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jäsen
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asiantuntija, hyvinvointijohtaja
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Kumpu Arja
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Harri Helminen
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Katja Tommiska
sihteeri

Tapio Karvonen
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Jari Käki
pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja on tarkastettu 11.3.2020.
Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on nähtävänä
Yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 11.3.2020
lähtien
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Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kh 09.03.2020 § 83

Hallintosäännön 138 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja
toteaa läsnä olevat sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja
päätösvaltainen.
Kuntalain (410/2015) 103 § 2 mom. mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Hallintosäännön 130 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai
hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on
ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Kokouskutsu lähetetään, mikäli mahdollista vähintään neljä päivää
ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden.
Kaupunginhallituksen päätös:
Läsnäolotarkastuksen tultua suoritetuksi kaupunginhallitus totesi
kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
____________
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Pöytäkirjan tarkastajat
Kh 09.03.2020 § 84
Kuntalain (410/2015) 107 §:n mukaisesti toimielimen kokouksista
pidetään pöytäkirjaa.
Hallintosäännön 149 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen
päättämällä tavalla.
Hallintosäännön 150 §:ssä todetaan, että pöytäkirja pidetään
tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla kuntalain
140 §:n mukaisesti salassapitosäännökset huomioiden.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi
tarkastusvuorossa olevat jäsenet Tapio Karvosen ja Jari Käen sekä
varalle Jukka Nybergin.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Tapio Karvosen ja Jari
Käen.
____________
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Ajankohtaiset infoasiat
Kh 09.03.2020 § 85
1. Kaupunginjohtajan ajankohtaiset infoasiat.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
1. Kaupunginhallitus päättää merkitä asian tiedoksi.
Kaupunginhallituksen päätös:
1. Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi.
Lisäksi merkittiin tiedoksi apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsellin
selvitys kaupungin varautumisesta koronatilanteeseen liittyen.
____________
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Sopimus kuntaan osoittamisesta, kotoutumisen edistämisestä ja kustannusten
korvaamisesta
170/00.04.00/2020
Kh 09.03.2020 § 86
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä
ELY-keskus) esittää, että Kouvolan kaupunki ja ELY-keskus sopivat
sopimuksella kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2020)
2§:n ja 3 momentissa tarkoitettujen henkilöiden kuntaan osoittamisesta,
kotoutumisen edistämisestä ja palveluiden järjestämisestä. Solmittava
sopimus tulee korvaamaan 3. kesäkuuta 2015 tehdyn sopimuksen
pakolaisten vastaanottamisesta. Nyt solmittava sopimus on voimassa
toistaiseksi. Kaakkois-Suomen ELY-keskus esittää, että Kouvolan
kaupunki lisää kuntapaikkojen määrää nykyisestä ja myöntää
kuntapaikan vähintään 60 pakolaiselle (kiintiöpakolaiset, hätätapaukset
sekä turvapaikkahaun kautta oleskeluvan saaneet). Nykyinen voimassa
oleva sopimus on avoin sopimus, jonka perusteella kunta on vuosittain
päättänyt toimialalla kuntaan otettavien kiintiöpakolaisten määrän.
Itsenäisen kuntaan muuton määrään ei voida vaikuttaa. Kuntaan
valittavien kiintiöpakolaisten määrä on asettunut keskimäärin 15
henkilön vuositasolle, mukaan lukien hätätapaukset.
Kotoutumislain 30 §:n mukaan kunnalla on yleis- ja
yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotoutumisen kehittämisestä
sekä sen suunnittelusta ja seurannasta paikallistasolla. Lisäksi kunnan
on huolehdittava siitä, että kunnan palvelut soveltuvat myös
maahanmuuttajille ja että kotoutumislaissa tarkoitetut toimenpiteet ja
palvelut järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin
kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Kunnan on huolehdittava oman
henkilöstönsä osaamisen kehittämisestä kotoutumisen edistämisessä.
Maahanmuuttajille tarkoitettuja palveluja ja toimenpiteitä voidaan
järjestää myös kuntien välisenä yhteistyönä.
Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on kotoutumislain 32 §:n
mukaan laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen
yhteistyön vahvistamiseksi kotoutumisohjelma, joka hyväksytään kunkin
kunnan kunnanvaltuustossa ja jota tarkistetaan vähintään kerran
neljässä vuodessa. Kouvolan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt
kokouksessaan 18.3.2019 § 22 ”Kaikkien Kouvola 2019-2022,
monikulttuurisuustyön kehittämissuunnitelman”.
Kunnan tulee varautua järjestämään kotoutumista edistävät palvelut ja
toimenpiteet kotoutumislain 2 §:n ja 3 momentin mukaisille, kuntaan
osoitetuille ja sijoittuneille henkilöille. ELY-keskuksen ja kunnan välisen
sopimuksen piiriin kuuluvat pakolaiset voivat olla joko valtion Suomeen
valitsemia kiintiöpakolaisia tai turvapaikkahaun kautta myönteisen
oleskeluluvan saaneita, kuntaan muuttaneita pakolaisia. ELY-keskus
tiedustelee vuosittain kunnan mahdollisuutta vastaanottaa pakolaisia ja
neuvottelee pakolaisten kuntaan sijoittamisesta kunnan kanssa
tapauskohtaisesti.
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Kotoutumislain 44 §:n mukaan valtion maksamien ao. laissa
tarkoitettujen toimenpiteiden ja kustannusten korvaamisen
edellytyksenä on, että kunta on laatinut 32 §:ssä tarkoitetun
kotoutumisohjelman ja tehnyt 41 §:ssä tarkoitetun sopimuksen ELYkeskuksen kanssa.
Kotoutumislain 45 §:n nojalla kunnalle maksetaan valtion varoista
laskennallista korvausta lain 2 §:n 2 tai 3 momentissa tarkoitetun
henkilön ohjauksesta, neuvonnasta ja muusta kotoutumista tukevan
toiminnan järjestämisestä. Korvausta maksetaan kolmen vuoden ajan.
Ulkomaalaislain 90 §:ssä tarkoitetussa pakolaiskiintiössä Suomeen
otetusta henkilöstä sekä tämän perheenjäsenestä tai muusta
omaisesta, joilla on ollut perheside ennen Suomeen tuloa, korvausta
maksetaan kuitenkin neljän vuoden ajalta. Kunta voi hakea korvausta
todellisten kustannusten perusteella seuraavista palveluista:
1. korvaus kunnan maksamasta toimeentulotuesta
2. korvaus tulkitsemisen järjestämisestä
3. korvaus erityiskustannuksista sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluiden käytöstä.
KEHA-keskus maksaa kunnalle laskennallisen korvauksen
kotoutumislain 50 §:n mukaan 9 §:n mukaisen alkukartoituksen
järjestämisestä aiheutuneista kustannuksista.
Pääsääntöisesti kunta hakee kotoutumislain 44 §:n mukaiset
toimenpiteiden mukaiset korvaukset valtiolta (laskennalliset korvaukset,
erityiskustannusten korvaukset ja KEHA-keskuksen maksamat
korvaukset). Päätöksenteossa olevaan sopimusluonnokseen on kirjattu
mahdollisuus, että Kymsote voi hakea kunnan puolesta sopimuksen
kohdassa 3 mainittuja korvauksia KEHA-keskukselta. Kuntayhtymän ja
jäsenkuntien välisissä neuvotteluissa on sovittu, että kukin
kuntayhtymän jäsenkunta vastaa itse korvausten hausta. Kouvolassa
on ollut kotoutumislain mukaisten korvausten piirissä 1/2019 yhteensä
230 henkilöä ja vastaavasti 1/2020 yhteensä 185 henkilöä.
Kouvolan kaupunki on hakenut vuonna 2019 kotoutumislain mukaisia
korvauksia valtiolta yhteensä 1,4 milj. euroa.
Sopimusluonnos kuntaan osoittamisesta, kotoutumisen edistämisestä ja
kustannusten korvaamisesta on liitteenä.
Kaikkien Kouvola 2019 – 2022, monikulttuurisuustyön
kehittämissuunnitelma on liitteenä.
UNHCR:n mukaisen pakolaisstatuksen oli saanut vuoden 2017 lopussa
15,4 milj. henkilöä. EU:n tavoitteena on lisätä EU:n alueella pakolaisten
uudelleen sijoittamista eli kiintiöpakolaisuutta. Suomen hallitus on
kasvattamassa pakolaiskiintiöitä 750 kiintiöpakolaisesta 850 – 1 000
kiintiöpakolaiseen vuodessa. Sisäasianministeriö on tehnyt 19.12.2019
päätöksen pakolaiskiintiön kohdentamisesta vuonna 2020 yhteensä 850
henkilöön.
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Kouvolan kaupunki on vastaanottanut keskimäärin 15-20
kiintiöpakolaista vuodessa. Kouvolaan tulevien ulkomaan kansalaisten
määrä on laskenut vastoin valtakunnallista kehitystä. Kouvolaan on
tullut vuonna 2018 yhteensä 70 pakolaistaustaista henkilöä ja
vastaavasti vuonna 2019 yhteensä 49 henkilöä.
Kouvolan kaupunki vastaa kotoutumislain 30 §:n mukaisten
maahanmuuttajien kotoutumisen tuesta ja maahanmuuttoasioiden
neuvoston toiminnasta sekä perusopetuksesta (ml.
maahanmuuttajaopetus, S2-kielen opetus, valmistava opetus) ja II
asteen koulutuksesta (iltalukio, ammatillinen peruskoulutus, aikuisten
peruskoulutukset). Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon
kuntayhtymän (Kymsote) maahanmuuttopalvelut vastaa
maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalveluista. Kymsoten
maahanmuuttopalvelut sisältyvät Kouvolan kaupungin Kymsoten
maksuosuuteen. Kotkan Tulkkikeskus järjestää tulkkipalvelut
maahanmuuttajille niin Kymenlaakson kuntien kuin Kymsoten
palveluiden osalta.
Kaikkien Kouvola 2019 – 2022 monikulttuurisuustyön
kehittämissuunnitelmaan on kirjattu maahanmuuttajien kotoutumiseen
liittyvät erityistarpeet ja toimenpiteet kunnan eri palveluiden osalta.
Kotoutuminen on kuitenkin monialaista verkostotyötä ja kunnan
vastuulla on palveluiden yhteensovittaminen, muilla perusteilla maahan
muuttaneiden ja yli 3 vuotta Suomessa olleiden pakolaistaustaisten
ohjaus ja neuvonta, henkilöstön osaamisen kehittäminen ja hyvien
väestösuhteiden edistäminen.
Kaikki kaupungin toimialat ja palvelut vastaavat kotoutumista tukevien
palveluiden toteutuksesta. Oikea-aikainen ja oikein mitoitettu
maahanmuuttajan alkuvaiheen ohjaus ja neuvonta sekä asiantunteva,
monialainen kotoutumisen suunnittelu ja ohjaus tukevat kotoutumista
sekä ennalta ehkäisevät ongelmia. Nuorisopalvelut/ Ohjaamo-toiminta
tukee ulkomaalaistaustaisten integroitumista suomalaiseen
yhteiskuntaan. Ohjaamon päivystäviä palveluita ovat mm.
nuorisopalvelut, TE-palvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut ja
koulutuspalvelut. Ulkomaalaistaustaisten kieli- ja
kotoutumiskoulutuksella tuetaan maahanmuuttajien koulutukseen ja
työhön pääsemistä. Kieli- ja kotoutumiskoulutusta toteutetaan usean eri
toimijan toimesta. Maahanmuuttajien ammatillista koulutusta toteuttavat
KSAO ja Taitaja. Kolmannen sektorin eri toimijat tarjoavat matalan
kynnyksen työllistymisen vaihtoehtoja ja ohjausta työelämään
maahanmuuttajille.
TE-toimiston erityisesti maahanmuuttajalle tarkoitettuja alkuvaiheen
kotoutumispalveluja ovat:





maahanmuuttajan ohjaus ja neuvonta
alkukartoitus
kotoutumissuunnitelma
kotoutumiskoulutus.

Kouvolan kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus

09.03.2020

7/2020

10 (26)

TE-toimisto käyttää asiakastyössä työhön valmentajan palveluita
maahanmuuttajien työllisyyden edistämiseksi.
Lisätietoja: hyvinvointijohtaja Arja Kumpu, puh. 020 615 7429,
arja.kumpu(at)kouvola.fi; maahanmuuttokoordinaattori Tuija Väyrynen,
puh. 020 615 8530, tuija.vayrynen(at)kouvola.fi ja talousjohtaja Hellevi
Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Kouvolan kaupungin ja KaakkoisSuomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen välisen
sopimuksen kuntaan osoittamisesta, kotoutumisen edistämisestä ja
kustannusten korvaamisesta.
Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan
sopimuksen.
Kaupunginjohtajan muutettu ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.
Maahanmuuttokoordinaattori Tuija Väyrynen saapui kokoukseen tämän
asian käsittelyn alussa klo 15.31 ja poistui kokouksesta ennen
päätöksentekoa klo 16.40.
____________

Liitteet
Liite[4]
Liite[5]

Sopimusluonnos kuntaan osoittamisesta ja
kotoutumisen edistämisestä
Kaikkien Kouvola 2019-2022_monikulttuurisuustyön
kehittämissunnitelma
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Hyvinvoinnin edistämisen sekä ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön vastuutahon
nimeäminen
648/00.00.01.01/2020
Kh 09.03.2020 § 87
Terveydenhuoltolain (1326/29010) § 12 mukaan kunnan on seurattava
asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä
väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä,
joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin.
Kunnan on nimettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
edistämisen tehtävistä vastaavan toimielin. Kunnan eri toimialojen on
tehtävä yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Lisäksi
kunnan on tehtävä yhteistyötä muiden kunnassa toimivien julkisten
tahojen sekä yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.
Jos sosiaali- ja terveydenhuolto on järjestetty useamman kunnan
yhteistoimintana, yhteistoiminta-alueen on osallistuttava asiantuntijana
eri toimialojen väliseen yhteistyöhön sekä sosiaalisten ja
terveysvaikutusten arviointiin kunnissa.
Lain ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) § 5 mukaan
kunta huolehtii ehkäisevän päihdetyön tarpeen mukaisesta
organisoinnista alueellaan ja nimeää ehkäisevän päihdetyön tehtävistä
vastaavan toimielimen. Toimielimen tehtävät on erikseen lueteltu
kyseisen lain §:ssä 5.
1.1.2020 voimaan tulleen hallintosäännön (kv 9.12.2019 § 132) mukaan
strategiaohjelmien ohjausryhmien tehtävät on siirretty
tulevaisuusjaostolle tältä osin, joten tulevaisuusjaosto toimii
hyvinvoinnin edistämisen sekä ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön
vastuutahona.
Asiaa on käsitelty tulevaisuusjaoston kokouksessa 26.2.2020 § 6. Asia
palautettiin uuteen valmisteluun.
Lisätietoja: hyvinvointijohtaja Arja Kumpu. puh. 020 615 7429,
arja.kumpu(at)kouvola.fi.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää nimetä tulevaisuusjaoston hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen sekä ehkäisevän päihdetyön tehtävistä
vastaavaksi toimielimeksi.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
____________
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Talousarviomuutos vuoden 2020 palkkatukityöllistämisen tuloarvioihin ja määrärahoihin
684/02.02.00/2020
Kh 09.03.2020 § 88
Vuoden 2020 talousarviossa palkkatukityöllistämisen tuloarviot ja
määrärahat keskitettiin konsernipalveluiden hyvinvoinnin ja elinvoiman –
palveluun, työllistämisen edistämiseen. Kaupunkitasolla määrärahat
pysyivät samansuuruisina, mutta hallinnointi siirtyi työllistämisyksikön
hoidettavaksi. Työsopimukset tehdään edelleen toimialoilla ja työnjohto
on toimialan vastuulla. Muutoksen avulla varmistetaan, että
työllistäminen, ja erityisesti lakisääteisten velvoitetyöllistettävien
sijoittaminen toimii ilman suuria viiveitä.
Epähuomiossa talousarvion valmistelun yhteydessä myös nuorten
työpajatoimintaan (KP 7430) kuuluva nuorten työllistämiseen tarkoitettu
tuloarvio, 240 000 euroa ja palkkamäärärahat sivukuluineen 362 760
euroa, siirrettiin työllistämisen edistämiseen yksikköön.
Tarkoituksenmukaista on, että nuorten työpajat edelleen hoitavat itse
nuorten työllistämisen.
Kaupunginhallituksen alaisen palkkatukityöllistämisen (KP 7386) tukien
ja avustusten tuloarviosta vähennetään 240 000 euroa ja
työllistämistukipalkoista 300 000 euroa sekä sivukuluista 62 760 euroa.
Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen työpajatoiminnan (KP 7430)
tukien ja avustusten tuloarvioon lisätään 240 000 euroa
työllistämistukipalkoihin 300 000 euroa sekä sivukuluihin 62 760 euroa.
Muutos pienentää kaupunginhallituksen toimintakatetta 122 760 euroa
ja kasvattaa kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintakatetta 122 760
euroa.
Sitovuustaso, toimintakate
1 000 e
Kaupunginhallitus
Kasvatus- ja opetuslautakunta

TA 2019

Ta-muutos

MTA 2019

-1 996
-144 995

123
-123

-1 873
-145 118

Lisätietoja: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054,
hellevi.kunnas(at)kouvola.fi ja laskentapäällikkö Katri Kemppi, puh.
020 615 7801, katri.kemppi(a)kouvola.fi
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion käyttötalousosaan seuraavat
muutokset:
-

kaupunginhallituksen toimintakatteesta vähennetään 122 760 euroa
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kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintakatteeseen lisätään
122 760 euroa

Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
____________

13 (26)

Kouvolan kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus

09.03.2020

7/2020

14 (26)

Tapahtumayhteistyön tuen hakemus Rallicrossin SM-osakilpailulle
715/02.05.01.02/2020
Kh 09.03.2020 § 89
Kouvolan kaupunginhallitus hyväksyi 27.1.2020 § 27 yhteistoiminnan ja
konsernipalvelujen vuoden 2020 käyttösuunnitelmat sisältäen
kaupunkiviestinnän markkinointisopimukset vuodelle 2020.
Myönnettyihin markkinointisopimuksiin sisältyi AKK Sports Oy:n
Rallicross Festival Kouvola –tapahtuma 15. - 16.8.2020. Tapahtumalle
myönnettiin yhteistyötukea 18.000 euroa (alv 0 %).
AKK Sports Oy ilmoitti 30.1.2020 ettei kyseistä tapahtumakokonaisuutta
toteuteta elokuussa 2020 sisältäen rallicrossin pohjoismaisen RXNordic ja SM-osakilpailun johtuen merkittävistä moottoriurheilun
kalenteripäällekkäisyyksistä Kymenlaakson ja Kouvolan seudun alueella
samalla antaen suostumuksen poistaa kaupunginhallituksen päätös
avustuksen myöntämisestä yhtiön osalta.
Kyseisen tapahtuman sijaan Kouvolassa toteutetaan rallicrossin SMosakilpailu Tykkimäen moottoriradalla 30.5.2020. Tapahtuman
järjestävät AKK Sports Oy:n sijaan paikalliset autourheiluyhdistykset
Valkealan urheiluautoilijat ry ja Kouvolan Seudun Autourheilijat ry.
Yhdistykset ovat hakeneet 28.2.2020 yhteistyötukea tapahtuman
toteuttamiseen yhteensä 8.000 euroa (alv 0%.) Avustus tullaan
käyttämään tapahtuman markkinointiin ja järjestelykuluihin (ratavuokra,
radan kunnostukseen järjestyksenvalvontaan, turvallisuuspalveluihin
ym. kuluihin).
Lisätietoja: yhteyspäällikkö Anne Käki, puh. 020 615 8173,
anne.kaki(at)kouvola.fi
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää
1. poistaa AKK Sports Oy:lle myönnetyn yhteistyötuen 18.000 euroa
(alv 0%), kaupunginhallitus 27.1.2020 § 27
2. myöntää Valkealan urheiluautoilijat ry:n ja Kouvolan Seudun
Autourheilijat ry:n järjestämälle Rallicross Kouvolan SMosakilpailulle tapahtuma-avustusta yhteensä 8.000 euroa (alv 0%).
Asian käsittely
Keskustelun aikana jäsen Miia Witting teki esityksen, että
kaupunginhallitus ei myönnä 8000 € avustusta Rallicrossin SM –
osakilpailulle, koska hakijat vastaavat nykyisin radan toiminnasta ja ovat
kilpailutuksen radasta voittaneet. Jäsen Vesa Vainio kannatti Miia
Wittingin esitystä.
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Puheenjohtaja totesi, että asiasta on suoritettava äänestys, koska oli
tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys. Ne, jotka
kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka
kannattavat Miia Wittingin muutosesitystä äänestävät EI. Puheenjohtaja
esitti äänestystavaksi nimenhuutoa.
Kaupunginhallitus hyväksyi äänestysesityksen ja -tavan yksimielisesti.
Suoritettiin äänestys, jossa annettiin 11 JAA-ääntä (Kaunisto, Hasu,
Eloranta, Tähtinen, Nyberg, Karvonen, Koskela, Jokiranta, Spies, Käki,
Helminen) ja 2 EI-ääntä (Witting, Vainio).
Puheenjohtaja totesi Miia Wittingin muutosesityksen tulleen hylätyksi.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus päätti
1. poistaa AKK Sports Oy:lle myönnetyn yhteistyötuen 18.000 euroa
(alv 0%), kaupunginhallitus 27.1.2020 § 27
2. myöntää Valkealan urheiluautoilijat ry:n ja Kouvolan Seudun
Autourheilijat ry:n järjestämälle Rallicross Kouvolan SMosakilpailulle tapahtuma-avustusta yhteensä 8.000 euroa (alv 0%).
____________
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Tilapäislainan myöntäminen Nuolniemen metsästysyhdistys ry:lle
663/02.05.03/2020
Kh 09.03.2020 § 90
Nuolniemen metsästysyhdistys ry anoo Kouvolan kaupungilta 68 500
euron tilapäislainaa 31.12.2022 saakka.
Yhdistys on saanut Pohjois-Kymen Kasvu ry:ltä Nuolimajan alueen
kehittämiseen ja kunnostamiseen kylän yhteiseksi kokoontumis- ja
toimintapaikaksi Leader-rahoitusta, joka on jälkirahoitteinen. Päätös
tuesta on anomuksen liitteenä. Saadakseen hankkeen toteutettua
yhdistys tarvitsee tilapäisrahoitusta. Ely-keskukselta saatujen tietojen
mukaan hankkeeseen ei ole mahdollista hakea ennakkoa. Hankeen
kokonaiskustannukset ovat 137 000 euroa. Leader-tuen osuus on 50 %
hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. Omarahoitusosuuden
Nuolniemen metsästysyhdistys ry kattaa talkootyöllä ja kassavaroin.
Kouvolan kaupunki on myöntänyt yhdistyksille korottomia tilapäislainoja
erilaisten hankkeiden toteuttamiseksi. Tilapäislainojen myöntämistä
kiristettiin talouden sopeuttamistoimenpiteiden yhteydessä.
Tarkoituksena on myöntää tilapäislainaa ainoastaan hankkeisiin, joissa
työllistetään työtön henkilö. Leader-rahoitteisiin hankkeisiin on edelleen
myönnetty tilapäisrahoitusta, koska Leader-tuki muodostuu EU:n,
valtion ja kuntien rahoituksesta ja Euroopan maaseudun kehittämisen
maatalousrahaston osuus tuesta on 42 %. Kaupungin tilapäislaina
tukee ÈU-rahoituksen käyttämistä alueella. Leader-rahoitusta voi hakea
yleishyödylliseen kehittämis- tai investointihankkeeseen sekä
yrityshankkeeseen.
Kuntalain 129 §:n mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu
vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä
tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta,
jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee
turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Kyseisen laina summan ei
katsota sisältävän taloudellista riskiä eikä sille vaadita vasta vakuutta.
Lisätietoja: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi ja laskentapäällikkö Katri Kemppi, puh. 020 615
7801, katri.kemppi(at)kouvola.f
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää myöntää Nuolniemen metsästysyhdistys
ry:lle korotonta tilapäislainaa 68 500 euroa 31.12.2022 asti.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
____________
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Eron myöntäminen luottamustehtävästä sekä kasvatus- ja opetuslautakunnan
täydentäminen
592/00.00.01.03/2020
Kh 09.03.2020 § 91
Kuntalain 70 §:n 3 momentissa säädetään, että luottamustoimesta voi
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön
valinnut toimielin.
Eerika Soinlahti on 12.2.2020 saapuneella kirjeellä anonut eroa
kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenyydestä. Eron syyksi Eerika
Soinlahti on ilmoittanut henkilökohtaiset syyt.
Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava
jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö (kuntalaki 79 § 1
mom.).
Hallintosäännön 9 §:n mukaan kasvatus- ja opetuslautakunnassa on 13
jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen
varajäsen.
Lisätietoja: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651,
katja.tommiska(at)kouvola.fi.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Eerika Soinlahdelle myönnetään ero kasvatus- ja opetuslautakunnan
jäsenen tehtävästä.
Eerika Soinlahden tilalle valitaan uusi jäsen kasvatus- ja
opetuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös tarkastetaan kokouksessa ja laitetaan välittömästi täytäntöön
mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta (kuntalaki 143 §).
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
____________
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Ilmoitusasiat
Kh 09.03.2020 § 92
Saapuneet kirjeet
1. Miehikkälän kunnanvaltuusto 24.2.2020, ote pöytäkirjasta:
Miehikkälän kunnan ja Kymsoten välinen palvelusopimus.
Viranhaltijapäätökset
Hallintojohtajan päätökset:
28.2.2020: Valitsen lakimiehen virkaan (virkanro 10014) Ville
Peurasuon. Palvelussuhteen alkamisajasta sovitaan erikseen. Valitun
mahdollisen kieltäytymisen varalle valitsen ensimmäiselle varasijalle
Tiina Sepänniityn ja toiselle varasijalle Valtteri Immosen. Valitulla on
kuuden kuukauden koeaika. Valinta on ehdollinen, kunnes valittu on
toimittanut hyväksyttävän selvityksen terveydentilastaan. Selvitys on
toimitettava ennen viran vastaanottamista.
Tehtäväkohtainen palkka on **** euroa/kk, hinnoittelutunnus:
hinnoittelematon (01999999).
Hankintapäällikön päätökset:
28.2.2020: Hyväksyn Ompelukoneliike O&J Niemelä Ky:n koulujen
ompelukoneiden ja saumureiden huolto- ja korjauspalveluiden
toimittajaksi 16.3.2020-28.2.2022 sekä mahdolliselle kahden (2) vuoden
optiokaudelle.
Hankinnan arvo on noin 8000 €/vuosi, alv 0%.
Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön päätökset:
28.2.-2.3.2020: Jäteastian tyhjennysvälipäätökset ym. (yht. 11 kpl)
Lisätietoja: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651,
katja.tommiska(at)kouvola.fi
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus
1. merkitsee edellä mainitut asiakirjat tiedoksi ja
2. toteaa, ettei edellä lueteltuihin pöytäkirjoihin sisältyvissä päätöksissä
tarkoitettuja asioita ole aihetta ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
____________

Kouvolan kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus

09.03.2020

7/2020

19 (26)

Muut asiat
Kh 09.03.2020 § 93
1. Lautakuntien kuulumiset.
2. Muut mahdollisesti esille nousevat asiat.
3. Kutsu Valkealan kesäkauden ”Kustaan Kuhinat” avaustilaisuuteen
6.6.2020 klo 12 Suomen Puotimuseon pihapiiriin.
4. Kutsu Emeritus arkkipiispa Kari Mäkisen esitelmätilaisuuteen
19.3.2020 klo 16 Kouvolan kaupungintalon juhlasaliin.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
1. Kaupunginhallitus päättää merkitä asian tiedoksi.
2. Kaupunginhallitus päättää merkitä asian tiedoksi.
3. Kaupunginhallitus päättää valita edustajaksi tilaisuuteen valtuuston
puheenjohtajan Jouko Leppäsen.
4. Kaupunginhallitus päättää valita edustajaksi tilaisuuteen valtuuston
puheenjohtajan Jouko Leppäsen.
Kaupunginhallituksen päätös:
1. Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi.
2. Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi.
3. Kaupunginhallitus valitsi edustajaksi tilaisuuteen valtuuston
puheenjohtajan Jouko Leppäsen.
4. Kaupunginhallitus valitsi edustajaksi tilaisuuteen valtuuston
puheenjohtajan Jouko Leppäsen.
____________
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Valtionavustuksen hakeminen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –hankkeeseen ja
rakenneuudistuksen tueksi
786/02.05.01.00/2020
Kh 09.03.2020 § 94
Sanna Marinin hallitus on käynnistänyt sote-uudistuksen valmistelun.
Tammikuussa 2020 on julistettu haettavaksi kaksi erillistä soteuudistukseen liittyvää valtionavustushakua, tulevaisuuden sosiaali- ja
terveyskeskus -ohjelmahaku ja rakenneuudistushaku.
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushaku on suunnattu
peruspalveluiden toiminnalliseen kehittämiseen.
Rakenneuudistusrahoitus on suunnattu vapaaehtoiseen alueelliseen
yhteistyöhön ja sen valmisteluun sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden
vaikuttavuutta ja tuottavuutta parantaviin kehittämistoimenpiteisiin.
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelmaan on osoitettu
kansallisesti 70 milj. euroa vuonna 2020 (STM:n mom. 33.60.39).
Myönnettävä valtionavustus on käytettävissä vuosina 2020 – 2022 ja
rahoitus tullaan jakamaan alueille suhteellisesti. Rakenneuudistuksen
valmistelua tukeviin hankkeisiin on käytettävissä kansallisesti yhteensä
120 milj. euroa vuosille 2020 -2021 (VM:n mom. 28.70.05). Em. rahoitus
tullaan jakamaan alueelle osin suhteellisesti.
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Kymsote
hakee valtionavustusta molemmista hauista. Hakujulistuksissa vaaditun
toimielinpäätöksen hakuihin osallistumisesta tekee Kymsoten hallitus.
Hankkeiden hallinnoijana toimii Kymsote. Rakenneuudistukseen
vaadittavasta rahoituksellisesta omavastuuosuudesta vastaa Kymsote.
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä (Kymsote)
on toimittanut jäsenkuntiin Valtionavustushaut luonnosversion
21.2.2020 kommenteille. Kymsote on pyytänyt kunnilta näkemyksiä
seuraaviin kysymyksiin:
1. Mitä asioita nostaisitte valtionavustushakujen näkökulmasta
keskeisimmiksi?
2. Mitkä asiat nostaisitte keskiöön yhdyspintayhteistyöstä kuntaKymsote-järjestöt?
Kouvolan kaupungin toimialojen ja palveluiden vastuuhenkilöiltä on
pyydetty vastauksia yllä oleviin kysymyksiin 2.3.2020 mennessä.
Kymsoten kanssa on sovittu, että Kouvolan kaupungin vastaukset
toimitetaan kaupunginhallituksen kokouksen 9.3.2020 jälkeen.
Kymsote on toimittanut valtionavustusten hakuun liittyen jäsenkuntiin
kuntasitoumuksen hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi. Kuntasitoumus
tulee palauttaa Kymsoteen allekirjoitettuna 28.3.2020 mennessä.
Kymsote pyytää kunnilta sitoumusta hankkeiden sisällölliseen
kehittämistoimintaan osallistumisesta. Hankkeissa tullaan tekemään
kehittämistyötä, jossa on yhdyspintoja kuntien toimintaan, erityisesti
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sivistystoimialan (si-sote yhteistyö) sekä hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisessä.
Kuntasitoumuslomake on liitteenä.
Hyvinvointijohtaja Arja Kumpu esittelee asiaa kokouksessa.
Lisätietoja: hyvinvointijohtaja Arja Kumpu, puh. 020 615 7429,
arja.kumpu(at)kouvola.fi ja sosiaalityön palvelujohtaja Anu Salonen,
puh. 020 633 4300, anu.salonen (at)kymsote.fi.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy Kouvolan kaupungin vastaukset esitettyihin
kysymyksiin ja tarkennukset valtionosuushaun luonnosversioon.
Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan
kuntasitoumuslomakkeen.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
____________
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Kehitysjohtajan lomauttaminen
405/01.01.03.11/2020
Kh 09.03.2020 § 95
Kaupunginhallitus päätti 16.12.2019 § 431 henkilöstön lomauttamisesta
vuonna 2020.
Kunnallisen viranhaltijalain (304/2003) 7 luvun 30 §:n 2 momentin
mukaan viranhaltija voidaan lomauttaa enintään 90 päivän ajaksi, jos
tehtävät tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat tilapäisesti
vähentyneet eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää muita tehtäviä tai
työnantajan tarpeisiin sopivaa koulutusta.
Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) VIII luvun 1 §:n 1
momentin soveltamisohjeen mukaan kustannusten pakottava
vähentämistarve kunnassa taikka sen kyseisessä toimintayksikössä voi
olla määräaikaisen lomautuksen perusteena.
Lomautuksen perusteena ovat taloudelliset syyt. Kouvolan kaupungilla
on pakottava kustannusten vähentämistarve vuonna 2020, mistä seuraa
työnantajan edellytysten tarjota työtä tilapäinen väheneminen.
Lomautuksia koskeva yhteistoimintalain (449/2007) mukainen
yhteistoimintavelvoite on täytetty ennen päätöksentekoa asiamukaisesti.
Lomautuksia koskevat yt-neuvottelut käytiin 18.10.–9.12.2019.
Konsernipalvelujen lomautussuunnitelma hyväksyttiin
kaupunginhallituksessa 17.2.2020 § 52.
Viranhaltijoille tulee antaa KVhL:n 7 luvun 31 §:n 2 momentin mukainen
päätös lomauttamisesta.
KVTES:n VIII luvun 2 §:n 1 momentin mukaan työnantajan on
lomauttaessaan noudatettava vähintään yhden kuukauden
ilmoitusaikaa.
Hallintosäännön 50 §:n mukaan viranhaltijan valitseva viranomainen
päättää lomautuksen ajankohdasta ja lomautusilmoituksen antamisesta.
Kehitysjohtaja on määritelty johtavassa asemassa olevaksi, joten
kaupunginhallitus päättää asiasta.
Kehitysjohtaja ********************* lomautuksen kesto on yhteensä 21
kalenteripäivää.
Tämän päätöksen lisäksi viranhaltijalle annetaan samanaikaisesti
esimiehen allekirjoittama erillinen lomautusilmoitus/-todistus.
Lisätietoja: hyvinvointijohtaja Arja Kumpu, puh. 020 615 7429,
arja.kumpu(at)kouvola.fi ja henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615
4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi.
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Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kehitysjohtaja lomautetaan yhteensä 21 kalenteripäiväksi ajalla 22.4.–
29.4.2020 ja 26.6.–8.7.2020.
Päätösvalta muuttaa tarvittaessa lomautuksen ajankohtaa delegoidaan
hyvinvointijohtajalle.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
____________
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Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykäliä: § 83, § 84, § 85, § 86, § 88, § 91, § 92, §
94
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.
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Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykäliä: § 87, § 89, § 90, § 93, § 95
OIKAISUVAATIMUSOHJE
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:




se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kouvolan kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan
päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kouvolan kaupunginhallitus.
Oikaisuvaatimus toimitetaan Kouvolan kaupungin kirjaamoon.
Postiosoite:
Käyntiosoite:
Sähköpostiosoite:
Faksinumero:
Puhelinnumero:

PL 85, 45101 Kouvola
Torikatu 10, 3 krs. Kouvola
kirjaamo@kouvola.fi
020 615 3054
020 615 4003 tai 020 615 4801
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ma-pe klo 9.00-15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:





päätös, johon haetaan oikaisua
se, millaista oikaisua vaaditaan
millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta,
postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa
tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan
myös sähköpostiosoite.

