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Toimintakertomus 

1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 

1.1. Maakuntajohtajan katsaus 

Pandemia pitkittyi vuonna 2021 

Vuosi 2021 ei vielä vapauttanut Suomea tai Kymenlaaksoa koronapandemiasta. Vielä kesällä 
pandemian uskottiin kyllä päättyvän viimeistään loppuvuoteen mennessä, mutta viruksen 
uudet variantit (lähinnä omikron) aiheuttivat tapahtuma-, majoitus- ja ravitsemusalan ahdingon 
jatkumisen sekä monet muutakin yritystoimintaa hankaloittavat määräykset. Myös maakunnan 
liiton toiminnassa jatkui jo lähes kaksi vuotta kestänyt etätyö etäkokouksineen sekä 
kaikkinainen sosiaalisten tilanteiden välttely. Koulujen ohella koko opetusala kärsi 
hankaluuksista. Kymenlaakson liiton yhteydessä oleva kesäyliopisto koki tämän myös. 
 
Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) esityksestä valtioneuvosto päätti Euroopan rakenne-
rahastojen kansallisesta jaosta Suomen maakuntien kesken syyskuussa 2021. Monivaiheinen 
prosessi oli kestänyt kaksi vuotta. Välillä ministeriö oli delegoinut vaikean päätöksenteko-
prosessin maakuntajohtajille. Sopua ei kuitenkaan löytynyt. Kymenlaakso tavoitteli aiempaa 
oikeudenmukaisempaa osuutta aluekehitysrahastoista, sillä Kymenlaakson aluekehitysvajoama 
2000-luvun alkuun verrattuna oli suhteessa Suomen suurimpia. Aluekehityserot eivät Suomessa 
menneet pääilmansuuntien mukaisesti, vaan joka puolella maata oli sekä kehittyviä että 
taantuvia alueita. Neuvotteluissa olleita aluekehitysrahastoja olivat Euroopan 
aluekehitysrahasto (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja prosessin lopulla myös aivan uusi, 
Euroopan komission aloittama vähähiilisyyteen pyrkivä Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto 
(JTF).  
 
Kymenlaakso tavoitteli aiempaa suurempaa osuutta erityisesti EAKR-rahastosta, jota Euroo-
passa tyypillisesti käytettiin Kymenlaakson kaltaisten rakennemuutosalueiden tukemiseen. 
Monivaiheisen prosessin tuloksena Kymenlaakso pääsi kyllä tavoitteeseensa 50 €/as, mutta 
aivan erilaista kautta kuin oli ollut tavoitteena: EAKR-rahoituksen vajeen TEM korvasi uudella 
JTF-rahastolla, jonka käytöstä maakunnissa ei vielä ollut kokemuksia. Loppuvuonna 2021 
Euroopan unionin komissiosta ja kansallisesta ministeriöstä (TEM) saatiin lisäohjeita tämän 
uuden rahaston jalkauttamisessa Kymenlaakson hyväksi. Etelä-Suomessa JTF-rahoitusta jaettiin 
vähäisen EAKR-rahoituksen korvaajana vain Kymenlaaksolle ja Etelä-Karjalalle.  
 
Liikenne 2021 -asiakirjaan huhtikuussa 2021 kirjattiin Kymenlaaksolle tärkeät liikennehankkeet. 
Se ei kuitenkaan vielä riittänyt, vaan hankkeet oli saatava myös investointilistalle. Valtatie 15 
saatiin kesällä 2021 mukaan Väyläviraston investointikohteena hankkeiden priorisointilistalle. 
Tämä oli keväällä 2021 edunvalvonnan kärkenä. Vuoden 2021 syksyllä valtatie 15 ei kuitenkaan 
edennyt kuluvan vuoden toteutushankkeeksi, mutta se oli nyt vastedes investointikohteena 
priorisoituna. Seuraava tavoite on saada rakentaminen alkamaan 2023. 
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Vt 15:n liikenne oli kasvamassa entisestään. Satamaliikenne ja sote-liikenne vaativat 
nykyaikaisen ja turvallisen maakunnan sisäisen väylän rakentamista. Valtatien 15 Kouvola-
Kotka-välin kustannusarvio oli noin 125 miljoonaa euroa, josta eteläosan osahankkeen 
(Hyväntuulentie) osuus oli noin 26 miljoonaa euroa. Myös yhteysväli HaminaKotkan satamasta 
Kouvolaan kokonaisuudessaan pysyi edunvalvonnan keskiössä.  
 
Maakuntakaavan maakuntavaltuusto hyväksyi kesällä 2020 ja Suomenlahden uuden 
merialuesuunnitelman joulukuussa 2020. Maakuntakaava on mahdollistava kaava, jossa oli 
varaukset Helsinki-Vantaan lentoasemalta itään suuntautuville ratayhteyksille. Loviisan 
Koskenkylästä itään tuli kaksi merkintää: Kouvolaan (Itärata), joka Kymenlaakson puolella 
varattiin ohjeellisena pääratana. Toinen varaus kulki Koskenkylästä itään Kotkaan ja Haminaan 
(Itäinen rantarata). Haminasta oli edelleen ohjeellisen pääradan kaavamerkinnät Luumäelle 
sekä yhteystarvenuoli kohti Venäjän rajaa Virolahdelle. Maakuntakaavassa linjattiin 
maankäyttöä pitkälle tulevaisuuteen ja sovitettiin yhteen elinkeinoelämän, asukkaiden, 
rakennetun ja luonnonympäristön näkökulmat. Ratojen suunnittelusta huolehtivat hankeyhtiöt. 
 
Joulukuussa 2021 Kouvolaan suuntautuva ratalinjaus pääsi Euroopan komission esitykseen 
uudesta TEN-T-verkosta. 
 
Venäjän raja pysyi matkailulta suljettuna koko vuoden 2021. Maakunnan elinkeinoelämä ja 
erityisesti kaupan ja matkailun ala kärsivät ostosturismin hiipumisesta.  
 
Maakunnan liitot jatkaisivat nykyisellään ainakin vuoteen 2027. Tämä ilmeni monialaisen 
maakunnan työryhmän loppuraportista, joka luovutettiin ministerille tammikuussa 2021. 
Työryhmää johti kansanedustaja Aki Lindén ja vastuuministerinä oli Sirpa Paatero.  
 
Vuoden 2021 lopussa valmistauduttiin Kymenlaakson hyvinvointialueen vaaleihin, jotka 
pidettäisiin tammikuussa 2022. Vuosikymmenen loppupuolella monialainen maakunta saattaisi 
muodostua hyvinvointialueiden, maakunnan liittojen sekä eräiden valtion viranomaisten 
yhdistyttyä. 

 

Kouvolassa 18.1.2022 

 
 Jaakko Mikkola 
 maakuntajohtaja 
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1.2. Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 

            
Kuva: Liiton organisaatio 31.12.2021 

 
Toimintavuonna järjestettiin kuntavaalit koronaepidemian vuoksi vasta kesäkuussa. Puolueiden 
piirijärjestöjen kesän aikana neuvotteleman paikkajaon pohjalta edustajainkokous syyskuun 
alussa valitsi maakuntavaltuuston kaudelle 2021-2025. Kauden 2017-2021 maakuntavaltuusto 
kokoontui kerran ja uusi maakuntavaltuusto kaksi kertaa. Yhteensä nämä käsittelivät 37 asiaa. 
Maakuntavaltuusto käsitteli tilinpäätöksen ja arviointikertomuksen sekä talousarvion ja 
toimintasuunnitelman lisäksi mm. seuraavat asiat: 

• Hyväksyi sijoitustoiminnan perusteet. 
• Merkitsi tiedoksi sidonnaisuusilmoitukset. 
• Valitsi toimikaudelle 2021-2025 maakuntavaltuuston puheenjohtajiston, maakuntahallituksen ja 

tarkastuslautakunnan. 
• Hyväksyi Kymenlaakson maakuntaohjelman 2022-2025. 
• Merkitsi tiedoksi valtuustoaloitteen koskien maakuntakaavan ratalinjausmerkintää. 
• Hyväksyi hallintosäännön. 

Toimikauden 2017-2021 maakuntahallitus kokoontui seitsemän kertaa ja käsitteli 136 asiaa ja 
toimikauden 2021-2025 maakuntahallitus kokoontui neljä kertaa ja käsitteli 55 asiaa 

Toimikauden 2017-2021 tarkastuslautakunta kokoontui kolme kertaa ja käsitteli 17 asiaa ja 
toimikauden 2021-2025 tarkastuslautakunta kokoontui kaksi kertaa ja käsitteli 29 asiaa 

Toimikauden 2017-2021 maakunnan yhteistyöryhmä kokoontui kaksi kertaa ja käsitteli 18 
pykälää ja toimikauden 2017-2021 maakunnan yhteistyöryhmä kokoontui kerran ja käsitteli 12 
pykälää. Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö kokoontui kahdeksan kertaa ja käsitteli 116 
pykälää. 
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Etelä-Suomen maakuntien (Uusimaa, Varsinais-Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso 
ja Etelä-Karjala) keskinäiseen sopimukseen perustuen Uudenmaan liitto vastaa Euroopan 
unionin rakennerahastojen välittävän toimielimen tehtävien ja eräiden muiden tehtävien 
hoidosta Etelä-Suomen maakuntien liitoissa ohjelmakaudella 2014 – 2020. Muodollisesti EAKR-
rahoituspäätökset tekee Uudenmaan maakuntajohtaja Kymenlaakson maakuntahallituksen 
tosiasiallisen päätöksen mukaisesti. Tällä ohjelmakaudella maksatukset hoitaa Uudenmaan 
liitto. 

Maakuntahallitus hyväksyi lokakuussa 2021 yhteistyösopimuksen Hämeen, Kymenlaakson, 
Päijät-Hämeen ja Varsinais-Suomen maakuntien liittojen kanssa EU:n alue- ja rakennepolitiikan 
ohjelmakauden 2021–2027 välittävän toimielimen tehtävien kokoamiseksi Uudenmaan liittoon. 
Tehtävien koonti Uudenmaan liittoon perustuu lainsäädäntöön. Sopimuksessa sovitaan 
osapuolten tehtävistä ja vastuista toiminnan käytännön toteuttamista varten. 

 
Tilivelvollisuus 
 
Tilivelvollisia ovat maakuntahallitus ja liiton johtavat viranhaltijat (maakuntajohtaja, 
aluekehitysjohtaja, suunnittelujohtaja, hallintojohtaja ja kesäyliopiston rehtori). 

 

1.3. Olennaiset muutokset liiton toiminnassa ja taloudessa 

Koronaepidemian vaikutukset työskentelyyn 
 
Työskenneltiin jo toista vuotta maailmanlaajuisen koronaepidemian (pandemia) aiheuttamassa 
ei-normaalissa tilanteessa. Henkilökunta oli suurimman osan vuotta etätyöhön määrättynä. 
Vain loka-marraskuussa koronatilanne salli hetken aikaa paluun osittaiseen lähityöskentelyyn. 
Liiton toimielinten kokoukset pidettiin pääosin sähköisesti Teams-sovelluksen avulla. Syksyllä 
kolme maakuntahallituksen kokousta, edustajainkokous ja yksi maakuntavaltuuston kokous 
voitiin pitää lähikokouksina.  
 
Etäyhteyksissä käytettiin pääsääntöisesti Microsoftin Teams-sovellusta, jonka käyttöön 
harjaannuttiin hyvin ja myös verkkoyhteydet toimivat pääsääntöisesti hyvin. Myös sähköiset 
kokoukset sujuivat Teams-yhteydellä hyvin. 
 
Liiton talouteen saatiin säästöä myös matka- ja majoituskustannusten osalta, kun 
etäkokoustaminen korvasi pääosin paikanpäälle matkustamiset. Etätyöskentely toisaalta lisäsi 
ict-kuluja mm. laitteistohankintojen ja nettiyhteyksien parantamisen myötä. 

 
Toimitilat  
 
Toimitilojen käyttöaste jäi vähäiseksi ja satunnaiseksi vuoden 2021 aikana. Kouvolan 
Hovioikeudenkadun toimitiloissa työskenteli läpi koko vuoden vain pari työntekijää ja muu 
henkilökunta hyvin satunnaisesti ja lyhytaikaisesti. Tiloissa järjestettiin vuoden aikana muutama 
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maakuntahallituksen ja tarkastuslautakunnan kokous. Muuten luottamustoimielimet 
kokoontuivat etänä. Kesäyliopistolla oli kaksi lasten leiriä ja muutama muu lähikurssi 
Hovioikeudenkadulla. 
 
Liitolla on sivutoimipaikka Kotkan Laivurinkadulla. Siellä toimi Repin Instituutti ja muuta 
kesäyliopiston toimintaa. Kahden kesäyliopiston työntekijän virallinen työpiste on 
Laivurinkadulla. Muuten liiton henkilökuntaa työskenteli Kotkan toimipaikassa satunnaisesti. 

 

1.4. Henkilöstö 

                 
      v. 2021 v. 2020 

Kymenlaakson liiton virasto     
  - vakinaiset   17 18 
  - määräaikaiset   1 - 
Kesäyliopisto       
 - vakinaiset   3 3 
 - määräaikaiset   2 5 
Projektit ja hankkeet     
- määräaikaiset   2 3 
Yhteensä     25 29 

     
 Taulukko: Liiton henkilöstö 31.12.2021 
 
Viraston tehtävissä työskenteli vuoden lopussa 18 henkilöä toistaiseksi voimassa olevassa 
kokoaikaisessa virka- tai työsuhteessa. Heistä yksi oli työvapaalla ja hänen tilalle oli valittu 
sijainen. Lisäksi liiton palveluksessa oli kaksi henkilöä, jotka työskentelivät liiton omissa 
hankkeissa. Kesäyliopiston palveluksessa työskenteli kolme henkilöä toistaiseksi voimassa 
olevassa palvelusuhteessa ja kaksi määräaikaisessa palvelussuhteessa.  
 
Palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma oli 1 531 183 € ja henkilösivukulujen määrä oli  
349 672 €. Henkilöstökulut olivat yhteensä 1 880 855 €.   
 
Henkilöstöasioista on laadittu erillinen henkilöstökertomus, joka on osa vuodelta 2021 laadittua 
tilinpäätöstä. Henkilöstökertomus 2021 sisältää tarkemmat tiedot henkilöstöstä. 

 

1.5. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista 
toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista 

Riskien hallinta on osa kaikkea kuntayhtymän toimintaa ja se on osa Kymenlaakson liiton 
johtamisjärjestelmää. 
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Tuloksen arviointi 
 
Vuoden 2021 talousarviossa tulos arvioitiin alijäämäiseksi -179 100 €. Tulos muodostui 
ylijäämäiseksi + 109 509 € eli oli lähes 289 000 € arvioitua parempi. Liiton taseessa on edellisten 
kausien ylijäämää 777 348 €. Tulos vahvistaa liiton kassatilannetta ja maksuvalmius säilyy 
hyvänä. 
 
Kuntatalouden kehitys 
 
Koronapandemian pitkittymisestä ja aaltoilusta huolimatta iskut kansantalouden kasvulukuihin 
ovat olleet Suomessa lievempiä kuin esimerkiksi finanssikriisin ja 1990-luvun alun lamassa. 
Pääsanoma kuntatalouden tilasta on, että COVID-19-pandemia ei ole toistaiseksi heikentänyt 
kuntatalouden kokonaistilaa. 
 
Valtion kunnille myöntämät koronatuet paikkailivat varsin hyvin pandemian aikana tulopohjaan 
syntyneitä aukkoja ja asukkaiden lisätuen tarvetta. Tammi-syyskuussa kuntatalouden tulot 
olivatkin kehittyneet vahvasti. Verotulot olivat kasvaneet reippaasti talouden elpymisen ja 
erityisesti yhteisöveron tuntuvan kasvun myötä. Sen sijaan kuntien valtionosuudet pienentyivät 
vuodesta 2020. Laskun taustalla oli odotetusti se, että valtaosa kuntien ja kuntayhtymien 
koronatuista maksettiin vuonna 2021 valtionavustuksina eikä suorina valtionosuuksina vuoden 
2020 tapaan.  
 
Kuntien ja kuntayhtymien toimintakulut yhteensä nousivat vuoden 2021 toisella ja kolmannella 
neljänneksellä noin 4,5 prosentin vauhtia. Toimintakulujen kasvuvauhti ylitti toimintatulojen 
kasvun, joten kuntatalouden toimintakate heikentyi vuonna 2021 vuoteen 2020 verrattuna. 
 
Liiton toiminta pohjautuu hyvin vahvasti jäsenkuntien maksamiin kuntaosuuksiin. Muut 
toiminnan tuotot ovat joko kesäyliopiston omaa varainhankintaa ja sen valtionosuutta tai liiton 
oman hanketoiminnan tukia ja avustuksia. Jälkimmäisiin sisältyy kuitenkin aina tietty 
omarahoitusosuus, joka on maksettava tästä jäsenkuntien maksuosuuspotista. 
 
Liiton toimintojen kehittäminen ja uusien tehtävien vastaanottaminen on nykyresurssien 
puitteissa erittäin rajoitettua. 

 
Muu talouskehitys 
 
Liiton kassavaroja sijoitettiin kesäkuussa tehdyn kilpailutuksen jälkeen tuottavampiin rahasto-
osuuksiin Oma Säästöpankkiin 1,0 M€:n edestä. Maakuntavaltuuston hyväksymien 
sijoitustoiminnan perusteiden mukaan sijoituskohteiden pitää olla vähäriskisiä. 
Koronapandemian aiheuttama epävarmuus leimasi sijoitusvuotta 2021. Tämä vaikutti 
talouskasvuodotuksiin ja heijastui osakekurssien kehitykseen erityisesti loppuvuonna 2021. 
Vuosi 2022 näyttää alkuvuonna suotuisemmalta, mutta koronan aiheuttama epävarmuus ei ole 
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vielä täysin poistunut ja inflaatiokehitys tulee myös heijastumaan sijoitusmarkkinoihin tänä 
vuonna. 
 
Toimitilojen vuokrakulut 
 
Kouvolan kaupungin kanssa 14.2.2020 allekirjoitettu vuokrasopimus sisältää kaksi vuokraa, 
joista toinen kattaa normaalit pääoma- ja ylläpitokulut ja toinen kattaa 2019 suoritetun tilojen 
peruskorjauksen. Peruskorjausvuokra maksetaan 1.12.2019-30.11.2029. Mikäli vuokralainen 
päättää vuokrasopimuksen ennen peruskorjaushankkeen kulujen kuoletusaikaa, tulee 
vuokralaisen maksaa jäljelle jäänyt osa kertamaksuna. Peruskorjausvuokra on 1 396,65 €/kk  
(75 % perusliitto ja 25 % kesäyliopisto).  
 
Laivurinkatu 7:n vuokrasopimus on irtisanottavissa normaalein ehdoin. 
 
Toimitilojen käyttöaste on korona-aikana jäänyt hyvin alhaiseksi. Kun koronan aiheuttamat 
toiminnan rajoitteet aikanaan poistuvat, niin käyttöaste ei senkään jälkeen tule nousemaan sille 
tasolle kuin se esim. vuonna 2019 ennen koronaa oli ollut. Etätyöskentely on tullut osaksi uutta 
normaalia toimintaa. Lokakuussa 2021 hyväksytyn etätyöohjeen mukaan säännöllistä etätyötä 
voi tehdä enintään kolme päivää viikossa. 

 

2. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä 
Hallintosäännön 57 §:n mukaan maakuntahallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan järjestämisestä, hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa koskevat 
ohjeet sekä valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen 
mukaisesti ja tuloksellisesti. 
 
Maakuntavaltuusto on hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskinhallinnan perusteet. 
Maakuntahallitus hyväksyi syyskuussa 2021 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen. 
 
Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen 
 
Liiton perussopimus päivitettiin vuoden 2020 aikana ja hallintosääntö uusittiin vuonna 2021. 
Vuoden 2021 aikana hyväksyttiin hankintaohje, tiedonhallintamalli, asiakirjahallinnon 
toimintaohje, asiakirjojen lunastus- ja maksuperusteet sekä tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka. 
Säännösten, määräysten ja päätösten noudattamisessa ei ole ollut virheitä tai rikkomuksia.  
 
Maakuntavaltuusto 15.6.2020 hyväksyi Kymenlaakson maakuntakaavan 2040. Siitä jätetty 
kunnallisvalitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen hylättiin ja edelleen korkeimpaan hallinto-
oikeuteen tehty valitus sai 27.12.2021 hylkäävän päätöksen. 
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Kymenlaakson liitto vastasi ohjelmakauden 2014 – 2020 rakennerahastovarojen yksittäisten 
rahoituspäätösten valmistelusta Kymenlaakson rahoituskehyksen puitteissa. Muilta osin 
rakennerahastovarojen käyttöön liittyvistä tehtävistä vastasi Uudenmaan liitto. 
 
Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja 
luotettavuus 
 
Talousarvion toteutuma raportoidaan maakuntahallitukselle neljännesvuosittain. Tavoitteiden 
toteuma raportoidaan vuosittain toimintakertomuksessa. Talousarviossa asetetut toiminnalliset 
tavoitteet on saavutettu.  
   
Riskienhallinnan järjestäminen 
 
Riskienhallintaa koordinoi hallintojohtaja. 
 
Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta 
 
Liiton omaisuus on irtainta omaisuutta (koneet, kalusteet ja ohjelmistot), mikä on vakuutettu 
Pohjola-yhtiöissä. Vuoden 2021 aikana ei tapahtunut yhtään työtapaturmaa eikä työmatka-
tapaturmaa. 
 
Sopimustoiminta 
 
Sopimukset on muutamaksi vuodeksi kerrallaan tehtyjä vuokra-, leasing- ja ylläpitosopimuksia. 
Tarvittaessa tehdään asiantuntijapalveluista tiettyä tehtävää varten yksittäisiä 
hankintasopimuksia. Hankintaohje uusittiin vuoden 2021 aikana.   
 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kokonaisarvio 
 
Kymenlaakson liiton sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tila on pääosin hyvää tasoa. Sisäinen 
valvonta tuottaa pääosin kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lain- ja hyvän 
hallintotavan mukaisuudesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä johtamisen 
edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittävyydestä. Olennaisia 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan puutteita ei ole havaittu. 
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3. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 

 

Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 

    2021 2020 

    (1 000 €) (1 000 €) 

      
Toimintatuotot   3 014 2 816 
Valmistus omaan käyttöön    
Toimintakulut   -2 905 -2 961 
Toimintakate   109 -144 
Rahoitustuotot ja -kulut    
 Korkotuotot  0 0 

 Muut rahoitustuotot 0 0 

 Korkokulut  0 0 

 Muut rahoituskulut  0 -1 
Vuosikate     110 -146 
Poistot ja arvonalentumiset  0 0 
Satunnaiset tuotot     
Satunnaiset kulut       
Tilikauden tulos     110 -146 
Tilinpäätössiirrot       
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)   110 -146 

      
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT   
      
Toimintatuotot/Toimintakulut, % 103,8 % 95,1 % 
Vuosikate/Poistot, %    

 

Toimintakate on toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus. Kuntayhtymässä, jossa 
verorahoitusta ei ole, on toimintakatteen oltava ylijäämäinen. Koska tulorahoitusprosentti oli 
103,8 %, niin se osoittaa, että tuotot olivat kuluja suuremmat. Koska liitolla ei ollut poistoja, niin 
vuosikatteen ja poistojen välistä prosenttiosuutta ei voida laskea. 
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Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 

    2021 2020 

    (1 000 €) (1 000 €) 

      
Toiminnan rahavirta    
 Vuosikate  110 -146 

 Satunnaiset erät, netto   
 Tulorahoituksen korjauserät   
Investointien rahavirta    
 Investointimenot  0 0 
Toiminnan ja investointien rahavirta 110 -146 

      
Rahoituksen rahavirta    
Antolainauksen muutokset   
Lainakannan muutokset   
Oman pääoman muutokset -2  
Muut maksuvalmiudet muutokset 80 -2 368 
Rahoituksen rahavirta  78 -2 368 

      
Rahavarojen muutos  188 -2 514 

      
Rahavarat 31.12.  1 374 1 186 
Rahavarat 1.1.  1 186 3 700 

      
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT   
      
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä  
5 vuodelta, €   414 264 
Investointien tulorahoitus, % - - 
Pääomamenojen tulorahoitus, % - - 
Lainanhoitokate    
* Kassan riittävyys, pv  173 146 

 

Liitolla ei ole investointeja eikä lainoja. Maksuvalmius oli vuoden lopussa 173 päivää. 
Maksuvalmius oli hyvä. Rahavarat 31.12.2021 sisältää 1,0 M€:n suuruisen rahasto-
osuussijoituksen, joka tehtiin kesällä 2021. 

Rahastosijoituksen arvo 31.12.2021 oli 1 013 775,28 euroa. Kertaluontoisten hankintapalkkioiden 
jälkeen tuotto puolelta vuoden ajalta oli +2,09 %. Koronapandemian aiheuttama epävarmuus 
heijastui osakekurssien kehitykseen erityisesti loppuvuodesta 2021. 
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4. Rahoitusasema ja sen muutokset 

 

TASE JA SEN TUNNUSLUVUT          
             
VASTAAVAA   2021 2020  VASTATTAVAA   2021 2020 

    (1 000 €) (1 000 €)      (1 000 €) (1 000 €) 
A  PYSYVÄT VASTAAVAT  2 2  A  OMA PÄÄOMA  941 833 
I  Aineettomat hyödykkeet 0 0  I  Peruspääoma  49 50 

       II Muut omat rahastot  5 5 

 1. Muut pitkävaikutteiset menot 0 0  III  Edell. tilikauden yli-/alijäämä 777 923 

       IV Tilikauden yli-/alijäämä 110 -146 
II Aineelliset hyödykkeet 0 0        

 1. Koneet ja kalusto  0 0  C TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1527 895 

        1. Valtion toimeksiannot 1527 895 
III Sijoitukset   2 2        

 1. Osakkeet ja osuudet 2 2  D VIERAS PÄÄOMA    
       II Lyhytaikainen  662 689 

B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1 527 895   1. Saadut ennakot  0 0 

 1. Valtion toimeksiannot 1 527 895   2. Ostovelat  82 53 

        3. Liittymismaksut ja muut velat 42 46 
C VAIHTUVAT VASTAAVAT  1 601 1 520   4. Siirtovelat  538 591 
I Vaihto-omaisuus  0 1  VASTATTAVAA YHTEENSÄ  3130 2417 

 1. Muu vaihto-omaisuus 0 1        
       TASEEN TUNNUSLUVUT:    
II Saamiset   226 333  Omavaraisuusaste, %   30,0 % 34,5 % 

 Lyhytaikaiset saamiset  226 333  Suhteellinen velkaantuneisuus, % 22,0 % 24,5 % 

 1. Myyntisaamiset  29 5  Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 € 887 777 

 2. Muut saamiset  121 253  Lainakanta 31.12., 1000 €  0 0 

 3. Siirtosaamiset  76 75  Lainat ja vastuut 31.12., 1000 € 213 253 

       Lainasaamiset, 1000 €  0 0 
III Rahoitusarvopaperit           
 1. Muut arvopaperit  1 000 0  Omavaraisuusaste, %    
       ilman valtion toimeksiantojen  58,68 % 54,70 % 
IV Rahat ja pankkisaamiset  374 1 187  pääomia     
VASTAAVAA YHTEENSÄ  3 130 2 417        

 

Kuntataloudessa omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää 70 %. Kunta-yhtymässä, 
jossa on alhainen oman pääoman määrä (0,9 milj. €) ja taseessa suhteellisen paljon välitettäviä 
varoja (1,5 milj. €) omavaraisuusaste muodostuu alhaiseksi. Omavaraisuusaste on heikentynyt 
vuoteen 2020 verrattuna. 
 
Suhteellinen velkaantuneisuus-% on 22,0 %. Tunnusluku kertoo, että vieraan pääoman 
takaisinmaksuun tarvittaisiin 22,0 % käyttötuloista. Vieras pääoma muodostuu siirto-, osto- ja 
muista lyhtyaikaisista veloista. 
 
Edellisiltä vuosilta kertynyttä ylijäämää on 777 348 €. Tilikaudelta syntyi ylijäämää +109 509 €. 
Ylijäämän määräksi muodostuu tämän jälkeen 886 857 €. 
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5. Kokonaistulot ja -menot 

 

 

 

 

6. Tilikauden tuloksen käsittely 

 

Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto siirtää tilikaudelta syntyneen 
ylijäämäisen tuloksen +109 509,35 euroa taseen yli-/alijäämätilille.  

 

 

  

TULOT 1 000 € MENOT 1 000 €
Toiminta Toiminta

Toimintatuotot 3 014 Toimintakulut -2 905
Korkotuotot *
Muut rahoitustuotot 0 Korkokulut
Satunnaiset tuotot Muut rahoituskulut 0

Satunnaiset kulut
Tulorahoituksen korjauserät
Pakoll isten varausten muutos

Pakollisten varausten l is. (+), väh (-)
Pysyvien vastaavien
hyödykkeiden luovutustappiot

Rahoitustoiminta Investoinnit
Antolainasaamisten vähennykset Investointimenot
Pitkäaikaisten lainojen l isäys Rahoitustoiminta
Lyhytaikaisten lainojen l isäys Antolainasaamisten l isäykset
Oman pääoman lisäykset Pitkäaikaisten lainojen vähennys

Kokonaistulot yhteensä 3 014 Lyhytaikaisten lainojen vähennys
Oman pääoman vähennykset

Kokonaismenot yhteensä -2 905

Täsmäytys 3014 - 2905 = 109
Rahavarojen muutos 187
Muut maksuvalm. muutokset -78

109
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Talousarvion toteutuminen 
 

7. Tavoitteiden toteutuminen 

 

7.1. Vastuualueille asetettujen tavoitteiden toteutuminen 

 

7.1.1. Johto ja edunvalvonta 

Tulostavoitteet 2021 
1. Maakunnan edunvalvonta aluekehityksessä, palvelujen saatavuudessa ja houkuttelevuudessa. 

 
2. Pandemian seurauksista toipuvan Kymenlaakson elvytystoimet. Digitalisaation edistäminen 

etätyössä. 
 

3. Aktiivinen osallistuminen CPMR:n ja Helsinki EU Officen työhön. 
 

4. TEN-T korridorin kehittämisen ja kansallisen rahoituksen varmistaminen. 
 

5. Toimintastrategian hyväksyminen 
 

6. Edunvalvontasuunnitelman laatiminen 
 

 

Edunvalvontaa jatkettiin 2021 aluekehityksen, palvelujen saatavuuden ja houkuttelevuuden 
teemoissa. Päivitettyä Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategiaa jalkautettiin monin 
tavoin: uusi Kymenlaakson korkeakouluyhdistys rekrytoi toiminnanjohtajan kesällä 2021 ja 
myös ensimmäisen lahjoitusprofessuurin energiavarastoinnin alalla syksyllä 2021. Vuoden 2021 
lopulla akkuklusteri eteni maakunnan eteläosassa. Alueellistamisen koordinaatioryhmässä 
jatkettiin Kymenlaakson edunvalvontaa, joskaan juuri kalenterivuoden aikana ei ollut 
käsittelyssä maakunnan kannalta alueellistettavia palveluyksiköitä. Vuoden 2021 lopussa 
aloitettiin valmistelut yliopistokeskuksen saamiseksi tulevaisuudessa Kymenlaaksoon. 
 
Valtakunnalliseen elvytyspakettiin koottiin jo vuoden 2020 puolella kymenlaaksolaiset 
hankkeet. Kymenlaakso tai koko Suomikaan eivät vielä 2021 elpyneet pandemiasta, mutta 
maan talous toimi ennakoitua paremmin myös pandemian oloissa tapahtuma-, matkailu- ja 
ravitsemusaloja lukuun ottamatta. Etätyöstä tuli uusi normaali, jota jatkettiin osittaisena 
silloinkin, kun myös lähityö oli tautitilanteen helpottaessa mahdollista.   
 
CPMR:n Itämeri-komission uusi pääsihteeri tutustutettiin Kymenlaakson ajankohtaisiin 
hankkeisiin. Teemat liikenteen, aluekehityksen ja TKI:n osalta olivat samat kuin Helsinki EU 
Officessa. 
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Helsinki EU Officen henkilökunta vaihtui lähes kokonaan 2021. Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 
tuli uutena elementtinä myös kansainvälisiin yhteistyöverkostoihin sekä Helsinki EU Officeen. 
Uusi rahoitusinstrumentti JTF saatiin myös Helsinki EU Officen edunvalvontaan. Seminaareja 
biotaloudesta, digitalisaatiosta ja logistiikasta pidettiin. TKI:n vahvistaminen oli myös mukana 
kansainvälisissä tilaisuuksissa. 
 
Joulukuussa 2021 Kouvolan linjaus pääsi EU-komission ehdotukseen uusista TEN-T-verkoista. 
Sen pitäminen Turun ja Tampereen suuntien kanssa tasaveroisena hankkeena tuki maakunnan 
kokonaisetua. Kansallista rahoitusta edistettiin erityisesti valtatie 15:n osalta: kesällä 2021 
hanke priorisoitiin Väyläviraston investointilistalla.  
 
Uusi toimintastrategia hyväksyttiin 2021 Tampereen yliopiston konsulttityötä hyödyntäen. Siinä 
avattiin maakunnan liiton kehittämisen kärjet ja uudistettiin toiminta- ja taloussuunnittelun 
rakenne. Vuoden 2022 talous- ja toimintasuunnitelma laadittiin tälle uudelle pohjalle.  
 
Edunvalvontasuunnitelma laadittiin joulukuussa 2020, mutta sitä päivitettiin vuoden 2021 
aikana. Tarkoituksena olikin vastedes päivittää edunvalvontasuunnitelmaa muutamien 
kuukausien välein. Edunvalvontasuunnitelman toteutumista seurattiin maakuntahallituksessa 
virallisesti kahteen otteeseen sekä tuotiin myös tiedoksi kuntajohtajakokouksiin kesällä ja 
syksyllä. 
 

7.1.2. Aluekehitys 

Tulostavoitteet vuodelle 2021 
 

1. Laaditaan maakuntaohjelma vuosille 2022-2025. Maakuntaohjelma hyväksytään syksyn 2021 
maakuntavaltuustossa. 
 

2. Päivitetään Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategia, ja tehdään sille toimenpideohjelma 
(innovaatiostrategia). 
 

3. Ylläpidetään aluekehityksen tilannekuvaa maakunnan ja sen osien aluekehityksen ilmiöistä ja 
kehityksestä. Kehitetään ennakointiprosessia ja -menetelmiä vastaamaan toimintaympäristön 
nopeisiin muutoksiin. Laajennetaan ennakointiyhteistyötä entisestään eri organisaatioiden väliseksi 
yhteiseksi tulevaisuuden suunnitteluksi Kymenlaaksosta. 
 

4. Käynnistetään rakennerahasto-ohjelman 2021-2027 toteutus. Huolehditaan siitä, että liiton käytössä 
oleva aluekehitysrahaston 2014-2020 rahoitus käytetään täysimääräisesti. Huomioidaan älykkään 
erikoistumisen kärjet rahoitushauissa. 
 

5. Laaditaan selviytymissuunnitelma koronakriisin taloudellisten vaikutusten jälkihoitoon ja 
jälleenrakennuksen alueellisten toimien kokoamiseksi. Myönnetään liiton käytössä oleva kansallinen 
rahoitus koronakriisin jälkihoitoon. 
 
Edistetään Kymenlaakson kansainvälistymistä. Osallistutaan aktiivisesti CPMR:n toimintaan sekä 
tehdään suoraa edunvalvontaa EU-toimielimiin maakunnan tavoitteiden edistämiseksi. Tuetaan 
kymenlaaksolaisten toimijoiden kansainvälisiä kehittämishankkeita sekä kansainvälisten 
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rahoituslähteiden hyödyntämistä, alueellisen yhteistyön ohjelmia ja EU-komission suoraan 
rahoittamia ohjelmia painottaen. Osallistutaan uuden rahoituskauden Interreg-ohjelmien 
valmisteluun. Aluetason yhteyksien ylläpitoa ja kehittämistä mm. Venäjälle jatketaan. Kehitetään 
yhteistyötä Itämeren alueella sekä kannustetaan kymenlaaksolaisia toimijoita kansainvälisen 
yhteistyön uusiin avauksiin. 
 

6. Lisätään valtion ja maakunnan välistä vuorovaikutusta. Tuodaan Kymenlaakson tarpeet ja 
kärkihankkeet esille valtion ja maakunnan yhteisessä aluekehityskeskustelussa. 

7. Hiilineutraali Kymenlaakso -tavoite ja tiekartan toimenpiteet huomioidaan poikkileikkaavasti 
Kymenlaakso-ohjelman sekä älykkään erikoistumisen strategian ja toimenpideohjelman 
laatimisprosesseissa. Hankerahoitusta kohdennetaan erityisesti vähähiilisiin ja kiertotaloushankkeisiin. 

 

Maakuntaohjelma laadittiin yhteistyössä eri sidosryhmien, kuten maakuntavaltuutettujen, 
kuntajohtajien, maakunnan yhteistyöryhmän, nuorisovaltuustojen, viranomaisten, asukkaiden, 
kulttuuri- ja liikunta- ja matkailualan toimijoiden sekä elinkeinoelämän edustajien kanssa. 
Maakuntaohjelmaluonnoksesta ja vaikutusten arvioinnista järjestettiin kuuleminen syyskuussa 
2021. Lausuntoja saatiin runsaasti, ja niiden perusteella muokattu maakuntasuunnitelma 2040 
sekä maakuntaohjelma 2022-2025 ja sen vaikutusten arviointi hyväksyttiin 
maakuntavaltuustossa marraskuussa 2021. Kymenlaakson maakuntaohjelma on toteutettu 
digitaalisesti.  
 
Vuonna 2020 päivitettyä strategiaa jalkautettiin vahvasti aktiivisella sidos- ja kärkiryhmä-
työskentelyllä sekä tarkentamalla strategian kärkivalintojen toimenpidesuunnitelmia. Vuonna 
2021 päivitetyssä maakuntaohjelmassa on vahva linkitys Kymenlaakson älykkään erikoistumisen 
strategiaan. Lisäksi suunniteltiin ja haettiin kehittämistyölle hankepohjainen jatkorahoitus 
vuodelle 2022.  
 
Kymenlaaksossa järjestettiin elokuussa 2021 valtakunnallisen alue-ennakoinnin seminaari 
Turvallinen tulevaisuus -teemalla. 
 
Vuonna 2021 järjestettiin kaksi Etelä-Suomen EAKR-hakua. Sekä kevään että syksyn 
hankehaussa haettiin hankkeita EAKR-ohjelman toimintalinjan 2 erityistavoitteessa 4.1 
Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta 
sekä REACT-EU-toimintalinjan kahdeksan hankkeita, jotka tukevat alueita koronapandemian 
vahinkojen korjaamisessa, ja luovat pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä 
tukevalle elpymiselle. Kevään hankehaussa rahoitukseen päätyi neljä toimintalinjan kaksi 
hanketta (myönnetty tuki noin 0,5 milj. €) ja yhdeksän REACT-EU -hanketta (myönnetty tuki 
noin 2,0 milj. €). Rahoitettavissa hankkeissa painottuvat sekä maakuntaohjelman tavoitteet että 
älykkään erikoistumisen kärjet.  
 
Syksyn hankehaussa liitolle jätettiin viisi EAKR- ja yhdeksän REACT-EU -hakemusta. Syksyn 
hankehaun rahoituspäätökset tehdään vuoden 2022 alussa.   
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Lisäksi Kymenlaakson liitolla on ollut käytettävässä alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman 
tukemisen (AKKE) määrärahaa. Vuoden 2021 haku päättyi helmikuussa. Rahoitettavaksi päätyi 
kahdeksan hanketta, joille myönnettiin tukea yhteensä noin 1,0 milj. euroa. Hankkeissa 
toteutetaan koronakriisistä elpymiseen ja jälleenrakennukseen liittyviä toimenpiteitä, jotka 
tukevat Kymenlaakson alueellisen selviytymissuunnitelman tavoitteita.  
 
Uudistuva ja osaava Suomi –ohjelman toteutus käynnistyi valtakunnallisesti marraskuussa 2021, 
mutta ensimmäinen EAKR-haku pystytään avaamaan vasta alkuvuodesta 2022 mm. EURA-
järjestelmän käyttöönoton viivästymisen vuoksi. Vuoden 2021 aikana valmisteltiin avautuvaa 
EAKR-hakua ja osallistuttiin mm. Uuden ohjelmakauden koulutuksiin. Uudistuva ja osaava 
Suomi –ohjelman osana on oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF), jonka alueellisen 
siirtymäsuunnitelman valmistelua tehtiin koko vuosi 2021 yhteistyössä Kaakkois-Suomen ja 
Hämeen ELY-keskusten sekä alueellisen JTF-asiantuntijatyöryhmän kanssa.  
 
CPMR:n edunvalvontaan ja eri työryhmiin osallistuttiin aktiivisesti, verkoston kokoukset 
järjestettiin etäkokouksina.  
 
Kymenlaakson liitto osallistui aktiivisesti Kaakkois-Suomi-Venäjä CBC – ja Central Baltic Interreg 
–ohjelmien valmistelu- ja seurantatyöhön sekä viesti ohjelmista sidosryhmille. Ohjelmissa on 
huomioitu hyvin Kymenlaakson painopisteitä. Kaakkois-Suomi-Venäjä -ohjelmassa uuden 
kauden valmistelussa panostettiin erityisesti Kymenlaakson isojen infrahankkeiden (LIP) 
sisällyttämiseen ohjelman LIP-listalle. Kansainvälisiä verkostoja hyödynnettiin myös JTF:n 
siirtymäsuunnitelman valmistelussa.  
 
Helsinki EU Officen palveluita hyödynnettiin mm. viestinnässä ja ajankohtaisten EU-asioiden 
seuraamisessa sekä kansainvälisten verkostojen kehittämisessä. Helsingin EU-toimiston 
henkilöstön vaihtuvuus ja Covid19-pandemia haastoivat kansainvälistä operointia koko vuoden 
2021 ajan.  
 
Loppuvuonna 2021 valmisteltiin seuraavaa kehittämiskeskustelua, joka on helmikuussa 2022. 
Aluekehittämisen keskustelut tulivat lakisääteisiksi vuoden 2021 syyskuun alussa voimaan 
tulleen alueiden kehittämisen toimeenpanoa koskevan lain myötä. Keskustelujen lähtökohtina 
ovat aluekehittämispäätöksen painopisteet ja toimeenpano, maakuntaohjelmatyö sekä 
aluekehityksen ajantasainen tilanne- ja kehityskuva. Prosessia on kehitetty siten, että aiemmin 
johtopäätöksistä tehdyn muistion sijasta tullaan laatimaan valtioneuvoston ja maakunnan 
hyväksymä yhteistyöasiakirja. Kehittämiskeskustelussa tuodaan esille kolme maakunnalle 
tärkeää teemaa. Alustavasti teemoiksi on sovittu elinkeinojen uudistuminen, osaavan 
työvoiman saatavuus ja tki-toiminnan vauhdittaminen.  
 
Hiilineutraali Kymenlaakso –tiekartan tavoitteet ja toimenpiteet on huomioitu 
poikkileikkaavasti maakuntaohjelmassa sekä Älykkään erikoistumisen strategiassa. Tavoitteet 
on huomioitu myös JTF:n alueellisen siirtymäsuunnitelman valmistelussa. Hankerahoituksessa 
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on painotettu vähähiilisiä ja kiertotaloushankkeissa, ja hankehakemuksissa on näkynyt selvästi 
Hiilineutraali Kymenlaakso –tiekartan tavoitteiden ja toimenpiteiden huomiointi. 

 

7.1.3. Aluesuunnittelu 

 

Tulostavoitteet vuodelle 2021 
 

1. Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 lainvoimaisuuden loppuunsaattaminen. Kokonaismaakuntakaavan 
tavoitteiden toteuttamisen edistäminen sekä seurantatyön käynnistäminen. 
 

2. Aluesuunnitteluun liittyvien paikkatietosuunnittelun työkalujen soveltaminen ja viestinnän 
monipuolistaminen. Aluetieto-osaamisen kehittäminen ja siihen liittyvien palvelujen kehittäminen mm. 
Tilastopalvelujen kehittäminen. Aluetiedoilla vaikuttaminen. 
 

3. Suomenlahden merialuesuunnitelman täytäntöönpano sekä monitorointi- ja evaluointityön 
käynnistäminen kansallisen ja EU-tason ohjeistuksen mukaan. Osallistuminen kansallisen 
merialuesuunnittelun koordinaatioryhmän toimintaan. 
 

4. Liikennejärjestelmätyön koordinointi, kehittäminen ja seuraaminen. Priorisoidaan ajankohtaisen 
tarpeiden mukaan erilaisia liikennejärjestelmän kehittämistoimia ja - hankkeita liikennestrategian 
tavoitteiden, linjausten ja kiireellisyysluokitusten ohjaamana. Koordinoidaan osapuolten toimintaa ja 
edistetään hankekokonaisuuksien ja hankkeiden toteutumista. Osallistuminen ja vaikuttaminen 
valtakunnallisen liikennejärjestelmä-suunnitelman laadinta- ja seurantatyöhön. Otetaan huomioon myös 
ylimaakunnallinen yhteistyö. 
 

5. Aluesuunnittelun kansainvälisen toiminnan seuranta erityisesti Itämeren alueen vaikutuspiirissä. 
Osallistuminen liikenne-, ympäristö- sekä aluesuunnitteluun ja maankäyttöön liittyvään kansainväliseen 
hanke- ja kehittämistoimintaan (esim. CPMR yhteistyö, TEN-T yhteistyö, HELCOM, VASAB yhteistyö, 
ENCORE yhteistyö, Fennoskandian Green Belt -yhteistyö, Itämeriyhteistyö, ESPON, 
merialuesuunnitteluyhteistyö) 
 

6. Ilmastotyö ja kestävän kehityksen edistäminen. Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekartan päivittäminen 
kansallisten Hiilineutraali Suomi 2035 -tiekarttojen mukaan. Hiilineutraali Kymenlaakso -toiminnan 
viestintä- ja vuoropuhelutyön jatkaminen. Ilmastotyön hyödyntäminen aluesuunnittelussa ja 
aluekehitystyössä. 
 

7. Olemassa olevien erillisstrategioiden (mm. luonnonvarastrategia) ajantasaisuuden ja tarpeen arviointi. 
Kymenlaakson ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelman laadinnan käynnistäminen. Lakisääteisen 
ampumarataverkoston kehittämissuunnitelman päivittäminen. 
 

8. Maakuntaohjelman SOVA -mukaisen vaikutusten arviointiprosessin toteuttaminen. Valmistaudutaan 
maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) kokonaisuudistukseen liittyviin muutoksiin ja vaatimuksiin, jolloin 
saattaa tulla tarve maakuntakaavojen ja suunnitelmien laatimiselle tai olemassa olevien suunnitelmien 
päivittämiselle. 
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Kymenlaakson maakuntakaava 2040 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 15.6.2020 ja määrättiin 
voimaan maakuntahallituksessa 24.8.2020. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt 27.12.2021 
tekemällään päätöksellä Kymenlaakson maakuntakaavasta tehdyn valituslupahakemuksen. 
Päätöksen myötä Kymenlaakson maakuntakaavan laadintaprosessi on saatu päätökseen, ja 
kaava on tullut muutoksitta lainvoimaiseksi. Kymenlaakson kokonaismaakuntakaavan 
seurantatyö on käynnistetty ja siihen liittyviä seuranta- ja arviointimenetelmiä on työstetty. 
 
Aluesuunnittelussa on kehitetty vuoden 2021 aikana uusia ja koko viraston toimintaa palvelevia 
paikkatieto-, kartta- ja seurantapalveluja. Samalla on uudistettu liiton verkkosivuja. 
Kehittämistoimintaa on hyödynnetty sekä aluesuunnittelu- että aluekehitys- ja viestintätyössä. 
Uudet työkalut ovat tukeneet mm. maakuntakaavoitukseen, merialuesuunniteluun, 
liikennejärjestelmäsuunnitteluun sekä maakuntaohjelman ja -suunnitelman laadintaan liittyviä 
prosesseja. 
 
Osana maakuntasuunnitelmatyötä laadittiin Kymenlaakson aluerakenteen kehityskuva ja 
aluerakennekuva vuodelle 2050. Aluerakenteen kehityskuvassa analysoitiin Kymenlaakson 
aluerakennetta ja siihen vaikuttavia tekijöitä, kuten taajama- ja kylärakennetta, 
saavutettavuutta sekä väestö- ja työpaikkarakennetta. Tarkastelu toteutettiin teknisesti uudella 
tavalla ns. tarinakartan muodossa. Tarkastelu- ja esitystapa on herättänyt kiinnostusta myös 
muissa maakunnissa. 
 
Kymenlaakson liitto osallistui aktiivisesti maakuntakaavan tietomallin (HAME) ylläpito ja 
kehittämishanketyöhön. Ympäristöministeriö on ostanut Kymenlaakson liitolta 
paikkatietoasiantuntijapalveluita valtakunnallisen aluesuunnittelun kehittämistyön tueksi. 
 
Kymenlaakson maakuntavaltuusto hyväksyi merialuesuunnitelman osaltaan joulukuussa 2020. 
Hyväksytty merialuesuunnitelma on toimitettu ympäristöministeriöön, joka raportoi ja toimitti 
suunnitelman eteenpäin EU:n komissiolle keväällä 2021. Merialuesuunnittelun ensimmäisen 
kierroksen kansallinen loppuseminaari on pidetty 3.12.2021. Samalla on käynnistetty uuden 
suunnittelujakson suunnittelutyö.  
 
Kymenlaakson liitto osallistui aktiivisesti merialuesuunnitteluun liittyvään kansalliseen ja 
kansainväliseen yhteistyöhön. Merialuesuunnitelman seuranta- ja evaluointiprosessi on 
jatkettu yhteistyössä kaikkien Suomen rannikkomaakuntaliittojen kanssa. Kehittämis- ja 
suunnittelutyössä on hyödynnetty EU:n meri- ja kalatalousrahastoa ja uutta hanketoimintaa on 
käynnistetty syksyllä 2021 (eMSP -hanke). Osana viestintätyön kokonaisuutta on julkaistu 
joulukuussa 2021 ensimmäinen merialuesuunnittelun uutislehti. Kymenlaakson liitolla oli 
keskeinen rooli merialuesuunnittelun digitaalisten palvelujen kehittämisessä. 
 
Maakunnallista liikennejärjestelmäsuunnittelutyötä on jatkettu yhteistyössä ELY:n ja kuntien 
kanssa. Vuonna 2021 korostettiin liikennejärjestelmätyön- ja liikennestrategiatavoitteiden 
jalkauttamistyötä sekä maakunta- että seututasolla. Ylimaakunnallista yhteistyötä sekä 
edunvalvontaa on kehitetty edelleen. Edunvalvontatyössä kiinnitettiin erityistä huomiota 
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Liikenne 12 -suunnitelmaan sekä sen investointiohjelman laadintaan. Vuonna 2021 
käynnistettiin Brutus-liikennesimulointimallin päivitystyöt ja haettiin rahoitusta 
ylimaakunnallisen kestävän liikkumisen suunnitelman laatimiseen.  
 
Kansainvälistä yhteistyötä on tehty koronapandemian asettamien rajoitusten puitteissa. 
Yhteistyö painottui mm. merialuesuunnitteluun, hiilineutraalisuus-, ympäristö- ja ilmastotyöhön 
sekä liikennekysymyksiin. CPMR-yhteistyötä on jatkettu. Aluesuunnittelu osallistui mm. QGasSP 
eli Quantitative Greenhouse Gas Impact Assessment Method for Spatial Planning Policy -
hankkeeseen, joka päättyi marraskuussa 2021.  
 
Hiilineutraali Kymenlaakso -tavoitetta toteutettiin laajassa maakunnallisessa, valtakunnallisessa 
sekä kansainvälisessä yhteistyössä. Ilmastotyön tueksi on hankittu Kymenlaakson kunnille 
valtionavustusta käytännön ilmastotyön edistämiseksi ympäristöministeriön rahoituksen turvin. 
Hiilineutraalisuuden tiekartan päivitystyön ja ilmastonmuutoksen sopeutumisstrategian 
laadintatyöhön liittyen on pyydetty tarjouksia joulukuussa 2021. Kymenlaakson 
ympäristöpoliittinen neuvottelukunta ja nuorisovaltuustot on integroitu entistä tiiviimmin 
mukaan maakunnalliseen ilmastotyöhön.  
 
Lakisääteisen ampumarataverkoston kehittämissuunnitelman päivittäminen on aloitettu ja sen 
osalta järjestettiin kysely Kymenlaakson ampumaseuroille sekä muille sidosryhmille loka-
marraskuussa 2021. Kehittämissuunnitelma viimeistellään keväällä 2022.  
 
Maakuntaohjelman SOVA -lain mukainen vaikutusten arviointi on toteutettu liiton omana 
työnä, ja maakuntaohjelman ympäristöselostus on ollut maakuntaohjelman kanssa julkisesti 
nähtävillä.  
 
Vuonna 2021 on seurattu uuden kaavoitus- ja rakennuslain valmistelua. Liitto on osallistunut 
asiaan liittyvään edunvalvontatyöhön ja on lausunut lakiluonnoksesta, jossa on esitetty 
maakunnan suunnittelujärjestelmän osalta erittäin merkittäviä muutoksia. Samalla on pyritty 
valmistautumaan lain mahdolliseen voimantuloon liittyviin muutoksiin ja vaatimuksiin.  
 
Aluesuunnittelussa on tapahtunut vuonna 2021 merkittäviä henkilöstömuutoksia. Alkuvuoden 
resurssivajeesta johtuen osa valmisteluprosesseista viivästyi hieman. Vuoden 2021 keskeiset 
tavoitteet saavutettiin kuitenkin resurssivajeesta ja koronapandemiasta huolimatta. 

 

7.1.4. Hallinto ja talous 

 

Tulostavoitteet vuodelle 2021 
 

1. Toiminta- ja talousraportoinnin kehittäminen palvelemaan johtoa sekä hankkeita sekä tuki liiton 
strategian toimeenpanolle. 
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2. Varmistetaan henkilöstön osaaminen sähköisten työkalujen ja tietojärjestelmien käytössä kuten Tweb, 
eFina, Teams, tiedonhallinta, tietoturva, viestintä. 
 

3. Viestintä tukee edunvalvontaa sekä toimijoiden kanssa yhteistyössä tehtävää maakunnan myönteistä 
mainekuvaa. 
 

4. Valmistaudutaan sähköiseen arkistoon ja päivitetään tiedonhallintasuunnitelma SÄHKE2-vaatimusten 
mukaiseksi. 
 

5. Osana viraston toimintastrategiaa valmistellaan henkilöstöstrategiset tavoitteet. 
 

Toiminta- ja talousraportointia ryhdyttiin tekemään aiempaa säännöllisemmin. Talousarvion 
toteutumaa käsiteltiin johtoryhmässä kuukausittain. Osavuosikatsauksen pohja uudistettiin. 
Talousraportoinnissa oli syksyllä lähes kahden kuukauden mittainen katkos, jolloin 
taloushallinnon järjestelmästä ei saanut virallisia raportteja. Syynä katkokseen oli 
Sarastia/Administerin vaihtaessa liiton tilikarttaa JHS192 mallin mukaiseksi järjestelmään. 
 
Henkilöstöä on opastettu sähköisten työkaluja ja tietojärjestelmien käytössä yhdessä ja 
erikseen. Uuden työntekijät ovat saaneet perehdytyksen heti työsuhteen alussa ja muuta 
henkilökuntaa on koulutettu tarpeen mukaan. Yhteisiä perehdytyksiä järjestettiin vuoden 
aikana Tweb-asianhallinnan sekä Kellokortti-työajanseuranta osalta. Maakuntahallitus hyväksyi 
syyskuussa liiton uuden tietosuoja- ja tietoturvapolitiikan. 
 
Viestintä on tukenut kuluneen vuoden aikana maakunnan edunvalvontaa sille asetettujen 
tavoitteiden mukaisten kannanottojen tuottamisessa sekä niissä viestimisessä. Vuoden 2021 
aikana on tuotettu erilaista materiaalia sekä kannanottoja mm. Kymenlaakson keskussairaalan 
ympärivuorokautisen laajan päivystyksen puolesta, sekä useita kertoja EU-rahoituskauden 
2021-2027 kansallisen rahoituksen jakoperusteisiin. Lisäksi viestintä on tukenut rahoituksen 
saamista VT15 parantamiseksi keskikaiteelliseksi tieksi. Toiminnan näkyvyyttä on parannettu 
säännöllisillä uutiskirjeillä kerran kuukaudessa sekä Kymenlaakson kuntien valtuutetuille 
osoitetulla erillisellä viestinnällä. Työkaluina käytetään liiton www-sivuja, sosiaalista mediaa 
sekä uutiskirjeohjelmistoa. Viestinnän tueksi on tuotettu runsaasti erilaista visuaalista 
materiaalia. Lisäksi medialle on viestitty säännöllisesti liiton keskeisistä toiminnan 
ajankohtaisista asioista.  

Sähköisen arkiston käyttöönottoon tehtiin valmisteluja vuoden aikana. Tweb:n 
ohjelmistotoimittajalta tilattiin vuoden 2021 lopulla ohjelmiston päivitys, joka mahdollistaa 
sähköisen arkiston käyttöönoton. Toteutus siirtyy vuoden 2022 puolelle. 
 
Vuoden 2022 toimintasuunnitelmassa on omana lukuna henkilöstösuunnitelma 2022-2024 ja 
sille asetetut tavoitteet sekä toimenpiteet. 
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7.1.5. Kesäyliopisto 

 

Tulostavoitteet vuodelle 2021 
 

1. Järjestetään monipuolinen avoimen yliopiston opintotarjonta yhteistyössä eri korkeakoulujen kanssa. 
Annetaan opintoneuvontaa ja suunnitellaan opiskelijan opintopolkuja. 
 

2. Suunnitellaan monipuolista ammatillista täydennyskoulutusta, joka vastaa alueen koulutustarpeisiin. 
 

3. Kehitetään digitalisaation tuomia mahdollisuuksia toteuttaa joustavasti verkkovälitteisiä koulutuksia. 
 

4. Repin-instituutin kuvataidekoulutuksen toimintaa vahvistetaan ja etsitään mahdollisuuksia toimia 
yhteistyössä mm. muiden oppilaitosten kanssa. 
 

5. Ollaan mukana Kymenlaakson korkeakouluyhdistyksen kehittämisessä ja erilaisissa hankkeissa, joilla 
voidaan tukea alueen tki-toimintaa, kehittämistä ja koulutusta. 

 

Kymenlaakson kesäyliopistossa toteutettiin vuonna 2021 avoimessa yliopisto-opetuksessa 36 
perusopintojen ja yhdeksän aineopintojen opintokokonaisuutta sekä seitsemän yliopisto-
tutkintoihin liittyvää muuta opintojaksoa. Avointa yliopisto-opetusta järjestettiin Itä-Suomen 
yliopiston, Lapin yliopiston, Oulun yliopiston, Taideyliopiston, Turun yliopiston ja Vaasan 
yliopiston tutkintovaatimusten mukaan. Opetustuntien määrä oli 1510 tuntia ja opetukseen 
osallistui 560 opiskelijaa. Opiskelijoiden tukena opinnoissa on ollut viisi tuutoria ja 
kesäyliopiston henkilöstö. 
 
Ammatillista koulutusta on suunniteltu laajasti erilaisten ryhmien tarpeisin. Yhteistyö-
neuvotteluja koulutusten tarpeesta on käyty etenkin alueen opetustoimien edustajien kanssa. 
Ammatillisia täydennyskoulutuksia järjestettiin 29. Osallistujia oli yhteensä 569 ja opetustunteja 
892. Koulutuksia toteutettiin lyhytkurssitoimintana sekä pitempikestoisten koulutusohjelmien 
muodossa.  Pitkäkestoisia koulutuksia oli vuoden aikana käynnissä yhteensä 11. Näiden lisäksi 
harrastustavoitteisia koulutuksia oli 16 ja niihin osallistui 3983 henkilöä. Ikääntyvien yliopiston 
luentoja järjestettiin yhteistyössä Jyväskylän kesäyliopiston kanssa 14 kertaa ja niihin osallistui 
237 henkilöä. Lasten yliopistossa järjestettiin taidekursseja ja tiedeleirejä yhteensä 14 kurssia. 
Niille osallistui 175 lasta ja opetustunteja oli yhteensä 441. 
 
Covid-19 pandemiasta johtuen opetusta on jouduttu siirtämään osittain verkkovälitteiseksi, 
jonka vuoksi digitaalisia järjestelmiä on kehitetty. Käyttöön on hankittu luokkatiloihin erilaisia 
kamera-mikrofoni yhdistelmiä sekä muita digitaalista opetusta helpottavia välineitä, lisäksi 
käytössä on Zoom ja Teams verkkotyökalut. Henkilöstöä on myös koulutettu verkkotyökalujen 
käyttöön sekä verkko ja hybridi koulutusten toteutukseen. Kesäyliopiston koulutuksista 41 % on 
toteutunut lähiopetuksena, 33 % etäopetuksena ja 26 % hybridinä. 
 
Repin-instituutti on järjestänyt laajan (48 op–60 op) kuvataidekoulutuksen lisäksi myös 
lyhytkursseja Kotkassa ja Espoossa sekä tarjonnut mahdollisuuden osallistua pitkäkestoisen 
koulutuksen yksittäisille opintojaksoille. Aikuisten kursseille osallistui yhteensä 77 opiskelijaa. 
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Koulutuksia järjestettiin yhteensä yhdeksän ja opetustunteja oli 2615. 
 
Syksyllä 2019 Kouvolan seudun ammattiopiston (KSAO) kanssa käynnistetty yhteistyö on ja 
jatkunut. Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa media-alan ja kuvallisen ilmaisun 
perustutkinnon osia yhteensä 45 osaamispistettä. Repin-instituutissa suoritetun lukuvuoden 
jälkeen heillä on mahdollisuus jatkaa tutkinto-opiskelijana KSAO:ssa ja valmistua Kuvallisen 
ilmaisun toteuttajaksi. 
 
Kymenlaakson kesäyliopisto on toiminut tiiviissä yhteistyössä Kymenlaakson 
korkeakouluyhdistyksen kanssa alueen tki-toiminnan ja koulutuksen kehittämiseksi.  
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7.2. Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen 

 

Käyttötalouden toteutuminen 
 
Valtuuston hyväksymä vuoden 2021 talousarvio sisältää valtuustoon nähden sitovan määrärahan 
(=toimintakate) luottamushenkilöhallinnon, viraston, oman toiminnan hankkeiden ja 
Kymenlaakson kesäyliopiston osalta. Talousarvioon ei tehty muutoksia toimintavuoden aikana. 
 

  
 
 
Luottamushenkilöhallinto 

Luottamushenkilöhallinto Talousarvio Toteutuma Poikkeama 
Toimintatuotot 105 000 100 000   5 000 
Toimintakulut -105 000 -73 864   -31 136 
Toimintakate 0 26 136   -26 136 

 
EAKR / Tekninen tuki 2014 -2020 Talousarvio  Toteutuma Poikkeama 
Toimintatuotot 0 10 334 -10 334 
Toimintakulut 0 -10 334 10 334 
Toimintakate 0 0 0 

 
 
Määräraha sisälsi luottamushenkilöhallinnon 1100 ja EAKR/tekninen tuki 2100 kustannuspaikat. 
Maakunnan yhteistyöryhmän kokouskulut rahoitettiin EAKR-teknisellä tuella. Tekniseen tukeen 
kirjattiin myös kehittämispäällikön ja aluekehityssihteerin työpanosta tehtyyn tuntikirjanpitoon 
perustuen.  
 
Luottamushenkilöhallinnon toimintakate on + 26 136 € arvioitua parempi. Luottamushenkilö-
hallinnossa syntyi säästöä hieman kokouspalkkioissa, mutta etenkin matkakuluissa, koska 
valtaosa kokouksista pidettiin koronaepidemian vuoksi etäkokouksina. Sama koskee maakunnan 
yhteistyöryhmän toimintaa. 

3 %
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26 %
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Virasto 

Virasto Talousarvio Toteutuma Poikkeama 
Toimintatuotot 1 898 000 1 886 792   11 208 
Toimintakulut -1 898 000 -1 757 073   -140 927 
Toimintakate 0 129 719   -129 719 

 
Toteutunut toimintakate oli +129 718 € arvioitua parempi. Toimintatuotot jäivät -11 209 € alle 
arvioidun. Tämä johtui toisaalta lounassetelien vähäisestä käytöstä, koska henkilökunta 
työskenteli suurimman osan toimintavuodesta etänä. Toisaalta työterveydenhuollonkorvaus oli 
arvioitu budjetissa liian suureksi. 

 
Toimintakulut kokonaisuudessa alittivat arvioidun -140 928 €. Toimintakulujen sisällä oli vaihtelua 
eri kululajien sisällä. Henkilöstökulut alittuivat n. 61 000 €, johtuen pääosin alkuvuoden 
henkilöstöjärjestelyistä (mm. hallintopäällikön vaihdos, kv-päällikön irtisanoutuminen, 
maakuntasuunnittelijan työvapaa). Koska henkilökunnan sairastuvuus oli pientä, niin myös Kelan 
sairasvakuutuskorvaukset jäivät erittäin paljon arvioidun alle. 
 
Palveluiden ostoissa ylityksiä oli ict-kuluissa (+35 000 €) sekä muissa yhteistoimintaosuuksissa 
(+47 500 €). Vuoden lopulla toteutuneen tilikarttamuutoksen vuoksi kaikki uudelleenbudjetoidut 
tilit eivät aivan vastanneet alkuperäistä ajatusta. Vastaavasti säästöjä syntyi etenkin 
asiantuntijapalveluissa (-116 000 €) sekä matka- ja majoituskuluissa (-48 000 €). Aineiden, 
tarvikkeiden ja tavaroiden kohdalla merkittävin säästö syntyi kokoustarjoilujen kohdalla. 
Talousarviossa ei oltu varauduttu avustusluonteisiin kuluihin, mutta liitolla oli aiemmin sovittuja 
sitoumuksia, jotka olivat tällaisia. Muissa kuluissa toimitilavuokrat ylittyivät noin 4 200 € ja 
laiteleasingeissa n. 2 500 €.  
 
Oman toiminnan hankkeet 

Itsehallinnoidut projektit Talousarvio Toteutuma Poikkeama 
Toimintatuotot 264 700 241 505   23 195 
Toimintakulut -443 800 -293 217   -150 583 
Toimintakate -179 100 -51 712   -127 388 

 
Liiton koko hanketoiminnan toteutunut toimintakate oli -51 711 €, mikä oli 127 388 € arvioitua 
parempi. Keskeisin syy tähän oli, ettei toimintavuoden aikana aloitettu sellaisia uusia hankkeita, 
joihin liitto olisi tarvinnut omarahoitusosuutta. 
 

Liikennejärjestelmätyön        
jatkuva malli Talousarvio Toteutuma Poikkeama 
Toimintatuotot 8 000 0 8 000 
Toimintakulut -27 000 -9 876 -17 124 
Toimintakate -19 000 -9 876 -9 124 
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Future Ecom -hanke Talousarvio Toteutuma Poikkeama 
Toimintatuotot 14 000 12 975 1 025 
Toimintakulut -14 700 -13 586 -1 114 
Toimintakate -700 -611 -89 

 
KymÄes -hanke Talousarvio Toteutuma Poikkeama 
Toimintatuotot 96 200 74 965 21 235 
Toimintakulut -137 400 -100 232 -37 168 
Toimintakate -41 200 -25 267 -15 933 

 
Alueellinen Digitukikokeilu Talousarvio Toteutuma Poikkeama 
Toimintatuotot 146 500 153 566 -7 066 
Toimintakulut -164 700 -169 523 4 823 
Toimintakate -18 200 -15 957 -2 243 

 
Hankkeet vuonna 2021 Talousarvio Toteutuma Poikkeama 
Toimintatuotot 0 0 0 
Toimintakulut -100 000 0 -100 000 
Toimintakate -100 000 0 -100 000 

 
 
Kesäyliopisto 

Kymenlaakson kesäyliopisto Talousarvio Toteutuma Poikkeama  
Toimintatuotot 708 400 775 404   -67 004 
Toimintakulut -708 400 -770 124   61 724 
Toimintakate 0 5 280   -5 280 

 
Toteutunut toimintakate oli +5 280 € arvioitua parempi. Kesäyliopiston toimintatuotoissa näkyi 
opiskelijamäärien reilu kasvu sekä saadut valtionavustukset opetustoimintaan. Osallistumis-
maksutuotot ylittyivät n. 44 000 €, mutta kuvataiteen kurssimaksuissa jäätiin n. -26 000 € alle 
tavoitteen. Kesäyliopisto sai ylimääräisen korona-avustuksen +13 500 €.  
 
Opiskelijamäärien kasvu toisaalta heijastui opetuspalvelujen ostojen (+59 000 €) ja maksettujen 
luentopalkkioiden ja erilliskorvausten (+32 000 €) merkittävässä nousussa. Matka- ja 
majoituskuluja oli myös vähän arvioituun nähden.  

Kesäyliopisto hallinnoi kahta hanketta, joista toinen Kymenlaakson sosiaalityön koulutus- ja 
kehittämishanke päättyi virallisesti jo vuonna 2020, mutta josta aiheutuneita kuluja kirjattiin vielä 
vuoden 2021 puolelle kuten myös hankkeen viimeiset rahoitusosuudet. Toisen hankkeen (KETO – 
ketterä oppija työssä ja työtä hakemassa) toteutuksessa oli pieniä ongelmia vuoden aikana ja sen 
jatkuu vuodelle 2022. 
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Talousarvion tuloslaskelman toteutuminen 
 

    
                

Talousarvio  Toteutuma Poikkeama 
            
Toimintatulot 2 976 100 3 014 035,00 -37 935,00 

 Myyntitulot 2 178 200 2 172 807,40 5 392,60 

 Maksutulot 329 200 356 762,32 -27 562,32 

 Tuet ja avustukset 468 700 484 465,28 -15 765,28 

 Muut toimintatulot 0 0,00 0,00 
Valmistus omaan käyttöön       
Toimintamenot 3 155 200 2 904 611,37 250 588,63 

 Henkilöstömenot 1 965 100 1 880 855,29 84 244,71 

 Palvelujen ostot 927 200 729 553,26 197 646,74 

 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 27 500 40 949,80 -13 449,80 

 Avustukset muille 0 5 900,00 -5 900,00 

 Muut toimintamenot 235 400 247 353,02 -11 953,02 
Toimintakate -179 100 109 423,63 -288 523,63 
Rahoitustulot ja -menot: 0 85,72 -85,72 

 Korkotulot muilta 0 321,65 -321,65 

 Muut rahoitustulot muilta 0 0,00 0,00 

 Korkomenot   -14,31 14,31 

 Muut rahoitusmenot   -221,62 221,62 
Vuosikate   -179 100 109 509,35 -288 609,35 
Poistot ja arvonalentamiset 0 0,00 0,00 

 Suunnitelman mukaiset poistot 0 0,00 0,00 

 Arvonalentamiset       
Satunnaiset erät       

 Satunnaiset tulot       

 Satunnaiset menot       
Tilikauden tulos -179 100 109 509,35 -288 609,35 
Poistoerän lisäys (-) tai vähennys (+)       
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)       
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)       
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -179 100 109 509,35 -288 609,35 

 
Tilikauden tulos oli arvioitu hyväksytyssä talousarviossa alijäämäiseksi -179 100 euroa. Toteutuma 
oli kuitenkin ylijäämäinen +109 509 euroa, joten tulos parani arvioidusta +288 609. Poikkeamia on 
eritelty edellä kustannuspaikoittaisten toteutumien yhteydessä. 
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Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 

 
      Talousarvio Toteutuma Poikkeama 
Toiminta ja investoinnit       
Toiminnan rahavirta       

 Vuosikate -179 100,00 109 509,35 -288 609,35  

 Satunnaiset erät 0,00 0,00  0,00  

 Tulorahoituksen korjauserät 0,00 0,00  0,00  
 Investointien rahavirta       
        Investointimenot 0,00 0,00  0,00  
        Rahoitusosuudet 
investointimenoihin       
        Pysyvien vastaavien hyödykkeiden       
        luovutustulot 0,00 0,00  0,00  
Toiminta ja investoinnit, netto -179 100,00 109 509,35  -288 609,35  

  

     Myyntituotot      Maksutuotot      Tuet ja
avustukset

2 172 807

356 762
484 465

2 012 963

265 136
538 343

TOIMINTATUOTOT
2021 2020

72 %

12 %

16 %

Toimintatuotot

     Myyntituotot

     Maksutuotot

     Tuet ja
avustukset

1 880 855

729 553

40 950

5 900 247 353

1 896 381

764 005

58 521
4 000

237 937

TOIMINTAKULUT
2021 2020

-65 %
-25 %

-1 %
0 %

-9 %

Toimintakulut

    Henkilöstömenot

    Palvelujen ostot

    Aineet, tarv. ja
tavarat

    Avustukset
yhteisöille

    Muut
toimintamenot
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8. Tilinpäätöslaskelmat 

 

Kymenlaakson liiton tuloslaskelma 

        2021 2020 
Toimintatuotot 3 014 035,00 2 816 441,78 

 Myyntituotot 2 172 807,40 2 012 963,36 

 Maksutuotot 356 762,32 265 135,88 

 Tuet ja avustukset 484 465,28 538 342,54 

 Muut toimintatuotot 0,00 0,00 
Toimintakulut -2 904 611,37 -2 960 843,91 

 Henkilöstökulut     

  Palkat ja palkkiot -1 531 183,04 -1 541 625,88 

  Henkilösivukulut     

   Eläkekulut -311 276,90 -316 697,82 

   Muut henkilösivukulut -38 395,35 -38 057,03 

 Palvelujen ostot -729 553,26 -764 005,45 

 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -40 949,80 -58 520,82 

  Avustukset -5 900,00 -4 000,00 

 Muut toimintakulut -247 353,02 -237 936,91 
Toimintakate 109 423,63 -144 402,13 
Rahoitustuotot ja -kulut 85,72 -1 386,91 

 Korkotuotot 0,00 0,00 

 Muut rahoitustuotot 307,34 0,00 

 Korkokulut 0,00 -61,28 

 Muut rahoituskulut -221,62 -1 325,63 
Vuosikate   109 509,35 -145 789,04 
Poistot ja arvonalentumiset 0,00 -16,95 
  Suunnitelman mukaiset poistot 0,00 -16,95 
Tilikauden 
tulos   109 509,35 -145 805,99 
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 109 509,35 -145 805,99 
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Kymenlaakson liiton rahoituslaskelma 

        2021 2020 
Toiminnan rahavirta     

 Vuosikate   109 509,35 -145 789,04 
Investointien rahavirta     

 Investointimenot 0,00 0,00 

         
Toiminnan ja investointien rahavirta 109 509,35 -145 789,04 

         
Rahoituksen rahavirta     
Oman pääoman muutokset -1 712,14 0,00 
Muut maksuvalmiuden muutokset     

 
Toimeksiantojen varojen ja pääomien 
muutokset 0,00 0,00 

 Vaihto-omaisuuden muutos 765,00 5 784,00 

 Saamisten muutos 105 780,72 -245 299,57 
  Korottomien velkojen muutos -26 893,68 -2 128 546,56 
Rahoituksen rahavirta 77 939,90 -2 368 062,13 

         
Rahavarojen muutos 187 449,25 -2 513 851,17 

         
Rahavarojen muutos     

 Rahavarat 31.12. 1 374 266,67 1 186 817,42 
  Rahavarat 1.1. 1 186 817,42 3 700 668,59 

     187 449,25 -2 513 851,17 
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Kymenlaakson liiton tase 

VASTAAVAA   2021 2020 

      
A  PYSYVÄT VASTAAVAT  1 706,00  1 706,00  
I  Aineettomat hyödykkeet   

 1. Muut pitkävaikutteiset menot 0,00  0,00  
II Aineelliset hyödykkeet    

 1. Koneet ja kalusto  0,00  0,00  

      
III Sijoitukset     

 1. Osakkeet ja osuudet 1 706,00  1 706,00  

      
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT   

 1. Valtion toimeksiannot 1 527 368,22  894 657,75  

      
C VAIHTUVAT VASTAAVAT 1 601 373,98  1 520 470,45  
I Vaihto-omaisuus    

 1. Muu vaihto-omaisuus 0,00  765,00  

      
II Saamiset     

 Lyhytaikaiset saamiset  227 107,31  332 888,03  

 1. Myyntisaamiset  29 826,95  4 672,50  

 2. Muut saamiset  121 143,90  252 821,43  

 3. Siirtosaamiset  76 136,46  75 394,10  

      
III Rahoitusarvopaperit  1 000 000,00  0,00  

 1. Rahasto-osuudet  1 000 000,00  0,00  

      
IV Rahat ja pankkisaamiset 374 266,67  1 186 817,42  
VASTAAVAA YHTEENSÄ  3 130 448,20  2 416 834,20  
    
VASTATTAVAA   2021 2020 

      
A  OMA PÄÄOMA  940 694,93 832 897,72 
I  Peruspääoma  48 744,24 50 456,38 
II Muut omat rahastot  5 093,33 5 093,33 

III Edellisen tilikauden yli-/alijäämä 777 348,01 923 154,00 

IV Tilikauden yli-/alijäämä 109 509,35 -145 805,99 

      
C TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT   

 1. Valtion toimeksiannot 1 527 368,22 894 657,75 

      
D VIERAS PÄÄOMA    

 Lyhytaikainen  662 385,05 689 278,73 

 1. Saadut ennakot  0,00 0,00 

 2. Ostovelat  81 979,51 53 004,39 

 
3. Muut velat / Liittymismaksut ja 
muut velat 42 453,31 45 590,48 

 4. Siirtovelat  537 952,23 590 683,86 

VASTATTAVAA YHTEENSÄ  3 130 448,20 2 416 834,20 
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9. Tilinpäätöksen liitetiedot 

 

9.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 

 

Liitetiedoissa ilmoitetaan oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi kunnan tuloksesta, 
taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on 
ilmoitettava liitetiedoissa (KuntaL 113 § ja KPL 3:2 §). 
 
Liitetietojen sisällöstä on säädetty pääasiassa kirjanpitolaissa (1336/1997) ja -asetuksessa 
(1339/1997). Liitetiedoilla tarkoitetaan taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman liitteenä 
ilmoitettavia tietoja. Rahoituslaskelmalle ei kuitenkaan ole esitetty liitetietovaatimuksia liitetieto-
ohjeistuksessa. Kirjanpitolain mukaisesti liitetietoina on selostettava yleisistä 
tilinpäätösperiaatteista tehtyjä poikkeuksia sekä poikkeamien perusteita ja vaikutusta. 
 
Tilinpäätöksen liitetietojen tarkoituksena on täydentää laskelmien muodossa esitettyä 
tilinpäätösinformaatiota oikean ja riittävän kuvan antamiseksi tuloksesta, taloudellisesta 
asemasta ja rahoituksesta sekä toiminnasta. 

 

1. Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä 
jaksotusperiaatteet ja -menetelmät 

Jaksotusperiaatteet 

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti. 

Pysyvät vastaavat 

Pysyvien vastaavien sijoitukset (osakkeet ja osuudet) on merkitty taseeseen hankintamenoon 
tai alempaan arvoon. Arvostuksen periaatteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti 
tulevaisuudessa kerryttämä tulo. 

Vaihto-omaisuus 

Kymenlaakson liitolla ei ole vaihto-omaisuutta. 

Rahoitusomaisuus 

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan 
todennäköiseen luovutushintaan. 
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9.2. Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot 

 

2. Tuloslaskelma ja tase ovat kuntajaoston ohjeisen mukaisia. Niiden esittämistapaa ei ole 
muutettu edellisestä. 

3. Tilinpäätös ei sisällä edelliseen tilikauteen liittyviä oikaisuja. 
4. Tilinpäätös on vertailukelpoinen edellisten tilikausien kanssa. 
5. Tilinpäätös ei sisällä edelliseen tilikauteen kohdistuvia tuottoja, kuluja tai virheiden korjauksia. 

 

9.3. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 

 

6. Toimintatuotot kuntayhtymän määritteleminä tehtäväkokonaisuuksina: 

Toimintatuotot tulolajeittain  2021 2020 

 Myyntituotot jäsenkunnilta  2 167 000,00 2 009 200,00 

 Muut myyntituotot  5 807,40 3 763,36 

 Maksutuotot  356 762,32 265 135,88 

 Tuet ja avustukset    
 * kesäyliopiston valtionavustus 182 661,00 239 906,00 

 * muut tuet ja avustukset  301 804,28 297 668,70 

 Muut toimintatuotot   767,84 

 Korkotuotot  307,34 0,00 

 Muut rahoitustuotot     0,00 

 Toimintatuotot yhteensä  3 014 342,34 2 816 441,78 
 
7. Kymenlaakson liitolla ei ole verotuloja. 
8. Kymenlaakson liitolla ei ole valtionosuustuloja. 
9. Palvelujen ostot eriteltyinä asiakaspalvelujen ostoihin ja muiden palvelujen ostoihin: 

Palvelujen ostot  2021 2020 

 Asiantuntija-, toimisto- ja ict-palvelut 319 856,81 434 644,82 

 Muut palvelut   409 696,45 329 360,63 

 Palvelujen ostot yhteensä  729 553,26 764 005,45 
 

10. Kymenlaakson liitolla ei ole valtuustoryhmien toimintaedellytysten tukemiseksi annettuja 
tukia valtuustoryhmille. 

11. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista. 
 

Maakuntavaltuuston 17.3.2017 hyväksymä poistosuunnitelma: 
 
Soveltamisalue 
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Kymenlaakson liiton poistosuunnitelma koskee käyttöomaisuuden hankintamenoja. 
Käyttöomaisuudella tarkoitetaan hyödykkeitä (kalustoa ja muita esineitä), jotka vaikuttavat 
tuotannontekijöinä useamman kuin yhden tilikauden aikana. 
 
Poistojen perusta 
 
Poistojen arvoperustana on käyttöomaisuuden hankintameno. Hankintamenolla tarkoitetaan 
välittömän arvonlisäverottoman ostohinnan lisäksi muita käyttöomaisuuden hankkimisesta 
aiheutuneita menoja, kuten esimerkiksi kuljetuksesta ja asennuksesta aiheutuneita menoja. 
Poistosuunnitelman mukaiset poistot tehdään pääsääntöisesti käyttöomaisuuden hankintamenosta. 
Mikäli käyttöomaisuuden hankinta koostuu useasta eri osasta, lasketaan hankintamenot yhteen ja 
poistot lasketaan yhteissummasta poistosuunnitelman mukaisesti.  
 
Poistomenetelmä 
 
Kymenlaakson liiton pysyvät vastaavat koostuvat koneista ja kalustosta. Koneista ja kalusteista 
tehdään menojäännöspoisto 30 %. Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 
15 000 euroa, kirjataan vuosikuluksi. 
 
Jos hyödyke romutetaan tai poistetaan muuten lopullisesti käytöstä kesken sen taloudellisen pitoajan, 
poistetaan jäljellä oleva hankintameno kertapoistona. 
 
Myynnin yhteydessä käyttöomaisuus poistetaan käyttöomaisuudesta. 

 
12. Kymenlaakson liiton tuottoihin ja kuluihin ei sisälly pakollisten varausten muutoksia. 
13. Muihin tuottoihin ei sisälly olennaisia pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoittoja ja -

tappioita. 
14. Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyviä eriä ei ole. 
15. Muita olennaisia rahoitustuottoja ei ole. 
16. Kymenlaakson liitolla ei ole poistoerojen muutoksia. 

 

9.4. Tasetta koskevat liitetiedot 

 

Taseen vastaavia koskevat tiedot 

 

17. Kymenlaakson liitto ei ole laskenut liikkeelle lainoja. 
18. Kymenlaakson liitto ei ole tehnyt arvonkorotuksia. 
19. Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti 

Koneet ja kalusto  2021 2020 

 Hankintameno 1.1.  0,00 16,95 

 Vähennys/lisäys  0,00 -16,95 
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 Hankintameno 31.12.  0,00 0,00 

     
Osakkeet ja osuudet  2021 2020 

 Hankintameno 1.1.  1 706,00 1 706,00 

 * Kuntien Tiera Oy, 40 osaketta   
 * Kunnan Taitoa Oy, 1 osake    
 * Kaakkois-Suomen Tieto Oy, 1 osake   
 Vähennys/Lisäys  0,00 0,00 

 Hankintameno 31.12.  1 706,00 1 706,00 
 

20. Kymenlaakson liitolla ei ole määrääviä omistusosuuksia tytäryhteisöissä, yhdistyksissä eikä 
säätiöissä. 

21. Kymenlaakson liitto ei ole jäsenenä muissa kuntayhtymissä. 
22. Kymenlaakson liitolla ei ole yhteisyhteisöjä eikä omistusyhteysyhteisöjä. 
23. Tiedot pitkä- ja lyhytaikaisista saamisista: Kymenlaakson liitolla ei ole pitkäaikaisia saamisia. 
24. Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät: 

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät  Summa 

 Kelan korvaus työterveyshuollosta 5 952,68 6 178,77 

 Palkkamenot  68 998,35 66 116,52 

 EU-tuet ja avustukset  70 904,59 97 804,55 

 Yhteensä  145 855,62 170 099,84 
 

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 
 
25. Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden 

erien välillä tilikauden aikana: 

Oma pääoma   2021 2020 

 Kuntayhtymän peruspääoma 1.1. 50 456,38 50 456,38 

 Vähennys/lisäys  -1 712,14 0,00 

 Kuntayhtymän peruspääoma 31.12. 48 744,24 50 456,38 

     
 Muut omat rahastot 1.1.  5 093,33 5 093,33 

 Vähennys/lisäys  0,00 0,00 

 Muut omat rahastot 31.12.   5 093,33 5 093,33 

     
 Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. 777 348,01 923 154,00 

 Tilikauden ali-/ylijäämä  109 509,35 -145 805,99 

 Tilikausien ali-/ylijäämät yhteensä 31.12. 886 857,36 777 348,01 

Oma pääoma yhteensä  940 694,93 832 897,72 
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Peruspääoman jakaantuminen jäsenkunnittain 

 2021   2020  
Kunta % euroa % euroa 

Hamina 12,196563 5 945,12 11,718007 5 912,48 
Iitti (*  0,00 3,393304 1712,14 
Kotka 32,182387 15 687,06 31,021506 15 652,33 
Kouvola 50,059328 24 401,04 48,493823 24 468,23 
Miehikkälä 0,827473 403,35 0,815196 411,32 
Pyhtää 3,200900 1 560,25 3,068795 1 548,40 
Virolahti 1,533349 747,42 1,489369 751,48 

Yhteensä 100,000000 48 744,24 100,000000 50 456,38 
 
 (* Iitti eronnut Kymenlaakson liitosta 1.1.2021 alkaen. 
 

Toimeksiantojen pääomat 2021 2020 

 Valtion toimeksiannot 1.1. 894 657,75 45 307,90 

 Lisäys 873 000,00 894 000,00 

 Vähennys -240 289,53 -44 650,15 

 Yhteensä 31.12. 1 527 368,22 894 657,75 
 
26. Erittely poistoeroista. Kymenlaakson liitto ei ole kirjannut poistoeroa verotussyistä. 
27. Kymenlaakson liitolla ei ole pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuluvia velkoja. 
28. Kymenlaakson liitto ei ole laskenut liikkeelle joukkovelkakirjalainoja. 
29. Kymenlaakson liitolla ei ole pakollisia varauksia. 
30. Pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen erittely: Kymenlaakson liitolla ei ole pitkä- eikä lyhytaikaisia 

velkoja. 
31. Kymenlaakson liitolla ei ole sekkitililimiittiä. 
32. Erittely Muut velat -erän jakaantumisesta liittymismaksuihin ja muihin velkoihin: 

Kymenlaakson liitolla ei ole muita velkoja. 
33. Siirtovelkojen olennaiset erät: 

Siirtovelkojen olennaiset erät 2021 2020 

 Lomapalkkavelan ja henkilöstö-  
 sivukulujen jaksotukset 345 198,31 348 790,70 

 Eläkevakuutusmaksut 30 690,50 35 406,17 

 Työnantajan pakoll. vakuutukset 6 970,77 5 781,55 

 (Työll.rahasto ja tapat.vak.)   

 Yhteensä 382 859,58 389 978,42 
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9.5. Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat 
liitetiedot 

 
34. Kymenlaakson liitto ei ole pantannut, kiinnittänyt tai muulla tavalla antanut omaisuutta 

velkojen vakuudeksi. 
35. Kymenlaakson liitto ei ole antanut vakuuksia. 
36. Kymenlaakson liitto ei ole antanut samaan konserniin kuuluville yhteisöille vakuuksia. 
37. Kymenlaakson liitolla ei ole muille annettuja vakuuksia. 
38. Vuokravastuut 

Vastuusitoumukset    
 Vuokravastuut  2021 2020 

     
 Toimitilojen vuokravastuut yht. 168 211,54 184 771,34 

 Leasingvastuut yhteensä   44 924,00 68 425,00 

 Vuokravastuut yhteensä  213 135,54 253 196,34 

     
 *seuraavalla tilikaudella maksettava   
   toimitilojen vuokraosuus 52 089,59 51 889,59 

 *seuraavan tilikauden leasingvuokrat 26 436,00 27 077,00 

 Seuraavan tilikauden vuokravastuut   
 yhteensä  78 525,59 78 966,59 

 
39. Kymenlaakson liitto ei ole antanut vastuusitoumuksia samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen 

puolesta. 
40. Kymenlaakson liitto ei ole antanut muita vastuusitoumuksia. 
41. Kymenlaakson liitolla ei ole muita kuntayhtymään koskevia taseen ulkopuolisia järjestelyjä 

esimerkiksi kuntayhtymän taloudellisia sopimusvastuita. 

 

9.6. Ympäristöasioiden harkinnanvarainen esittäminen 

Kymenlaakson liitolla ei ole esitettäviä ympäristöasioita. 
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9.7. Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkiota ja intressitahoja koskevat liitetiedot 

 

42. Henkilöstön lukumäärä 

Henkilöstön lukumäärä 31.12. 2021 2020 

 Kymenlaakson liiton virasto   
 * vakinaiset 17 18 

 * määräaikaiset 1 0 

 Kymenlaakson kesäyliopisto  
 * vakinaiset 3 3 

 * määräaikaiset 2 5 

    
 Hankkeet ja projektit   
 * määräaikaiset 2 3 

 Yhteensä 25 29 
 

43. Tilikauden palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut 

Henkilöstökulut 2021 2020 

 Maksetut palkat ja palkkiot 1 531 826,37 1 542 194,24 

 Eläkemaksut 311 276,90 316 697,82 

 Muut henkilöstösivukulut 38 395,35 38 057,03 

 Henkilöstökorvaukset -643,33 -568,36 

 Henkilöstökulut yhteensä 1 880 855,29 1 896 380,73 
 

44. Luottamushenkilöiden palkkioista perityt ja puolueille tai puolueyhdistyksille tilitetyt 
luottamushenkilömaksut 

Poliittisille puolueille tilitetyt luottamushenkilöiden puoluemaksut 

   2021 2020 

 
Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit 
ry. 2 806,00 1 884,00 

 Kaakkois-Suomen Kokoomus ry. 2 604,00 1 752,00 

 Perussuomalaisten Kymen piiri ry. 504,00 246,00 

 Keskustan Kymenlaakson piiri ry. 612,00 639,00 

 Kaakkois-Suomen Vihreät ry. 480,00 444,00 

 
Vasemmistoliiton Kaakkois-Suomen 
piiri ry. 264,00 348,00 

 Kristillisdemokraatit, Kymen piiri ry. 90,00 72,00 

 
Tilitetyt luottamushenkilömaksut 
yhteensä 7 360,00 5 385,00 
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45. Tilintarkastajan palkkiot 

BDO Audiator Oy   2021 2020 

 Tilintarkastuspalkkiot  3 749,00 2 530,00 

 Tarkastuslautakunnan sihteerin palvelut 1 104,00 1 564,00 

 Muut palkkiot (hanketarkastukset) 1 610,00 2 944,00 

 Yhteensä  6 463,00 7 038,00 
 
46. Kymenlaakson liitolla ei ole liiketoimia sen intressitahoihin kuuluvien välillä. 

---------------------------- 

 

Jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2021 
 

  

JÄSENMAKSUOSUUDET VUODELLE 2021

Maksettavaa

kunnallisveroa Jäsenmaksu- Jäsenmaksu- Muutos Muutos 

  vastaavat verotettavat osuus/ennakko osuus 2021/2020 2021/2019

tulot Yhteisöveromäärät v. 2021 v. 2020

Kunta V. 2019 V. 2019 Yhteensä % Euro Euro Euro Euro

HAMINA 345 981 990 7 331 880 353 313 870 12,320516 266 985 236 776 30 209 10 438

KOTKA 915 099 972 9 086 362 924 186 334 32,227583 698 372 625 366 73 006 16 100

MIEHIKKÄLÄ 22 598 380 757 974 23 356 354 0,814467 17 649 16 183 1 466 -81

PYHTÄÄ 91 434 785 809 960 92 244 745 3,216695 69 706 61 959 7 747 1 823

VIROLAHTI 42 983 976 924 262 43 908 238 1,531138 33 180 29 944 3 236 742

IITTI 67 739 -67 739 0

KOUVOLA 1 408 342 704 22 335 063 1 430 677 767 49,889601 1 081 108 971 233 109 875 13 082

2 826 441 807 41 245 501 2 867 687 308 100,0 2 167 000 2 009 200 157 800 42 104

Lähde:  Verohallinto;  tieto verovuoden 2019 veroista 2.11.2020
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9.8. Luettelot ja selvitykset 

 

 

 

Kirjanpitokirjat 

 

Tilinpäätös ja tase-erittelyt  sähköinen 

Tilikohtainen tase  sähköinen 

Tilikohtainen tuloslaskelma sähköinen 

Päiväkirja   sähköinen 

Pääkirja    sähköinen 

Myyntireskontra  sähköinen 

Ostoreskontra  sähköinen 

 

Tositelajit 

 

Laji Nro alkaen 

OR Ostolaskut 1 

MY Myyntilaskut 10000 

T1 Pankkitositteet 30000 

PA Palkat 50000 

MU Muut 60000 

 

Käytössä eFina kirjanpito-ohjelma. 

 

Säilytys: 

Kirjanpitolaki 2:10 §  

 



  



43 

Tilinpäätös 2021 
  



44 

Tilinpäätös 2021 
  

 



45 

Tilinpäätös 2021 

 

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 

 

Tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. 

Kouvolassa 21. päivänä huhtikuuta 2022 

 

___________________________ 
 Mark Lassfolk 
 JHT-tilintarkastaja 
 BDO Audiator Oy 
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Maakuntavaltuusto 2021-2025 

Hamina  Kotka  

Kormu Jouni, SDP  Brofors Riina, KOK 

Kytömäki Juha, KESK  Frilander-Paavilainen Eeva-Liisa, SDP 

Paasio Markus, PS  Eerola Juho, PS 

Rautamaa Eeva, KOK  Hirvonen Pasi, KOK  

 Paatero Katri, SDP 

Kouvola Pounds Michael, VIHR  

Aikio Jenni, VIHR  Sibakoff Samuli, PS 

Bamberg Ukko, PS,  2. varapuheenjohtaja Suomi Minna, SDP 

Carpelan Christa, KOK  Tujula Pirjo, VAS 

Hämäläinen Tiina, KD  Virtanen Sami, SDP, 1. varapuheenjohtaja 

Karvonen Tapio, KOK   

Kaunisto Ville, KOK, puheenjohtaja  Miehikkälä 

Laine Raimo, SDP  Alastalo Tarja, KESK 

Lehmusmetsä Timo, VAS 

Lehtomäki Maija, KESK  Pyhtää 

Melkko Sari, SDP  Kurki Aleksi, KOK 

Patjas Janne, PS 

Raunio Milla, KOK  Virolahti 

Taiveaho Satu, SDP  Kivelä Anja, PS 

Tiainen Esa, PS 

Wall Janne, KESK 

 

Tarkastuslautakunta 2021-2025 

Kormu Jouni, puheenjohtaja 

Carpelan Christa, varapuheenjohtaja 

Patjas Janne 

BDO Audiator Oy:n nimeämänä tilintarkastajana toimi JHT, HT Mark Lassfolk 
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Maakuntahallitus 2021-2025 

Hamina Kotka 

Harjumaaskola Jarkko, SDP Frilander-Paavilainen Eeva-Liisa, SDP       

Inkeroinen-Lalu Elina, KOK Jäntti Carina, PS  

Koskiaho Vesa, KESK Kotiniemi Topias, KOK, 1. varapuheenjohtaja  

 Paananen Jani, PS 

Kouvola 

Hovi Henna, SDP 

Korpivaara Pekka, KOK  

Lindström Leo, SDP, 2. varapuheenjohtaja 

Nykänen Marjatta, KOK 

Nyberg Jukka, SDP, puheenjohtaja 

Spies Kaisa, VIHR           

 

Maakunnan yhteistyöryhmä 2021-2025 

K u n t a s e k t o r i : 

Kymenlaakson liitto   

Nyberg Jukka, puheenjohtaja  

Kotiniemi Topias, 3. varapuheenjohtaja   

Jäntti Carina  
   

Kouvolan seutu Kotkan-Haminan seutu 

Portaankorva Petteri Lindholm Terhi  

Junnonen Sanna-Riitta Nyholm Janne 

 

V a l t i o n  v i r a n o m a i s e t : 

Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus, ELY 

Gunnar Leena, 1. varapuheenjohtaja 

Mäkelä Satu 
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Pitkänen Jyrki 

Halme Kari 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto  Hämeen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus, ELY 

Ekqvist Merja Kauranen Sinikka 

 

J ä r j e s t ö t : 

Kymenlaakson kauppakamari  Elinkeinoelämän keskusliitto EK 

Kirjavainen Marika, 2. varapj.   Lempiäinen Jukka 

 

Kymen Yrittäjät  SAK:n Kymen aluepalvelukeskus 

Jääskeläinen Kari  Laitinen Sonja 

 

AKAVA, Kaakkois-Suomi  STTK 

Vanhala-Taimisto Rantamo Tuula 

 

MTK-Kymenlaakso 

Dahlman Tuula 

 

P y s y v ä t   a s i a n t u n t i j a j ä s e n e t : 

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 

Toikka Mirja 

 

Kymenlaakson toisen asteen ammatilliset oppilaitokset 

Kaivola Leena, Kouvolan aikuiskoulutuskeskus (ajalla 1.8.2020 – 31.7.2021) 
Palosara Mika, Harjun oppimiskeskus (ajalla 18.10.2021 – 31.7.2022) 
Tani Petri, Kouvolan aikuiskoulutuskeskus (ajalla 18.10.2021-31.7.2022) 

 

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto 

Saarinen Jari   
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Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ELY 

Kailasto Hanna 

 

Suomen metsäkeskus, Kaakkois-Suomi  Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri 

Väkevä Jouni  Rinnekangas Riku 

 

Uudenmaan liitto NYTKIS - Naisjärjestöt Yhteistyössä 

Huotari Tiina  Rosberg Tiina 

 

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 2021-2025 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus  Kymenlaakson liitto 

Munne Tea  Mikkola Jaakko, puheenjohtaja 

Pitkänen Jyrki Lehtinen Jussi, varapuheenjohtaja  

 Karhunen Anna-Riikka 

Hämeen ELY-keskus   

Kauranen Sinikka  Uudenmaan liitto 

 Taronen Antti 

Varsinais-Suomen ELY-keskus 

Kalliokoski Okku 

 

Kesäyliopiston johtokunta 2021-2025 

Frilander-Paavilainen Eeva-Liisa, puheenjohtaja 

Hartikainen Jutta, varapuheenjohtaja 

Jolula Ville  

Hauhia Mikko  

Kaleton Jari  

Turunen Riikka 
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Julkaisija: 

Kymenlaakson liitto 

Hovioikeudenkatu 6, PL 2, 45100 Kouvola 

etunimi.sukunimi@kymenlaakso.fi 

virasto@kymenlaakso.fi 

www.kymenlaakso.fi 

 

Julkaisu: 

Tilinpäätös 2021  

C: 116 

ISBN 978-952-7336-08-3 (sähköinen) 

ISBN 978-952-7336-09-0 (paperinen) 

ISSN 1237-8259 

 

Kouvola 2022  Maakuntahallitus 21.2.2022 

  Maakuntavaltuusto 16.5.2022 
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