa 
ja se edellyttää tietojenkäsittelymenettelyiden uudistamista.
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Vuoden 2017 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä 
tavoitteiden toteutumisen seuranta

Kaupunginkanslia:

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Hallintosäännön saatt aminen 
uuden kuntalain vaati muksia 
vastaavaksi.

Valmistelua jatketaan viran-
halti joiden ja luott amushenki-
löiden kesken.

Uusi hallintosääntö pyritään 
käsitt elemään kaupunginval-
tuustossa maaliskuussa 2017.

Kaupunginjohtaja, hallintojoh-
taja ja keskusten johtajat.

Hyvä tavoitett avuus ja asioi-
den joutuisa käsitt ely.

Asiakaspalvelutoimiston toi-
mintaa ja prosesseja kehite-
tään edelleen yhteistyössä 
keskusten kanssa.

Palvelutapahtumat ti lastoi-
daan ja tehdään asiakastyyty-
väisyyskysely.

Osavuosiraportointi , hallinto-
johtaja ja asiakaspalvelutoi-
miston vastaava.

Henkilöstöyksikkö:

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Työhyvinvoinnin edistäminen. Henkilöstö kokee, ett ä työnan-
taja huolehti i jokaisen työnte-
kijän työhyvinvoinnista.

Työntekijät voivat vaikutt aa 
oman työnsä kehitt ämiseen ja 
tulevat kuulluiksi omaa työtä 
koskevissa kysymyksissä. 

Varhaisen tuen malli vakiin-
nutetaan osaksi esimiestyötä. 
Esimiehille järjestetään koulu-
tusta työkyvyn johtamisessa. 

Työhyvinvointi a seurataan 
vuositt aisella henkilöstökyse-
lyllä. Kyselyn tuloksista joh-
detaan kehitt ämistavoitt eita, 
jotka toteutetaan. Seurataan 
TYKY-toiminnan toteutumista.

Käydään tavoitt eelliset kehi-
tyskeskustelut koko organisaa-
ti ossa. Seurannalla varmiste-
taan, ett ä keskustelut käydään 
vuositt ain. 

Sairauspoissaolojen seuranta 
on säännöllistä ja tulokset ra-
portoidaan johdolle. 

Erityisesti  lyhytaikaiset saira-
uspoissaolot vähenevät.

Työkyvytt ömyydestä johtuvat 
ennenaikaiset eläkkeelle siirty-
miset eivät lisäänny.

Henkilöstöpäällikkö ja työhy-
vinvointi koordinaatt ori.

Henkilöstöpäällikkö yhdessä 
keskusten johtajien ja vastuu-
alueiden päälliköiden kanssa.

Henkilöstöpäällikkö ja työhy-
vinvointi koordinaatt ori.

Palvelussuhdeasioiden kehitt ä-
minen.

Uusi työ- ja virkaehtosopimus 
pannaan toimeen.

Varaudutaan maakuntauudis-
tukseen.

Esimiehille järjestetään koulu-
tusta uuden työ- ja virkaehto-
sopimuksen soveltamisessa.

Palkkarakennett a tarkistetaan 
ositt ain ja eräitä työaikaratkai-
suja arvioidaan uudelleen. 

Henkilöstöpäällikkö, työhyvin-
vointi koordinaatt ori ja palkka-
sihteerit.
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Viestintäyksikkö:

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Vuorovaikutt einen ja osallista-
va viesti ntä.

Osallistamista edistetään.

Henkilökunnan viesti ntäosaa-
mista kehitetään.

Täysin uudistett u verkkosivus-
to avataan maaliskuussa. Ne 
on tehty erityisesti  mobiili-
käytt ö ja käytt äjäystävällisyys 
huomioiden. Prosessin aikana 
panostetaan koulutukseen ja 
muutenkin sisällöntuott ajien 
ja päivitt äjien tukemiseen.

Verkkosivustolle avataan uu-
sia osallistumisen ja sähköisen 
ti edott amisen keinoja uuden 
kuntalain mukaisesti .

Kaupunki toimii akti ivisemmin 
sosiaalisessa mediassa.

Laaditaan viesti nnässä nouda-
tett avat yleiset ohjeet.

Osavuosiraportointi ; viesti ntä-
päällikkö.

Hyvä kuntamaine. Viesti mme itse akti ivisesti  kau-
pungin tekemistä myönteisis-
tä teoista. 

Innostamme asukkaita ja kau-
pungin henkilökuntaa puhu-
maan Loviisan puolesta. 

Hyödynnämme uusia verkkosi-
vuja ja sosiaalista mediaa lap-
siperheille suunnatussa asu-
mismarkkinoinnissa. 

Kehitämme uusia tapoja tehdä 
markkinointi yhteistyötä kol-
mannen sektorin kanssa.

Loviisa on myönteisesti  esillä 
julkisuudessa.

Kaupungin tunnett uus ja veto-
voima kasvavat.

Loviisaan muutt avien lapsiper-
heiden määrä kasvaa.

Osavuosiraportointi ; 
mediaseuranta, markkinointi -
suunnitt elija.

Tietohallintoyksikkö:

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Digitaalisten prosessien ja 
osaamisen kehitt äminen.

Työkalut ja toimintatavat pa-
ranevat ja ti etoteknisiä työka-
luja osataan käytt ää parem-
min.

Toimintaa muutetaan sähköi-
seksi. Koulutetaan ja jaetaan 
parhaita käytäntöjä organisaa-
ti on sisällä.

Osavuosiraportointi ;
ti etohallintopäällikkö.

Perusopetuksen digiloikan tu-
keminen.

Opetuksessa on käytett ävissä 
riitt ävä määrä henkilökohtaisia 
laitt eita ja verkkoinfrastruk-
tuuri tukee niiden käytt öä.

Laitekantaa uusitaan, laitt eita 
lisätään ja ti etoverkkoja pa-
rannetaan.

Osavuosiraportointi ;
ti etohallintopäällikkö.

Sote-uudistukseen valmistau-
tuminen.

Perusturvakeskuksen järjestel-
mät ovat ajanmukaisia. Laite-
kanta ja ti etoverkot tukevat 
sähköistä asiointi a ja mobiilia 
toimintatapaa.

Järjestelmät päivitetään. Laite-
kantaa uusitaan ja etäkäytt ö-
sovelluksia otetaan käytt öön.

Osavuosiraportointi ; ti etohal-
lintopäällikkö.
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Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat
21120 Hallintopalvelut

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)
TILINPÄÄTÖS 

2015
TALOUSARVIO 

2016
muutoksineen

TALOUSARVIO 
2017

TALOUS-
SUUNNITELMA 

2018

TALOUS-
SUUNNITELMA 

2019

Toimintatuotot 2 480 145 271 668 235 306 238 365 241 464

josta sisäiset 2 071 359 29 168 18 766 19 010 19 257

Toimintakulut -3 303 362 -3 209 757 -3 427 281 -3 471 836 -3 336 970

josta sisäiset -172 541 -183 204 -183 256 -185 638 -188 052

Toimintakate -823 216 -2 938 089 -3 191 975 -3 233 471 -3 095 506

josta sisäiset 1 810 124 -154 036 -164 490 -166 628 -168 795

Toimintakate ulkoinen -2 633 340 -2 784 053 -3 027 485 -3 066 842 -2 926 711

Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuo-
sille 2017–2019

Vastuualueen nimi: Talouspalvelut

Vastuuhenkilö: talousjohtaja

Vastuualueen tehtävät
Vastuualueen tehtävänä on tukea toimialojen toimintaa ja huolehtia talouden ohjauksen yhteisis-
tä periaatteista ja ohjeistuksesta sekä edistää taloudellisuuden ja tuloksellisuuden huomioimista 
kaupungin toiminnassa.

Talouspalvelut vastaa talouden suunnittelusta ja koordinoi keskitetysti talousarvion valmistelua 
sekä tilikaudella tapahtuvan toiminnan ja talouden ajantasaista raportointia. Talouspalvelut huo-
lehtii Loviisan kaupungin juoksevasta kirjanpidosta ja vastaa konsernitilinpäätöksen laadinnasta. 
Sen tehtäväkenttään kuuluu myös vastata kaupungin rahoituksen ja maksuvalmiuden hoidosta 
sekä rahaprosessiin liittyvistä viranomaisilmoituksista omalta osaltaan. 

Talouspalvelut koordinoi ja vastaa kustannuslaskenta-, tuotteistus- ja hinnoitteluprosessien kehit-
tämisestä yhdessä keskusten kanssa. Vastuualueen tehtäviin kuuluvat myös keskitetty hankinta-
toimi sekä kaupungin tytäryhteisöihin kohdistuvan omistajaohjauksen ja valvonnan toteuttaminen.

Ruokapalvelu- ja siivouspalveluyksiköt kuuluvat talouspalveluihin. Ruokapalvelut valmistaa ravit-
semuksellisesti hyvää ja laadukasta ruokaa kustannustehokkaasti. Ruokapalveluiden laadun var-
mistamiseksi aterioiden laatua seurataan säännöllisesti tehtävillä asiakastyytyväisyyskyselyillä. 
Siivouspalvelut vastaa kustannustehokkaasti Loviisan kaupungin toimitilojen ja rakennusten laa-
dukkaasta ja kokonaisvaltaisesta siivouksesta.

TA 2017  nro 117,  KVn hyväksymä 9.11.2016, VLL johtokunnan 8.12. tekemät TA muutokset.indd   40 12/28/2016   12:19:49 PM



41

Vastuualueen toiminnan painopisteet
Talousstrategian päätavoitteena on luoda vakautta, kilpailukykyä ja pitkäjänteisyyttä kaupungin 
taloudenhoitoon. Terve taloudellinen pohja on Loviisan kaupungin vakaan toiminnan ja sen kehit-
tämisen perusta.

Painopisteitä tulevalla suunnitelmakaudella ovat
1. taloudellisessa tasapainossa oleva kaupunkikonserni
2. tuottavuuden, toimintatapojen ja kustannustehokkuuden jatkuva parantaminen
3. osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet
Talousosaston uusitun kirjanpitojärjestelmän täysimääräinen käyttöönotto edellyttää henkilöku-
nannan kouluttautumista ja etenkin Excel-työkalun osaamisen lisäämistä omien työtehtävien ta-
salle.

Kaupunginhallitus päätti 3.10.2016 keskittää ruoanvalmistuksen keskuskeittiöön. Muutos tarkoit-
taa samalla sitä, että nykyiset valmistuskeittiöt muutetaan palvelukeittiöiksi. Lisäksi ruoka- ja sii-
vouspalveluiden prosesseja tehostetaan mm. kouluttamalla yhdistelmätyöntekijöitä. 

Vuoden 2017 operatiiviset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä ta-
voitteiden toteutumisen seuranta

Talousosasto:
1. Taloudellisessa tasapainossa oleva kaupunkikonserni 

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Lisäarvoa tuotetaan päätök-
sentekoon analysoidun ti edon 
avulla tavoitt eena säilytt ää ta-
lous tasapainossa.

Raportointi a ja seurantaa lisä-
tään sekä Kuntari-raportointi  
otetaan käytt öön.

Raportointi  ja analyysit ovat 
käytössä ja tukemassa päätök-
sentekoa.

Talousjohtaja ja talousasian-
tunti ja.

Osallisuutt a ja viesti ntää lisä-
tään.

Otetaan käytt öön sähköinen 
talousarvio. Ajantasaista vies-
ti ntää lisätään sekä intra- ett ä 
interneti ssä.

Talousarvio 2018 laaditaan 
sähköisenä.

Talousjohtaja ja talousasian-
tunti ja.
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2. Tuottavuuden, toimintatapojen ja kustannustehokkuuden jatkuva parantaminen

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Ulkoisen kirjanpidon prosesse-
ja määritellään opti maalisiksi 
ja henkilökunnan toimenku-
vat päivitetään prosessin mu-
kaisiksi.

Myynti saamis- ja ostoreskont-
raprosessit määritellään ja 
työpanos kohdennetaan uu-
delleen.

Prosessit on määritelty ja toi-
menkuvat sovitt u yhteisesti  
henkilökunnan kanssa.

Talousjohtaja.

Myynti - ja ostolaskuprosessit 
tuott eistetaan.

Lasketaan kustannukset per 
tosite sekä myynti - ett ä osto-
laskuille.

Sisäiset vyörytyserät on koh-
dennett u keskuksille talous-
arviossa 2018 tuott eiden mu-
kaisesti .

Talousasiantunti ja.

Ruoka- ja siivouspalveluiden 
tuott avuutt a kehitetään kil-
pailukykyinen kustannustaso 
huomioiden.

Keitti  överkkoselvityksessä hy-
väksytyt toimenpiteet toteu-
tetaan ruoka- ja siivouspalve-
luissa.

Palveluiden hinnan ja laadun 
kehitystä seurataan.

Ruoka- ja siivouspalveluiden 
sisäinen hinta säilyy nykyisenä 
tai laskee. 

Kustannussäästöt toteutuvat.

Ruokapalvelupäällikkö ja sii-
vouspäällikkö.

Ruoka- ja siivouspalveluiden 
hyvä laatu.

Asiakastyytyväisyyskysely to-
teutetaan.

Kertätään päivitt äistä happy or 
not -palautett a.

Asiakastyytyväisyyskyselyn 
tulosten on oltava vähintään 
edellisen kyselyn tasolla.

Päivitt äistä asiakaspalautett a 
on kerätt y.

Ruokapalvelupäällikkö ja sii-
vouspäällikkö.

Loviisan kaupungin julkisten 
hankintojen seurantaa kehi-
tetään.

Kehitetään julkisten hankin-
tojen seurantaan mitt arit ja 
seurataan mitt areita säännöl-
lisesti .

Kaupungin julkisia hankintoja 
seurataan säännöllisesti  mää-
riteltyjen ja hyväksytt yjen mit-
tareiden mukaisesti .

Hankinta-asiantunti ja.

Hankintayhteistyötä kehite-
tään yritysten kanssa.

Kehitetään tapoja yritysyhteis-
työlle.

Uudet toimintatavat ovat käy-
tössä yritysyhteistyössä.

Hankinta-asiantunti ja.

Talousjärjestelmien tehokkuu-
den parantaminen.

Toimenkuvat päivitetään ja au-
tomaati ota hyödynnetään.

Läpimenoaikoja tarkastellaan. Talousjohtaja.

3. Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Henkilöstön moti vaati ota, 
osaamista ja työssä jaksamista 
tuetaan ja kehitetään.

Järjestetään työntekijän työ-
tehtävien kannalta riitt ävää 
täsmäkoulutusta etenkin ICT-
funkti on osalta sekä kehite-
tään etenkin ruoka- ja siivous-
palveluhenkilöstön ammati l-
lista monitaitoisuutt a tavoit-
teena moti voitunut henkilöstö 
muutt uvassa toimintaympä-
ristössä.

Excel-pivotointi ominaisuus 
osataan hyvin henkilökunnan 
keskuudessa. Moniosaajien 
määrä kasvaa ja omaksutaan 
uusia toimintatapoja.

Talousjohtaja, ruokapalvelu-
päällikkö ja siivouspäällikkö.
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Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat
21124 Talousosasto

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

TILINPÄÄTÖS 
2015

TALOUSARVIO 
2016

muutoksineen

TALOUSARVIO 
2017

TALOUS-
SUUNNITELMA 

2018

TALOUS-
SUUNNITELMA 

2019

Toimintatuotot 3 874 690 3 513 278 3 291 389 3 334 177 3 377 521

josta sisäiset 3 765 403 3 415 978 3 249 089 3 291 327 3 334 114

Toimintakulut -4 194 633 -4 287 964 -4 120 375 -4 173 940 -3 088 201

josta sisäiset -244 174 -141 176 -102 985 -104 324 -105 680

Toimintakate -319 943 -774 686 -828 986 -839 763 -289 320

josta sisäiset 3 521 229 3 274 802 3 146 104 3 187 003 3 228 434

Toimintakate ulkoinen -3 841 172 -4 049 488 -3 975 090 -4 026 766 -2 939 114

Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuo-
sille 2017–2019

Vastuualueen nimi: Kehittämispalvelut

Vastuuhenkilö: kehittämisjohtaja

Vastuualueen tehtävät
Kehittämispalvelujen vastuualueen tehtävänä on tukea elinkeinoelämää, niin toimivia kuin uusia-
kin yrityksiä, kaupunginhallitusta ja kaupunginjohtajaa elinkeino- ja kehittämisasioissa sekä muis-
sa edunvalvontakysymyksissä. Vastuualue yhdistää elinkeino-, matkailu- ja maaseututoimen sekä 
yleisen strategia- ja kehittämistoimen yhdeksi kokonaisuudeksi. 

Kehittämisosastolle kuuluvat seuraavat tehtäväalueet: kehittämistoimi, elinkeinotoimi, matkailutoi-
mi, maaseututoimi sekä työllisyyspalvelut.

Kaupungin kehittämistyö on koko kaupungin tehtävä – niin elinkeinoelämän, yhdistysten kuin kau-
punkiorganisaation eri sektoreiden. Uudistettava kaupunkistrategia painottaa yhteistyön tärkeyttä. 
Ensi vuonna on keskeistä miten strategia siirtyy käytäntöön ja sen henki toteutuu. 

Vastuualueen toiminnan painopisteet ovat
• luoda vetovoimaiset edellytykset väestö- ja työpaikkakehitykselle yhteistyössä yrittäjien ja kau-

pungin eri toimijoiden kanssa
• vahvistaa yhdessä viestintäyksikön kanssa kuvaa kaupungin idyllistä ja osaamisesta
• elinkeinopoliittisen ohjelman ja muiden ohjelmien toteuttaminen ja seuranta.
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Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella
Sataman uusi yhteistyökumppani antaa hyvän pohjan koko meriklusterin kehittymiselle Valkossa. 
Uusien yritysten tulo alueelle on siirtynyt aiottua myöhempään, mutta toteutuvat pääosin vuonna 
2017.

Matkailun kasvupotentiaali löytyy Euroopasta ja Aasiasta, venäläisten toistaiseksi vähentyneen ul-
komaan matkailun kanssa. Kotimaan matkailussa panostamme perhematkailuun, osin tukemaan
lapsiperheille suunnattua kaupunkimarkkinointia.

Maakuntauudistus ja sen sisältö on edelleen epävarmuustekijä, joka heijastuu myös maaseututoi-
meen. Kaupunki työskentelee aktiivisesti turvatakseen yksikön tulevaisuuden.  

Vuoden 2017 aikana valmistellaan metsäomaisuuden jaottelu viranhaltijatyönä.

Työllisyystilanne koko maassa on heikentynyt entisestään. Loviisan työttömyysaste ei ole heiken-
tynyt, mutta pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut. Pitkäaikaistyöttömyyttä torjutaan ennalta-
ehkäisevillä peruspalveluilla. Kunnan talouskasvua tavoitteleva elinkeinopolitiikka tukee parhaiten 
työllisyyttä.

Pitkäaikaistyöttömien työllistymisen helpottamiseksi on perustettu kuntouttavaan toimintaan kes-
kittyvä työpaja. Täällä toteutettavien kartoitusjaksojen perusteella henkilöitä voidaan ohjata heitä 
hyödyttäviin palveluihin: joko työllistäviin palveluihin tai esimerkiksi eläkeselvittelyyn.

Vuoden 2017 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä 
tavoitteiden toteutumisen seuranta

Kehittämistoimi:
Strategian mukainen palvelukokemus otetaan kaiken toiminnan keskiöön.

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Elinkeinojen, yritt äjyyden ja 
työmahdollisuuksien edistämi-
nen sekä kilpailukykyisen toi-
mintaympäristön varmistami-
nen yrityksille.

Toteutetaan, kehitetään ja 
edistetään kaupungin kehitt ä-
mis- ja elinkeinoohjelman ta-
voitt eita.

Seurataan keskusten, yritys-
palveluiden, yritysneuvonnan 
sekä yritystulkin käsitt elyaiko-
ja, tuloksia, palautett a ja käyt-
täjäliikennett ä.

Kehitt ämisjohtaja, kaupungin-
johtaja ja keskusten johtajat.

Kehitysyhti ö Posintra, osak-
kaan palvelusopimus.

Ostetaan neuvonta-, yrityske-
hitys-, edunvalvonta- ja
hankehallinnointi palveluja.

Neuvontapalvelut, kehitt ämis-
hankkeet, koulutukset, rekis-
tereiden päivitykset ja ylläpito 
ja matkailutuott eiden kehitt ä-
minen.

Kaupunginjohtaja, keskusten 
johtajat ja kaupunginhallitus.

Asiakastyytyväisyys. Asioita käsitellään joutuisas-
ti  ja palvelulupauksia tarken-
netaan.

Tavoitett avuutt a parannetaan 
hyödyntäen teknologiaa ja 
koulutusta.

Henkilöstökoulutus keväällä ja 
palautt een seurantaa. 

Kapupunginjohtaja ja keskus-
ten johtajat.
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Elinkeinotoimi:

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Vuonna 2017 syntyy runsaasti  
työpaikkoja uusiin ja laajene-
viin yrityksiin.

Kaupungin elinkeino- ja kehitt ä-
mistoimenpiteitä tehostetaan.

Kasvun esteiden poistaminen 
ja hyvän toimintaympäristön
luominen yrityksille.

Uusien työpaikkojen määrä 
avoimella sektorilla (Tilasto-
keskus).

Yritysbarometri.

Kehitt ämisjohtaja, kaupungin-
johtaja ja kaupunginhallitus.

Suurten kyläkeskusten elävöit-
täminen.

Kylien kehitt ämishankkeet to-
teutetaan yhteistyössä paikal-
listen toimijoiden kanssa.

Kylien ja keskustaajaman vä-
lisiä liikenneyhteyksiä paran-
netaan.

Kuntalaisten palaute kehitt ä-
mishankkeiden toteutt ami-
sesta.

Palvelujen käytt öaste.

Kehitt ämisjohtaja.

Päätöksenteon yritysystävälli-
syyden parantaminen.

Otetaan käytt öön yritysvai-
kutusten arviointi järjestelmä 
(YRVA).

Järjestetään yrityskysely. Kehitt ämisjohtaja.

Matkailutoimi:
Matkailun Action plan toteutetaan yhdessä matkailukentän kanssa. 

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Toteutetaan Loviisan matkai-
lun kehitt ämisohjelmaa (Acti -
on Plan 2014–2020).

Perhematkailuun panostetaan. 

Tarjotaan monipuolista ja laa-
dukasta asiakaspalvelua.

Kaupungin sijainti  joen, meren 
ja saariston äärellä tarjoaa 
ainutkertaisen vetovoimateki-
jän kaupungin kasvulle ja mat-
kailulle.

Perhematkailu tuott eistetaan 
ja nostetaan esille matkailu-
markkinoinnissa. Osallistutaan  
Suomi 100–yhteistyöhön.

Talvikaudella panostetaan yh-
teistyöhön matkailukentän 
kanssa, kesäkaudella palvel-
laan matkailijoita osaavalla 
henkilöstöllä ja markkinoidaan 
Loviisaa matkailukaupunkina 
erilaisissa mediakanavissa.

Ympäröivä luonto, joki, meri, 
kauniit maisemat ja luontoak-
ti viteeti t tuott eistetaan.

Matkailusihteeri.

Matkailusihteeri.

Matkailusihteeri ja kehitt ämis-
johtaja.

Maaseututoimi:
Tehtäviin kuuluu alueellisesti maataloustukien ja lomituspalveluiden hallinnointi, sekä paikallises-
ti yksityistieasiat, maa- ja metsäalueiden hoito sekä vuokraus.

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Tuotetaan alueellisia palvelui-
ta sopimusosapuolia ja asiak-
kaita palvellen.

Metsätuloja lisätään.

Omaksutaan sähköisiä toimin-
tatapoja.

Hakkuut kaksinkertaistetaan 
vuosina 2017–2018.

Toiminta on tehokasta ja ta-
loudellista. Koulutusta seura-
taan.

Myyty puumäärä vastaa ta-
lousarvion tavoitett a.

Maaseutupäällikkö.

Maaseutupäällikkö.
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Työllisyyspalvelut:
Työllisyyttä edistetään laajan yhteistyön avulla. 

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Vähennetään pitkäaikaistyöt-
tömyytt ä. Työmarkkinatuen 
kuntaosuusmaksulistalla olevi-
en henkilöiden määrän kasvu 
estetään.

Ohjataan henkilöitä heidän 
tarpeidensa mukaisten toi-
menpiteiden piiriin ja ediste-
tään heidän työllistymistään.

Työmarkkinatuen kuntaosuus-
maksulistalla olevien henkilöi-
den määrä kasvaa vähemmän 
kuin uusia henkilöitä tulee 
listalle.

Työmarkkinatuen kuntaosuus-
maksulistan seuranta. 

Työllisyyskoordinaatt ori.

Työllistymistä edistävän mo-
nialaisen yhteispalvelun (TYP) 
toimintaa kehitetään.

2016 käynnistetyn TYP-toimin-
nan asiakasprosessien kehit-
täminen.

TYP:n asiakasmäärän kasvu. TYP-raporti t asiakkaiden mää-
ristä ja asiakkuuksien kestosta. 

Työllisyyskoordinaatt ori.
Selvitetään tyött ömien eläk-
keelle siirtymismahdollisuuk-
sia.

Selvitetään tyött ömien henki-
löiden työkyky ja tarvitt aessa 
henkilöt ohjataan eläkeselvit-
telyyn. Eläkeselvitt elyn osalta 
selvitetään mahdollisuus Itä-
Uudenmaan TYP-alueen yhtei-
seen prosessiin.

Työmarkkinatuen kuntaosuus-
maksulistalla on vain työkun-
toisia henkilöitä.

Työmarkkinatuen kuntaosuus-
maksulistan seuranta. 

Työllisyyskoordinaatt ori.

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat
21125 Kehittämispalvelut 

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)
TILINPÄÄTÖS 

2015
TALOUSARVIO 

2016
muutoksineen

TALOUSARVIO 
2017

TALOUS-
SUUNNITELMA 

2018

TALOUS-
SUUNNITELMA 

2019

Toimintatuotot 4 428 857 4 228 875 4 598 450 4 658 230 718 787

josta sisäiset 4 912

Toimintakulut -6 872 647 -7 057 824 -7 267 009 -7 360 960 -3 456 133

josta sisäiset -171 198 -73 108 -90 784 -91 964 -93 160

Toimintakate -2 443 790 -2 828 949 -2 668 559 -2 702 730 -2 737 346

josta sisäiset -166 286 -73 108 -90 784 -91 964 -93 160

Toimintakate ulkoinen -2 277 504 -2 755 841 -2 577 775 -2 610 766 -2 644 186

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto)

TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

Uusia aloitt aneita yrityksiä 89 50 50 50 50

Maatalouden lomituspäivät 14 195 14 000 14 000 14 000 14 000

Tilojen lukumäärä  965 870 850 830 800

Työllisyyspalveluiden asiak-
kuudet

220 230 230 230
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PERUSTURVAKESKUS
Toimintaperiatteet

Järjestämme vastuullamme olevat perusturvapalvelut Loviisan kaupungin strategiaa huomioiden, 
asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti sekä hyödyntäen teknologiaa ja sähköi-
sen asioinnin mahdollisuuksia. Tavoitteena on monialainen, laadukas palvelu ja asiakkaiden valin-
nanvapautta ja osallisuutta huomioiva toiminta sekä terveys- ja sosiaalipalvelujen oikea kohdentu-
minen. Senioripalveluja lukuun ottamatta Loviisan kaupunki huolehtii yhteistoimintasopimuksella 
Lapinjärven kunnan asukkaiden perusturvapalveluista. Loviisan kaupungin perusturvakeskuksen 
järjestämisvastuu siirtynee 1.1.2019 Uudenmaan maakunnalle.

Toiminnan painopisteet
Toiminnan keskeisenä päämääränä on ylläpitää ja kehittää lakisääteisiä perusturvapalveluja alu-
eella, edistää asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta, tarjota varhaista tukea, ehkäistä syrjäytymis-
tä, vähentää terveysongelmia ja väestöryhmien terveyseroja sekä keskittyä toimintakykyä edistä-
vään ja ylläpitävään toimintaan. 

Tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon historiallisen suurin rakenneuudistus, sote-uudistus, johtaa 
perusturvakeskuksessa suuriin muutoksiin ja vaatii hyvää muutosjohtamista. Vuodet 2017–2019 
tulevat olemaan kaikille haastavia. Kunnan rooliin kuuluu jatkossakin huolehtia asukkaittensa hy-
vinvoinnin ja terveyden edistämisestä ja ylläpitämisestä yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon 
itsehallintoalueiden kanssa. Kunnan tehtävät muuttuvat merkittävästi, eivätkä ne välttämättä vä-
hene siinä määrin kuin aikaisemmin uskottiin.

Loviisan kaupungin hyvinvointiohjelman mukaisesti päämääränä on asiakaslähtöisen ja terveyt-
tä edistävän toiminnan tukeminen. Perusturvakeskus on pyrkinyt säilyttämään mahdollisuuden 
panostaa yllämainittuihin tavoitteisiin sekä ylläpitämään ja kehittämään edellä mainitun kaltaisia 
palveluja. Hyvinvointitavoitteena on edelleen fokusoida olemassa olevien voimavarojen puitteis-
sa vanhemmuuden tukemiseen matalakynnyksen palveluilla, päihde- ja mielenterveyspalvelujen 
kehittämiseen, väestöryhmien välisten terveyserojen kaventamiseen, kroonisten sairauksien hoi-
dossa varhaiseen puuttumiseen ja etenkin kuntouttavaan toimintaan.

Vuonna 2017 hyväksytään ensimmäinen Loviisan kaupungin menneen valtuustokauden laaja hy-
vinvointikertomus. Samalla laaditaan kaupungin uuden strategian mukaisesti uuden valtuusto-
kauden (2017–2021) hyvinvointisuunnitelma. Tämä on haastava tehtävä, koska uusi maakunta-
toiminta edellyttää, että kaupungin uusi suunta päätetään poliittisesti. Strategia linjaa siis voimak-
kaasti kaupungin tulevaisuutta ja elinvoimaisuutta.

Kasvava ikääntyneiden määrä ja taloudelliset haasteet ovat vaatineet rohkeutta tehdä nopeita toi-
mintamuutoksia perusturvan rakenteisiin. Laitoshoidon toimintamuutoksiin, tehostettuun palvelu-
asumiseen sekä kotihoitoon ja niiden hyvään ja seinättömään yhteistoimintaan on kuitenkin edel-
leen panostettava, jotta mahdollistetaan ikääntyneiden turvallinen ja antoisa elämä kotona.

Perusturvakeskuksen henkilöstö on suurien muutosten edessä ja henkilöstön jaksamista on vah-
vasti tuettava. Täydennyskoulutukseen, työnohjaukseen ja sijaisjärjestelyihin on tarpeiden mu-
kaan panostettava. Samalla on kehitettävä prosesseja ja toimintaa. Tämä kokonaisuus on haas-
tava ja se vaatii onnistuakseen voimavaroja sekä hyvää ja saumatonta yhteistyötä kaikkien taho-
jen välillä. Sote-uudistus ja siihen valmistautuminen tarkoittaa, että perusturvakeskuksen on myös 
osattava rakentaa hyvää yhteistyötä muiden Itä-Uudenmaan kuntien kanssa tai jopa laajemmin 
Uudenmaan kuntien kanssa. Tämä vaatii myös suurta ponnistusta perusturvakeskuksen koko 
henkilökunnalta.
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Toiminnan painopisteet ovat
1. Asiakas ja kuntalainen: palvelut, osallisuus ja hyvinvointi
2. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky: kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen ja sijainnin hyödyntäminen
3. Henkilöstö ja johtaminen: toimivat yhteistyö- ja johtamisjärjestelmät sekä osaava, motivoitunut 

ja hyvinvoiva henkilöstö
4. Talous: terve ja kustannustehokas kuntatalous.

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat (toimintakate on sitova kaupunginvaltuustoon nähden)
2113 Perusturvakeskus

TILINPÄÄTÖS 
2015

TALOUSARVIO 
2016

muutoksineen

TALOUSARVIO 
2017

TALOUS-
SUUNNITELMA 

2018

TALOUS-
SUUNNITELMA 

2019

Myynti tuotot 9 110 047 3 086 790 2 741 702 2 777 340

Maksutuotot 4 680 767 4 767 300 4 665 730 4 726 380

Tuet ja avustukset 641 535 709 280 276 900 280 500

Vuokratuotot 270 217 280 650 383 150 388 130

Muut toimintatuotot 151 171 134 040 33 840 34 280

Toimintatuotot 14 853 737 8 978 060 8 101 322 8 206 630

josta sisäiset 5 993 320

Henkilöstökulut -18 587 308 -18 444 859 -18 415 169 -18 654 570

Palvelujen ostot -40 266 263 -33 265 501 -32 595 642 -33 019 385

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 206 880 -1 166 230 -1 130 919 -1 145 620

Avustukset -3 105 627 -3 409 350 -2 089 850 -2 117 020

Muut toimintakulut -2 085 950 -2 192 676 -2 157 997 -2 186 051

Toimintakulut -65 252 028 -58 478 616 -56 389 577 -57 122 646

josta sisäiset -10 165 162 -3 430 477 -3 105 879 -3 146 255

Toimintakate -50 398 291 -49 500 556 -48 288 255 -48 916 016

josta sisäiset -4 171 842 -3 430 477 -3 105 879 -3 146 255

Toimintakate ulkoinen -46 226 449 -46 070 079 -45 182 376 -45 769 761

Poistot ja arvonalentumiset -42 519 -40 310 -39 448 -40 000

Kustannuslaskennalliset erät -953 361 -1 138 234 -1 153 031

Josta Lapinjärven osuus n. 2 174 000 euroa.

Kaupunkistrategiasta ja toiminnan painopisteistä johdetut, kaupunginvaltuustoon nähden sitovat 
avaintavoitteet vuodelle 2017 ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

Perusturvakeskuksen toiminnan painopisteet:
1. Asiakas ja kuntalainen: palvelu, osallisuus ja hyvinvointi 

AVAINTAVOITE Tavoitetaso Toimintasuunnitelma Vastuuhenkilöt

Kuntalaisten akti ivisen roo-
lin vahvistaminen, varhainen 
puutt uminen sekä omahoidon 
tehostaminen.

Panostetaan ennaltaehkäisevään 
toimintaan ja aikaiseen puutt umi-
seen. Lisätään kuntalaisten osal-
lisuutt a ja vastuunott oa omasta 
terveydestään ja hyvinvoinnistaan. 
Kuntalaiset osallistuvat akti ivisesti  
oman hoitonsa toteutt amiseen.

Pidetään yleisöluentoja ja tee-
mapäiviä. Hyvinvointi kerto-
mus ja hyvinvointi suunnitelma 
laaditaan yhdessä kaupungin 
keskusten kanssa.

Perusturvajohtaja ja palvelu-
päälliköt.

Kuntoutt ava työote. Kuntoutt avaa työotett a kehite-
tään asiakastyössä.

Poti las- ja asiakastyössä laadi-
taan kuntoutussuunnitelmat.

Palvelupäälliköt.
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2. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky: kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen ja sijainnin hyödyntä-
minen 

AVAINTAVOITE Tavoitetaso Toimintasuunnitelma Vastuuhenkilöt

Palveluiden saatavuuden ja 
joustavuuden parantaminen 
sekä digitalisaati on hyödyn-
täminen aiempaa monipuoli-
semmin.

Tarjotaan matalan kynnyksen 
palveluja oikea-aikaisesti  ja 
asiakaslähtöisesti .

Lisätään sähköisiä ja digitaali-
sia palveluja. 

Verkostoidaan lasten ja nuor-
ten palveluja.

Vahvistetaan osastohoidon ja 
koti hoidon yhteistyötä.

Palvelupäälliköt.

3. Henkilöstö ja johtaminen: toimivat yhteistyö- ja johtamisjärjestelmät sekä osaava, motivoitunut 
ja hyvinvoiva henkilöstö 

AVAINTAVOITE Tavoitetaso Toimintasuunnitelma Vastuuhenkilöt

Rohkea, vastuullinen ja oi-
keudenmukainen johtaminen 
sekä palveluhenkinen ja osal-
listava päätöksenteko.

Johtajuus on yhteensovitt avaa 
ja yhteistyötä sivistys- ja pe-
rusturvakeskuksen välillä te-
hostetaan.

Henkilökunnan palveluvalmi-
uksia, osaamista ja työmoti -
vaati ota vahvistetaan.

Kehitetään lasten, nuorten, 
perheiden ja hyvinvoinnin yh-
teisen johtoryhmän toimintaa.

Käytetään hyödyksi moniam-
mati llisia kehitystyöryhmiä ja 
työpajoja. Annetaan koulutus-
ta ja perehdytystä uusiin haas-
teisiin. Valmistaudutaan sote-
uudistukseen.

Perusturva- ja sivistyskeskus-
ten johtajat ja päälliköt.

Perusturvajohtaja ja palvelu-
päälliköt.

4. Talous: terve ja kustannustehokas kuntatalous 

AVAINTAVOITE Tavoitetaso Toimintasuunnitelma Vastuuhenkilöt

Talouden jatkuva seuranta ja 
tasapainott aminen.

Pysytään talousarviossa. Akti ivinen talousseuranta to-
teutetaan kaikilla tasoilla ja 
poikkeamiin reagoidaan välit-
tömästi .

Perusturvajohtaja ja palvelu-
päälliköt.

Riskien arviointi ja hallinta
Jos henkilökuntaa ei sitoudu kehittämiseen ja muutoksiin, kehittämis- tai tehostamissuunnitelmien 
toteutus siirtyy. Riski on kohtalaisen suuri ja vaikutukset erittäin suuret.

Jos sähköisten palveluiden kehittäminen ei etene aikataulun mukaisesti, odotettuja tehostamis-
toimenpiteitä jää toteutumatta. Riski on kohtalaisen suuri ja vaikutukset kohtalaisen suuret sekä 
asiakkaisiin että henkilökuntaan.

Jos Porvoon sairaalan ja lähiterveyskeskusten toiminta hajautuu tai supistuu eivätkä suunnitellut 
yhteishankkeet toteudu, eikä digitalisoinnin antimia voida käyttää, hoidon saanti hankaloituu hoi-
tomatkojen pidentyessä. Riski on suhteellisen suuri ja vaikutuksiltaan potilaille merkittävä.
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Vastuualuetason avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta 
vuosille 2017–2019

Vastuualueen nimi: Hallinto ja terveyden edistäminen

Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja

Vastuualueen tehtävänä on
• toimia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimintatapojen kehittämisen puolesta
• koordinoida ja kehittää palvelutuotantoa toimintapäämäärien mukaisesti
• valvoa ja seurata eri toimijoiden tuottamien palvelujen laatua lakien ja säädösten mukaisesti.

Vastuualueen toiminnan painopisteet ovat
• Asiakas ja kuntalainen: asiakkaiden aktiivisen roolin vahvistaminen, varhainen puuttuminen 

sekä omahoidon ja kuntouttavan työotteen tehostaminen 
• Vetovoimaisuus ja kilpailukyky: palveluiden saatavuuden ja joustavuuden parantaminen sekä 

digitalisaation hyödyntäminen aiempaa monipuolisemmin
• Henkilöstö ja johtaminen: rohkea, vastuullinen ja oikeudenmukainen johtaminen sekä palvelu-

henkinen ja osallistava päätöksenteko työllisyyttä huomioiden
• Talous: talouden jatkuva seuranta ja tasapainottaminen.

Toimintaympäristön muutokset ja käynnissä olevat työt suunnittelukaudella  
Hallinnon keskeisin tehtävä on saavuttaa perusturvakeskuksen kehittämis- ja muutostoimenpitei-
den tavoitteet. Johto tukee elinkaarisektoreita työssään ja jaksamisessa. Hyvää yhteistyötä ylläpi-
detään myös alan yksityisyrittäjien ja kolmannen sektorin kanssa. Muutosten määrä on valtava ja 
johdon tehtävä on silloin rauhoittaa, tukea ja auttaa muutosten mahdollistamisessa.

Seuraavat hankkeet ovat ajankohtaisia suunnittelukaudella:
• Sipilän hallituksen kärkihanke ”Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)”
• Sipilän hallituksen kärkihanke ”Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa sekä vahvistetaan kaikenikäi-

sen omaishoitoa”
• Hankkeen ”Iloa vanhemmuuteen” jatkaminen
• Porvoon sairaanhoitoalueen ja Uudenmaan maakunnan alueella tehtävä yhteistyö saman-

tasoisten palveluiden aikaansaamiseksi alueella sote-uudistusta ajatellen
• Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan ensimmäinen laaja hyvinvointisuunnitelman arvi-

ointi vuonna 2017.
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Vuoden 2017 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä 
tavoitteiden toteutumisen seuranta

1. Asiakas ja kuntalainen: kuntalaisten aktiivisen roolin vahvistaminen, varhainen puuttuminen 
sekä omahoidon ja kuntouttavan työotteen tehostaminen 

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Kuntalaisten hyvä terveys ja 
hyvinvointi .

Kannustetaan kuntalaisia toi-
mimaan akti ivisesti  oman ter-
veytensä ja hyvinvointi nsa 
edistämiseksi.

Hyvinvointi kertomuksen indi-
kaatt orit.

Perusturvajohtaja, palvelu-
päälliköt ja hyvinvointi koordi-
naatt ori.

2. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky: palveluiden saatavuuden ja joustavuuden parantaminen sekä 
digitalisaation hyödyntäminen aiempaa monipuolisemmin 

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Sujuvat asiakaskontakti t pal-
veluissa.

Digitalisaati on ja sähköisten 
palveluiden käytt ömahdolli-
suuksien selvitt äminen ja nii-
den käytt öönott ojen hallinta 
ja mahdollistaminen talousar-
vion puitt eissa.

Toteutuneiden käytt öönott o-
jen määrä.

Perusturvajohtaja, taloussuun-
nitt elija, ja perusturvakeskuk-
sen ICT-henkilöstö.

3. Henkilöstö ja johtaminen: rohkea, vastuullinen ja oikeudenmukainen johtaminen sekä palvelu-
henkinen ja osallistava päätöksenteko työllisyyttä huomioiden 

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Moti voitunut henkilökunta 
suunnitt elemaan sote-uudis-
tukseen siirtymistä.

Perusturvakeskus työllistää 
vuoden aikana mahdollisuuk-
sien mukaan 5–6 pitkäaikais-
työtöntä henkilöä.

Avoin ja rohkea yhteistyö Itä-
Uudenmaan ja Uudenmaan 
kunti en kanssa palvelujen 
suunnitt elussa ja kehitt ämi-
sessä.

Tiivis yhteistyö työllisyyspalve-
luiden kanssa.

Sote-valmistelut ovat eden-
neet. Kärkihankkeet ovat al-
kaneet ja edenneet Uudella-
maalla.

Työllistett yjen lukumäärä.

Perusturvajohtaja ja palvelu-
päälliköt.

Perusturvajohtaja, palvelu-
päälliköt ja taloussuunnitt elija.

4. Talous: Talouden jatkuva seuranta ja tasapainottaminen 

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Palveluja tuotetaan kustan-
nustehokkaasti .

Talousarvion jatkuva seuranta 
ja poikkeamiin reagointi  var-
haisessa vaiheessa.

Talousarvion toteutuminen. Perusturvajohtaja.
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Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat
21130 Hallinto ja terveyden edistäminen

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)
TILINPÄÄTÖS 

2015
TALOUSARVIO 

2016
muutoksineen

TALOUSARVIO 
2017

TALOUS-
SUUNNITELMA 

2018

TALOUS-
SUUNNITELMA 

2019

Toimintatuotot 1 701 865

josta sisäiset 1 694 685

Toimintakulut -1 704 728 -1 116 015 -1 187 853 -1 203 295

josta sisäiset -542 084 -45 447 -46 038

Toimintakate -2 863 -1 116 015 -1 187 853 -1 203 295

josta sisäiset 1 152 601 -45 447 -46 038

Toimintakate ulkoinen -1 155 464 -1 116 015 -1 142 406 -1 157 257

Riskien arviointi ja hallinta 
Kaupungin ja kolmannen sektorin välillä on menneen ”Yksillä purjeilla” -hankkeen myötä kehitty-
nyt yhteinen hyvä yhteistyö ja tuki asukkaiden hyvinvointia ajatellen. Tämä työ voi valua hiekkaan, 
mikäli kaupungin kaikki keskukset ja kolmannen sektorin toimijat eivät jaksa jatkaa hyvää yhteis-
työtään ja kehittää sitä edes hyvinvointikoordinaattorin tuella. Riski on todennäköinen ja se mer-
kitsisi toteutuessaan asukkaille ei-toivottua saavuttamatonta hyvinvointia.

Sote-uudistuksen takia perusturvakeskuksessa eletään suurten muutosten aikaa. On mahdollis-
ta, että palvelujen saatavuus ja laatu kärsivät, jos henkilökuntaa ei onnistuta tukemaan kaikissa 
muutoksissa ja se väsyy eikä enää jaksa. Riski on todennäköinen ja toteutuessaan se olisi asuk-
kaille epämieluinen. 

Vastuualuetason avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta 
vuosille 2017–2019

Vastuualueen nimi: Lasten ja nuorten palvelut

Vastuuhenkilö: palvelupäällikkö

Vastuualueen tehtävät
Vastuualueen tehtävänä on edistää ja ylläpitää lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyvinvoin-
tia sekä ehkäistä syrjäytymistä järjestämällä lapsille, nuorille ja heidän perheilleen tarpeelliset ja 
säädösten mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kustannustehokkaasti, oikea-aikaisesti ja asiakas-
lähtöisesti.

Vastuualueen toiminnan painopisteet ovat
• Asiakas ja kuntalainen: asiakkaiden aktiivisen roolin vahvistaminen, varhainen puuttuminen 

sekä omahoidon ja kuntouttavan työotteen tehostaminen 
• Vetovoimaisuus ja kilpailukyky: palveluiden saatavuuden ja joustavuuden parantaminen sekä 

digitalisaation hyödyntäminen aiempaa monipuolisemmin
• Henkilöstö ja johtaminen: rohkea, vastuullinen ja oikeudenmukainen johtaminen sekä palvelu-

henkinen ja osallistava päätöksenteko työllisyys huomioon ottaen
• Talous: talouden jatkuva seuranta ja tasapainottaminen.
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Toimintaympäristön muutokset ja käynnissä olevat hankkeet suunnittelukaudella
Ensisijaisesti kehitetään vanhemmuuden tukemisen ja varhaisen tuen matalankynnyksen palveluja. 
Syvennetään Iloa vanhemmuuteen hankkeessa kehitettyjä hyviä moniammatillisia toimintatapoja.

Sipilän hallituksen kärkihankeen ”Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) tavoitteena 
on nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät yhteen sovitetut palvelukokonaisuudet kunnissa ja maa-
kunnissa. Perusturvakeskuksen lasten ja nuorten palvelut yhdessä sivistyskeskuksen kanssa on 
mukana Uudenmaan maakunnan LAPE-kärkihankkeen kehittämistyössä. Palveluiden saatavuut-
ta pyritään parantamaan verkostoimalla lasten ja nuorten palveluita sekä varhaiskasvatuksen pal-
veluita perhekeskustoimintamallin mukaisesti.

Digitalisaatiota hyödynnetään matalan kynnyksen palveluissa, esim.”Pyydä apua” -toiminta, jos-
sa vanhemmat voivat jättää yhteydenottopyynnön lasten ja nuorten palveluiden kotisivuilla olevan 
linkin välityksellä mihin vuorokauden aikaan hyvänsä ja siihen vastataan seuraavan työpäivän ai-
kana.

Loviisan, Porvoon ja Askolan lastenvalvojien palvelut suunnitellaan yhdistettäväksi vuoden 2017 
alusta lukien Itä-Uudenmaan perheoikeudelliseksi yksiköksi, mikä parantaa palvelujen laatua 
mahdollistamalla nykyistä paremmat erovanhempien sovittelu- ja neuvontapalvelut. Eropalvelu-
jen parantaminen on myös yksi LAPE-kärkihankkeen tavoitteista. Perheoikeudellinen yksikkö tu-
lee sijaitsemaan Porvoossa, mutta palveluja on mahdollista tarvittaessa saada myös lähipalvelu-
na Loviisassa ja Lapinjärvellä.

Lasten ja nuorten palveluiden sekä sivistyskeskuksen yhteensovittavaa johtamista on tarkoitus 
syventää mm. yhteisen johtoryhmän toiminnalla. Johtoryhmän yhtenä tavoitteena on toimialojen-
sa henkilökunnan osalta parantaa monialaista yhdessä tekemistä ja yhteistyötä ja siten parantaa 
palveluiden sujuvuutta ja joustavuutta.

Vuoden 2017 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä 
tavoitteiden toteutumisen seuranta

Asiakas ja kuntalainen: asiakkaiden aktiivisen roolin vahvistaminen, varhainen puuttuminen sekä 
omahoidon ja kuntouttavan työotteen tehostaminen

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Edistetään lasten, nuorten ja 
perheiden hyvinvointi a tarjo-
amalla vanhemmuutt a tukevia 
matalankynnyksen palveluja, 
ennaltaehkäisemällä ongel-
mien syntymistä, tarjoamalla 
varhaista tukea ja lisäämällä 
osallisuutt a.

Nuorten elämänhallintaa vah-
vistetaan sekä tupakointi a ja 
päihteidenkäytt öä vähenne-
tään.

Tarjotaan monialaista yhteistoimin-
taa vanhemmuuden tukemiseksi, 
esim. perhekahvilan teemapäivät, 
vauvakahvila ja vauvanruokakurssi, 
ja vanhemmuutt a tukevaa ryhmä-
toimintaa, esim. Vahvuutt a van-
hemmuuteen ja Refl ekti ivinen van-
hempainkurssi. Lapsiperheiden Fa-
cebook-sivuja kehitetään edelleen.

Nuorille tarjotaan päihdevalistusti -
laisuuksia, esim. Hubu-toimintaa ja 
kokemusasiantunti joita.

Yhteisöllistä oppilashuoltoa kehite-
tään yhdessä koulutoimen kanssa. 
Tarjotaan ryhmätoimintaa elämän 
hallinnan vahvistamiseksi, mm. tyt-
töjen ti la. Tehostetaan oppilashuol-
lon, etsivän nuorisotyön, työllisyys-
palveluiden ja lapsiperheiden sosi-
aalityön yhteistyötä nuorten syrjäy-
tymisen ehkäisemiseksi.

Teemapäivien ja vauvakah-
vilan osallistujamäärät sekä 
ryhmien lukumäärä.

Hubu-toimintamallin tulok-
set verratt uina Loviisan ai-
kaisempiin vuosiin.

Koulun hyvinvointi profi ilin 
tulokset ja ryhmien luku-
määrä.

Palvelupäällikkö yhdessä pe-
ruspalveluiden palveluvas-
taavan kanssa.

Palvelupäällikkö ja erityspal-
veluiden palveluvastaava.

Palvelupäällikkö ja palvelu-
vastaavat.
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Vetovoimaisuus ja kilpailukyky: palveluiden saatavuuden ja joustavuuden parantaminen sekä di-
gitalisaation hyödyntäminen aiempaa monipuolisemmin 

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Tarjotaan matalan kynnyksen 
palveluita oikea-aikaisesti  ja 
asiakaslähtöisesti .

Palveluita verkostoidaan per-
hekeskustoimintamallin mu-
kaisesti .

Toimintamalli ”Paina apua” 
otetaan käytt öön.

Suoritetaan kokeilu lastenneu-
volan kolmivuoti starkastuksen 
ja varhaiskasvatussuunnitel-
man yhdessä tekemisestä.

Toimintamallin toteutuminen.

Yhteydenott ojen määrä.

Kerätään palautett a vanhem-
milta.

Palvelupäällikkö ja palveluvas-
taavat.

Palvelupäällikkö ja palveluvas-
taavat.

Peruspalveluiden palveluvas-
taava.

Henkilöstö ja johtaminen: rohkea, vastuullinen ja oikeudenmukainen johtaminen sekä palvelu-
henkinen ja osallistava päätöksenteko työllisyyttä huomioiden. 

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Yhteensovitt ava johtajuus ja 
yhteistyön tehostaminen.

Kehitetään edelleen lasten, 
nuorten ja perheiden sekä hy-
vinvoinnin yhteisen johtoryh-
män toimintaa. Asiakastyössä 
kehitetään monialaista yhdes-
sä tekemistä.

Yhteistyön määrä. Perusturva- ja sivistyskeskus-
ten johtajat ja päälliköt.

Talous: talouden jatkuva seuranta ja tasapainottaminen

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/seuranta

Palveluja tuotetaan kustan-
nustehokkaasti .

Talousarvion seuranta on jat-
kuvaa ja poikkeamiin reagoi-
daan varhaisessa vaiheessa.

Talousarvion toteutuminen. Palvelupäällikkö.

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat
21131 Lasten ja nuorten palvelut

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)
TILINPÄÄTÖS 

2015
TALOUSARVIO 

2016
muutoksineen

TALOUSARVIO 
2017

TALOUS-
SUUNNITELMA 

2018

TALOUS-
SUUNNITELMA 

2019

Toimintatuotot 796 927 502 670 415 300 420 700

josta sisäiset 271 409

Toimintakulut -4 162 238 -3 964 685 -3 792 674 -3 841 979

josta sisäiset -698 409 -180 949 -162 963 -165 082

Toimintakate -3 365 311 -3 462 015 -3 377 374 -3 421 279

josta sisäiset -427 000 -180 949 -162 963 -165 082

Toimintakate ulkoinen -2 938 311 -3 281 066 -3 214 411 -3 256 197

Josta Lapinjärven osuus noin 381 000 euroa.

TA 2017  nro 117,  KVn hyväksymä 9.11.2016, VLL johtokunnan 8.12. tekemät TA muutokset.indd   54 12/28/2016   12:19:50 PM



55

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto) (ulkoiset)

TP 2015 TA 2016 TA 2017

Lastenneuvola

0-6 vuoti aita lapsia 1 152 1 130 1 116

Hoitajakäynnit yhteensä 4 268 4 110 4 103

Hoitajakäynnit lasta kohden 3,7 3,63 3,67

Lääkärikäynnit yhteensä 951 890 885

Lääkärikäynnit lasta kohden 0,82 0,78 0,79

Kouluterveydenhuolto

Perusopetuksen oppilaita yhteensä 1 635 1 672 1 669

Hoitajakäynnit yhteensä 5 256 5 310 5 295

Hoitajakäynnit lasta kohden 3,21 3,17 3,17

Lääkärikäynnit yhteensä 773 784 780

Lääkärikäynnit lasta kohden 0,46 0,46 0,47

Sijoitett ujen lasten hoitovuorokaudet

Perhehoito 3 437 1 950 1 800

Ammati llinen perhekoti 2 589 2 200 2 100

Laitoshoito 1 892 1 020 930

Yhteydenotot ja ilmoitukset lapsia koskevan sosiaali-
huollon tarpeesta sekä lastensuojeluilmoitukset

386 350 340

Riskien arviointi ja hallinta 
LAPE-kärkihankeen Uudenmaan maakunnallisen kehittämistyön riskinä Loviisan kannalta voi olla 
toiminnan keskittäminen liikaa Keski-Uudenmaan kuntiin ja näiden kasvukuntien näkökulman liian 
keskeinen rooli. LAPE-hankkeessa luodaan yhteyksiä tulevaan sote-alueeseen, joten riski voi to-
teutua myös siellä. Tämän vuoksi tulisi tehdä nykyistä enemmän yhteistyötä Itä-Uudenmaan kun-
tien lapsiperhetyön lisäksi myös Länsi-Uudenmaan kuntien lapsiperhetyön kanssa, joka on myös 
kielialueena samanlainen.

Yhteensovittavan johtamisen riskinä on yhdessä tekemisen jalkauttamisen epäonnistuminen. 
Johto- ja päällikkötasolla yhteistoiminta sujuu hyvin ja tahtotila ja tavoitteet ovat yhteiset. Voi olla 
haastavaa jalkauttaa tämä koskemaan perusturvakeskuksen koko lasten ja nuorten henkilökun-
taa sekä innostaa henkilökuntaa ja saada se mukaan. Panostetaan erityisesti koulutuksen, myös 
verkkokoulutuksen, avulla oman ja toisen työn kunnioittamiseen ja luottamuksen luomiseen.

Vanhemmuutta tukeva toiminta ei tavoita riittävästi vanhempia eikä heitä saada aktivoitua mukaan 
toimintaan. Riskiä voidaan vähentää panostamalla erityisesti tapahtumien, ryhmien ja tilaisuuksi-
en markkinointiin myös sosiaalisen median välityksellä. Lapsiperheiden Facebook-sivujen riskinä 
voi olla asiattomat kommentit. Riskin hallinta vaatii sivujen säännöllisen seurannan organisointia.
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Vastuualuetason avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta 
vuosille 2018–2019

Vastuualueen nimi: Työikäisten palvelut

Vastuuhenkilö: palvelupäällikkö, johtava lääkäri

Vastuualueen tehtävät
Vastuualueen tehtävänä on tarjota aikuisväestölle hyvinvointipalveluja voimassa olevan lainsää-
dännön ja yhteisesti sovitun työnjaon mukaisesti. Vuosina 2017–2019 on tehtävänä jatkaa ta-
louden sopeuttamista niukentuneisiin voimavaroihin. Sopeuttamistyö tehdään toimintoja edelleen 
järkeistämällä ja siten tuottavuutta lisäämällä. Erityinen huomio on tulevina vuosina kiinnitettävä 
sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen (jatkossa sote-uudistus) mukanaan tuomaan, aikaisem-
paa selvästi konkreettisemmalle tasolle yltävään lähikuntayhteistyöhön, joka sekä muokkaa totut-
tua toimintakulttuuria että antaa uusia mahdollisuuksia talouden sopeuttamiselle.

Vastuualueen toiminnan painopisteet ovat
• Asiakas ja kuntalainen: asiakkaiden aktiivisen roolin vahvistaminen, varhainen puuttuminen 

sekä omahoidon ja kuntouttavan työotteen tehostaminen 
• Vetovoimaisuus ja kilpailukyky: palveluiden saatavuuden ja joustavuuden parantaminen sekä 

digitalisaation hyödyntäminen aiempaa monipuolisemmin
• Henkilöstö ja johtaminen: rohkea, vastuullinen ja oikeudenmukainen johtaminen sekä palvelu-

henkinen ja osallistava päätöksenteko työllisyys huomioon ottaen
• Talous: talouden jatkuva seuranta ja tasapainottaminen

Toimintaympäristön muutokset ja käynnissä olevat työt suunnittelukaudella
Perusturvakeskuksen toimintaympäristöä muokkaa vuonna 2017 eniten muuttuva lainsäädäntö, 
jonka sisältö tarkentuu vasta vuoden 2017 toimintasuunnitelman hyväksymisprosessin jälkeen. 

On todennäköistä, että kiireellisen hoidon ja sosiaalipäivystyksen työnjakoon sekä terveyskeskus-
ten virka-ajan ulkopuolisiin palveluihin tulee muutoksia. Sote-maakuntien rakentaminen käynnis-
tynee ja sen vaikutukset tulevat tuntumaan vuoden 2017 toiminnassa erityisesti lähikuntayhteis-
työn lisääntymisenä ja kriittisenä suhtautumisena hankintapalveluja kohtaan. Sosiaali- ja terveys-
palvelujen sisällön kehittäminen jatkuu kuntatasolla valtakunnan tason muutoksista huolimatta. 
Muutokset tapahtunevat esimerkiksi seuraavilla alueilla:

• Kotisairaalatoimintaa on tarkoitus laajentaa entisestään. Vuodeosasto supistui 25-paikkaisek-
si kesällä 2016, minkä vuoksi osasto ei voi enää hoitaa pelkkää hoivapaikkaa jonottavia, vaan 
akuutisti sairaita potilaita. 

• Työ sairaanhoitoalueen yhteisen apuvälinekeskuksen perustamiseksi jatkuu ja tuleva yhteinen 
apuvälinekeskus tarvitsee henkilöstösiirtoja kaikista alueen kunnista.  

• Vastaanottotoiminnassa siirrytään hoidontarpeen arvioimisesta lääkärin konsultaatiotukeen 
perustuvaan asioiden vireillepanoon saman arkipäivän aikana. Jako kiireelliseen ja ei-kiireelli-
seen vastaanottotoimintaan poistunee.

• Fysioterapian kuntoutusohjaus siirtyy verkkoajanvaraukseen.
• Unipolygrafi atutkimukset, nuorten diabeetikoiden hoito ja siedätyshoidot ovat erikoissairaan-

hoidosta perusterveydenhuoltoon siirtyviä tehtäviä.
• Porvoon sairaalaan perustettavaan palliatiivisen hoidon poliklinikalle siirtynee osa-aikaisesti 

henkilöstövoimavaroja perusturvakeskuksestamme.
• Perustoimeentulotuki siirtyy Kelan tehtäväksi 1.1.2017.
• Hammashuolto liittyy Kanta-arkistoon keväällä 2017.
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Sisäiset kehityshankkeet vuonna 2017 

Laajin yhteinen kehitystyö Itä-Uudellamaalla on kuntouttavan toimintakulttuurin juurruttaminen 
toimintaan. Hanke on Porvoon sairaanhoitoalueen yhteinen. Hankkeen onnistuminen edellyttää 
henkilökunnan koulutuksen lisäksi kirjallisten hoito- ja kuntoutussuunnitelmien laadintaa sekä vas-
tuuhenkilöiden nimeämistä eniten apua tarvitseville asiakasryhmille (esim. vanhuksille, mielenter-
veyskuntoutujille, päihdepotilaille, syrjäytyneille tai syrjäytymisvaarassa oleville, moniongelmai-
sille, työttömille, vammaisille jne.) samaan tapaan kuin kroonisesti sairaiden kohdalla on jo aikai-
semmin menetelty. Kaikkien näihin ryhmiin kohdistuvien interventioiden tulee lähtökohtaisesti olla 
kuntoutumista edistäviä. Kaikille vuodeosaston potilaille laaditaan hoito- ja kuntoutussuunnitelma. 
Hammashuoltoon ollaan myös luomassa omaa hoitosuunnitelmaa.

Toisena päähankkeena on matalan kynnyksen palvelujen ja hoitoon pääsyn parantaminen suo-
raan asiakkaille suunnattuja sähköisiä palveluja ja työntekijöiden välistä sähköistä konsultoin-
tia kehittämällä. Ajanvaraus, kiireellisyysmäärittely ja hoidon tarpeen arviointi korvataan lääkärin 
avustuksella tehtävällä asian välittömällä vireillepanolla. Vastaanottoajanvaraus jää pääasiallises-
ti kroonisten sairauksien suunnitelmallista hoitoa varten. Tehtävien turhaa delegointia ammattiryh-
mien välillä vähennetään, kuten myös tehtävien tarpeetonta siirtoa tulevaisuuteen ja asiakkaiden 
asettamista jonoihin.
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Vuoden 2017 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä 
tavoitteiden toteutumisen seuranta

Asiakas ja kuntalainen: asiakkaiden aktiivisen roolin vahvistaminen, varhainen puuttuminen sekä 
omahoidon ja kuntouttavan työotteen tehostaminen 

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Kaikki toiminta tähtää kuntou-
tumiseen.

Kuntoutussuunnitelmat laadi-
taan kroonisesti  sairaille, päih-
depoti laille, mielenterveys-
kuntoutujille, vammaisille, pit-
käaikaistyött ömille ja syrjäyty-
misvaarassa oleville. Suunni-
telmien toteutumista ja vaiku-
tuksia arvioidaan jatkuvasti .

Osastohoidossa kuntoutus-
suunnitelma tehdään kolmen 
päivän sisällä sisään kirjautu-
misesta.

Sovitussa ajassa tehtyjen kun-
toutussuunnitelmien luku-
määrä asiakasryhmää kohden 
vuoden aikana.
 

Osastonhoitaja seuraa toteu-
tumista ja tavoitt eiden saavut-
tamista.

Palvelupäällikkö.

Palvelupäällikkö ja ylilääkäri.

Vetovoimaisuus ja kilpailukyky: palveluiden saatavuuden ja joustavuuden parantaminen sekä di-
gitalisaation hyödyntäminen aiempaa monipuolisemmin 

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Parannetaan matalan kynnyk-
sen palveluja ja hoitoon pää-
syä.

Asiakkaille suunnataan säh-
köisiä palveluja ja työntekijöi-
den välistä konsultointi a kehi-
tetään. 

Terveysongelmat tai sosiaali-
set ongelmat saatetaan välitt ö-
mästi  vireille ilman jonotusta.

Vireillepanossa on mukana pa-
ras asiantuntemus. Delegointi  
toiselle työntekijälle tai jonoon 
asett aminen tapahtuu vain, jos 
asiakas sitä itse toivoo tai se 
on muutoin vältt ämätöntä. 

Tavoitett avuusseuranta (Teleq 
ja Avohilmo). 

Jako kiireellisiin ja ei-kiireelli-
siin tapauksiin on poistunut.

Vastaanott otoiminnassa ei ole 
enää jonoja (Avohilmo). 

Palvelupäällikkö.

Henkilöstö ja johtaminen: rohkea, vastuullinen ja oikeudenmukainen johtaminen sekä palveluhen-
kinen ja osallistava päätöksenteko työllisyyttä huomioiden

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Henkilökunnan palveluvalmi-
uksia ja osaamista paranne-
taan. 

Pidetään moniammati llisia ke-
hitystyöryhmiä ja työpajoja. 

Uusiin digitalisaati ohaasteisiin 
annetaan koulutusta ja pereh-
dytystä. 

Valmistaudutaan sote-uudis-
tuksen tuomiin muutoksiin.

Hyvin palveltu asiakaskunta 
palkitsee palautt eellaan par-
haiten sitä palvelleen henki-
lökunnan. Sairauspoissaolot 
ovat henkilökunnan hyvinvoin-
nin mitt arina. Henkilökunnal-
ta saadaan palautett a (verkko-
kysely).

Informoidaan säännöllisesti  
tulevista muutoksista esimies-
tapaamisissa ja johtoryhmissä.

Palvelupäällikkö.
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Talous: talouden jatkuva seuranta ja tasapainottaminen 

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Tuott avuutt a lisätään. Kuntoutt avan toiminnan, ko-
ti in annett avien palvelujen 
sekä sähköisten ja vastaanot-
totoiminnan palvelujen kehit-
täminen mahdollistavat tehok-
kaamman toiminnan samalla 
resurssilla.

Menot eivät kasva, mutt a jo-
not poistuvat ja asiakastyy-
tyväisyys kasvaa (Avohilmo, 
käytt ötalouden seuranta, asia-
kaskysely).

Asiakasmäärien ja hoitokerto-
jen välinen suhde edellisvuo-
teen verratt una ja vaikutusten 
arviointi .

Palvelupäällikkö.

Palvelupäällikkö.

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat
21132 Työikäisten palvelut

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)
TILINPÄÄTÖS 

2015
TALOUSARVIO 

2016
muutoksineen

TALOUSARVIO 
2017

TALOUS-
SUUNNITELMA 

2018

TALOUS-
SUUNNITELMA 

2019

Toimintatuotot 7 508 886 4 563 650 3 627 080 3 674 230

josta sisäiset 3 048 548

Toimintakulut -21 836 135 -18 164 143 -16 758 995 -16 976 862

josta sisäiset -4 754 183 -1 312 964 -1 068 271 -1 082 159

Toimintakate -14 327 249 -13 600 493 -13 131 915 -13 302 632

josta sisäiset -1 705 635 -1 312 964 -1 068 271 -1 082 159

Toimintakate ulkoinen -12 621 614 -12 287 529 -12 063 644 -12 220 473

Josta Lapinjärven osuus n. 1 729 500 euroa.
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Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto)

TP 2015 TA 2016 TA 2017

Avohuolto

Yhteydensaanti , tavoite 100 % 100 100 100

Peruutt amatt omat ajat (lääkärit ja hoitajat) 424 300 200

Fysioterapia

Lääkäriltä fysioterapeuti lle siirtyneet olkapää- ja selkäpo-
ti laat, käynnit

69 150 200

Krooniset sairaudet

- poti lasmäärä/vuositarkastukset 1 224 1 200 1 200

- tehdyt hoitosuunnitelmat (%) 54 70 80

Hammashuolto

Yhteydensaanti , tavoite 100% 99 100 100

Odotusajat hammaslääkärille 9-23 viikkoa hoitotakuussa
lohkeamat viikon sis.  

jatkohoidot 1,5 kk sis.

Odotusajat suuhygienisti lle 8-22 viikkoa hoitotakuussa 2 kk

Käynnit hammaslääkärin vastaanotolla 11 231 10 000 10 000

Käynnit suuhygienisti n vastaanotolla 2 438 2 800 3 200

Käynnit hammashoitajalla 193 200 250

Terveyskeskussairaala

Hoitovuorokaudet osastolla 13 798 11 000 9 100

Koti sairaalaan sisään kirjoitetut poti laat  1.9.2016 alk. 31 180 220

Koti sairaalan käynnit 1.9.2016 alk. 416 2 600 3 200

Aikuisten sosiaalityö

Täydentävä toimeentulotuki € 168 517 180 000 170 000

Asiakkuuksien määrä 460 470 470

Akti vointi suunnitelmien määrä 33 53 73

Asumispalveluasiakkaiden määrä, päihde ja mielenterveys 46 46 45

Kotoutumissuunnitelman puitt eissa olevat maahanmuut-
toasiakkaiden määrä

40 44

Riskien arviointi ja hallinta 
Sote-aikataulu on viivästynyt kunnista riippumattomista syistä. Riski on historia huomioiden mer-
kittävä, mutta vaikutukset melko vähäiset, koska viivästyksiin on osattu varautua. Myös onnistu-
neena liikkeelle lähtevä sote-uudistus voi teettää niin paljon työtä, että sisäiset – hyvätkin – kehi-
tyshankkeet hautautuvat täysin sen jalkoihin. 

Kuntouttavaan työotteeseen on innostuttu, onnistuneita esimerkkihankkeita on paljon ja yhteinen 
kehittämistyö Itä-Uudellamaalla kannustaa vielä lisää. Tavoitteet ovat kuitenkin varsin kovat ja ris-
ki puolitiehen jäämiselle on suuri.

Asian välitön vireillepano on aiotussa muodossa toteutettuna uutta, ja sen onnistuminen edellyttää 
henkilökunnan sitoutumista, kouluttautumista ja täysin uudentyyppistä ajattelua. Lähinnä tätä ovat 
yksityissektorin ”ajan saa aina” -kampanjat, jotka ovat myös ontuneet yleisen resurssipulan vuok-
si. Yhdenkin työntekijän vähennys voi olla hankkeelle kohtalokas. Epäonnistuminen voi kuiten-
kin pahimmillaan tarkoittaa vain paluuta entiseen tilanteeseen, jonka kanssa on myös voitu elää. 
Myös eri toimipisteiden valmius siirtyä jonottomaan palveluun vaihtelee suuresti. 
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Vastuualuetason avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta 
vuosille 2017–2019

Vastuualueen nimi: Senioripalvelut

Vastuuhenkilö: palvelupäällikkö

Vastuualueen tehtävät
Senioripalvelujen tärkein tehtävä on järjestää toimintaa, joka edistää ikäihmisten hyvinvointia ja 
terveyttä, sekä tukea ikäihmisten mahdollisuuksia itsenäiseen ja mielekkääseen elämään eri asu-
mis- ja hoitoympäristöissä.

Vastuualueen toiminnan painopisteet ovat
• Asiakas ja kuntalainen: asiakkaiden aktiivisen roolin vahvistaminen, varhainen puuttuminen 

sekä omahoidon ja kuntouttavan työotteen tehostaminen 
• Vetovoimaisuus ja kilpailukyky: palveluiden saatavuuden ja joustavuuden parantaminen sekä 

digitalisaation hyödyntäminen aiempaa monipuolisemmin
• Henkilöstö ja johtaminen: rohkea, vastuullinen ja oikeudenmukainen johtaminen sekä palvelu-

henkinen ja osallistava päätöksenteko työllisyys huomioon ottaen
• Talous: talouden jatkuva seuranta ja tasapainottaminen.

Toimintaympäristön muutokset ja käynnissä olevat työt suunnittelukaudella
Loviisan kaupungin väestöstä 11 % (1 662 henkilöä) on yli 75-vuotiaita. Lähivuosina kasvua on 
odotettavissa erityisesti vanhemmissa ikäluokissa, mikä lisää hoito- ja hoivapalvelujen tarvetta. 
75-vuotiaiden määrän arvioidaan nousevan 1 950:een vuonna 2020 ja 2 500:aan vuonna 2025. 

Ikäihmisten kasvavan määrän vuoksi tarvitaan monialaisia palveluja, jotka tukevat ikääntyvien 
osallisuutta. Kotihoidon asiakkaiden määrä on noussut merkittävästi viimeisen kahden vuoden ai-
kana ja yhä useampia monisairaita hoidetaan kotona. Tämä tuo haasteita suunniteltaessa ja to-
teutettaessa voimakkaasti ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa toimintaa.

Vuoden 2017 aikana kiinnitetään erityistä huomiota kuntoutukseen etenkin kotihoidossa. Kaikil-
le senioripalvelujen asiakkaille tulee laatia kuntoutussuunnitelma ja asiakkaiden koteihin tehdä 
entistä enemmän ehkäiseviä kuntoutuskäyntejä. Tavoitteena on lisätä ennaltaehkäisevää työtä 
ja varhaista puuttumista. Henkilökunnan muuttuvan suhtautumistavan tavoitteena on vahvistaa 
ikäihmisten edellytyksiä selviytyä arjen toiminnoista ja lisätä heidän hyvinvointiaan sekä mahdol-
listaa osallisuutta ja vaikuttamista. 

Suunnitelmana on, ettei kotihoidon asiakkaiden tarvitse mennä terveyskeskuksen vastaanotolle 
erilaisten akuuttien tarpeiden vuoksi, vaan kotihoidon omat lääkärit hoitavat potilaita ensisijaises-
ti heidän kodeissaan. Yhteistyötä Loviisan terveyskeskuksen hoitohenkilökunnan kanssa kehite-
tään. Suunnitelmana on, että osa tällä hetkellä osastoilla tehtävistä sairaanhoidon toimenpiteistä 
tehdään asiakkaiden kotona, kuten esimerkiksi aiemmin vastaanotoilla annettu suonensisäinen 
antibioottihoito ja haavanhoito, kuten myös elämän loppuvaiheen hoito. Tavoitteena on, että asia-
kas siirtyy raskaampiin palvelumuotoihin vasta niin myöhäisessä vaiheessa kuin mahdollista.

Osavuosiraportissa 1-8 2016 todettiin että kotona hoidettavien tuntimäärä on edelleen lisääntynyt 
vaikuttaen sijaismäärärahoihin kolmella henkilötyövuodella. Sen sijaan että maksamme lyhytai-
kaisista sijaisista palkkaamme tilalle kolme lähihoitajaa vakituiseen työsuhteeseen.  
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Yksi tehtäväpohja muutetaan sosiaaliohjaajan tehtäväksi muun muassa mielenterveys- ja alkoho-
liongelmaisia ikäihmisiä varten.

Työttömiä työllistetään vapauttamaan henkilöstöä eri tehtävistä. Esimerkkinä voidaan mainita ruo-
kakassien kotiinkuljetus iäkkäille.

Toiminnanohjauksen optimointiohjelma otetaan käyttöön helpottamaan työajanseurantaa ja asia-
kastyön organisointia.

Loviisan senioripalvelut on mukana hallituksen kärkihankkeessa ”Kehitetään ikäihmisten kotihoi-
toa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa”. Hallituksen kärkihankkeen tavoitteena on kehit-
tää iäkkäille sekä omais- ja perhehoitajille nykyistä yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut 
ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut. Pitkän tähtäyksen tavoitteena on kehittää ikäihmis-
ten maakuntatason integroitu palvelukokonaisuus. Uudellamaalla tähdätään kotihoidon kehittämi-
seen kuntoutusta painottaen.

Sosiaalihuollon laitoshoidon ja vanhusten asumispalvelun rakenne on muuttunut 2000-luvulla. 
Ympärivuorokautisen hoidon rakenne on muuttunut yhdellä tasolla toimivaksi ympärivuorokauti-
sen hoidon järjestelmäksi. Luovutaan pitkäaikaisen laitoshoidon hoitopaikoista ja lisätään, kehite-
tään ja tuotetaan palvelukonsepteja, joihin kuuluvat asuminen sekä ympärivuorokautinen hoito ja 
hoiva ja jotka vastaavat ikääntyvien tarpeita ja toiveita. Loviisassa lisätään tehostetun palveluasu-
misen paikkoja sekä luovutaan vanhusten pitkäaikaisesta laitoshoidosta vuoden 2017 lopussa. 
Taasiakodin status muuttuu 1.1.2017 laitosasumisesta tehostetuksi palveluasumiseksi sen mu-
kaisesti, mitä laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja ter-
veyspalveluista velvoittaa. Taasiakodissa on tehty laajoja kunnostustöitä vuoden 2016 aikana ja 
sekä rakennus että toiminta on suunniteltu niin, että asiakaan etu on ensisijainen.

Taasiakodin paikkaluku on lisääntynyt kuudella. Uudet paikat toimivat kuntouttavina lyhytaikais-
paikkoina. Taasiakodin lyhytaikaishoito siirretään nykyiseltä osastolta uudelle lyhytaikaisosastolle, 
ja samalla Taasiakodin lyhytaikaishoidon paikkoja lisätään kahdesta paikasta kuuteen paikkaan. 
Tarkoitus on keskittää koko senioripuolen lyhytaikaishoito Taasiakotiin ja Rosenkullaan.

Harmaakallion Hyvän elämän talon on suunniteltu olevan muuttovalmis marraskuussa 2017. Hem-
gårdenin, Marita kodin ja Hamberginkodin asiakkaat ja henkilökunta muuttavat Harmaakallion Hy-
vän elämän taloon ja samalla loppuu ikäihmisten pitkäaikainen laitoshoito Loviisassa.

Palvelutalo Onnelan lisärakennuksen suunnittelua tarkennetaan vuoden 2017 aikana.
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Vuoden 2017 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä 
tavoitteiden toteutumisen seuranta

1.Asiakas ja kuntalainen: asiakkaiden aktiivisen roolin vahvistaminen, varhainen puuttuminen 
sekä omahoidon ja kuntouttavan työotteen tehostaminen 

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Edistetään ikäihmisten osallis-
tamista ja ylläpidetään heidän 
toimintakykyään.

Kehitetään ja juurrutetaan eri-
laisia ennaltaehkäiseviä, inno-
vati ivisia ja kuntoutt avia työ-
menetelmiä koti hoidossa.

Yhteistyötä tehdään kolman-
nen sektorin, vapaaehtoisten 
ja vapaa-aikatoimen kanssa 
ikäihmisten toimintakyvyn säi-
lytt ämiseksi.

Lisätään ikääntyneiden kunta-
laisten osallisuutt a.

Lisätään toimintarajoitt eis-
ten ikäihmisten mahdollisuuk-
sia hoitaa itse erilaisia asioita, 
esim. kaupassakäyntejä. 

Jokaiselle asiakkaalle laaditaan 
kuntoutus-suunnitelma ja kun-
toutt avien koti käynti en mää-
rä asiakkaiden luona kasvaa. 
Ollaan mukana hallituksen 
kärkihankkeessa, joka keskit-
tyy koti hoidon kehitt ämiseen. 
Palkataan yksi sosiaaliohjaaja 
tukemaan paremmin mielen-
terveys- ja alkoholiongelmaisia 
ikäihmisiä. Kuntoutussuunni-
telmien tavoitt eiden saavut-
tamista arvioidaan säännöl-
lisesti .

Järjestetään ikäihmisille erilai-
sia kuntoryhmiä yhteistyössä 
vapaa-aikatoimen ja eri yhdis-
tysten kanssa. Vapaa-aikatoimi 
koulutt aa vapaaehtoisia toimi-
maan vetäjinä erilaisille ikäih-
misten virkistys- ja liikuntaryh-
mille. Ylläpidetään ja kehite-
tään toimintaa vapaaehtoisten 
ulkoiluystävien kanssa.

Kevään 2017 aikana järjeste-
tään keskusteluti laisuuksia eri 
puolilla Loviisaa. Ikäihmiset 
voivat osallistua ti laisuuksiin 
ja tehdä ehdotuksia ja esitt ää 
kysymyksiä koskien ikäänty-
neiden kuntalaisten palvelu-
ja. Samalla selvitetään, onko 
kiinnostusta perustaa asukas-
neuvosto Loviisan ikäihmisiä 
varten.

Ikäihmisille tarjotaan mahdol-
lisuus kuljetuspalveluun (sosi-
aalihuoltolain 23. §:n mukai-
sesti ). Kuljetuspalvelu myön-
netään tarveharkintaisesti  ja 
se on tulosidonnainen. Kulje-
tuspalvelu on tarkoitett u yli 
65-vuoti aille henkilöille, jotka 
eivät kykene käytt ämään bus-
sia tai linjataksia ja jotka eivät 
ole vaikeavammaisia.

Omahoitajat, fysioterapeutti   ja 
päälliköt.

Kuntohoitaja ja fysioterapeut-
ti .

Palvelupäällikkö ja hyvinvointi -
koordinaatt ori.

Palvelupäällikkö ja palveluvas-
taava.
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Vetovoimaisuus ja kilpailukyky: palveluiden saatavuuden ja joustavuuden parantaminen sekä di-
gitalisaation hyödyntäminen aiempaa monipuolisemmin 

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Tarjotaan monipuolisia, asia-
kaslähtöisiä ja turvallista koto-
na asumista tukevia palveluja.

Henkilökunnan asiakkaiden 
luona viett ämä aika lisääntyy. 

Säännöllistä koti hoitoa laajen-
netaan ja siitä tulee monialai-
sempaa. Koti hoidon ja Lovii-
san koti sairaalan välistä yhteis-
työtä kehitetään edelleen. 

Erilaisia ikäihmisten tukipalve-
luja siirretään yksityisille toi-
mijoille ja tyött ömille.

Toiminnanohjauksen opti -
mointi ohjelma otetaan käyt-
töön helpott amaan henkilö-
resurssien suunnitt elua.

Koti hoidon lääkärit ja sairaan-
hoitajat sekä koti sairaala pi-
tävät säännöllisesti  yhteisiä 
kokouksia. Asiakkaat koti ute-
taan sairaaloista nopeammin 
ja he saavat jatkokuntoutusta 
kotona.

Lääkkeiden annosjakelukokeilu 
aloitetaan noin 30:lle koti hoi-
don asiakkaalle. Loviisan Kruu-
nu-apteekki toimitt aa lääkkeet 
koti hoidolle annospusseissa 
kahden viikon välein. 

Työllisyyskoordinaatt orin kans-
sa tehdään yhteistyötä ja pit-
käaikaistyött ömiä palkataan 
hoitamaan erilaisia senioripal-
velujen tukipalveluja.

Palveluvastaava ja koti hoido-
nohjaaja

Palveluvastaava ja koti hoido-
nohjaaja

Palveluvastaava ja koti hoidon 
ohjaaja.

Palveluvastaava.
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Henkilöstö ja johtaminen: rohkea, vastuullinen ja oikeudenmukainen johtaminen sekä palvelu-
henkinen ja osallistava päätöksenteko työllisyyttä huomioiden 

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Lisätään työmoti vaati ota.

Sairauspoissaolopäivät ja yli-
työtunnit vähenevät.

Kehitetään ja ylläpidetään 
henkilöstön osaamista.

Hyödynnetään henkilökunnan 
osaamista ja pätevyytt ä.

Risti riitati lanteet ja työn haas-
teet ratkaistaan yhdessä.

Käydään kolmikantakeskuste-
luja ja suhtaudutaan akti ivi-
sesti  sairauspoissaoloihin. Yli-
työtunteihin reagoidaan nope-
asti . Järjestetään tarvitt aessa 
yksilö- tai ryhmätyönohjausta 
ennaltaehkäisevästi .

Henkilökunnalle järjestetään 
erilaisia sisäisiä koulutuksia.

Hoidossa hyödynnetään hen-
kilöstön erityisosaamista, 
esim. muisti hoitajakoulutuk-
sen saanut hoitohenkilöstö te-
kee tukikäyntejä ja muisti tes-
tejä ikäihmisille.

Kehityskeskusteluja ja sään-
nöllisiä työpaikkakokouksia 
järjestetään jokaisessa yksi-
kössä.

Sairauspoissaolojen lukumää-
rä ja työnohjauksen määrä.

Palveluvastaava.

Palveluvastaava ja esimiehet.

Esimiehet. 

Esimiehet.

Talous: talouden jatkuva seuranta ja tasapainottaminen

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Seurataan talousarviota vuo-
den aikana, laaditaan ennus-
teita ja reagoidaan poikkea-
miin.

Prosesseja tehostetaan ja uu-
sia toimintamalleja etsitään. 
Ikäihmisten kalliista laitoshoi-
dosta luovutaan ja se korva-
taan tehostetulla koti hoidolla 
ja palveluasumisella.

Pysytään talousarvion raa-
meissa. Seurataan akti ivisesti  
senioripalvelujen tavoitt eiden 
toteutumista.

Palvelupäällikkö, palveluvas-
taava ja lähiesimiehet.

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat
21134 Senioripalvelut

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)
TILINPÄÄTÖS 

2015
TALOUSARVIO 

2016
muutoksineen

TALOUSARVIO 
2017

TALOUS-
SUUNNITELMA 

2018

TALOUS-
SUUNNITELMA 

2019

Toimintatuotot 4 755 062 3 827 850 3 966 052 4 017 600

josta sisäiset 978 678

Toimintakulut -17 780 490 -15 484 863 -16 145 943 -16 355 840

josta sisäiset -3 809 898 -1 843 803 -1 792 597 -1 815 901

Toimintakate -13 025 428 -11 657 013 -12 179 891 -12 338 240

josta sisäiset -2 831 220 -1 843 803 -1 792 597 -1 815 901

Toimintakate ulkoinen -10 194 208 -9 813 210 -10 387 294 -10 522 339
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Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto) (ulkoiset) 
Senioripalvelut

TP 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018

75 vuott a täytt äneet 1 709 1 760 1 760 1 760

65–74 vuoti aat 2 226 2 350 2 427 2 427

Kotona asuvat ikäluokassa 75 +, % ikäluokasta 89,9 90,2 89,9 90,2

Omaishoito

Omaishoitajat 74 80 80 85

Katt avuusprosentti   ikäluokasta 75 + 4,7 4,7 4,7

Koti hoito

Asiakkaita säännöllisessä koti hoidossa (sisältää säännöllisen koti -
sairaanhoidon) ikäluokassa 75 +

284 266 280 280

Katt avuusprosentti   ikäluokassa 75 + 16,7 15,6 16,0 16,0

Asiakkaita säännöllisessä koti hoidossa (sisältää säännöllisen koti -
sairaanhoidon) ikäluokassa alle 75 vuott a

94 80 90 90

Katt avuusprosentti   alle 75-vuoti aille 4,2 3,4 3,7 3,7

Tehostett u palveluasuminen
Paikkamäärä; oma toiminta + ostopalvelut 123 123–129

(1.10.16 alk.)
153 182

Katt avuusprosentti   ikäluokassa 75 + 6,7 
(114 henk.) 

6,5 
(114 henk.)

8,1 
(141 henk.)

9,8 
(172 henk.)

Katt avuusprosentti   ikäluokassa 65–74 0,4 
(9 henk.)

0,4 
(8 henk.)

0,5 
(12 henk.)

0,5 
(10 henk.)

Oma toiminta

Paikkamäärä 60 60 + 6
1,10 –>

90 119

Ostopalvelut

Paikkamäärä 63 63 63 63

Laitoshoito/pitkäaikainen

Paikkamäärä 64 64 41

Katt avuusprosentti   ikäluokassa 75 + 3,4 
(58 henk.)

3,3 
(58 henk.)

2,1 
(36 henk.)

Katt avuusprosentti   ikäluokassa 65–74 0,3 
(6 henk.)

0,3 
(6 henk.)

0,3 
(5 henk.)

Lyhytaikaishoitopaikat/laitoshoito, joista: 13 13 13–15 13–15

Rosenkullan intervallihoito-osastolla 7 7 6 6

Hemgårdenissa 3 3

Taasiakodissa 2 2 6–8 6–8

Hambergin kodissa 1 1

Odotusaika (kun päätös on tehty) ympärivuorokauti seen hoi-
toon (keskimäärin vuoden aikana)

73 vrk 40 vrk 25–30 vrk 14–20 vrk
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Riskien arviointi ja hallinta
Tärkein tavoite suunnittelukaudella on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimin-
takykyä sekä mahdollistaa ikääntyneen väestön kotona asuminen ja vähentää vanhusten laitos-
hoitoa. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on onnistuttava kehittämään ennalta ehkäisevää ja 
kuntouttavaa hoitoa sekä kotihoidon palveluja. Samalla on lisättävä tehostetun palveluasumisen 
paikkoja. Jos näitä tavoitteita ei kyetä saavuttamaan, on senioripalveluissa tulevaisuudessa laitos-
mainen palvelurakenne, joka ei ole asiakaskeskeinen ja joka ajan mittaan nostaa kustannuksia. 

Jotta yhä lisääntyvä määrä ikäihmisiä kyetään hoitamaan, on koulutetun henkilökunnan saata-
vuus etenkin kotihoidossa turvattava. Sen vuoksi on tärkeää tukea henkilöstöä sekä parantaa jak-
samista ja työmotivaatiota. Senioripalveluista on määrätietoisella työllä tehtävä houkutteleva vaih-
toehto, jotta henkilökunnan hankinnassa onnistutaan.

Vastuualuetason avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta 
vuosille 2017–2019

Vastuualueen nimi: Alueelliset palvelut 

Vastuuhenkilöt: perusturvajohtaja ja johtava lääkäri

Vastuualueen tehtävät
Vastuualue sisältää erikoissairaanhoidon ja terveydensuojelun. Helsingin ja Uudenmaan sairaan-
hoitopiiri vastaa pääsääntöisesti erikoissairaanhoidosta. Loviisan kaupungilla on myös yhteistoi-
mintasopimus Kymenlaakson sairaanhoitopiirin kanssa. Porvoon kaupunki vastaa ympäristöter-
veydenhuollon palveluista.

Vastuualueen toiminnan painopisteet ovat
• Asiakas ja kuntalainen: asiakkaiden aktiivisen roolin vahvistaminen, varhainen puuttuminen 

sekä omahoidon ja kuntouttavan työotteen tehostaminen 
• Henkilöstö ja johtaminen: rohkea, vastuullinen ja oikeudenmukainen johtaminen sekä palvelu-

henkinen ja osallistava päätöksenteko työllisyyttä huomioiden
• Talous: talouden jatkuva seuranta ja tasapainottaminen.

Toimintaympäristön muutokset ja käynnissä olevat työt suunnittelukaudella
Vuonna 2017 astunee voimaan sekä uusi päivystysasetus että sote-järjestämislaki. Mikäli sote-
uudistus toteutuu luvatussa aikataulussa, se leimaa yhteistoimintaa erikoissairaanhoidon kanssa 
hyvinkin suuressa määrin. Luvassa on tuolloin suuri määrä erilaisia yhteistyöhankkeita ja yhteen-
sovittamisprosesseja, joiden tarkempi sisältö muotoutuu vasta vuoden 2017 aikana, talousarvion 
laadinnan jälkeen. Jos uudistus jostain syystä viivästyy, yhteistoiminta erikoissairaanhoidon kans-
sa syvenee joka tapauksessa palliatiivisen poliklinikan, apuvälinekeskuksen, tupakasta vieroitus-
toiminnan ja tiivistyvän konsultaatiotoiminnan myötä. Myös uuden päivystysasetuksen mukanaan 
tuomat vaatimukset muuttavat toimintaympäristöä kummankin yhteistyösairaalan kohdalla. Ym-
päristöterveydenhuolto on elänyt jo monta vuotta alueellisen yhteistoiminnan aikaa, joten sote-
uudistuksella on todennäköisesti siihen vain vähäinen vaikutus.
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Vuoden 2017 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä 
tavoitteiden toteutumisen seuranta

Asiakas ja kuntalainen: asiakkaiden aktiivisen roolin vahvistaminen, varhainen puuttuminen sekä 
omahoidon ja kuntouttavan työotteen tehostaminen 

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Omahoito ja kuntoutt ava hoi-
to huomioidaan yhteisten pal-
veluprosessien luomisessa.

Omahoidon osuus integroi-
daan poti laan palveluproses-
seihin mahdollisuuksien mu-
kaan sekä erikoissairaanhoi-
dossa ett ä perusterveyden-
huollossa.

Omahoito on kuvatt u palvelu-
muodoissa. Kuntoutt ava yksik-
kö on mahdollisesti  perustett u 
Porvoon sairaalaan.

Informaati o, joka annetaan 
yhteisten erikoissairaanhoidon 
ja perusterveydenhuollon vä-
listen suunnitt elu- ja toimeen-
panokokousten yhteydessä.

Henkilöstö ja johtaminen: rohkea, vastuullinen ja oikeudenmukainen johtaminen sekä palvelu-
henkinen ja osallistava päätöksenteko työllisyyttä huomioiden 

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Harjoitetaan rohkeaa, vastuul-
lista ja oikeudenmukaista yh-
teisjohtamista ja yhteistyötä 
erikoissairaanhoidon ja perus-
terveydenhuollon välillä sote-
uudistusta rakentaen.

Rakennetaan yhteiset ja toimi-
vat suunnitt elufoorumit eri-
koissairaanhoidon ja peruster-
veydenhuollon välille.

Itä-Uudellamaalla ja Uudella-
maalla erikoissairaanhoito ja 
kunti en perusterveydenhuol-
to suunnitt elevat ja rakentavat 
”yhteistä tulevaisuutt a”.

Osavuoti skatsauksen ti lan-
nearvio suunnitt elun etene-
misestä.

Talous: talouden jatkuva seuranta ja tasapainottaminen 

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Palveluja tuotetaan kustan-
nustehokkaasti .

Talousarvion seuranta on jat-
kuvaa ja poikkeamiin reagoi-
daan varhaisessa vaiheessa.

Talousarvion toteutuminen. Osavuoti skatsaus, joka sisältää 
arvion ja ennusteen.

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat
21135 Alueelliset palvelut

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)
TILINPÄÄTÖS 

2015
TALOUSARVIO 

2016
muutoksineen

TALOUSARVIO 
2017

TALOUS-
SUUNNITELMA 

2018

TALOUS-
SUUNNITELMA 

2019

Toimintatuotot 90 995 83 890 92 890 94 100

josta sisäiset

Toimintakulut -19 497 027 -19 693 517 -18 504 111 -18 744 664

josta sisäiset -89 180 -37 367 -36 601 -37 077

Toimintakate -19 406 032 -19 609 627 -18 411 221 -18 650 564

josta sisäiset -89 180 -37 367 -36 601 -37 077

Toimintakate ulkoinen -19 316 852 -19 572 260 -18 374 620 -18 613 488

Josta Lapinjärven osuus n. 64 000 euroa.
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SIVISTYSKESKUS
Toimintaperiaatteet

Sivistyskeskus tarjoaa kaupungin asukkaille monipuolisia ja laadukkaita varhaiskasvatus-, ope-
tus-, koulutus-, vapaan sivistystyön, vapaa-aika-, museo-, kulttuuri- ja kirjastopalveluita.

Palveluita tarjotaan ja järjestetään Loviisan kaupungin strategia huomioiden osaavan ja motivoitu-
neen henkilökunnan kautta asiakaslähtöisesti. Palveluita ylläpidetään ja kehitetään yhteistyössä 
muiden hallintokuntien, asukkaiden ja yhdistysten kanssa. Sivistyskeskus panostaa kaksikielisellä 
toiminnallaan lasten ja nuorten hyvinvointiin, elämänlaadun parantamiseen, kulttuuriprofi ilin luo-
miseen sekä terveiden elämäntapojen ja aktiivisen kansalaisuuden edistämiseen.

Sivistyskeskukseen kuuluvat seuraavat vastuualueet:
• hallinto ja kehittäminen
• varhaiskasvatus
• koulutus
• lukio ja ammatillinen koulutus
• vapaa sivistystyö
• vapaa-aikatoimi
• kirjasto- ja kulttuuritoimi.

Lainsäädännössä småbarnspedagogik on uusi ruotsinkielinen termi aiemmin käytetylle termille 
småbarnsfostran. Näin ollen uutta termiä käytetään tässä talousarvioissa. Suomenkielinen termi 
varhaiskasvatus ei ole muuttunut.

Toiminnan painopisteet ovat 
1. Asiakas ja kuntalainen: palvelut, osallisuus ja hyvinvointi
2. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky: kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen ja sijainnin hyödyn-

täminen 
3. Henkilöstö ja johtaminen: toimivat yhteistyö- ja johtamisjärjestelmät sekä osaava, motivoitunut 

ja hyvinvoiva henkilöstö
4. Talous: terve ja kustannustehokas kuntatalous.
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Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat (toimintakate on sitova kaupunginvaltuustoon 
nähden)

2114 Sivistyskeskus
TILINPÄÄTÖS 

2015
TALOUSARVIO 

2016
muutoksineen

TALOUSARVIO 
2017

TALOUS-
SUUNNITELMA 

2018

TALOUS- 
SUUNNITELMA 

2019

Myynti tuotot 2 061 887 1 113 626 1 118 810 1 133 355 1 148 088

Maksutuotot 1 105 109 1 037 489 1 055 460 1 069 181 1 083 080

Tuet ja avustukset 423 230 401 324 289 075 292 833 296 640

Vuokratuotot 42 227 247 548 68 326 69 214 70 114

Muut toimintatuotot 373 739 17 900 179 420 181 752 184 115

Toimintatuotot 4 006 192 2 817 887 2 711 091 2 746 335 2 782 038

josta sisäiset 1 237 534 184 222 159 420 161 492 163 592

Henkilöstökulut -18 667 914 -19 018 930 -18 571 140 -18 812 565 -19 057 128

Palvelujen ostot -7 271 111 -5 672 795 -5 852 277 -5 928 357 -6 005 425

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -826 324 -818 888 -912 694 -924 559 -936 578

Avustukset -1 326 655 -1 392 300 -1 381 300 -1 399 257 -1 417 447

Muut toimintakulut -4 207 305 -4 213 296 -4 203 854 -4 258 504 -4 313 865

Toimintakulut -32 299 309 -31 116 209 -30 921 265 -31 323 241 -31 730 444

josta sisäiset -7 485 288 -5 605 854 -5 761 427 -5 836 326 -5 912 198

Toimintakate -28 293 117 -28 298 322 -28 210 174 -28 576 906 -28 948 406

josta sisäiset -6 247 754 -5 421 632 -5 602 007 -5 674 833 -5 748 606

Toimintakate ulkoinen -22 045 363 -22 876 690 -22 608 167 -22 902 073 -23 199 800

Poistot ja arvonalentumiset -39 971 -114 690 -114 690 -114 690 -114 690

Kustannuslaskennalliset erät -840 440 -927 250 -939 304 -951 515

Kaupunkistrategiasta ja toiminnan painopisteistä johdetut, kaupunginvaltuustoon nähden sitovat 
avaintavoitteet vuodelle 2017 ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi
Sivistyskeskuksen toiminnan painopisteet: 

1. Asiakas ja kuntalainen: palvelu, osallisuus ja hyvinvointi 

AVAINTAVOITE Tavoitetaso Toimintasuunnitelma Vastuuhenkilöt

Kuntalaisten sujuva arki kestä-
vä taloudellinen kehitys huo-
mioiden.

Sivistyskeskuksen palvelut jär-
jestetään vuorovaikutt eisesti  
ja asiakaslähtöisesti  kuntalais-
ten hyvinvointi a tukien.

Kehitetään palveluita ja rea-
goidaan muutostarpeisiin.

Laaditaan keskuksen arvioin-
ti suunnitelma, jonka perus-
teella arvioidaan toimintaa ja 
osallistetaan kuntalaisia.

Keskuksen johtaja, vastuualu-
eiden päälliköt ja yksiköiden 
esimiehet.
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2. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky: kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen ja sijainnin hyödyntä-
minen

AVAINTAVOITE Tavoitetaso Toimintasuunnitelma Vastuuhenkilöt

Positi ivinen kuva kaupungista 
vetovoimaisuuden ja yhteisöl-
lisyyden lisääminen.

Lisätään kaupungin houkutt e-
levuutt a tarjoamalla laaduk-
kaita palveluja lähellä kunta-
laista.

Kehitetään yhteistyötä muiden 
toimijoiden kanssa.

Lisätään näkyvyytt ä. 

Keskuksen johtaja, vastuualu-
eiden päälliköt ja yksiköiden 
esimiehet.

3. Henkilöstö ja johtaminen: toimivat yhteistyö- ja johtamisjärjestelmät sekä osaava, motivoitunut 
ja hyvinvoiva henkilöstö 

AVAINTAVOITE Tavoitetaso Toimintasuunnitelma Vastuuhenkilöt

Osaava, moti voitunut ja hyvin-
voiva henkilökunta. 

Panostetaan hyvään johtami-
seen sekä ammatti  taitoiseen 
ja moti voituneeseen henkilö-
kuntaan.

Osallistutaan sekä sisäisiin ett ä 
ulkoisiin koulutuksiin.

Käydään vuositt aiset kehitys-
keskustelut.

Järjestetään työnohjausta en-
naltaehkäisevästi .

Keskuksen johtaja, vastuu-alu-
eiden päälliköt ja yksiköiden 
esimiehet.

4. Talous: terve ja kustannustehokas talous 

AVAINTAVOITE Tavoitetaso Toimintasuunnitelma Vastuuhenkilöt

Taloudenpidon suunnitelmalli-
suus ja seuranta.

Sopeutetaan toimintaa talou-
delliseen ti lanteeseen.

Seurataan talousarvion toteu-
maa, laaditaan ennusteita ja 
reagoidaan poikkeamiin.

Keskuksen johtaja, vastuu-alu-
eiden päälliköt ja yksiköiden 
esimiehet.

Vuoden 2017 ja tulevien vuosien toiminta on edelleen haasteellista. Taloudellinen tilanne vaatii 
jatkuvaa tehostamista. Tasapainottaminen edellyttää paljon hallinnollista työtä sekä hyvää muu-
tosjohtamista.

Vastuualuetason avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta 
vuosille 2017–2019

Vastuualueen nimi: Hallinto ja kehittäminen

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja, taloussuunnittelija, suunnittelija 

Vastuualueen tehtävät
Vastuualueen tehtävänä on tuottaa ja ylläpitää tasavertaisia ja kustannustehokkaasti toimivia si-
vistyspalveluja koko alueelle ja alueen asukkaille. Vastuualue huolehtii keskuksen yhteisistä ta-
lous- ja hallintotehtävistä. Toimintaa ohjaavat säädökset opetustoimesta, opetus- ja kulttuuritoi-
men rahoituksesta, hankintatoimesta ja hallintomenettelystä. Vastuualue hoitaa lisäksi oppilaskul-
jetusten hallinnoinnin ja koordinoinnin.

Vastuualueen toiminnan painopisteet ovat
1. Asiakas ja kuntalainen: luodaan kuntalaisille sujuva arki kestävä taloudellinen kehitys huomioi-

den
2. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky: luodaan positiivinen kuva kaupungista sekä lisätään vetovoimai-

suutta ja yhteisöllisyyttä 
3. Henkilöstö ja johtaminen: osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilökunta
4. Talous: taloudenpidon suunnitelmallisuus ja seuranta.
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Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet
Sivistyskeskuksessa tarkastellaan suunnittelukaudella säännöllisesti palvelutarjonnan riittävyyttä 
suhteessa palvelutarpeeseen sekä asukasmuutoksiin ja –ennusteisiin. Suunnittelukauden aikana 
on kaikessa toiminnassa huomioitava tehostamis- ja sopeuttamistarpeet. 

Valtakunnalliset muutokset, joilla on vaikutusta mm. valtion rahoitukseen, huomioidaan toiminnas-
sa ja tulevassa suunnittelussa ja palvelutarjonnan järjestämisessä. 

Riskiarviointi 
– Koko  keskuksen henkilökunnan osallistaminen arviontisuunnitelma- sekä kehittämissuunnitel-
   matyössä.
– Henkilökunnan sitouttaminen uuden johtamistavan kehittämisessä ja käyttöönotossa.
– Kehityskeskustelujen perusteella laadittavien henkilökohtaisten ja työyhteisöjen kehittämissuun
   nitelmien laadinta.

Vuoden 2017 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä 
tavoitteiden toteutumisen seuranta

1. Asiakas ja kuntalainen: luodaan kuntalaisille sujuva arki kestävä taloudellinen kehitys huomioiden 

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Järjestetään sivistyskeskuksen 
palvelut vuorovaikutt eisesti  ja 
asiakaslähtöisesti  kuntalaisten 
hyvinvointi a tukien.

Laaditaan keskuksen arviointi -
suunnitelma, jonka perusteel-
la voidaan vuositt ain vuodesta 
2018 eteenpäin eri tavoin arvi-
oida toimintaa. 

Jatketaan keskuksen kehitt ä-
missuunnitelmatyötä.

Laaditaan arviointi suunnitel-
man kevään aikana ja se hy-
väksytään syksyllä 2017 ja ote-
taan käytt öön vuoden 2018 
alusta.

Kehitt ämissuunnitelman suun-
taviivat käsitellään uuden val-
tuustokauden alussa poliitti  -
sissa toimielimissä.

Keskuksen johtaja ja vastuu-
alueiden päälliköt.

2. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky: luodaan positiivinen kuva kaupungista sekä lisätään vetovoi-
maisuutta ja yhteisöllisyyttä 

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Lisätään kaupungin houkutt e-
levuutt a tarjoamalla laaduk-
kaita palveluja lähellä kunta-
laista.

Lisätään vastuualueiden näky-
vyytt ä ja houkutt elevuutt a eri 
toimenpitein.

Laaditaan esitt eitä, joiden 
avulla näkyvyys ja vetovoimai-
suus lisääntyvät. Ollaan akti ivi-
nen toimija sosiaalisessa me-
diassa, mm. Facebookissa.

Keskuksen johtaja ja vastuu-
alueiden päälliköt.
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3. Henkilöstö ja johtaminen: osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilökunta 

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Panostetaan hyvään johtami-
seen sekä ammatti  taitoiseen 
ja moti voituneeseen henkilö-
kuntaan.

Osallistutaan johtamiskoulu-
tuksiin, jotka tukevat ja kehit-
tävät keskuksen toimintaa. 

Osallistutaan uuden johtamis-
tavan kehitt ämiseen ja ote-
taan käytt öön uusia käytäntöjä 
perusturvakeskuksen ja sivis-
tyskeskuksen palvelumuoto-
jen välille.

Työhyvinvointi kyselyn toteut-
taminen 

Käydään jokaisen työntekijän 
kanssa kehityskeskustelut, joi-
den perusteella laaditaan hen-
kilökohtaiset ja työyhteisön 
kehitt ämissuunnitelmat. 

Osallistutaan sisäisin ja ulkoi-
siin johtamiskoulutuksiin.

Kehitetään yhteisiä toiminta-
tapoja perusturvakeskuksen 
lasten, nuorten ja perheiden 
palveluiden kanssa.

Hyödynnetään työhyvinvointi -
kyselyn tuloksia

Kirjataan kehityskeskustelut 
sekä henkilökohtaiset ja työ-
yhteisön kehitt ämissuunni-
telmat.

Keskuksen johtaja ja vastuu-
alueiden päälliköt.

4. Talous: taloudenpidon suunnitelmallisuus ja seuranta 

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Sopeutetaan toimintaa talou-
delliseen ti lanteeseen.

Seurataan talousarvion toteu-
maa, laaditaan ennusteita ja 
reagoidaan poikkeamiin. 

Osavuosikatsaus ja ti linpäätös. Keskuksen johtaja ja vastuu-
alueiden päälliköt.

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat
21140 Hallinto ja kehittäminen
Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

TILINPÄÄTÖS 
2015

TALOUSARVIO 
2016

muutoksineen

TALOUSARVIO 
2017

TALOUS-
SUUNNITELMA 

2018

TALOUS-
SUUNNITELMA 

2019

Toimintatuotot 985 089 15 500 15 500 15 702 15 906

josta sisäiset 969 441

Toimintakulut -969 445 -976 205 -409 753 -415 080 -420 476

josta sisäiset -44 028 -8 131 -4 571 -4 630 -4 691

Toimintakate 15 644 -960 705 -394 253 -399 378 -404 570

josta sisäiset 925 413 -8 131 -4 571 -4 630 -4 691

Toimintakate ulkoinen -909 769 -952 574 -389 682 -394 748 -399 880

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto) (ulkoiset)

TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

Nett omenot, euroa/asukas 58,8 ulk. 61,4 ulk. 25,2 ext.

(1,0 + sis.) (0 + sis.)
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Vastuualuetason avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta 
vuosille 2017–2019

Vastuualueen nimi: Varhaiskasvatus

Vastuuhenkilö: varhaiskasvatuspäällikkö, päiväkodinjohtajat

Vastuualueen tehtävät
Vastuualueen tehtävänä on tarjota alle kouluikäisille lapsille monipuolisia ja laadukkaita varhais-
kasvatuspalveluja, jotka vastaavat lasten ja heidän perheidensä tarpeita ja toivomuksia parhaalla 
mahdollisella tavalla. 

Varhaiskasvatus koostuu lapsen suunnitelmallisesta ja tavoitteellisesta kasvatuksen, opetuksen 
ja hoidon muodostamasta kokonaisuudesta, jossa painottuu pedagogiikka.

Vastuualueen toiminnan painopisteet
1. Asiakas ja kuntalainen: luodaan kuntalaisille sujuva arki kestävä taloudellinen kehitys huomi-

oiden
2. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky: luodaan positiivinen kuva kaupungista sekä lisätään vetovoi-

maisuutta ja yhteisöllisyyttä
3. Henkilöstö ja johtaminen: osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilökunta
4. Talous: taloudenpidon suunnitelmallisuus ja seuranta.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet
Varhaiskasvatuksen sisällöllinen laatu
Varhaiskasvatuksen valtakunnalliset uudet perusteet valmistuvat lokakuun 2016 aikana. Sen jäl-
keen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma päivitetään, kuten myös lapsen henkilökohtainen var-
haiskasvatussuunnitelman lomake.

Varhaiskasvatuksen kysyntä
Varhaiskasvatuksen tarve vaihtelee eri kaupunginosissa. Sävträskissä ja Isnäsissä olisi tarvetta 
lisäpaikoille. Tilojen saatavuutta selvitellään.

Kuggomin päiväkodin tulevaisuus 
Kuggomin päiväkodin vuokrasopimus on tehty vain vuodeksi eteenpäin, joten se umpeutuu 
31.7.2017. Toiminnan jatkumista muissa tiloissa selvitetään edelleen, jotta päätös asiaan saatai-
siin ajoissa ennen seuraavan toimintakauden suunnittelua.
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Riskiarvio
– Rekrytoinnin tehostaminen ei takaa muodollisesti kelpoisten hakijoiden määrää. 
– Yhden ryhmän päiväkotien lastentarhanopettaja ei saa työyhteisössään vertaistukea pedago-
   gisissa asioissa.
– Laadukkaiden varhaiskasvatuspalveluiden takaamiselle tarvitaan laaja yhteistyöverkosto.
– Kielikylvyn jatkuvuuteen ei ole mitään takeita kaupungin vähentyneen syntyvyyden takia.

Vuoden 2017 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä 
tavoitteiden toteutumisen seuranta

1. Asiakas ja kuntalainen: luodaan kuntalaisille sujuva arki kestävä taloudellinen kehitys huomioiden 

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Järjestetään varhaiskasvatus-
palvelut vuorovaikutt eisesti  ja 
asiakaslähtöisesti  lasten hy-
vinvointi a tukien.

Treffi  s jatkaa avointa varhaiskas-
vatustoimintaa Loviisassa ja pi-
tää perhekahvilaa Koskenkylässä, 
jossa teemapäivät järjestetään 
yhdessä perusturvakeskuksen 
kanssa.

Päiväkodeissa ja ryhmäperhepäi-
väkodeissa on otett u käytt öön 
omahoitajasysteemi lapsen aloit-
taessa varhaiskasvatuksen, johon 
kuuluu mm. koti käynti .

Varhaiskasvatuskeskustelut käy-
dään jokaisen lapsen huoltajien 
kanssa.

Otetaan peda.net-ohjelma käyt-
töön
– informaati okanava vanhem-
mille
– arviointi lomake, viedään peda.
neti in
– järjestetään henkilöstölle koulu-
tusta ohjelman käytöstä.

Päivähoito-ohjelmaan ti lataan 
uusi osio, joka mahdollistaa huol-
tajia ilmoitt amaan sähköisesti  lap-
sen tarpeen varhaiskasvatukses-
sa, sekä mobiilikirjauksen lapsen 
läsnäolosta.

Seurataan Treffi  ksen osallistu-
jamääriä.

Huoltajien kanssa käydyt var-
haiskasvatuskeskustelut kirja-
taan ja yhdessä tehdyt päätök-
set ovat perustana varhaiskas-
vatustoiminnan suunnitt elulle.

Ohjelma otetaan käytt öön vii-
meistään 1.8.2017.

Ohjelma otetaan käytt öön vii-
meistään 1.8.2017.

Osavuosikatsaus.

Varhaiskasvatuspäällikkö 
yhdessä päiväkodinjohtaji-
en kanssa.
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2. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky: luodaan positiivinen kuva kaupungista ja lisätään vetovoi-
maisuutta ja yhteisöllisyyttä 

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Lisätään kaupungin houkutt e-
levuutt a tarjoamalla laaduk-
kaita varhaiskasvatuspalveluja 
lähellä lapsiperheitä.

Päivitetään varhaiskasvatus-
suunnitelmaa.

Selvitetään Kuggomin päiväko-
din tulevaisuutt a ja Sävträskin 
ja Isnäsin lisäpaikkatarvett a.

Toteutetaan yhteistyökokeilu 
yhdessä huoltajien kanssa päi-
vitt ämällä lapsen varhaiskas-
vatussuunnitelma samanaikai-
sesti  lastenneuvolan 3-vuoti s- 
tarkastuksen yhteydessä.

Osallistutaan varhaiskasva-
tuksen ja koulutuksen palve-
luiden esitt een tekemiseen.

Kielikylpyryhmä perustetaan 
Rauhalan päiväkoti in 1.8.2017.

Päivitett y varhaiskasvatus-
suunnitelma otetaan käytt öön 
1.8.2017.

Löydetään Kuggomin, Hem-
backan ja Isnäsin varhaiskas-
vatusta tarvitseville lapsille so-
pivat ti lat.

Kerätään palautett a vanhem-
milta.

Esite valmistuu vuoden 2017 
aikana.

Osavuosikatsaus.

Varhaiskasvatuspäällikkö yh-
dessä päiväkodinjohtajien 
kanssa.

3. Henkilöstö ja johtaminen: osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilökunta 

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Panostetaan hyvään johtami-
seen sekä ammatti  taitoiseen 
ja moti voituneeseen henkilö-
kuntaan.

Käydään vuositt aiset kehitys-
keskustelut touko–kesäkuussa.

Järjestetään työnohjausta en-
naltaehkäisevästi .

Henkilöstö osallistuu sekä si-
säisiin ett ä ulkoisiin täyden-
nyskoulutuksiin.

Osallistutaan uuden johtamis-
tavan kehitt ämiseen ja ote-
taan käytt öön uusia käytäntöjä 
perusturvakeskuksen ja sivis-
tyskeskuksen palvelumuoto-
jen välille.

Esimies kirjaa kehityskeskus-
telut.

Esimies määrää henkilökun-
nan osallistumaan tarvitt aviin 
täydennyskoulutuksiin.

Treffi  ksen perhekahvilan toi-
mivuus ja kokeilun, jossa lap-
sen varhaiskasvatussuunnitel-
ma tehdään lapsen 3-vuoti s-
tarkastuksen yhteydessä, on-
nistuminen.

Osavuosikatsaus.

Varhaiskasvatuspäällikkö yh-
dessä päiväkodinjohtajien 
kanssa.

4. Talous: taloudenpidon suunnitelmallisuus ja seuranta 

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Sopeutetaan varhaiskasvatus-
toimintaa taloudelliseen ti lan-
teeseen.

Seurataan talousarviota jatku-
vasti  ja reagoidaan poikkea-
miin varhaisessa vaiheessa.

Jokainen yksikkö vastaa ta-
lousarvion tarkasta seuran-
nasta.

Arvioidaan uuden henkilö-
kunnan tai sijaisten palkkaami-
sen tarvett a tapauskohtaisesti  
lakisääteisiä henkilöstö-
mitoituksia koskevia määräyk-
siä noudatt aen.

Osavuosikatsaus.

Varhaiskasvatuspäällikkö yh-
dessä päiväkodinjohtajien 
kanssa.
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Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat
21141 Varhaiskasvatus

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)
TILINPÄÄTÖS 

2015
TALOUSARVIO 

2016
muutoksineen

TALOUSARVIO 
2017

TALOUS-
SUUNNITELMA 

2018

TALOUS-
SUUNNITELMA 

2019

Toimintatuotot 926 362 821 400 849 000 860037 871217

josta sisäiset

Toimintakulut -8 011 474 -7 565 138 -7 674 920 -7774694 -7875765

josta sisäiset -1 540 323 -1 082 413 -1 130 192 -1 144 884 -1 159 768

Toimintakate -7 085 112 -6 743 738 -6 825 920 -6 914 657 -7 004 548

josta sisäiset -1540323 -1082413 -1130192 -1144884 -1159768

Toimintakate ulkoinen -5 544 789 -5 661 325 -5 695 728 -5 769 772 -5 844 780

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto) (ulkoiset)

TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

0–6-vuoti aiden määrä 982 1 000 800 820 830

Päivähoidossa

Lapset 509 540 540 550 565

euroa/lapsi, nett o 7 045 ulk. 6 730 ulk. 6 831 ulk.

(9 831 + sis.) ( 9 329 + sis.)

Ryhmäperhepäivähoidossa

Lapset 39 30 20 20 20

euroa/lapsi, nett o 7 688 ulk. 8 729 ulk. 10 270 ulk.

(9 156 + sis.) (10 402 + sis.)

Perhepäivähoidossa

Lapset 26 20 12 12 8

euroa/lapsi, nett o 11 051 ulk. 13 841 ulk. 15 343 ulk.

(11 951 + sis.) (14 774 + sis.)

Yhteensä päivähoidossa

Tukea tarvitsevat lapset 172 70 115 120 120

Vuorohoidossa olevat lapset 13 30 12 12 12

Koti hoidon tuet

Lakisääteinen, lapsia 218 225 185 190 195

Kuntalisä, perheitä 217 180 170 170

Yksityisen hoidon tuet

Lakisääteinen, lapsia 23 23 23 23 23

Kuntalisä, lapsia 23 23 23 23 23

Avoin varhaiskasvatus 

Treffi  s/perheitä/vuosi 199 140 170 180 180

Lapsia leikkikerhoissa 31 35 30 30 30

Leikkikerhon järjestäminen Rauhala päiväkodissa riippuu kielikylvyn alkamisesta. Molemmat vaih-
toehdot eivät mahdu saman katon alle, eikä koko- ja osa-aikapaikkoja keskustan alueella pystytä 
vähentämään.
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Vastuualuetason avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta 
vuosille 2017–2019

Vastuualueen nimi: Koulutus

Vastuuhenkilö: koulutuspäällikkö ja rehtorit/koulunjohtajat

Vastuualueen tehtävät
Koulutuksen lakisääteisiin tehtäviin kuuluu uuden opetussuunnitelman mukaisen esi- ja perusope-
tuksen järjestäminen, aamu- ja iltapäivätoiminnan ylläpitäminen sekä kerhotoiminnan järjestämi-
nen.

Lapsia ja nuoria osallistetaan tuottamaan itselleen sekä muille myönteisiä kasvu- ja oppimisko-
kemuksia, jolloin herää halu elinikäiseen oppimiseen. Kehitetään oppilaiden kykyä arvioida asioi-
ta kriittisesti, luoda uutta kulttuuria sekä uudistaa ajattelu- ja toimintatapoja. Heitä kannustetaan 
ilmaisemaan mielipiteitään. Heidät otetaan mukaan koulun yhteisten asioiden sekä oppimisen 
suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Opetuksessa ja kerhotoiminnassa turvataan aikuisen läsnäolo ja riittävä huolenpito sekä puutu-
taan nopeasti ja systemaattisesti kiusaamiseen. Koulu pyrkii yhteistoimintaan oppilaan elämään 
vaikuttavien muiden tahojen kanssa.

Perusopetus antaa oppilaille valmiudet ja kelpoisuuden toisen asteen opintoihin.

Vastuualueen toiminnan painopisteet
1. Asiakas ja kuntalainen: luodaan kuntalaisille sujuva arki kestävä taloudellinen kehitys huomi-

oiden
2. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky: luodaan positiivinen kuva kaupungista sekä lisätään vetovoi-

maisuutta ja yhteisöllisyyttä 
3. Henkilöstö ja johtaminen: osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilökunta
4. Talous: taloudenpidon suunnitelmallisuus ja seuranta.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet
Opetuksen sisällöllinen laatu
Opetuksen keskeisenä asiakirjana toimii opetussuunnitelma. Paikallinen opetussuunnitelma ja 
tuntijako otettiin käyttöön syksyllä 2016 esiopetuksessa ja luokilla 1–6. Opetussuunnitelma ote-
taan käyttöön porrastetusti alkaen vuosiluokasta 7 vuonna 2017. Osana opetussuunnitelmaa kou-
lujen lukuvuosisuunnitelmien kautta pyritään paikallisiin tavoitteisiin ja vahvuuksien hyödyntämi-
seen. Vuonna 2017 keskeisenä teemana on Suomi 100. Arviointi toteutetaan lukuvuosisuunnitel-
mien pohjalta. 

Pedagogiikan ja toimintakulttuurin uudistaminen.
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Tukimuotojen kehittäminen
Opiskeluhuoltoa kehitetään yhteistyössä perusturvakeskuksen kanssa niin, että siitä muodostuu 
toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus alkaen varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle saakka. Perus-
opetukseen valmistavaa opetusta ja valmistavan opetuksen jälkeistä tukea kehitetään.

ICT-suunnitelman jalkauttamista tuetaan kehittämällä ICT-tukea ja tietoteknistä osaamista.

Yhteistyö ja näkyvyys
Yhteistyötä muiden tahojen kanssa lisätään ja panostetaan paikallisiin toimijoihin ja luodaan aktii-
visesti positiivinen kuva opetuksesta. Päämääränä on laadukas perusopetus kahdella kielellä pe-
rustuen opetus- ja kulttuuriministeriön laatimiin laatukriteereihin.

Koulurakennushankkeiden käynnistäminen
Lovisanejdens högstadiumin ja Koskenkylän kouluhankkeiden valmistelu aloitetaan.

Riskiarvio
– Koulutuskustannukset lisääntyvät Osaava/Kunnig-hankkeen päättyessä 1.8.2017.
– Tasa-arvohankkeen avustusten pienentyessä tai loppuessa emme voi ylläpitää omilla varoilla 
   samaa toimintaa.
– Rekrytoinnin tehostaminen ei takaa muodollisesti kelpoisten hakijoiden määrän lisäystä.
– Liian pienet opetusryhmät voivat johtaa haastaviin opetusjärjestelyihin, esimerkiksi koskien esi-
   opetusta.
– Kielikylpytoiminnan jatkumosta on vaikea ennustaa. Opetusryhmien oppilasmäärä on pysyttävä 
   vakaana.
– Laadukkaiden koulutuspalveluiden lisääminen vaatii laajan yhteistyöverkoston.

Vuoden 2017 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä 
tavoitteiden toteutumisen seuranta

1. Asiakas ja kuntalainen: luodaan kuntalaisille sujuva arki kestävä taloudellinen kehitys huomioiden 

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Järjestetään koulutuspalvelut 
vuorovaikutt eisesti  ja asiakas-
lähtöisesti  oppilaiden hyvin-
vointi a tukien.

Oppilaita osallistetaan mm. op-
pilaskuntatoimintaa kehitt ämällä 
sekä koulu- ett ä kaupunkitasolla.

Sovelletaan monipuolisia, op-
pilasta akti voivia työtapoja.

Tehdään yhteistyötä,. järjes-
tetään mm. kerhotoimintaa ja 
kehitetään kultt uuripolkua, eri 
sidosryhmien kanssa.

Kehitetään Wilma-ohjelmaa ja 
ti edott amista.

Kehitetään koulujen koti sivuja 
peda.net-alustalla.

Järjestetään aamu- ja iltapäi-
vätoimintaa.

Kehitetään opiskeluhuoltopal-
veluita.

Kehitetään kaksikielisyytt ä.

Toimintakertomus.

Toimintakertomus.

Koti sivujen sisältö ja ajankoh-
taisuus.

Vuositt ainen huoltajakysely.

Opiskeluhuoltosuunnitelmat 
ja hyvinvointi kyselyt.

Lisäätään toimintaa joka liitt yy 
kaksikielisyyteen.

Rehtorit, koulunjohtajat ja op-
pilaskunti en ohjaajat.

Rehtorit, koulunjohtajat ja 
opett ajat.

Koulutuspäällikkö, rehtorit ja 
koulunjohtajat sekä Primus-
Wilma-työryhmä.

Vastuuopett ajat, rehtorit ja 
koulunjohtajat.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan 
koordinaatt ori sekä koulutus-
päällikkö.

Opiskeluhuollon ohjausryhmä 
ja koulujen monialaiset opis-
keluhuoltoryhmät.

Rehtorit, koulunjohtajat ja 
opett ajat.
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2. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky: luodaan positiivinen kuva kaupungista sekä lisätään vetovoi-
maisuutta ja yhteisöllisyyttä 

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Lisätään kaupungin houkutt e-
levuutt a tarjoamalla laaduk-
kaita koulutuspalveluja lähellä 
kuntalaista.

Laaditaan yhdessä varhaiskas-
vatuksen kanssa koulutuksen 
palveluiden esite.

Lisätään näkyvyytt ä ajankoh-
taisissa asioissa.

Kehitetään rekrytointi a.

Opetusryhmät ovat mielek-
kään kokoiset.

Ylläpidetään aamu- ja iltapäi-
vätoimintaa.

Kehitetään tasa-arvohankett a.

Esite valmistuu vuoden 2017 
aikana.

Koulujen koti sivut, sosiaalinen 
media, lehdistö.

Opetushenkilökunta on muo-
dollisesti  kelpoista. 

Oppimistulosten ja viihtyisyy-
den jatkuva arviointi .

Kysely huoltajille vuositt ain.

Hankkeen toiminnan väliarvi-
ointi . Hankkeen loppuselvitys.

Koulutuspäällikkö, rehtorit ja 
koulunjohtajat.

Koulutuspäällikkö, rehtorit ja 
koulunjohtajat.

Koulutuspäällikkö, rehtorit ja 
koulunjohtajat.

Sivistyslautakunta, koulutus-
päällikkö ja aamu- ja iltapäivä-
toiminnan koordinaatt ori.

Koulutuspäällikkö, suunnitt e-
lija ja tehtävään nimett y vas-
tuuhenkilö.

3. Henkilöstö ja johtaminen: osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilökunta 

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Panostetaan hyvään johtami-
seen sekä ammatti  taitoiseen 
ja moti voituneeseen henkilö-
kuntaan.

Esimies pitää perehdytysti lai-
suuden uudelle opetushenki-
löstölle lukuvuoden alussa.

Opett ajat ja koulunkäynnin-
ohjaajat laati vat lukuvuoden 
alussa henkilökohtaisen kehit-
tämissuunnitelman.

Kehityskeskusteluja käydään 
vuositt ain.

Henkilökuntaa ohjataan osal-
listumaan monipuolisiin täy-
dennyskoulutuksiin koulutus-
suunnitelman mukaisesti .

Työviihtyvyytt ä lisätään hyväl-
lä johtamisella, ajanmukaisten 
koulukiinteistöjen ja opetusvä-
lineiden avulla.

Työnohjausta ja muita tukipal-
veluita tarjotaan tarvitt aessa.

Koulutoimen johdon yhteisiä 
toimintamalleja kehitetään 
yhdessä perusturvakeskuksen 
johdon kanssa. 

Suunnitelmaa seurataan kehi-
tyskeskustelun yhteydessä.

Esimies kirjaa kehityskeskus-
telut.

Koulutuksiin osallistuvien lu-
kumäärä. Osaava/Kunnig-oh-
jelman koulutusten palaute.

Koulukohtaisilla työhyvinvoin-
ti kyselyillä.

Opetusvälineiden määrä ja 
käytett ävyys.

Työnohjauksien määrä.

Henkilökunnan sairauspoissa-
olojen määrä.

Yhteiset strategiat ja suunni-
telmat.

Koulutuspäällikkö, rehtorit ja 
koulunjohtajat.

Rehtorit ja koulunjohtajat.

Koulutuspäällikkö yhdessä 
rehtoreiden ja koulunjohtaji-
en kanssa.

Koulutuspäällikkö yhdessä 
rehtoreiden ja koulunjohtaji-
en kanssa.
Osaava/Kunnig-johtoryhmä.

Koulutuspäällikkö yhdessä 
rehtoreiden ja koulunjohtaji-
en kanssa.
Henkilöstöosasto.

Koulutuspäällikkö yhdessä 
rehtoreiden ja koulunjohtaji-
en kanssa.
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4. Talous: taloudenpidon suunnitelmallisuus ja seuranta 

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Sopeutetaan perusopetuksen 
kulut kaupungin taloudelli-
seen ti lanteeseen.

Talousarviota seurataan jat-
kuvasti  ja poikkeamiin reagoi-
daan varhaisessa vaiheessa.

Talousarvion toteutuminen.
Osavuosikatsaus.

Koulutuspäällikkö yhdessä 
rehtoreiden ja koulunjohta-
jien kanssa sekä taloussuun-
nitt elija.

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat
21142 Koulutus

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)
TILINPÄÄTÖS 

2015
TALOUSARVIO 

2016
muutoksineen

TALOUSARVIO 
2017

TALOUS-
SUUNNITELMA 

2018

TALOUS-
SUUNNITELMA 

2019

Toimintatuotot 1 221 517 1 198 871 1 080 735 1094785 1 109 017

josta sisäiset 4169 2610 2610 2644 2678

Toimintakulut -16 478 209 -16 132 680 -16 250 027 -16 461 277 -16 675 274

josta sisäiset -3 536 723 -2 679 870 -2 762 981 -2 798 900 -2 835 285

Toimintakate -15 256 692 -14 933 809 -15 169 292 -15 366 493 -15 566 257

josta sisäiset -3 532 554 -2 677 260 -2 760 371 -2 796 256 -2 832 607

Toimintakate ulkoinen -11 724 138 -12 256 549 -12 408 921 -12 570 237 -12 733 650

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto) (ulkoiset)

TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

Määrä

Kouluja 15 15 15 15 15

Esikouluryhmät/oppilasmäärä /152 12/154 /151

Perusopetuksen ryhmien lukumäärä/oppilasmäärä /1 480 107/1 477 /1 481

Erityisen tuen piiriin siirretyt,  % 9,7 9,1

Perusopetuksen oppilaita/koulunkäynninohjaaja 36 40,8

Talous

Esikoulukustannukset/oppilas, nett o, euroa 5 251 ulk. 5 387 ulk. 5 965 ulk.

(6 460 + sis.) (6 649 + sis.)

Esikoulun kuljetuskustannukset/oppilas, nett o, euroa 585 645 874

Perusopetuksen kustannukset/oppilas, nett o, euroa 7 424 ulk. 7 853 ulk.   7 751 ulk.

(9 673 + sis.) (9 960 + sis.)

Perusopetuksen kuljetuskustannukset/oppilas, netto, euroa 843 925 900
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Vastuualuetason avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta 
vuosille 2017–2019

Vastuualueen nimi: Lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja, rehtorit

Vastuualueen tehtävät
Vastuualueen tavoitteena on lukiokoulutuksen turvaaminen sekä suunnitelmallinen opiskelijarek-
rytointi ja näkyvyyden parantaminen. Lisäksi toimintaa kehitetään aktiivisesti mm. luomalla yhteis-
työverkostoja ja kehittämällä esimerkiksi yrittäjyyskasvatusta, opettajien ja opiskelijoiden tieto- ja 
viestintätekniikkataitoja (TVT) ja joustavia opetusmenetelmiä. Lukiot valmistautuvat ylioppilaskir-
joitusten sähköistymiseen, joka käynnistyi joidenkin aineiden kohdalla vuonna 2016 ja suunnitel-
mien mukaan toteutuu täysimääräisesti vuonna 2019. Lukiot antavat opiskelijoille laadukasta ja 
ajanmukaista opetusta, joka mahdollistaa hyvät jatko-opintomahdollisuudet.

Toisen asteen koulutuksen kohdalla suunnittelukaudella tapahtunee suuria rakenne- ja valtion-
osuusmuutoksia. Tehtävänä on kuitenkin, yhtenä aktiivisena toimijana, turvata hyvät toisen asteen 
koulutuksen mahdollisuudet kaupungin nuorille.

Vastuualueen toiminnan painopisteet
1. Asiakas ja kuntalainen: luodaan kuntalaisille sujuva arki kestävä taloudellinen kehitys huomi-

oiden
2. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky: luodaan positiivinen kuva kaupungista sekä lisätään vetovoi-

maisuutta ja yhteisöllisyyttä 
3. Henkilöstö ja johtaminen: osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilökunta
4. Talous: taloudenpidon suunnitelmallisuus ja seuranta.

Vastuualueen päämääränä on panostaa laajaan alueelliseen yhteistyöhön ja lisätä lukiokoulutuk-
sen houkuttelevuutta. Muiden oppilaitosten (lukiot ja ammatilliset oppilaitokset) ja yritysten, yhtei-
söjen ja muiden instituutioiden kanssa tehtävän yhteistyön avulla opiskelijoille on mahdollista tar-
jota laajempaa ja monipuolisempaa kurssitarjontaa.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellyttämät opiskeluhuollon käytänteet järjestetään niin, että niis-
tä muodostuu toimiva ja yhtenäinen jatkumo perusopetukselle.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet
Lukion uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2016. Opetussuunnitelma tuo mukanaan rat-
kaisuja, jotka kehittävät lukion toimintakulttuuria tukemaan opiskelijoiden hyvinvointia, jaksamista 
ja osallisuutta. Vuorovaikutusta lukion sisällä ja suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan lisätään. 
Tavoitteena on resurssien joustava ja tehokas käyttö. 
 
Toisen asteen koulutuksen kohdalla suunnittelukaudella tapahtunee rakenne- ja valtionosuus-
muutoksia. Tehtävänä on kuitenkin, yhtenä aktiivisena toimijana, turvata hyvät toisen asteen kou-
lutuksen mahdollisuudet kaupungin nuorille. Tavoitteena on myös löytää omistajakuntien alueelli-
nen yhteinen tahtotila liittyen toisen asteen ammatillisen koulutuksen tilajärjestelyihin ja hallintoon.

Riskiarvio
– Valtionosuuksien osuus on pieni (laskentakaavion muutos).
– Lukiokoulutukseen hakeutuvien määrä – notkahdukset ovat mahdollisia, mikä johtaa koulumuo-
   don houkuttelevuuden vähenemiseen.
– Opettajien rekrytointi on haastavampaa pienissä lukioissa. 
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Vuoden 2017 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä 
tavoitteiden toteutumisen seuranta

1. Asiakas ja kuntalainen: luodaan kuntalaisille sujuva arki kestävä taloudellinen kehitys huomioiden 

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Järjestetään lukiokoulutus-
ta opiskelijoiden hyvinvointi a 
tukien yhdessä opiskelijoiden 
kanssa.

Alueellisen yhteistyön avul-
la lisätään kurssitarjontaa yli 
kielirajojen. Lisätään ja kehite-
tään opiskeluhuoltopalveluja 
ja opiskelijoiden tukitoimia.

Lukion aloitt avien määrä suh-
teessa ikäluokkaan.

Lukion keskeytt äneiden mää-
rä.

Hyvinvointi kyselyt.

Rehtorit ja lukion yhteisöllinen 
opiskeluhuoltoryhmä.

2. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky: luodaan positiivinen kuva kaupungista sekä lisätään vetovoi-
maisuutta ja yhteisöllisyyttä 

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Lisätään lukiokoulutuksen 
houkutt elevuutt a tarjoamalla 
laadukkaita palveluja lähellä 
kuntalaista.

Lisätään yhteistyötä paikallis-
ten yritysten, yhdistysten ja 
kuntaorganisaati on kanssa.

Hyödynnetään ti eto- ja vies-
ti ntätekniikkaa ja uuden ope-
tussuunnitelman mukaisia 
opetusmenetelmiä.

Jokaisella alkavalla opiskeli-
jalla on mahdollisuus hankkia 
kaupungin tukema kannett ava 
ti etokone.

Osallistutaan akti ivisesti  valta-
kunnallisiin ja kansainvälisiin 
projekteihin.

Lisätään lukioiden näkyvyytt ä 
medioissa.

Lukioiden verkkosivustojen 
houkutt elevuutt a lisätään ja si-
vustot pidetään ajan tasalla.

Toteutuneiden projekti en 
määrä.

Sivistysjohtaja, rehtorit ja 
opett ajat.

Sivistysjohtaja, rehtorit, 
kaupungin ICT-osasto ja opet-
tajat.

Sivistysjohtaja, rehtorit ja 
kaupungin ICT-osasto.

Rehtorit ja opett ajat.

Rehtorit ja opett ajat.

Rehtorit ja opett ajat.

3. Henkilöstö ja johtaminen: osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilökunta 

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Panostetaan hyvään johtami-
seen sekä ammatti  taitoiseen 
ja moti voituneeseen henkilö-
kuntaan.

Varmistetaan riitt ävät resurssit 
lukioiden hallintoon.

Varmistetaan riitt ävät resurssit 
kurssien toteutt amiseen.

Henkilökunnalle tarjotaan riit-
tävästi  täydennyskoulutusta.

Huolehditaan henkilökunnan 
työhyvinvoinnista.

Lukioiden hallintoon käytett ä-
vissä olevat työtunnit.

Tunti kehyksen määrä.

Koulutuksiin osallistuvien 
määrä.

Opetushenkilöstön henkilö-
kohtaiset kehitt ämissuunni-
telmat.

Kehityskeskustelut ja
työhyvinvointi kyselyt.

Sivistysjohtaja.

Sivistysjohtaja ja rehtorit.

Sivistysjohtaja ja rehtorit.

Rehtorit, sivistysjohtaja, hen-
kilöstöpäällikkö ja työterveys-
huolto.
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4. Talous: taloudenpidon suunnitelmallisuus ja seuranta 

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Sopeutetaan toimintaa talou-
delliseen ti lanteeseen.

Pysytään talousarviossa. Osavuosikatsaus.
Tilinpäätös.

Sivistysjohtaja, rehtorit ja ta-
loussuunnitt elija.

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat
21144 Lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)
TILINPÄÄTÖS 

2015
TALOUSARVIO 

2016
muutoksineen

TALOUSARVIO 
2017

TALOUS-
SUUNNITELMA 

2018

TALOUS-
SUUNNITELMA 

2019

Toimintatuotot 73 119 68 210 88 210 89 357 90 518

josta sisäiset 686 710 710 719 729

Toimintakulut -1 839 879 -1 705 087 -1 762 627 -1 785 541 -1 808 753

josta sisäiset -475 990 -349 092 -361 305 -366 002 -370 760

Toimintakate -1 766 760 -1 636 877 -1 674 417 -1 696 184 -1 718 235

josta sisäiset -475 304 -348 382 -360 595 -365 283 -370 031

Toimintakate ulkoinen -1 291 456 -1 288 495 -1 313 822 -1 330 902 -1 348 203

Lukioiden yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto) (ulkoiset)

TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

Opiskelijamäärä 179 190 186 188 190

Opetustunnit 370 370 374 372 370

Nett o, euroa/opiskelija 7 383 ulk. 6 694 ulk. 6 762 ulk.

(10 117 + sis.) (9 205 + sis.)

Vastuualuetason avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta 
vuosille 2017–2019

Vastuualueen nimi: Vapaa sivistystyö

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja ja rehtori

Vastuualueen tehtävät
Alueopistot, Lovisa svenska medborgarinstitut ja Valkon kansalaisopisto tarjoavat vapaasta sivis-
tystyöstä säädetyn lain mukaista opetusta Lapinjärvellä, Loviisassa ja Pyhtäällä. Elinikäisen oppi-
misen periaatteen mukaisesti kurssitarjonta suunnataan kaikenikäisille opiskelijoille ja monenlai-
sille kohderyhmille, joskin pääkohderyhmänä ovat aikuiset.
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Vastuualueen toiminnan painopisteet
1. Asiakas ja kuntalainen: luodaan kuntalaisille sujuva arki kestävä taloudellinen kehitys huomi-

oiden
2. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky: luodaan positiivinen kuva kaupungista sekä lisätään vetovoi-

maisuutta ja yhteisöllisyyttä 
3. Henkilöstö ja johtaminen: osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilökunta
4. Talous: taloudenpidon suunnitelmallisuus ja seuranta.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet
Alueopistot vahvistetaan valtakunnallisen ohjauksen edellyttämällä tavalla. Yhteistyöverkostoja 
lujitetaan mm. hanketoiminnan avulla. 

Opistojen toiminnan kehittämisessä hyödynnetään CAF (Common Assessment Framework) vuon-
na 2015 valmistunutta itsearviointimallia joka toimii laadunarviointityökaluna.

Riskiarvio
– Valtionosuustuntimäärään oletetaan tulevan muutoksia – mahdolliset leikkaukset aiheuttanevat 
   kurssimaksujen korotuspaineita. 
– Kurssimaksujen kehitys vaikuttanee opiskelijamäärään. 
– Henkilöstöohjelmaan liittyvien muutosten ennakointi. 

Vuoden 2017 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä 
tavoitteiden toteutumisen seuranta

1. Asiakas ja kuntalainen: luodaan kuntalaisille sujuva arki kestävä taloudellinen kehitys huomioiden 

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Järjestetään opistojen toimin-
ta ja tarjonta vuorovaikutt ei-
sesti  ja asiakaslähtöisesti  kun-
talaisten hyvinvointi a tukien.

Akti ivinen suhde opiskelijoihin 
ja avainryhmiin:
– kurssitoiveet
– palautt eet ja arvioinnit
– sosiaalinen media.

CAF:in asiakastulosten arvioin-
nissa määriteltyjen mitt arei-
den hyödyntäminen ja yhteis-
kunnalliset vaikutt avuuteen 
liitt yvien tunnuslukujen hyö-
dyntäminen.

Rehtori ja opett ajakunta.

2. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky: luodaan positiivinen kuva kaupungista sekä lisätään vetovoi-
maisuutta ja yhteisöllisyyttä 

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Lisätään opistojen houkutt ele-
vuutt a tarjoamalla laadukkaita 
palveluja lähellä kuntalaista.

Alueopistorakenne
– opetusta eri toimipisteissä
– eriytetyt ryhmäkokosäännöt 
– yhdyshenkilöverkosto.

Oppilaitosverkostot
 ja hanketoiminta.

Akti ivinen markkinointi  ja ti e-
dott aminen.

CAF:in asiakas- ja sidosryh-
mäarviointi tulosten hyödyn-
täminen

Rehtori ja opett ajakunta.
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3. Henkilöstö ja johtaminen: osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilökunta 

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Panostetaan hyvään johtami-
seen ja ammatti  taitoiseen ja 
moti voituneeseen henkilö-
kuntaan.

Oppivan organisaati on toimin-
tamalli
– kokouskäytännöt
– kehityskeskustelut
– henkilökohtaiset oppimis-
   suunnitelmat
– verkostot (benchmarking).

CAF:in henkilöstötulosten arvi-
ointi tulosten hyödyntäminen

Rehtori ja opett ajakunta sekä 
henkilöstöjohto ja työterveys-
huolto.

4. Talous: taloudenpidon suunnitelmallisuus ja seuranta 

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Sopeutetaan toimintaa talou-
delliseen ti lanteeseen.

Ennakoiva suhde valti on-
osuuksien kehitykseen.

Talousarvion seuranta.

CAF:in suorituskykyarviointi tu-
losten hyödyntäminen

Rehtori ja opett ajakunta. 

Sivistysjohtaja ja taloussuun-
nitt elija.

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat
21145 Vapaa sivistystyö

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)
TILINPÄÄTÖS 

2015
TALOUSARVIO 

2016
muutoksineen

TALOUSARVIO 
2017

TALOUS-
SUUNNITELMA 

2018

TALOUS-
SUUNNITELMA 

2019

Toimintatuotot 254 866 235 200 224 200 227 115 230 067

josta sisäiset 8 914 3 500 3 500 3 546 3 592

Toimintakulut -1 138 947 -1 064 484 -1 037 691 -1 051 181 -1 064 846

josta sisäiset -18 3276 -71 161 -63 244 -64 066 -64 899

Toimintakate -884 081 -829 284 -813 491 -824 066 -834 779

josta sisäiset -174 362 -67 661 -59 744 -60 521 -61 307

Toimintakate ulkoinen -709 719 -761 623 -753 747 -763 546 -773 472

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto) (ulkoiset)

TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

Opiskelijoita 1 380 (Mi) + 1 450 (Mi) + 1 440 (Mi) + 1 450 (Mi) + 1 450 (Mi) +

1 811 (Vako)  1 850 (Vako)  1 880 (Vako) 1 850 (Vako) 1 850 (Vako)

= 3 191 = 3 300 = 3 320 = 3 300 = 3 300

Opetustunteja 5 233 (Mi) + 5 500 (Mi) + 5 500 (Mi) + 5 500 (Mi) + 5 500 (Mi) +

6 904 (Vako) 7 000 (Vako) 7 000 (Vako) 7 000 (Vako) 7 000 (Vako)

= 12 137 = 12 500 = 12 500 = 12 500 = 12 500

Nett okustannukset, 225 ulk. 231 ulk. 227 ulk.

euroa/opiskelija (280 + sis.) (273 + sis.)

Nett okustannukset, 59 ulk. 61 ulk. 60 ulk.

euroa/opetustunti (73 + sis.) (72 +sis.)
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Vastuualuetason avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta 
vuosille 2017–2019

Vastuualueen nimi: Vapaa-aikatoimi

Vastuuhenkilö: vapaa-aikatoimen päällikkö

Vastuualueen tehtävät
Vapaa-aikatoimi luo edellytykset kuntalaisten liikunnalle tukemalla seuratoimintaa, tarjoamalla lii-
kuntapaikkoja, järjestämällä ohjattua liikuntaa seuratoiminnan ulkopuolelle jääville kuntalaisille, 
kuten erityisryhmille, ja kehittämällä terveyttä edistävää liikuntaa.

Loviisan nuorisotyöhön kuuluu nuorten kasvatuksellinen ohjaus, laaja nuorisotilatoiminta, paikal-
listen nuorisoyhdistysten toiminnan ja tilojen tukeminen, etsivä nuorisotyö, osallistuminen jousta-
vaan perusopetukseen (JOPO), ohjatun toiminnan järjestäminen nuorille sekä nuorisovaltuuston 
toiminta.

Kaupungin vahtimestaripalvelu on osa vapaa-aikatoimea. Siihen kuuluvat Agricola-hallin ja liikun-
tahallin arki-iltavahtimestarit, kaupungin sisäisen postin kuljetus sekä kaupungin irtaimiston hoito 
ja siirtotyöt.

Vastuualueen toiminnan painopisteet
Vapaa-aikatoimen tavoitteena on toimiva nuoriso- ja liikuntatoimi, joka palvelee kaupungin asuk-
kaita tasapuolisesti koko kunnassa. Vapaa-aikalautakunta myöntää toiminnan perusteella avus-
tusta nuoriso- ja liikuntaseuroille sekä erityisryhmille. Vapaa-aikalautakunta luo tällä tavalla toimin-
tamahdollisuuksia yhdistyksille.

Nuorisotoimi tekee aktiivisesti yhteistyötä kaupungin koulujen kanssa mm. yhteisillä hankkeilla. 
Kaupunki ylläpitää nuorisotiloja Loviisan keskustassa, mutta myös omana toimintana tai yhteis-
työssä paikallisten yhdistysten ja seurakuntien kanssa Koskenkylässä, Ruotsinpyhtään kirkonky-
lässä, Tesjoella ja Valkossa. 

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten 
palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsy-
ään koulutukseen ja työmarkkinoille.

Nuorille on annettava mahdollisuus osallistua nuorisotyön ja nuorisopolitiikan asioiden käsittelyyn 
paikallisesti ja alueellisesti. Nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa. Nuorisovaltuusto tekee 
aktiivista työtä Loviisan nuorison parhaaksi. Nuorisovaltuuston tukemiseksi kehitetään uusia toi-
mintamalleja.

Liikuntatoimen ensisijainen tehtävä on luoda yleisiä toimintaedellytyksiä liikunnan harrastamisel-
le. Tavoitteena on luoda kaupunkilaisille edellytyksiä harrastaa liikuntaa ja terveysliikuntaa. Lii-
kuntatoimi aktivoi asukkaita kunkin omien edellytysten mukaan, järjestää liikuntaa eri ryhmille ja 
ikäluokille. Liikuntatyö tarjoaa eri-ikäisille ja erikuntoisille kaupunkilaisille liikuntaryhmiä, liikkumis-
mahdollisuuksia ja opastusta. Liikuntatoimi tarjoaa ilmaisia salivuoroja seurojen ohjatulle lapsi- ja 
nuorisoliikunnalle. 

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet
Liikuntapoliittinen ohjelma kirjoitetaan, hyväksytään ja otetaan käyttöön. Uusia lähiliikuntapaikkoja 
suunnitellaan ja rakennetaan kaupunkiin investointisuunnitelman mukaan.
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Riskiarvio
– Kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. Vapaa-aikapalvelut eivät muutu tarpeeksi nopeasti muuttuvaan 
   maailmaan mukana. Vapaa-aikapalvelut eivät kohtaa niitä kuntalaisia joille palvelut ovat tarkoitettu.
– Nuorisovaltuuston toiminta ei ole riittävän aktiivista.

Vuoden 2017 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä 
tavoitteiden toteutumisen seuranta

1. Asiakas ja kuntalainen: luodaan kuntalaisille sujuva arki kestävä taloudellinen kehitys huomioiden 

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Järjestetään nuoriso- ja liikun-
tapalvelut vuorovaikutt eisesti  
kysyntää vastaavasti  resurssit 
huomioiden.

Monipuolinen ja laadukas 
nuoriso- ja liikuntatoiminta, 
joka ott aa yksilön tarpeet huo-
mioon. Toiminta suunnitellaan 
ja toteutetaan monialaisesti  
eri verkostojen avulla.

Seurakokouksia, kokouksia 
muiden toimijoiden kans-
sa, Nuorten palveluverkko 
(NOPA).

Kultt uuri- ja vapaa-aikatoimen 
päällikkö sekä Nuorten palve-
luverkko (NOPA).

2. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky: luodaan positiivinen kuva kaupungista sekä lisätään vetovoi-
maisuutta ja yhteisöllisyyttä 

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Lisätään kaupungin houkutt e-
levuutt a tarjoamalla laaduk-
kaita ja monipuolisia nuori-
so- ja liikuntapalveluita lähellä 
kuntalaista.

Liikuntapoliitti  nen ohjelma hy-
väksytään. Liikuntapaikkojen 
rakentamissuunnitelma hyväk-
sytään.

Akti ivinen yhteistyö kolman-
nen sektorin kanssa.

Poliitti  nen käsitt ely ja hyväk-
syminen.

Seurakokouksia.

Vapaa-aikalautakunta sekä 
kultt uuri- ja vapaa-aikatoimen 
päällikkö.

Järjestetään laajaa liikuntatoi-
mintaa yhteistyössä yhdistys-
ten kanssa niiden oma toimin-
ta huomioiden.

Kaupunki ylläpitää liikunta- ja 
suorituspaikkoja eri lajeille ja 
kunnan eri osissa.

Täydennetään liikuntaseurojen 
tarjontaa. Järjestetään erityyp-
pisille asiakkaille omia liikun-
takerhoja ja -ryhmiä. Luodaan 
yhdistyksille edellytykset jär-
jestää liikuntatoimintaa.

Kaupunki tarjoaa monipuoli-
sia, hyvin varustett uja ja alu-
eellisesti  katt avia liikuntapaik-
koja.

Seurakokouksia ja asiakasky-
sely.

Vapaa-aikalautakunta sekä 
kultt uuri- ja vapaa-aikatoimen 
päällikkö.

Ylläpidetään laajaa nuoriso-
taloverkkoa eri puolilla kau-
punkia.

Tehdään ryhmämuotoista ja 
yksilöityä nuorisotyötä.

Etsivä nuorisotoiminta tavoit-
taa ja autt aa eri elämänti lan-
teissä olevia nuoria.

Nykyiset nuorisoti lat pidetään 
auki omana toiminta ja yh-
teistyössä muiden toimijoiden 
kanssa.

Tavoitetaan tuen tarpeessa 
olevan nuori ja autetaan hänet 
sellaisten palvelujen ja muun 
tuen piiriin, joilla edistetään 
hänen kasvuaan ja itsenäisty-
mistään sekä pääsyään koulu-
tukseen ja työmarkkinoille.

Käytt äjäkysely.

Kaikki yhteistyötahot, Aluehal-
lintovirasto, kaupungin muut 
toimijat, koulut ja poliisi.

Vapaa-aikalautakunta sekä 
kultt uuri- ja vapaa-aikatoimen 
päällikkö.

Nuorison palveluverkko 
(NOPA), vapaa-aikalautakunta 
sekä kultt uuri- ja vapaa-aika-
toimen päällikkö.
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3. Henkilöstö ja johtaminen: osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilökunta 

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Panostetaan hyvään johtami-
seen, ammatti  taitoiseen ja 
moti voituneeseen henkilö-
kuntaan.

Yhteensovitt ava johtajuus ja 
tehostett u yhteistyö varhais-
kasvatus-, koulutus- ja vapaa-
aikatoimen kesken.

Käydään vuositt aiset kehitys-
keskustelut.

Järjestetään työnohjausta tar-
peen vaati essa ennaltaehkäi-
sevästi .

Henkilökunta osallistuu sekä 
sisäisiin ett ä ulkoisiin täyden-
nyskoulutuksiin.

Osallistutaan uuden johtamis-
tavan kehitt ämiseen ja ote-
taan käytt öön uusia käytäntöjä 
perusturvakeskuksen ja sivis-
tyskeskuksen palvelumuoto-
jen välille.

Esimies kirjaa kehityskeskus-
telut.

Esimies kannustaa henkilökun-
taa osallistumaan tarvitt aviin 
täydennyskoulutuksiin.

Kultt uuri- ja vapaa-aikatoimen 
päällikkö.

4. Talous: taloudenpidon suunnitelmallisuus ja seuranta 

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Sopeutetaan vapaa-aikatoi-
minta taloudelliseen ti lantee-
seen.

Seurataan talousarviota jatku-
vasti  ja reagoidaan poikkea-
miin varhaisessa vaiheessa.

Haetaan akti ivisesti  ulkopuo-
lista rahoitusta niihin hankkei-
siin, jotka on mainitt u vastuu-
alueiden talousarvioteksteissä 
tai muissa suunnitelmissa.

Vastataan talousarvion tarkas-
ta seurannasta.

Osavuosikatsaus.

Kultt uuri- ja vapaa-aikatoimen 
päällikkö.

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat
21146 Vapaa-aikatoimi

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)
TILINPÄÄTÖS 

2015
TALOUSARVIO 

2016
muutoksineen

TALOUSARVIO 
2017

TALOUS-
SUUNNITELMA 

2018

TALOUS-
SUUNNITELMA 

2019

Toimintatuotot 444 008 311 558 336 400 340 773 345 203

josta sisäiset 253 466 128 700 152 600 154 584 156 593

Toimintakulut -1 910 451 -1 830 985 -1 841 057 -1 864 991 -1 889 236

josta sisäiset -1 162 475 -993 269 -1 029 772 -1 043 159 -1 056 720

Toimintakate -1 466 443 -1 519 427 -1 504 657 -1 524 218 -1 544 032

josta sisäiset -909009 -864569 -877172 -888575 -900127

Toimintakate ulkoinen -557 434 -654 858 -627 485 -635 642 -643 906

TA 2017  nro 117,  KVn hyväksymä 9.11.2016, VLL johtokunnan 8.12. tekemät TA muutokset.indd   89 12/28/2016   12:19:54 PM



90

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto) (ulkoiset)

TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

Myönnetyt avustukset/asukas

liikuntatoiminta 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1

nuorisotoiminta 1,6 1,9 1,9 1,9 1,9

Nuorisoti lojen aukiolo: iltoja/viikko 13 13 13 13 13

Nuoria/nuorisoti la/viikko

Forum 20 25 25 25 25

muut nuorisoti lat 12 15 15 15 15

Liikuntahallin käytt öaste

myönnett yjä liikuntavuoroja 46

yhdistyksiä 7

ryhmiä 25

Vapaa-aikapalveluiden järjestämiä 

nuorisokerhoja 5

leirejä 6

liikuntakerhoja, lapset ja nuoret 6

kilpailuja ja tapahtumia 22

aikuisryhmiä 21

liikuntaneuvonta 2
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Vastuualuetason avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta 
vuosille 2017–2019

Vastuualueen nimi: Kirjasto- ja kulttuuritoimi

Vastuuhenkilö:  kirjasto- ja kulttuuritoimen päällikkö

Vastuualueen tehtävät
Kulttuuritoiminnan tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa Loviisassa. Kaupun-
gin tehtävänä on myös järjestää kunnan asukkaille mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen sekä 
harrastusta tukevaan opetukseen taiteen eri aloilla (laki kuntien kulttuuritoiminnasta 728/1992).

Kirjastotoimen tehtävänä ja tavoitteena on kirjastolain mukaisesti edistää väestön yhtäläisiä mah-
dollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastamiseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja 
kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Lisäksi 
tavoitteena on edistää virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellis-
ten sisältöjen kehittymistä (kirjastolaki 904/1998).

Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, histo-
riastaan ja ympäristöstään. Museoiden tulee edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon 
saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville suku-
polville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja jul-
kaisutoimintaa (museolaki 877/2005).

Almintaloa kehitetään kaupungin ylläpitämäksi kulttuurikeskukseksi. Almintalossa järjestetään eri-
laisia kulttuuritapahtumia ja näyttelyitä eri kulttuuritoimijoiden ja kaupungin järjestäminä. Almintalo 
on koko kaupungin yhteinen kulttuurihanke, joka tuo positiivista näkyvyyttä kaupungille.

Vastuualueen toiminnan painopisteet
Vastuualueen toiminnan painopisteenä on tarjota kuntalaisille ja muille kävijöille kulttuurielämyk-
siä, tietoa sekä ystävällistä ja asiantuntevaa palvelua. Laajempana tavoitteena on lisätä asukkai-
den viihtyvyyttä ja paikkakunnan vetovoimaisuutta. Kynnyksen on oltava matala erilaisiin tapahtu-
miin osallistumiselle ja kulttuurilaitoksissa vierailuille. Toiminta kohdistuu kaikille ikäryhmille vau-
vasta vaariin, joten toiminnassa tulee huomioida erilaiset tarpeet ja monenlaiset toiveet.

Kulttuuritoiminnan painopisteenä on edistää paikkakuntalaisten mahdollisuuksia kulttuurielämyk-
siin mm. järjestämällä erilaisia kulttuuriaktiviteetteja. Kulttuuritoimi tekee yhteistyötä ja tukee kult-
tuuritoimijoita avustusten ja yhteisten hankkeiden muodossa. Kulttuuritoimi pyrkii myös olemaan 
aktiivinen kaupungin kulttuurielämän kehittämisessä. Museot ja kirjastot tarjoavat harkitun yh-
distelmän elämyksiä ja tietoa. Kokoelmatyö toimii työskentelyn perustana. Vaivaton saatavuus 
ja käyttäjänäkökulma ohjaavat toimintaa. Tilojen on oltava viihtyisiä, selkeitä ja kaikille avoimia. 
Ydintoimintoja täydentämään järjestetään pienempiä tapahtumia.

Almintaloa kehitetään yhteistyössä kulttuuritoimijoiden kanssa kaupunkilaisia ja vierailijoita palve-
levaksi monipuoliseksi kulttuurikeskukseksi.

Sibeliuspäivät uudistetaan. Vuonna 2017 päivien painopiste on nuorissa.

Itsenäinen Suomi täyttää 100 vuotta vuonna 2017. Kulttuuritoimi järjestää muiden toimijoiden 
kanssa juhlavuoteen liittyviä juhlia ja tapahtumia. Tapahtumat toteutetaan Kylien kaupunki kon-
septina kaupungin strategian mukaisesti.
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Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet
Almintaloa kehitetään monipuoliseksi kulttuuritaloksi. Perusopetuksen oppilaiden kulttuuripolku 
otetaan käyttöön kaikilla vuosiluokilla. Itsenäinen Suomi täyttää 100 vuotta, ja kulttuuritoimi huo-
mioi juhlavuotta monilla eri-ikäisille loviisalaisille suunnatuilla tapahtumilla.

Riskiarvio
Pääkirjaston remontti voi vähentää asiakkaiden määrä. Koko lasten osasto siirretään. 

Vuoden 2017 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä 
tavoitteiden toteutumisen seuranta

1. Asiakas ja kuntalainen: luodaan kuntalaisille sujuva arki kestävä taloudellinen kehitys huomioiden 

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Järjestetään kultt uuri- ja mu-
seopalvelut vuorovaikutt eises-
ti  ja asiakaslähtöisesti . Teh-
dään yhteistyötä kolmannen 
sektorin toimijoiden kanssa.

Omatoimikirjasto mahdollistaa 
enemmän käytett ävyytt ä. 

Loviisan kirjastot liitt yvät mui-
den Uudenmaan kirjastojen 
kanssa uuteen kirjastojär-
jestelmään. Se mahdollistaa 
enemmän yhteistyötä kirjasto-
jen välillä ja enemmän aineis-
toa asiakkaille.

Museoiden vapaa sisäänpääsy 
mahdollistaa kaikille tutustu-
misen kultt uurihistoriaan.

Monipuolinen ja laadukas kult-
tuuri-, kirjasto ja museotoimin-
ta, joka ott aa käytt äjien tarpeet 
huomioon. Toiminta suunnitel-
laan ja toteutetaan monialaises-
ti  eri verkostojen avulla.

Liljendalin lähikirjasto tarjoaa 
lisää aukioloaikoja omatoimikir-
jastona.

Uusi kirjastojärjestelmä otetaan 
käytt öön vuoden 2017 aikana.

Laadukkaan perusnäytt elyn 
ohella museo tarjoaa vaihtuvia 
näytt elyitä, jotka puhutt elevat 
nykyajan ihmistä.

Seurakokouksia ja kokouksia 
muiden toimijoiden kanssa.

Kävijöiden ja lainojen määrä.

Kirjastojärjestelmän toimi-
vuus.

Kävijöiden määrä

Kultt uurilautakunta sekä kult-
tuuri- ja vapaa-aikatoimen 
päällikkö, kirjastojohtaja ja 
museoindendentti  .

Kirjastonjohtaja Liljendalin lä-
hikirjaston lähikirjasto-vastaa-
van avustamana.

Kirjastonjohtaja.

Museoviraston vuositt ainen ti -
lastoti etopäivitysvelvollisuus.
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2. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky: luodaan positiivinen kuva kaupungista sekä lisätään vetovoi-
maisuutta ja yhteisöllisyyttä 

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Lisätään kaupungin houkutt e-
levuutt a tarjoamalla yhdessä 
muiden kultt uuritoimijoiden 
kanssa laadukasta kultt uuria 
Almintalossa.

Tarjotaan kaikille perusope-
tuksen oppilaille erilaisia kult-
tuuritapahtumia mm. kultt uu-
ripolun kautt a.

Liljendalin omatoimikirjasto 
otetaan käytt öön.

Kirjaston uusi kirjastojärjestel-
mä ”KOHA” otetaan käytt öön.

Museo järjestää laadukkai-
ta vaihtuvia näytt elyitä, jotka 
houkutt elevat kävijöitä läheltä 
ja kaukaa.

Kultt uuriavustukset laajenta-
vat Loviisan kultt uuria ja luo-
vat positi ivisen kuvan kaupun-
gista.

Kaupunki vuokraa Almintaloa 
kultt uuritoimijoiden käytet-
täväksi.

Kultt uuripolku otetaan käyt-
töön kaikille vuosiluokille.

Liljendalin omatoimikirjas-
to on avoinna huomatt avas-
ti  enemmän kuin perinteinen 
kirjasto.

Uusi kirjastojärjestelmä on ny-
kyaikaisempi ja yhteistyö Uu-
denmaan muiden kirjastojen 
kanssa parantaa käytt äjien lai-
nausmahdollisuuksia.

Museotarjonta on laadukasta.

Kultt uuriavustukset kohdenne-
taan hyvään ja laadukkaaseen 
toimintaan.

Almintalon käytt öaste.

Yhteistyötä ja kokouksia kult-
tuurituott ajien, koulujen ja 
koulutustoimen kanssa.

Kävijä- ja lainamäärät.

Kirjastojärjestelmän toimi-
vuus.

Museon saama palaute kävi-
jöiltä (esim. vieraskirjan mer-
kinnät ja suulliset kommenti t).

Raportointi  lautakunnalle.

Kultt uurilautakunta sekä kult-
tuuri- ja vapaa-aikatoimen 
päällikkö.

Kirjastojohtaja.

Museoindendentti  .

Kultt uurilautakunta.

3. Henkilöstö ja johtaminen: osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilökunta 

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Panostetaan hyvään johtami-
seen sekä ammatti  taitoiseen 
ja moti voituneeseen henkilö-
kuntaan.

Johdon ja henkilökunnan 
avoin ja rakentava dialogi.
Hyvä ti edonkulku.

Yhteensovitt ava ja tehostet-
tu yhteistyö varhaiskasvatus-, 
koulutus-, vapaa-aika- ja kult-
tuuritoimen kesken.

Käydään vuositt aiset kehitys-
keskustelut.

Järjestetään työnohjausta tar-
peen vaati essa ennaltaehkäi-
sevästi .

Henkilökunta osallistuu sekä 
sisäisiin ett ä ulkoisiin täyden-
nyskoulutuksiin.

Osallistutaan uuden johtamis-
tavan kehitt ämiseen ja ote-
taan käytt öön uusia käytäntöjä 
perusturvakeskuksen ja sivis-
tyskeskuksen palvelumuoto-
jen välille.

Henkilökunnan osaamista ke-
hitetään jatkuvasti  ja sitä pide-
tään ajan tasalla.

Esimies kirjaa kehityskeskus-
telut.

Esimies kannustaa henkilökun-
taa osallistumaan tarvitt aviin 
täydennyskoulutuksiin.

Kultt uuri- ja vapaa-aikatoimen 
päällikkö, kirjastonjohtaja ja 
museointendentti  
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4. Talous: taloudenpidon suunnitelmallisuus ja seuranta 

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Taloudenpidon suunnitelmalli-
suus ja seuranta.

Sopeutetaan toimintaa talou-
delliseen ti lanteeseen.

Kehitt ämishankkeiden avul-
la tuetaan ja kehitetään kes-
kuksen toimintaa. Kehitt ämis-
hankkeet edesautt avat tavoit-
teiden toteutt amista.

Seurataan talousarvion toteu-
maa, laaditaan ennusteita ja 
reagoidaan poikkeamiin.

Keskuksen eri vastuualueet 
hakevat akti ivisesti  ulkopuo-
lista rahoitusta niihin hankkei-
siin, jotka on mainitt u vastuu-
alueiden talousarvioteksteissä 
tai muissa suunnitelmissa.

Osavuosikatsaus.

Kultt uuri- ja vapaa-aikatoimen 
päällikkö yhdessä museoin-
tendenti n ja kirjastojohtajan 
kanssa.

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat
21147 Kirjasto- ja kulttuuritoimi
 
Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

TILINPÄÄTÖS 
2015

TALOUSARVIO 
2016

muutoksineen

TALOUSARVIO 
2017

TALOUS-
SUUNNITELMA 

2018

TALOUS-
SUUNNITELMA 

2019

Toimintatuotot 101 230 118 446 117 046 118 568 120 109

josta sisäiset 858

Toimintakulut -1 950 906 -1 842 859 -1 945 190 -1 970 477 -1 996 094 

josta sisäiset -542 475 -423 147 -409 362 -414 684 -420 075

Toimintakate -1 849 676 -1 724 413 -1 828 144 -1 851 910 -1 875 985

josta sisäiset -541 617 -423 147 -409 362 -414 684 -420 075

Toimintakate ulkoinen -1 308 059 -1 301 266 -1 418 782 -1 437 226 -1 455 910

Poistot ja arvonalentumiset -29 866 -37 760
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Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto) (ulkoiset)

TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

Nett okustannus, €/asukas, museotoiminta 8,8 ulk. 8,7 ulk. 9,1 ulk.

(15,3 + sis.) (14,9 + sis.)

Erikoisnäytt elyjen määrä Komendanti ntalossa 4 4 4

Erityistapahtumat Komendanti ntalossa 10 10 10

Vienti näytt elyt ja lainat muille museoille/muilta 
museoilta

- vienti näytt elyt 2

- lainat 2

Museokävijät

 Komendanti ntalo 4 900 4 000 4 000

 Ruukki & Viirilä 10 000 9 500 9 000

Almintalon toiminta

- näytt elyitä (13) 15

- tapahtumia (15) 50

- kävijämäärä 3 000

Menot €/asukas 3,08

Tulot €/asukas 0,97

Nett okustannus, €/asukas, kultt uuritoiminta 26,4 ulk. 26,7 ulk. 29,8 ulk*)

(28,6 + sis.) (29,0 + sis.)

Kultt uuritapahtumien määrä 79 60 65

Nett okustannus, €/asukas, kirjastotoiminta 48,9 ulk. 48,5 ulk.   49,0 ulk.

(75,3 + sis.) (74,9 + sis.)

Kirjastojen kokonaislainaus 198 404 212 000 197 000

Lainausta/asukas 12,82 13,7 12,7

Kirjastoyksiköiden määrä 4 kirjastoa 4 kirjastoa 4 kirjastoa

1 kirjastoauto 1 kirjastoauto 1 kirjastoauto

3 lukunurkkaa 3 lukunurkkaa 3 lukunurkkaa

+ siirto-
kokoelmia

*) lukuun ei sisälly Suomi 100 vuott a - juhlavuoden määrärahat
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TEKNINEN KESKUS
Toimintaperiaatteet

Teknisen keskuksen tehtävänä on edistää ja ylläpitää kaupunkiympäristön toimivuutta, viihtyisyyt-
tä ja turvallisuutta 
• valvomalla ja ohjaamalla rakentamisen ja ympäristön käyttöä
• suojelemalla ympäristöä ja kulttuuriperintöä 
• kehittämällä kaupungin rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä 
• kehittämällä maankäyttöä ja kaavoitusta 
• ylläpitämällä ajan tasalla olevat, teknisesti ja juridisesti luotettavat lakisääteiset kaavastot, kar-

tastot ja rekisterit sekä muut tarvittavat tietokannat 
• rakentamalla, ylläpitämällä ja parantamalla katu- ja kunnallistekniikkaa, viheralueita ja puistoja 
• rakennuttamalla toimitiloja 
• huolehtimalla kaupungin omistamista rakennuskiinteistöistä ja niihin liittyvistä tilapalveluista
• hoitamalla taajamametsiä.
 
Teknisen keskuksen tehtävänä on lisäksi yhteistyössä kehittämispalveluiden kanssa tukea ja 
edesauttaa elinkeino- ja muissa kehittämiskysymyksissä. Loviisan kaupunki huolehtii myös Lapin-
järven rakennus- ja ympäristövalvonnasta.

Tekniseen keskukseen kuuluvat seuraavat päävastuualueet:
1. hallinto-, talous- ja toimistopalvelut
2. rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu (osasto)
3. kaupunkisuunnittelu (osasto)
4. rakentaminen ja ylläpito (osasto).

Toiminnan painopisteet:
1. asiakaslähtöiset, oikeat, laadukkaat ja kustannustehokkaasti toteutetut palvelut oikeaan aikaan
2. toimintatapojen jatkuva parantaminen (ja tuottavuuden lisääminen)
3. ennakoitavissa oleva tasapainoinen talous
4. toiminnan optimoiminen oman tuotannon ja ostopalvelujen välillä.

Riskiarvio
– Teknisen keskuksen suurimmat taloudelliset riskit liittyvät edelleen sisäilmaongelmiin. Ison kou-

lun tai muun rakennuksen sisäilmaongelma saattaa johtaa suuriin taloudellisiin seurauksiin. 
Myös pienemmässä rakennuksessa esiintyvä vastaava ongelma johtaa melko suuriin kustan-
nuksiin.

– Katuverkon ja erityisesti kevyenliikenneväylien ja jalkakäytävien kunto voi myös jossain tapauk-
sessa johtaa korvausvaatimuksiin, mutta korvauskustannukset ovat yleensä kohtuulliset.
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Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat (toimintakate on sitova kaupunginvaltuustoon 
nähden)

2115 Tekninen keskus

TILINPÄÄTÖS 
2015

TALOUSARVIO 
2016 

muutoksineen

TALOUSARVIO 
2017

TALOUS-
SUUNNITELMA 

2018

TALOUS-
SUUNNITELMA 

2019

Myynti tuotot 3 124 541 252 648 167 011 169 182 171 382

Maksutuotot 339 351 331 800 327 100 331 352 335 660

Tuet ja avustukset 85 380 50 000 270 500 274 017 277 579

Vuokratuotot 6 777 825 7 261 297 6 927 405 7 017 461 6 736 118

Muut toimintatuotot 836 287 367 000 792 700 803 005 813 444

Toimintatuotot 11 163 384 8 262 745 8 484 716 8 595 017 8 334 183

josta sisäiset 9 133 524 6 324 399 6 348 475 6 431 005 4 514 608

Henkilöstökulut -3 935 027 -4 270 931 -4 009 440   -4 061 563   -3 934 363   

Palveluiden ostot -9 048 278 -5 780 362 -6 543 907   -6 578 328   -6 068 418   

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 678 040 -2 925 635 -3 008 031   -3 047 135   -3 086 748   

Avustukset -6 100 -6 500 -8 000   -8 104   -8 209   

Muut toimintakulut -343 136 -321 824 -585 229   -592 837   -600 544   

Toimintakulut -16 010 581 -13 305 252 -14 154 607   -14 287 967   -13 698 282   

josta sisäiset -3 929 034 -244 260 -607 015   -614 906   -622 900   

Toimintakate -4 847 197 -5 042 507 -5 669 891   -5 692 950   -5 364 100   

josta sisäiset 5 204 490 6 080 139  5 741 460    5 816 099    3 939 493   

Toimintakate ulkoinen -10 051 687 -11 122 646 -11 411 351   -11 509 049   -9 851 236   

Poistot ja arvonalentumiset -3 089 884 -3 078 260 -3 090 449   -3 090 449   -4 090 449   

Kustannuslaskennalliset erät -665 371 -430 204   -435 797   -441 462   

Kaupunkistrategiasta ja toiminnan painopisteistä johdetut, kaupunginvaltuustoon nähden sitovat 
avaintavoitteet vuodelle 2017 ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

Teknisen keskuksen toiminnan painopisteet:  

1. Asiakas ja kuntalainen 

AVAINTAVOITE Tavoitetaso Toimintasuunnitelma Vastuuhenkilöt

Palvelut säilyvät hyvällä ta-
solla.

Nykyinen taso pyritään pitä-
mään.

Resursseja käytetään tehok-
kaasti  ja reagointi  on oikea-
aikaista.

Tekninen johtaja ja vastuu-
alueiden päälliköt.
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2. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky 

AVAINTAVOITE Tavoitetaso Toimintasuunnitelma Vastuuhenkilöt

Suunnitellut hankkeet viedään 
eteenpäin.

Hankkeet viedään eteenpäin 
aikataulujen mukaan.

Seurataan hankkeiden etene-
mistä.

Tekninen johtaja ja vastuu-
alueiden päälliköt.

3. Henkilöstö ja johtaminen 

AVAINTAVOITE Tavoitetaso Toimintasuunnitelma Vastuuhenkilöt

Henkilöstön jaksaminen ja tu-
keminen muutoksessa.

Henkilöstö jaksaa paremmin 
työssään ja sairauspoissaolot 
vähenevät.

Huomioidaan henkilöstöltä 
tullut palaute. Muutokset py-
ritään jalkautt amaan hyvin. 
Suunnataan resurssit oikein.

Kaikki esimiehet.

4. Talous

AVAINTAVOITE Tavoitetaso Toimintasuunnitelma Vastuuhenkilöt

Taloudenpidon suunnitelmal-
lisuus.

Talousarvion sitovat tavoitt eet 
toteutuvat.

Seurataan talousarvion toteu-
tumaa ja laaditaan ennusteita. 
Reagoidaan poikkeamiin.

Tekninen johtaja ja vastuu-
alueiden päälliköt.

Vastuualuetason avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta 
vuosille 2017–2019

Vastuualueen nimi: Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

Vastuualueen tehtävät:
1. teknisen keskuksen muiden vastuualueiden  palveleminen talouden hallinnassa ja raportoin-

nissa
2. teknisen keskuksen laskutus
3. kokous- ja asiahallinta
4. kopiopalvelut
5. toimistotarvikehankinnat
6. asiakaspalvelu.

Vastuualueen toiminnan painopisteet:
1. tyytyväiset ulkoiset ja sisäiset asiakkaat sekä muut yhteistyökumppanit
2. sujuva laskutus ja mutkaton yhteys asiakkaisiin
3. ajantasaisen selkeän taloustiedon tuottaminen
4. toiminnan taloudellisuus ja tehokkuus.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet
1. toimistotöiden uudelleenorganisoinnin jatkuminen
2. taloushallintojärjestelmän koulutus keskuksen sisällä
3. asiahallinnan tehostaminen ja ajantasaistaminen.
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Riskiarvio
Jatkuvat muutokset työtehtävissä ja työympäristössä, loputon säästäminen sekä mm. eläkkeelle 
siirtymisistä aiheutuva töiden kasaantuminen vaikuttavat ihmisten jaksamiseen.

Vuoden 2017 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä 
tavoitteiden toteutumisen seuranta

1.

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Henkilöstön hyvinvointi  ja työ-
tehtävien mielekäs uudelleen-
jako sekä toiminnan edelleen 
tehostaminen.

Työntekijät perehdytetään uu-
siin tehtäviin huolella. Yleis-
tä viihtyvyytt ä parannetaan ja 
me-henkeä korostetaan.

Henkilöstö voi hyvin. Poissa-
olot ovat vähentyneet. Toimin-
ta on tehostunut ja prosessit 
ovat nopeutuneet.

Kehityskeskustelut, aloitelaa-
ti kko ja henkilöstökyselyt.

2. 

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Käytössä olevien ohjelmien 
käytt öasteen nostaminen.

Annetaan koulutusta ja sisäisiä 
ohjeita. Päivitetään mahdolli-
set puutt uvat ti edot ohjelmiin.

Ajantasaisen ti edon saanti  on 
vaivatonta ja ti etosisältö luo-
tett avaa. Prosessit nopeutu-
vat.

Esimerkiksi Dynasty- ja 
Trimble-osaaminen on saa-
tett u ajan tasalle ja osaamista 
siirretään varahenkilöille.

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat (lautakuntaan nähden sitovat)
21150 Teknisen hallinto-, talous- ja toimistopalvelut

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)
TILINPÄÄTÖS 

2015
TALOUSARVIO 

2016
muutoksineen

TALOUSARVIO 
2017

TALOUS-
SUUNNITELMA 

2018

TALOUS-
SUUNNITELMA 

2019

Toimintatuotot 548 317 1 800 1 300 1317 1334

josta sisäiset 547 218

Toimintakulut -545 625 -439 513 -410 494 -415 830 -241 236

josta sisäiset -74 383 -13 446 -8 268 -8 375 -8 484

Toimintakate 2 692 -437 713 -409 194 -414 514 -239 902

josta sisäiset 472 835 -13 446 -8 268 -8 375 -84 84

Toimintakate ulkoinen -470 143 -424 267 -400 926 -406 138 -231 418

Poistot ja arvonalentumiset
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Vastuualuetason avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta 
vuosille 2017–2019

Vastuualueen nimi: Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

Vastuualueen tehtävät
Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tehtävänä on rakentamisen valvonta ja ohjaaminen, 
ympäristön ja kulttuuriperinnön suojaaminen sekä kaupungin rakennetun ja luonnonympäristön 
kehittämisen ohjaaminen siten, että se tarjoaa kaupunkilaisille viihtyisän, turvallisen, terveellisen 
ja toimivan elinympäristön, joka samalla turvaa kestävän kehityksen periaatteiden toteutumisen.

Vastuualueen toiminnan painopisteet
1. Asiakaslähtöistä palvelua kehitetään ottamalla käyttöön rakennusvalvonnan sähköinen luvan-

haku.
2. Valvontaa tehostetaan ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman ja -ohjelman mukaisesti. 

Projektiluonteisessa valvonnassa painopisteenä ovat pohjavesialueiden suojelusuunnitelmas-
sa tunnistetut riskikohteet.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet
Mahdollinen henkilöstövaje rakennusvalvonnassa vaikuttaa henkilökunnan työtehtäviin.

Sekä rakennusvalvontaa että ympäristönsuojelua koskevaan lainsäädäntöön on odotettavissa 
muutoksia. 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen koordinoima ilmanlaatuseuranta jatkuu 
(seurantakausi 2014–2018).

Suomenlahteen laskevien jokien kalataloudellinen edistämishanke, nk. jokitalkkarihanke, jatkuu 
(sopimuskausi 2017–2018).

Nutrinfl ow Interreg Baltic Sea -hanke Loviisanjoen valuma-alueella tavoitteena käytännön toimen-
pitein vähentää Loviisanjoen ravinnepäästöjä Loviisanlahteen (hankekausi 1.9.2015–28.2.2019). 

Riskiarvio
Mahdolliset muutokset rakennusvalvonnan henkilöstön määrässä vaikuttavat rakennuslupien kä-
sittelyyn ja katselmuksiin.
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Vuoden 2017 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä 
tavoitteiden toteutumisen seuranta

1. 

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Asiakaslähtöisen palvelun te-
hostaminen.

Sähköinen lupahakemusme-
nett ely otetaan käytt öön.

Sähköinen lupahakemusme-
nett ely on käytössä maalis-
kuun loppuun mennessä.

Osavuosikatsaus. Tekninen 
johtaja.

2. 

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Ympäristönsuojelun valvonnan 
tehostaminen.

Luvanvaraisia ja rekisteröitäviä 
toimintoja valvotaan valvon-
tasuunnitelman ja -ohjelman 
mukaisesti .

Tarkastukset on suoritett u 
valvontaohjelman mukaises-
ti . Määräaikaistarkastukset ja 
projekti luonteinen valvonta 
on kirjatt u sähköiseen ti eto-
kantaan.

Osavuosikatsaukset, valvonta-
kertomus. Ympäristösuojelu-
sihteeri.

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat (lautakuntaan nähden sitovat)
21151 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)
TILINPÄÄTÖS 

2015
TALOUSARVIO 

2016
muutoksineen

TALOUSARVIO 
2017

TALOUS-
SUUNNITELMA 

2018

TALOUS-
SUUNNITELMA 

2019

Toimintatuotot 300 904 312 311 307 811 311813 315 866

josta sisäiset 6 938

Toimintakulut -724 355 -609 424 -676 413 -685 206 -694 114

josta sisäiset -163 095 -32 000 -32 000 -32 416 -32 837

Toimintakate -423 451 -297 113 -368 602 -373 394 -378 248

josta sisäiset -156 157 -32 000 -32 000 -32 416 -32 837

Toimintakate ulkoinen -267 294 -265 113 -336 602 -340 978 -345 411

Poistot ja arvonalentumiset

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto)

TP 2015 TA 2016 TA 2017

Nett omenot/asukas

– rakennusvalvonta 14,37 5,99 9,26

– ympäristönsuojelu 12,92 9,73 9,16

Lupatapahtumat ja lausunnot

– rakennusvalvonta 348 340 350

– ympäristönsuojelu 145 130 130

Valvontakäynnit

– rakennusvalvonta 1 084 1 100 1 000

– ympäristönsuojelu 150 180 180
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Vastuualuetason avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta 
vuosille 2017–2019

Vastuualueen nimi: Kaupunkisuunnittelu

Vastuuhenkilö: kaupunginarkkitehti

Vastuualueen tehtävät
Kaupunkisuunnitteluosaston tehtävänä on yhdyskuntarakenteen suunnitelmallinen ohjaus. Ydin-
tehtäviin kuuluvat yleis- ja asemakaavojen laadinta, maanhankinta ja maan luovuttaminen edel-
leen. Lisäksi laaditaan ja ylläpidetään pohjakarttaa. Osastolla valmistellaan suunnittelutarveratkai-
sut ja poikkeusluvat sekä annetaan rakennusluvista pyydetyt lausunnot.

Vastuualueen toiminnan painopisteet
Toiminnan tavoitteena on tuottaa korkealaatuista kaupunkirakennetta. Rakennettua ja rakentama-
tonta ympäristöä kehitetään ottaen huomioon alueen historia ja luonto. Lisäksi tavoitteena on taa-
ta riittävä asuin-, liike- ja työpaikkatonttien tarjonta sekä riittävät lähivirkistysalueet. 

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella
Siirtyminen digitaalisten voimassa olevien asema- ja yleiskaavojen yhdistelmien käyttöön mah-
dollistaa kaavoituksen rutiininomaisen asiakaspalvelun siirtämisen asiakaspalvelupiste Lovinfoon. 
Kaavatiedot saadaan kaupungin viranhaltijoiden ja asiakaspalvelupiste Lovinfon henkilökunnan 
käyttöön kaupungin sisäisten paikkatietojärjestelmien kautta ja kuntalaisten, yrittäjien ja muiden 
asiakkaiden katseltaviksi internetkarttapalvelun kautta, mikä vähentää merkittävästi kaavaottei-
den tarvetta.

Kiinteistörekisterinpito ”vanhan Loviisan” alueella jatkuu. Valmistaudutaan N2000-korkeusjär-
jestelmään siirtymiseen aloittamalla sen suunnittelu. Tonttien markkinointia jatketaan kaupun-
gin oman verkkopohjaisen tonttipalvelun kautta sekä valittujen kohteiden osalta myös oikotie.fi  ja 
etuovi.com -palveluiden kautta. Yleisten alueiden muodostamista jatketaan asemakaava-alueilla. 
Määräaikaisen kartoittajan palkkaaminen puoleksi vuodeksi mahdollistaa rantatonttien mittauksen 
loppuunsaattamisen.

Vuoden 2017 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä 
tavoitteiden toteutumisen seuranta

Kaavoitus

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Laaditaan kaavoituskatsa-
uksen mukaiset asema- ja 
osayleiskaavat.

Valmistelu ja ohjaus tehdään 
virkatyönä. Asemakaavan-
muutoksia laaditaan virkatyö-
nä. Isot kaavat ja suunnitelmat 
ti lataan puitesopimuksen tai 
kilpailutuksen mukaisesti  ulko-
puoliselta konsultti  toimistolta. 
Kaavat käsitellään luott amus-
elimissä.

Valmistelu ja käsitt ely etene-
vät kaavoituskatsauksen ta-
voitt eiden mukaisesti .

Kaavoituskatsaus ja osavuo-
siraportointi . Kaupunginark-
kitehti .

Turvataan kaupungin kasvun ja 
elinvoiman kehitt ymisen edel-
lytt ämä riitt ävä kaavavalmis
tontti  varanto kysynnän ja 
asuntopoliitti  sen ohjelman 
mukaisesti .

Maanhankintaa ja kaavoitusta
täydennysrakentamiseen sekä 
yleispiirteisten maankäytt ö-
suunnitelmien mukaisilla kas-
vualueilla asumista ja yritys-
toimintaa varten.

Tavoitt een saavutt amisen 
edellytt ämä vuotuinen maan-
hankinta ja kaavoitusmäärä 
uusille pientalotonteille kpl,
muulle asumiselle k-m2 ja yri-
tystoiminnalle k-m2.

Osavuosiraportointi .
Kaupunginarkkitehti .
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TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Siirrytään digitaalisten voimas-
sa olevien asema- ja yleiskaa-
vojen yhdistelmien käytt öön. 
Kaavati edot saadaan kaupun-
gin viranhalti joiden ja asiakas-
palvelupiste Lovinfon henki-
lökunnan käytt öön kaupungin 
sisäisten paikkati etojärjestel-
mien kautt a ja kuntalaisten, 
yritt äjien ja muiden asiakkai-
den katseltaviksi internetkart-
tapalvelun kautt a.

Jatketaan ajantasa-asemakaa-
van digitalisointi työtä, kiinteis-
töti etojärjestelmän (KTJ) kaa-
vati etojen korjaus- ja päivitys-
työtä sekä viedään ajantasai-
set kaavati edot Trimble Locus 
-paikkati eto-järjestelmään. 
Digitointi työ tarkistetaan kaa-
voitus- ja arkkitehti toimistossa 
(100/300 asemakaavaa). Kiin-
teistöti etojärjestelmän kaava-
ti etojen korjaus- ja päivitys-
työ tehdään kaavoituksen ja 
Maanmitt auslaitoksen yhteis-
työnä. Kaavati etojen vieminen 
kaupungin Trimble Locus 
-paikkati etojärjestelmään. 
Edellytt ää yhtä määräaikaista 
henkilötyövuott a.

Digitointi työ on kokonaisuu-
dessaan tarkistett u. Kiinteistö-
ti etojärjestelmän kaavati eto-
jen korjaus- ja päivitystyö on 
aloitett u ja valmistuu vuoden 
loppuun mennessä. 

Kaavati etojen vieminen kau-
pungin Trimble Locus 
-paikkati etojärjestelmään on 
aloitett u ja valmistuu vuoden 
loppuun mennessä.

Osavuosiraportointi . Kaupun-
ginarkkitehti .

Kehitetään Loviisanlahden 
itäistä rantaa oikeusvaikut-
teisen Loviisan pohjoisosan 
ja Ruotsinpyhtään Tesjoen 
osayleiskaavan (LOTES) tavoit-
teiden mukaisesti .

Laaditaan asemakaavan muu-
tos ja ensimmäinen asema-
kaava.

Asemakaavan ja asemakaa-
van muutoksen valmisteluvai-
heen kuuleminen on tehty ja 
kaava on edennyt ehdotusvai-
heeseen.

Osavuosiraportointi . Kaupun-
ginarkkitehti .

Kiinteistö- ja paikkatietotoimisto

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Puretaan rästi ssä olevat tontti  -
jaot ja lohkomiset (kaksi hen-
kilötyövuott a) ”vanhan 
Loviisan” alueella.

Tehdään omana työnä. Työn 
tekemiseen ei saada lisä-
resursseja, joten toteutetaan 
oman työn ohella.

Työt ovat käynnissä. Osavuosiraportointi . Kaupun-
gingeodeetti  .

Aloitetaan yleisten alueiden 
(lähinnä katujen) muodosta-
minen ”vanhan Loviisan” alu-
eella.

Maanmitt auslaitos tekee lu-
nastustoimitukset (katualueet, 
puistoalueet ym. yleiset alu-
eet). Kaupunki tekee lohko-
mistoimitukset.

Toimitukset vireille ainakin 
Alakaupungin ja Köpbacka-
Haravankylän osalta.

Osavuosiraportointi . Kaupun-
gingeodeetti  .

Jatketaan yleisten alueiden 
(lähinnä katujen) muodosta-
mista Liljendalin, Pernajan ja 
Ruotsinpyhtään asemakaava-
alueilla.

Maanmitt auslaitos tekee toi-
mitukset. Kaupunki vastaa 
kaavalaskennasta.

Pernajan kirkonkylä on työn 
alla. Koskenkylän kaava-aineis-
to on laskett u ja odott aa Maan-
mitt auslaitoksen toimenpiteitä. 
Toimitukset saatetaan vireille 
Isnäsin ja Tesjoen asemakaava-
alueilla. Liljendal on valmis.

Osavuosiraportointi . Kaupun-
gingeodeetti  .

Kartoitetaan rantatonti t (kau-
punginvaltuusto 10.12.2014 
§ 154).

Edellytt ää lisäresurssia vuodel-
le 2017. Jäljellä olevista ton-
teista valtaosa on saaristossa, 
joten työ on huomatt avasti  hi-
taampaa kuin mantereella.

Kaikki kaupungin rantatonti t 
on kartoitett u.

Osavuosiraportointi . Kaupun-
gingeodeetti  .

Aloitetaan N2000-korkeusjär-
jestelmään siirtymisen suun-
nitt elu.

Vertaillaan toteutt amisvaihto-
ehtoja (omana työnä, opiske-
lijatyönä vai konsultti  työnä?). 
Tehdään alustavat suunnitel-
mat ja aikataulut.

Vuoden 2017 lopussa on ti e-
dossa toimintatapa ja aikatau-
lu järjestelmään siirtymiselle.

Osavuosiraportointi . Kaupun-
gingeodeetti  .

Saadaan ajantasainen Loviisan 
opaskartt a.

Kantakartan perusparannustyö 
tehdään omana työnä. Painetun 
kartan toimitt aja kilpailutetaan.

Kantakartan perusparannus-
työ on valmis. Uusi opaskartt a 
on valmis.

Osavuosiraportointi . Kaupun-
gingeodeetti  .

TA 2017  nro 117,  KVn hyväksymä 9.11.2016, VLL johtokunnan 8.12. tekemät TA muutokset.indd   103 12/28/2016   12:19:55 PM



104

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat (lautakuntaan nähden sitovat)
21152 Kaupunkisuunnitteluosasto

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)
TILINPÄÄTÖS 

2015
TALOUSARVIO 

2016
muutoksineen

TALOUSARVIO 
2017

TALOUS-
SUUNNITELMA 

2018

TALOUS-
SUUNNITELMA 

2019

Toimintatuotot 865 069 839 200 879 100 890 528 902 105

josta sisäiset 654

Toimintakulut -995 465 -943 572 -888 580 -849 82 -860 525

josta sisäiset -162 757

Toimintakate -130 396 -104 372 -9 480 41 047 41 580

josta sisäiset -162 103

Toimintakate ulkoinen 31 707 -104 372 - 9 480 41 047 41 580

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto) (ulkoiset)

Osaston TP 2015 TA 2016 TA 2017

KAAVOITUS - JA ARKKITEHTITOIMISTO

Tuotot 11 480 21 800 17 800

Kulut -423 228 -362 249 -394 285

Nett o -411 748 -340 449 -376 485

Hyväksytyt asemakaavat 3 kpl, 37,16 ha

Hyväksytyt ranta-asemakaavat 3 kpl, 29,26 ha

Suunnitt elutarveratkaisut ja poikkeusluvat  10 kpl

Virallisia kaavaott eita 205 kpl

Kaavaott eisiin liitt yviä asiakaskäyntejä ja -puheluita 532 kpl

Osaston TP 2015 TA 2016 TA 2017

KIINTEISTÖ- JA PAIKKATIETOTOIMISTO

Tuotot 853 589 817 400 861 300

Kulut -572 237 -581 323 -494 295

Nett o 281 352 236 077 367 005

Tontti  en myynti voitt o 347 770 300 000 350 000

Vuokratuotot 416 106 420 000 420 000
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Vastuualuetason avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta 
vuosille 2017–2019

Vastuualueen nimi: Rakentamis- ja ylläpito-osasto

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Vastuualueen tehtävät
Rakentamis- ja ylläpito-osaston tehtävänä on edistää ja ylläpitää kaupunkiympäristön toimivuutta, 
viihtyisyyttä ja turvallisuutta rakentamalla, ylläpitämällä ja parantamalla katu- ja kunnallistekniik-
kaa, viheralueita ja puistoja sekä rakennuttamalla toimitiloja ja huolehtia kaupungin omistamista 
rakennuskiinteistöistä ja niihin liittyvistä tilapalveluista.

Vastuualueen toiminnan painopisteet
1. toimitilojen tehokas käyttö
2. energiaohjelman energiansäästötavoitteet
3. viihtyisä kaupunkikuva ja hyväkuntoinen katuverkko.

Toiminnan päämäärät kolmen vuoden tähtäimellä perustuvat kaupungin toiminnan tavoitteisiin ja 
vastuualueen mahdolliseen palveluohjelmaan sekä toimivat talousarvion konkreettisten toiminta-
tavoitteiden perustana.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet
1. palvelutalon rakentaminen
2. ruotsinkielisen koulukeskuksen hanke (Lovisanejdens högstadiumin uudisrakennus ja Lovisa 

Gymnasiumin peruskorjaus)
3. Koskenkylän koulukeskuksen hanke (Koskenkylän koulun uudisrakennus ja Forsby skolan pe-

ruskorjaus)
4. keskusta-alueen ja muiden taajamien katujen kunnostaminen
5. pienvenelaiturien ylläpidosta ja vuokraamisesta luopuminen suunnittelukaudella.

Riskiarvio
Rakennushankkeiden aikataulut venyvät mahdollisten valitusten johdosta.

Vuoden 2017 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä 
tavoitteiden toteutumisen seuranta

1. 

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Kouluhankkeiden toteutumi-
nen.

Hanke valmistellaan yhdessä 
käytt äjien kanssa. Hankkeen 
toteutt amista valvotaan.

Käytt äjät ovat tyytyväisiä, to-
teutuksen valvonta onnistuu 
ja kustannukset ovat hallin-
nassa.

Osavuosiraportointi  kahdesti  
vuodessa, ti lapäällikkö.

2. 

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Viihtyisä kaupunkikuva ja hy-
väkuntoinen katuverkko.

Päällystetään 2 000 metriä ka-
tuja ja 1 000 metriä jalkakäy-
täviä.

Asukkaat ovat tyytyväisiä. Raportointi  kerran vuodessa, 
yhdyskuntatekniikan päällikkö.
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3. 

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Katujen, puistojen ja yleisten 
alueiden kunnossapidon te-
hostaminen.

Kunnossapidossa käytetään 
erityyppisiin ympäristöihin so-
veltuvia hoito- ja kunnossapi-
totapoja. Kunnossapitotasoja 
tarkennetaan.

Kustannukset/metri. Vuositt ai-
set hakkuusuunnitelmat.

Raportointi  kerran vuodessa, 
yhdyskuntatekniikan päällikkö.

4. 

TAVOITE Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta

Talousarvion toteuman seu-
ranta ja ennusteiden laadin-
ta, poikkeamiin reagointi  sekä 
johdon toimenpiteet.

Kustannusten hallinta, talou-
dellinen toiminta, uusien toi-
mintatapojen etsiminen, pro-
sessien ja palveluketjujen jat-
kuva parantaminen ja tehos-
taminen.

Pysytään talousarviossa.

Talousraportointi  ja sen poh-
jalta tehtävät tarvitt avat johta-
mistoimenpiteet.

Osavuosiraportointi  kahdesti  
vuodessa, yhdyskuntateknii-
kan päällikkö ja ti lapäällikkö.

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat (lautakuntaan nähden sitovat)
21153 Rakentamis- ja ylläpito-osasto

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)
TILINPÄÄTÖS 

2015
TALOUSARVIO 

2016
muutoksineen

TALOUSARVIO 
2017

TALOUS-
SUUNNITELMA 

2018

TALOUS-
SUUNNITELMA 

2019

Toimintatuotot  9 449 093    7 111 434    7 296 505    7 391 360    7 114 877   

josta sisäiset  8 578 713    6 324 399    6 348 475    6 431 005    4 514 608   

Toimintakulut -13 745 134   -11 627 641   -12 179 120   -12 337 449   -12 497 835   

josta sisäiset -3 528 798   -511 712   -566 747   -574 115   -581 578   

Toimintakate -4 296 041   -4 516 207   -4 882 615   -4 946 089   -5 382 958   

josta sisäiset  5 049 915    5 812 687    5 781 728    5 856 890    3 933 030   

Toimintakate ulkoinen -9 345 956   -10 328 894   -10 664 343   -10 802 979   -9 315 988   

Poistot ja arvonalentumiset

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto) (ulkoiset)

Osaston TP 2015 TA 2016 TA 2017

Nett omenot/asukas 602 647 690

Kunnossapidett ävät kadut, km 120 120

Ylläpidett ävät kiinteistöt, k-m2 92 450 n. 92 450 n. 92 000

Pelastustoiminta, euroa/asukas 132 135 135

Pelastustoimi
Rakentamis- ja ylläpito-osaston talousarvioon sisältyy 2 082 000 euron varaus Itä-Uudenmaan 
pelastuslaitoksen käyttötalousmenoihin.
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INVESTOINNIT
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LOVIISAN KAUPUNKI, INVESTOINNIT 2017–2019, 1 000 euroa

Hanke
Kust.
arvio

TA
2016

TA
2017

TS
2018

TS
2019

Pitemmän ajan suunnitelma  

2020 2021 2022

Yleinen hallinto ja konsernihallinto
yli 100 000 euroa hankkeitt ain:

Maanhankinta, etuosto-oikeuden käytt ö 200 200 100 200 200 200 200

Asuntotuotanto, osakepääoman korotus 630 340 630 400

Loviisan Asunnot Oy, osakepääoman korotus

Kylien kehitt ämishankkeet, kaupungin osuus 100 100

Laivasillan kehitt äminen 500 300 200

Vierasvenesataman info-rakennus

Päälaiturin kunnostus

Raati huone 600

Vesikatt o ja torniosa, ilmanvaihto 300 300

Keitti  överkon saneeraminen 1 640 1 040 600

Tamminiemen alue

Pesuti lojen uusiminen 300 300

Troolisatama, pontt oonilaituri 80 800 80

Front offi  cen ja mahdollisten organisaa-
ti omuutosten ti lajärjestelyt

300 300

alle 100 000 euron hankkeet 30 50 50 50

Kriisihallintavalmius (varavoimala) 30

Investointi menot yhteensä 4 350 1 770 1 900 2 100 750 200 250

Investointeihin liitt yvä rahoitusosuus

  ELY-keskus 60 % -48 -720 -48

  Kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myynti -100

Taseen kirjanpitoarvo -200

Investointi en tulorahoitus yhteensä -148 -920 -48

Investointi menot nett o 4 202 850 1 852 2 100 750 200 250
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Hanke
Kust.
arvio

TA
2016

TA
2017

TS
2018

TS
2019

Pitemmän ajan suunnitelma

2020 2021 2022

Perusturvakeskus
yli 100 000 euroa hankkeitt ain:

Pääterveysasema

Julkisivujen korjaus 500 100 100 300

Palokunnantalo (Sosiaalitoimisto)

Julkisivujen peruskorjaus 250 250

Maritakoti 

Tilojen saneeraus toimistoti loiksi 400 100 300

Palveluasuminen, päätös valtuustossa 20.5.2015

Harmaakallion uudisrakennus 2016–2017 6 500 1 000 5 500
Taasiakodin peruskorjaus, 2015–2016, ilman 
keitti  ötä

1 600 1 592

Onnela palvelutalon lisärakennus 2017–2019 4 850 100 (4 750)

Osastojen ti lamuutoksia

Osasto 2 ositt ain toimistoti laksi ym ti lasiirtoja 200 200

alle 100 000 euron hankkeet (perusturva) 20 20 90

alle 100 000 euron hankkeet (ti lapalvelu) 190 250

Investointi menot yhteensä 14 320 3 162 6 080 550 5 050

Investointeihin liitt yvä rahoitusosuus

Harmaakallio, Aran tukiarvio 25 % -1 800

Investointi en tulorahoitus  yhteensä -1 800

Investointi menot nett o 14 320 3 162 4 280 550 5 050

TA 2017  nro 117,  KVn hyväksymä 9.11.2016, VLL johtokunnan 8.12. tekemät TA muutokset.indd   109 12/28/2016   12:19:56 PM



110

Hanke
Kust.
arvio

TA
2016

TA
2017

TS
2018

TS
2019

Pitemmän ajan suunnitelma

2020 2021 2022

Sivistyskeskus
yli 100 000 euroa hankkeitt ain:
Jäähalli (nykyinen) 720 20 200 500

2017 Nykyisen jäähalli- ja kentti  en huoltora-
kennusten ja alueen suunnitt elu

2018 Uusi julkisivu, huoltoti la jäänhoitokoneelle

Liikuntahalli peruskorjaus 1 575 225 100 1 250
2017 Ilmanvaihtokoneen uusiminen  

2021 Liikuntahallin peruskorjauksen suunnitt elu

2022 Liikuntahallin peruskorjaus

Energiaa säästävät investoinnit 300 100 200
2016 Agricola-hallin valaisimien uusiminen 
2019 Kirkonkylän koulun ja Ruukin päiväkodin 
lämpökeskuksen uusiminen

Harjunrinteen koulu (vanha osa) 1 850 350 1 500
2016 Sähkön, patt ereiden ja valaistusjärjestelmien 
uusiminen ylioppilaskirjotusten vaati musten mukai-
seksi. Saliosan järjestelmien uusiminen ylioppilaskir-
joitusten vaati musten mukaiseksi.

2021 Sisätilojen laajennus-, muutos- ja peruskorjaustyöt

RPT/Kirkonkylän koulu 250 250
2020 Sisäti lojen ja julkisivujen peruskorjaus

Komendanti ntalo (museo) 250 250  
2016 Julkisivujen peruskorjaus

Valko, lähiliikuntapaikka 250 250
2016 Urheilukentän, kaukalon ja lähiliikunta-
paikan yhdistäminen

Ruukki, lähiliikuntapaikka 250 250
2018 Urheilukentän, kaukalon ja lähiliikunta-
paikan yhdistäminen

Isnäs, lähiliikuntapaikka 250 250
Tesjoki, lähiliikuntapaikan kunnostaminen 100 100
Sävträsk skola 250 250

2016 Veistosalin rakentaminen ja julkisivujen kunnostus

Loviisan ruotsinkielinen koulukeskus, 2017–2019 14 000 840 7 500 5 660
Lovisanejdens högstadium, uusi koulurakennus 
ja Lovisa Gymnasium, peruskorjaus

2017 Hankkeen suunnitt elu

2018–2019 Toteutus

Koskenkylän koulukeskus 6 800 360 4 440 2 000
Uusi koulurakennus Koskenkylän koululle ja 
Forsby skolan peruskorjaus

2017 Hankkeen suunnitt elu

2018–2019 Toteutus

Päiväkoti -investoinnit 2017–2020
Päiväkodit 5 000  150 2 400 2 450

Kaupunginvaltuusto päättää mahdollisista päiväkoti-
investoinneista kun päiväkotiverkkoselvityksestä on teh-
ty päätös. 

Seurahuoneen saneeraus 100 540
Koulutuskuntayhtymät 65 65

Inveon ja I-U koulutuskuntayhtymän investoinnit

alle 100 000 euron hankkeet (ti lapalvelu + sivistys) 315 315 250 350 250 350 250 250
Investointi menot yhteensä 32 225 1 580 1 795 12 490 8 510 3 790 4 900 1 500
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Hanke
Kust.
arvio

TA
2016

TA
2017

TS
2018

TS
2019

Pitemmän ajan suunnitelma

2020 2021 2022

Sivistyskeskus
Investointi menot yhteensä 32 225 1 580 1 795 12 490 8 510 3 790 4 900 1 500
Investointeihin liitt yvä rahoitusosuus

Energiaa säästävät investoinnit, tulot
Suomenkielinen koulukeskus, hanke -3 510
Suomenkielinen koulukeskus, hanke -190

Avustus, Koskenkylän lähiliikuntapaikka -50
Avustus, Valkon lähiliikuntapaikka -30 -30
Liljendalin lähikirjaston automati sointi , avustus -20
ELY-keskuksen avustus; jäähallihanke (arvio 600 000 euroa)

Investointi en tulorahoitus yhteensä -3 700 -50
Investointi menot nett o 28 525 1 530 1 795 12 490 8 510 3 790 4 900 1 500
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Hanke
Kust.
arvio

TA
2016

TA
2017

TS
2018

 TS 
2019

Pitemmän ajan suunnitelma

2020 2021 2022

Tekninen keskus
yli 100 000 euroa hankkeitt ain:
Harmaakallion pohjoisosa 1 000 200 100 200 500
Muiden kaup.osien asuinalueiden kehitt äminen 150 200 200
Ulkovalaistuksen rakentaminen ja perusparannus 1 000 200 300 200 200
Kauppa- ja teollisuusalueiden kadut 200 200 100 100

Mahdollistaa kaupan ja teollisuuden sijoitt umi-
sen Loviisaan ja valmiuden vastata uusien yri-
tysten infraan

Rantati en peruskorjaus  1 100 500 600
Tullisillan ja Laivasillan väli

Teknisen keskuksen työkone 130 130
Keskusta-alueen kehitt äminen 250 100
Kevyenliikenteen väylä, Koskenkylä 1 000 50 950
Kevyenliikenteen väylä MT 176, Kuggom–Hardom 1 200 40 40 580 580

Kaupungin osuus Ely-hankkeesta

Jorvaksen liitt ymä 350 350
Tesjoen aluelämpöputkiston uusiminen 350 350

Energiansäästö-hanke

alle 100 000 euron hankkeet (ti lapalvelu) 195 195 100 100 100 100 100 100
alle 100 000 euron hankkeet (yhdyskuntatekniikka) 1 050 1 050 1 120 1 000 1 500 2 000 2 000 2 000
Investointi menot yhteensä 7 825 2 635 2 870 2 330 3 250 2 140 2 680 2 680

Investointi en tulorahoitus  yhteensä
Investointi menot nett o 7 825 2 635 2 870 2 330 3 250 2 140 2 680 2 680

SUURET HANKKEET (BRUTTOMÄÄRÄRAHA)

Hanke
Kust.
arvio

TA
2016

TA
2017

TS
2018

TS  
2019

Pitemmän ajan suunnitelma

2020 2021 2022

Keitti  överkon saneeraaminen 1 640 1 040 600

Palveluasuminen II-vaihe, Harmaakallio 6 500 1 000 5 500

Palveluasuminen II-vaihe, Onnelan palvelutalo 4 850 100 (4 750)

Liikuntahallin peruskorjaus 1 450 100 100 1 250

Loviisan ruotsinkielinen koulukeskus 14 000 840 7 500 5 660

Koskenkylän koulukeskus 6 800 360 4 440 2 000

Päiväkoti -investoinnit 2017-2020 5 000 150 2 400 2 450 

Yhteensä: 40 240 1 000 7 940 12 540 12 560 2 400 2 550 1 250
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KAUPUNKI YHTEENSÄ

            
Hanke

Kust.
arvio

TA
2016

TA
2017

TS
2018

TS 
2019

 Pitemmän ajan suunnitelma

2020 2021 2022

Investointi menot yhteensä:

 Yleinen hallinto ja konsernihallinto 4 350 1 770 1 900 2 100 750 200 250

 Perusturvakeskus 14 320 3 162 6 080 550 5 050

 Sivistyskeskus 32 225 1 580 1 795 12 490 8 510 3 790 4 900 1 500

 Tekninen keskus 7 825 2 635 2 870 2 330 3 250 2 140 2 680 2 680

Investointi menot yhteensä 58 720 9 147 12 645 17 470 17 560 6 130 7 830 4 180

Investointi tulot yhteensä

 Yleinen hallinto ja konsernihallinto -148 -920

 Perusturvakeskus -1 800

 Sivistyskeskus -3 700 -50

 Tekninen keskus

Investointi tulot yhteensä -3 848 -970 -1 800 

KAUPUNKI YHTEENSÄ, NETTO 54 872 8 177 10 797 17 470 17 560 6 130 7 830 4 180

LOVIISAN VESILIIKELAITOS 2017–2022

Hanke
Kust.
arvio

TA
2016

TA
2017

TS
2018

  TS
2019

Pitemmän ajan suunnitelma

2020 2021 2022

VESI JA VIEMÄRI

yli 100 000 euroa hankkeitt ain:

Vanhojen johtojen saneeraus 400 400 400 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Runkolinjat Pernaja–Loviisa 3 500 1 500 2 000

Jätevesipuhdistamot, Vårdö saneeraus 1 650 1 500 150

Rantati e 1 000 1 000

alle 100 000 euron hankkeet 240 240 240 200 200 200 200 200

Vesiliikelaitos, menot yhteensä 6 790 4 640 2 790 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

Investointeihin liitt yvä rahoitusosuus

Runkolinjat, Ely-keskuksen tuki 25 % (4 milj.) -1 000 -670

Vesiliikelaitos, tulot yhteensä -1 000 -670

Vesiliikelaitos, investointi menot nett o 5 790 3 970 2 790 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

Johtokuntaan nähden sitovat erät.
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HENKILÖSTÖSUUNNITELMAT
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HENKILÖSTÖ 

Henkilöstösuunnittelu 2017–2019
Loviisan kaupungissa oli vuoden 2015 lopussa voimassa yhteensä 1 111 päätoimista palvelus-
suhdetta. Näistä oli vakituisia 875 ja määräaikaisia 236. Sivutoimisia palvelussuhteita oli lisäksi 
97 henkilöllä. Kaupungin palveluksessa oli siten yhteensä 1 208 työntekijää, mikä oli 21 vähem-
män kuin vuotta aikaisemmin. Vuonna 2013 alkanut henkilöstömäärän vähentyminen on jatkunut 
myös vuonna 2016.
 
Vuosina 2017–2019 Loviisan kaupungin henkilöstön kokonaismäärä sopeutetaan tasolle, joka on 
tasapainossa kaupungille annettujen tehtävien ja käytettävissä olevien määrärahojen kanssa. Pal-
velutuotannossa keskitytään kaupunkilaisten kannalta tärkeimpiin palveluihin. Vuosittainen hen-
kilöstöresurssien vähennys arvioidaan olevan noin 8–10 henkilötyövuotta vuosina 2017 ja 2018.

Henkilöstömäärän hallittu supistaminen edellyttää toimintojen uudelleenjärjestelyä, palvelumalli-
en muuttamista sekä toimintojen kokoamista. Loviisan kaupungissa valmistellaan tämän vuoksi 
organisaatiouudistusta, jonka tavoitteena on mahdollisimman tarkoituksenmukainen organisaatio-
rakenne ja johtamisjärjestelmä sekä henkilöstöresurssien joustavampi käyttö. Uusien toimintata-
pojen ja palvelumallien rakentaminen edellyttää uudistuvaa henkilökuntaa, ja siihen kannustetaan 
kouluttautumismahdollisuuksia lisäämällä.

Kevan ennusteen mukaan Loviisan kaupungin palveluksesta jää vanhuuseläkkeelle vuoden 2017 
aikana 37 henkilöä. Jokaisen eläkkeelle siirtyvän kohdalla selvitetään mahdollisuudet järjestellä 
tehtävät siten, ettei korvaavaa rekrytointia tarvitse tehdä.
. 
Välttämättömiä tehtäviä täytetään organisaation sisäisin siirroin aina kun tämä on mahdollista. Vir-
kojen ja tehtävien täyttö perustuu täyttölupamenettelyyn. Henkilöstö- määrän kehittymistä seura-
taan osavuosiraportoinnin ja henkilöstötilinpäätöksen yhteydessä.

Loviisan kaupungin lähivuosien henkilöstösuunnitteluun vaikuttavat oleellisesti sote- ja maakunta-
uudistusta koskevat päätökset sekä niiden toimeenpanon aikataulu. Sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämislain, maakuntalain, rahoituslain ja muiden lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2017, jol-
loin voidaan perustaa väliaikaishallinto valmistelemaan tulevaa toimintaa. Vuoden 2019 alusta pe-
rustetaan 18 maakuntaa, joiden tehtävänä on järjestää kaikki alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut.
 
Maakunnan palvelukseen siirtyy vuonna 2019 sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön lisäksi 
kunnan maaseutuhallinto lomituspalveluineen sekä osa yhteisistä tukipalveluista (siivous-, ruo-
kapalvelu-, kiinteistönhoito- ja hallintohenkilöstöä). Loviisan kaupungista maakuntaan arvioidaan 
siirtyvän sosiaali- ja terveydenhuollosta n. 330 henkilötyövuotta, maaseutuhallinnosta n. 55 henki-
lötyövuotta ja yhteisistä tukipalveluista n. 38 henkilötyövuotta vastaava määrä henkilöstöä. Lovii-
san kaupungin nykyisestä noin 960 henkilötyövuotta vastaavasta henkilöstömäärästä jäisi uudis-
tuksen jälkeen jäljelle noin 540 henkilötyövuotta.

Loviisan kaupungin henkilöstö (vakinaiset ja määräaikaiset, pl. sivutoimiset) vuosina 2010–2015  
(31.12. tilanteen mukaan)
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Yhteenveto keskusten henkilöstösuunnitelmista 2017
Loviisan kaupungin henkilöstösuunnitelma vuodelle 2017 supistuu 7,6 henkilötyövuodella. Vähen-
nys toteutetaan normaalina tuottavuuden lisäyksenä eläkepoistumaa hyödyntäen.

Hallinnon tukipalveluihin perustetaan vuosille 2017–2018 uusi määräaikainen viestintäsuunnitte-
lijan tehtävä, joka vastaa yhtä kokonaista henkilötyövuotta. Määräaikaisuuden peruste on orga-
nisaatiouudistuksen keskeneräisyys ja epätietoisuus sote- ja maakuntahallintouudistusten tuo-
mista muutoksista. Kääntäjäresurssi pienenee osa-aikajärjestelyn myötä minkä vuoksi hallinto-
palveluiden henkilöstöresurssi kasvaa yhteensä 0,5 henkilötyövuodella. 

Talouspalveluissa toteutetaan 3,8 tehtävän vähennys siivouksessa ja ruokapalveluissa. Vähen-
nys tapahtuu eläkejärjestelyä ja toiminnan uudellen mitoittamista hyödyntäen. Taloustoimistoon 
palkataan määräaikainen laskentasihteeri kaupungin uuden talousjärjestelmän tehokkaan käyt-
töönoton varmistamiseksi. Talouspalveluiden henkilöstökehys on yhteensä 3,2 henkilötyövuotta 
pienempi kuin vuonna 2016. 

Kehittämispalveluissa ei suunnitella henkilöstöresurssin muutoksia vuonna 2017. Koko yleises-
sä hallinnossa ja konsernihallinnossa tapahtuu siten 2,7 henkilötyövuoden nettovähennys vuon-
na 2017. 

Perusturvassa jatketaan toiminnan uudelleen järjestelyjä. Lastenvalvojan virka siirretään Porvoon 
kaupungille, joka jatkossa hoitaa tehtävää koko Itä-Uudellamaalla. Laitospaikkojen määrää vä-
hennetään edelleen ja vapautuvat resurssit suunnataan uudelleen. Perusturvakeskuksen hen-
kilöstösuunnitelma kasvaa 2,7 henkilötyövuodella mikä pääosin johtuu kolmen lähihoitajan palk-
kaamisesta senioripalveluissa. Vakinaisen henkilöstön lisäys tehdään ensisijaisesti sijaistarpeen 
pienentämiseksi.
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Sivistyskeskuksen eri vastuualueilla tehdään useita muutoksia henkilöstöresurssissa. Tukipalvelui-
den erityisasiantuntija palkataan määräaikaisena vuosille 2017–2018. Kolme tuntiopettajaa palka-
taan vakituisesti mutta kolme luokanopettajan virkaa jätetään täyttämättä pienentyneen oppilasmää-
rän vuoksi. Kirjastonhoitaja palkataan toistaiseksi ja lisäksi on valtuuston päätöksen mukaisesti pal-
kattu määräaikainen kulttuuriohjaaja. Muutokset tarkoittavat, että keskuksen henkilöstöresurssi vähe-
nee 4,2 henkilötyövuotta vastaavalla määrällä.

Teknisen keskuksen henkilöstökehys on vuonna 2017 yhteensä 3,4 henkilötyövuotta edellisvuotta 
pienempi. Vähennys tapahtuu johtavan rakennustarkastajan viran sekä kahden ammattitehtävän lak-
kauttamisella rakentamisen ja ylläpidon vastuualueella. Lisäksi tehdään sisäisiä järjestelyjä, jotka 
koskevat keskuksen tukipalveluja ja jotka vähentävät toimistohenkilöstöä 0,4 henkilötyövuodella. 

Henkilö- 
työvuodet/
Årsverken 
2015

Henkilö- 
työvuodet/
Årsverken 
2016

Henkilö- 
työvuodet/
Årsverken 
2017

Muutos/ 
Förändring 
2016–2017

Yleinen hallinto ja konsernihallinto, yhteensä
Allmänna förvaltningen och koncernförvaltningen, sammanlagt 172,6 174,0 171,3 -2,7

Perusturvakeskus, yhteensä 
Grundtrygghetscentralen, sammanlagt 322,7 327,7 330,4 2,7

Sivistyskeskus, yhteensä
Bildningscentralen, sammanlagt 395,6 387,9 383,7 -4,2

Tekninen keskus, yhteensä
Tekniska centralen, sammanlagt 77,0 76,0 72,6 -3,4

Koko kaupunki, yhteensä
Hela staden, sammanlagt 967,9 965,6 958,0 -7,6
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*Määräraha varatt u talousarvioon/

Anslag reserverade i budgeten

 

Henkilö- 
työvuodet/ 
Årsverken 
2015

Henkilö- 
työvuodet/ 
Årsverken 
2016

Henkilö- 
työvuodet/
Årsverken 
2017

Muutos/ 
Förändring 
2016–2017

YLEINEN HALLINTO JA KONSERNIHALLINTO/
ALLMÄNNA FÖRVALTNINGEN OCH KONCERNFÖRVALTNINGEN

HALLINNON TUKIPALVELUT/FÖRVALTNINGENS STÖDTJÄNSTER
Kaupunginjohtaja/Stadsdirektören                   1,0 1,0 1,0 0,0

Kaupunginkanslia/Stadskansliet 6,0 10,0 10,0 0,0

Viesti ntäyksikkö/Kommunikati onsenheten 6,6 6,6 7,1 0,5

Tietohallinto/Dataförvaltningen 6,0 6,0 6,0 0,0

Henkilöstöyksikkö/Personalenheten 8,0 7,8 7,8 0,0

Kaupunginhallitus ja hallintopalvelut, yhteensä/ 
27,6 31,4 31,9 0,5

Stadsstyrelsen och förvaltningstjänster, sammanlagt 

TALOUSPALVELUT/EKONOMITJÄNSTER 
Talousosasto/Ekonomiavdelningen           10,0 9,4 10,0 0,6

Ruokahuolto/Kostservice 26,5 25,5 25,0 -0,5

Siivouspalvelut/Städservice 41,8 40,0 36,7 -3,3

Talouspalvelut, yhteensä/
Ekonomitjänster, sammanlagt 

78,3 74,9 71,7 -3,2

KEHITTÄMISPALVELUT/UTVECKLINGSTJÄNSTER 
Kehitt äminen/Utveckling            1,6 1,6 1,6 0,0

Työllisyyspalvelut/Sysselsätt ningstjänster 8,0 9,0 9,0 0,0

Matkailu/Turism  2,0 2,0 2,0 0,0

Maaseutuasiat/Landsbygdsärenden  55,1 55,1 55,1 0,0

Kehitt ämispalvelut, yhteensä/
Utvecklingstjänster, sammanlagt 

66,7 67,7 67,7 0,0

Yleinen hallinto ja konsernihallinto, yhteensä/
Allmänna förvaltningen och koncernförvaltningen, sammanlagt 172,6 174,0 171,3 -2,7
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*Määräraha varatt u talousarvioon/

Anslag reserverade i budgeten
Henkilö- 
työvuodet/
Årsverken 
2015

Henkilö- 
työvuodet/
Årsverken 
2016

Henkilö- 
työvuodet/
Årsverken 
2017

Muutos/ 
Förändring 
2016–2017

PERUSTURVAKESKUS/GRUNDTRYGGHETSCENTRALEN  

Yleishallinto/Allmän förvaltning
Yleishallinto/Allmän förvaltning             10,5 9,0 9,0 0,0

Lasten ja nuorten palvelut/Tjänster för barn och ungdom
Johto/Ledning 1,6 1,6 1,6 0,0

Peruspalvelut/Bastjänster 12,0 11,7 11,7 0,0

Erityispalvelut/Specialtjänster 20,7 24,2 23,2 -1,0

Lasten ja nuorten palvelut, yhteensä/ 
34,3 37,5 36,5 -1,0

Tjänster för barn och ungdom, sammanlagt 

Työikäisten palvelut/Tjänster för vuxna
Johto, hoitotarvikevarasto ja lääkekeskus/
Ledning, centrallagret och läkemedelscentralen            

6,3 7,7 6,5 -1,2

Sairaanhoito/Sjukvård 82,0 74,8 73,4 -1,4

Aikuissosiaalityö/Socialarbete för vuxna 8,7 11,2 12,5 1,3

Hammashoito/Tandvård 17,0 17,0 17,0 0,0

Työikäisten palvelut, yhteensä/
Tjänster för vuxna, sammanlagt 

114,0 110,7 109,4 -1,3

Senioripalvelut/Tjänster för seniorer
Johto/Ledning            2,0 2,0 2,0 0,0

Avohoito/Öppen vård 69,0 72,5 76,5 4,0

Hoiva-asuminen/Omsorgsboende  44,7 44,7 44,7 0,0

Laitoshoito/Anstaltsvård  48,3 51,3 52,3 1,0

Senioripalvelut, yhteensä/
Tjänster för seniorer, sammanlagt 

164,0 170,5 175,5 5,0

Perusturvakeskus, yhteensä/
Grundtrygghetscentralen, sammanlagt 322,7 327,7 330,4 2,7
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*Määräraha varatt u talousarvioon/

Anslag reserverade i budgeten

 

Henkilö- 
työvuodet/ 
Årsverken 
2015

Henkilö- 
työvuodet/ 
Årsverken 
2016

Henkilö- 
työvuodet/ 
Årsverken 
2017

Muutos/ 
Förändring 
2016–2017

SIVISTYSKESKUS/BILDNINGSCENTRALEN  

Hallinto ja kehitt äminen/Förvaltning och utveckling
Johto/Ledning 5,3 5,6 1,9 -3,7

Asiakas- ja toimistopalvelut/Kund- och kanslitjänster 5,8 3,8 0,8 -3,0

Hallinto ja kehitt äminen, yhteensä/ 
11,1 9,4 2,7 -6,7

Förvaltning och utveckling, sammanlagt 

Päivähoito ja varhaiskasvatus/Dagvård och småbarnspedagogik

Päivähoito ja varhaiskasvatus, yhteensä/
Dagvård och småbarnspedagogik, sammanlagt 

125,1 121,8 122,5 0,8

Koulutus/Utbildning lv/lå lv/lå lv/lå
2015-16 2016-17 2016-17

Koulutus, yhteensä/
Utbildning, sammanlagt 

204,8 202,1 203,1 1,0

Lukiot ja ammati llinen koulutus/Gymnasier och yrkesutbildning lv/lå lv/lå lv/lå
2015-16 2016-17 2016-17

Lukiot ja ammati llinen koulutus, yhteensä/
Gymnasier och yrkesutbildning, sammanlagt 

16,3 16,4 16,7 0,3

Vapaa sivistystyö/Fritt  bildningsarbete lv/lå lv/lå lv/lå
2015-16 2016-17 2016-17

Vapaa sivistystyö, yhteensä/
Fritt  bildningsarbete, sammanlagt 

7,6 7,6 7,2 -0,4

Vapaa-aikatoimi/Friti dsväsendet
Vapaa-aikatoimi/Friti dsväsendet           10,9 10,3 10,2 -0,1

Vahti mestarit/Vaktmästeriet 3,9 3,9 3,9 0,0

Vapaa-aikatoimi, yhteensä/
Friti dsväsendet, sammanlagt 

14,8 14,2 14,1 -0,1

Kirjasto- ja kultt uuritoimi/Biblioteks- och kulturväsendet

Kirjasto- ja kultt uuritoimi, yhteensä/
Biblioteks- och kulturväsendet, sammanlagt 

15,9 16,4 17,4 1,0

Sivistyskeskus, yhteensä/
Bildningscentralen, sammanlagt 395,6 387,9 383,7 -4,2
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*Määräraha varatt u talousarvioon/

Anslag reserverade i budgeten
Henkilö- 
työvuodet/
Årsverken 
2015

Henkilö- 
työvuodet/
Årsverken 
2016

Henkilö- 
työvuodet/
Årsverken 
2017

Muutos/ 
Förändring 
2016–2017

TEKNINEN KESKUS/TEKNISKA CENTRALEN  

Hallinto -, talous- ja asiakaspalvelu/
Förvaltnings- och ekonomitjänster och kundbetjäning

Hallinto-, talous- ja asiakaspalvelu, yhteensä/ 
7,0 7,0 6,0 -1,0

Förvaltnings- och ekonomitjänster och kundbetjäning, sammanlagt 

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu/ Byggnadsti llsyn och miljövård 
Rakennusvalvonta/Byggnadsti llsyn    5,0 5,0 4,5 -0,5

Ympäristönsuojelu/Miljövård 4,0 3,0 4,0 1,0

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu, yhteensä/
Byggnadsti llsyn och miljövården, sammanlagt

9,0 8,0 8,5 0,5

Kaupunkisuunnitt eluosasto/Stadsplaneringsavdelningen
Kaavoitus- ja arkkitehtuuri/Planläggning och arkitektur    4,0 4,0 3,0 -1,0

Kiinteistö- ja paikkati eto/Fasti ghets- och GIS-byrå 7,0 7,0 6,6 -0,4

Kaupunkisuunnitt eluosasto, yhteensä/
Stadsplaneringsavdelningen, sammanlagt

11,0 11,0 9,6 -1,4

Rakentaminen ja ylläpito/Byggande och underhåll 
Tilapalvelu/Lokalservice    22,0 22,0 21,25 -0,75

Yhdyskuntateknikka/Samhällsteknik 28,0 28,0 27,25 -0,75

Rakentaminen ja ylläpito, yhteensä/
Byggande och underhåll, sammanlagt

50,0 50,0 48,5 -1,5

Tekninen keskus, yhteensä/
Tekniska centralen, sammanlagt 77,0 76,0 72,6 -3,4
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Liite, hyväksytty Loviisan Vesiliikelaitoksen johtokunnassa 28.9.2016 ja 8.12.2016

LOVIISAN VESILIIKELAITOS

TALOUSARVIO 2017

TALOUSSUUNNITELMA 2017–2019

Liitteinä
- investointiohjelma v. 2017
- rahoituslaskelma

PÄÄTÖS (käsitelty johtokunnan kokouksessa 28.9.2016 ja 8.12.2016)
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Loviisan Vesiliikelaitos
Vastuuhenkilö: Vesihuoltopäällikkö

Loviisan kaupungin omistama Loviisan Vesiliikelaitos – Affärsverket Lovisa Vatten toimii kaupun-
ginhallituksen alaisena kuntalain 10a luvussa tarkoitettuna kunnallisena liikelaitoksena. Laitoksen 
tehtävänä on huolehtia toiminta-alueellaan vesi- ja viemärilaitostoiminnasta kaupunginvaltuuston 
asettamien tavoitteiden mukaisesti. Valtuusto on vesiliikelaitoksen perustamisesta lähtien toden-
nut, että Loviisan Vesiliikelaitoksen tulee tavoitella tasapainoista tulosta.  Rahoitusosan sitovana 
tavoitteena on ollut laitokselle myönnettävien lainojen kokonaismäärä. 

Tämä tarkoittaa sitä, että laitos toimittaa vettä kuluttajille ja johtaa kiinteistöjen tuottamat jäteve-
det puhdistuslaitoksille puhdistettavaksi lupaehtojen mukaan. Loviisan Vesiliikelaitoksen toimin-
nan täytyy olla taloudellisesti kannattavaa, jotta laitos pystyy selviytymään kaikista velvoitteistaan. 
Loviisan Vesiliikelaitos kerää seuraavia maksuja kuluttajilta peittääkseen kaikki käyttö- ja pää-
omakustannuksensa: vesimaksu, jätevesimaksu, perusmaksu, liittymismaksu ja vastaanottomak-
su lietteen vastaanotosta.  Asiakaspohja ei ole kasvanut ennustetulla tavalla vaan veden ja jäteve-
den laskutettavat määrät ovat hienoisessa laskussa. Vuodelle 2015 tariffeja ja maksuja tarkistet-
tiin 10 prosenttia. Vuodelle 2016 ei ole esitetty hintatarkistuksia. Mahdollisen hinnantarkistuksen 
ajankohta on vuoden 2016 tilinpäätöstietojen selvittyä. 

Loviisan Vesiliikelaitos koostuu kolmesta yksiköstä:
1  Hallinto
2  Vesi
3  Jätevesi

Nämä toimintayksiköt on jaettu useampaan kustannuspaikkaan (projekti) konkreettisen talousar-
vion seuraamiseksi ja mistä yksilöidyt kustannukset käyvät ilmi. 
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1 HALLINTO

TOIMINTA
• Johtokunta
• Hallinto

TAVOITTEET
Toimivan hallinnon ja hyvän imagon edelleen rakentaminen Loviisan Vesiliikelaitokselle. Kehit-
tää aktiivisesti toimintaa  omalla toiminta-alueellaan ja tehdä jatkuvaa yhteistyötä kaupungin alu-
een vesiosuuskuntien kanssa kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaan. Yhteistyö-
tä kaupungin teknisen toimen kanssa pyritään parantamaan entisestään.

Johtokunta koostuu viidestä varsinaisesta jäsenestä ja yhtä monesta varajäsenestä. Hallintohen-
kilöstöön kuuluu vesihuoltopäällikkö, taloussuunnittelija ja kaksi laskuttajaa/toimistosihteeriä.

PAINOPISTEALUE, TALOUSSUUNNITELMA 2017–2019
Tärkeänä painopistealueena on vuotovesien määrän vähentäminen sekä vesi- että var-
sinkin jätevesiverkostoissa. Uusien siirtolinjojen rakentaminen ja vanhojen verkostojen sa-
neeraus edesauttaa vuotovesiongelmassa. Verkostoihin liittyneiden kiinteistöjen hulevesi-
viemäröinnin erottaminen jätevesiviemäreistä on ensiarvoista tavoitteeseen pääsemiseksi

PAINOPISTEALUE, TALOUSARVIO 2017
Pernajan alueen siirtolinjahankkeen eteenpäin vieminen tehtyjen päätösten mukaisesti. Vanhojen 
käytöstä poistettujen ja poistettavien puhdistamojen purkutöiden suunnittelu ja toteutus.

TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

MENOT 293 351 351 351

TULOT

NETTO    293 351 351 351
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2 VESI

TOIMINTA
Veden hankinta, käsittely, jakelu ja myynti Loviisan Vesiliikelaitoksen asiakkaille vuoden 2017 
alussa hintaan 1,79 €/m3 + alv (24 %) sekä veden toimittaminen myös alueen vesiosuuskunnille 
sopimusten mukaan. Taksojen tarkastelua tulee suorittaa jatkuvasti ja tehdä tarvittavia korjauksia
mikäli tilanne niin vaatii.

TAVOITTEET
Jakaa vettä, joka täyttää juomaveden laatuvaatimukset kaikille asiakkaille toiminta-alueella sekä 
osuuskunnille.

Henkilöstö koostuu käyttöpäälliköstä, suunnitteluavustajasta/suunnittelijasta ja käyttöhenkilökun-
nasta. He työskentelevät puoliksi viemärilaitoksen lukuun.

PAINOPISTEALUE, TALOUSSUUNNITELMA 2017–2019
Pernajan alueen kolme erillistä vesiverkostoa Kirkonkylä, Koskenkylä ja Isnäs yhdistetään Lovii-
san muuhun vesiverkostoon. Olemassa olevaa vanhaa vesijohtoverkostoa saneerataan ja valmis-
taudutaan kaupungin mahdollisiin päätöksiin uusista asuinalueista.

PAINOPISTEALUE, TALOUSARVIO 2017
Runkolinjojen rakentaminen Pernajassa jatkuu välillä Pernajan kirkonkylä–Isnäs ja Pernajan kir-
konkylä–Koskenkylä. 

Loviisan Vesiliikelaitos toimittaa asiakkailleen vettä noin 950 000 m3 , josta noin 580 000 m3  oste-
taan Loviisanseudun Vesi Oy:ltä ja loput pumpataan omista vedenottamoista, joista viisi on jatku-
vassa käytössä ja viisi varalla. 

TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

MENOT
(ei korkoja, ei poistoja)

1 039 1 092 1 020 1 040

TULOT 1 758 1 758 1 760 1 760

NETTO    719 736 740 720
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3 JÄTEVESI

TOIMINTA
Jäteveden siirtäminen asiakkailta ja käsittely Loviisan vesiliikelaitoksen ympäristölupien mukai-
sesti vuoden 2017 alussa hintaan 2,51 €/m3 + alv (24 %) liikelaitoksen taksan mukaan sekä myös 
jäteveden vastaanotto, siirtäminen ja käsittely alueen osuuskunnilta sopimusten mukaan. Lisäksi 
vastaanotetaan sakokaivolietettä Vårdön puhdistamolla. Taksojen tarkastelua tulee suorittaa jat-
kuvasti ja tehdä tarvittavia korjauksia kun tilanne niin vaatii.

Henkilöstö koostuu puhdistamonhoitajasta sekä käyttöpäälliköstä, suunnitteluavustajasta/suun-
nittelijasta ja käyttöhenkilökunnasta, jotka työskentelevät puoliksi vesilaitoksen lukuun.

TAVOITTEET
Loviisan Vesiliikelaitoksen jätevesitoiminnan tehtävänä on käsitellä kaupungin alueen jätevedet 
kussakin puhdistamossa ympäristölupien mukaisesti.

PAINOPISTEALUE, TALOUSSUUNNITELMA 2017–2019
Pernajan alueen erilliset viemäriverkostot yhdistetään siirtoviemärillä Loviisan Vårdön puhdista-
molle. Kaksi toiminnassa olevaa puhdistamoa Pernajan alueella, Isnäs ja Koskenkylä suljetaan. 
Valmistaudutaan kaupungin päätöksiin uusien asuinalueiden rakentamiseksi.

PAINOPISTEALUE, TALOUSARVIO 2017
Vuoden 2017 aikana Isnäsin alueen runkolinja otetaan käyttöön. Koskenkylän runkolinjan raken-
taminen käynnistyy. Pernajan Kirkonkylän käytöstä poistettu puhdistamo puretaan.

Vanhaa viemäriverkostoa saneerataan mahdollisuuksien mukaan ja vuotovesien määrää yrite-
tään vähentää käytössä olevin keinoin.

Loviisan Vesiliikelaitoksen puhdistamoille vastaanotetaan ja käsitellään jätevettä noin 1 700 000 
m3 , josta Vårdön puhdistamolla noin 1 500 000 m3 , Koskenkylässä noin 105 000 m3,  Isnäsissä 
noin 25 000 m3  ja Liljendalissa noin 70 000 m3. Arvio perustuu vuosien 2010–2015 toteumiin.
                      

TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

MENOT
(ei korkoja, ei poistoja)

1 270 1 285 1 290 1 300

TULOT 1 987 2 038 2 040 2 040

NETTO    717 753 750 740

4 HULEVESI
Kaupungin ja vesiliikelaitoksen välille tultaneen tekemään vuoden 2017 alusta alkaen sopimus, 
jossa sovitaan huleveden käsittelystä vesiliikelaitoksen toiminta-alueilla ja siitä aiheutuvien kus-
tannusten korvauksista. Sopimus tulee perustumaan tehtävään hulevesisuunnitelmaan, jossa 
otetaan kantaa koko Loviisan kaupungin hulevedenkäsittelyyn sekä siitä aiheutuvien kustannus-
ten kattamiseen.

Talousarviossa on huomioitu mahdollisen sopimuksen tuomat tulot vesiliikelaitoksen myyntituo-
toissa (75 000 euroa).

Sopimuksen mukaisen toiminnan mukainen eriytetty talousseuranta talousarvioineen tullaan teke-
mään siinä vaiheessa kun rajapinnat kaupungin ja vesiliikelaitoksen välillä täsmentyvät.
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LOVIISAN VESILIIKELAITOS YHTEENSÄ 

TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

Tuotot yhteensä 3 746 3 796 3 800 3 800

Kulut yhteensä 2 548 2 422 2 450 2 490

Henkilöstökulut 823 840 850 860

Palvelujen ostot 733 623 640 650

Aineet ja tarvikkeet 889 897 935 950

Muut toimintakulut 104 63 65 65

Lainojen korot 55 55 55 55

Korvaus peruspääomasta 15 15 15

Poistot 961 1 060 1 190 1 200

Satunnaiset kulut 200 200 50

Varausten purku + 20 + 20 + 20 + 20

Yli-/alijäämä       2 63 20 70

Poistot perustuvat aloittavaan taseeseen lisättynä arvioiduilla uusinvestoineilla ja poistot huomi-
oiden. Satunnaisissa kuluissa on huomioitu vanhojen puhdistamoiden purkua. Investointien ra-
hoittamiseksi liikelaitoksella on tarvetta vuonna 2017 nostaa pitkäaikaista lainaa enintään kolme 
miljoonaa euroa mikä lisää korkomenoja sen lisäksi, että korkoa on suoritettava peruspääomal-
le. Hankkeeseen Pernajan kaupunginosassa on myönnetty valtiontukea ja maksetaan jälkikäteen 
sen jälkeen kun hankeosuus on valmistunut.

Tuloissa on huomioitu arvioon perustuva uusi hulevesimaksu kaupungilta.
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INVESTOINNIT VUOSINA 2017–2019

VESILAITOS 2017 2018 2019

Vanhojen johtojen saneeraus 200 000 500 000 500 000

Tontti  liitt ymät 20 000 10 000 10 000

Asuntoalueet 50 000 50 000 50 000

Teollisuusalueet 20 000 20 000 20 000

Runkolinjat Pernaja–Loviisa 1 000 000

Yhteensä 1 290 000 580 000 580 000

Pernajan siirtolinjojen rakentaminen toteutetaan vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaan.

Vanhojen valurautaputkistojen saneerausta jatketaan.

Mitään suuria uudiskohteita alue- ja tonttiliittymissä ei ole huomioitu, vaan niiden rahoitus on hoi-
dettava erikseen.

VIEMÄRILAITOS 2017 2018 2019

Vanhojen johtojen saneeraus 200 000 500 000 500 000

Tontti  liitt ymät 10 000 10 000 10 000

Asuntoalueet 50 000 50 000 50 000

Teollisuusalueet    20 000 20 000 20 000

Jätevedenpuhdistamot 150 000

Jätevedenpumppaamot 20 000 20 000 20 000

Sadevesiviemärit      50 000 20 000 20 000

Runkolinjat Pernaja–Loviisa 1 000 000

Yhteensä 1 500 000 620 000 620 000

Vårdön puhdistamon tehostamista jatketaan uuden lingon hankinnalla.

Pernajan siirtolinjojen rakentaminen toteutetaan vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaan.

Vanhojen betoniputkistojen saneerausta jatketaan.
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LOVIISAN VESILIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA

TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

Liikevaihto 3 744 895 3 745 130 3 796 000 3 800 000 3 800 000

Tuet ja avustukset kunnilta

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -865 133 -888 600 - 897 000 - 935 000 -935 000

Palvelujen ostot -819 156 -733 057 - 623 000 - 640 000 -640 000

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -643 682 -631 300 - 645 000 - 650 000 - 650 000

Henkilöstösivukulut -196 185 -191 439 - 195 000 - 200 000 - 200 000

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -818 208 -960 600 - 1 060 000 - 1 190 000 - 1 210 000

Liiketoiminnan muut kulut -104 509 -103 604 - 63 000 - 65 000  -65 000

Liikeylijäämä (-alijäämä) 298 023 237 000 313 000 120 000 120 000

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 232

Korkotuotot, sisäiset

Muut rahoitustuotot 8 389

Korkomenot

Korkomenot, sisäiset

Korvaus peruspääomasta -14 700 -14 700 -14 700

Muille maksetut korkokulut -3 947 -55 000 -55 000 -55 000 -55 000

Muut rahoituskulut -3 643

Ylijäämä ennen sat.eriä ja varauksia -299 054 182 000 243 300 50 300 50 300

Satunnaiset erät -200 000 -200 000 -50 000

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 20 273 20 000 20 000 20 000 20 000

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 319 326 2 000 63 300 20 300 70 300

LOVIISAN VESILIIKELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA

TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

Toiminnan rahavirta

Liikeylijäämä (-alijäämä) 237 000 313 000 120 000 120 000

Poistot ja arvonalentumiset 960 600 1 060 000 1 190 000 1 190 000

Rahoitustuotot ja -kulut -55 000 -69 700 -69 700 -69 700

Satunnaiset erät -200 000 -200 000 -50 000 -50 000

Investointi en rahavirta

Investointi menot -5 140 000 -2 790 000 -1 200 000 -1 200 000

Rahoitusosuudet investointi menoihin 670 000

Pysyvien vast. hyödykkeiden luovutusvoitot

Toiminnan ja investointi en rahavirta -3 417 400 -1 547 300 129 700 129 700

Rahoituksen rahavirta

Antolainojen muutokset kunnilta

Antolainojen muutokset muilta

Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta 4 000 000 3 000 000 1 000 000 1 000 000

Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta -400 000 -700 000 -800 000 -800 000

Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnilta

Vaikutus maksuvalmiuteen 182 600 752 700 329 700 329 700

Valtuustoon nähden sitovat erät

Johtokuntaan nähden sitovat erät
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