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Kunnanhallitus 29.10.2018 § 265
Kunnanjohtajan ehdotus talousarvioksi 2019 ja taloussuunnitelmaksi
2020-2021 esitellään kunnanhallitukselle.
Talousarvioehdotus jaetaan sähköisesti kunnanhallituksen jäsenille ennen
kokousta ja paperisena versiona kokouksessa.
Toimialajohtajat esittelevät kokouksessa oman toimialansa
talousarvioesityksen.
Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Jarkko Salonen, puh. 040 726 2990.
Ehdotus

kunnanjohtaja
Kunnanhallitus aloittaa talousarvion ja taloussuunnitelman varsinaisen
käsittelyn yleisesittelyllä ja päättää jatkaa talousarvion yksityiskohtaista
käsittelyä seuraavassa kokouksessa..

Päätös

kunnanhallitus:
Merkittin, että tämä asia käsiteltiin asialistan ensimmäisenä asiana ja että
asian käsittelyn ajan läsnä asiantuntijoina olivat sivistystoimenjohtaja Pia
Harmokivi ja tekninen johtaja Harri Hoffren. Merkittiin edelleen, että
Sinikka Heinonen saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 19:44 ja että
Terhi Kare poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 21:02.
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.
________

Kunnanhallitus 05.11.2018 § 276
Kunnanhallitus jatkaa talousarvion yksityiskohtaista käsittelyä.
Kunnanjohtajan ehdotus vuoden 2019 talousarvioksi ja

taloussuunnitelmaksi 2020-2021 on liitteenä. (jaettu edellisessä
kokouksessa, ei toimiteta erillisenä uudestaan)
Ehdotus

Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy
liitteenä olevan vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille
2020-2021 liitteineen ja sitovuusmääräyksineen.

Päätös

kunnanhallitus:
Keskustelun aikana talousarvioon esitettiin seuraavat muutokset, jotka
kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi.
Terhi Kare esitti Atte Savelaisen kannattamana, että Iitin vuokratalot Oy:n
tavoitteisiin s. 14 lisätään
- Vähintään yksi hissiavustuskohde vireillä
- Asuntojen tason ylläpito nykynormien mukaisena
- Asuintalot valokuidun piirissä, mikäli tarjolla
Eemeli Lehtinen esitti Atte Savelaisen kannattamana, että Iitin Vuokratalot
Oy:n tavoitteisiin s. 14 lisätään
- Uudisrakentamisen mahdollisuudet selvitetään.
Merkittiin, että Terhi Kare ja Seppo Lehtinen poistuivat kokouksesta ennen
tämän asian käsittelyn päättymistä klo 19:59.
Puheenjohtajan esityksestä kunnanhallitus päätti yksimielisesti jatkaa
talousarvion käsittelyä 20.11.2018 pidettävässä kokouksessa.
________

Kunnanhallitus 20.11.2018 § 288
Talousarvion viimeisen käsittelyn jälkeen Kuntaliitto on julkaissut uuden
verotuloarvion vuodelle 2019. Marraskuun verotuloennustekehikoissa on
huomioitu budjettiriihessä linjatut verotuksen muutokset ja
valtiovarainministeriön viimeisimmät ennusteet. Lisäksi ennusteessa on
huomioitu lokakuun tilitykset sekä Verohallinnon lopulliset verotiedot
verovuoden 2017 verotuksesta.
Ennustettu verotulojen kertymän kasvu on vahvaa vuodelle 2019, mutta
edellämainittujen tarkennusten jälkeen Iitin kunnan kuntakohtainen ennuste
on laskenut aiemmasta. Tämä muutos esitetään huomioitavaksi
talousarviossa, muutoin talousarvion sisältö on aiemman käsittelyn
mukainen. Verotuloennusteen lasku pienentää tilikauden tulosta noin 100
000 euron verran.

Tilastotietoja talousarvion yleisessä osassa on myös päivitetty ajantasalle.
Talousarviokirjan viimeinen versio postitetaan erillisenä lähetyksenä.
Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Jarkko Salonen, puh. 040 726 2990
Ehdotus

Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy
liitteenä olevan vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille
2020-2021 liitteineen ja sitovuusmääräyksineen.

Päätös

kunnanhallitus:
Kunnanhallitus käsitteli talousarvioehdotuksen osien mukaisessa
järjestyksessä.
Yleinen osa (s. 1-12) hyväksyttiin yksimielisesti.
Hallinto- ja talousjohtaja oikeutetaan täydentämään tilasto ja
yhteenvetotiedot asiakirjaan ennen valtuustokäsittelyä.
Strategiaosan (s. 13-14) käsittelyn aikana Merja Lonka esitti Sinikka
Heinosen kannattamana seuraavia muutoksia.
s. 14
Tavoitteet konsernijohdolle
- Jäähallin tilanne ja peruste toimia edelleen erillisenä yhtiönä selvitetään
maaliskuun loppuun mennessä. Samalla ratkaistaan jäähallin
pukukoppi-investointi.
- Kunnan tytäryhtiöiden yhtiöjärjestykset käydään läpi ja uusitaan
tarvittavilta osin ennen kevään yhtiökokouksia
Iitin vuokratalot Oy
- Iitin vuokratalot alkavat omalta osaltaan valmistella Salmikodin
mahdollista myyntiä
Kausalan lämpö Oy
- Kausalan lämpö tekee 100 000€ positiivisen tuloksen
Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen edellä mainitut Merja
Longan Sinikka Heinosen kannattamana esittämät muutokset yksimielisesti.
Käyttötalousosan (s. 15-45) käsittelyn aikana Merja Lonka esitti Sinikka
Heinosen kannattamana seuraavia muutoksia:

s. 17 Kehittämispalvelut
Valtuuston hyväksymät tavoitteet
Kehittäminen
- Kunnan vuosikate nostetaan vuoden 2019 aikana 200 parhaan kunnan
joukkoon. Petraamista jatketaan myös seuraavina vuosina
- Tonttimyynnissä aktivoidutaan, tontteja myydään kaksinkertainen määrä
vuoteen 2018 verrattuna
- Väkiluvun väheneminen pysäytetään. Laaditaan tätä varten
toimintaohjelma, johon kaikki hallintokunnat sitoutuvat.
-Torikahvila aloittaa toimintansa Kausalan torilla kesällä 2019
s. 20 Sisäiset palvelut
Valtuuston hyväksymät tavoitteet
- Toteutetaan henkilöstöselvitys, jolla kartoitetaan työilmapiiriä,
työkuormaa, työssä jaksamista sekä johtajuuden toimivuutta. Kunnasta
hakeudutaan kiihtyvällä tahdilla muualle töihin. Tämä on riski
jatkuvuudelle.
s. 22 Perusturvapalvelut
Tulosalueen perustelut
- Palkataan osa-aikainen ja määräaikainen sosiaalijohtaja, jolla varmistetaan,
että kunnalla on osaamista ja resursseja omalta osaltaan tehdä
ennaltaehkäisevää työtä ja että HYKY:lle vuodelle 2019 varatut 24
miljoonaa € riittävät. Palvelusopimukseen kirjatun Iitti-toimintamallin
käyttöönotto edellyttää panostusta kunnan puolelta.
s.22
Sosiaalipalvelut ja perusterveydenhuolto
Toimintamenot lisäystä 70 000 euroa (Sosiaalijohtajan palkkaus 45 000
euroa sivukuluineen sekä n. 25000 euroa muita toimintakuluja selvityksiin
ja kehittämiseen)
s. 39
Yhdyskuntapalvelut
Toimintamenot vähennetään 40 000 euroa (20 000 palvelujen ostoista ja 20
000 yksityistieavustuksista)
s. 42
Kiinteistöpalvelut
Toimintamenot vähennetään 30 000 euroa (palvelujen ostoista)
Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen edellä luetellut Merja
Longan Sinikka Heinosen kannattamana esittämät muutokset yksimielisesti.
Tuloslaskelmaosa (s. 46-47) hyväksyttiin yksimielisesti edellä mainittujen
muutosten mukaisesti päivitettynä.

Investointiosan (s. 48-55) Käsittelyn aikana Terhi Kare esitti Merja
Longan kannattamana seuraavia muutoksia:
s. 50
Julkinen käyttöomaisuus
Sorronniemen tiestön päällystys siirretään vuodelta 2019 vuodelle 2020
Lisätään uusi hanke
Mankalan riippusilta
menot 30 000 euroa
S. 51
Satama- ja laituriratkaisujen kehittäminen
korotetaan menoarvio 95 000 euroon (aiemmin 40 000)
Julistettuaan keskustelun investointiosan kohdalta päättyneeksi
puheenjohtaja määräsi toimitettavaksi äänestyksen ja esitti suoritettavaksi
nimenhuuto äänestyksen siten, että kunnanjohtajan ehdotus on JAA ja Terhi
Karen ehdotus on EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 JAA-ääntä (Laaksonen, Vierumäki,
Lehtinen E.) ja 5 EI-ääntä (Heinonen, Kare, Lonka, Ojala, Savelainen)
Poissa 1 (Lehtinen S).
Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen investointiosan Terhi
Karen esittämin muutoksin.
Rahoitusosan (s. 56-57) käsittelyn aikan Merja Lonka esitti ja Sinikka
Heinonen kannattamana seuraavia muutoksia:
s. 56
Sisällytetään 2,3 miljoonan euron lainamääräraha Kymijoen Kyläkuitu
osuuskunnalle, jotta Iitin kunnan alueella olevien Kuukso-Sääskjärven sekä
Vuolenkosken hankealueiden osat saadaan toteutettua vuosien 2019 ja 2020
aikana sekä varmistetaan Kausalan alueen osittainen rakentaminen
Antolainojen lisäys TA 2019 2 300 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 7 800 000 euroa
Julistettuaan keskustelun rahoitusosan kohdalla päättyneeksi puheenjohtaja
määräsi toimitettavaksi äänestyksen ja esitti suoritettavaksi nimenhuuto
äänestyksen siten, että kunnanjohtajan ehdotus on JAA ja Merja Longan
ehdotus on EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 JAA-ääntä (Laaksonen, Vierumäki,
Lehtinen E.) ja 5 EI-ääntä (Heinonen, Kare, Lonka, Ojala, Savelainen)

Poissa 1 (Lehtinen S).
Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen rahoitusosan Merja
Longan esittämin muutoksin.
Yhteenvetotaulukot (s. 58-60) hyväksyttiin yksimielisesti edellä
mainittujen muutosten mukaisesti päivitettynä.
Päätettyään kokonaisuudessaan talousarviokirjan käsittelyn, puheenjohtaja
totesi kunnanhallituksen edellä mainittujen muutosten jälkeen päättäneen
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan
vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2020-2021
liitteineen ja sitovuusmääräyksineen.
Merkittiin, että Seppo Lehtinen poistui kokouksesta klo 20:16
käyttötalousosan käsittelyn aikana ennen äänestyksiä ja asian
päätöksentekoa.
Merkittiin, että Juha Vierumäki poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn
päätyttyä klo 21:34.
________
Kunnanhallitus 20.11.2018 § 288
Talousarvion viimeisen käsittelyn jälkeen Kuntaliitto on julkaissut uuden
verotuloarvion vuodelle 2019. Marraskuun verotuloennustekehikoissa on
huomioitu budjettiriihessä linjatut verotuksen muutokset ja
valtiovarainministeriön viimeisimmät ennusteet. Lisäksi ennusteessa on
huomioitu lokakuun tilitykset sekä Verohallinnon lopulliset verotiedot
verovuoden 2017 verotuksesta.
Ennustettu verotulojen kertymän kasvu on vahvaa vuodelle 2019, mutta
edellämainittujen tarkennusten jälkeen Iitin kunnan kuntakohtainen ennuste
on laskenut aiemmasta. Tämä muutos esitetään huomioitavaksi
talousarviossa, muutoin talousarvion sisältö on aiemman käsittelyn
mukainen. Verotuloennusteen lasku pienentää tilikauden tulosta noin 100
000 euron verran.
Tilastotietoja talousarvion yleisessä osassa on myös päivitetty ajantasalle.
Talousarviokirjan viimeinen versio postitetaan erillisenä lähetyksenä.
Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Jarkko Salonen, puh. 040 726 2990
Ehdotus

Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy

liitteenä olevan vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille
2020-2021 liitteineen ja sitovuusmääräyksineen.
Päätös

kunnanhallitus:
Kunnanhallitus käsitteli talousarvioehdotuksen osien mukaisessa
järjestyksessä.
Yleinen osa (s. 1-12) hyväksyttiin yksimielisesti.
Hallinto- ja talousjohtaja oikeutetaan täydentämään tilasto ja
yhteenvetotiedot asiakirjaan ennen valtuustokäsittelyä.
Strategiaosan (s. 13-14) käsittelyn aikana Merja Lonka esitti Sinikka
Heinosen kannattamana seuraavia muutoksia.
s. 14
Tavoitteet konsernijohdolle
- Jäähallin tilanne ja peruste toimia edelleen erillisenä yhtiönä selvitetään
maaliskuun loppuun mennessä. Samalla ratkaistaan jäähallin
pukukoppi-investointi.
- Kunnan tytäryhtiöiden yhtiöjärjestykset käydään läpi ja uusitaan
tarvittavilta osin ennen kevään yhtiökokouksia
Iitin vuokratalot Oy
- Iitin vuokratalot alkavat omalta osaltaan valmistella Salmikodin
mahdollista myyntiä
Kausalan lämpö Oy
- Kausalan lämpö tekee 100 000€ positiivisen tuloksen
Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen edellä mainitut Merja
Longan Sinikka Heinosen kannattamana esittämät muutokset yksimielisesti.
Käyttötalousosan (s. 15-45) käsittelyn aikana Merja Lonka esitti Sinikka
Heinosen kannattamana seuraavia muutoksia:
s. 17 Kehittämispalvelut
Valtuuston hyväksymät tavoitteet
Kehittäminen
- Kunnan vuosikate nostetaan vuoden 2019 aikana 200 parhaan kunnan
joukkoon. Petraamista jatketaan myös seuraavina vuosina
- Tonttimyynnissä aktivoidutaan, tontteja myydään kaksinkertainen määrä
vuoteen 2018 verrattuna
- Väkiluvun väheneminen pysäytetään. Laaditaan tätä varten
toimintaohjelma, johon kaikki hallintokunnat sitoutuvat.
-Torikahvila aloittaa toimintansa Kausalan torilla kesällä 2019

s. 20 Sisäiset palvelut
Valtuuston hyväksymät tavoitteet
- Toteutetaan henkilöstöselvitys, jolla kartoitetaan työilmapiiriä,
työkuormaa, työssä jaksamista sekä johtajuuden toimivuutta. Kunnasta
hakeudutaan kiihtyvällä tahdilla muualle töihin. Tämä on riski
jatkuvuudelle.
s. 22 Perusturvapalvelut
Tulosalueen perustelut
- Palkataan osa-aikainen ja määräaikainen sosiaalijohtaja, jolla varmistetaan,
että kunnalla on osaamista ja resursseja omalta osaltaan tehdä
ennaltaehkäisevää työtä ja että HYKY:lle vuodelle 2019 varatut 24
miljoonaa € riittävät. Palvelusopimukseen kirjatun Iitti-toimintamallin
käyttöönotto edellyttää panostusta kunnan puolelta.
s.22
Sosiaalipalvelut ja perusterveydenhuolto
Toimintamenot lisäystä 70 000 euroa (Sosiaalijohtajan palkkaus 45 000
euroa sivukuluineen sekä n. 25000 euroa muita toimintakuluja selvityksiin
ja kehittämiseen)
s. 39
Yhdyskuntapalvelut
Toimintamenot vähennetään 40 000 euroa (20 000 palvelujen ostoista ja 20
000 yksityistieavustuksista)
s. 42
Kiinteistöpalvelut
Toimintamenot vähennetään 30 000 euroa (palvelujen ostoista)
Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen edellä luetellut Merja
Longan Sinikka Heinosen kannattamana esittämät muutokset yksimielisesti.
Tuloslaskelmaosa (s. 46-47) hyväksyttiin yksimielisesti edellä mainittujen
muutosten mukaisesti päivitettynä.
Investointiosan (s. 48-55) Käsittelyn aikana Terhi Kare esitti Merja
Longan kannattamana seuraavia muutoksia:
s. 50
Julkinen käyttöomaisuus
Sorronniemen tiestön päällystys siirretään vuodelta 2019 vuodelle 2020
Lisätään uusi hanke
Mankalan riippusilta
menot 30 000 euroa

S. 51
Satama- ja laituriratkaisujen kehittäminen
korotetaan menoarvio 95 000 euroon (aiemmin 40 000)
Julistettuaan keskustelun investointiosan kohdalta päättyneeksi
puheenjohtaja määräsi toimitettavaksi äänestyksen ja esitti suoritettavaksi
nimenhuuto äänestyksen siten, että kunnanjohtajan ehdotus on JAA ja Terhi
Karen ehdotus on EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 JAA-ääntä (Laaksonen, Vierumäki,
Lehtinen E.) ja 5 EI-ääntä (Heinonen, Kare, Lonka, Ojala, Savelainen)
Poissa 1 (Lehtinen S).
Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen investointiosan Terhi
Karen esittämin muutoksin.
Rahoitusosan (s. 56-57) käsittelyn aikan Merja Lonka esitti ja Sinikka
Heinonen kannattamana seuraavia muutoksia:
s. 56
Sisällytetään 2,3 miljoonan euron lainamääräraha Kymijoen Kyläkuitu
osuuskunnalle, jotta Iitin kunnan alueella olevien Kuukso-Sääskjärven sekä
Vuolenkosken hankealueiden osat saadaan toteutettua vuosien 2019 ja 2020
aikana sekä varmistetaan Kausalan alueen osittainen rakentaminen
Antolainojen lisäys TA 2019 2 300 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 7 800 000 euroa
Julistettuaan keskustelun rahoitusosan kohdalla päättyneeksi puheenjohtaja
määräsi toimitettavaksi äänestyksen ja esitti suoritettavaksi nimenhuuto
äänestyksen siten, että kunnanjohtajan ehdotus on JAA ja Merja Longan
ehdotus on EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 JAA-ääntä (Laaksonen, Vierumäki,
Lehtinen E.) ja 5 EI-ääntä (Heinonen, Kare, Lonka, Ojala, Savelainen)
Poissa 1 (Lehtinen S).
Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen rahoitusosan Merja
Longan esittämin muutoksin.
Yhteenvetotaulukot (s. 58-60) hyväksyttiin yksimielisesti edellä
mainittujen muutosten mukaisesti päivitettynä.
Päätettyään kokonaisuudessaan talousarviokirjan käsittelyn, puheenjohtaja
totesi kunnanhallituksen edellä mainittujen muutosten jälkeen päättäneen

ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan
vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2020-2021
liitteineen ja sitovuusmääräyksineen.
Merkittiin, että Seppo Lehtinen poistui kokouksesta klo 20:16
käyttötalousosan käsittelyn aikana ennen äänestyksiä ja asian
päätöksentekoa.
Merkittiin, että Juha Vierumäki poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn
päätyttyä klo 21:34.
________
Kunnanvaltuusto
Talousarviokirjaan on päivitetty kunnanhallituksen päättämät muutokset.
Talousarviokirjan viimeinen versio postitetaan erillisenä lähetyksenä.
Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Jarkko Salonen, puh. 040 726 2990
Ehdotus

Kunnanhallitus:
Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2019 talousarvion ja
taloussuunnitelman vuosille 2020-2021 liitteineen ja
sitovuusmääräyksineen.

Päätös

kunnanvaltuusto:
Puheenjohtaja esitti käsittelyjärjestykseksi seuraavaa:
Ryhmäpuheenvuorot/yleiskeskustelu
Yksityiskohtainen käsittely, jonka aikana tulee tehdä muutosehdotukset
Yleinen osa s. 2-12
Strateginen osa s. 13-15
Käyttötalousosa s. 16-46, käydään läpi toimialoittain
Tuloslaskelmaosa s. 47-48
Investointiosa s. 49-56
Rahoitusosa
ja yhteenvetotaulukot s. 57-61
Käsittelyjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.
Yksityiskohtainen käsittely (äänestykset nimenhuutoäänestyksinä,
kunnanhallituksen ehdotus JAA ja muutosehdotus EI)
Yleinen osa:

Keskustelun aikana valtuutettu Hannu Suhonen esitti, että s. 10
tilivelvollisiin lisätään sosiaalisihteeri. Julistettuaan keskustelun yleisestä
osasta päättyneeksi puheenjohtaja totesi Hannu Suhosen esityksen
raukeavan kannattamattomana ja valtuuston hyväksyneen yleisen osan
kunnanhallituksen esityksen mukaisena.
Strategiaosa:
Keskustelun aikana valtuutettu Hannu Suhonen esitti, että s. 14
takausprovisiot poistetaan tytäryhteisöjen yhteisistä tavoitteista,
Vuorataloyhtiön tavoitteista poistetaan kohta sekä Kausalan Lämpö Oy
Poistetaan 1. kohta. Julistettuaan keskustelun strategiaosasta päättyneeksi
puheenjohtaja totesi näiden Hannu Suhosen esitysten raukeavan
kannattamattomana ja valtuuston hyväksyneen strategiaosan
kunnanhallituksen esityksen mukaisena.
Käyttötalousosa:
Hallintopalvelujen toimiala
Keskustelun aikana valtuutettu Eemeli Lehtinen esitti valtuutettujen Janne
Aalto, Riitta Alestalo ja Seppo Lehtinen kannattamana, että sisäisiin
palveluihin s. 21 lisätään taloushallinnon controllerin toimi ja tätä varten n.
63 000 euron määrärahavarausta henkilöstömenoihin.
Valtuutettu Hannu Suhonen esitti, että s. 16 tavoite kokousten määrän
vähentämisestä poistetaan, s. 18 yhteistyösipimukset LADEC ja
LahtiRegion poistetaan ja s. 18 Perheniemen tuulivoimayleiskaavan
hyväksymistä koskteva tavoite poistetaan.
Valtuutettu Janne Aalto esitti valtuutettujen Markku Saarelma ja Riitta
Alestalo kannattamana, että s. 18-19 poistetaan elinkeinojohtajan
palkkaamiseen varatut määrärahat 50.000 euroa.
Julistettuaan keskustelun hallintopalvelujen toimialan osalta päättyneeksi
puheenjohtaja totesi Hannu Suhosen esitysten kannattamattomina
raukeavan.
Muiden muutosehdotusten osalta puheenjohtaja määräsi toimitettavaksi
äänestyksen ja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestykset siten, että
kunnanhallituksen pohjaesitys on JAA ja kannatettu muutosehdotus on EI.
Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti.
Ensimmäisessä äänestyksessä kunnanhallituksen esityksen ja valtuutettu
Aallon esityksen (poistetaan elinkeinojohtaja) kesken annettiin 12
JAA-ääntä (Heinonen, Kare, Lonka, Mertakorpi, Mettälä, Ojala, Pasila,

Savelainen, Tuomala, Viitala, Yli-Kaitala, Peltola) ja 15 EI-ääntä (Aalto,
Alestalo, Dahl, Drockila, Hutri, Kankkunen, Koivunen, Laaksonen,
Lehtinen E, Lehtinen S, Nordlund, Saarelma, Suhonen, Söderholm,
Vierumäki). Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston hyväksyneen valtuutettu
Aallon esityksen elinkeinojohtajan palkkaamiseen varattujen määrärahojen
50 000 euroa poistamisesta talousarviosta.
Toisessa äänestyksessä kunnanhallituksen esityksen ja valtuutettu Eemeli
Lehtisen esityksen (lisätään taloushallinnon controller) kesken annettiin 2
JAA-ääntä (Heinonen, Kare) ja 24 EI-ääntä (Aalto, Alestalo, Dahl, Drockila,
Hutri, Kankkunen, Koivunen, Laaksonen, Lehtinen E, Lehtinen S, Lonka,
Mertakorpi, Mettälä, Nordlund, Pasila, Saarelma, Savelainen, Suhonen,
Söderholm, Tuomala, Vierumäki, Viitala, Yli-Kaitala, Peltola) lisäksi
annettiin 1 TYHJÄ-ääni (Ojala). Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston
hyväksyneen valtuutettu Eemeli Lehtisen esityksen taloushallinnon
controllerin toimen lisäämisestä ja tätä varten n. 63 000 euron
määrärahavarauksesta.
Perusturvapalvelujen toimiala
Keskustelun aikana valtuutettu Janne Aalto esitti valtuutettujen Alestalo,
Saarelma, Vierumäki ja Hutri kannattamana, että s. 23 poistetaan kohta
"osa-aikainen ja määräaikainen sosiaalijohtaja" ja siihen varatut määrärahat
70 000 euroa.
Julistettuaan keskustelun perusturvapalvelujen toimialan osalta päättyneeksi
puheenjohtaja määräsi toimitettavaksi äänestyksen ja esitti suoritettavaksi
nimenhuutoäänestykset siten, että kunnanhallituksen pohjaesitys on JAA ja
Aallon muutosehdotus on EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa äänestyksessä kunnanhallituksen esityksen ja valtuutettu Aallon
esityksen (poistetaan sosiaalijohtaja) kesken annettiin 12 JAA-ääntä
(Heinonen, Kare, Lehtinen S, Lonka, Mertakorpi, Mettälä, Pasila,
Savelainen, Tuomala, Viitala, Yli-Kaitala, Peltola) ja 14 EI-ääntä (Aalto,
Alestalo, Dahl, Drockila, Hutri, Kankkunen, Koivunen, Laaksonen,
Lehtinen E, Nordlund, Saarelma, Suhonen, Söderholm, Vierumäki), lisäksi
annettiin 1 TYHJÄ-ääni (Ojala). Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston
hyväksyneen valtuutettu Aallon esityksen osa-aikaista ja määraikaista
sosiaalijohtajaa koskevan kirjauksen ja siihen varattujen määrärahojen 70
000 euroa poistamisesta talousarviosta.
Sivistyspalvelujen toimiala
Keskustelun aikana valtuutettu Hannu Suhonen esitti, että s. 37 poistetaan
omatoimiasiointia koskevat kirjaukset ja palautetaan talousarvioon
liikuntasihteerin virka. Julistettuaan keskustelun sivistyspalvelujen
toimialasta päättyneeksi puheenjohtaja totesi näiden Hannu Suhosen

esitysten raukeavan kannattamattomana ja valtuuston hyväksyneen
sivistyspalvelujen toimialan kunnanhallituksen esityksen mukaisena.
Teknisten palvelujen toimiala
Keskustelun aikana valtuutettu Riitta Tuomala esitti Mertakorven
kannattamana, että s. 41-42 lisätään yksityistieavustusten määrärahaan 20
000 euroa.
Valtuutettu Janne Aalto esitti Lehtinen S, Hutri ja Alestalo kannattamana,
että s. 41-44 lisätään yhdyskuntapalvelujen palvelujen ostoihin 20 000
euroa, yksityistieavustuksiin 20 000 euroa sekä kiinteistönhoidon palvelujen
ostoihin 30 000 euroa.
Merkittiin, että valtuutettu Jyrki Nordlund poistui kokouksesta tämän asian
käsittelyn aikana klo 16:24 ennen äänestyksiä.
Julistettuaan keskustelun teknisten palvelujen toimialan osalta päättyneeksi
puheenjohtaja määräsi toimitettavaksi äänestyksen ensin Tuomalan ja
Aallon muutosehdotusten kesken ja esitti suoritettavaksi
nimenhuutoäänestykset siten, että Tuomalan ehdotus on JAA ja Aallon
ehdotus on EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa äänestyksessä valtuutettu Tuomalan ja valtuutettu Aallon
esityksen kesken annettiin 10 JAA-ääntä (Heinonen, Kare, Lonka,
Mertakorpi, Pasila, Savelainen, Tuomala, Viitala, Yli-Kaitala, Peltola) ja 16
EI-ääntä (Aalto, Alestalo, Dahl, Drockila, Hutri, Kankkunen, Koivunen,
Laaksonen, Lehtinen E, Lehtinen S, Mettälä, Ojala, Saarelma, Suhonen,
Söderholm, Vierumäki), lisäksi 1 POISSA (Nordlund). Puheenjohtaja totesi
Aallon esityksen voittaneen äänestyksen.
Toisessa äänestyksessä vastakkain olivat kunnanhallituksen pohjaedotus
(JAA) ja Aallon muutosehdotus (EI). Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5
JAA-ääntä (Heinonen, Kare, Lonka, Savelainen ja Yli-Kaitala) ja 21
EI-ääntä (Aalto, Alestalo Dahl, Drockila, Hutri, Kankkunen, Koivunen,
Laaksonen, Lehtinen E, Lehtinen S, Mertakorpi, Mettälä, Ojala, Pasila,
Saarelma, Suhonen, Söderholm, Tuomala, Vierumäki, Viitala, Peltola),
lisäksi 1 POISSA (Nordlund). Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston
päättäneen lisätä yhdyskuntapalvelujen palvelujen ostoihin 20 000 euroa,
yksityistieavustuksiin 20 000 euroa sekä kiinteistönhoidon palvelujen
ostoihin 30 000 euroa.
Merkittiin, että valtuutettu Terhi Kare poistui kokouksesta tämän toimialan
käsittelyn päätyttyä klo 16:37.
Tuloslaskelmaosa hyväksyttiin yksimielisesti edellä mainituin muutoksin
korjattuna.

Investointiosa
Keskustelunaikana valtuutettu Markku Saarelma esitti Dahlin kannattamana,
että kohdasta muut pitkävaikutteiset menot poistetaan vuodelta 2019 250
000 euron määräraha osuuteen haja-asutusalueen laajakaistayhteyksiin.
Valtuutettu Riitta Alestalo esitti Pasilan, Ojalan Lehtinen S ja Drockilan
kannattamana, että Sorronniemen tiestöön varattu määräraha 190 000 euroa
siirretään vuodelta 2020 vuodelle 2019.
Edelleen valtuutettu Riitta Alestalo esitti Aallon ja Suhosen kannattamana,
että Mankalan riippusilta poistetaan investointiohjelmasta kokonaan.
Valtuutettu Hannu Suhonen esitti, että terveysaseman muutostyöt ja osuus
KymiRing liikennejärjestelyistä poistetaan investointiohjelmasta ja
Taipaleen siltaan varattu määräraha puolitetaan. Lisäksi valtuutettu Suhonen
esitti Aallon kannattamana, että satama- ja laituriratkaisujen kehittämiseen
varattua investointimäärärahaa pienennetään 55 000 euroa.
Julistettuaan keskustelun investointiosasta päättyneeksi puheenjohtaja totesi
terveysaseman muutostöitä, osuutta KymiRing liikennejärjestelyistä ja
Taipaleen siltaan varatun määrärahan puolittamista koskevien Hannu
Suhosen esitysten raukeavan kannattamattomana.
Puheenjohtaja tiedusteli, voiko valtuusto hyväksyä yksimielisesti
Sorronniemen tiestön määrärahan siirtoa vuodelle 2019 koskevan esityksen.
Kunnanvaltuusto hyväksyi.
Muiden ehdotusten osalta puheenjohtaja määräsi toimitettavaksi äänestykset
ja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestykset siten, että kunnanhallituksen
ehdotus on JAA ja muutosehdotus EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin
yksimielisesti.
Ensimmäisenä äänestettiin Alestalon Mankalan riippusillan poistamista
koskevasta ehdotuksesta. Äänestyksessä annettiin 10 JAA-ääntä (Heinonen,
Lonka, Mertakorpi, Ojala, Pasila, Savelainen, Tuomala, Viitala, Yli-Kaitala,
Peltola) ja 15 EI-ääntä (Aalto, Alestalo, Dahl, Drockila, Hutri, Kankkunen,
Koivunen, Laaksonen, Lehtinen E, Lehtinen S, Mettälä, Saarelma, Suhonen,
Söderholm, Vierumäki), lisäksi 2 POISSA (Kare, Nordlund). Puheenjohtaja
totesi kunnanvaltuuston päättäneen poistaa Mankalan riippusillan
investointiohjelmasta.
Toisena äänestettiin Suhosen satama- ja laituriratkaisuihin varatun
määrärahan pienentämistä koskevasta ehdotuksesta. Äänestyksessä annettiin
20 JAA-ääntä (Dahl, Drockila, Heinonen, Hutri, Kankkunen, Laaksonen,
Lehtinen E, Lehtinen S, Mertakorpi, Mettälä, Ojala, Pasila, Saarelma,
Savelainen, Söderholm, Tuomala, Vierumäki, Viitala, Yli-Kaitala, Peltola)

ja 4 EI-ääntä (Aalto, Alestalo, Lonka ja Suhonen), lisäksi 2 POISSA (Kare,
Nordlund) ja 1 TYHJÄ-ääni (Koivunen). Puheenjohtaja totesi
kunnanvaltuuston säilyttää satama- ja laituriratkaisuihin varatun määrärahan
kunnanhallituksen esityksen mukaisena.
Kolmantena äänestettiin Saarelman haja-asutusalueen laajakaistayhteyksiin
varatun osuuden poistamisesta vuodelta 2019 koskevasta ehdotuksesta.
Äänestyksessä annettiin 14 JAA-ääntä (Aalto, Heinonen, Koivunen,
Lehtinen S, Lonka, Mertakorpi, Mettälä, Ojala, Pasila, Savelainen, Tuomala,
Viitala, Yli-Kaitala, Peltola) ja 11 EI-ääntä (Alestalo, Dahl, Drockila, Hutri,
Kankkunen, Laaksonen, Lehtinen E, Saarelma, Suhonen, Söderholm,
Vierumäki), lisäksi 2 POISSA (Kare, Nordlund). Puheenjohtaja totesi
kunnanvaltuuston säilyttää osuuteen haja-asutusalueen laajakaistayhteyksiin
varatun määrärahan kunnanhallituksen esityksen mukaisena.
Rahoitusosa
Valtuutettu Markku Saarelma esitti Suhosen kannattamana, että
rahoitusosasta poistetaan Kymijojen Kyläkuitu osuuskunnalle suunnattua
antolainausta koskeva kohta ja siihen varatut määrärahahat 2,33 miljoonaa
euroa ja samalla pitkäaikaisten lainojen lisäystä pienennetään samalla
summalla.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja tiedusteli, voiko
valtuusto hyväksyä tämän muutosehdotuksen yksimielisest. Valtuusto
hyväksyi.
Yhteenvetotaulukot hyväksyttiin yksimielisesti edellä mainituin muutoksin
korjattuna.
Tämän jälkeen puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston käsitelleen
kokonaisuudessaan talousarvion ja hyväksyneen liitteenä olevan vuoden
2019 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2020-2021 liitteineen ja
sitovuusmääräyksineen edellä hyväksytyin muutoksin.
Merkittiin, että valtuutetut Seppo Lehtinen, Mika Dahl ja Pasi Koivunen
poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn päätyttyä klo 17:35.
Eriävä mielipide:
Hannu Suhonen jätti päätökseen eriävän mielipiteen, liite.
________

