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Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän yhtymävaltuuston syyskokouk-

sen siirtäminen ja talousarvion 2022 hyväksyminen 

7499/00.04.01/2021 

 

Kaupunginhallitus 22.11.2021 § 423 

      

Valmistelija: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, 

katja.tommiska(at)kouvola.fi 

Kymsote on toimittanut jäsenkunnilleen 17.11.2021 seuraavan kirjeen: 

”Kymsoten perussopimuksen 9 §:n mukaan: 

Yhtymävaltuuston on syyskokouksessaan viimeistään marraskuussa 

1) hyväksyttävä seuraavan vuoden talousarvio sekä vähintään kolmea 

vuotta koskeva taloussuunnitelma 

Samainen kohta on Kymsoten hallintosäännössä (7 §). 

Kuntayhtymän hallituksen kokouksessa 11.11.2021 kirjattiin Talousar-

vion 2022 jatkokäsittelyn osalta (§ 266) seuraavasti: 

Päätettiin lähettää jäsenkunnille kirjallinen pyyntö, että 

kuntayhtymän talousarvio 2022 osalta voidaan vahvistaa 

perussopimuksesta ja hallinto säännöstä poiketen joulu-

kuun 2021 aikana. 

Päätettiin esittää yhtymävaltuuston puheenjohtajalle, että 

yhtymävaltuusto kokoontuu käsittelemään ja vahvista-

maan kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2022 perjan-

taina 17.12.2021. 

Jäsenkuntaneuvotteluissa on myöskin esitetty näkökantoja, että kunta-

yhtymä käsittelisi talousarviota vuodelle 2022 vasta joulukuussa. 

Ongelman nyt aiheuttaa kuntayhtymän perussopimuksen säännös siitä, 

että talousarviokokonaisuus tulisi hyväksyä marraskuussa. 

Kuntalaki mahdollistaa (KuntaL 110 §) mahdollistaa talousarvion käsit-

telyn ja hyväksymisen valtuustossa vuoden loppuun mennessä. 

Kymsoten hallituksen kokouksessa 11.11.2021 asiasta keskusteltiin ja 

tehtiin päätös em. asiasta. Keskusteluun osallistui myös yhtymävaltuus-

ton puheenjohtajisto. 
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Näkemys näyttäisi siis olevan kuntayhtymän talousarvion 2022 käsitte-

lyn osalta se, että kuntayhtymän valtuuston syyskokous siirrettäisiin jou-

lukuulle ja että talousarvio kalenterivuodelle 2022 hyväksyttäisiin vuo-

den 2021 loppuun mennessä. 

Edellä todetun johdosta kuntayhtymä, kuntayhtymän hallituksen pu-

heenjohtaja ja kuntayhtymän valtuuston puheenjohtaja esittävät Kymso-

ten jäsenkunnille, että 

1) perussopimuksesta poiketen kuntayhtymän talousarvio kalenteri-

vuodelle 2022 voitaisiin hyväksyä valtuuston kokouksessa vuo-

den 2021 loppuun mennessä, koska kuntalaki mahdollistaa sen 

ja että 

2) jäsenkuntien kaupungin/kunnanhallitukset käsittelisivät asian 

mahdollisimman pian ja hyväksyisivät edellä mainitun asian 

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Kymsote 

Annikki Niiranen  

Toimitusjohtaja” 

Lisätietoja: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, 

katja.tommiska(at)kouvola.fi 

Kaupunginjohtajan ehdotus: 

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä sen, että Kymenlaakson sosiaali- ja 

terveyspalvelujen kuntayhtymän perussopimuksesta poiketen kuntayh-

tymän talousarvio kalenterivuodelle 2022 hyväksytään kuntayhtymän 

valtuuston kokouksessa vuoden 2021 loppuun mennessä. 

Kaupunginhallituksen päätös: 

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta ko-

kouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 23.11.2021 lu-

kien. 

Kaupunginhallitus myönsi talousjohtaja Hellevi Kunnakselle läsnäolo- ja 

puheoikeuden. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsitte-

lyn aikana. 

  ____________ 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 423

Muutoksenhakukielto 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea 

muutosta. 

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.




