Porvoon kaupunki – Borgå stad
Vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019–2021 taloussuunnitelman käsittely kaupunginhallituksessa
5.11.2018
Kaupunginhallitus päätti äänestysten jälkeen esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden
2019 talousarvion ja vuosien 2019–2021 taloussuunnitelman.
Kaupunginjohtajan täsmennykset
Kaupunginjohtaja teki kokouksessa seuraavat tarkennukset esitykseensä:








Kokonniemen alueen kehittäminen, Kokonhallin peruskorjaus, Kokonhalli Oy:n purkaminen ja
jäähalli
 Jäähallin peruskorjaus tai uudisrakennus (5535): Jäähalli on rakennettu vuonna 1979 ja on
peruskorjattava lähivuosina. Vaihtoehtona peruskorjaukselle on uuden hallin rakentaminen
siten, että vanhaa hallia voidaan käyttää kunnes uusi halli on valmistunut. Mahdollisen
uudisrakennusvaihtoehdon osalta tutkitaan koko Kokonniemen alueen toiminnalliset ja
taloudelliset synergiat ja suunnittelun pohjana on mahdollisimman laaja monitoimikäyttö
sisältäen myös aluetta tukevan yksityisen liiketoiminnan mahdollistamisen.
Hankesuunnittelu ja asemakaavan tarkistus aloitetaan.
 Kokonhallin peruskorjaus tai uudisrakennus (5545): Kokonhalli on rakennettu vuonna 1983
ja on peruskorjattava lähivuosina. Hallista on tehty kuntoarvio, joka osoittaa, että hallille
joudutaan tekemään peruskorjaus muutaman vuoden sisällä. Vaihtoehtona
peruskorjaukselle on uuden hallin rakentaminen siten, että vanhaa hallia voidaan käyttää
kunnes uusi halli on valmistunut. Mahdollisen uudisrakennusvaihtoehdon osalta tutkitaan
koko Kokonniemen alueen toiminnalliset ja taloudelliset synergiat ja suunnittelun pohjana
on mahdollisimman laaja monitoimikäyttö sisältäen myös aluetta tukevan yksityisen
liiketoiminnan mahdollistamisen. Kokonhalli Oy omistaa Kokonhallin, mutta yhtiöllä ei ole
taloudellisia resursseja peruskorjata tai rakentaa uutta hallia ilman Porvoon kaupungin 100
prosenttista tukea. Kokonhalli Oy:n purkaminen selvitetään. Hankesuunnittelu ja
asemakaavan tarkistus aloitetaan.
Tarkastuslautakunnan asiantuntijapalveluiden käyttäminen
 Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät, hallinnon ja talouden lakisääteistä
tarkastusta (tilintarkastus) koskeva asiat ja arvioi, ovatko valtuuston asettamat
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Operatiivinen organisaatio ja
tilintarkastaja tuottavat tarkastuslautakunnan pyynnöstä erillisiä ja yksilöityjä selvityksiä
tarkastuslautakunnan vastuulla olevaan kohdealueeseen. Tarkastuslautakunnan
talousarvioon lisätään 10 000 euroa mahdollisten ulkoisten lisäasiantuntijapalveluiden
käyttöön tilintarkastusyhteisöltä. Hankittavat selvitykset koordinoidaan operatiivisen
organisaation kanssa.
Kohdasta Gammelbackan kouluhanke poistetaan lause: "Luontevin sijoitus uusille tiloille olisi
Pääskytien yhteyteen (s. 44 investointiperustelut).
Lisätään sivulle 28 (aikuisten palvelut) viidenteen kappaleeseen, jossa puhutaan päihde- ja
mielenterveyspalveluista. Lisätään kappaleen loppuun lause: "Tehdään päihdekäyttäjien,
mielenterveysongelmaisten ja asunnottomien tilanteesta palvelutarveselvitys."
Lisätään kohtaan Kaupungin hallintokäytössä olevien toimitilojen tehostaminen: ”Vuoden aikana
selvitetään kaikki olemassa olevat tilavaihtoehdot. Selvitetään myös miten työntekijöiden
työpisteet kannattaa sijoittaa, jotta työtilat olisivat hyvät ja terveet ja että kokonaisuus olisi
kaupungin kannalta tarkoituksenmukainen ja toimiva.”

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti seuraavat muutokset kaupunginjohtajan esitykseen:













Anette Karlssonin esitys, itäisen Porvoon sivistyspalvelut: ”Vuoden 2019 aikana on löydettävä
ratkaisu, jonka avulla voidaan varmistaa sivistyspalveluiden tarjonta myös Porvoon itäisellä alueella
sivistysverkkoselvityksen tarvekartoituksen mukaisesti.”
Anette Karlssonin esitys, liikunta- ja nuorisotoimen määrärahat: ”Liikuntatoimen ja nuorisotoimen
yhteinen pilottihanke ”Mä liikun”, lisätään 15 000 euroa.”
Anette Karlssonin esitys: ”Porvoon kaupunki tarjoaa varhaiskasvatuspalveluiden piirissä oleville
lapsille xylitolpastillit”.
Anna-Stiina Lundqvistin esitys, s. 33 suomenkieliset koulutuspalvelut, muut tavoitteet, lisäys:
”Kehitetään uusia tapoja edistää oppilaiden sisäistä motivaatiota ja hyvinvointia”.
Anna-Stiina Lundqvistin esitys: ”Keskeisenä osana suunnittelua on kiinteistön tuleva käyttö ja eri
toimintamahdollisuuksien selvittäminen samalla turvaten muun muassa Taidekoulun
keskeytyksetön toiminta myös jatkossa.”
Jari Oksasen esitys, s. 31 sivistystoimi, investoinnit, skeittihalliselvitys: ”Lisätään sivistystoimen
investointeihin 10 000 € skeittihalliselvitykseen”.
Johan Söderbergin esitys: ”Psykiatrisen pätevyyden tarve on akuutti ruotsinkielisten
sivistyspalveluiden osalta. Vuoden 2019 aikana ohjaajan toimi/virka muutetaan psykiatrien
sairaanhoitajan viraksi/toimeksi. Tarvittavat määrärahat 12 000 euroa osoitetaan talousarviossa.”
Anders Rosengrenin esitys: ”Aktiiviset kontaktit kaupungin ja yrityskentän välillä luovat sekä
edellytyksiä yritysten sijoittumiselle Porvooseen että paikallisten yritysten kasvulle ja
kehittymiselle. Tätä toimintaa on vahvistettava Porvoossa. Vuoden aikana on selvitettävä
kaupunkikehitykseen elinkeinokoordinaattorin toimen perustamista.”
Markku Välimäen esitys: ”Kaupunki selvittää aktiivisesti keilaihallitoiminnan saamista kaupunkiin.”
Hanna Lönnförsin esitys: ”Hinthaaran sivistyskeskuss: Investointi käsittää sekä liikuntasalin että
opetustilat kaikille vuosikursseille (1-6) ja esiopetuksen tilat molemmille kieliryhmille.”
Pehr Sveholmin esitys: ”Palvelut ovat omiaan rohkaisemaan ja kannustamaan maahanmuuttajia,
jotta he ottavat vastuuta työstään ja että heidän osallistumistaan eri tilaisuuksiin tuetaan.”

Kaupunginhallitus hyväksyi äänestysten jälkeen seuraavat muutokset kaupunginjohtajan esitykseen:








Anna-Stiina Lundqvist esitys: ”Ohjaamon työntekijän toimi koko vuodeksi 2019. Kustannus: 37 600
€ sivukuluineen”. Lundqvistin esitys voitti äänestyksessä kaupunginjohtajan esityksen äänin 11 (Välimäki Markku, Jari Oksanen, Jaakko Jalonen, Outi Lankia, Pehr Sveholm, Suhonen Mirja, Nina
Uski, Karlsson Anette, Lund Bodil, Hanna Lönnfors, Anna-Stiina Lundqvist) – 2 (Söderberg Johan,
Anders Rosengren).
Bodil Lundin esitys: ”Kirjastoautolle varataan määrärahat vuodelle 2019. Ennen hankintapäätöstä
pitää selvittää ja päättä niistä palveluista joita on mahdollista ja järkevää tarjota varsinaisen
kirjastopalvelun ohella. Tämän lisäksi tulee selvittää mahdollinen yhteistyö naapurikuntien kanssa.
Uuden kuorma-auton hankinta siirretään vuodelle 2020.” Lundin esitys voitti äänestyksessä
kaupunginjohtajan esityksen äänin 8 (Söderberg Johan, Jari Oksanen, Pehr Sveholm, Lund Bodil,
Anna-Stiina Lundqvist, Hanna Lönnfors, Anders Rosengren, Välimäki Markku) 5 (Outi Lankia,
Karlsson Anette, Nina Uski, Suhonen Mirja, Jaakko Jalonen). Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula
jätti eriävän mielipiteen.
Markku Välimäen esitys: ”Sivistystoimen tuottojen osuutta (liikuntatoimi) pienennetään 55.000
eurolla”. Välimäen esitys voitti äänestyksessä kaupunginjohtajan esityksen äänin 11 (Jari Oksanen,
Lund Bodil, Karlsson Anette, Pehr Sveholm, Välimäki Markku, Jaakko Jalonen, Outi Lankia, Suhonen
Mirja, Hanna Lönnfors, Nina Uski, Anna-Stiina Lundqvist) – 2 (Anders Rosengren, Söderberg Johan).
Markku Välimäen esitys: ”Jäähalliratkaisun toteuttamista aiennetaan yhdellä vuodella esityksestä
välivuosi poistaen (200 000 vuoteen 2020, 3.3 Me 2021 ja 3.4 Me 2022). Välimäen esitys voitti
äänestyksessä kaupunginjohtajan esityksen äänin 10 (Pehr Sveholm, Jaakko Jalonen, Söderberg



Johan, Anders Rosengren, Välimäki Markku, Nina Uski, Hanna Lönnfors, Karlsson Anette, Lund
Bodil, Suhonen Mirja) – 3 (Outi Lankia, Jari Oksanen, Anna-Stiina Lundqvist).
Anette Karlssonin esitys, lisäys (talonrakennusinvestoinnit): ”Itäisen Porvoon koulu, vuodelle 2020
lisätään 600 000 euroa.” Karlssonin esitys voitti äänestyksessä kaupunginjohtajan esityksen äänin 7
(Jaakko Jalonen, Anders Rosengren, Suhonen Mirja, Pehr Sveholm, Karlsson Anette, Hanna
Lönnfors, Lund Bodil) – 6 (Söderberg Johan, Jari Oksanen, Outi Lankia, Välimäki Markku, Nina Uski,
Anna-Stiina Lundqvist).

Kaupunginhallitus äänesti lisäksi esityksistä, joita ei hyväksytty:












Jari Oksasen esitys: ”Pysäköintivirhemaksua korotetaan kymmenellä eurolla (kuuteenkymmeneen
euroon)”. Esitys hävisi äänestyksessä kaupunginjohtajan esitykselle äänin 11 - (Söderberg Johan,
Outi Lankia, Anders Rosengren, Suhonen Mirja, Nina Uski, Pehr Sveholm, Lund Bodil, Jaakko
Jalonen, Välimäki Markku, Karlsson Anette, Hanna Lönnfors) - 2 (Anna-Stiina Lundqvist, Jari
Oksanen)
Anna- Stiina Lundqvistin esitys, s. 34: ”Opettaja ja koulunkäynninohjaaja, suomenkieliset
koulutuspalvelut. Kustannus 105 000 €, joka katetaan koulutuksen järjestämisestä saatavilla valtion
osuuksilla”. Esitys hävisi äänestyksessä kaupunginjohtajan esitykselle äänin 11 (Hanna Lönnfors,
Suhonen Mirja, Jaakko Jalonen, Nina Uski, Anders Rosengren, Pehr Sveholm, Lund Bodil, Karlsson
Anette, Välimäki Markku, Outi Lankia, Söderberg Johan) – 2 (Anna-Stiina Lundqvist, Jari Oksanen).
Jari Oksasen esitys: ”Poisto: Vuoden 2019 aikana aloitetaan pyöräilyohjelman laatiminen. Lisäys
kohtaan sitovat tavoitteet: Porvoon kaupungin pyöräilyohjelma laaditaan 2019 aikana.” Esitys
hävisi äänestyksessä kaupunginjohtajan esitykselle äänin 10 (Söderberg Johan, Välimäki Markku,
Suhonen Mirja, Pehr Sveholm, Hanna Lönnfors, Nina Uski, Jaakko Jalonen, Lund Bodil, Karlsson
Anette, Anders Rosengren) - 3 (Outi Lankia, Anna-Stiina Lundqvist, Jari Oksanen)
Anna-Stiina Lundqvistin esitys: s. 24 kuntatekniikka: ”Kaupunki laskee metsänhoidon
tuottovaatimuksiaan vastaamaan strategian hiilineutraaliustavoitteita. Kustannus: 100 000 €”.
Esitys hävisi äänestyksessä kaupunginjohtajan esitykselle äänin 8 (Nina Uski, Välimäki Markku,
Anders Rosengren, Söderberg Johan, Lund Bodil, Pehr Sveholm, Outi Lankia, Hanna Lönnfors) – 5
(Karlsson Anette, Anna-Stiina Lundqvist, Jari Oksanen, Suhonen Mirja, Jaakko Jalonen).
Anna-Stiina Lundqvistin esitys, s. 24 kuntatekniikka/investoinnit: ”Kaupunkipuistoon
korvamerkittyä investointisummaa korotetaan 50 000 €, eli sille osoitettaisiin 100 000 €.
Kustannukset: 50 000 €. Esitys hävisi äänestyksessä kaupunginjohtajan esitykselle äänin 8 (Outi
Lankia, Välimäki Markku, Pehr Sveholm, Hanna Lönnfors, Nina Uski, Söderberg Johan, Lund Bodil,
Anders Rosengren) – 5 (Anna-Stiina Lundqvist, Jaakko Jalonen, Suhonen Mirja, Karlsson Anette, Jari
Oksanen).
Anna-Stiina Lundqvistin esitys, s. 23 kaupunkisuunnittelu “Asemakaavoja ja niiden muutoksia
tehdään aiempaa enemmän kumppanuuskaavoina, kiinteistönomistajien ja toteuttajatahojen
kanssa” muutetaan muotoon “Asemakaavoja ja niiden muutoksia tehdään tarvittaessa
kumppanuuskaavoina…”. Esitys hävisi äänestyksessä kaupunginjohtajan esitykselle äänin 7
(Söderberg Johan, Anders Rosengren, Hanna Lönnfors, Nina Uski, Lund Bodil, Pehr Sveholm,
Välimäki Markku) – 6 (Anna-Stiina Lundqvist, Karlsson Anette, Jari Oksanen, Outi Lankia, Suhonen
Mirja, Jaakko Jalonen).

