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Yhteenveto talouden ja toiminnan toteumasta
Talouden seurantaraportti on laadittu elokuun lopun tilanteen perusteella. Seurantaraporttiin on lisätty kestävän talouden seurantaa kuvaava osuus.

Sosiaali- ja terveystoimen toimintakate oli elokuussa
noin 7,3 miljoonaa euroa heikompi vuoden takaiseen
verrattuna. Erityisesti aikuisten palveluiden sekä vanhus- ja vammaispalveluiden toimintakate on heikentynyt. Koko vuoden tasolla toimialan toimintakatteen arvioidaan olevan noin 9 miljoonaa euroa talousarviota heikompi.

Koronavirusepidemia heikensi nopeasti talouden näkymiä keväällä, kun maailmaanlaajuisesti levinnyt epidemia vähensi taloudellista toimintaa useilla toimialoilla.
Porvoon kaupungin talouden ennakoitiin jo keväällä
heikkenevän noin 15-20 miljoonaa euroa vuonna 2020
koronavirusepidemian takia. Arvio pitää edelleenkin
paikkaansa, vaikka on mahdotonta arvioida mikä kehitys
johtuu nimenomaan koronasta ja mikä olisi toteutunut
joka tapauksessa.

Sivistystoimen toimintakate oli elokuun lopussa noin 1,4
miljoonaa euroa parempi vuoden takaiseen verrattuna.
Koronatilanne on vaikuttanut monin tavoin 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.

Valtio päätti neljännessä lisätalousarviossa kuntien tukemisesta vuonna 2020. Porvoon osuus tuesta on noin
15,1 miljoonaa euroa, josta noin 8 miljoonaa euroa tulee
kuntien korotetun jako-osuuden kautta ja noin 7 miljoonaa euroa valtionosuuksien kautta. Syksyn budjettiriihessä valtio on lupautunut tukemaan kuntia myös
vuonna 2021. Lisäksi vuodelle 2020 kunnille kohdistetaan lisärahoitusta. Tarkempia kuntakohtaisia jakokriteerejä ei kuitenkaan ole vielä tiedossa.

Kaupunkikehitykseen ja muuhun konsernihallintoon koronaepidemia on vaikuttanut vähemmän. Toimialan talous on toteutumassa suhteellisen normaalina ja talousarvion mukaisena.
Seurantaraportti osoittaa, että vuoden 2020 talousarvioon on tarpeen lisätä sosiaali- ja terveystoimen määrärahoja 9 miljoonaa sekä lisätä valtionosuustuloja 8,3 miljoonaa euroa ja vähentää kunnallisveron tuottoa 4 miljoonaa euroa. Näiden talousarviomuutosten jälkeen tilikauden ylijäämä 2020 olisi noin 1,1 miljoonaa euroa.

Kaupunki laati varsin nopealla aikataululla kestävän talouden ohjelman, joka hyväksyttiin valtuustossa kesäkuussa. Ohjelma sisältää pysyväisluonteisia menovähennyksiä noin 4-5 miljoonaa euroa vuositasolla. Lisäksi
investointeja priorisoitiin uudelleen sekä hyväksyttiin tavoitteellinen suunnitelma kaupungin henkilöstömäärän
vähentämiseksi vuoden 2022 loppuun mennessä.

Talousarvion sitovat tavoitteet ovat koronaviruskriisistä
huolimatta pääsääntöisesti toteutumassa.

Kaupungin kestävän talouden ohjelman mukaiset säästöt ovat pääosin toteutumassa vuoden 2020 osalta. Sivistystoimen eräitä säästöjä ei kuitenkaan todennäköisesti tulla saavuttamaan.

17,1

Investointien
toteuma

Milj.€

34,9 %

Toimintamenot

Verotulojen
muutos

Tulos

Kestävän talouden ohjelmasta huolimatta kaupungin
menot ovat kasvussa erityisesti sosiaali- ja terveystoimen menojen voimakkaan kasvun takia. Koko kaupungin toimintakate on elokuun lopussa noin 1,5 prosenttia
heikompi kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona,
mutta ennusteen mukaan toimintakate tulee heikkenemään noin 4,4 prosenttia koko vuonna. Elokuun toteumassa on mukana sivistystoimen säästöjä ajalta, kun
palveluita supistettiin keväällä.

+ 0,6 %

+ 7,1 %

Palvelujen
ostot

Henkilöstökulut

- 1,1 %
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+ 2,4%

Tavoitteiden toteutuminen
ennuste > toteutuu
ennuste > tavoite toteutuu osittain
ennuste > tavoitteeseen ei päästä
KAUPUNKIELÄMÄÄ
Mittarit
TA2020 sitova tavoite
Vastuu
• Keskustan elinvoimaluku • Taloudesta ja toiminnasta saatavan datan parempi hyödyntäminen, ennus- Rahoitusjohto
Uusien asuntojen rakentami- temalien ja analytiikan kehittäminen
nen keskusta-alueella
• Digitalisuusaste
Kehitetään ja sujuvoitetaan taloushallinnon prosesseja automatisoimalla
niitä

Hallintopalvelukeskus

Tiedonohjaussuunnitelman valmistuminen

Hallintojohto

Lisäämme sähköisen kohtaamisen kanavia asiakaspalvelussa

Hallintojohto

Myydään vähintään kaksi kohdetta Ara-tuotantoon

Kaupunkikehitys

Kulttuuriohjelman 2020–2030 aloittaminen

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

TA2020 sitova tavoite
Vastuu
Kiinteistöjen PTS suunnitelmien laatiminen keskeisille kiinteistöille (vuoden lo- Toimitilajohto
pussa 60)
Turvataan tonttituotannon edellytyksiä lisäämällä kaupungin maanomistusta
Kaupunkikehitys
yleispiirteisten kaavojen mukaisilla kasvusuunnilla: vähintään 35 h
Ylläpidetään kerros- ja rivitalotonttien osalta tonttivarantoa: vähintään 20 000
k-m²

Kaupunkikehitys

Kulloon yritystonttien markkinointi järjestetty yhdessä yksityisten maanomistajien kanssa

Kaupunkikehitys

Esteettömän puiston toteuttaminen selvitetään.
Yhteistyömallin luominen toisen asteen koulutuksen toiminnan ohjaukseen

Kaupunkikehitys
Sivistystoimen johto

Osallistutaan kulttuurin ja liikunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vai- Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
kutusten arviointiin
Kehitämme itäisen Uudenmaan kuntien ja Porvoon sairaalan kanssa alueen
asukkaille laadukkaita, kustannustehokkaita ja kaksikielisiä palveluja.

Sosiaali- ja terveystoimen johto

Ikääntyneille ja vammaisille on tarjolla monimuotoisia asumismahdollisuuksia.

Vanhus- ja vammaispalvelut

Vammaispalveluiden ostojen kustannusten nousun hillitseminen.
Tilat tukevat asiakkaiden hyvää hoitoa ja palvelua. Tilat keskitetään Näsiin ja
WSOY-taloon.

Vanhus- ja vammaispalvelut
Aikuisten palvelut

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.

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos

Toimintoja kehitetään panostamalla henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseen sekä ennaltaehkäiseviin toimintoihin. Päätoimisen henkilöstön työkuormaa pyritään keventämään aloittamalla kaksivuotinen minimivahvuuden tarkistusprojekti

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos

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
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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
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 jatko-opiskelupaika
Vähintään 90 % kolmannen vuoden opiskelijoista suorittaa hyväksytysti
ylioppilastutkinnon
Huoltajien toive varhaiskasvatuspaikasta toteutuu 90 %
Parannamme sosiaali- ja terveystoimen vetovoimaisuutta työpaikkana

Vastuu
Henkilöstöjohto
Hallintojohto
Kaupunkikehitys
Kaupunkikehitys
Sivistystoimen johto
Suomen- ja ruotisink.
koulutuspalvelut
Suomen- ja ruotisink.
koulutuspalvelut
Varhaiskasvatuspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimen johto

Parannamme työn sujuvuutta selkeyttämällä johtamisjärjestelmää ja laati- Sosiaali- ja terveystoimen johto
malla osaamiskartoituksia
Parannamme palvelujen laatua ja saatavuutta hyödyntämällä asiakaskoSosiaali- ja terveystoimen johto
kemusta, laajentamalla sähköisiä palveluita ja parantamalla yhteistyötä
ostopalveluiden kanssa
Perhekeskuksessa tarjotaan moniammatillista tukea ja apua lapsiperheille Lapsi- ja perhepalvelut
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 %
Henkilöasiakkaiden asiakastyytyväisyys on vähintään 3,5

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

ILMASTOTYÖN EDELLÄKÄVIJÄ
Mittari
TA2020 sitova tavoite
• Porvoon alueen kasvi huone Kaupungin energiankulutusta vähennetään energiatehokkuussopimuksen
kaasupäästöt asukasta kohmukaisesti
den • Kotitalousjätteen kierrä- Kansalliset kynnysarvot alittavat pienhankinnat tehdään yhdenmukaisesti
tysaste • Kaupungin energia- sähköisessä pienhankintajärjestelmässä
kulutus • Kevyen liikenteen
väylien pituus • Pysäköinti- ja Pientalorakentajien ohjaamisessa käytetään rakennusvalvonnan ennapyöräpaikkojen määrä liityntä- koivan laadunohjauksen toimintatapaa ja kannustetaan energiatehokkuupysäköinnissä • Alle 600 met- teen.
rin etäisyydelle paikallisliiken- Tontinluovutuskilpailussa huomioidaan energiatehokkuus.
teen joukko liikenneasemasta
tai -pysäkistä vuosittain kaaKotimaisten elintarvikkeiden osuus ostetuista kiloista 70%
voitetun asuinkerrosalan
Valmistus- ja lautashävikin osuus valmistetusta ruoasta: Koulut alle 20%
määrä • Suojellun pinta-alan
osuus kaupungin omistaman ja päiväkodit alle 25%
metsäalueen pinta-alasta on
Ruokahävikin seuranta
on vähintään 17% vuoteen
Kasvisruoan osuutta lisätään 10 %
2030 mennessä
Ympäristökuormituksen vähentäminen
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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 tasaantuneet pahimman jälkeen

kohdistetaan lisärahoitusta. Tarkempia kuntakohtaisia jakokriteerejä ei kuitenkaan ole vielä tiedossa.

Koronavirusepidemia heikensi nopeasti talouden näkymiä
keväällä, kun nopeasti maailmaanlaajuisesti levinnyt epidemia vähensi taloudellista toimintaa useilla toimialoilla. Vaikutukset Suomen kuntien talouteen tulevat sitä kautta, että verotulot ja maksutulot alenevat voimakkaasti ja samanaikaisesti erityisesti sote-menot kasvavat.

Kokonaisuutena voi arvioida, että valtion tuen sekä kaupungin omien sopeutustoimenpiteiden takia kaupungin talous ei
tule painumaan merkittävästi alijäämäiseksi vuonna 2020,
vaan alkuperäisen talousarvion mukainen tulos on mahdollista saavuttaa.

Kuntaliitto on yhdessä kuntien ja erityisesti suurten kaupunkien kanssa arvioinut koronan vaikutuksia kuntatalouteen
pitkin vuotta. Viimeisimpien arvioiden mukaan korona heikentää kuntien taloutta yhteensä noin 2,5 miljardilla eurolla
vuonna 2020 ja noin 1,7 miljardilla eurolla vielä vuonna 2021
(ilman valtion tukitoimia).

Osavuosiraportti on laadittu elokuun lopun tilanteen mukaan. Osavuosiraportissa näkyy koronan aiheuttama menojen kasvu sosiaali- ja terveystoimen toimialalla, ja vastaavasti menojen maltillinen vähentyminen muilla toimialoilla.
Osavuosiraportti sisältää valtion tukitoimet osittain, koska
korotetut valtionosuudet sekä yhteisöverot maksetaan eri
rytmissä kunnille.

Kuntien, kuten myös Porvoon kaupungin, talousnäkymät olivat hyvin epäselvät vielä keväällä ja kesällä. Elo-syyskuun
aikana pahin epätietoisuus näyttäisi kuitenkin hälvenneen,
ja verotulojen aleneminen sekä sote-menojen kasvu kyetään kohtuullisen luotettavasti arvioimaan.

Koko kaupungin toimintakate elokuun lopussa oli noin 2,6
miljoonaa euroa heikompi kuin vuotta aikaisemmin. Vuosikate oli noin 32,4 miljoonaa euroa ja tilikauden ylijäämä noin
17,1 miljoonaa euroa. Vuosikate ja ylijäämä eivät ole vertailukelpoisia edellisvuoteen, koska verotilitysten rytmityksessä on tapahtunut muutoksia, ja erityisesti kunnallisveron
jäännösmaksut ja palautuksen maksetaan aiempaa aikaisemmin.

Porvoon kaupungin talouden ennakoitiin jo keväällä heikkenevän noin 15-20 miljoonaa euroa vuonna 2020 koronavirusepidemian takia. Arvio pitää edelleenkin paikkaansa,
vaikka on mahdotonta arvioida mikä kehitys johtuu nimenomaan koronasta ja mikä olisi toteutunut joka tapauksessa.

Verotulot heikkenevät, valtionosuudet kasvavat

Valtio lupasi jo kevään kehysriihessä tulla tukemaan kuntia
taloudellisesti. Tuki konkretisoitui Porvoon osata kesäkuussa, kun valtion neljännessä lisätalousarviossa vahvistettiin tuen lopulliset jakoperusteet. Porvoon osuus tuesta on
noin 15,1 miljoonaa euroa, josta noin 8 miljoonaa euroa tulee kuntien korotetun jako-osuuden kautta ja noin 7 miljoonaa euroa valtionosuuksien kautta. Lisäksi valtion sitoutui
rahoittamaan eräitä kustannuksia ja projekteja.

Osavuosiraporttiin on päivitetty kaupungin verotuloennuste.
Koronakriisi itsessään heikentää koko maan yhteisöveron
tuottoa noin 25 prosenttia tänä vuonna, mutta kuntien korotetun yhteisövero-osuuden takia kaupungin yhteisöveron arvioidaan toteutuvat talousarvion mukaisina tai hieman korkeampina. Kunnallisveron tuotto puolestaan tulee olemaan
arvioilta noin neljä miljoonaa euroa talousarvioita heikompi.
Koko vuodelta verotuloja arvioidaan kertyvän lähes talousarvion mukaisesti, eli noin 252 miljoonaa euroa.

Kaupunki laati varsin nopealla aikataululla kestävän talouden ohjelman, joka hyväksyttiin valtuustossa kesäkuussa.
Ohjelma sisältää pysyväisluonteisia menovähennyksiä noin
4-5 miljoonaa euroa vuositasolla. Lisäksi investointeja priorisoitiin uudelleen sekä hyväksyttiin tavoitteellinen suunnitelma kaupungin henkilöstömäärän vähentämiseksi vuoden
2022 loppuun mennessä.

Valtionosuudet kasvavat talousarvioon verrattuna arviolta
noin 8,3 miljoonaa euroa, koska valtion koronatuesta noin 7
miljoonaa euroa maksetaan valtionosuuksien kautta, ja lisäksi valtio kompensoi kunnille verotuksen lykkäyksien vaikutuksia 1,3 miljoonaa euroa. Lykkäyskompensaatio peritään takaisin vuonna 2021.

Syksyn budjettiriihessä valtio on lupautunut tukemaan kuntia
myös vuonna 2021. Lisäksi vuodelle 2020 kunnille
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Koko kaupunki (sis.pela)

Sivistystoimi

10,0 %

10,0 %

10,0 %

8,0 %

8,0 %

8,0 %

6,0 %

6,0 %

4,0 %

4,0 %

6,0 %
4,4 %
4,0 %

2,0 %
2,0 %

1,1 %

1,5 %

0,0 %
Muutos%, Muutos%, Muutos%,
TA+m2020* toteuma 1-8 ennuste
2020**
2020***

1,0 %

0,0 %

0,9 %
-1,8 %

-2,0 %

Sosiaali- ja terveystoimi ilman
ESH
9,3 %

6,8 %

2,0 %
0,0 %

Muutos%, Muutos%, Muutos%,
TA+m2020* toteuma 1-8 ennuste
-4,0 %
2020**
2020***

-2,0 %

-0,6 %
Muutos%,
TA+m2020*

Muutos%,
toteuma 1-8
2020**

Muutos%,
ennuste
2020***

Toimintakate *TA+m2020 vert tp 2019 **Tot 1-8 2020 muutos vrt tot 1-8 2019 *** Ennuste vrt tp 2019

Menot kasvussa, toimialakohtaiset erot suuria

myönnetty maksualennuksia, jos lapsia pidetään kotona.
Myös menot ovat alentuneet selvästi, kun palvelutuotantoa
on ollut vähemmän.

Kaupungin menot ovat kasvussa erityisesti sosiaali- ja terveystoimen menojen voimakkaan kasvun takia. Koko kaupungin toimintakate on elokuun lopussa noin 1,5 prosenttia
heikompi kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona, mutta
ennusteen mukaan toimintakate tulee heikkenemään noin
4,4 prosenttia koko vuonna. Elokuun toteumassa on mukana sivistystoimen säästöjä ajalta, kun palveluita supistettiin keväällä.

Kaupunkikehitykseen ja muuhun konsernihallintoon koronaepidemia on vaikuttanut vähemmän. Toimialan talous
on toteutumassa suhteellisen normaalina ja talousarvion
mukaisena.
Lainoja on konvertoitu edullisessa tilanteessa

Sosiaali- ja terveystoimen toimintakate oli elokuussa noin
7,3 miljoonaa euroa heikompi vuodentakaiseen verrattuna.
Erityisesti aikuisten palveluiden sekä vanhus- ja vammaispalveluiden toimintakate on heikentynyt. Koko vuoden tasolla toimialan toimintakatteen arvioidaan olevan noin 9 miljoonaa euroa talousarviota heikompi.

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.

Sivistystoimen toimintakate oli elokuun lopussa noin 1,4 miljoonaa euroa parempi vuodentakaiseen verrattuna. Koronatilanne on vaikuttanut monin taloin toimialan tuloihin ja menoihin. Asiakasmaksutuotot ovat heikentyneet voimakkaasti,
kun palveluja on supistettu ja varhaiskasvatuksessa on

Kaupungin lainoista on tällä hetkellä noin 45 prosenttia kiinteäkorkoisissa lainoissa ja noin 55 vaihtuvakorkoisissa lainoissa. Lainojen keskikorko noin 0,42 prosenttia. Talousarviolainaa ei ole vielä tänä vuonna nostettu.
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Kunnallisvero
1000 e

Yhteisövero
1000 e

Kiinteistövero
1000 e

Tammikuu

19 803

3 359

100

23 262

Helmikuu

19 000

6 171

66

25 237

Maaliskuu

16 842

2 562

121

19 525

Huhtikuu

16 971

2 031

146

19 148

Toukokuu

17 860

2 560

83

20 503

Kesäkuu

16 407

2 006

128

18 541

Heinäkuu

18 397

6 943

4 056

29 396

Elokuu

12 569

2 725

2 344

17 638

Syyskuu

12 000

2 000

5 300

19 300

Lokakuu

17 000

1 800

5 400

24 200

Marraskuu

16 000

1 800

500

18 300

Joulukuu

16 000

1 800

100

17 900

TILITYS + ENNUSTE

198 849

35 757

18 344

252 950

TALOUSARVIO

203 000

32 000

17 000

252 000

-4 151

3 757

1 344

950

VEROTUS 2020
Kuukausi

Yhteensä
1000 e

TILITETYT VEROT

ENNUSTE

POIKKEAMA
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Konsernin talous
Koronaepidemia on vaikuttanut myös osan konserniyhtiöistä
toimintaan. Merkittävimmin epidemia on heijastunut Event
Factory Oyn, Careeria Oyn ja Kokonhalli Oy:n toimintaan ja
talouteen. Konserniyhtiöiden katsaus perustuu pääasiassa
yhtiöiden kesäkuusta raportoimiin tietoihin.
Taidetehtaan konserttisalit ja kokoustilat suljettiin 16.3. alkaen ja kaikki tapahtumat peruttiin tai siirrettiin tulevaisuuteen. Taidetehdas avattiin uudestaan 1.6. Kesän aikana purettiin liiketoimintaan liittyviä rajoituksia asteittain ja mm ohjeistusten mukainen turvavälivaatimus vähentää tilaisuuksien asiakaspaikkoja ja vaikuttaa sitä kautta liikevaihtoon ja
kannattavuuteen loppuvuoden osalta. EventFactorylle
myönnettiin vapautus vuokranmaksuun 16.3.-31.5. ja tämä
mahdollisti myös liiketilavuokralaisten vapauttamisen vuokravelvoitteista kyseisellä ajalla. Toimintaa sopeutettiin osaja kokoaikaisilla lomautuksilla. Loppuvuoden varauskanta
on kohtuullinen ja sen perusteella asetetut tavoitteet tulevat
toteutumaan, mikäli virustilanne ei pahene ja toimintaan
kohdistuvia rajoituksia ei tiukenneta.
Careerian toiminnan osalta koronaepidemia aiheutti keväällä huomattavasti toimia etenkin etäopiskelun järjestämiseksi. Töiden vähentymisen myötä harkittiin henkilöstön
lomautuksia, mutta vuosilomien aikaistamisella ja korvaavien töiden järjestelyillä ne vältettiin. Koronapandemia ja
sen myötä tulleet poikkeusjärjestelyt saatiin palvelualoilla
toimimaan hyvin. Koulutukset ovat alkaneet myös poikkeusoloissa pääsääntöisesti suunnitellusti. Osa suunnitelluista
investoinneista tulee siirtymään vuodelle 2021, koska pandemia on aiheuttanut erilaisia toimitusvaikeuksia. Taloudellisia riskejä ei toisen neljänneksen toteutuman perusteella
ole näköpiirissä. Riskit seuraavalle neljännekselle liittyvät
siihen, miten pandemian mahdollinen toinen aalto vaikuttaa
ammatillisen koulutuksen järjestelyihin.
Kokonhalli Oyn monitoimihalli avattiin uudestaan 1.6. sen oltua suljettuna 16.3. lähtien. Henkilöstön palkanmaksu oli
keskeytetty ja ylläpitoa kuten siivousta vähennettiin sulun aikana. Kokonhallin kahvilayrittäjälle myönnettiin vuokrahelpotus kaupungin linjapäätöksen mukaisesti.
Porvoon Energian mukaan koronaviruksen vaikutukset toimintaan ja talouteen ovat pienet. Sen sijaan yhtiön talouteen
merkittävästi vaikuttava tekijä on ollut ennätyksellisen lämmin talvi. Raportointikauden merkittävin tapahtuma oli Porvoon Energian sopimus Loviisan kaukolämpöliiketoiminnan
myymisestä CapMan Infralle.
A-yhtiöiden asiakaspalvelun ja huollon palvelut palasivat lähes normaaleiksi rajoitusten purkamisen myötä kesäkuussa.
Vuokranmaksuun tilanne on vaikuttanut lähinnä yritysvuokralaisten osalta, vuokrasaamiset kasvoivat toisella vuosineljänneksellä Porvoon A-asunnoissa 42.000 euroa. Vuokravelallisten osalta on sovittu maksusuunnitelmasta vuokravelan
takaisinmaksamiseksi tai tarjottu mahdollisuutta uuteen
vuokrasopimukseen, jossa kuukausivuokraa on korotettu.
Epidemialla ei ole ollut muita merkittäviä vaikutuksia A-asuntojen toimintaan tai talouteen.
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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-elokuu, 2020

TOT-%

POIKKEAMA

TOTEUTUMA
tammi-elokuu,2019

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

18 006 566
7 168 677
5 871 057
27 788 612
6 409 841
65 244 754
318 710

59,6 %
46,8 %
118,1 %
63,9 %
91,1 %
64,6 %
32,8 %

-12 228 733
-8 143 873
899 112
-15 694 088
-622 959
-35 790 540
-654 290

18 484 549
8 855 647
4 214 140
27 138 559
7 722 598
66 415 494
226 102

-117 342 046

-77 643 025

66,2 %

39 699 021

-75 911 110

-24 533 046
-4 845 514
156 191 636
-14 521 875
-17 254 300
-51 086 435
-385 774 852

-16 456 542
-2 507 543
-101 496 058
-9 257 923
-11 517 862
-31 829 044
-250 707 997

67,1 %
51,7 %
65,0 %
63,8 %
66,8 %
62,3 %
65,0 %

8 076 504
2 337 971
54 695 578
5 263 952
5 736 438
19 257 391
135 066 855

-16 160 871
-2 309 056
-102 574 049
-9 560 603
-11 221 821
-31 401 881
-249 139 392

-283 766 558

-185 144 534

65,2 %

98 622 025

-182 497 796

252 000 000
59 600 000

173 250 889
44 409 240

68,8 %
74,5 %

-78 749 111
-15 190 760

161 759 132
34 627 691

3 000 000
-1 900 000
-100 000

64 034
199 586
-401 462
-5 222

6,7 %
21,1 %
5,2 %

64 034
-2 800 414
1 498 538
94 778

67 121
206 423
-531 070
-4 619

28 833 442

32 372 530

112,3 %

3 539 090

13 626 882

-23 000 000

-15 270 264

66,4 %

7 729 736

-14 249 177

5 833 442

17 102 266

293,2 %

11 268 826

-622 295

5 833 442

17 102 266

293,2 %

11 268 826

-622 295

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-elokuu, 2020

TOT-%

POIKKEAMA

TOTEUTUMA
tammi-elokuu, 2019

28 833 442

32 372 530

112,3 %

3 539 088

13 626 882

-5 522 000
23 311 442

-5 121 181
27 251 349

92,7 %
116,9 %

400 819
3 939 907

-5 518 072
8 108 810

-25 879 500
147 500
5 522 000
-20 210 000

-9 033 324
248 000
5 333 525
-3 451 798

34,9 %
168,1 %
96,6 %
17,1 %

16 846 176
100 500
-188 475
16 758 202

-17 494 837

3 101 442

23 799 550

767,4 %

20 698 108

-3 224 278

-46 710
25 800
-20 910

49 300
49 300

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

-46 710
25 800
-20 910

6 161 749
-11 333 087

27 000 000
-22 000 000

10 800 000
-21 370 576

40,0 %
97,1 %

-16 200 000
629 424

-14 694 535

5 000 000

-10 570 576

-211,4 %

-15 570 576

-14 694 535

2 933 870

2 933 870

343 500

11 736 027
-20 210 118
-5 540 221

11 736 027
-20 210 118
-5 540 221

16 792 241
-5 000 476
12 135 265

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

5 000 000

-16 131 706

-322,6 %

-21 131 706

-2 509 971

RAHAVAROJEN MUUTOS

8 101 442

7 667 844

94,6 %

-433 598

-5 734 248
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Käyttötalous
Konsernihallinto
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

-

TOT 8/2019
TA+m 2020
TOT 8/2020
42 540 092
64 299 500
40 734 315
50 653 948 - 79 577 171 - 46 732 618
8 113 856 - 15 277 671 - 5 998 303

TOT-%
ENN 2020
63,4 %
63 699 500 58,7 % - 79 133 087
39,3 % - 15 433 587 -

ERO
600 000
444 084
155 916

-

TOT 8/2019
TA+m 2020
TOT 8/2020
10 253 728
17 997 502
9 351 015
-112 006 658 -173 781 126 -118 405 825
101 752 930 - 155 783 624 - 109 054 810

TOT-%
ENN 2020
52,0 %
15 858 341 68,1 % -180 641 966 70,0 % - 164 783 625 -

ERO
2 139 161
6 860 840
9 000 001

-

TOT 8/2019
TA+m 2020
TOT 8/2020
7 035 376
9 663 536
7 593 361
80 656 449 - 123 114 441 - 79 829 592
73 621 073 - 113 450 905 - 72 236 231

TOT-%
ENN 2020
78,6 %
9 168 536 64,8 % - 122 704 441
63,7 % - 113 535 905 -

ERO
495 000
410 000
85 000

Pelastuslaitos
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

TOT 8/2019
TA+m 2020
TOT 8/2020
10 268 099
15 571 256
10 301 874
9 684 643 - 14 706 255 - 9 486 708
19 952 742
865 001
815 166

TOT-%
ENN 2020
66,2 %
15 571 256
64,5 % - 14 706 255
94,2 %
865 001

ERO

Kaupunki yhteensä
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

TOT 8/2019
TA+m 2020
TOT 8/2020
70 097 295
107 531 794
67 980 565
233 632 412 - 391 178 993 - 254 454 743
163 535 117 - 283 647 199 - 186 474 178

TOT-%
ENN 2020
63,2 %
104 297 633 65,0 % - 397 185 749 65,7 % - 292 888 116 -

Sosiaali- ja terveystoimi
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
Sivistystoimi
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

-
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ERO
3 234 161
6 006 756
9 240 917

Konsernihallinto
Toimintamenot TA 2020

Konsernihallinto,
Toteumaprosenttien kehitys

2%

80,0 %

64,8 %

70,0 %

Konsernijohto

24%

60,0 %

Hallintopalvelukeskus

50,0 %
40,0 %
30,0 %

29,1 %

21,2 %

Kaupunkikehitys

7%

20,0 %

67%

10,0 %
0,0 %

2018

2019

Lupa- ja valvontaasiat

2020

Konsernijohto
TOT 8/2019
TOIMINTATUOTOT

TA+m 2020

29 625 896

TOT 8/2020

44 667 600

TOT-%

ENN 2020

ERO

28 928 709

64,8 %

44 667 600

-

TOIMINTAKULUT

-

33 032 018

-

53 105 015

-

30 057 107

56,6 % -

53 105 015

-

TOIMINTAKATE

-

3 406 122

-

8 437 415

-

1 128 398

13,4 % -

8 437 415

-

Tarkastustoimi

käytön päättämisestä, mikä merkitsi kaupungin hallinnossa palaamista tavanomaisiin käytäntöihin ja toimivaltarajoihin.

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

Konsernijohto

Tarkastuslautakunta on jatkanut toimintaansa tarkastussuunnitelman mukaisella tavalla

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 saatavuus on varmistaa ja toimintaa on voitu järjestää nopealla aikataululla uudelleen. Kesän jälkeen on palattu normaaliin päätöksentekomenettelyyn, mutta koronaepidemian mahdolliseen toiseen aaltoon on varauduttu ennakolta monella tapaa kaupungin johdossa.

Kaupunginvaltuusto
Kaupunginvaltuusto on kokoontunut tammikuussa ja
helmikuussa. Maaliskuun ja huhtikuun kokoukset peruutettiin koronavirusepidemian takia ja kun välttämättä käsiteltäviä asioita ei ollut.
Kaupunginvaltuusto on kokoontunut touko-, kesä- ja elokuussa sähköiseen kokoukseen. Kaupunginvaltuusto
hyväksyi kesäkuun kokouksessa kestävän talouden ohjelman 2020-2023, jonka avulla pyritään hillitsemään koronasta sekä rakenteellisista syistä johtuvaa menojen
kasvua.

Hallintojohto

Kaupunginhallitus
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.

Tiedonohjaussuunnitelman laatimisesta on asiakirjahallinnon suunnittelijoiden toimesta 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.

Kaupunginhallitus on jatkanut sähköisten kokousten pitämistä. Kaupunginhallitus päätti 29.6. erityistoimivallan

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

hankintalinjauksia. Kaupungin sisäisen hankintaryhmän
työ on aktivoitu uudelleen. Porvoo on myös ollut mukana
Hankinta-Suomi -foorumissa ja Keino-akatemiassa.
Henkilöstöjohto

Asianhallintajärjestelmä Dynastyn versionvaihtohanke
on valmisteltu vaiheeseen, jossa varsinainen käyttöönotto voidaan aloittaa syyskuun puolessa välissä. Merkittävin versionvaihdon edellytys on ollut tiedonohjaussuunnitelman laatiminen riittävään valmiustasoon.

Henkilöstöjohto on toteuttanut kaupunkistrategian perusteella laadittua henkilöstöohjelmaa vuosille 2019–
2022.
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 edistyy suunnitellusti. Työn vaativuuden arviointijärjestelmien kehittämistä on jatkettu toimintaympäristön ja työtehtävien muuttuessa.

Hallintojohdossa on käynnistetty sopimuksenhallintajärjestelmän käyttöönotto kehittämällä kaupungin omistamaa Cloudia-järjestelmää.
Strategisia tavoitteita toteuttava digiohjelma hyväksyttiin
keväällä kaupunginhallituksessa. Kaikki vuodelle 2020
suunnitellut toimenpiteet on aloitettu.
Työ- ja elinkeinoministeriö vahvisti haettavaksi koronapandemian johdosta uuden yksinyrittäjän toimintatuen. Tuen hakeminen ja maksaminen toteutettiin kehittämällä kaupungin sähköisen asioinnin järjestelmää.

Keväällä käynnistettiin yhteistoimintaneuvottelut henkilöstömenojen vähentämiseksi, koska koronapandemia
on heikentänyt entisestään kaupungin taloudellisia näkymiä. Neuvottelujen päätteeksi hyväksyttiin suunnitelma rekrytointien vähentämiseksi. Toimialoille asetettiin konkreettiset tavoitteet eläköitymisten ja irtisanoutumisten hyödyntämiseksi.

Sähköisen asioinnin tuki ”digituki” on sähköisen asioinnin, - palvelun käytön ja - laitteen käytön tukea, jonka
tarkoituksena on auttaa kuntalaista itsenäiseen ja turvalliseen laitteen käyttöön ja sähköiseen asiointiin ja jota
tarjotaan kuntalaiselle. Digituen koordinoinnin, kehittämisen ja jatkuvuuden tueksi perustettiin digituen työryhmä, joka aloitti toimintansa elokuussa.

Poikkeustilanteessa osa kunnallisista toiminnoista suljettiin valtioneuvoston päätöksellä ja näiden laitosten
työntekijöiden osalta palkanmaksu keskeytettiin työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momentin nojalla. Poikkeustilanteen päätyttyä henkilöstö palasi työhön. Toimintaa on
monin paikoin kuitenkin jatkettu rajoitetusti, mikä on näkynyt myös kesätyöntekijöiden palkkaamisessa. Nuoria
kesätyöntekijöitä on palkattu noin puolet aiempien vuosien lukumäärästä.

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.

Ennen poikkeustilan alkamista järjestettiin koulutusta
uudesta työaikalaista ja erilaisista työtä helpottavista järjestelmistä. Kevään lähikoulutukset peruttiin tai siirrettiin
myöhemmäksi. Etätyötä suositellaan jatkettavaksi vielä
30.11.2020 saakka. Henkilöstön koulutuksen painopisteenä vuonna 2020 on tiimin elinvoiman tukeminen ja
omien kuormitustekijöiden tunnistaminen. Koulutuksia ja
valmennuksia on järjestetty Teamsin ja Live Eventsin
kautta, mutta myös lähikoulutuksena silloin kun se on ollut turvallisesti järjestettävissä.

Verkkosivujen toteuttaja on valittu tarjouskilpailun perusteella ja uudistushanke etenee edelleen suunnitellussa
aikataulussa ja talousarviossa.
Rahoitusjohto
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.

Sisäistä viestintää on hoidettu yhteistyössä viestintäyksikön kanssa. ViikkoInfo on ilmestynyt kesäloma-aikaa
lukuun ottamatta kahden viikon välein. ViikkoInfon lukijoiden määrä on vakiintunut noin 1 240 lukijaan (vuonna
2019: keskimäärin 1 029 lukijaa).

Kaupungin kaikki keskeisimmät talousraporit uudistettiin, jotta ne olisivat entistä selkeämpiä ja informatiivisempiä.
Taloushallintojärjestelmän kokonaisuudistus etenee
myös suunnitellusti, ja toukokuussa otettiin käyttöön
uusi talousarviosovellus.

Osana kestävän työympäristön suunnitelmaa kaupunki
osallistuu kestävän työmatkaliikkumisen hankkeeseen,
jossa kannustetaan henkilöstöä liikkumaan työmatkansa
kestävällä tavalla ja joka samalla myös edistää henkilöstön hyvinvointia.

Alkuvuodesta on hyödynnetty poikkeuksellisen alhaista
korkomarkkinatilannetta, ja vaihtuvakorkoisia lainoja on
konvertoitu kiinteäkorkoisiksi lainoiksi. Näin on samanaikaisesti alennettu kaupungin korkokustannuksia ja riskiä.

Toimitilajohto
Talousarviossa on kirjattu Toimitilajohdon tavoitteeksi,
että kiinteistöt peruskorjataan 30–40 vuoden välein ja
että kaikki ylläpitokorjaukset, jotka tehdään peruskorjausten
välillä,
tehdään
toimitilajohdon

Hankintapalveluissa on varsinaisen hankintatoimen lisäksi valmisteltu hankintaohjeen päivittämistä ja uusia
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käyttötalousvaroista. Toimitilajohto on käynnistänyt mittavampia käyttötalouden korjaustoimenpiteitä Pääskytien koululla, Peipon koululla, Hinthaaran sivistyskeskuksessa, Albert Edelfeltin koulussa, Näsin terveyskeskuksessa, Satumäen päiväkodissa ja Eestinmäen

päiväkodissa. Meneillään olevat korjaustyöt valmistuvat
tämän vuoden aikana Pääskytien ja Albert Edelfeltin
koulujen korjaustöitä lukuun ottamatta. Niiden osalta työt
jatkuvat joiltain osin vuoden 2021 puolelle.

Hallintopalvelukeskus
TOT 8/2019
TOIMINTATUOTOT

TA+m 2020

3 681 802

TOIMINTAKULUT

-

3 863 812

TOIMINTAKATE

-

182 010

TOT 8/2020

6 066 500
-

TOT-%

ENN 2020

ERO

3 748 165

61,8 %

6 066 500

5 591 553

-

4 097 183

73,3 % -

5 647 469

-

55 916

474 947

-

349 018

419 031

-

55 916

Hallintopalvelukeskuksessa on kaikkien palvelujen
osalta painotettu palvelujen automatisointia. Poikkeusolojen takia painopiste siirtyi sosiaali- ja terveystoimen ja
sivistystoimen muuttuneiden tarpeiden tukemiseen.

-73,5 %

-

talousjärjestelmän uusiminen ovat todella laajoja kokonaisuuksia ja vaatii suuren panostuksen henkilökunnalta
hallintopalvelukeskuksessa.
Täyttölupaprosessi siirtyy uuteen järjestelmään, näin
koko prosessi on sähköistetty kaikkien käyttäjien osalta
kaupungissa. Henkilöstöpalveluissa kevään uusi työehtosopimus ja lainsäädännölliset muutokset työllistävät
kesää ja loppuvuotta erityisesti.

Tietotekniikan osalta panostetaan jatkuvien palvelujen
varmistamiseen ja ylläpitämiseen, tämä tehdään konesalien riskien pienentämisellä rakentamalla uudet tilat
jotka vastaavat nykypäivän tietoturvaa. Myös kapasiteettia nostetaan vastaamaan kasvavaa kysyntää.

Investointien osalta edetään suunnitellusti. Talousjärjestelmän osalta kustannusten painopiste siirtynee alkuvuoteen 2021. Tällä hetkellä on pysytty arvioiduissa
kustannuksissa.

Uuden talousjärjestelmän käyttöönotto on sujunut suunnitellusti. Syksyyn painottuu liittymien rakentaminen eri
järjestelmien välille sekä laskutusprosessien tarkistaminen
kaupunkitasolla.
Sekä
konesaliettä
.

Kaupunkikehitys
TOIMINTATUOTOT

TOT 8/2019

TA+m 2020

TOT 8/2020

8 859 042

12 759 100

7 659 398

TOT-%

ENN 2020

60,0 %

12 159 100

TOIMINTAKULUT

-

12 826 495

-

19 394 535

-

11 693 208

60,3 % -

18 894 535

TOIMINTAKATE

-

3 967 453

-

6 635 435

-

4 033 810

60,8 % -

6 735 435

Elinkeinot, matkailu ja markkinointi

ERO
-

600 000
500 000

-

100 000

valmisteluissa ja tuotannossa. Kesän aikana on järjestetty useita video- ja valokuvauksia, joissa on tuotettu
materiaalia tuleviin markkinointitoimenpiteisiin.

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. 19.8.2020 mennessä on tehty 544
myönteistä tukipäätöstä.

Matkailuneuvonnan kesätyöntekijät työskentelivät palvelupiste Kompassissa sekä liikkuen eri puolilla kaupunkia kesäkuun alusta elokuun loppuun. He kohtasivat kesän aikana satoja pääasiallisesti kotimaisia matkailijoita
ja ohjasivat heitä matkailupalveluiden pariin.
Uudenmaan liiton haussa saatiin rahoitus Digitähtihankkeeseen, jossa edistetään matkailu- ja ravintolaalan digitalisaatiota ja tarjotaan alan yrityksille keinoja liiketoiminnan elvyttämiseen. Hanketta koordinoi Tieke ry
ja kumppaneina ovat Porvoon lisäksi Hanko, Helsinki,
Lohja ja Raasepori. Porvoo osallistui kolmen eri hankkeen hakemuksen valmisteluun elokuun lopussa päättyneeseen TEMin alueorganisaatioille suunnattuun rahoitushakuun.

Matkailu- ja markkinointiyksikkö reagoi nopeasti muuttuneeseen matkailun toimintaympäristöön suunnittelemalla ja toteuttamalla monikanavaisen kotimaan markkinointikampanjan. Porvoolaisia matkailualan toimijoita,
palveluita ja tuotteita nostettiin esiin vaikuttajamarkkinoinnin keinoin, printtimediassa, ulkomainonnalla, radiossa sekä digitaalisissa kanavissa. Markkinoinnille asetetut kattavuustavoitteet saavutettiin kesän aikana. Medianäkyvyyttä saatiin myös yhdessä ruokajuhla Smakun
kanssa yhdessä järjestetyn mediapäivän tuloksena. Päivään osallistui 15 ruoka-alan vaikuttajaa ja toimittajaa.
Yksikkö on ollut mukana elokuussa ensimmäistä kertaa
järjestetyn
Clean
World
Porvoo
-tapahtuman
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Maapolitiikka

Lundinkadun päätteen asemakaavaehdotusta on valmisteltu yhteistyössä suunnitteluvarauksen tehneiden
kanssa. Opistokujan asemakaavaluonnos on asetettu
nähtäville.

Yhtiömuotoisia asuintontteja on myynnissä Toukovuoren, Länsi-Haikkoon ja Pääskypellon alueella. Koronatilanne on vaikuttanut rivitalotonttien luovutukseen. Pienemmät rakennusliikkeet ovat peruneet varauksia ja luovutuspäätöksille halutaan jatkoaikaa. Omakoti- ja kerrostalotonttien kysyntä on jatkunut vakaana. Kerrostalotontteja on myyty viisi kappaletta, joista kaksi ARAn tukemaan vuokratuotantoon. Tällä hetkellä on meneillään
neuvottelut seitsemästä kerrostalotontista. Tavoitteena
on, että ennen vuodenloppua tehdään kaupat vielä kolmesta tontista. Elokuun loppuun mennessä on luovutettu yksi rivitalotontti. Yritystontteja markkinoidaan
Kaupunginhaan, Tarmolan, Ölstensin ja Kuninkaanportin alueilta. Kilpilahden yritysalueen tonttimyyntiä valmistellaan, tavoitteena on aloittaa markkinointi vielä tämän
vuoden puolella. Kaksi uutta yritystonttia on vuokrattu ja
myyty kaksi aiemmin vuokralla ollutta tonttia. Uusia
omakotitontteja on elokuun loppuun mennessä myyty 10
kpl, lisäksi on myyty 7 aiemmin vuokralla ollutta tonttia.
Uusia omakotitonttien vuokrasopimuksia on tehty 15
kappaletta, joista kaksi tonttia kylistä (Kerkkoo). Maanhankinta on jatkunut vilkkaana, raakamaata on hankittuna elokuun loppuun mennessä noin 34 hehtaaria. Lisäksi 4,5 hehtaarin maakaupat on tekeillä. Paikkatietojärjestelmä Louhea on kehitetty, tavoitteena on saada
Louhi laajemmin käyttöön kaupungin organisaatiossa.

Kuntatekniikka, kunnossapito ja liikenne
Korona pandemian seurauksena tulot ovat laskeneet
oleellisesti verrattuna elokuun lopun tuloja TA 2020 sekä
TA 2019:ssä. Suurimpina muutoksina näkyvät pysäköinti-, pysäköintivirhemaksutulot, jotka ovat pienentyneet n. 300 000 euroa sekä muut maksu- vuokratuotot
n. 150 000 euroa. Loppuvuoden tulojen määrään tulevat
vaikuttamaan mahdolliset uudet rajoitukset ja talouden
elpymisen taso.
Lämpimän talven takia yleisten alueiden kunnossapitokustannuksissa syntyi säästöjä auraus-, soritus-, ja sorituksen poistokustannuksissa, jotka vastaavasti helpottivat kustannuspaineita. Joukkoliikenteen osalta säästöjä
syntyi HSL:n lipun käyttöasteen vähenemisestä. Vastaavasti joukkoliikenteen kustannukset saattavat tulevaisuudessa nousta markkinaehtoisten linjojen mahdollisten lakkautusten takia, jolloin kaupungin on otettava
osaa linjojen ostoon. Talousarvion Kustannus-/ talousarvion ylityspaineita aiheuttavat PIMA-asiantuntijapalveluiden, materiaalien, koneiden ja laitteiden vuokraukset
sekä palveluiden ostot. Kuluvan kauden paineet selittyvät hoidettavien alueiden ja kohteiden lisääntymisestä
verrattuna kulumäärärahojen lisääntymiseen sekä tulojen vähentymiseen. Tällä hetkellä toimintakate on n. 120
000 euroa alle 2020 TA:n elokuun lopun tilanteen.

Kaupunkisuunnittelu
Torin asemakaavaehdotus on viety nähtäville. Porvoon
puistokadun kaavarungon pohjalta on aloitettu asemakaavoituksen ohjelmointi. ABC-asema ja liityntäpysäköinti -hankkeen asemakaava on hyväksytty valtuustossa. Näsin kartanon ympäristön ja asemanseudun
ideasuunnittelu on käynnistetty. ARC-museohankkeen
toteutusselvitys on esitelty kaupunginhallituksessa. Hamarin Kuuselan asemakaavaehdotus, joka luo edellytykset minitalojen rakentamiselle, on tullut voimaan.

Liikenne- ja suunnitteluyksikkö ovat edistäneet lukuisia
suunnitelmia ja selvityksiä sekä osallistuneet eri työryhmien työhön. Näistä voidaan mainita pyöräliikenteen
edistämisohjelma, joukkoliikenneselvitys, yleiskaavaan
liittyvät liikenneselvitykset.

Lupa- ja valvonta-asiat
TOT 8/2019
TOIMINTATUOTOT

TA+m 2020

373 352

TOT 8/2020

806 300

TOT-%

ENN 2020

ERO

398 043

49,4 %

806 300

-

TOIMINTAKULUT

-

931 623

-

1 486 068

-

885 120

59,6 % -

1 486 068

-

TOIMINTAKATE

-

558 271

-

679 768

-

487 077

71,7 % -

679 768

-

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 tehnyt etätyötä maaliskuusta alkaen, ja valvontakäyntejä lukuun ottamatta tapaamiset
on järjestetty etätapaamisina. Tämä on aiheuttanut vähäistä viivettä esim. haittailmoituksiin reagoimisessa.
Muutoin toiminta on edennyt suunnitellun mukaisesti.
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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
Tulosyksikkö
Tehtäväalue

2020
Vastuuhenkilö

Tammi Helmi

Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo

KONSERNIHALLINTO
Kaupunginvaltuusto
Tarkastustoimi
Konsernijohto

Hallintopalvelukeskus

Kaupunkikehitys

Kaupunginhallitus

Henrik Rainio

1

1

1

1

1

1

1

1

Kaupungin johto

Henrik Rainio

1

1

1

1

1

1

1

1

Hallintojohto

Roope Lenkkeri

1

1

1

1

1

1

1

1

Rahoitusjohto

Henrik Rainio

1

1

1

1

1

1

1

1

Henkilöstöjohto

Anu Kalliosaari

1

1

1

1

1

1

1

1

Toimitilajohto

Mikko Silvast

1

1

1

1

1

1

1

1

Kaupunginhalli. muu toim. Henrik Rainio

1

1

1

1

1

1

1

1

Hallintopalvelukesk. johto Marith Kullström

1

1

1

1

1

1

1

Talouspalvelut

Marith Kullström

1

1

1

1

1

1

1

Henkilöstöpalvelut

Marith Kullström

1

1

1

1

1

1

1

ICT-palvelut

Marith Kullström

1

1

1

1

1

1

1

Elinkeinoasiat

Martin Söderlund

1

1

2

2

2

2

2

1

Maapolitiikka

Pekka Söyrilä

1

1

1

1

1

1

1

1

Kaupunkisuunnittelu

Dan Mollgren

1

1

1

1

1

1

1

1

Kuntatekniikka

Kari Hälström

2

3

3

3

2

2

2

2

Miia Hento

1

1

1

1

1

1

1

1

Jesse Mether

1

1

1

1

1

1

1

1

Lupa- ja valvonta-asiat Rakennusvalvonta
Ympäristönsuojelu

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
Sote ilman ESH,
Toteumaprosenttien kehitys
80,0 %
70,0 %

66,9 %

65,2 %

Toimintamenot TA2020
1%

70,7 %

60,0 %

36 %

50,0 %

Johto

9%

18 %

40,0 %

Lapsi- ja
perhepalvelut
Aikuisten palvelut

30,0 %
20,0 %

Vanhus- ja
vammaispalvelut

10,0 %
0,0 %

2018

2019

36 %

2020

Erikoissairaanhoito

Sosiaali- ja terveystoimen johto
TOT 8/2019
TOIMINTATUOTOT

TA+m 2020

14 766

62 800

TOT 8/2020
40 375

TOT-%
64,3 %

ENN 2020

ERO

52 800 -

10 000

TOIMINTAKULUT

-

1 066 576 -

2 728 815 -

1 871 293

68,6 % -

2 834 926 -

106 111

TOIMINTAKATE

-

1 051 810 -

2 666 015 -

1 830 918

68,7 % -

2 782 126 -

116 111

Sosiaali- ja terveystoimen johdon talousarvion ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

vaikutusta poissaoloihin. Tilastot eivät ole vertailukelpoisia edellisvuosiin, koska henkilöstöä on siirretty yksiköiden välillä koronatilanteen vuoksi.

Koronapandemia vaikutti merkittävästi toimialan palveluihin koko seurantakauden ajan ja on edellyttänyt nopeita päätöksiä toimialan johdolta. Kiireetöntä asiakasja 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. Kesän
aikana siirrettyä henkilöstöä palautui takaisin omiin tehtäviinsä ja rajoituksia lievennettiin. Alueellinen koronaosasto ja mobiilinäytteenotto suljettiin, mutta drive
in –testaus ja hengitystieinfektiopoliklinikka toimivat
edelleen. Elokuun aikana koronapuhelin ja –testaus
ruuhkautuivat ja testausta ostettiin myös ostopalveluna.
Johdon viikoittaisia koronatapaamisia on jatkettu.

Itäisen Uudenmaan ja Porvoon sairaalan kanssa tehtävä kehitystyö on jatkunut tiiviinä. Itäinen Uusimaa sai
valtionavustusta tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan sekä sote-rakenneuudistusta tukevaan
alueelliseen valmisteluun yhteensä 1 850 000 euroa.
Itäisen Uudenmaan yhteiset projektit ovat edenneet. ItäUudenmaan vammaispalveluselvitystä on jatkettu.
Askolan kunnan pyynnöstä laadittiin selvitystä Askolan
sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtämisestä Porvoon
tuotettavaksi. Kaupunginhallitus päätti kesäkuussa, että
Porvoo ei ota Askolan palveluita tuotettavakseen.
Seurantakauden aikana on valmisteltu tulkkauspalveluiden, ikäihmisten asumispalveluiden, vammaisten asumispalveluiden, henkilökohtaisen avun työnantajaneuvonnan ja palkanmaksun, lasten silmälääkäritutkimusten, lastensuojelun avohuollon, rintasyöpäseulontojen ja
geriatristen lääkäripalveluiden kilpailutuksia. Uudet sopimukset astuvat voimaan 1.1.2021. Kevään ja kesän aikana on tehty suojavarusteisiin liittyviä suorahankintoja,
jotta on pystytty turvaamaan suojavarusteiden riittävyys
kaikissa yksiköissä. Porvoo on liittymässä Hanselin yhteishankintaan suojavarusteiden hankinnasta jatkossa.

Koko toimialan henkilöstön sairauspoissaolot ovat vähentyneet seurantajaksolla edellisiin vuosiin verrattuna.
Osa-aikasairauslomien käyttö on lisääntynyt tavoitteen
mukaisesti. Seuraamme aktiivisesti koronatilanteen
.
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Lapsi- ja perhepalvelut

TOIMINTATUOTOT

TOT 8/2019

TA+m 2020

TOT 8/2020

1 461 586

1 957 137

1 336 417

TOT-%
68,3 %

ENN 2020

ERO

1 957 137

-

TOIMINTAKULUT

-

10 359 010

-

15 588 049

-

10 520 154

67,5 % -

16 088 049

-

500 000

TOIMINTAKATE

-

8 897 424

-

13 630 912

-

9 183 737

67,4 % -

14 130 912

-

500 000

Lapsi- ja perhepalveluiden talousarvio ylittyy vuoden aikana
varhaisen tuen ja korjaavien palveluiden osalta.

uusia asiakkaita. Parisuhteen ongelmat, lomautukset, etäopiskelun tuomat haasteet sekä taloudellinen ahdinko ovat
leimanneet uusien perheiden arkea. Perheneuvolassa on ollut poikkeuksellisen vilkasta uusien yhteydenottojen osalta
ja ajalla kesä-heinäkuu yhteydenottoja oli yli kolminkertaisesti verrattuna aiempiin vuosiin. I-U perheoikeudellisessa
yksikössä asiakkaiden yhteydenottoja ja ajanvarauksia on
ollut aiempia vuosia enemmän. Lisäksi on tehty aiempaa
enemmän määräaikaisia muutoksia elatussopimuksiin koronan aiheuttamien taloudellisten muutosten vuoksi. Sipoon
kunta liittyy I-U perheoikeudellisiin palveluihin 1.1.2021 ja
valmistelutyö on alkanut.

Koronatilanne on tuonut uusia haasteita lasten, nuorten ja
perheiden arkeen, joka näkyy myös kasvavana palvelutarpeena. Poikkeusolojen aikana työntekijät pitivät säännöllisesti yhteyttä perheisiin ja kaikissa tiimeissä otettiin käyttöön
uusia työtapoja. Koronapandemian aikana palveluohjauspuhelimen käyttö on ollut aktiivista ja on osoittautunut hyväksi
asiakkaiden tarpeisiin vastaavaksi palveluksi. Korjaavien
palveluiden palvelupäällikkö on aloittanut heinäkuussa.
Ennaltaehkäisevissä palveluissa äitiys- ja lastenneuvolan
sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon henkilöstö palautui koronatehtävistä vähitellen. Koulu- ja opiskelijaterveydenhoitajat aloittivat elokuussa koronaoirearvioiden ja koronatestilähetteiden tekemisen ja näytteenottoaikojen tilaukset omien koulujensa oppilaille ja opiskelijoille. Muissa palveluissa normaali toiminta käynnistyi elokuun lopussa. Mittavan hoitovelan hoitamisesta tehtiin suunnitelmat. Neuvolan hoitovelan purkamiseen on ostettu kolmeksi kuukaudeksi äitiysneuvolaan kätilö, joka aloitti elokuun lopussa. Jälkihoito tulee kestämään vuodelle 2021. Monet tälle vuodelle
asetut tavoitteet ja osittain jo aloitetut toimenpiteet eivät ole
edistyneet koronatehtävien vuoksi. Sähköisen palveluiden
laajentamisen suunnittelua on jatkettu elokuussa. Koronaaikana kehitettiin terapiapalveluiden etävastaanottotoimintaa sekä yksikön moniammatillista lähetettä ja ensikäyntiä.

Talousarvion ylityspainetta on erityisesti lastensuojelun avoja jälkihuollon ostoissa. Lastensuojelussa asiakkaiden
määrä on nousussa. Vuonna 2019 asiakkaita oli noin 40/sosiaalityöntekijä ja nyt vastaava luku on 45 asiakasta. Kiireellisten sijoitusten määrässä tapahtui elokuussa 2020 merkittävä nousu. Lasten- ja nuorten kodin ulkopuolisissa sijoituksissa keskeisimpänä syynä näyttäytyy päihde- ja mielenterveysongelmat. Samoin lastensuojeluilmoitusten määrä on
ollut nousussa. Lastensuojelulain muutos vuoden 2020
alussa nosti jälkihuollon ikärajaa 21 vuodesta 25 vuoteen.
Muutoksen myötä jälkihuoltonuorten määrä on kasvanut jonkin verran aiemmasta ja näin ollen myös jälkihuollon ostopalveluita on käytetty aiempaa enemmän. Systeemisen toimintamallin vakiinnuttaminen jatkuu suunnitelmallisesti, joskin asiakasmäärät ovat työskentelymalliin liian suuret. Sosiaali- ja kriisipäivystystä on työllistänyt kriisityön tehtävät ja
kevään aikana vanhuspalvelutehtäviä on ollut selkeästi
aiempaa enemmän. Turvakodin suunnitellut yhteistyö- ja tiedottamistapahtumat eivät ole toteutuneet poikkeusoloista
johtuen. Elokuussa turvakoti on täyttynyt asiakkaista. Ilmiönä on ollut isojen perheiden hakeutuminen turvakotiin
lähi- ja perheväkivallan vuoksi.

Koronapandemian
myötä
toimeentulotukihakemusten
määrä on lisääntynyt jonkun verran lomautusten ja irtisanomisten myötä. Kesän aikana hakemuksissa on näkynyt
erityisesti suuret vuokravelat, sähkön katkaisut sekä lisääntynyt määrä maksusitoumuksia elintarvikkeisiin. Lapsiperheiden kotipalveluun ja perheohjaukseen on tullut paljon

Aikuisten palvelut

TOIMINTATUOTOT

TOT 8/2019

TA+m 2020

TOT 8/2020

3 873 504

6 350 065

3 037 678

TOT-%
47,8 %

ENN 2020

ERO

5 115 600

-

1 234 465

TOIMINTAKULUT

-

20 448 365

-

31 423 230

-

20 671 019

65,8 % -

32 362 257

-

939 027

TOIMINTAKATE

-

16 574 861

-

25 073 165

-

17 633 341

70,3 % -

27 246 657

-

2 173 492

Aikuisten palveluiden talousarvio tulee ylittymään erityisesti
terveysasemapalveluissa.

vastaanoton avaamista suunnitellaan syys- lokakuussa siinä
määrin, kun se on mahdollista samaan aikaan, kun erillisiä
koronatoimintoja on edelleen ylläpidettävä.

Terveyskeskus ja suun terveydenhuolto ovat vastanneet keväästä lähtien erillisistä koronatoiminnoista. Merkittävä henkilöstöresurssi on mennyt sekä erillisen hengitystieinfektiooireisten asiakkaiden vastaanoton, että Drive in- koronatestauspisteen toimintaan. Näytteenoton kysynnän voimakkaan
lisääntymisen vuoksi Drive in -testauspisteen ja koronapuhelinneuvonnan kapasiteetti yli kaksinkertaistettiin elokuussa. Terveysaseman neuvontapuhelimeen sekä näytteenottoon on elokuussa rekrytoitu lisähenkilökuntaa, ja lisäksi näytteenottoa on ostettu yksityiseltä palveluntuottajalta. Sekä terveysasemalla, että suun terveydenhuollossa
on kesän aikana tarjottu päivystyksellistä ja puolikiireellistä
hoitoa myös muille, kuin hengitystieinfektio-oireisille potilaille, joiden terveydentila on sitä vaatinut. Kiireettömän

Ympäristöterveydenhuollossa on ollut henkilöstövajetta mm.
sijaisten saatavuuden takia. Talous- ja uimavesien valvonta
sekä kiireelliset elintarvikevalvonnan tehtävät ja vientitodistusten myöntäminen on pyritty henkilöstövajauksesta huolimatta jatkuvasti turvaamaan. Koronakevään aikana pahentunut asuntojen terveyshaittaselvitysten ruuhka on kuitenkin
saatu kesän aikana lähes purettua ja valvontatapahtumien
kokonaismäärä on elokuun lopussa ollut lähes tavoitteessa.
Eläinlääkintähuollossa toiminta on palautettu normaalille tasolle, kun korona kevään aikana merkittävä osa kiireettömistä tehtävistä lopetettiin tartunnan leviämisen ehkäisemiseksi.
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Koronan vaikutukset sosiaalipalveluissa ovat alkaneet vähitellen näkymään toisella vuosikolmanneksella. Asumispalveluissa koronan vaikutus on näkynyt mm. tilapäisasumisen
tuetun asumisen tarpeen lisääntymisenä. Koivulassa on
käynnistynyt etsivä lähityö: monialainen jalkautuva työryhmä, mikä on kehitetty yhdessä asumisen palveluohjauksen sekä päihdeklinikan kanssa.

Kesäkuussa työmarkkinatuen kuntaosuus nousi suurimmilleen vuoden 2015 jälkeen. Pitkäaikaistyöttömyys on tasaisessa kasvussa ja korona on haitannut aktivointitoimenpiteiden käynnistymistä. Mm. omat työpajat olivat kiinni 18.3.31.5.2020. TYP-työtä on osaltaan vaikeuttanut se, että
kaikki yhteistyötahot ovat olleet etätöissä.
Aikuissosiaalityössä toiminta on ollut normaalia ja asiakastyössä on pystytty sopeutumaan hyvin koronan tuomiin rajoituksiin. Aikuisten sosiaalipalveluissa toimintaa on sopeutettu sekä varauduttu hoitamaan kiireellinen sosiaalityö ja
toimeentulotuki. Toimeentulotuen osalta hakemusmäärät
ovat pysyneet suhteellisen stabiileina, mutta trendi on nouseva. Lisääntyvään asiakasmäärään jatkossa on varaudutta
ja signaaleja tästä voi nähdä esim. ruoka-apuun turvautuvien määrän kasvussa. Maahanmuuttajapalveluissa päivystyspalvelut on laitettu korona ajaksi tauolle, asiakastyö jatkunut ajanvarauksella ja myös etäpalveluun on panostettu
uudella tavalla. Yhteistyöhanke (Porvoon Malli) Careerian
kanssa on käynnistynyt keväällä 2020.

Korona on lisännyt väestötason mielenterveysongelmia,
mikä on näkynyt matalan kynnyksen palveluissa asiakasmäärän kasvuna sekä myös huumevieroitusten ja -kuntoutusten määrän lisääntymisenä sekä kuntoutusjaksojen pidentymisenä. 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.
Työllisyyspalveluissa on lisätty yhteistyötä aikuissosiaalityön
kanssa mm. asiakasohjauksen, kuntouttavan työtoiminnan
sekä sosiaalisen kuntouksen koordinaation osalta.
ES
Vanhus- ja vammaispalvelut
TOT 8/2019
TOIMINTATUOTOT

TA+m 2020

4 903 872

TOT 8/2020

9 627 500

4 936 545

TOT-%

ERO

8 732 804

-

894 696

TOIMINTAKULUT

-

38 900 811

-

62 117 771

-

42 171 735

67,9 % -

65 433 473

-

3 315 702

TOIMINTAKATE

-

33 996 939

-

52 490 271

-

37 235 190

70,9 % -

56 700 669

-

4 210 398

Vanhus- ja vammaispalveluiden talousarvion ennustetaan
ylittyvän erityisesti henkilöstökustannusten ja palveluiden
ostojen osalta.

51,3 %

ENN 2020

omien yksiköiden henkilöstössä ja asukkaissa onnistuttiin
edelleen välttämään. Tilapalveluiden kanssa tehtiin tiivistä
yhteistyötä ja tilapalvelut siivoavat asumispalveluyksiköitämme tehostetusti.

Koronaepidemian vuoksi ikäihmisten ja vammaisten palveluja supistettiin ja suljettiin ja monen avopalvelun (esim. kuljetuspalvelun) käyttö selkeästi väheni. Ruorin neuvontapalvelu palveli kuntalaisia ja verkostoa etäyhteyksillä.

Omenamäen palvelukeskuksen ruokala avattiin ulkopuolisille ruokailijoille elokuun alusta supistetusti, muutoin palvelukeskus oli suljettu. Sinivuokon senioriasuntojen asukasvalinnat saatiin päätökseen ja uudet asukkaat muuttivat asuntoihin. Kotihoidon etähoito käynnistyi kesäkuussa.

Lyhytaikaishoidon yksikkö Wilhelmina toimi alueellisena koronaosastona ajalla 1.4-2.8.2020. Wilhelmina-yksikön ollessa suljettuna lyhytaikaishoitoa järjestettiin Näsin kuntoutuskeskuksen osastoilla ja kaupungin tehostetun palveluasumisen ostopalveluksiköissä. Lyhytaikaishoitoa tukemaan ja keskeytyneen päivätoiminnan tilalle tarjottiin omaishoitajille kotiin annettavaa tuntilomitusta. Palvelua vahvistettiin kolmella lähihoitajalla ja fysioterapeutilla.
Muistipoliklinikan sairaanhoitajan ja lääkärin vastaanotot jatkuivat etävastaanottoina elokuun alkuun saakka, jolloin normaali toiminta käynnistettiin uudelleen. Kaikki ryhmätoiminnot ja kiireettömät fysioterapian vastaanottoajat olivat keskeytettynä. Vapautunutta terapeuttiresurssia kohdennettiin
omaishoitajien kotiin annettaviin palveluihin. Terapiapalveluissa kehitettiin moniammatillista yhteistyötä asiakkaan sujuvan kotiutumisen turvaamiseksi.

Sosiaali- ja terveystoimen yhteistyössä huhtikuussa käynnistetty soittorinki yli 65-vuotiaille saatiin päätökseen kesäkuussa. Tavoitteena oli kartoittaa koronapandemian aikana
ikäihmisten mahdollinen avuntarve sekä tarjota tietoa koronaviruksesta ja palveluista. Soittorinki tavoitti yhteensä
6 257 henkilöä tavoittaen 91 % kohderyhmästä.
Itä-Uudenmaan kuljetuspalvelun ohjauskeskusta koskeva
kilpailutus saatiin päätökseen ja palveluntuottaja valittiin.
Vammaisten ja ikäihmisten asumispalvelun kilpailutus eteni
tarjousvaiheeseen. Muiden vireillä olevien kilpailutusten valmistelu jatkui. Itäisen Uudenmaan vammaispalveluiden selvitystä jatkettiin ja yhteistyötä tiivistettiin.
Osa keväällä perehdytetyistä varhaiskasvatuksesta ja kouluterveydenhuollosta siirretyistä työntekijöistä työskentelivät
kesä ajan asumispalveluiden ja kotihoidon yksiköissä.

Asumispalveluyksiköiden vierailukielto jatkui. Asiakkaiden
käyttöön hankittujen tablettitietokoneiden avulla mahdollistettiin yhteydenotot omaisiin. Omaisten ja asukkaiden tapaamiset mahdollistettiin terassitapaamisten lisäksi yksiköiden pihalle hankittujen tapaamistupien avulla. Tartunnat
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Erikoissairaanhoito
TOT 8/2019

TA+m 2020

TOT 8/2020

TOT-%

ENN 2020

ERO

TOIMINTATUOTOT

-

TOIMINTAKULUT

-

41 231 896

-

61 923 261

-

43 171 624

69,7 % -

63 923 261

-

2 000 000

TOIMINTAKATE

-

41 231 896

-

61 923 261

-

43 171 624

69,7 % -

63 923 261

-

2 000 000

Koronatilanne lähti kiihtymään keväällä ja samanaikaisesti
erilliset koronatoiminnot Helsingin ja Uudenmaan alueella
pystytettiin varsin nopeaan tahtiin. Erikoissairaanhoidon kapasiteetti ei riittänyt kaiken toiminnan pyörittämiseen, minkä
vuoksi kunnat, mukaan lukien Porvoon kaupunki ottivat vastuulleen erikoissairaanhoidollekin kuuluvia palveluita. Porvoo avasi varsin nopeassa aikataulussa, ensimmäisten joukossa HUS- alueella Drive in -näytteenoton Näsin terveyskeskuksen tiloihin ja alkuun näytteenotto toimi myös itäisen
Uudenmaan alueellisena pisteenä. Pisteen avaamisen jälkeen koulutettiin muiden itäisen Uudenmaani kuntien henkilöstöä ja tuettiin naapurikuntia omien näytteenottojen ja
Drive in -pisteiden pystytyksessä. Porvoo perusti nopeasti
myös alueellisen koronapotilaita hoitavan osaston, jolla pyrittiin turvaamaan erikoissairaanhoidon yksiköiden kapasiteetin riittävyys ja ehkäisemään tartuntojen leviämistä
muille, puhtaille osastoille.

merkittävästi. Samanaikaisesti HUSin infektioyksikkö, diagnostiikkapalvelut ja logistiikka ovat lisänneet palveluitaan.
HUSin ja Uudenmaan alueen yhteisiä epidemiajohtoryhmiä
ja infektiovastuutyöryhmiä on perustettu ja ne kokoontuvat
säännöllisesti. Porvoon jäsen edustaa kokouksissa koko itäUuttamaata ja on vastuussa alueellisen tilannekuvan raportoinnista HUS- alueen pandemiajohtoryhmässä.
HUS ei ole koronatilanteen vuoksi tehnyt 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. HUS on
arvioinut Porvoon kaupungin saavan lopullisessa laskutustasauksessa kolme miljoonaa euroa palautusta, mutta tämä
on arvio ja lopullinen tasauslaskutus riippuu siitä, miten koronatilanne kehittyy ja miten HUS kykenee normalisoimaan
muuta toimintaansa syksyn aikana.

Erikoissairaanhoidon toiminta on ollut suuressa muutoksessa koronaepidemian vuoksi. Koko HUSin kiireetön hoito
on ajettu alas ja tehohoitokapasiteettia on lisätty

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
Tehtäväalue
Tulosyksikkö

2020
Vastuuhenkilö

Tammi Helmi

Maalis

Huhti Touko Kesä

Heinä Elo

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
Sosiaali- ja terveystoimen johto

Salla Paavilainen

1

1

1

1

1

Aikuisten palvelut

Hallinto

Annika Immonen

1

1

1

1

1

Hyvinv. ja terv. edist.

Sjöblom/Heininen

1

2

3

3

Työllisyyspalvelut

Ville Heininen

1

1

1

Ymp.terv.huol. palvelut

Tiina Tiainen

1

1

1

Kati Liukko

1

1

1

Hallinto

Maria Andersson

1

1

Ennaltaehk. palvelut

Eliisa Roine

1

Korjaavat palvelut

Jenni Weck-Näse

1

Varhainen tuki

Kristina Huopalainen

Hallinto

Kirsi Oksanen

Asumispalvelut

Ansa Bergheim

Asiakasohjauspalvelut

2

2

3

3

3

1

2

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

3

3

4

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

1

2

2

2

1

2

2

2

2

2

1

2

Leila Eklöv

1

2

2

2

2

1

2

2

Kotihoitopalvelut

Krister Lindman

2

2

2

2

2

1

3

3

Kuntoutuspalvelut

Katarina Gustafsson

1

1

1

2

2

2

2

3

Erikoissairaanhoito
Lapsi- ja perhepalvelut

Vanhus- ja vammaispalvelut

2

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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Sivistystoimi
Sivistys,
Toteumaprosenttien kehitys
80,0 %
70,0 %

66,1 %

65,4 %

Toimintamenot TA2020
1%
19 %

63,4 %

Sivistystoimen johto

60,0 %

34 %

Suomenkieliset
koulutuspalvelut

50,0 %
40,0 %

Ruotsinkieliset
koulutuspalvelut

30,0 %
20,0 %

29 %

Varhaiskasvatuspalvelut

10,0 %
0,0 %

Kuva-palvelut

17 %
2018

2019

2020

Sivistystoimen johto
TOT 8/2019
TOIMINTATUOTOT

TA+m 2020

156

TOT 8/2020

-

TOT-%

-

ENN 2020

ERO

-

-

TOIMINTAKULUT

-

786 297

-

1 360 451

-

971 680

71,4 % -

1 360 451

-

TOIMINTAKATE

-

786 141

-

1 360 451

-

971 680

71,4 % -

1 360 451

-

Sivistystoimi on koronatilanteessa joutunut suuriin muutoksiin ja ne jatkuvat osin syksyllä poikkeuksellisin järjestelyin. Osa näistä aiheuttaa myös lisäkustannuksia
mm korottuneen palvelutason takia. Myös rakennushankkeet ja sisäilmakohteet voivat aiheuttaa poikkeusjärjestelyjä ja näin ollen lisäkustannuksia. Keväällä arvioidut kestävän talouden säästöohjelman säästöt oli senhetkisen arvion mukaan tehtyjä. Osa säästöarvioista on
olut ylimitoitettuja, esimerkiksi palkanmaksun keskeytyksen osuus sekä ruokahuollon osuus. Kevään myyntitulot
ovat laskeneet ja sama trendi näkyy edelleen osin koronan takia. Etätyöskentely jatkuu ainakin marraskuun loppuun hallinnon työntekijöillä, koulut ja päiväkodit ovat lähityössä. Kevään kokemuksia etätyöskentelystä ja sen

johtamisesta aletaan mallintaa paremman ja tasalaatuisemman johtamisen suuntaan. Henkilöstön hyvinvointiin
on panostettu yksiköissä ja tehty uusia varautumissuunnitelmia pandemiatilanteen ennakoimiseksi. Hankerahoitusta on saatu runsaasti ja sen avulla kehittämisen on
tehty mahdolliseksi, samoin kuin oppimisvajeiden korjaaminen. Sivistystoimi pyrkii sopeuttamaan toimintansa
niin että toimiala tullee pysymään talousarviossaan. Sivistystoimi on korona-aikana kehittänyt omaa sisäistä
viestintätoimintaansa, erityisesti työyhteisöviestintään
on panostettu uutiskirjein ja yksiköiden omin toimenpitein. Sivistystoimen johdon sitovat tavoitteet ovat toteutumassa.

Suomenkieliset koulutuspalvelut
TOT 8/2019

TA+m 2020

TOT 8/2020

1 429 702

1 157 200

2 326 437

TOIMINTAKULUT

- 28 635 906

- 42 079 411

- 28 472 432

67,7 % - 42 379 411

-

300 000

TOIMINTAKATE

- 27 206 204

- 40 922 211

- 26 145 995

63,9 % - 41 072 211

-

150 000

TOIMINTATUOTOT

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.

TOT-%
201,0 %

ENN 2020

ERO

1 307 200

150 000

erityisopetusjärjestelyjen ja kuraattori- ja psykologipalveluiden toimintamallien kehittämisellä tavoitteena syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ennaltaehkäisy. Syyslukukauden alusta on rekrytoitu useita henkilöitä hankerahoituksen avulla paikkaamaan kevään etäopetusjaksolla
syntyneitä oppimisen haasteita
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 lähikuin etäkokouksin ja tämä työ jatkuu edelleen.

Perusopetuksessa olemme varmistaneet laadukkaan
opetuksen, jota arvioimme vuonna 2020 erityisesti äidinkielen ja matematiikan opetuksen osalta. Koulutuksellista
tasa-arvoisuutta
on
edistetty
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Suomenkieliset koulutuspalvelujen talousarvion toteutumista on erittäin vaikea arvioida, sillä Covid-19 epidemian vaikutukset ovat lisänneet sijaisjärjestelyitä merkittävästi ja lukuvuoden 2020-2021 ylitunnit tulevat maksuun vasta 15.9.2020. Talousarvion toimintatuottojen
kertyminen näyttää erittäin hyvältä, mutta osa saaduista
jo vuodelle 2020 kirjatuista hankerahoituksista tullaan
siirtämään vuodelle 2021, sillä poikkeustilanne on

viivästyttänyt hankkeiden etenemistä ja hankkeet jatkuvat koko lukuvuoden 2020-2021. Toimintakulujen osalta
henkilöstökulut tulevat ylittymään edellä mainitusta
syystä. Kevään etäopetusaika on tuonut säästöjä kuljetuksiin, tilojen siivoukseen, ruokailukustannuksiin ja materiaaleihin, mutta ne eivät todennäköisesti tule kattamaan henkilöstökulujen ylittymistä. Suomenkielisten
koulutuspalveluiden sitovat tavoitteet ovat toteutumassa

Ruotsinkieliset koulutuspalvelut
TOT 8/2019
TOIMINTATUOTOT

TA+m 2020

TOT 8/2020

TOT-%
218,1 %

ENN 2020

660 499

435 036

948 708

TOIMINTAKULUT

- 13 293 116

- 20 768 523

- 13 610 097

65,5 % - 20 768 523

TOIMINTAKATE

- 12 632 617

- 20 333 487

- 12 661 389

62,3 % - 20 183 487

ERO

585 036

150 000
150 000

Ruotsinkielisille koulutuspalveluille talousarviossa asetetut sitovat tavoitteet näyttävät toteutuvan. Vuoden tulot
ylittävät talousarviossa arvioidut tulot, vaikka osa valtion
tuesta siirtyykin talousarviovuodelle 2021. Koulujen saatua valtion tukea, jota koskevat päätökset ilmoitettiin
kunnille kesäkuun lopussa, lisääntyvät myös palkkamenot verrattuina niihin päätöksiin, joita tehtiin keväällä lukuvuodelle 2020—21.

Ruotsinkieliset koulutuspalvelut on yhdessä toimitilajohdon kanssa laatinut hankesuunnitelman Sannäs skolan
remontoimisesta valtuuston päätöksen mukaisesti.
Suunnitelma voidaan käsitellä poliittisesti ennen vuoden
2021 talousarvion vahvistamista. Kvarnbackens skolan
remontin yhteydessä huomattava osa kalusteista on uusittu.
Joustavien oppimisympäristöjen ja koulujen toimintakulttuurin muutoksen myötä on perustettu uusia ryhmiä,
joissa on samanaikaisopettaja lukuvuoden 2020—21 alkaessa. Eräiden opettajien koulutus O365-ohjelmaan
koulutuspalveluiden IT-toimenpideohjelman mukaisesti
on edennyt, joten nämä opettajat muodostavat alueellisia IT-ryhmiä. Kumpikin toimenpide tähtää tasavertaisempien olosuhteiden luomiseen yhdeksässä ruotsinkielisessä peruskoulussa. Uusi lukiolaki on edennyt. Alueellinen yhteistyö on helpottanut tämän mukanaan tuomaa valmistelutyötä, johon kuuluu muun muassa uusi
opetussuunnitelma ja yhteistyön lisääminen kolmannen
asteen kanssa.

Kevään koronapandemian myötä ruotsinkielisten koulutuspalveluiden menot, esimerkiksi koulukyydit ja koululounaat, pienenivät. Koska on epävarmuutta siitä, miten
lukuvuosi jatkuu tänä syksynä, ja kun mm. sijaisten tarve
on suuri, on sijaiskustannusten arvioiminen tälle kalenterivuodelle haastavaa. Siitä huolimatta arvelemme varovaisen positiivisesti menojen pysyvän talousarvion rajoissa. Valtion kohdennetut tuet jatkuvat vuonna 2021,
mikä tarkoittaa sitä, että osa vuodelle 2020 odotetuista
tuloista siirtyy talousarviovuodelle 2021. Tulotavoite
saavutettaneen siitä huolimatta.

Varhaiskasvatuspalvelut
TOT 8/2019

TA+m 2020

TOT 8/2020

1 886 916

3 292 800

1 702 933

TOIMINTAKULUT

- 24 361 323

- 36 046 811

- 23 326 515

64,7 % - 35 536 811

TOIMINTAKATE

- 22 474 407

- 32 754 011

- 21 623 582

66,0 % - 32 989 011

TOIMINTATUOTOT

Keväällä 80 % lapsista oli kotona koronavirusepidemian
vuoksi ja varhaiskasvatuksessa säästöjä syntyi 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
ei jatkettu kesällä, ne päättyivät huhti-kesäkuussa. Perhepäivähoidossa syntyy säästöjä eläkkeelle jäämisen ja
työloman vuoksi. Kaksi perhepäivähoitajan tehtävää jätetään täyttämättä.

TOT-%
51,7 %

ENN 2020
2 547 800

ERO
-

745 000
510 000

-

235 000

päiväkotien lapsiryhmien ruokailut järjestetään lapsiryhmien tiloissa ruokasalien sijaan.
Palvelusetelin ja kotihoidontuen käyttö on ollut suunniteltua vähäisempää. Asiakasmaksutuottoja saadaan
suunniteltua vähemmän, koska maalis-toukokuulle on
myönnetty kaikista poissaoloista asiakasmaksuhyvitys.
Lisäksi elokuun alun indeksitarkistuksen yhteydessä
asiakasmaksut alenivat.
Varhaiskasvatuspalvelut on saanut valtion erityisavustusta esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen tasa-arvoa
edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen ajalle
8/2020-12/2021. Myös koronaviruksen aiheuttamien
poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi saatiin avustusta ajalle 8/2020 – 7/2021. Avustuksia ei ole huomioitu
tämän vuoden talousarviossa.

Koronavirusepidemia huomiointi aiheuttaa poikkeusjärjestelyjä myös syksyllä. On palkattu tavallista enemmän
sijaisia esimerkiksi koronatestauksien aiheuttamien lisääntyneiden poissaolojen vuoksi. Tehostettua siivousta on lisätty korkean hygieniatason ylläpitämiseksi.
Ruokahävikkiä on päässyt syntymään, koska
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Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
TOT 8/2019

TA+m 2020

TOT 8/2020

3 058 103

4 778 500

2 615 283

TOIMINTAKULUT

- 13 579 807

- 22 859 245

- 13 448 868

58,8 % - 22 659 245

200 000

TOIMINTAKATE

- 10 521 704

- 18 080 745

- 10 833 585

59,9 % - 17 930 745

150 000

TOIMINTATUOTOT

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tilat suljettiin Covid19
-virusepidemian vuoksi maaliskuun puolivälissä ja suuri
osa toiminnasta ja palveluista keskeytyi 2,5 kk:n ajaksi.
Henkilökunta palasi töihin portaittain touko-kesäkuussa.
Kokemus työn keskeytyksestä täysin yllättäen, ennalta
ilmoittamatta oli raskas kokemus sekä henkisesti että taloudellisesti. Henkilöstön jaksamiseen ja hyvinvointiin on
panostettu keskusteluin ja hyvinvointikoulutuksin. Asiakkaiden turvallisuudesta on huolehdittu toiminnan käynnistämisen jälkeen noudattamalla tarkasti OKM:n,
THL:n, AVI:n sekä kaupungin ohjeita.

TOT-%
54,7 %

ENN 2020
4 728 500

ERO
-

50 000

Liikuntatilat avattiin vaiheittain kesä-elokuussa, uimahalli viimeisenä. Työn keskeyttänyt henkilöstö (10) palasi takaisin töihin toukokuun lopulla. Liikuntatilojen tulot
romahtivat maalis-kesäkuussa noin 320 000 euroa. Liikuntapalvelun nettotalousarvio toteutuu valtuuston hyväksymän kestävän talouden mukaisesti.
Kaikki nuorisotyöntekijät olivat töissä touko-elokuun
ajan, jolloin ilta- ja viikonlopputyöt lisääntyivät. Toukokuussa toimintaa toteutettiin verkossa, somessa, jalkautuvana, kasvokkain yksilökohtaamisin ja kesätoiminnan
suunnitteluin. Kesä-elokuun nuorten leirien osanottajamääriä laskettiin. Joitakin tapahtumia, pajoja ja kesäkahvila peruuntui. Yhteistyö koulujen kanssa käynnistyi,
kun koulut alkoivat. Talousarvion kestävän kehityksen
säästö toteutuu.

Syyskauden toiminta käynnistyi kesäkuun parantuneen
koronatilanteen perusteella lähes normaalina toimintana. Rinnalle laadittiin etätyöskentelyn, digitalisten palveluiden ja etäopetuksen suunnitelmat. Elokuun aikana
tapahtumien osallistujamääriä jouduttiin edelleen rajamaan ja opetuksen, työpajojen, kurssien ja ohjauksen
ryhmäkokoja pienentämään. Isoja tapahtumia peruttiin
ja osa siirrettiin eteenpäin.

Musiikkiopisto järjesti lasten ja nuorten musiikin perusopetusta etäopetuksena toukokuulle, jolloin lukukausi
päättyi. Onnistuneeseen digiloikkaan saatiin Valtiovarainministeriön avustus. Syyskausi käynnistyi elo-syyskuussa, samoin ensi kertaa varhaiskasvatuksen 3-5vuotiaiden maksuttomat muskarit. Palvelujen piiriin osallistuu noin 700 3-5 vuotiasta lasta. Opetustunnit katetaan OKM:n keväällä opistolle myöntämillä lisävaltionosuustunneilla. Kestävän talouden ohjelma toteutuu.
Vaikka lukukausimaksut ja konserttituotot jäävät alle tavoitteen, OKM:n koronatuki kompensoi vajeita. Myös
Taidekoulun opetus toteutettiin maalis-toukokuun aikana etänä. Kesäkurssit peruttiin, koska niitä ei voitu toteuttaa pienille ryhmille talouden tavoitteiden mukaisesti.
Elokuussa Taidekoulun toiminta ja Konstikas on jatkunut
normaalisti. OKM:n avustuksella (koronatuki 57 00 €)
katetaan Kesä-Konstikkaan menetetyt tulot.

Korona on vaikuttanut merkittävästi kuvapalveluiden tuloihin ja menoihin. Tuloja on menetetty ja menoja on
säästynyt. Kestävän kehityksen ohjelman mukainen
säästötavoite toteutuu. On mahdollista, että tuottotavoite
jää silti tavoitteesta kansalaisopiston ja liikunnan osalta.
Myös nettomenot ovat vaarana ylittyä kansalaisopiston
vähentyneiden kurssimaksutulojen ja kirjaston keskeytyneen palkanmaksun yliarvioitujen säästöjen vuoksi.
Kirjaston henkilökunta (30 työn keskeytynyttä) palasi töihin palkanmaksun keskeytyksen jälkeen toukokuun kuluessa. Kirjastot avattiin yleisölle kesäkuun alussa ja kirjastoauto palasi iltareitille. Kesäkuu oli vilkas. Uusi kirjastoauto otettiin käyttöön heinäkuussa ja kävijämäärät
nousivat edellisvuotta korkeammiksi. Kesän kävijä- ja
lainamäärät jäivät kuitenkin kesän 2019 tasosta, e-aineistoja lukuun ottamatta. Menot uhkaavat ylittyä 90 000
euroa yliarvioitujen, työn keskeytyksestä syntyneiden
palkkasäästöjen vuoksi.

Kansalaisopiston opetus (150 tuntiopettajaa) keskeytyi
maaliskuussa lukukauden loppuun. Osa kursseista jatkoi etänä. Kesäkuussa opisto järjesti kaksi maahanmuuttajakurssia, joilla paikattiin keväällä keskeytynyttä
opetusta. Henkilöstöä koulutettiin touko-elokuussa
Teams-ohjelmaan. Asukkaille avointa opastusta etäopetusvälineiden käyttöön järjestettiin Aika Digittää -hankerahoin. Tulotavoite uhkaa jäädä alle arvion, sillä tulot vähenevät noin 50 000 euroa koronan vuoksi alennettujen
maksimiosallistujamäärien vuoksi. Tulojen menetykseen
haetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta marraskuussa 2020. Palkkamenoissa syntyy säästöohjelman mukainen 80 000 euron säästö.

Kulttuuripalveluiden tilat oli suljettu 16.3. lähtien toukokuulle ja viiden henkilön työ keskeytetty. Museo- ja näyttelytoimipisteet avattiin yleisölle kesäkuun aikana, jolloin
kävijämäärät nousivat lähes normaalille tasolle. Kesän
tapahtumatoimintaa jouduttiin supistamaan ja osa siirrettiin eteenpäin. Digitaalisia kulttuuripalveluita tarjottiin
LIVE-striimauksin ja videoin. Kulttuuritalojen tuettujen
tapahtuminen määrä puolittui. Vaikka tulot eivät toteudu,
vastaavia säästöjä syntyy henkilöstö- ja toimintamenoissa.
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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
Tehtäväalue
Tulosyksikkö

2020
Vastuuhenkilö

Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo

SIVISTYSTOIMI
Sivistystoimen johto

Camilla Simolin

1

1

1

2

2

2

2

Suomenkieliset koul.palv. Peruskoulut

Jari Kettunen

2

2

2

2

2

2

2

Lukio

Jari Kettunen

2

2

2

2

2

2

2

Aamu- ja iltap.toim.

Jari Kettunen

2

2

2

1

1

1

1

Peruskoulut

Rikard Lindström

2

2

2

1

1

2

2

Lukio

Rikard Lindström

2

2

2

1

1

2

2

Varhaiskasv. hallinto

Leila Nyberg

1

1

1

1

1

1

1

1

Päiväkodit

Marjaana Kantonen

1

1

2

1

1

1

1

1

Perhepäivähoito

Sanna Hänninen

1

1

1

1

1

1

1

1

Varhaiserityiskasvatus

Anne Rytilahti

1

2

2

1

1

1

1

1

Muu varhaiskasvatus

Jaana Häkkinen

1

1

1

1

1

1

1

1

Kuvan hallinto

Merja Kukkonen

1

1

1

1

1

1

1

1

Kirjastopalvelut

Malin Hollmén

1

1

1

1

1

1

1

2

Kulttuuripalvelut

Susann Hartman

1

1

1

1

1

1

1

1

Liikuntapalvelut

Per Högström

1

1

3

2

1

1

Nuorisopalvelut

Nina Jorkama

1

1

1

1

1

1

1

1

Taiteen perusopetus

Felix Willebrand

1

1

2

Vapaa sivistystyö

Pertti Jääskä

1

1

1

1

1

1

1

2

Ruotsinkieliset koul.palv.
Varhaiskasvatuspalvelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

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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2

Pelastuslaitos
TOT 8/2019
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

TA+m 2020

10 268 099
9 684 643
19 952 742

15 571 256
-

14 706 255 -

TOT 8/2020

TOT-%

10 301 874
9 486 708

865 001

815 166

Pelastustoimen johto

ENN 2020

ERO

66,2 %

15 571 256

-

64,5 % -

14 706 255

-

865 001

-

94,2 %

sovittu aluehallintoviraston kanssa, joka seuraa palvelutasopäätöksen toteutumista. Turvallisuuskoulutuksia pyritään järjestämään syksyn aikana kysynnän mukaan.
Koulutukset joudutaan järjestämään pienille henkilöryhmille hygienia huomioiden.

Tarkastelujaksona koronaviruksen aiheuttaman pandemian vaikutukset yhteiskuntaan lieventyivät kesän
ajaksi, jolloin pelastuslaitoksella pystyttiin normali-soimaan toimintaa annettujen ohjeiden sallimissa rajoissa.
Talousseurannan mukaan koronan vaikutukset eivät olleet tarkastelujakson aikana niin suuria, kuin pandemian
alussa pahimmillaan ennustettiin.

Muu toiminta, kuten palotarkastajan päivystys, opastus
ja neuvonta, lausuntojen laatiminen yms. on toteutettu
lähes normaalisti asiakaskontakteja välttäen. Valvontatoiminnan ja turvallisuuskoulutuksen vuosittainen määrällisen tavoitteen toteutuminen on jäljessä tehdyistä järjestelyistä ja resurssivajauksesta johtuen. Turvallisuuskoulutuksessa ei tulla pääsemään vuosittaiseen määrälliseen tavoitteeseen.

Tätä kirjoitettaessa olemme saaneet tiedon, että Valtionvarainministeriö esittää 4 milj. euron lisärahoitusta Öljynsuojarahastolle, joka summa saamiemme tietojen perusteella suunnattaisiin mm. pelastuslaitosten öljyntorjunnan ylläpitokustannuksiin. Mikäli tämä toteutuu esitetyllä tavalla, tulee sillä olemaan suotuisia vaikutuksia kuluvan vuoden talouden toteutumiseen. Itä-Uudenmaan
pelastuslaitoksella on tarkastelukautena tehty tilapäisiä
henkilöstöjärjestelyjä, joiden tavoitteena on minimoida
sijaisten käyttöä.

Ensihoitopalvelut
Kaikissa HUS-alueen ensihoitopalveluita tuottavissa organisaatioissa on noudatettu koko kesän ajan aiemmin
keväällä käyttöönotettuja yhteisiä HUS:n koronapandemiatilanteeseen laadittuja suojautumis- ja puhdistusohjeita. Päätöstä niiden lieventämiseksi tai poistamiseksi ei
ole tehty, koska pandemia jatkuu edelleen.

Pelastustoiminta
Pelastustoiminnan tehtäväalueella toinen vuosikolmannes on koronaepidemiasta huolimatta sujunut hyvin.
Työvuoroissa on hyvin noudatettu annettuja ohjeita ja
sairastumisia ei juurikaan ole. Keväällä siirryttiin etätöihin ja elokuun alkuun asti noudatettiin pelastuslaitoksen
voimassa olevia sisäisiä ohjeita. Elokuun alusta rajoitukset poistettiin ja nyt seurataan tilannetta aktiivisesti mihin
suuntaan pandemia on kehittymässä ja mitä toimenpiteitä se tulee mahdollisesti vaatimaan pelastuslaitokselta.

Pelastuslaitos joutui keväällä hankkimaan lisää ambulanssien desinfiointeihin tarkoitettuja laitteita sekä niihin
soveltuja kemikaaleja. Lisähankinnoilla pyrittiin mm. minimoimaan ambulanssien poissaoloaikoja valmiudesta,
kun niiden desinfiointeja voidaan tehdä Porvoon pelastusaseman ohella Sipoossa ja Loviisassa.
Ensihoidossa on ollut koko koronapandemian ajan riittävästi suojavarusteita, sekä puhdistus- ja desinfiointivälineistöä, sekä -kalustoa. Niitä on saatu lähinnä HUS:lta,
mutta jotain pienhankintoja on jouduttu tekemään itse.

Palomiesten vuosittaiset fyysiset testit jouduttiin keskeyttämään keväällä ja ne käynnistettiin uudelleen elokuun alusta. Ulkoiset ja sisäiset koulutukset jatkuvat taas
normaalisti ja syksyksi on koulutuspäivät sovittuna. Koronapandemiasta johtuvien kustannusten nousu on kohdentunut edelleen pääosin hankintoihin. Olemme varautuneet edelleen pandemian pitkään kestoon. Tästä
syystä meille on hankittu riittävästi suojavarusteita ja tarvittavia aineita, mikä näkyy tehtäväalueen kustannuksissa myös jatkossa. Loppuvuoden tavoitteet tehtäväalueelle tarkentuvat syyskuun alussa ja toivottavasti
emme joudu palaamaan kevään ja alkukesän tilanteeseen.

Ensihoitopalveluiden ns. päivittäiset tehtävät ovat kesän
aikana hiljalleen palanneet koronapandemiaa edeltäviin
lukemiin. Vuoden 2020 ensihoidon talousarvioon kirjattu, ja Kelalta laskutettava, tulo jäänee kuitenkin budjetoitua pienemmäksi. Tämä tarkoittaa tarkkaa taloudenseurantaa loppuvuodelle 2020.
Investoinnit
Normaalit talousarvion mukaiset kalustoinvestoinnit, öljyntorjuntaa lukuun ottamatta, on toteutettu edelleen tarkastelukauden aikana.

Riskienhallinta
Riskienhallinnan tehtäväalueella on käynnistetty koronan takia keskeytyneenä ollut valvontatoiminta. Valvontatoimintaa suoritetaan työturvallisuus ja asiakastarpeet
huomioiden. Hoitolaitosten määräaikaiset valvontatoimenpiteet suoritetaan laitosten vierailurajoitusten takia
asiakirjavalvonnalla. Menettely-tapamuutoksesta on
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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

2020

Tehtäväalue

Tammi Helmi Maalis Huhti Touko

Kesä

Heinä

Elo

ALUEELLINEN PELASTUSTOIMI

Peter Johansson

1

1

2

2

2

1

1

1

Pelastustoimen johto 5000, 5001

Marjut Helske

1

1

1

1

1

1

1

1

Pelastustoimi 5005, 5007, 5008, 5020

Mika Kynsijärvi

1

2

2

2

2

2

2

2

Riskienhallinta 5006

Tomi Pursiainen

1

1

2

2

2

2

2

1

Ensihoitopalvelut 5011

Jorma Kuikka

1

1

1

1

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 elokuun lopussa on 90 vähemmän kuin
edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Palvelussuhteiden määrä ei ole suoraan verrattavissa vakanssien
määrään, koska yhtä vakanssia kohden voi olla useita
palvelussuhteita mm. sijaisuuksista ja osa-aikatyöstä
johtuen.

Henkilötyövuosia tarkastellessa voidaan todeta, että
myös palveluksessaolopäivät (HTV2) ovat vähentyneet
edellisvuodesta hieman. 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 on vähentänyt henkilöstömäärää, kun verrataan henkilöstön määrän kehitystä
edellisiin vuosiin. Tähän yhtenä syynä on mm. kesätyöntekijöiden määrän vähentäminen. Työkyvyttömyyspoissaolot alenivat aina kesäkuuhun saakka, mutta heinäkuussa työkyvyttömyyspoissaolot ovat jo tavanomaisella

tasolla. Kokonaisuudessaan työkyvyttömyyspoissaoloja
oli noin 25 880 kalenteripäivää, kun edellisenä vuonna
määrä oli noin 29 300 kalenteripäivää. Koronapandemian myötä muuttuneiden hygienia- ja työskentelytapojen on arvioitu vähentäneen myös muita sairauspoissaoloja. Trendi on yleinen koko maassa.
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. Kaavio 2, henkilöstötietojen kuukausittainen yhteenveto

Kumulatiiviset ylityökustannukset ovat edelleen alemmat kuin vuonna 2019. Vaikka joissain työyksiköissä on
ollut töiden ruuhkautumista, on toimintojen supistaminen
muualla vähentänyt kokonaisuudessaan ylityön tekemisen tarvetta. Elokuun tiedot eivät ole vielä lopulliset. Ylityökustannuksissa näkyy vain rahana maksetut ylityöt.

Kokonaisuutena arvioiden koronapandemia on vähentänyt sekä henkilöstömäärää että terveysperusteisia poissaoloja. Kestävän talouden ohjelman mukainen henkilöstömäärän vähentäminen ei vielä näy henkilöstöluvuissa. Rekrytointien vähentäminen tehdään vuoden
2022 loppuun mennessä.
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Investoinnit
Kuntatekniikka

Parhaillaan käynnissä on stabilointiurakan ja rantamuurin rakentamisen hankinnan valmistelu.

Suurimpina investointien uudishankkeina kuntatekniikka
on vienyt eteenpäin Mansikkaniityn, Kevätlaaksonkallion
ja Länsi-Haikkoon asemakaava-alueita. Hermanninsaaressa on rakennettu Alexandrantietä sekä Albert Edelfeltin rantatietä lainvoimaisen asemakaavan mukaisiksi.
Investointien perusparannuskohteista Ernestantien saneeraustyö on valmistunut. Maankaatopaikan maisemoinnin viimeistely Tolkkisissa on käynnistetty ja työt jatkuvat edelleen.

Muista investointihankkeista on toteutettu mm. Raatihuoneen torin osittainen saneeraus ja Aleksanterinkadun esteettömyystöitä sekä kolme pienempää liikenneturvallisuuden parantamiskohdetta. Torin sekä Mannerheiminkadun sillan maatuen alla olevat yleisökäymälät
ovat valmistuneet ja otettu käyttöön. Ojayhtymien alueella Moottoritien ja Gammelbackan välisellä peltoalueella on tehty raivaustöitä. Hulevesien johtamiseen liittyviä parannustöitä on tehty eri kaupunginosissa

Länsirannan alueen suunnittelu ja toteutus on ollut käynnissä useassa eri kohteessa. Länsirannan tapahtumakentän rakentamista on jatkettu sillä tavoitteella, että
alue valmistuu kokonaisuudessaan syksyllä 2021. Lucia-hankkeeseen liittyen on yhteistyössä Posintran
kanssa osallistettu kaupunkilaisia älykkään valaisun
suunnittelussa (Porvoon valot -tapahtuman yhteydessä
ja huhtikuussa työpaja). Länsirannan koestabilointihankkeessa on valmistauduttu tuleviin pohjanvahvistustarpeisiin koko länsirannan alueella. Länsirannan älykkäästi valaistun Aleksanterinpuiston pohjarakennus- ja
puistosuunnittelu on edennyt aikataulussa. Alueella on
jo toteutettu pilaantuneen maaperän kunnostusta.

TA2020
8000 Kaupunginhallitus
Menot
8000 Kaupunginhallitus
8050 Kaupunkikehityslautakunta
Menot
Tulot
8050 Kaupunkikehityslautakunta

8900 Itä-Uudenmaan pelastuslaitos
Menot
Tulot
8900 Itä-Uudenmaan pelastuslaitos
* Yhteensä

Investointihankkeiden osalta Metsätähden päiväkodin
urakoitsijat on valittu ja rakennustöiden aloitusta valmistellaan. Kerkkoon koulun liikuntasalirakennuksen korjaustyöt jatkuvat ja siirrettävinä moduuliratkaisuna hankittavan uudisrakennuksen hankinta-asiakirjat ovat lähes valmiit. Kvarnbackens skolan korjaustyöt valmistuivat kesäkuussa ja tilapäistiloista on luovuttu. Yleisö WCtilat on otettu käyttöön sovitun mukaisesti heinäkuun
alussa. Hankesuunnitelmien tekeminen jatkuu Kaupunginhaan varikon, Porvoon talon, Huhtisten päiväkodin ja
Hinthaaran sivistyskeskuksen laajennuksen osalta

Muutokset

TA+m 2020

TOT elokuu
2020

TOT-%

POIKKEAMA

-15 840 000
-15 840 000

2 254 000
2 254 000

-13 586 000
-13 586 000

-3 305 542
-3 305 542

24,3
24,3

10 280 458
10 280 458

-8 326 000

-380 000

-8 706 000

-4 228 729

48,6

4 477 271

-8 326 000

-380 000

-8 706 000

-4 016 386

46,1

4 689 614

-400 000
-400 000

-96 521
-96 521

24,1
24,1

303 479
303 479

8100 Sosiaali- ja terveyslautakunta
Menot
8100 Sosiaali- ja terveyslautakunta
8200 Sivistyslautakunta
Menot
Tulot
4186 Lähiliikunta-alue Tolkkinen
8200 Sivistyslautakunta

Toimitilajohto

-400 000
-400 000
-1 506 000

-275 000

-1 781 000

-883 838

49,6

897 162

-1 506 000

-275 000

-1 781 000

120 000
-763 838

42,9

120 000
1 017 162

-1 012 500
147 500
-865 000

-394 000
-394 000

-1 406 500
147 500
-1 259 000

-518 694
128 000
-390 694

36,9
86,8
31,0

887 806
-19 500
868 306

-26 937 000

1 205 000

-25 732 000

-8 572 980

33,3

17 159 020

Linkki raporttiin: Investoinnit hankkeittain
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Liikelaitokset
TOT 8/2019

TA+m 2020

TOT 8/2020

TOT-%

ENN 2020

ERO
-564 180

Porvoon Vesi
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

7 918 656

13 330 180

8 000 698

60,02 %

12 766 000

-7 125 350

-11 225 801

-7 300 575

65,03 %

-11 100 800

125 001

793 306

2 104 379

700 123

33,27 %

1 665 200

-439 179

-1 801 800

Porvoon Tilapalvelut
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

11 336 100

18 601 800

9 832 721

52,86 %

16 800 000

-12 014 611

-18 831 028

-10 896 350

57,86 %

-18 181 000

650 028

-678 511

-229 228

-1 063 629

464,00 %

-1 381 000

-1 151 772

-177 815

Kuninkaantien työterveys
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
Liikelaitokset yhteensä

1 547 058

2 530 800

1 568 657

61,98 %

2 352 985

-1 476 714

-2 526 799

-1 622 637

64,22 %

-2 433 954

92 845

70 344

4 001

-53 980

-1349,16 %

-80 969

-84 970

185 139

1 879 152

-417 486

-22 %

203 231

-1 675 921,00

Porvoon Vesi

henkilökunnalla. Jotta palveluja voidaan tarjota, sopimusten
mukaisesti turvaudutaan edelleen ostopalvelulääkäreihin.

Talousveden myynti on 5 % pienempi ja jätevesilaskutus 3,5
% pienempi kuin edellisvuonna. Poikkeusolojen vaikutukset
näkyvät suurkuluttajien ja keskikuluttajien myyntiluvuissa,
jotka ovat selvästi pienempiä kuin edellisvuonna. Pienkuluttajien myyntiluvut päivittyvät viiveellä, ja voivat jonkun verran
kasvaa, kun ihmiset ovat enemmän kotona ja hygieniasta
huolehditaan tehostetummin. Liikevaihdon arvioivaan jäävän noin 4 % eli 450 000 euroa alle budjetoidun. Suunniteltujen säästötoimenpiteiden vaikutus käyttömenoihin arvioidaan olevan noin -125 000 euroa. Käyttömenoissa ei näy
merkittäviä poikkeamia, vaikka raportointijakson aikana tapahtui Sannaisten päävesijohdon putkirikko, joka aiheutti
noin 30 000 euron lisäkustannuksia. Liittymismaksujen kertymä arvioidaan jäävän noin 100 000 alle budjetoidun.

Koronaepidemian aikana siihen varautuminen on muuttanut
työterveyden toimintaa. Osa ennaltaehkäisevistä työterveydenhuollon ja vapaaehtoisista sairaanhoitopalveluista annettiin etävastaanottona. Puhelinneuvontaan ja ohjaukseen
lisättiin resursseja, lisääntyneiden koronapuheluiden takia.
Liikelaitoksen myyntituotot laskivat, johtuen siitä, että osa
työterveyspalveluista ei toteutettu koronaepidemian takia.
Liikelaitoksen tulosennuste näyttää alijäämää vuodelle
2020.
Porvoon Tilapalvelut
Porvoon tilapalveluiden tuloksen ennakoidaan jäävän vahvasti alijäämäiseksi vuonna 2020. Palvelukohteiden joko
sulkeutuessa tai toiminnan muuttuessa henkilöstöresursseja ohjattiin keväällä turvaamaan kriittisiä toimintoja sosiaali- ja terveystoimeen ja avoimien palvelukohteiden hygieniatasoa on nostettu. Poikkeusoloissa liikelaitoksen laskutuspohja on oleellisesti muuttunut tai hävinnyt täysin. Arvioidut asiakashyvitykset ovat yhteensä n. 1,3 miljoonaa euroa.
Vastaavasti säästöjä on syntynyt n 0,2 miljoonaa euroa elintarvikehankinnoissa.

Työohjelmaan on tehty säästötoimenpiteitä, joiden arvioidaan tuovan noin 800 000 euron säästöt. Toimenpiteet ovat
lähinnä ei kiireellisten hankkeiden siirtäminen. Hankkeita on
myös siirtynyt muista syistä, eikä näiden tilalle ole täysmittaisesti aloitettu korvaavia hankkeita.
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.

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 asiakkaiden palvelutarve poikkeaa normaalista.

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.

Koulujen alkaessa koulujen siivousta on lisätty viranomaisten ohjeiden mukaisesti päivittäin tehtäväksi. SOTE-laitoshuollossa on jatkunut lisääntynyt palveluntarve. Koronaepidemia ei ole vaikuttanut merkittävästi kiinteistönhoitoon,
mutta sijaisten palkkausta on vähennetty.

Taloudellisten sekä 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

Kaikkien sitovien tavoitteiden toteutumista ei voida raportoida poikkeuksellisen tilanteen johdosta.
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Kestävän talouden ohjelman seuranta
Konsernijohto ja HPK
Kestävän talouden ohjelman mukaiset säästöt vuodelle
2020 ovat toteutumassa konsernijohdossa ja hallintopalvelukeskuksessa.

Yhteensä säästöjä konsernijohdossa ja hallintopalvelukeskuksessa tavoitellaan 890 168 euroa, josta yli puolet kohdistuu toimitilajohtoon, ja merkittävä osa myös hallintopalvelukeskukseen sekä henkilöstöjohtoon.

Säästötavoite konsernijohdossa ja hallintopalvelukeskuksessa on määritelty lähtökohtaisesti kunkin yksikön tarpeen
ja mahdollisuuksien mukaan.

Säästötoimenpide

Säästöt 2020,
euroa
24 000
90 000
35 000
13 668
20 000
537 500
115 000
55 000

Rahoitusjohto
Henkilöstöjohto
Hallintojohto (ilman kehitysyksikköä)
Kehitysyksikkö
Kaupungin johto
Toimitilajohto
HPK
Luottamushenkilöelimet
YHTEENSÄ

Arvioitu summa, jos ei toteudu
päätöksen mukaisena
toteutuu
toteutuu
toteutuu
toteutuu
toteutuu
toteutuu
toteutuu
toteutuu

890 168

Konsernijohdon ja hallintopalvelukeskuksen henkilöstövähennykset on suunniteltu toteutettavaksi siten, että konsernijohtoon kohdistuu 1-2 htv:n vähennys ja hallintopalvelukeskukseen 1-2 htv:n vähennys vuoden 2022 loppuun mennessä. Tässä vaiheessa on tunnistettu, että yksi tehtävä voidaan jättää täyttämättä rahoitusjohdossa, toimitilajohdossa
sekä hallintopalvelukeskuksessa.

Listaus täyttämättä jääneistä tehtävistä (kk/vvvv alkaen):
•
•
•

taloussuunnittelija, rahoitusjohto, 1.10.2020 alkaen
palveluvastaava, hallintopalvelukeskus, 1.12.2020
alkaen
asuntosihteeri, toimitilajohto, 1.2.2021 alkaen

Sosiaali- ja terveystoimi
Kestävän talouden ohjelman päätöksenteon jälkeen koronavirustilanne on tehnyt merkittäviä muutoksia soten talouteen. Kaikkia kestävän talouden ohjelmassa päätettyjä
säästöjä ei pystytä toteuttamaan. Koulutus- ja matkustuskustannusten säästöt toteutuvat kaikilla tehtäväalueilla. Lapsi- ja perhepalveluissa säästöjä on syntynyt

ohjelman mukaisista rekrytointien viivästämisistä. Aikuisten
palveluissa Piispankadun terveysaseman muutto on tapahtunut. Vanhus- ja vammaispalveluissa on toteutunut ateriapalveluiden ulkoistaminen.

Säästötoimenpide
1 Lapsi- ja perhepalvelut, muut säästötoimenpiteet yhteensä
2 Aikuisten palvelut, terveysasemapalvelut (hoitotarvikkeet, oman ja ilmaisjakelun
eriyttäminen)
3 Aikuisten palvelut, työllisyyspalveluiden pajojen mahdollinen karsiminen ja ostopalvelujen lisääminen
4 Aikuisten palvelut, Piispankadun terveysaseman siirto Näsiin
5 Aikuisten palvelut, eläinlääkintähuolto (rekrytoinnin ja hankintojen viivästämistä)
6 Aikuisten palvelut, matkustuskustannuksia (koronan vuoksi vähenevät luonnostaan)
7 Aikuisten palvelut, koulutuskustannuksia
8 Vanhus- ja vammaispalvelut, koulutuskustannuksia
9 Vanhus- ja vammaispalvelut, asumispalvelut, apuvälineet
10 Vanhus- ja vammaispalvelut, kuntoutuspalvelut, kalusteraha
11 Vanhus- ja vammaispalvelut, KH, avoimien virkojen täyttämättä jättämistä (2 sh)
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Säästöt 2020,
euroa
295 000
10 000

Arvioitu summa, jos ei toteudu
päätöksen mukaisena
toteutuu osittain 245 000
ei toteudu päätöksen mukaisena

0
96 000
14 500
5 000
12 000
56 000
10 000
10 000
60 000

ei toteudu päätöksen mukaisena
toteutuu
toteutuu
toteutuu
toteutuu
toteutuu
toteutuu
ei toteudu päätöksen mukaisena
toteutuu

12 Vanhus- ja vammaispalvelut, ostopalveluiden lopettaminen 1.6 alkaen (suihkutukset)
13 Vanhus- ja vammaispalvelut, asiakasohjauspalvelu, vampa sijaismäärärahat
14 Vanhus- ja vammaispalvelut, kotiaterioiden ulkoistus
15 Sosiaali- ja terveystoimen johto, koulutusmäärärahat
16 Sosiaali- ja terveystoimen johto, matkustus ja kuljetus

100 000 35 000

YHTEENSÄ

882 700 664 700

Henkilöstösäästöt

22 200 toteutuu
166 000 83 000
20 000 toteutuu
6 000 toteutuu

Listaus täyttämättä jääneistä tehtävistä:
• Kehittämispäällikkö 1.6.2020 lähtien (yhdistetty hoitotyön johtajan virkaan ja muodostettu kehittämisjohtajan
virka 1.9.2020 alkaen)
o Perustettu 1 sovellusasiantuntijan tehtävä
• Vapaaehtoistyön koordinaattori 1.9.2020 lähtien (yhdistetty hyvinvointikoordinaattorin tehtävään)
o Perustettu 0,5 suunnittelijan tehtävä, joka täytetään 1.6.2021 alkaen

Sosiaali –ja terveystoimen johdossa on yhdistetty tehtäviä irtisanoutumisten jälkeen. Kehittämispäällikön virka on yhdistetty hoitotyön johtajan virkaan. Tilalle perustettiin sovellusasiantuntijan työsuhteinen tehtävä. Vapaaehtoistyön koordinaattorin ja hyvinvointikoordinaattorin tehtävät yhdistettiin
ja jäljelle jääneestä tehtävästä perustettiin 0,5 suunnittelijan
työsuhteinen tehtävä, jota ei täytetä ennen 1.6.2021. Nettovaikutus –0,5 tehtävää.

Sivistystoimi
Keväällä arvioidut kestävän talouden säästöohjelman säästöt tehtiin senhetkisen arvion mukaan. Osa säästöarvioista
on ollut ylimitoitettuja, esim. palkanmaksun keskeytyksen
osuus sekä ateriapalveluiden osuus.
Sivistystoimen

kustannukset kasvavat koska epidemian vaikutukset lisäävät merkittävästi sijaisjärjestelyitä ja siitä johtuvia kustannuksia sivistystoimen tehtäväalueilla. Kevään myyntitulot ovat
laskeneet ja vaikuttaa edelleen koronan takia.

Säästötoimenpide

Säästöt 2020,
euroa

Campus vuokra ja palvelut, uudet tilat
Koulutuspalvelut, vuoden 2020 säästöt poikkeusolojen takia
Koulutuspalvelut, vuoden 2020 säästöt poikkeusolojen takia, siivous, sisäinen kulu
Koulutuspalvelut, vuoden 2020 säästöt poikkeusolojen takia, kouluruokailu, sis. kulu
Koulutuspalvelut, tuntikehysresurssin pienentäminen perusopetuksessa
Koulutuspalvelut, koulunkäynninohjaajaresurssi
Koulutuspalvelut, etäkoulutukseen suuremmat tilaisuudet
Kuva-hallinto, asiantuntijapalveluiden vähennys
Kirjastopalvelut, säästöjä (pääosin kertaluonteista, koronasta johtuvaa)
Kirjastopalvelut, menetetyt tulot (kertaluonteinen, koronasta johtuva)
Kulttuuripalvelut, erilaiset säästöt (pääosin kertaluonteista, koronasta johtuvaa)
Kulttuuripalvelut, menetetyt tulot (kertaluonteinen, koronasta johtuva)
Liikuntapalvelut, uinninvalvojat sekä kesälomatyöntekijät, säästöjä kuluissa
Liikuntapalvelut, muut säästöt (pääosin kertaluonteista, koronasta johtuvaa)
Liikuntapalvelut, menetetyt tulot (kertaluonteinen, koronasta johtuva)
Nuorisopalvelut, erilaiset säästöt (pääosin kertaluonteista, koronasta johtuvaa)
Nuorisopalvelut, menetetyt tulot (kertaluonteinen, koronasta johtuva)
Musiikkiopisto, erilaiset säästöt (pääosin kertaluonteista, koronasta johtuvaa)
Musiikkiopisto, säästö vuokrassa (kertaluonteinen, koronasta johtuva)
Musiikkiopisto, menetetyt tulot (kertaluonteinen, koronasta johtuva)
Taidekoulu, erilaiset säästöt (pääosin kertaluonteista, koronasta johtuvaa)
Taidekoulu, menetetyt tulot (kertaluonteinen, koronasta johtuva)
KoMbi, teatteri-ilmaisun opettajan viran täyttämättä jättäminen
KoMbi, muut säästötoimet (pääosin kertaluonteista, koronasta johtuvaa)
KoMbi talon ja tontin myynti 1.8.2022, laskennallinen 123 900 euroa/vuosi
KoMbi, menetetyt tulot (kertaluonteinen, koronasta johtuva)
Kuvan siivouspalvelut, sisäinen kulu
Kuvan rakenneselvitys, taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön rakennemuutos
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1 040 000
285 400
660 000
100 000
30 000
20 000
11 601
210 091
-11 200
86 536
-51 000
61 000
135 400
-325 000
34 000
-7 500
54 469
42 000
-113 445
26 800
-22 000
30 000
49 800

Arvioitu summa, jos ei toteudu
päätöksen mukaisena
toteutuu todennäköisesti
toteutuu todennäköisesti
toteutuu
ei toteudu päätöksen mukaisena, arvioitu säästö 0 euroa
toteutuu todennäköisesti
toteutuu
toteutuu
118 000
-20 000
toteutuu
toteutuu
tot. uinninvalv.osalta
toteutuu
toteutuu
toteutuu
toteutuu
toteutuu
toteutuu
toteutuu
toteutuu
toteutuu
toteutuu
toteutuu

-14 300 -16 350
120 900 toteutuu
25 000 toteutuu

Liikunnan rakenneselvitys
Varhaiskasvatus, määräaikaisten työsopimusten jatkamatta jättäminen ja vapaaehtoiset palkattomat vapaat
Varhaiskasvatus, muut säästötoimet (pääosin kertaluonteista, koronasta johtuvaa)
Varhaiskasvatus, säästö ateriapalveluissa, sisäinen kulu (kertaluonteinen, koronasta
johtuva)
Varhaiskasvatus, avoimet perhekahvilat suljetaan 1.8.2021
Varhaiskasvatus, perhepäivähoito vähennetään 2 htv, eläköitymisiä
Varhaiskasvatus, menetetyt tulot (kertaluonteinen, koronasta johtuva)
Sivistys yhteensä, säästöt
Sivistys yhteensä, menetetyt tulot
YHTEENSÄ
YHTEENSÄ KAUPUNGIN TASOLLA (huomioiden sisäiset kulut)

toteutuu
300 000 toteutuu todennäköisesti
394 460 toteutuu todennäköisesti
180 000
toteutuu
ei toteudu päätöksen mukaisena
78 000 toteutuu
-885 000 -745 000
3 975 457
-1 429 445
2 546 012
1 499 712

Henkilöstösäästöt

Varhaiskasvatuksessa on yhdistetty kaksi päiväkodinjohtajan virkaa, varhaiskasvatuksessa ja koulutuspalveluissa on
säännelty määräaikaisuuden kestoja. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa on jätetty teatteritaiteen lehtorin virka täyttämättä. Koulutuspalveluissa on tuntikehys pienentynyt. Suhdeluku tuntikehyksessä on säilynyt ennallaan.

Sivistystoimi on tehnyt suunnitelmia rekrytointien harkittuun
rajoittamiseen valtuuston päätösten mukaisesti. Tavoite on
vuonna 21 saavuttaa –15 htv ja vuonna 22 –16 htv, yhteensä
31 htv. Suurimmat määrät kohdentuvat kulttuuri- ja vapaaaikapalveluihin.

Kaupunkikehitys
Kaupunkikehityksen vuoden 2020 säästötoimenpiteet ovat
yhteensä 239 900 euroa. Säästöt kohdistuvat enimmäkseen
asiantuntijapalkkioihin, täyttämättä jätettävien tehtävien
henkilöstökuluihin, taksakorotuksiin sekä eräisiin palveluihin.

Säästöt kohdistetaan kustannuspaikoille kaupunginvaltuuston päätöksellä ja tullaan toteuttamaan suunnitelman mukaisesti. Toteutumista seurataan toiminnan kuukausiseurannan yhteydessä.

Säästötoimenpide
Saaristoavustuksen poistaminen
Taksojen korotus (kaupunkisuunnittelu)
Sijaisten ottamatta jättäminen (kaupunkisuunnittelu)
Kokonniemen liikuntakeskuksen määrärahojen (osa) jäädyttäminen
Ostopalvelujen vähentäminen (kuntatekniikka)
Kuorma-autonkuljettajan rekrytoinnin siirto myöhemmäksi
Nurmien hoitoluokkia muutetaan
Suunn.avust. vakanssin jättäminen täyttämättä 10/2020 (siirtyy eläkkeelle)
Rekrytoinnin lykkääminen (rakennusvalvonta)
Taksojen korotus (rakennusvalvonta)
Taksojen korotus (ympäristön suojelu)
Asiantuntijapalkkiot (maapolitiikka)
Elinkeinopäällikön tehtävä täytetään, mutta rekrytointi siirtyy myöhemmäksi
Kaupunkisuunnittelun asiantuntijapalkkioiden vähentäminen
Rinkelin kesäbussitoiminta keskeytetään toistaiseksi
YHTEENSÄ

Säästöt 2020,
Arvioitu summa, jos ei toteudu
euroa
päätöksen mukaisena
50 000 toteutuu
4 000 toteutuu
40 000
30 000
5 000
5 000
10 000
38 500
4 900
2 500
20 000
30 000

toteutuu
toteutuu
toteutuu
toteutuu
toteutuu
toteutuu
toteutuu
toteutuu
toteutuu
toteutuu

239 900

Henkilöstösäästöt

Listaus täyttämättä jääneistä tehtävistä (kk/vvvv alkaen):

Kaupunkikehityksen henkilöstösuunnitelmaa toteutetaan
luonnollisen poistuman kautta. Vuonna 2020 vähenee 3 tehtävää, ja vuonna 2021 1 tehtävä. Yhden hyväksytyn tehtävän täyttäminen siirretään vuodelta 2020 vuodelle 2021

-

34

maapolitiikka, mittausmies, 1.9.2019 alkaen
rakennustarkastaja 1.3.2020 alkaen
kaupunkisuunnittelu, suunnitteluavustaja 1.10.2020 alkaen
kuntatekniikka, suunnitteluavustaja 1.4.2021 alkaen

Itä-uudenmaan pelastuslaitos
Pelastuslaitos on pystynyt toimimiaan käyttö-talousmenojen
osalta suunnitellun säästöohjelman mukaisesti. Toimintakate on kuitenkin ylitetty n. 40.000 €. Tämä johtuu pääosin
Öljynsuojarahaston saamatta jääneestä avustuksesta
120.000 €. Tämän hetken tiedon valossa Öljynsuojarahasto

kuitenkin maksaisi osan öljyntorjunnan käyttökuluista Pelastuslaitokselle loppuvuoden aikana. Tästä saamme tarkemmin tietoa loppuvuodesta.

Säästötoimenpide

Säästöt 2020,
euroa
48 000
5 000
100 000
45 000
2 000
20 000
5 000
6 000
2 000
17 000
0
0
250 000

Sopimuspalokuntien lääkärintarkastusten laajentamisen siirto
Jäsenmaksut
Yksikönjohtajapäivystyksen lopetus, ylitöiden vähentäminen
Sopimuspalokuntien kuntotestausten laajentamisen siirto
Aineet ja tarvikkeet
Muut toimintakulut (vuokrat)
Ylityökustannusten karsinta
Palveluiden ostot
Aineet ja tarvikkeet
Rekrytointien siirto koronan jälkeiseen aikaan
Palveluiden ostot
Aineet ja tarvikkeet
YHTEENSÄ

Arvioitu summa, jos ei toteudu päätöksen mukaisena

toteutuu
toteutuu
toteutuu
toteutuu
toteutuu
toteutuu
toteutuu
toteutuu
toteutuu
toteutuu

toteutuu

vuoden aikana. Tästä saatu säästö vastaa yhtä HTV:tta.
Palkkauksessa kokonais-korvauksen mahdollistama entistä
tehokkaampi työvuorosuunnittelu on myös tuonut noin yhden HTV:n verran säästöjä

Henkilöstösäästöt
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos on toteuttanut henkilöstösäästöt siten, että Lapinjärven sivutoimisen henkilöstön ylläpitämä yksikönjohtajapäivystys on lopetettu kuluvan

Liikelaitos Porvoon tilapalvelut
Säästötoimenpiteiden toteutuminen

toteutuminen on tiedossa kun uudet yksikköhinnat ja talven
lumiolosuhteet ovat tiedossa.

Elokuusta lähtien on tehty ruokalistamuutoksia ja luomumaidosta on luovuttu kestävän talouden ohjelman mukaisesti.

Siivouksen työaikajärjestelyistä käydään edelleen keskusteluja asiakkaan kanssa. Ikkunapesujen hankintaa on harvennettu.

Talvikunnossapidon hankinta käynnissä. Tavoitteiden

Säästötoimenpide
Ruokalistamuutokset, edullisempia ruokia listalle
Pehmeä leipä muutetaan näkkäriksi kouluilla
Luomumaito vaihdetaan tavalliseksi rasvattomaksi maidoksi
Salaattipöydän raaka-aineet vaihdetaan edullisemmiksi
Nostetaan talvikunnossapidon hälytysrajaa uudelle sopimuskaudelle
Supistetaan uimahallin siivouksen varallaoloaikoja
Pestään ikkunat ja nosturilta käsin poistettavat pölyt joka toinen vuosi
Toimistotilatehokkuuden parantaminen
YHTEENSÄ
Henkilöstösäästöt
Kuluvana vuonna on jätetty toimia täyttämättä mutta samalla pandemiatilanne on edellyttänyt määräaikaista henkilöstötarvetta tehostetun siivouksen ja asiakkaan palvelutarpeen kasvusta johtuen.
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Säästöt 2020,
euroa
60 000
35 000
30 000
25 000
100 000
7 000
60 000
317 000

Arvioitu summa, jos ei toteudu päätöksen mukaisena

Porvoon Vesi
Henkilöstösäästöt

Investointihankkeet ja työohjelman toteutuminen

Porvoon veden henkilöstösäästövelvoite on yhden vakanssin pysyvä vähennys v. 2022 mennessä. Vähennys toteutetaan siten, että täyttämättä jätettävän tehtävän kohdentuminen päätetään myöhemmin 2022 loppuun mennessä. Talousarvion henkilöstösuunnitelmassa vähennys on merkitty
suunnittelijan vakanssiin, mutta vähennys ei kohdennu välttämättä ko. tehtävään.

Työohjelmaan on tehty säästötoimenpiteitä, joiden arvioidaan tuovan noin 800 000 euron säästöt. Toimenpiteet ovat
lähinnä ei kiireellisten hankkeiden siirtäminen. Hankkeita on
myös siirtynyt muista syistä, eikä näiden tilalle ole täysmittaisesti aloitettu korvaavia hankkeita.

Säästöt 2020,
euroa

Käyttötalous/ Säästötoimenpide
Laitosten(kesä)kunnossapitotyöntekijää ei enää palkata, töiden uudelleenjärjestely
Verkostosuunnittelija ei toistaiseksi palkata (koska hankkeita siirtyy)
Suunnitteluinsinööri aloitti 6.4. ja edellinen lopetti 11/2019
Työntekijällä 60 % työaika
Putket, varaosat, jätevesianalyysit, näytteenotot kilpailutetaan suurempina kokonaisuuksina

Arvioitu summa, jos ei toteudu päätöksen mukaisena

17 000
70 000
15 000
18 000

Sopimuskausi alkaa
1.1.2021
5 000 ei käynnisty v. 2020

Ferron hankintarengas
Kulloon rakennuttajakonsultin työt osin omana työnä (yht. 20000 eur/a)
Tehdään omavalvonnan vesianalyyseistä osa itse kenttämittauksin (happi, rauta, sameus)
Eläköitymisten yhteydessä harkitaan, voidaanko toimintoja järjestää muulla tavoin
Energiatehokkuuden käyttö pumppujen yms. valinnassa
Digitalisaation hyödyntäminen (kirjeiden, tiedotteiden, laskujen yms. jakelu sähköisesti)
Rakentamishankkeiden aikataulun tehostaminen (työmaayleiskulut optimoidaan)
Yhteensä

ei eläköitymisiä v. 2020

125 000

Kuninkaantien työterveys
Kuninkaantien työterveys vuokraa Veritakselta noin 1000
m2 toimitilaa Porvoon Kuninkaanportissa ja vuosittainen tilavuokra on 281 300 €. Säästötavoitteena on vähentää
vuokrattavaa tilaa luovuttamalla kerroksen yhdestä

päädystä noin kahdeksan huonetta. Työterveys on irtisanonut kahdeksan huonetta kesäkuussa 2020. Irtisanomisaika
on yksi vuosi.

Säästöt 2020,
Arvioitu summa, jos ei toteudu päätökeuroa
sen mukaisena
28 700 toteutuu
-47 300
6 530 toteutuu
-11 800
20 000
-30 000
21 600 toteutuu
-35 500

Säästötoimenpide
1. Työterveyshoitajan sijaisuus (8 kk)
Myyntituottojen menetys
2. Työterveyshoitajan toimi (2 kk)
Myyntituottojen menetys
3. Sairaanhoitolääkäri
Myyntituottojen menetys
4. Sote:n siirretty työterveyshoitajan henkilöstökulut
Myyntituottojen menetys
3. Tilojen optimointi / tilojen supistaminen 1/4 osa (281 000 €)
Yhteensä säästöt
Yhteensä myyntituottojen menetys

76 830
-124 600
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Investoinnit

INVESTOINNIT
Talonrakennus

TA2020

Muutos

TA2020
muutettu

Arvio toteumasta jos
poikkeaa päätöksestä

-15 500 000

-4 800 000

5302 Hinthaaran sivistyskeskus (siirretty)

-400 000

-200 000

-10 700 000

5316 Huhtisen koulu (siirretty)

-800 000

-500 000
-3 500 000

-

-200 000 -100 000

5339 Jokilaakson koulu (siirretty)

-4 900 000

-300 000
-1 400 000

5406 Kvarnbackens skola (sirretty)

-1 400 000

-400 000

-1 000 000

toteutuu

5420 Lyceiparkens skola (siirretty)

-400 000

-400 000

0

toteutuu

5425 Borgå gymnasium (siirretty)

-800 000

-800 000

0

toteutuu

5439 Itäisten alueiden koulut

-600 000

-600 000

0

toteutuu

0

5535 Jäähalli

-200 000

-200 000

5555 Kirjasto

-500 000

-500 000

-8 326 000

-1 020 000

-7 306 000

-66 000

-40 000

-26 000

Kaupunkikehityslautakunta
1075 Maastomittaus- ja tulostuslaitteet
Kuntatekniikka

-

toteutuu
0 -100 000
toteutuu

-6 910 000

-980 000

-5 930 000

6069 Talousarvio uudisrakennus, kadut

-2 760 000

-370 000

-2 390 000

6070 Talousarvio perusparannus, kadut

-640 000

-40 000

-600 000

-1 700 000

-550 000

-1 150 000

-100 000

-20 000

-80 000

-1 506 000

-205 000

-1 301 000

-1 506 000

-205 000

-1 301 000

1057 Jäähallin tulostaulu (pois)

-30 000

-30 000

0

toteutuu

1059 Pallokentän kaukalo (pois)

-50 000

-50 000

0

toteutuu

1063 Liikuntapalvelujen traktorit (siirto)

-75 000

-75 000

0

toteutuu

4259 Uimarannat, erittelemättömät (pois v 2020)

-50 000

-50 000

0

toteutuu

6899 Puistot, erittelemätön
7239 Avo-ojien perusparannus
SIVISTYSTOIMI
Sivistyslautakunta
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toteutuu 980 teur

