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Yhteenveto talouden ja toiminnan toteumasta
Talouden seurantaraportti on laadittu huhtikuun lopun tilanteen perusteella, joten raportista on jo jossain määrin
havaittavissa koronavirusepidemian ensimmäiset vaikutukset kaupungin talouteen ja toimintaan. Kuitenkin noin
2/3 osavuosiraportin ajanjaksosta oli ennen koroviruskriisiä, joten poikkeustilan vaikutukset havaitaan selkeämmin vasta myöhemmin.

Sosiaali- ja terveystoimen toimintakate oli huhtikuussa
noin 7,9 miljoonaa euroa heikompi vuodentakaiseen
verrattuna. Toimialan menot kasvavat väestön ikääntymisen ja palvelutarpeen kasvun seurauksena. Lisäksi
koronavirusepidemia lisää toimialan menokasvu entisestään. Toimialan kustannuskehitystä onkin poikkeuksellisen vaikea arvioida. Realistisen ennusteen mukaan
toimialan talousarviomäärärahat ovat ylittymässä noin
5,7 miljoonalla eurolla tänä vuonna.

Koronavirusepidemia on nopeasti heikentänyt talouden
näkymiä globaalisti, ja vaikutukset Suomen talouteen ja
kuntatalouteen ovat yhtä lailla negatiiviset. Myös Porvoon kaupungin talous on ajautumassa selvään ja syvään taloudelliseen kriisiin kevään 2020 aikana. Koronavirusepidemia vaikuttaa voimakkaasti kaupungin tuloihin ja menoihin, erityisesti vuosien 2020 ja 2021 aikana.

Sivistystoimen toimintakate oli huhtikuun lopussa noin
miljoonaa euroa heikompi vuodentakaiseen verrattuna.
Koronatilanne on vaikuttanut monin taloin toimialan tuloihin ja menoihin. Asiakasmaksutuotot ovat heikentyneet voimakkaasti, kun palveluja on supistettu ja varhaiskasvatuksessa on myönnetty maksualennuksia, jos
lapsia pidetään kotona. Myös menot ovat alentuneet selvästi, kun palvelutuotantoa on ollut vähemmän.

Tämän hetken arvioiden mukaan koronakriisi heikentää
kaupungin taloutta noin 15–20 miljoonalla eurolla tänä
vuonna. Ensi vuoden osalta erityisesti erikoissairaanhoidon kustannukset tulevat kasvamaan, ja verotulojen kertymä jäänee odotetusta. Maan hallitus on kevään kehysriihessä lupautunut tukemaan kuntia taloudellisesti,
mutta valtion tuen määrä ei kata läheskään koko sopeutustarvetta.

Kaupunkikehitykseen ja muuhun konsernihallintoon koronaepidemia on vaikuttanut vähemmän. Toimialan talous on toteutumassa suhteellisen normaalina ja talousarvion mukaisena. Tämän hetken ennusteen mukaan
toimintakate olisi ylittämässä talousarvion 0,2 miljoonalla eurolla.

Osavuosiraporttiin on päivitetty kaupungin verotuloennuste, joka sisältää koronavirusepidemian takia arvioitua heikompia verotilityksiä tuleville kuukausille. Koko
vuodelta verotuloja arvioidaan kertyvän noin 237 miljoonaa euroa, kun talousarviossa verotuloja on 252 miljoonaa euroa.

Talousarvion sitovat tavoitteet ovat koronaviruskriisistä
huolimatta pääsääntöisesti toteutumassa.

Tulos

7,4 milj. €

Kaupungin valtionosuudet ovat kasvamassa 5,9 miljoonalla eurolla, kun valtion kompensoi osan Verohallinnon
myöntämistä verojen maksulykkäyksistä ja viivästyskorkojen alennuksista. Valtio perii vastaavan summan takaisin kaupungilta vuonna 2021, kun lykätyt vero maksetaan kaupungille verotuloina. Järjestelyn kokonaisvaikutus on siten kustannusneutraali kunta-valtio-suhteessa.

Toimintamenot

Kaupungin menot ovat voimakkaassa kasvussa erityisesti sosiaali- ja terveystoimen menojen voimakkaan
kasvun takia. Koko kaupungin toimintakate on huhtikuun
lopussa noin 7,9 prosenttia heikompi kuin viime vuoden
vastaavana ajanjaksona.
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Investointien
toteuma

13,3 %

Verotulojen
muutos

+ 2,9 %

+ 1,9 %

Palvelujen
ostot

Henkilöstökulut

+3,0 %

+ 2,5%

Tavoitteiden toteutuminen
ennuste > toteutuu
ennuste > tavoite toteutuu osittain
ennuste > tavoitteeseen ei päästä
KAUPUNKIELÄMÄÄ
Mittarit
TA2020 sitova tavoite
• Keskustan elinvoimaluku • Uusien Taloudesta ja toiminnasta saatavan datan parempi hyödyntämiasuntojen rakentaminen keskusta- nen, ennustemalien ja analytiikan kehittäminen
alueella
• Digitalisuusaste

Vastuu
Rahoitusjohto

Kehitetään ja sujuvoitetaan taloushallinnon prosesseja automatisoimalla niitä
Tiedonohjaussuunnitelman valmistuminen
Lisäämme sähköisen kohtaamisen kanavia asiakaspalvelussa
Myydään vähintään kaksi kohdetta Ara-tuotantoon
Kulttuuriohjelman 2020–2030 aloittaminen

Hallintojohto

TA2020 sitova tavoite
Kiinteistöjen PTS suunnitelmien laatiminen keskeisille kiinteistöille (vuoden lopussa 60)
Turvataan tonttituotannon edellytyksiä lisäämällä kaupungin
maanomistusta yleispiirteisten kaavojen mukaisilla kasvusuunnilla: vähintään 35 h
Ylläpidetään kerros- ja rivitalotonttien osalta tonttivarantoa: vähintään 20 000 k-m²
Kulloon yritystonttien markkinointi järjestetty yhdessä yksityisten
maanomistajien kanssa
Esteettömän puiston toteuttaminen selvitetään.
Yhteistyömallin luominen toisen asteen koulutuksen toiminnan
ohjaukseen
Osallistutaan kulttuurin ja liikunnan hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen vaikutusten arviointiin
Kehitämme itäisen Uudenmaan kuntien ja Porvoon sairaalan
kanssa alueen asukkaille laadukkaita, kustannustehokkaita ja
kaksikielisiä palveluja.
Ikääntyneille ja vammaisille on tarjolla monimuotoisia asumismahdollisuuksia.
Vammaispalveluiden ostojen kustannusten nousun hillitseminen.
Tilat tukevat asiakkaiden hyvää hoitoa ja palvelua. Tilat keskitetään Näsiin ja WSOY-taloon.
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos panostaa toimintojensa kehittämiseen tavoitteena tuottaa entistä parempaa palvelua alueen
asukkaille. Yhteistoimintaa erityisesti Uudenmaan pelastuslaitosten kesken tiivistetään ja siitä saatavia hyötyjä käytetään entistä tehokkaammin toiminnan kehittämiseen. Riskiasumisen
tunnistamiseen lisätään resursseja yhdessä sosiaalitoimen
kanssa.
Toimintoja kehitetään panostamalla henkilöstön työhyvinvoinnin
kehittämiseen sekä ennaltaehkäiseviin toimintoihin. Päätoimisen
henkilöstön työkuormaa pyritään keventämään aloittamalla kaksivuotinen minimivahvuuden tarkistusprojekti

Vastuu
Toimitilajohto

Vedenhankinnan kehittäminen
Kiinteistönhoidon määräaikaistehtävät dokumentoidaan
Kiinteistönhoidon hyväksytyt laatukierrokset 90 %
Siivouksen hyväksytyt laatukierrokset 90 %
Peruspääoman tuotto 5 %
Tuloutus kaupungille liikevaihdosta 5 %
Taloudellinen kannattavuus (tulos lievästi positiivinen)

Liikelaitos Porvoon vesi
Liikelaitos Porvoon tilapalvelut
Liikelaitos Porvoon tilapalvelut
Liikelaitos Porvoon tilapalvelut
Liikelaitos Porvoon tilapalvelut
Liikelaitos Porvoon vesi
Liikelaitos Kuninkaantien työterveys

Hallintojohto
Hallintojohto
Kaupunkikehitys
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

SUOSITUIN KOTIKAUPUNKI
Mittari
• Väestönmuutos • Korkea-asteen
tutkinnon suorittaneiden osuus •
Mielikuva kaupungista asuinpaikkana • Yritysdynamiikka • Matkailu,
rekisteröidyt yöpymiset • Tilatehokkuus, koulut ja päiväkodit • Talousmittarit
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Kaupunkikehitys
Kaupunkikehitys
Kaupunkikehitys
Kaupunkikehitys
Sivistystoimen johto
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
Sosiaali- ja terveystoimen johto
Vanhus- ja vammaispalvelut
Vanhus- ja vammaispalvelut
Aikuisten palvelut
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos

PARAS ARKENAKIN
Mittari
• Asiakaskokemus • Ilman toisen
asteen tutkintoa jääneiden nuorten
osuus • Kelan sairastavuusindeksi
• Toimeentulotukea saaneiden
osuus • Henkilövahinkoihin johtaneiden liikenneonnettomuuksien
määrä katualueilla

TA2020 sitova tavoite
Terveysperusteisten poissaolojen määrä enintään 15 kalenteripäivää/henkilötyövuosi
Porvoo.fi -palvelun uudistaminen etenee toteuttamisvaiheeseen
Sähköistä asiakaspalvelua parannetaan, kaavatiedot saatavissa
kunnan sivuilta tonttikohtaisesti

Vastuu
Henkilöstöjohto

Vuoden 2020 aikana edistetään senioreille sopivaa välimuotoista palveluasumista mahdollistavia hankkeita keskusta-alueella
Toteutetaan Islannin mallin mukaisia kokeiluja, joissa lasten ja
nuorten harrastuksia tuodaan koulupäivien yhteyteen
Vähintään 99 % ikäluokasta saa perusopetuksen jälkeen jatkoopiskelupaikka
Vähintään 90 % kolmannen vuoden opiskelijoista suorittaa hyväksytysti ylioppilastutkinnon
Huoltajien toive varhaiskasvatuspaikasta toteutuu 90 %
Parannamme sosiaali- ja terveystoimen vetovoimaisuutta työpaikkana
Parannamme työn sujuvuutta selkeyttämällä johtamisjärjestelmää ja laatimalla osaamiskartoituksia
Parannamme palvelujen laatua ja saatavuutta hyödyntämällä
asiakaskokemusta, laajentamalla sähköisiä palveluita ja parantamalla yhteistyötä ostopalveluiden kanssa

Kaupunkikehitys

Perhekeskuksessa tarjotaan moniammatillista tukea ja apua lapsiperheille
Parannamme peruspalveluiden laatua ja saatavuutta helpottamalla palveluihin pääsyä
Parannamme erityistason palveluiden laatua kehittämällä työmenetelmiä ja kouluttamalla henkilöstöä
Kehitämme poikkihallinnollista ja alueellista asiakastyötä lasten
ja nuorten mielenterveyspalveluissa
Parannamme palvelujen laatua ja saatavuutta nopeuttamalla
hoitoon pääsyä.
Tuemme asukkaita edistämään aktiivisesti omaa terveyttään ja
hyvinvointiaan
Parannamme asiakas- ja potilasturvallisuutta
Kehitämme digitaalisia palveluita
Parannamme palvelujen laatua kehittämällä esimiesyhteistyötä
Ikääntyneiden ja vammaisten arki on aktiivista ja toimintakyky
säilyy mahdollisimman pitkään. Porvoossa aloitetaan senioriasuminen vuonna 2020.

Lapsi- ja perhepalvelut

Kouluruokailun asiakastyytyväisyyskysely tehdään
Palvelutason parantaminen
Ennaltaehkäisevän työn osuus liikevaihdosta on vähintään 70 %

Liikelaitos Porvoon tilapalvelut
Liikelaitos Porvoon vesi
Liikelaitos Kuninkaantien työterveys
Liikelaitos Kuninkaantien työterveys

Henkilöasiakkaiden asiakastyytyväisyys on vähintään 3,5

ILMASTOTYÖN EDELLÄKÄVIJÄ
Mittari
• Porvoon alueen kasvi huone kaasupäästöt asukasta kohden • Kotitalousjätteen kierrätysaste • Kaupungin energiakulutus • Kevyen liikenteen väylien pituus • Pysäköintija pyöräpaikkojen määrä liityntäpysäköinnissä • Alle 600 metrin
etäisyydelle paikallisliikenteen
joukko liikenneasemasta tai -pysäkistä vuosittain kaavoitetun asuinkerrosalan määrä • Suojellun pintaalan osuus kaupungin omistaman
metsäalueen pinta-alasta on vähintään 17% vuoteen 2030 mennessä

TA2020 sitova tavoite
Kaupungin energiankulutusta vähennetään energiatehokkuussopimuksen mukaisesti
Kansalliset kynnysarvot alittavat pienhankinnat tehdään yhdenmukaisesti sähköisessä pienhankintajärjestelmässä
Pientalorakentajien ohjaamisessa käytetään rakennusvalvonnan
laadunohjauksen toimintatapaa ja kannustetaan energiatehokkuuteen. Tontinluovutuskilpailussa huomioidaan energiatehokkuus.
Kotimaisten elintarvikkeiden osuus ostetuista kiloista 70%
Valmistus- ja lautashävikin osuus valmistetusta ruoasta: Koulut
alle 20% ja päiväkodit alle 25%
Ruokahävikin seuranta
Kasvisruoan osuutta lisätään 10 %
Ympäristökuormituksen vähentäminen

Hallintojohto
Kaupunkikehitys

Sivistystoimen johto
Suomen- ja ruotisink.
koulutuspalvelut
Suomen- ja ruotisink.
koulutuspalvelut
Varhaiskasvatuspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimen johto
Sosiaali- ja terveystoimen johto
Sosiaali- ja terveystoimen johto

Lapsi- ja perhepalvelut
Lapsi- ja perhepalvelut
Lapsi- ja perhepalvelut
Aikuisten palvelut
Aikuisten palvelut
Aikuisten palvelut
Vanhus- ja vammaispalvelut
Vanhus- ja vammaispalvelut
Vanhus- ja vammaispalvelut

Vastuu
Toimitilajohto
Rahoitusjohto
Lupa- ja valvonta-asiat

Liikelaitos Porvoon Tilapalvelut
Liikelaitos Porvoon Tilapalvelut
Liikelaitos Porvoon Tilapalvelut
Liikelaitos Porvoon Tilapalvelut
Liikelaitos Porvoon vesi

Talous
Talousnäkymät heikkenevät koronan takia
Koronavirusepidemia on nopeasti heikentänyt talouden näkymiä globaalisti, ja vaikutukset Suomen talouteen ja kuntatalouteen ovat yhtä lailla negatiiviset. Vaikutukset kuntatalouteen tulevat sitä kautta, että verotulot ja maksutulot alenevat voimakkaasti ja samanaikaisesti erityisesti sote-menot
kasvavat.
Kuntatalousohjelma
vuosille
2021-2024
julkaistiin
16.4.2020. Valtiovarainministeriön alustava arvio on, että
Suomen BKT supistuu 5,5 prosenttia ja koronavirusepidemia heikentää kuntataloutta on 1,6 – 2 miljardia euroa
vuonna 2020. Kuntatalouden toimintakatteen arvioidaan heikentyvät lähes 6 prosenttia, tilikauden tulos painuisi 1,3 miljardia euroa alijäämäiseksi ja toiminnan ja investointien rahavirran ennakoidaan olevan 3,3 miljardia euroa negatiivinen vuonna 2020.
Myös Porvoon kaupungin talous on ajautumassa selvään ja
syvään taloudelliseen kriisiin kevään 2020 aikana. Koronavirusepidemia vaikuttaa voimakkaasti kaupungin tuloihin ja
menoihin, erityisesti vuosien 2020 ja 2021 aikana.
Tämän hetken arvioiden mukaan koronakriisi heikentää kaupungin taloutta noin 15–20 miljoonalla eurolla tänä vuonna.
Ensi vuoden osalta erityisesti erikoissairaanhoidon kustannukset tulevat kasvamaan, ja verotulojen kertymä jäänee
odotetusta. Maan hallitus on kevään kehysriihessä lupautunut tukemaan kuntia taloudellisesti, mutta valtion tuen
määrä ei kata läheskään koko sopeutustarvetta.
Osavuosiraportti on laadittu huhtikuun lopun tilanteen mukaan, joten koronavirusepidemia ei vielä juuri näy kaupungin
toteutuneissa kirjanpidon luvuissa.
Koko kaupungin toimintakate huhtikuun lopussa oli noin 6,8
miljoonaa euroa heikompi kuin vuotta aikaisemmin. Vuosikate on kuitenkin heikentynyt vain noin 2,3 miljoonaa euroa,
koska alkuvuonna verotilitykset olivat vielä suhteellisen hyvät. Koko kaupungin tulos huhtikuun lopussa oli vielä 7,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen, mutta koronaviruskriisin takia
kaupungin tulos tulee heikkenemään merkittävästi, ja painumaan selvästi alijäämäiseksi.
Verotulot heikkenevät voimakkaasti
Osavuosiiraporttiin on päivitetty kaupungin verotuloennuste,
joka sisältää koronavirusepidemian takia arvioitua heikompia verotilityksiä tuleville kuukausille. Koko vuodelta verotuloja arvioidaan kertyvän noin 237 miljoonaa euroa, kun talousarviossa verotuloja on 252 miljoonaa euroa.
Verotulojen arvioidaan siis kertyvän noin 15 miljoonaa euroa
talousarviota vähemmän. Tästä kunnallisveron vähenemä
on noin 8 miljoonaa euroa, yhteisöveron noin 6 miljoonaa
euroa ja kiinteistöveron noin 0,5 miljoonaa euroa.
Verohallinto keventää yritysten verojen maksujärjestelyjen
ehtoja ja maksujärjestelyyn kuuluvien verojen viivästyskorkoa alennetaan. Tältä osin kunnille korvataan verotulojen
väliaikainen pienentyminen vuonna 2020. Porvoon osalta
tämä merkitsee, että kaupungin valtionosuuksiin lisätään
tänä vuonna noin 5,9 miljoona euroa, joka vastaavasi vähennetään vuoden 2021 valtionosuuksista.
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Sosiaali- ja terveystoimi ilman
ESH

Koko kaupunki (sis.pela)
14,0 %
12,0 %
10,0 %
8,0 %
6,0 %
4,0 %
2,0 %
0,0 %

7,9 %
2,8 %

4,6 %

14,0 %
12,0 %
10,0 %
8,0 %
6,0 %
4,0 %
2,0 %
0,0 %

11,9 %
6,4 %
0,3 %
Muutos%,
Muutos%,
TA+m2020* toteuma 1-4
2020**

Muutos%, Muutos%, Muutos%,
TA+m2020* toteuma 1-4 ennuste
2020**
2020***

Muutos%,
ennuste
2020***

Sivistystoimi
14,0 %
12,0 %
10,0 %
8,0 %
6,0 %
4,0 %
2,0 %
0,0 %

3,3 %

2,4 %

2,4 %

Muutos%, Muutos%, Muutos%,
TA+m2020* toteuma 1-4 ennuste
2020**
2020***

Toimintakate *TA+m2020 vert tp 2019 **Tot 1-3 2020 muutos vrt tot 1-3 2019 *** Ennuste vrt tp 2019

Yhteensä kaupungin verotulot ja valtionosuudet heikkenevät
noin 9 miljoonaa euroa päivitetyn ennusteen mukaan.

heikoimman skenaarion mukaan toimialan ylitys olisi lähempänä yhdeksää miljoonaa euroa.

Menot kasvussa, toimialakohtaiset erot suuria

Sivistystoimen toimintakate oli huhtikuun lopussa noin miljoonaa euroa heikompi vuodentakaiseen verrattuna. Koronatilanne on vaikuttanut monin taloin toimialan tuloihin ja
menoihin. Asiakasmaksutuotot ovat heikentyneet voimakkaasti, kun palveluja on supistettu ja varhaiskasvatuksessa
on myönnetty maksualennuksia, jos lapsia pidetään kotona.
Myös menot ovat alentuneet selvästi, kun palvelutuotantoa
on ollut vähemmän. Tällä hetkellä ennuste on, että talousarviomäärärahat ovat alittumassa noin miljoonalla eurolla.

Kaupungin menot ovat voimakkaassa kasvussa erityisesti
sosiaali- ja terveystoimen menojen voimakkaan kasvun takia. Koko kaupungin toimintakate on huhtikuun lopussa noin
7,9 prosenttia heikompi kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona.
Sosiaali- ja terveystoimen toimintakate oli huhtikuussa noin
7,9 miljoonaa euroa heikompi vuodentakaiseen verrattuna.
Erityisesti aikuisten palveluiden sekä vanhus- ja vammaispalveluiden toimintakate on heikentynyt. Koronavirusepidemia lisää toimialan menoja arviolta noin 3 prosenttia tänä
vuonna (ilman ESH). Väestön ikääntymisen ja palvelutarpeen kasvun seurauksena toimialan menot kasvaisivat normaalioloissakin vähintään 2-3 prosenttia. Lisäksi koronakriisi vähentää toimialan tuottoja, kun osa toiminnasta siirtyy
myöhempään ajankohtaan.

Kaupunkikehitykseen ja muuhun konsernihallintoon koronaepidemia on vaikuttanut vähemmän. Toimialan talous
on toteutumassa suhteellisen normaalina ja talousarvion
mukaisena. Tämän hetken ennusteen mukaan toimintakate
olisi ylittämässä talousarvion 0,2 miljoonalla eurolla.
Lainoja on konvertoitu edullisessa tilanteessa
Kaupungin lainoja on alkuvuodesta konvertoitu siten, että
vaihtuvakorkoisia lainoja on konvertoitu kiinteäkorkoisiksi
lainoiksi. Alkuvuoden rahamarkkinatilanne oli poikkeuksellisen suotuisa, ja tämän johdosta saatiin samanaikaisesti lainasalkun riskitasoa pienenennettyä ja korkokustannuksia
alennettua.

Sosiaali- ja terveystoimen kuluvan vuoden menoja ja tuloja
on poikkeuksellisen vaikea arvioida. Tilanteen seuraamiseksi ja arvioimiseksi on laadittu kolme vaihtoehtoista
skenaariota, joissa on huomioitu eri erilaisia kehitysvaihtoehtoja. Realistisen skenaarion mukaan toimialan toimintakate heikkenee tänä vuonna noin 6,4 prosenttia, mikä tarkoittaa, että toimialan talousarviomäärärahat ovat ylittymässä noin 5,7 miljoonalla eurolla. Positiivisen skenaarion
mukaan talousarvioylitys jäisi noin 2,4 miljoonaan euroon,
kun taas

VEROTUS 2020
Kuukausi

Kaupungin lainoista on tällä hetkellä noin 45 prosenttia kiinteäkorkoisissa lainoissa ja noin 55 vaihtuvakorkoisissa lainoissa. Lainojenkeskikorko noin 0,42 prosenttia. Talousarviolainaa ei ole vielä tänä vuonna nostettu.

Kunnallisvero
1000 e

Yhteisövero
1000 e

Kiinteistövero
1000 e

Yhteensä
1000 e

TILITETYT VEROT
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu

19 803
19 000
16 842
16 970

3 359
6 171
2 562
2 031

100
66
121
146

23 262
25 237
19 525
19 147

ENNUSTE
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu

17 000
17 000
18 000
13 000
11 000
16 000
16 000
14 000

1 600
1 500
1 500
1 500
1 500
1 400
1 400
1 400

50
50
60
190
7 700
7 400
500
100

18 650
18 550
19 560
14 690
20 200
24 800
17 900
15 500

194 615
203 000
-8 385

25 923
32 000
-6 077

16 483
17 000
-517

237 021
252 000
-14 979

TILITYS + ENNUSTE
TALOUSARVIO
POIKKEAMA
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Konsernin talous
Koronaepidemia on vaikuttanut myös osan konserniyhtiöistä
toimintaan. Merkittävimmin epidemia on tässä vaiheessa
heijastunut Event Factory Oyn, Careeria Oyn ja Kokonhalli
Oy:n toimintaan ja talouteen.

Kokonhalli on ollut suljettuna 16.3. alkaen ja tällä on vaikutuksia etenkin yhtiön tuloihin. Säästöä sen sijaan on syntynyt
ylläpidossa. Halli on tarkoitus avata 1.6. alkaen Avin ohjeistuksia noudattaen.

Asetettujen rajoitusten vuoksi Taidetehtaan konserttisalit ja
kokoustilat suljettiin 13.3. alkaen ja kaikki tapahtumat peruttiin. Tapahtuma- ja tilamyynnin tulojen menetykseksi Event
Factory Oy ennustaa 145.000 euroa. Lisäksi Taidetehtaan
liiketiloissa toimivien yritysten (ravintolat, elokuvateatteri,
kahvila) osalta on odotettavissa vuokranmaksuvaikeuksia
niiden kuuluessa samojen liiketoimintaa vaikeuttavien rajoitusten piiriin. Toiminnan sopeuttamiseksi yhtiö on lomauttanut koko henkilökuntansa osa- tai kokoaikaisesti. Muun muassa myyntipalvelu pidetään kuitenkin auki rajoitetusti asiakassuhteiden ja varauskannan varmistamiseksi toiminnan
jälleen käynnistyessä. Mikäli toiminta jatkuu 1.6. ja nykyinen
varauskanta toteutuu, tilikauden tappio on arviolta 150.000
euroa. Mikäli toiminnalle on edelleen rajoitteita, yhtiön arvioi,
että kuukausittain tappio kasvaa 23.000 euroa. Yhtiön maksuvalmius on toistaiseksi hyvä.

Porvoon Energian mukaan koronaviruksen vaikutukset näkyvät jo alkuvuoden taloudellisissa luvuissa, mutta vaikutus
on vielä tässä vaiheessa pieni. Sen sijaan alkuvuoden osalta
yhtiön talouteen merkittävästi vaikuttava tekijä on ollut ennätyksellisen lämmin talvi.
A-yhtiöiden toiminta tai talous ei toistaiseksi ole juurikaan
kärsinyt koronaepidemian johdosta. Ennakkoon vuokralaiset
ovat tiedustelleet mahdollisuutta vuokramaksujärjestelyihin,
mutta merkittävää vuokravelkojen kasvua ei toistaiseksi ole.
Huoltotöissä ja korjaushankkeissa, talojen yhteisten tilojen
käytössä, asiakaspalvelussa ja yhtiön hallinnon työssä on
huomioitu työntekijöiden ja asukkaiden terveys sekä epidemian leviämisen ehkäisy.

Careerian toiminnan osalta koronaepidemia on aiheuttanut
huomattavasti toimia etenkin etäopiskelun järjestämiseksi.
Yhtiö arvioi, että epidemian aiheuttamat mahdolliset negatiiviset vaikutukset näkyvät vasta syksyllä, kun nähdään
kuinka paljon suorituksia jäi puuttumaan ja minkälaista lisätukea opiskelijat tulevat tarvitsemaan. Oppilaitoksen valtionosuuksiin tilanteella ei ole tässä vaiheessa vaikutusta. Yhtiö
arvioi, että taloudelliset tavoitteet tulevat edelleen saavutetuksi. Investointeja siirtyy todennäköisesti epidemian johdosta myöhemmäksi ja investointibudjetti alittuu.
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Tulos- ja rahoituslaskelma
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ
TOIMINTAKATE
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelmanmukaiset poistot
Arvonalentumiset

TALOUSARVIO
2020 +muutos

TOTEUTUMA
tammi-huhtikuu, 2020

TOT-%

POIKKEAMA

TOTEUTUMA
tammi-huhtikuu 2019

30 235 299
15 312 550
4 971 945
43 482 700
7 032 800
101 035 294
973 000

8 133 907
3 788 363
2 463 889
14 293 272
1 210 332
29 889 764
131 388

26,9
24,7
49,6
32,9
17,2
29,6
13,5

-22 101 392
-11 524 187
-2 508 056
-29 189 428
-5 822 468
-71 145 530
-841 612

8 361 118
4 525 069
1 976 936
14 200 784
4 209 756
33 273 664
58 955

-117 342 046

-36 282 333

30,9

81 059 713

-35 414 370

-24 533 046
-4 845 514
-161 000 416
-14 521 875
-17 254 300
-51 086 435
-390 583 632

-7 820 784
-1 175 176
-50 840 119
-4 559 068
-5 435 858
-16 264 407
-122 377 745

31,9
24,3
31,6
31,4
31,5
31,8
31,3

16 712 262
3 670 338
110 160 297
9 962 807
11 818 442
34 822 028
268 205 887

-7 660 296
-1 081 180
-49 381 982
-4 455 918
-5 006 076
-15 938 408
-118 938 229

-288 575 338

-92 356 594

32,0

196 218 744

-85 605 611

252 000 000
59 600 000

87 171 766
19 963 470

34,6
33,5

-164 828 234
-39 636 530

85 560 863
17 175 954

3 000 000
-1 900 000
-100 000

38 122
115 194
-338 115
-2 263

3,8
17,8
2,3

38 122
-2 884 806
1 561 885
97 737

59 540
113 616
-379 675
-1 304

24 024 662

14 591 581

60,7

-9 433 081

16 923 384

-23 000 000

-7 217 757

31,4

15 782 243

-7 199 604

1 024 662

7 373 823

719,6

6 349 161

9 723 780

1 024 662

7 373 823

719,6

6 349 161

9 723 780

Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
TILIKAUDEN TULOS
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)
Varausten lis.(-)tai väh.(+)
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)
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RAHOITUSLASKELMA
TOIMINNAN RAHAVIRTA
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
* Yhteensä
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Käyttöomaisuuden myyntitulot
* Yhteensä
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN
RAHAVIRTA YHTEENSÄ

TALOUSARVIO
2020+muutos

TOTEUTUMA
tammi-huhtikuu, 2020

TOT-%

POIKKEAMA

TOTEUTUMA
tammi-huhtikuu 2019

24 024 662

14 591 581

60,7

-9 433 081

16 923 384

-5 522 000
18 502 662

-877 549
13 714 031

-15,9
74,1

4 644 451
-4 788 631

-2 874 587
14 048 796

-30 504 500
147 500
5 522 000
-24 835 000

-4 051 948

13,3

-7 998 161

1 057 249
-2 994 699

19,1
12,1

26 452 552
-147 500
-4 464 751
21 840 301

-6 332 338

10 719 332

-169,3

17 051 670

9 194 946

-22 410
12 900
-9 510

31 746
31 746

ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset
* Yhteensä
LAINAKANNAN MUUTOKSET
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset
Lyhytaikaisten lainojen muutos
* Yhteensä

-22 410
12 900
-9 510

3 144 310
-4 853 850

27 000 000
-22 000 000

10 800 000
-18 088 642

40,0
82,2

-16 200 000
3 911 358

-8 738 029

5 000 000

-7 288 642

-145,8

-12 288 642

-8 738 029

947 606

947 606

369 964

15 000 194
-23 006 571
-7 058 771

15 000 194
-23 006 571
-7 058 771

14 398 551
-12 586 341
2 182 173

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET
Toimeksiantojen varojen
ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutokset
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos
* Yhteensä
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
YHTEENSÄ

5 000 000

-14 356 924

-287,1

-19 356 924

-6 524 110

RAHAVAROJEN MUUTOS

-1 332 338

-3 637 591

273,0

-2 305 253

2 670 836
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Käyttötalous
Konsernihallinto

TOT 4/2019

TOIMINTATUOTOT

TA+m 2020

20 004 115

TOT 4/2020

58 776 000

TOT-%

ENN 2020

17 409 439

29,6 %

58 776 000

ENN vs BUD
-

TOIMINTAKULUT

-

21 999 142

-

75 115 686

-

21 492 169

28,6 % -

75 315 686

-

200 000

TOIMINTAKATE

-

1 995 027

-

16 339 686

-

4 082 730

25,0 % -

16 539 686

-

200 000

Sosiaali- ja terveystoimi

TOT 4/2019

TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

TA+m 2020

5 057 297
-53 537 830
-

Sivistystoimi

48 480 533

4 140 928

-174 663 826
-

TOT 4/2019

TOIMINTATUOTOT

TOT 4/2020

17 997 502
156 666 324

-

TA+m 2020

3 505 070

23,0 %

ENN 2020

ENN vs BUD

16 719 297

- 1 278 205

-56 656 200

32,4 % -

179 085 621

- 4 421 795

52 515 272

33,5 % -

162 366 324

- 5 700 000

ENN 2020

ENN vs BUD

TOT 4/2020

8 234 136

- 1 429 400

-

38 698 251

-

125 847 865

-

39 602 135

31,5 % -

123 397 453

2 450 412

TOIMINTAKATE

-

35 193 181

-

116 184 329

-

35 933 590

30,9 % -

115 163 317

1 021 012

TOT 4/2019

TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT

TA+m 2020

4 707 182
-

TOIMINTAKATE

4 703 000

-

14 956 255

-

615 001

TOT 4/2019

TOIMINTATUOTOT

TOT 4/2020

15 571 256

4 182

Kaupunki yhteensä

3 668 545

TOT-%

TOIMINTAKULUT

Pelastuslaitos

9 663 536

TOT-%

33 273 664

TOT-%

ENN 2020

4 801 060

30,8 %

15 431 256

4 611 108

30,8 % -

14 956 255

189 952

TA+m 2020

38,0 %

TOT 4/2020

30,9 %
TOT-%

ENN 2020

140 000

-

140 000

-

ENN vs BUD

102 008 294

30 019 972

99 160 689

- 2 847 605

TOIMINTAKULUT

-

118 938 223

-

390 583 632

- 122 361 612

31,3 % -

392 755 015

- 2 171 383

TOIMINTAKATE

-

85 664 559

-

288 575 338

-

32,0 % -

293 594 326

- 5 018 988

11

92 341 640

29,4 %

475 001

ENN vs BUD
-

Konsernihallinto
Konsernihallinto,
toteumaprosenttien kehitys
80,0 %

72,4 %

70,0 %
60,0 %
50,0 %
40,0 %
24,8 %

30,0 %
16,3 %

20,0 %
10,0 %
0,0 %
2018

2019

2020

Konsernijohto
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

-

TOT 4/2019
13 108 968
13 205 015
96 047

-

TA+m 2020
38 601 100
48 288 630
9 687 530

TOT 4/2020
12 480 315
- 13 009 235
528 920

Tarkastustoimi

TOT-%
32,3 %
26,9 % 5,5 % -

ENN 2020
38 601 100
48 288 630
9 687 530

ERO
-

saatavuus on varmistaa ja toimintaa on voitu järjestää
nopealla aikataululla uudelleen.

Tarkastuslautakunta on kokoontunut tarkastussuunnitelman mukaan ja tarkastuskertomus valmistuu valtuuston
hyväksyttäväksi 11.6.

Hallintojohto
Tiedonohjaussuunnitelman laatimisesta on asiakirjahallinnon suunnittelijoiden toi-mesta tehty tarkennetut
suunnitelmat, joissa on otettu huomioon koronavirusepidemian vaikutukset organisaation mahdollisuuksiin
saattaa työ päätökseen. Uudet suunnitelmat perustuvat
mahdollisimman laajaan valmiiden aineistojen hyödyntämiseen ja tarkoituksenmukaiseen työnjakoon asiakirjahallinnon ja muun organisaation kesken. Työ saadaan
päätökseen vuoden loppuun mennessä.

Kaupunginvaltuusto
Kaupunginvaltuusto on kokoontunut tammikuussa ja
helmikuussa. Maaliskuun ja huhtikuun kokoukset peruutettiin koronavirusepidemian takia ja kun välttämättä käsiteltäviä asioita ei ollut.
Kaupunginhallitus

Uutena sähköisenä palvelukanavana on otettu käyttöön
Kunta Kati –palvelu kaupungin kotisivuilla. Kunta Kati on
niin kutsuttu chatti-botti, joka antaa vastauksia asiakkaiden kysymyksiin kaikkina viikonpäivinä ja vuorokaudenaikoina. Palvelun laatua kehitetään jatkuvasti kerättävän palautteen perusteella.

Kaupunginhallitus on tehnyt 13.3. päätöksen poikkeusolojen johtoryhmän perustamisesta ja hallintosäännön
mukaisen erityistoimivallan käyttöön ottamisesta. Koronavirusepidemian ajan sekä kaupunginhallitus että
sen valvonnassa toimiva poikkeusolojen johtoryhmä
ovat työskennelleet keskeytyksettä sähköisten kokousten avulla.

Kaupungin verkkosivujen uudistaminen on edennyt
suunnitellussa aikataulussa. Hankkeessa on siirrytty esiselvitysvaiheesta tarjouspyyntöjen laatimiseen. Tarjouskilpailu on mahdollista aloittaa välittömästi esiselvityksen aikana valitun kustannustehokkaan teknisen ratkaisun toteuttajan valitsemiseksi.

Konsernijohto
Kaupungin johto
Alkuvuoden aikana edistettiin kaupunkistrategian toteutumista ja valtakunnallisten hankkeiden toteutumista,
kuten sote-uudistuksen valmistelua ja raidehankkeita.
Koronavirusepidemian johdosta otetiin käyttöön kaupungin poikkeusaikoja päätöksentekomenettely, joka on
mahdollistanut nopean reagoinnit valtion päätöksiin ja
suosituksiin, ja näin kaupungin peruspalveluiden

Rahoitusjohto
Kaupungin tilinpäätös vuodelta 2019 on valmistunut ja
menossa valtuuston hyväksyttäväksi. Tilinpäätöksen ulkoasua on uudistettu, jotta se olisi entistä selkeämpi ja
informatiivisempi.
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Rahoitusjohto on koordinoinut kaupungin kestävän talouden ohjelman valmistelua, ja siihen liittyen aktiivisesti
arvioinut koronavirusepidemian taloudellisia vaikutuksia
kaupungin toimintaan. Rahoitusjohto on myös ollut aktiivinen asiaan liittyvässä kansallisessa edunvalvonnassa.

Kun valtioneuvoston päätöksellä osa kunnallisista toiminnoista suljettiin, keskeytettiin näiden työntekijöiden
osalta palkanmaksu työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momentin nojalla. Henkilöstöjohdon työkykykoordinaattori
on etsinyt myös näille työntekijöille korvaavia tehtäviä tavanomaisten työkykyperusteisten uudelleensijoitusten lisäksi.

Talouden kuukausiraportti ja osavuosiraportti uudistettiin. Taloushallintojärjestelmän kokonaisuudistus etenee
myös suunnitellusti, ja toukokuussa otettiin käyttöön
uusi talousarviosovellus.

Ennen poikkeustilan alkamista järjestettiin koulutusta
uudesta työaikalaista ja erilaisista työtä helpottavista järjestelmistä. Kevään lähikoulutukset peruttiin tai siirrettiin
myöhemmäksi. Esko-esimieskoulutus järjestetään etäkoulutuksena ja myös esimiesinfoja on pidetty Teamsin
ja Live Eventsin kautta. Etätyön lisäännyttyä huomattavasti, on myös henkilöstön digiosaamisessa tapahtunut
merkittävää kehitystä. O365-työkalujen käyttöön perehdytettiin vahvasti vuonna 2019 ja se on osaltaan mahdollistanut etätyöskentelyyn siirtymisen.

Alkuvuodesta on hyödynnetty poikkeuksellisen alhaista
korkomarkkinatilannetta, ja vaihtuvakorkoisia lainoja on
konvertoitu kiinteäkorkoisiksi lainoiksi. Näin on samanaikaisesti alennettu kaupungin korkokustannuksia ja riskiä.
Hankintapalveluissa on varsinaisen hankintatoimen lisäksi valmisteltu hankintaohjeen päivittämistä ja uusia
hankintalinjauksia. Kaupungin sisäisen hankintaryhmän
työ on aktivoitu uudelleen. Porvoo on myös ollut mukana
Hankinta-Suomi -foorumissa ja Keino-akatemiassa.

Poikkeustilanne on vaatinut tehostettua sisäistä viestintää yhteistyössä viestintäyksikön kanssa. ViikkoInfossa
on tiedotettu säännöllisesti poikkeustilanteen vaikutuksista palveluihin ja henkilöstöön sekä kestävän talouden
ohjelmasta ja yhteistoimintaneuvotteluiden kulusta. ViikkoInfon lukijoiden määrä on lisääntynyt lähes 40 % poikkeustilaa edeltävästä ajasta.

Henkilöstöjohto
Henkilöstöjohto on toteuttanut kaupunkistrategian perusteella laadittua henkilöstöohjelmaa vuosille 2019–
2022.

Henkilöstön koulutuksen painopisteenä vuonna 2020 on
tiimin elinvoiman tukeminen ja omien kuormitustekijöiden tunnistaminen. Poikkeustilanteesta johtuen työhyvinvointiluennot siirtyvät syksyyn. Kuormittuneisuuden
tunnistamista ja hallintaan perehdyttämistä jatketaan
kun tilanne normalisoituu. Kestävän työympäristön
suunnitelman laatiminen aloitetaan syksyllä 2020.

Työn sujuvuuden edistämiseksi ja johtamisen kehittämiseksi tilattiin esimiesvalmennus, jonka toteuttaminen
siirrettiin syksyyn koronatilanteesta johtuen. Osku –
osaamisen ja koulutusten hallintajärjestelmä otettiin
käyttöön vuoden vaihteessa. Osaamisprofiilien laatimista on lähdetty työstämään yhteistyössä toimialojen
kanssa. Työ on laaja ja vaatii pitkän ajan. Työn vaativuuden arviointijärjestelmien kehittämistä on jatkettu toimintaympäristön ja työtehtävien muuttuessa ja samalla on
varauduttu kunnalliseen palkkaratkaisuun.

Toimitilajohto
Talousarviossa on kirjattu Toimitilajohdon tavoitteeksi,
että kiinteistöt peruskorjataan 30–40 vuoden välein ja
että kaikki korjaukset, jotka tehdään peruskorjausten välillä, tehdään toimitilajohdon käyttötalousvaroista. Toimitilajohto on käynnistänyt mittavampia käyttötalouden
korjaustoimenpiteitä Pääskytien koululla, Peipon koululla, Hinthaaran sivistyskeskuksessa, Albert Edelfeltin
koulussa, Näsin terveyskeskuksessa ja Satumäen päiväkodissa. Kaikki meneillään olevat tai käynnistettävät
korjaustyöt toteutetaan tämän vuoden aikana, jotta tilojen käyttötarkoituksen mukainen kunto saadaan ylläpidettyä.

Yllättäen alkanut poikkeustilanne on vaikuttanut rekrytointeihin ja viestintään avoimista tehtävistä. Lähtökohtaisesti kaikki avautuvat tehtävät pyritään ensisijassa
hoitamaan tehtäväjärjestelyin. Taloudellisen tilanteen
muutoksesta johtuen käynnistettiin 3.4.2020 kaupunginhallituksen valtuutuksella yhteistoimintaneuvottelut henkilöstömenojen vähentämisestä. Neuvottelut saataneen
päätökseen toukokuun puolivälissä. Yllättävä tilanne on
myös viivästyttänyt nuorten kesätyöntekijöiden palkkaamista ja osa nuorista kesätyöntekijöistä jäänee palkkaamatta poikkeustilanteen vuoksi.
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Hallintopalvelukeskus
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

-

TOT 4/2019
1 735 585
2 338 372
602 787

-

TA+m 2020
6 066 500
5 706 553
359 947

TOT 4/2020
1 875 737
- 2 354 050
478 313

Alkuvuonna hallintopalvelukeskuksessa on kaikkien palvelujen osalta painotettu palvelujen kehittämistä ja automatisointia. Poikkeusolojen takia painopiste siirtyi sosiaali- ja terveystoimen ja sivistystoimen muuttuneiden
tarpeiden tukemiseen. Varsinkin tietotekniikan osalta
panostetaan jatkuvien palvelujen varmistamiseen ja ylläpitämiseen. Osa suunnitelluista projekteista on priorisoitu toteutettavaksi poikkeusoloista huolimatta. Tähän
kuuluu mm. talousjärjestelmän uudistaminen ja henkilöstöraportoinnin käyttöönotto. Molempien projektien
osalta on kyse laajoista kokonaisuuksista ja perustietojen oikeellisuuden varmistamisesta. Tarkoitus on tuoda
reaaliaikaista oikeaa dataa yksiköiden käyttöön.

TOT-%
30,9 %
41,3 % -132,9 %

ENN 2020
6 066 500
5 706 553
359 947

ERO
-

Poikkeusolot ovat aiheuttaneet lisätehtäviä ja uusia tehtäviä mm. palkanlaskentaan. Käytännön järjestelyitä ja
prosesseja on jouduttu tekemään uusiksi palvelupisteessä, jotta uudet ohjeistukset poikkeusolista on pystytty huomioimaan. Työajoissa on asiakkaiden tarpeita
tultu vastaan jousta-vasti porrastamalla työaikoja hallintopalvelukeskuksessa vastaamaan tarpeita. Investointien osalta edetään suunnitellusti. Tällä hetkellä on pysytty arvioiduissa kustannuksissa

.

Kaupunkikehitys
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

-

TOT 4/2019
5 068 439
5 976 146
907 707

-

TA+m 2020
13 302 100
19 588 535
6 286 435

TOT 4/2020
2 879 490
- 5 693 713
- 2 814 223

Elinkeinot, matkailu ja markkinointi

TOT-%
21,6 %
29,1 % 44,8 % -

ENN 2020
13 302 100
19 788 535
6 486 435

ERO
-

200 000
200 000

alueella. Nykyinen tilanne on vaikuttanut omakoti-, rivitalo- ja yritystonttien luovutukseen. Varauksia on peruuntunut ja luovutuspäätöksille halutaan jatkoaikaa. Kysyntä kohdistuu enemmän kerrostalotonteille. Tällä hetkellä on meneillään neuvottelut yhdeksästä kerrostalotontista. Tavoitteena on, että ennen heinäkuuta tehdään
kaupat neljästä tontista. Huhtikuun loppuun mennessä
on luovutettu yksi rivitalotontti. Yritystontteja markkinoidaan Kaupunginhaan, Tarmolan, Ölstensin ja Kuninkaanportin alueilta. Uusia yritystontteja on luovutettu
kaksi kappaletta ja myyty yksi aiemmin vuokrattu tontti.
Uusia omakotitontteja on huhtikuun loppuun mennessä
luovutettu 8 kpl, lisäksi on myyty 5 aiemmin vuokralla ollutta tonttia. Maanhankinta on jatkunut vilkkaana, raakamaata on hankittuna huhtikuun loppuun mennessä noin
24 hehtaaria.

Kaupunkikehityslautakunta osoitti 100 000 euroa jaettavaksi tukena koronaepidemian takia ongelmissa oleville
yrityksille. Tuen suuruus oli 2 500 euroa per yritys, ja sitä
sai 40 yritystä. TEM myönsi Porvoolle 2,7 milj. euroa valtionapua jaettavaksi yksinyrittäjätukena, tuki on 2 000
euroa per yritys.
Matkailu ja markkinointiyksikön vuosi käynnistyi Porvoon Valot -valofestivaalin sekä tulevan kauden tapahtumien ja markkinointitoimenpiteiden suunnittelulla. Porvoon Valot järjestettiin 14.-15.2. ja siihen osallistui arvion
mukaan noin 15 000 – 20 000 kävijää. Koronapandemian aiheuttamaan poikkeustilanteeseen reagoitiin nopeasti. Peruuntuneiden sekä siirrettyjen tapahtumien ja
toimenpiteiden sijaan tuotettiin Porvoo Live -konsertteja
ja virtuaalista sisältöä Porvoon omiin digitaalisiin kanaviin. Huhtikuussa käynnistettiin Porvoo Lokal -kampanja,
joka nostaa esiin paikallisuuden ja alueen omien voimavarojen merkitystä. Keväälle suunniteltu kokous- ja
tyhykohteita esiin nostava kampanja on siirretty syksylle
2020. Kaksi yksikön työntekijää on poikkeustilanteen aikana toiminut viestintäyksikön apuna omien töiden
ohella.

Kaupunkisuunnittelu
Kaupunkisuunnittelussa painopiste on alkuvuonna strategian mukaisesti ollut keskustassa, jossa täydennysrakentamiskohteiden ja torin suunnittelua on viety eteenpäin. Porvoon puistokadun kaavarungon pohjalta on
käynnistetty alueen asemakaavoituksen ohjelmointi.
ABC-asema ja liityntäpysäköinti -hankkeen asemakaava
on viety ehdotuksena nähtäville. Näsin kartanon ympäristön ja asemanseudun hankkeiden tueksi on perustettu
suunnitteluyhteenliittymät. ARC-museohankkeen toteutusselvitys on käynnistetty. Hamarin Kuuselan asemakaavaehdotus, joka luo edellytykset minitalojen

Maapolitiikka
Yhtiömuotoisia asuintontteja on myynnissä Toukovuoren, Länsi-Haikkoon, Länsirannan ja Pääskypellon
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rakentamiselle, on ollut nähtävillä. Keskeisten alueiden
osayleiskaavatyön tueksi on käynnistetty kulttuuriympäristöä ja arkeologista inventointia sisältäviä selvitystöitä

Jatkossa säästöjä haetaan mm. jättämällä käyttäjille
maksuttoman Rinkeli-kaupunkibussin hankinta väliin,
minkä kautta saavutetaan arviolta noin 26 000 € säästö.

Kuntatekniikka, kunnossapito ja liikenne

Porvoon vesi ja kuntatekniikka ovat tehneet tiivistä yhteistyötä Kulloon yritysalueen asemakaava-alueen rakennuttamisen hankinnassa sekä Linnamäen vedenottamon koepumppaushankkeessa.

Lämpimän talven takia yleisten alueiden kunnossapitokustannuksissa syntyi säästöjä auraus- ja sorituskustannuksissa. Samoin sorituksen poistotyöt pystyttiin aloittamaan varhaisessa vaiheessa ja työt saatiin tehtyä normaalia pienemmillä kustannuksilla. Edellä mainitut kustannussäästöt ovat n. 400 000 €. Korona pandemian
seurauksena tulot ovat vastaavasti laskeneet. Pysäköinti- sekä pysäköintivirhemaksutulot ovat pienentyneet n. 90 000 € ja muiden vuokratuottojen n. 30 000 €.

Länsirannan suunnittelua on tehty tehokkaasti eri puolilla länsirantaa. Posintran kanssa yhteistyössä on kaupunkilaisia osallistaen suunniteltu älykästä valaistusta
Lucia- hankkeessa (Porvoon valot ja huhtikuussa työpaja). Koestabilointihankkeessa on valmistauduttu tuleviin pohjanvahvistustarpeisiin.

Lupa- ja valvonta-asiat
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

-

TOT 4/2019
91 123
479 609
388 486

-

TA+m 2020
806 300
1 531 968
725 668

TOT 4/2020
173 897
435 171
261 274

TOT-%
21,6 %
28,4 % 36,0 % -

ENN 2020
806 300
1 531 968
725 668

ERO
-

Rakennusvalvonta

Ympäristönsuojelu

Toiminta on edennyt strategian mukaisesti. Toimintaympäristössä on ollut muutoksia koskien työskentelytapoja
pandemian aikana. Koska vastuualueella on ollut pidemmän aikaa vähintään yhden henkilön vajaus näkyy tämä
suurempana työkuormituksena. Lisääntyneet lupamäärät ja työkuorma vaikuttavat asiakkaiden saamaan palvelutasoon pidentyneenä käsittelyaikana. Talousarvion
toteuman arvioidaan olevan talousarvion puitteissa. Toiminnassa ei ole erityisen merkittäviä riskejä.

Ympäristönsuojelu on vastannut vireille tulleista ja valvontasuunnitelmaan kuuluvista lupa- ja valvontatehtävistä sekä luonnonsuojeluun ja luontokoulutoimintaan
liittyvistä tehtävistä. COVID-19 epidemiatilanteen takia
Ympäristönsuojelu on siirtynyt etätyöhön maaliskuussa,
ja tapaamiset on järjestetty pääasiassa etätapaamisina.
Tämä on aiheuttanut vähäistä viivettä esim. haittailmoituksiin reagoimisessa. Muutoin toiminta on edennyt
suunnitellun mukaisesti.
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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
Tehtäväalue
KONSERNIHALLINTO
Kaupunginvaltuusto
Tarkastustoimi
Konsernijohto

Hallintopalvelukeskus

Kaupunkikehitys

Lupa- ja valvonta-asiat

Tulosyksikkö

Vastuuhenkilö

Kaupunginhallitus
Kaupungin johto
Hallintojohto
Rahoitusjohto
Henkilöstöjohto
Toimitilajohto
Kaupunginhallituksen muu toiminta
Hallintopalvelukeskuksen johto
Talouspalvelut
Henkilöstöpalvelut
ICT-palvelut
Elinkeinoasiat
Maapolitiikka
Kaupunkisuunnittelu
Kuntatekniikka
Rakennusvalvonta
Ympäristönsuojelu

Henrik Rainio
Henrik Rainio
Roope Lenkkeri
Henrik Rainio
Anu Kalliosaari
Mikko Silvast
Henrik Rainio
Marith Kullström
Marith Kullström
Marith Kullström
Marith Kullström
Martin Söderlund
Pekka Söyrilä
Dan Mollgren
Kari Hälström
Miia Hento
Jesse Mether

2020
Tammi Helmi Maalis

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1

Huhti

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

2
1
1
3
1
1

2
1
1
1
1

1

Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

3

Keskisuuri ylityspaine / Toteumaprosentit selvästi normaalia korkeammalla / Tiedossa merkittäviä tilannetta heikentäviä muutoksia.

2

Lievä ylityspaine / Toteumaprosentti korkea tavanomaiseen verrattuna / Tiedossa on muutoksia, jotka heikentävät tilannetta.

4

Talousarviomäärärahat ylittyvät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.
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Sosiaali- ja terveystoimi
Sosiaali- ja terveystoimi ilman ESH,
toteumaprosenttien kehitys
40,0 %
35,0 %
30,0 %

29,4 %

29,9 %

31,9 %

25,0 %
20,0 %
15,0 %
10,0 %
5,0 %
0,0 %
2018

2019

2020

Sosiaali- ja terveystoimen johto

TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

TOT 4/2019
436 584
436 584

-

TA+m 2020
62 800
2 754 815
2 692 015

TOT 4/2020
241
845 270
845 029

Koronapandemia alkoi vaikuttaa merkittävästi toimialan
palveluihin maaliskuussa ja on edellyttänyt nopeita päätöksiä toimialan johdolta. Kiireetöntä asiakas- ja potilastyötä on jouduttu supistamaan ja järjestämään uusilla tavoilla. Henkilöstöresurssia on siirretty kiireellisiin tehtäviin. Suunniteltuja projekteja on jouduttu siirtämään tai
kehitystyön eteneminen on hidastunut. Riskiryhmien
suojaamiseksi ja henkilöstön riittävyyden turvaamiseksi
on tehty lukuisia erityisjärjestelyitä. Hygieniaosaamisen
vahvistamiseen sekä suojavarusteiden käytön ohjeistukseen on panostettu vahvasti. Näissä asioissa on tarjottu
asiantuntija-apua myös kaupungin muille toimialoille.
Johto on viestinyt muutoksista aktiivisesti ja henkilöstölle
on tiedotettu lähes päivittäin.

TOT-%
0,4 %
30,7 % 31,4 % -

ENN 2020
62 800
2 754 815
2 692 015

ERO
-

työprosessien opettelemista ja omaksumista. Käyttöönoton jälkityöt ovat jatkuneet koko kevään ajan. Apotti-järjestelmän käyttöönotosta tehtiin selvitys, jota käsiteltiin
sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja kaupunginhallituksessa. Hallitus päätti, että Porvoo ei liity Apottiin vaan
jatkamme nykyisten asiakas- ja potilastietojärjestelmien
kehittämistä.
Itäisen Uudenmaan ja Porvoon sairaalan kanssa tehtävä kehitystyö on jatkunut tiiviinä. Itäisen Uudenmaan
kuntien kanssa on valmisteltu Uudenmaan sote-erillisselvityksen lausunto sekä valtionavustusten hankehakemukset tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan sekä sote-rakenneuudistusta tukevaan alueelliseen valmisteluun. Hakemukset tuli jättää STM:lle 30.4.
mennessä. Itäisen Uudenmaan yhteiset projektit ovat
edenneet. Itä-Uudenmaan vammaispalveluselvitystä on
jatkettu.

Koko toimialan henkilöstön sairauspoissaolot ovat vähentyneet alkuvuonna edellisiin vuosiin verrattuna. Osaaikasairauslomien käyttö on lisääntynyt tavoitteen mukaisesti. Seuraamme aktiivisesti koronatilanteen vaikutusta poissaoloihin. Tilastot eivät ole vertailukelpoisia
edellisvuosiin, koska henkilöstöä on siirretty yksiköiden
välillä koronatilanteen vuoksi.

Askolan kunnan pyynnöstä laadittiin selvitystä Askolan
sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtämisestä Porvoon
tuotettavaksi. Koronatilanteen takia selvityksen valmistuminen on viivästynyt, ja selvitys edellyttää vielä kustannuslaskelmia rahoitusjohdossa

TietoEVRYn Lifecare -potilastietojärjestelmä otettiin
käyttöön tammikuun lopulla. Tämä on vaatinut uusien
.
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Lapsi- ja perhepalvelut

TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

TOT 4/2019
841 947
4 742 573
3 900 626

-

TA+m 2020
1 957 137
15 883 049
13 925 912

-

Lapsi- ja perhepalveluiden talousarvio ylittynee vuoden aikana varhaisen tuen ja korjaavien palveluiden osalta.
Koronatilanne on tuonut uusia haasteita lasten, nuorten ja
perheiden arkeen. Yhteistyötä sivistystoimen kanssa on tiivistetty ja työtapoja muokattu joustavasti ja luovasti. Ennaltaehkäiseviä palveluita on supistettu voimakkaasti ja henkilöstöstä yli puolet on siirretty kiireellisiin sairaanhoidon tehtäviin. Neuvolan toiminta on keskittynyt raskaana oleviin
sekä alle vuoden ikäisten lasten tarkastuksiin ja 1-vuotiaiden
rokotuksiin. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon toiminta on
keskitetty avoinna olleisiin AE -kouluun ja Strömborgska
skolaniin sekä muiden koulujen kiireellisiin tehtäviin.
Palveluohjauspuhelimen päivystysaikaa on laajennettu ja
perheisiin otetaan aiempaa nopeammin yhteyttä. Perhetyössä parisuhteeseen liittyvät ongelmat ja neuropsykiatrista
tukea tarvitsevat perheet ovat tarvinneet enemmän tukea alkuvuoden aikana. Toimeentulotukihakemusten määrä on
hieman lisääntynyt.
Ankkuritoimintaa, jolla ehkäistään nuorten rikollista toimintaa ja syrjäytymistä, on työstetty poliisin ja Itäisen Uudenmaan kuntien yhteistyönä. Neuvolan perhepolku-ryhmätoiminta on aloitettu puolivuotiaiden ja 2-vuotiaiden lasten perheille yhteistyössä seurakunnan kanssa. Turvakoti on mukana valtakunnallisessa THL:n koordinoimassa Suojassahankkeessa, jossa on koulutettu työntekijöitä strukturoidun
haastattelumenetelmän (iRisk) käyttöön erityisesti lasten
auttamisessa.

TOT 4/2020
786 610
4 872 497
4 085 887

TOT-%
40,2 %
30,7 % 29,3 % -

ENN 2020
1 957 137
16 168 049
14 210 912

ERO
-

285 000
285 000

Lasten lääkinnällisessä kuntoutuksessa on kehitetty moniammatillista työtä ja palveluprosessia perustamalla palvelutarpeen arviointiryhmä sekä aloittamalla moniammatilliset
ensikäynnit. Neuvolan säännölliset iltavastaanotot aloitettiin
vuoden alussa. Masentuneiden äitien hoitopolkua ja raskausajan varhaisen vuorovaikutuksen tuen toimintamallia on
kehitetty moniammatillisena työnä.
Lastensuojelussa on jatkettu systeemisen toimintamallin vakiinnuttamista, ja tiimin käytössä on ollut perheterapeutin panos yhtenä päivänä viikossa. Uusien asiakkaiden määrä on
kasvanut ja lastensuojeluun siirtyvät perheet ovat entistä
haastavampia. Jälkihuoltoiän nostaminen 25 vuoteen on lisännyt jälkihuollon asiakkaiden määrää. Koululääkärin ja
psykiatrisen sairaanhoitajan rekrytoinnit eivät ole tuottaneet
tulosta useasta yrityksestä huolimatta.
Itä-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystyksen toiminta laajentui vastaamaan sopimusalueen viiden kunnan akuutista
kriisityöstä ympärivuorokautisesti. Turvakodilla on innovoitu
uusia lähestymistapoja lähisuhdeväkivaltaan ja turvakotipalvelusta tiedottamiseen. Yhtenä tavoitteena on herättää yhteiskunnallista keskustelua aiheesta.
Sipoon kunta on halukas liittymään Itä-Uudenmaan perheoikeudellisiin palveluihin, ja neuvottelut tästä on ovat käynnissä.

Aikuisten palvelut

TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

TOT 4/2019
1 978 994
9 234 105
7 255 111

-

TA+m 2020
6 350 065
31 560 730
25 210 665

TOT 4/2020
1 587 972
9 611 784
8 023 812

Aikuisten palveluiden talousarvio ylittynee vuoden aikana.
Painetta ylityksille on mielenterveys- ja päihdepalvelujen
asumispalvelujen ostoissa. Tämän lisäksi myös henkilöstömenot tulevat ylittymään johtuen pandemiatilanteesta. Terveydenhuollon puolella asiakasmaksutulot ovat vähentyneet
huomattavasti maaliskuun puolivälin jälkeen.
Terveysasemalla avattiin koronatilanteen vuoksi maaliskuussa koronaneuvontapuhelin, hengitystieoireisten vastaanotto sekä alueellinen drive-in -näytteenottopiste. Huhtikuussa koronatestausta laajennettiin kahdella mobiiliyksiköllä ja muita toimintoja laajennettiin palvelemaan myös viikonloppuisin. Uudet palvelut ovat edellyttäneet kiireettömän
hoidon keskeyttämistä sekä terveysasemalla että suun terveydenhuollossa. Aikuisten sosiaalipalveluissa kuntouttava
työtoiminta jäi tauolle ja pajatoiminnat vähennettiin minimiin.

TOT-%
25,0 %
30,5 % 31,8 % -

ENN 2020
5 842 060
33 047 725
27 205 665

-

ERO
508 005
1 486 995
1 995 000

Terveysasemalle on siirtynyt henkilökuntaa työterveyshuollosta ja lapsi- ja perhepalveluista. Huhtikuun lopulla terveysasemalle siirtyi lisäksi noin puolet suun terveydenhuollon
henkilökunnasta. Uusiin tehtäviin siirtyneet on perehdytetty
tehtäväkohtaisesti.
Aikuisten sosiaalipalveluissa toimintaa on sopeutettu sekä
varauduttu hoitamaan kiireellinen sosiaalityö ja toimeentulotuki. Uutena toimintana on aloitettu ikäihmisten soittorinki,
johon on osallistunut enimmillään noin 40 henkilöä yli kymmenestä eri toimipisteestä. Mielenterveys- ja päihdepalveluihin on avattu uusi päivystyspuhelin, jonka tavoitteena on
ollut antaa matalalla kynnyksellä neuvoja ja ohjata pandemiatilanteesta ahdistuneita. Puheluja on saapunut runsaasti,
keskimäärin yli 20 päivässä.

Ympäristöterveydenhuollon suoritemäärät ovat hieman laskeneet huhtikuussa. Esimerkiksi eläinlääkintähuollossa on
jouduttu perumaan kiireettömiä toimenpideaikoja.

valmennusotetta asiakastyössä. Aktivointisuunnitelmia tehdään jalkautumalla TE-toimistoon, ja kuntouttavan ryhmätoiminnan kehittäminen on saatu käyntiin. Aikuissosiaalityössä
on lisätty yhteistyötä mm. työllisyyspalvelujen, mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä ikäihmisten ja vammaispalvelujen kanssa. Työn painopistettä on suunnattu lakisääteiseen työhön ja sosiaaliohjaukseen. Yhteinen pöytä -mallin
kehittäminen on käynnistynyt.

Terveyspalveluiden keskittäminen ja Näsin terveyskeskuksen tilojen remontointi on edennyt aikataulun mukaisesti.
Valmistuneet tilat on otettu käyttöön koronatilanteessa aloitetuille toiminnoille, ja osaa Omatiimin vastaanottojen siirroista Piispankadulta Näsiin aikaistettiin yli kahdella kuukaudella.

HUSin ja Coronarian kanssa on aloitettu uudenlainen yhteistyö, jolla parannetaan mielenterveys- ja päihdesyistä asumispalveluita tarvitsevien hoitoa ja elämänlaatua. Palvelunarviointiprosessia pyritään tehostamaan. Koivulassa on
aloittanut asumispalveluista vastaava sosiaalityöntekijä,
jotta sosiaalityön roolia saadaan vahvistettua. Mielenterveys- ja päihdepalveluihin hakeutunut enemmän asiakkaita
hoitoon, tilapäisasumisen tarve on lisääntynyt ja kuntoutusjaksot ovat pidentyneet.

Joustavan palvelumallin käyttöönotto Näsin lääkäri- ja hoitajavastaanotoilla aloitettiin 16.3. Uusi malli on saanut asiakkailta hyvää palautetta. Haasteita on ollut erityisesti itseilmoittautumislaitteiden toiminnallisuuksien sekä näyttöjen ja
järjestelmän välisten yhteyksien kanssa.
Työllisyyspalveluissa on kehitetty Typ-toimintaa mm. rajaamalla asiakkuuksien kestoa ja lisäämällä tavoitteellisuutta ja

Vanhus- ja vammaispalvelut

TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

TOT 4/2019
2 236 356
- 17 694 173
- 15 457 817

-

TA+m 2020
9 627 500
62 541 971
52 914 471

TOT 4/2020
1 766 105
19 127 472
17 361 367

TOT-%
18,3 %
30,6 % 32,8 % -

ENN 2020
8 857 300
65 191 771
56 334 471

-

ERO
770 200
2 649 800
3 420 000

kehittämistyön tarkoituksena on muun muassa vahvistaa ja
laajentaa kuntien välistä yhteistyötä, yhtenäistää toimintakäytäntöjä ja edistää alueellisia kilpailutuksia. Alkuvuoden
aikana valmisteltiin kuljetuspalveluiden, tehostetun palveluasumisen ja vammaisten asumispalveluiden kilpailutusta.
Asiakkaita on osallistettu asukaskyselyn ja asiakasraadin
kautta.

Vanhus- ja vammaispalveluiden talousarvion ennustetaan
ylittyvän.
Koronatilanteeseen liittyviä järjestelyitä on jouduttu tekemään paljon, ja varautumaan pandemian pahenemiseen.
Tartunnat omien yksiköiden henkilöstössä ja asukkaissa on
onnistettu välttämään. Varhaiskasvatuksesta on siirtynyt
henkilöstöä vanhuspalveluihin perehdytettäväksi ja työskentelemään, ja lisäksi henkilöstösiirtoja on tehty vanhuspalveluiden eri yksiköiden välillä.

Posti Kotipalvelut oy aloitti 1.3.2020 henkilökohtaisen avun
ostopalvelutuottajana. Vammaispalveluiden kustannusten
kasvun hillitsemiseen tähtäävään projektiin rekrytoitiin projektiyöntekijä.

Lyhytaikais- ja päivätoimintayksikkö Wilhelminan toiminta
muutettiin 1.4.2020 koronaosastoksi alueellisen pandemiasuunnitelman mukaisesti. Yksikön henkilökuntaa vahvistettiin kuudella sairaanhoitajalla ja osastonlääkärillä, jotka siirtyivät kaupungin muista yksiköistä. Keskeytyneen lyhytaikaishoidon ja päivätoiminnan tilalle on tarjottu kotiin annettavaa tuntilomitusta.

Asiakasohjauspalveluiden palveluohjaus on osallistunut
NHG:n vetämään kuntien vertaiskehittämiseen. Kotihoidossa on valmisteltu strategisen optimoinnin ja virtuaalihoivan käyttöönottoa. Yhteistyössä Careerian kanssa on suunniteltu opiskelijoiden VOO-mallin (vastuuta ottamalla opit)
käyttöönottoa syksyllä. Omenamäen palvelukeskuksen
kuusi asuntoa päätettiin kohdentaa senioriasumiseen. Sairaanhoitajien uudistettu toimintamalli otettiin käyttöön vuoden alusta.

Kaikki ryhmätoiminnot, kiireettömät fysioterapian vastaanottoajat ja muistipoliklinikan kiireetön hoito keskeytettiin. Muistipoliklinikan sairaanhoitajan ja lääkärin vastaanotot ovat jatkuneet etävastaanottoina. Asumispalveluyksiköihin asetettiin vierailukielto. Asiakkaiden käyttöön hankittiin tablettitietokoneita mahdollistamaan yhteydenotot omaisiin, ja virtuaalimatkailun avulla on mahdollistettu uusia elämyksiä. Keväälle suunniteltu asumispalveluyksiköiden laatuprojekti jouduttiin siirtämään syksyyn. Ostopalveluyksiköihin on pidetty
yhteyttä viikoittain.

Vuoden vaihteessa Näsin kuntoutuskeskuksen osastoilla 1
ja 2 alkoi sairaanhoitajien yötyö. Muutoksen avulla mahdollistetaan entistä paremmin asiakkaiden turvallinen lääkehoito ja hoidon jatkuvuus. Kotisairaalan toiminta ja viisi sairaanhoitajan vakanssia siirtyi HUSin alaiseksi Itä-Uudenmaan alueelliseen kotisairaalaan 1.4.2020. Osana HUSin
palliatiivisen keskuksen toimintaa osastolle 3 oli tarkoitus
avata neljä erityistason sairaansijaa, mutta näiden käyttöönotto siirtyy koronan vuoksi

Ikääntyneiden ja vammaisten asukkaiden sekä yhteistyökumppaneiden ohjauksen ja neuvonnan tarve on moninkertaistunut. Ruoriin on tämän vuoksi lisätty henkilökuntaa.
Ikääntyneille käynnistetty soittorinki ja muut palvelunumerot
sekä aktiivinen tiedottaminen ovat tukeneet tilanteessa.
Vammaispalvelut osallistuivat Itä-Uudenmaan vammaispalveluiden selvitys- ja kehittämistyöhön. Alueellisen
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Erikoissairaanhoito

TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

TOT 4/2019
- 21 430 395
- 21 430 395

-

TA+m 2020
61 923 261
61 923 261

TOT 4/2020
-

Erikoissairaanhoidon toiminta on ollut suuressa muutoksessa koronaepidemian vuoksi. Koko HUSin kiireetön hoito
on ajettu alas ja tehohoitokapasiteettia on lisätty merkittävästi. Samanaikaisesti HUSin infektioyksikkö, diagnostiikkapalvelut ja logistiikka ovat lisänneet palveluitaan.
Lain mukaan pandemiatilanteessa alueellinen johto kuuluu
erikoissairaanhoidon vastuulle. Porvoon sairaanhoitoalueen
alueellista pandemiasuunnitelmaa on päivitetty, ja siinä on
määritelty Porvoon kaupungin vastuulle alueellinen pandemiaosasto. Porvoon sairaanhoitoalueelle on perustettu näytteenottopisteitä kuntien palveluiden yhteyteen. Näytteiden
diagnosointikapasiteettia on lisätty voimakkaasti. HUSin ja
Uudenmaan alueen yhteisiä epidemiajohtoryhmiä ja

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
Tehtäväalue
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
Sosiaali- ja terveystoimen johto
Aikuisten palvelut

Erikoissairaanhoito
Lapsi- ja perhepalvelut

22 199 177
22 199 177

ENN 2020

ERO

35,8 % 35,8 % -

-

61 923 261
61 923 261

infektiovastuutyöryhmiä on perustettu ja ne kokoontuvat
säännöllisesti.
HUS on ilmoittanut, että koronaviruksen vuoksi ei tehdä kesken vuotta normaaleja laskutuksen tasauksia, vaan tasaukset tehdään vasta tilikauden lopuksi. Talouden ennustaminen on haastavaa, sillä HUSin kustannukset ovat lisääntyneet mm. tehohoitokapasiteetin lisäämisen myötä ja tulot vähentyneet elektiivisen toiminnan alasajon myötä. Myöskään
se, miten valtio korvaa koronaepidemian kustannuksia, ei
ole vielä selvillä. Erikoissairaanhoidon kokonaiskustannukset ylittävät alkuvuoden osalta talousarvion

Tulosyksikkö

Vastuuhenkilö

Tammi

2020
Helmi Maalis

Huhti

Salla Paavilainen

1

1

1

1

Hallinto
Hyvinvointia ja terveyttä edistävät..

Annika Immonen
Sjöblom/Heininen

1
1

1
2

1
3

3

Työllisyyspalvelut
Ympäristöterveydenhuollon palvelut

Ville Heininen
Tiina Tiainen

1
1

1
1

1
1

Hallinto

Kati Liukko
Maria Andersson

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

2

2

Hallinto
Asumispalvelut

Eliisa Roine
Kristina Huopalainen
Kristina Huopalainen
Kirsi Oksanen
Ansa Bergheim

1
2

1
2

1
2

2
2

Asiakasohjauspalvelut
Kotihoitopalvelut

Leila Eklöv
Krister Lindman

1
2

2
2

2
2

2
2

Kuntoutuspalvelut

Katarina Gustafsson

1

1

1

2

Ennaltaehkäisevät palvelut
Korjaavat palvelut
Varhainen tuki
Vanhus- ja vammaispalvelut

TOT-%
-

1

1

Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

3

Keskisuuri ylityspaine / Toteumaprosentit selvästi normaalia korkeammalla / Tiedossa merkittäviä tilannetta heikentäviä muutoksia.

2

Lievä ylityspaine / Toteumaprosentti korkea tavanomaiseen verrattuna / Tiedossa on muutoksia, jotka heikentävät tilannetta.

4

Talousarviomäärärahat ylittyvät todennäköisesti / Talousarviomuutosta
valmistellaan.

Sivistystoimi
Sivistystoimi,
toteumaprosenttien kehitys
40,0 %
35,0 %

31,9 %

31,3 %

31,0 %

30,0 %
25,0 %
20,0 %
15,0 %
10,0 %
5,0 %
0,0 %
2018

2019

2020

Sivistystoimen johto

TOT 4/2019

TA+m 2020

TOT 4/2020

TOIMINTATUOTOT

TOT-%

ENN 2020

ERO

0,0 %

-

TOIMINTAKULUT

-

363 573

-

1 360 451

-

461 510

33,9 % -

1 360 451

-

TOIMINTAKATE

-

363 573

-

1 360 451

-

461 510

33,9 % -

1 360 451

-

aktiivisesti osallistunut kaupungin kestävän talouden ohjelman 2020-2026 laadintaan ja esittänyt vaihtoehdot,
jotka esimiehet ja yksiköt ovat nähneet mahdollisina. Sivistystoimi on korona-aikana kehittänyt omaa sisäistä
viestintätoimintaansa ja tätä viestintämuotoa on tarkoitus jatkaa myös normaalioloissa. Sivistystoimen johdon
sitovat tavoitteet ovat toteutumassa

Sivistystoimi on koronatilanteessa joutunut suuriin muutoksiin. Tilanteesta on selvitty osaavan henkilöstön
avulla. Poikkeusolojen aikana henkilöstö on tehnyt suuren digiloikan. Korona on myös aiheuttanut toiminnan ja
henkilöstön työn keskeytyksen ja yleisötilojen sulkemisen. Koronassa on syntynyt sivistykselle säästöjä ja vastaavasti isoja myyntitulojen/asiakasmaksujen menetyksiä. Nettovaikutus on silti myönteinen. Toimiala on

.
Suomenkieliset koulutuspalvelut

TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

TOT 4/2019
499 544
- 13 615 198
- 13 115 654

TA+m 2020
1 157 200
- 43 535 874
- 42 378 674

TOT 4/2020
647 033
- 13 874 338
- 13 227 305

TOT-%
55,9 %
31,9 % 31,2 % -

ENN 2020
1 157 200
42 935 874
41 778 674

ERO
600 000
600 000

opetuksen, jota arvioimme vuonna 2020 erityisesti äidinkielen ja matematiikan opetuksen osalta. Koulutuksellista tasa-arvoisuutta on edistetty erityisopetusjärjestelyjen ja kuraattori- ja psykologipalveluiden toimintamallien
kehittämisellä tavoitteena syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ennaltaehkäisy.

Loppuvuonna 2019 valmistuneen ICT-ohjelman kehittämiskohteita on edistetty. Koulutuspalveluissa on panostettu digitaalisten oppimateriaalien uudistamiseen ja
opettajien osaamisen tukemiseen täydennyskoulutuksella. Poikkeusoloissa etäopetuksen aikana opetushenkilöstö on tehnyt suuren digiloikan. Jatkossa tavoitteena
on selkeyttää ICT-tukeen liittyviä asioita koulutuspalveluissa ja luoda rakenne, joka seuraa ohjelman toteutumista sekä laitehankintojen sisältöjä.

Yhteisopettajuuden kehittäminen ja yhteistyön lisääminen on edennyt ja on löydetty uusia malleja siihen etäopetuksen aikana. Lisäksi koulujen ja koulutuspalveluiden johtamisen alueellista yhteistyötä on lisätty niin
lähi- kuin etäkokouksin ja tämä työ jatkuu edelleen.

Opetussuunnitelmatyön painopisteenä on ollut varhennettu kieltenopetus ja lukion opetussuunnitelmauudistuksen toteuttaminen, jotka edenneet suunnitellusti. Perusopetuksessa olemme varmistaneet laadukkaan

Suomenkieliset koulutuspalvelut ovat suunnitellussa toteutumassa. Talousarvion toimintatuottojen kertyminen
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näyttää alkuvuoden osalta hyvältä, mutta tässä yhteydessä täytyy muistaa, että osa nyt saaduista kirjatuista
hankerahoituksista tullaan siirtämään vuodelle 2021,
sillä poikkeustilanne on viivästyttänyt hankkeiden

etenemistä. Toimintakulujen osalta näyttää nyt hyvältä,
sillä etäopetusaika on tuonut säästöjä kuljetuksiin, tilojen
siivoukseen, ruokailukustannuksiin materiaaleihin sekä
sijaiskustannuksiin

Ruotsinkieliset koulutuspalvelut

TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

TOT 4/2019
193 959
6 443 433
6 249 475

TA+m 2020
435 036
- 21 447 460
- 21 012 424

TOT 4/2020
251 486
6 632 131
6 380 645

TOT-%
57,8 %
30,9 % 30,4 % -

ENN 2020
435 036
21 047 460
20 612 424

ERO
400 000
400 000

Ruotsinkieliset koulutuspalvelut ovat ottaneet käyttöön
uuden yhtenäiskoulun kiinteistön ja käynnistäneet yhteistyössä Toimitilajohdon kanssa Sannäs skolan ja
Hindhår skolan peruskorjauksen suunnittelun. Lisäksi
Kvarnbackens skolan peruskorjausta viimeistellään parhaillaan. Koulujen toimintakulttuuriin tehtyjen panostusten johdosta usealla ryhmällä on yhteisopettaja. Tämän
mahdollistavat joustavat opetustilat. Digitaalisesta teknologiasta ja tiettyjen opettajien koulutuksesta O365-ohjelmiston käytössä koulutuspalveluiden tietoteknisen toimenpideohjelman mukaisesti on ollut hyötyä koronaviruspandemian vuoksi tehtyjen väistöjärjestelyjen aikana.
Muita toimenpideohjelman sisältämiä toimia ovat olleet
koulukohtaisten IT-ryhmien sekä koulutuspalveluiden
yhteisen tietoteknisiin kysymyksiin vastaavan johtoryhmän perustaminen.

uutta opetussuunnitelmaa ja yhteistyön lisäämistä kolmannen asteen kanssa. Peruskoulut ovat saaneet tukea
nykyään ensimmäisellä luokalla aloitettavaan A1-kielen
opetukseen, erityislahjakkaiden oppilaiden huomioimiseen, matematiikkaan, äidinkieleen ja oppilasarviointiin.

Uuden lukiolain prosessi on edistynyt, ja kevään aikana
on tehty alueellista yhteistyötä lain tuomiin muutoksiin
valmistautumiseksi. Muutokset koskevat muun muassa

.

Koulujen johtamisen tueksi aloitettu prosessi on jatkunut; tavoitteena on pilottiprojektin aloittaminen vuoden
2020 aikana. Talousarviossa ruotsinkielisille koulutuspalveluille asetetut sitovat tavoitteet näyttäisivät toteutuvan. Kevään tulot ovat olleet talousarvion mukaisia.
Koronaviruspandemia on myös pienentänyt ruotsinkielisten koulutuspalveluiden kustannuksia, joten vaikka
tulevana lukuvuonna tarvitaankin enemmän tukitoimia,
voimme varovaisen positiivisesti arvioida, että pysymme budjetoiduissa kustannuksissa.

Varhaiskasvatuspalvelut

TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

TOT 4/2019
898 390
- 11 737 797
- 10 839 408

TA+m 2020
3 292 800
- 36 301 683
- 33 008 883

TOT 4/2020
911 982
- 11 888 658
- 10 976 676

TOT-%
27,7 %
32,7 % 33,3 % -

ENN 2020
2 407 800
35 471 271
33 063 471

-

ERO
885 000
830 412
54 588

Alkuvuodesta palvelusetelin ja kotihoidontuen käyttö on
ollut suunniteltua vähäisempää. Kotihoidontuen käyttö
on vähentynyt merkittävästi viime vuosina, mutta epidemian jatkuminen ja talouden epävarmuus voivat lisätä
kotihoidontuen käyttöä.

Poikkeustilanteessa maalis-huhtikuussa 80 % lapsista
oli kotona, minkä johdosta varhaiskasvatuksessa säästöjä syntyy tukipalveluista ja henkilömenoista. Esiopetuskuljetuksia ja Tulliportin ap-ip-toiminnan kuljetuksia
toteutui suunniteltua vähemmän. Päiväkodeissa ateriapalvelujen laskutus perustuu toimitettuihin aterioihin,
joiden määrä oli vain noin 20 % maalis-toukokuussa.
Määräaikaisia työsopimuksia päättyy huhti-kesäkuussa
ja niitä ei ole jatkettu vähäisen lapsimäärän vuoksi. Jonkin verran uusia määräaikaisia työsopimuksia tehdään,
koska varhaiskasvatuksen työntekijöitä on vanhustenhuollossa sijaisina. Perhepäivähoidossa syntyy myös
säästöjä eläkkeelle jäämisen ja työloman johdosta.

Asiakasmaksutuottoja saadaan suunniteltua vähemmän, koska maalis-toukokuulle on myönnetty kaikista
poissaoloista asiakasmaksuhyvitys. Etätyö on lisännyt
Office365 käyttöä merkittävästi, mikä on vahvistanut
koko henkilöstön tietoteknistä osaamista. Toiminnanohjausjärjestelmä Daisy on auttanut merkittävästi viestinnän toteuttamisessa poikkeusolojen aikana

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

TOT 4/2019
1 913 177
6 538 250
4 625 073

TA+m 2020
4 778 500
- 23 202 397
- 18 423 897

TOT 4/2020
1 858 044
6 745 498
4 887 454
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TOT-%
38,9 %
29,1 % 26,5 % -

ENN 2020
4 234 100
22 582 397
18 348 297

-

ERO
544 400
620 000
75 600

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden toiminta ja talous
ovat toteutuneet maaliskuun alkuun suunnitelmien mukaisesti. Korona-epidemia on 16.3.-30.4. aiheuttanut toiminnan ja henkilöstön työn keskeytyksen ja yleisötilojen
sulkemisen. Kansalaisopisto keskeytti kokonaan toiminnan. Yhteiskunnan kannalta kriittisiä tehtäviä on ylläpidetty pienellä joukolla kirjaston, kulttuuri- ja museotoiminnan muisti- ja ICT-organisaation osalta sekä liikuntaja nuorisotyössä. Liikuntatiloja on voitu huoltaa niiden ollessa tyhjillään. Osa kulttuuritapahtumista on voitu siirtää syksyyn, osa on peruuntunut, osa on toteutettu striimattuina, yhteistyössä matkailun ja markkinoinnin
kanssa.

historiallisen digiloikan ja sitoutuneet uuteen toimintatapaan.
Kulttuuriohjelman laadinta on käynnistynyt ja liikuntaohjelman jalkautus siirtynyt Koronan vuoksi syksyyn. Kuvapalveluiden edustajia on osallistunut Kokonniemen kiinteistö- ja kehittämishankkeen sekä leirikeskus- ja ARCtaidemuseohankkeen valmisteluun. Rakenneselvitykset
taiteen perusopetuksen, vapaan sivistystyön ja liikunnan
osalta ovat käynnissä. Poikkeusolojen nopeat päivittäiset muutokset ovat vaatineet työhön jääneiltä esimiehiltä
ja henkilökunnalta muutosvalmiutta ja suuria henkisiä
panostuksia ja erityisesti työn keskeytyksen kokeneilta
ymmärrystä tilanteeseen.

Kirjasto on ylläpitänyt Uudenmaan alueellista kehittämistehtävää ja Helle-kirjastojen tietojärjestelmää. Kasvu
kirjaston e-aineistojen lainaluvuissa ja asukkaiden digineuvonnan määrissä on ollut huomattava. Nuorisotyöntekijät ovat tarjonneet palveluita etänä eri some-kanavien ja alustojen kautta, myös nuorten pariin jalkautuen ja heitä ohjeistaen. Porvoonseudun musiikkiopisto
ja Porvoon taidekoulu ovat jatkaneet musiikin ja kuvataiteen perusopetusta etäopetuksena. Tammikuussa käynnistyneen digihankkeen turvin opettajat ja henkilökunta
ehdittiin kouluttaa etäopetusta varten ja uusimmat ohjelmat otettiin käyttöön. Opettajat ja oppilaat ovat tehneet
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
Tehtäväalue
SIVISTYSTOIMI

Vaikka vuoden 2020 käyttötalouden tulot ovat saatujen
avustusten ansiosta toteutuneet positiivisesti, vaikuttavat liikunta- ja kulttuuripalveluiden toteutumattomat tuotot siten, että tuotot ovat vuoden 2019 huhtikuun tilanteeseen verrattuina 360 000 alle arvion. Peruuntuneen
toiminnan ja käyttämättömien tilojen vuoksi säästyy
myös toiminta- ja ylläpitomenoja, joten vuoden 2020
säästötavoitteen (n. 770 000) arvioidaan toteutuvan.
Strategiset tavoitteet toteutuvat

Tulosyksikkö

Vastuuhenkilö

Sivistystoimen johto
Suomenkieliset koulutuspalvelut

Ruotsinkieliset koulutuspalvelut
Varhaiskasvatuspalvelut

2020
Helmi Maalis

Huhti

Camilla Simolin

1

1

1

2

Peruskoulut

Jari Kettunen

2

2

2

2

Lukio

Jari Kettunen

2

2

2

2

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Jari Kettunen

2

2

2

1

Peruskoulut

Rikard Lindström

2

2

2

1

Lukio

Rikard Lindström

2

2

2

1

Varhaiskasvatuksen hallinto

1

1

1

1

1

2

1

Perhepäivähoito

Leila Nyberg
Marjaana Kantonen
Sanna Hänninen

1

1

1

1

Varhaiserityiskasvatus

Anne Rytilahti

1

2

2

Muu varhaiskasvatus

Jaana Häkkinen

Kuvan hallinto

Merja Kukkonen

1

1

1

Kirjastopalvelut

Malin Hollmén

1

1

1

Kulttuuripalvelut

Susann Hartman

1

1

1

Liikuntapalvelut

Per Högström

1

1

Nuorisopalvelut

Nina Jorkama

1

1

1

Taiteen perusopetus

Felix Willebrand

1

1

2

Vapaa sivistystyö

Pertti Jääskä

1

1

1

Päiväkodit

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Tammi

1
1

1

Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

3

Keskisuuri ylityspaine / Toteumaprosentit selvästi normaalia korkeammalla / Tiedossa merkittäviä tilannetta heikentäviä muutoksia.

2

Lievä ylityspaine / Toteumaprosentti korkea tavanomaiseen verrattuna / Tiedossa on muutoksia, jotka heikentävät tilannetta.

4

Talousarviomäärärahat ylittyvät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.
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Pelastuslaitos
TOT 4/2019
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

TA+m 2020

4 707 182
-

4 703 000
4 182

TOT 4/2020

15 571 256
-

14 956 255

-

615 001

ENN 2020

4 801 060

30,8 %

15 431 256

4 611 108

30,8 % -

14 956 255

189 952

Pelastustoimen johto

TOT-%

30,9 %

475 001

ERO
-

140 000

-

140 000

-

matalariskisiin kohteisiin kesäkuun alussa. Turvallisuuskoulutukset ovat edelleen toistaiseksi keskeytetty. Valvontatoiminnan ja turvallisuuskoulutuksen vuosittainen
määrällisen tavoitteen toteutuminen on jäljessä tehdyistä järjestelyistä ja resurssivajauksesta johtuen. Turvallisuuskoulutuksessa ei tulla pääsemään vuosittaiseen määrälliseen tavoitteeseen.

Koronavirus on vaikuttanut Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimintaan erityisesti siten, että ne henkilöt, jotka
tehtäviensä vuoksi ovat pystyneet siirtymään etätöihin
ovat niin tehneet. Alkuvuoden talousennuste näyttää,
että toiminta on annetuissa raameissa, mutta jo yksi tai
kaksi koronatartuntaa epäsopivasti voi aiheuttaa suuriakin ylityökustannuksia. Suurin epävarmuus talouden
suhteen liittyy Öljynsuojarahaston korvauksiin tälle vuodelle. Vuoden 2019 lopulla saimme ilmoituksen, että Öljynsuojarahasto maksaa syyskuuhun asti ainoastaan
ennakkopäätösten mukaisia korvauksia vähintään syyskuulle, jolloin tehdään uusi tarkastus. Tämän taloudellinen vaikutus on pahimmillaan noin 200 000€, jonka vaikutus pelastuslaitoksen talouteen on suuri, kun se yhdistetään talouden sopeuttamisen edellyttämiin säästöihin.

Ensihoitopalvelut
Kaikissa HUS-alueen ensihoitopalveluissa ryhdyttiin
noudattamaan koronaepidemian alusta alkaen yhteisiä
HUS:n laatimia suojautumis- ja puhdistusohjeita. Niiden
todettiin nostavan merkittävästi tehtäväsidonnaisuuksia
ja heikentävän ensihoitopalvelun valmiutta. Näiden johdoista pelastuslaitos pyysi, ja sai, HUS Porvoon sairaanhoitoalueelta luvan palkata yhden ensihoitosijaisen lisää
jokaiseen neljään työvuoroon ajalle: 16.3-31.5.2020.
Näistä aiheutuvat henkilöstökustannukset pelastuslaitos
saa laskuttaa HUS Porvoon sairaanhoitoaluetta.

Pelastustoiminta
Pelastustoiminnan tehtäväalueella vuosikolmannes on
koronaepidemian takia ollut kiireellinen. Epidemian alkuvaiheessa työvuorojen vahvuutta kuormitti hiukan ulkomailta palaavien kotikaranteenit. Muuten epidemian
suhteen tilanne on ollut hyvä. Tehtäväalueella ei ole ollut
yhtään koronapositiivista tapausta eikä suunnittelemattomia poissaoloja ole niitäkään juuri ollut. Koronaepidemiasta johtuvien kustannusten nousu on kohdentunut
hankintoihin. Olemme varautuneet epidemian pitkään
kestoon ja tästä syystä jatkuvuuden hallinta on hankkinut meille riittävästi suojavarusteita ja tarvittavia aineita,
mikä siis näkyy tehtäväalueen kustannuksissa. Tulevan
kesän lomat olemme voineet suunnitella etukäteen ja
kesäsijaisten avulla tuleva kesä vuorovahvuuksien suhteen näyttää hyvältä. Lomat kuitenkin hyväksytään vielä
tässä vaiheessa aina kuukausi kerrallaan. Tavoitteet
loppuvuodelle tarkentuvat kesän aikana, kunhan nähdään mihin suuntaan epidemia kehittyy rajoitusten asteittaisen vapauttamisten jälkeen.

Ensihoitopalveluiden ns. päivittäiset tehtävät ovat pudonneet koronaepidemian aikana yli 10 % verrattuna
vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan. Tämä tarkoittaa
vastaavaa laskua Kelalta laskutettavissa tuloissa.
Ensihoidossa on ollut koko epidemian ajan riittävästi
suojavarusteita sekä puhdistus- ja desinfiointivälineistöä
sekä -kalustoa
Investoinnit
Öljynsuojarahaston avustukset investointeihin on jäädytetty toistaiseksi, ja tästä johtuen on päätetty, että öljyntorjunnan hyväksytyt investoinnit siirretään tuleville vuosille.

Riskienhallinta
Riskienhallinnan tehtäväalueella keskeytettiin koronapandemian takia valvontatoiminta ja turvallisuuskoulutukset lähes kokonaan maaliskuun puolessa välissä. Valvontatoimintaa on suoritettu vain välttämättömiin kohteisiin, kuten onnettomuusvaarailmoitusten perusteella tehtäviin valvontakäynteihin sekä rakennustyömaiden käyttöönottoon liittyviin tarpeisiin. Muu toiminta,
kuten päivystävä palotarkastaja, opastus ja neuvonta,
lausunnot yms. on toteutettu lähes normaalisti asiakaskontakteja välttäen. Toukokuun alkupuolella aloitetaan
hoitolaitosten ja hoivakotien määräaikainen valvonta
asiakirjavalvonnalla sekä valmistellaan valvontatoiminnan
käynnistämistä
tartuntavaaran
kannalta
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2020

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
Tehtäväalue

Tulosyksikkö

Vastuuhenkilö

Tammi

Helmi

Maalis

Huhti

ALUEELLINEN PELASTUSTOIMI

Peter Johansson

1

1

2

2

Pelastustoimen johto 5000, 5001

Marjut Helske

1

1

1

1

Pelastustoimi 5005, 5007, 5008, 5020

Mika Kynsijärvi

1

2

2

2

Riskienhallinta 5006

Tomi Pursiainen

1

1

2

2

Ensihoitopalvelut 5011

Jorma Kuikka

1

1

1

1

1

Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

3

Keskisuuri ylityspaine / Toteumaprosentit selvästi normaalia korkeammalla / Tiedossa merkittäviä tilannetta heikentäviä muutoksia.

2

Lievä ylityspaine / Toteumaprosentti korkea tavanomaiseen verrattuna / Tiedossa on muutoksia, jotka heikentävät tilannetta.

4

Talousarviomäärärahat ylittyvät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.
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Henkilöstö
Vuoden 2020 talousarviossa arvioitiin, että virkojen ja
työsuhteiden määrä kaupungin toimialoilla kasvaa yhteensä 5,3 vakanssilla, siten että virkasuhteiset lisääntyvät yhdeksällä vakanssilla ja työsuhteiset vähenevät 3,7
vakanssilla. Kuntari HR-raportoinnin mukaan palvelussuhteiden määrä maaliskuun lopussa on 13 enemmän
kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Palvelussuhteiden
määrä ei ole suoraan verrattavissa vakanssien määrään, koska yhtä vakanssia kohden voi olla useita palvelussuhteita mm. sijaisuuksista ja osa-aikatyöstä johtuen.
Kuntari HR-raportti on päivitetty 14.4, joten siltä osin kuin
mukana on huhtikuun tietoja, ne eivät ole lopulliset.

Henkilötyövuosia tarkastellessa voidaan todeta, että palkalliset palveluksessaolopäivät (HTV2) ovat lisääntyneet
neljännesvuodessa noin 15 henkilötyövuotta ja kaikki
palveluksessaolopäivät noin 20 henkilötyövuotta. Henkilötyövuodet eivät kerry tasaisesti sillä mm. vapaan sivistystyön yksiköissä, varhaiskasvatuksessa ja kouluilla on
kesäaikaan vähemmän henkilöstöä kuin lukuvuoden aikana. Tämä näkyy hyvin kuukausittaisessa henkilötyövuosikaaviossa.

Kaavio 1, henkilöstötietojen kumulatiivinen kehitys

.

Kuukausittaisesta henkilöstön määrä ja rakenne -kuviosta nähdään, että koronakriisi ei ole vaikuttanut henkilöstömäärän, kun verrataan henkilöstön määrän kehitystä edellisiin vuosiin. Säästötoimenpiteistä ei vielä
maaliskuun aikana ole tehty päätöksiä. Työkyvyttömyyspoissaolot näyttävät alentuneen alkuvuoden aikana. Kokonaisuudessaan työkyvyttömyyspoissaoloja
oli noin 13 640 kalenteripäivää, kun edellisenä vuonna
määrä oli noin 14 400 kalenteripäivää. Porvoon

kaupunki tarjosi syksyllä 2019 koko henkilöstölle maksuttoman influenssarokotteen. Se vaikutusta työkyvyttömyyspoissaoloihin on vaikea arvioida etenkin, kun koronapandemia on muuttanut työn tekemisen muotoja, käsihygieniaa ja muuta varautumista. On myös mahdollista, että työkyvyttömyyspoissaolot viedään palkkajärjestelmään viiveellä silloin, kun poissaolo on palkallinen.
Vuoden 2020 tieto voi siten vielä muuttua.

.
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Kaavio 2, henkilöstötietojen kuukausittainen yhteenveto
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Investoinnit
Kuntatekniikka

Toimitilajohto

Suurimpina investointihankkeina kuntatekniikka on vienyt eteenpäin Mansikkaniityn, Kevätlaaksonkallion,
Länsi-Haikkoon asemakaava-alueita, Hermannin saaressa on saneerattu Aleksandrantietä sekä Albert Edelfeltin rantatietä. Ernestasintien saneeraustyöt ovat käynnissä. Tapahtumakentän rakentaminen Länsirannalla on
aloitettu. Maankaatopaikan viimeistely Tolkkisissa on
käynnissä. Lucia-hanketta on viety eteenpäin Länsirannan alueella. Muina hankkeina on toteutettu mm. Raatihuoneen kiveyssaneeraus ja Aleksanterinkadun esteettömyystöitä. Kulloon yritysalueen urakoitsijan valinta on
käynnistynyt neuvotteluilla, urakointi on tarkoitus aloittaa
loppuvuodesta 2020. Torille sijoitettavan wc-modulin
maapohjan rakennustyöt ovat käynnissä. Ojayhtymien
alueella Moottoritien ja Gammelbackan välisellä peltoalueella on tehty raivaustöitä. Hulevesiparannustöitä on
tehty eri kaupunginosissa.

Investointihankkeiden osalta Metsätähden päiväkodin
suunnittelua on jatkettu. Suunnitelmat valmistuvat toukokuun aikana ja hankkeen kilpailutus tehdään kesän aikana. Kerkkoon koulun liikuntasalirakennuksen korjaustyöt on aloitettu ja uudisrakennuksen hankintaa valmistellaan. Kvarnbackens skolan korjaustyöt valmistuvat
kesäkuussa ja tilapäistiloista voidaan luopua korjauksen
valmistuttua. Yleisö WC-tilojen rakennustyöt ovat meneillään ja valmistuvat kesäkuussa. Hankesuunnitelmien tekeminen on käynnissä Kaupunginhaan varikon,
Porvoon talon, Huhtisten päiväkodin ja Hinthaaran sivistyskeskuksen laajennuksen osalta

ALKUPERÄINEN
TALOUSARVIO
2020
8000 Kaupunginhallitus
Menot
8000 Kaupunginhallitus
8050 Kaupunkikehityslautakunta
Menot
8050 Kaupunkikehityslautakunta
8100 Sosiaali- ja terveyslautakunta
Menot
8100 Sosiaali- ja terveyslautakunta
8200 Sivistyslautakunta
Menot
8200 Sivistyslautakunta
8900 Itä-Uudenmaan pelastuslaitos
Menot
Tulot
8900 Itä-Uudenmaan pelastuslaitos
YHTEENSÄ

TALOUSARVIO
MUUTOSTEN
JÄLKEEN

TOTEUTUMA
huhtikuu,
2020

-18 386 000
-18 386 000

-1 450 649
-1 450 649

7,9
7,9

16 935 351
16 935 351

-8 326 000
-8 326 000

-8 326 000
-8 326 000

-1 880 161
-1 700 462

22,6
20,4

6 445 839
6 625 538

-400 000
-400 000

-400 000
-400 000

-54 491
-54 491

13,6
13,6

345 509
345 509

TALOUSARVIOMUUTOKSET

-15 840 000
-15 840 000

-2 546 000
-2 546 000

TOT-%

POIKKEAMA

-1 506 000
-1 506 000

-480 000
-480 000

-1 986 000
-1 986 000

-177 220
-177 220

8,9
8,9

1 808 780
1 808 780

-1 012 500
147 500
-865 000

-394 000

-489 427

34,8

-394 000

-1 406 500
147 500
-1 259 000

-489 427

38,9

917 073
-147 500
769 573

-26 937 000

-3 420 000

-30 357 000

-3 872 248

12,8

26 484 752

Linkki raporttiin: Investoinnit hankkeittain

28

Liikelaitokset
TOT 4/2019
Porvoon Vesi
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Porvoon Tilapalvelut
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Kuninkaantien työterveys
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Toimintakate yht

TA+m 2020

4 057 637
3 486 110
571 527

13 330 180
- 11 225 801
2 104 379

5 817 695
6 051 109
233 414

18 601 800
- 18 831 028
229 228

876 759
741 671
135 088
473 201

-

2 530 800
2 526 799
4 001
1 879 152

Porvoon Vesi
Talousveden myynti on 4,3 % pienempi ja jätevesilaskutus
0,7 % pienempi kuin edellisvuonna. Poikkeusolojen vaikutukset näkyvät huhtikuun myyntiluvuissa suurkuluttajilla, ja
ennakoivat myyntitulojen jäämistä alle budjetoidun. Käyttömenoissa ei näy merkittäviä poikkeamia. Suunniteltujen
säästötoimenpiteiden vaikutus käyttömenoihin arvioidaan
olevan noin -125 000 euroa.
Raportointijakson aikana ei ole ollut käyttöhäiriöitä, jotka aiheuttaisivat lisäkustannuksia.
Investointihankkeet ja työohjelman toteutuminen
Työohjelman toteutumisessa ei ole syntynyt alkuvuodesta
merkittäviä poikkeamia. Investointiohjelmaan tehtyjen säästötoimenpiteiden arvioidaan tuovan 830 000 euron säästöt.
Kuninkaantien työterveys
Liikelaitoksen tavoitteena on tuottaa korkealaatuisia ja vaikuttavia työterveyshuollon palveluita, jotka edistävät asiakasorganisaatioiden työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä ja sitä kautta organisaatioiden toimintamahdollisuuksia. Tavoitteen toteuttamiseksi toiminnan pääpaino on
ennaltaehkäisevän työterveyshuollon tarjoamisessa.
Korkealaatuisuuteen pyritään mm. laatujärjestelmällä. Liikelaitos on uudistanut laatujärjestelmänsä ISO 9001:2015
standardin mukaiseksi ja sai laatusertifikaatin keväällä 2018.
Tavoitteen toteuttamiseksi myös toiminnan pääpaino on ennaltaehkäisevän työterveyshuollon tarjoamisessa. Ennaltaehkäisevää Kela I – korvausluokan palvelua on tarjottu 72 %
laskutetusta toiminnasta.
Palveluiden kustannustehokkuus toteutuu tarkan taloudenpidon kautta. Sekä taloudellisten että henkilöresurssien
käyttö on ollut tarkkaan harkittua.
Poissaolot on ensisijaisesti pyritty järjestämään sisäisillä
työjärjestelyillä. Henkilöstön vaihtuvuutta on korvattu uusin
rekrytoinnein. Tällä hetkellä kaikki vakanssit ovat täytetty
paitsi lääkärien osalta, osaavalla henkilökunnalla. Jotta palveluja voidaan tarjota, sopimusten mukaisesti turvaudutaan
edelleen ostopalvelulääkäreihin.

TOT 4/2020

-

-

-

TOT-%

ENN 2020

ERO

4 188 493
3 583 924
604 569

31,4 %
31,9 % 28,7 %

12 663 671
11 100 801
1 562 870

-

5 340 403
5 497 182
156 779

28,7 %
29,2 % 68,4 % -

17 067 052
18 122 028
1 054 976

- 1 534 748
709 000
825 748

816 948
812 529
4 419
452 209

32,3 %
32,2 % 110,4 % -

2 396 800
2 461 969
65 169
442 725

-

666 509
125 000
541 509

-

134 000
64 830
69 170
- 1 436 427

Kuninkaantien työterveydellä on Sipoon Nikkilässä toimitilat.
1.1.2021 tiloihin tehdään perusremontti. Sipooseen etsitään
uusia toimitiloja ja tavoitteena on, että työterveydellä on syksyllä käytössä uudet tilat Sipoossa.
Koronaepidemian vaikutukset alkuvuoden toimintaan sekä
talouden ja toiminnan tavoitteiden ennuste
Koronaepidemian aikana siihen varautuminen on muuttanut
työterveyden toimintaa. Osa ennaltaehkäisevistä työterveydenhuollon ja vapaaehtoisista sairaanhoitopalveluista annettiin etävastaanottona. Työterveydenhuollon neuvonnan
ja ohjauksen rooli korostui, epidemiatilanteessa. Osa työterveyden hoitohenkilökunnasta siirrettiin Porvoon kaupungin
sosiaali- ja terveyshuollon toimeen muihin työtehtäviin, turvaamaan terveydenhuollon toimivuutta. Liikelaitoksen
myyntituotot laskivat, koska osa myyntiä tekevää henkilöstöä on siirretty sosiaali- ja terveyshuollon toimeen.
Porvoon Tilapalvelut
Porvoon tilapalveluiden tuloksen ennakoidaan jäävän vahvasti alijäämäiseksi vuonna 2020. Palvelukohteiden joko
sulkeutuessa tai toiminnan muuttuessa henkilöstöresursseja
on ohjattu turvaamaan kriittisiä toimintoja sosiaali- ja terveystoimeen, palvelukohteiden perussiivouksia on tehty ja
avoimien palvelukohteiden hygieniatasoa on nostettu. Poikkeusoloissa liikelaitoksen laskutuspohja on oleellisesti muuttunut tai hävinnyt täysin. Ensimmäisen vuosineljänneksen
asiakashyvitykset ovat yhteensä n. 1,3 miljoonaa euroa.
Vastaavasti säästöjä on syntynyt n 0,2 miljoonaa euroa elintarvikehankinnoissa.
Tavoitteiden toteutumiselta on hävinnyt osin pohja kuten
mm ruokahävikin seurannasta. Loppuvuodelle erityistä epävarmuutta tuo vielä se, että ei varmasti tiedetä, miten epidemia kehittyy ja kuinka se vaikuttaa loppuvuoden toimintaan.
Ennusteet on laadittu siten, että syksyllä siirrytään normaalioloihin.

