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Osallistujat
Läsnä

Muu

Nimi
Helminen Harri
Kaunisto Ville
Hasu Jenny
Eloranta Maria
Jokiranta Kimmo
Karvonen Tapio
Koskela Birgit
Käki Jari
Nyberg Jukka
Spies Kaisa
Tähtinen Sanna
Vainio Vesa
Witting Miia

Tehtävä
puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja
Jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Lisätiedot

Nimi
Leppänen Jouko
Werning Paula

Tehtävä
valtuuston pj.
valtuuston 1. varapj.

Lisätiedot

Pakkanen Markku
Huhtala Juha
Toikka Marita
Forsell Tuukka

valtuuston 2. varapj.
valtuuston 3. varapj.
esittelijä, kaupunginjohtaja
esittelijä,
apulaiskaupunginjohtaja
sihteeri, hallintojohtaja
asiantuntija,
kehittämispäällikkö

Tommiska Katja
Kanerva Karoliina

Karhu Päivi

asiantuntija,
henkilöstöjohtaja

Kumpu Arja

asiantuntija,
hyvinvointijohtaja

poistui klo 18.45 §:n 67
käsittelyn aikana

poistui klo 17:36 §:n 57
käsittelyn jälkeen

liittyi kokoukseen klo
16.00 ennen §:n 57
käsittelyä ja poistui klo
17.33 §:n 57 käsittelyn
jälkeen
liittyi kokoukseen klo
13.26 §:n 54 käsittelyn
aikana ja poistui klo
15.55 §:n 55 käsittelyn
jälkeen; liittyi
kokoukseen klo 17.59
§:n 60 käsittelyn
aikana ja poistui klo
18.01 §:n 61 käsittelyn
jälkeen
liittyi kokoukseen klo
18.33 §:n 63 käsittelyn
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Niemi Veikko

asiantuntija, kasvatus- ja
opetusjohtaja

Portaankorva Petteri

asiantuntija, kehitysjohtaja

Sandås Päivi

asiantuntija,
kaupunginlakimies

Tylli Hannu

asiantuntija, tekninen johtaja
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aikana ja poistui klo
18.37 §:n 63 käsittelyn
jälkeen
liittyi kokoukseen klo
13.38 §:n 54 käsittelyn
aikana ja poistui klo
15.47 §:n 54 käsittelyn
jälkeen
liittyi kokoukseen klo
15.59 ennen §:n 57
käsittelyä ja poistui klo
17.35 §:n 57 käsittelyn
jälkeen; liittyi
kokoukseen klo 18.17
§:n 62 käsittelyn
aikana ja poistui klo
18.32 §:n 62 käsittelyn
jälkeen
liittyi kokoukseen klo
16.00 ennen §:n 57
käsittelyä ja poistui klo
17.58 §:n 59 käsittelyn
jälkeen
poistui klo 13.25 §:n 53
käsittelyn jälkeen
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Pöytäkirjan tarkastus
puheenjohtaja Harri Helminen
sihteeri Katja Tommiska
pöytäkirjan tarkastaja Vesa Vainio
pöytäkirjan tarkastaja Miia Witting §:t 49 – 66
pöytäkirjan tarkastaja Maria Eloranta §:t 67 - 68
Pöytäkirja on tarkastettu 18.2.2021.
Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Pöytäkirja on nähtävänä
Yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 18.2.2021
lähtien
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Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kh 15.02.2021 § 49
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 puheenjohtaja totesi
kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
____________
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Pöytäkirjan tarkastajat
Kh 15.02.2021 § 50
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 Vesa Vainion ja Miia Wittingin sekä
varalle Maria Elorannan.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi Vesa Vainion ja
Miia Wittingin.
____________
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Ajankohtaiset infoasiat
Kh 15.02.2021 § 51
1. Kaupunginjohtajan ajankohtaiset infoasiat.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
1. Kaupunginhallitus päättää merkitä asian tiedoksi.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi seuraavat asiat:


Liikenne- ja viestintä ministeriöstä on tullut nimeämispyyntö liittyen Itäradan hankeyhtiöneuvotteluryhmään. Ensisijaisena edustajana ko. ryhmässä toimii kaupunginjohtaja ja toissijaisena
edustajana kehitysjohtaja.



Kaupunginjohtajan tilannepäivitys koskien Fintraffic Raide Oy:n
raideliikenteen ohjauskeskuksen tilannetta

____________
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Kaavoituskatsaus ja –ohjelma 2021

3702/10.02.04/2021
Tela 26.01.2021 § 19
Valmistelija: kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka, puh.
020 615 9138, anne.kangasniemi-kuikka(at)kouvola.fi
Kaavoituskatsaus on maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä katsaus,
joka kunnan tulee laatia vähintään kerran vuodessa. Katsauksessa
tulee kertoa kunnassa ja maakunnan liitossa kuluvana vuonna vireillä
olevista tai lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole
merkitykseltään vähäisiä. Lisäksi siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat
ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla
on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön
ja toteuttamiseen.
Kaavoituskatsauksen tarkoituksena on antaa kuntalaisille mahdollisuus
osallistua elinympäristönsä maankäytön suunnitteluun seuraamalla
kaavojen etenemistä ja ottamalla niihin kantaa.
Vuoden 2021 kaavoituskohteet
Vuoden 2021 kaavoituskatsaus sisältää kahdeksan yleiskaavakohdetta
ja 43 asemakaavakohdetta. Lisäksi katsauksessa kerrotaan
Kymenlaakson maakuntakaavan päivitystilanteesta.
Rantarakentamista ohjaavat rantaosayleiskaavat Kymijoen
pohjoisosissa sekä Vekarajärvi-Pesäntäjärven alueella jatkuvat. Lisäksi
aloitetaan rantayleiskaavojen päivityksiä. Kymijoen keskiosan
rantaosayleiskaava, Miehonkankaan sekä Kullasvaara –Tykkimäki
osayleiskaavatyöt saatetaan loppuun.
Vuonna 2021 matkailu- ja virkistyspalveluita varten päivitetään
Käyrälammen alueen asemakaava ja Voikkaalla Virtakiven sataman
alueen kaavaa. Myös asumiseen kaavoitetaan uutta mm. Valkealaan
Lautaron alueelle ja Kouvolan Haanojalle ja Öljymäelle. Lisäksi on
useita kaavoituskohteita, joissa mahdollisestaan nykyistä
monipuolisempi maankäyttö, kuten Kouvola-talon ja Kaunisnurmen
palvelutalon alue.
Maankäytön toteuttamisohjelman mukaiset, jo aloitetut
asemakaavoituskohteet; Viitakumpu, Nurmiranta ja Peippolanpelto,
Kaaritie, Kullasvaara III, saatetaan loppuun.
Kaavojen ajantasaistamista jatketaan kaikissa taajamissa.
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Kaavoituskatsauksen jakelu ja viestintä
Katsaus vuoden 2021 asema- ja yleiskaavakohteista julkaistaan
hyväksynnän jälkeen kaupungin verkkosivuilla
www.kouvola.fi/kaavoituskatsaus. Mediatiedote julkaistaan kaupungin
ajankohtaisissa verkkouutisissa www.kouvola.fi, jaetaan
paikallismedioille sekä uutisoidaan kaupungin sosiaalisen median
kanavissa. Siitä tiedotetaan sähköisesti myös organisaation sisäisesti
sekä ulkoisesti Kouvolan naapurikuntiin, alueellisille viranomaisille,
merkittävimmille toimijoille ja yhdistyksille.
Kaavoituskatsauksesta toimitetaan paperiversioita kaupungin
kirjastoihin.
Kaavoituskatsaus 2021 ja kaavoituksen työohjelma (kaavoitusohjelma)
ovat liitteenä.
Lisätietoja: kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka, puh.
020 615 9138, anne.kangasniemi-kuikka(at)kouvola.fi
Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy kaavoituskatsauksen sekä sen liitteenä
olevan kaupunkisuunnittelun työohjelman (kaavoitusohjelma).
Kaavoituskatsaus ja –ohjelma lähetetään kaupunginhallitukselle ja
kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
Teknisen lautakunnan päätös:
Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
____________

Kh 15.02.2021 § 52

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi vuoden 2021
kaavoituskatsauksen ja –ohjelman.
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi vuoden 2021
kaavoituskatsauksen ja –ohjelman.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Liitteet
Liite[5]
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Rakennusvalvontapäällikön viran perustaminen
4080/01.01.00.00/2021

Kh 15.02.2021 § 53

Valmistelija: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570,
hannu.tylli(at)kouvola.fi
Kouvolan kaupungin organisaatiouudistuksen mukaisesti 1.6.2021
alkaen Tekniikan ja ympäristön toimialan palveluna toimii
viranomaispalvelut ja palvelun johtajana rakennus- ja ympäristöjohtaja.
Toimialan organisaatiorakenteen mukaisesti rakennusvalvonta on
jatkossa osa viranomaispalveluita. Kyseisen palveluyksikön toiminnasta
vastaa 1.6.2021 alkaen rakennusvalvontapäällikkö.
Nykyisessä organisaatiossa rakennusvalvonnan palvelua johtaa
rakennusvalvontajohtaja. Rakennusvalvontajohtajan virka tullaan
lakkauttamaan kuluvan vuoden aikana.
Uuden rakennusvalvonnan palveluyksikön toiminnan johtamiseksi ja
kunnalle kuuluvien rakennusvalvontatehtävien huolehtimiseksi tarvitaan
rakennusvalvontapäällikön virka, joka vastaa 1.6.2021 aloittavan
organisaation palvelurakennetta.
Rakennusvalvontapäällikön viran tarkoituksena on vastata
palveluyksikön toiminnasta. Virkaan sisältyy palveluyksikön johtamiseen
liittyvät vastuut, kuten rakennusvalvonnan palveluyksikön toiminnan ja
talouden seuranta sekä kehittäminen. Lisäksi
rakennusvalvontapäällikölle kuuluu nykyistä rakennusvalvontajohtajan
virkaa vastaavat maankäyttö- ja rakennuslain sekä muun
lainsäädännön mukaiset rakennusvalvonnan tehtävät ja toimielimen
delegoimaa päätösvaltaa. Tehtävässä käytetään julkista valtaa, mikä
edellyttää viran perustamista.
Hallintosäännön 39 §:n 2 mom. mukaisesti muiden virkojen
kelpoisuusvaatimuksista päätetään viran perustamisen yhteydessä.
Rakennusvalvontapäällikön viran kelpoisuusvaatimukset ja pääasialliset
tehtävät on esitetty viran tehtävänkuvauksessa, joka on liitteenä.
Viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva rakennusalan
ylempi korkeakoulututkinto, alan tuntemus ja riittävä johtamistaito.
Virkaan sovelletaan kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja
työehtosopimusta (TS).
Hallintosäännön 37 §:n mukaisesti viranperustamisesta ja
lakkauttamisesta sekä nimikkeen muuttamisesta päättää muiden
virkojen kuin toimialajohtajien osalta kaupunginhallitus.
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Lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570,
hannu.tylli(at)kouvola.fi; henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615
4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi ja hallintopalvelupäällikkö Saara
Rahkonen-Rannikko, puh. 020 615 9066, saara.rahkonenrannikko(at)kouvola.fi
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää perustaa rakennusvalvontapäällikön viran
1.6.2021 alkaen perusteluosassa mainituin kelpoisuusvaatimuksin.
Kaupunginhallituksen päätös
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Tekninen johtaja Hannu Tylli poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn
jälkeen klo 13.25.
____________
Liitteet
Liite[6]

Tehtävänkuvaus
henkilöstösuunnitteluun_rakennusvalvontapäällikön
virka_Kh15022021
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Sivistysjohtajan viran perustaminen
3848/01.01.00.00/2021

Kh 01.02.2021 § 43
Valmistelija: henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001,
paivi.karhu(at)kouvola.fi.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 7.12.2020 (§ 98) uuden
hallintosäännön 1.6.2021 alkaen sekä sen, että kasvatuksen ja
opetuksen toimiala sekä liikunnan ja kulttuurin toimiala yhdistyvät
1.6.2021 alkaen uudeksi sivistyksen toimialaksi. Toimialan johtajana
toimii sivistysjohtaja, ja toimialan palveluina ovat kasvatus ja opetus
(johtajana kasvatus- ja opetusjohtaja) sekä liikunta ja kulttuuri (johtajana
liikunta- ja kulttuurijohtaja). Kyseiset virat on vielä erikseen perustettava.
Hallintosäännön 37 §:n mukaan kaupunginvaltuusto päättää
toimialajohtajien virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta. Muiden
virkojen osalta asiasta päättää kaupunginhallitus.
Sivistysjohtaja johtaa sivistyksen toimialaa sekä vastaa
kaupunkistrategian ja siitä johdettujen tavoitteiden sekä talouden
toteutumisesta vastuualueellaan. Hän toimii lautakuntien toiminnasta
vastaavana viranhaltijana.
Sivistysjohtajan viran pääasialliset tehtävät ja ensimmäinen
sijoituspaikka on määritelty viran tehtävänkuvauksissa, joka on
liitteenä.
Sivistysjohtajan viran kelpoisuusvaatimus on määritelty hallintosäännön
39 §:ssä, jonka mukaan toimialajohtajien kelpoisuusvaatimuksena on
soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, alan tuntemus ja riittävä
johtamistaito.
Sivistyksen toimialan palvelujohtajien virkoihin liittyvät ratkaisut tuodaan
päätettäväksi myöhemmin.
Lisätietoja: Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001,
paivi.karhu(at)kouvola.fi
Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto päättää perustaa sivistysjohtajan viran 1.6.2021
alkaen.
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Apulaiskaupunginjohtajan muutettu ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää jättää asian pöydälle.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi apulaiskaupunginjohtajan muutetun
päätösehdotuksen.
Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn
aikana klo 14.36 ja poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen klo
15.22.
Kokous keskeytettiin tämän asian käsittelyn jälkeen tauon pitämistä
varten klo 15.22 – 15.30.
____________

Kh 15.02.2021 § 54

Valmistelija: henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001,
paivi.karhu(at)kouvola.fi.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 7.12.2020 (§ 98) uuden
hallintosäännön 1.6.2021 alkaen sekä sen, että kasvatuksen ja
opetuksen toimiala sekä liikunnan ja kulttuurin toimiala yhdistyvät
1.6.2021 alkaen uudeksi sivistyksen toimialaksi. Toimialan johtajana
toimii jatkossa sivistysjohtaja. Kaksi nykyistä toimialajohtajan virkaa
(kasvatus- ja opetusjohtaja sekä liikunta- ja kulttuurijohtaja) tullaan
lakkauttamaan samalla, kun kyseiset toimialat lakkaavat, joten
toimialajohtajien määrä vähenee Kouvolan kaupungilla kesäkuun alusta
alkaen yhdellä. Sivistysjohtajan virka on perustettava tässä vaiheessa,
jotta se saadaan täytettyä ennen kuin uusi organisaatio aloittaa
toimintansa kesäkuun alussa.
Sivistysjohtaja johtaa sivistyksen toimialaa sekä vastaa
kaupunkistrategian ja siitä johdettujen tavoitteiden sekä talouden
toteutumisesta vastuualueellaan. Hän toimii lautakuntien toiminnasta
vastaavana viranhaltijana.
Sivistysjohtajan viran pääasialliset tehtävät ja ensimmäinen
sijoituspaikka on määritelty viran tehtävänkuvauksissa, joka on
liitteenä.
Sivistysjohtajan viran kelpoisuusvaatimus on määritelty hallintosäännön
39 §:ssä, jonka mukaan toimialajohtajien kelpoisuusvaatimuksena on
soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, alan tuntemus ja riittävä
johtamistaito.
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Virkaan sovelletaan yleistä kunnallista virka- ja työehtosopimusta
(KVTES).
Lisätietoja: Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001,
paivi.karhu(at)kouvola.fi
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto päättää perustaa sivistysjohtajan viran 1.6.2021
alkaen.
Asian käsittely:
Miia Witting teki Birgit Koskelan ja Vesa Vainion kannattamana
seuraavan muutosesityksen: ”Esitän että sivistysjohtajan virkaa ei
perusteta, hallintosääntöä muutetaan tältä osin sekä organisaatio
kasvatuksen- ja opetuksen sekä Liikunta- ja kulttuurin toimialana joka
nyt olemassa jatkaa 1.6.2021.”
Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja teki seuraavan
äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä,
äänestävät ”jaa”, ja ne jotka kannattavat Miia Wittingin muutosesitystä,
äänestävät ”ei”. Puheenjohtaja esitti, että äänestys toimitetaan
nimenhuutona. Puheenjohtajan esitykset hyväksyttiin.
Äänestyksessä annettiin 8 jaa-ääntä (Hasu, Eloranta, Tähtinen, Nyberg,
Jokiranta, Spies, Käki, Helminen) ja 5 ei-ääntä (Kaunisto, Karvonen,
Koskela, Witting, Vainio). Puheenjohtaja totesi Miia Wittingin
muutosesityksen tulleen hylätyksi.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.
Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn
aikana klo 13.26.
Veikko Niemi liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 13.38.
Kokoustauko tämän asian käsittelyn aikana klo 14.47 – 15.10.
Kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi poistui kokouksesta tämän
asian käsittelyn jälkeen klo 15.47.
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Hyvinvointipäällikön viran perustaminen
4082/01.01.00.00/2021

Kh 15.02.2021 § 55

Valmistelija: henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001,
paivi.karhu(at)kouvola.fi
Kouvolan kaupunginvaltuusto käsitteli 12.10.2020 toimiala- ja
toimielinrakenteen muutosselvityksen ohjausryhmän raporttia sekä
päätti hallintosäännön valmistelun lähtökohdista. Lisäksi se päätti osana
muita valmistelua koskevia linjauksia, että hyvinvointijohtajan virka
lakkautetaan ja perustetaan uusi virka tai toimi 1.6.2021 alkaen siten,
että keskeisin tehtävä on jatkossa valmistella vuosittain Kymsoten
palvelusopimus ja seurata sen toteutumista talousarviovuoden aikana
sekä raportoida tästä kaupunginjohtajalle ja kaupunginhallitukselle.
Muina tehtävinä ovat mm. kuntayhtymän perussopimuksen
noudattamisen seuranta ja raportointi sekä Kymsoten hallitukselle
annetun omistajaohjauksen toteutumisen seuranta ja raportointi.
Kouvolan kaupungin hallintosäännön 37 §:n mukaan kaupunginhallitus
päättää muiden kuin toimialajohtajien virkojen perustamisesta ja
lakkauttamisesta.
Hyvinvointijohtajan virka tullaan lakkauttamaan tämän vuoden aikana.
Sen tilalle tulevaa hyvinvointipäällikön tehtävää on myös
tarkoituksenmukaista hoitaa virkasuhteessa, koska tehtäviin kuuluu
vastuullista valmistelua päätöksentekoa varten.
Hyvinvointipäällikkö vastaa hyvinvoinnin ohjelmajohtamisen
toteuttamisen suunnittelusta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon
kuntayhtymää koskevaan edunvalvontaan liittyvien asioiden ja
palvelusopimuksen valmistelusta ja toteutumisen seurannasta sekä
tekee hyvinvoinnin osalta verkostomaisesti yhteistyötä sotekuntayhtymän kanssa.
Hyvinvointipäällikön viran pääasialliset tehtävät ja ensimmäinen
sijoituspaikka on määritelty viran tehtävänkuvauksessa, joka on
liitteenä.
Hyvinvointipäällikön viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi
korkeakoulututkinto, alan tuntemus ja riittävä johtamistaito. Virkaan
sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES).
Hyvinvointijohtajan virka lakkautetaan samassa yhteydessä kuin
muutkin uuden organisaation seurauksena vuonna 2021 lakkautettavat
virat.
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Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333,
tuukka.forsell(at)kouvola.fi ja henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh.
020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää perustaa hyvinvointipäällikön viran
perusteluosassa mainituin kelpoisuusvaatimuksin.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu poistui kokouksesta tämän asian
käsittelyn jälkeen klo 15.55.
____________
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Kymenlaakson Orkesteri Oy:n osakkeiden myyminen ja uuden osakassopimuksen
hyväksyminen
4078/00.04.02/2021

Kh 15.02.2021 § 56

Valmistelija: kaupunginlakimies Päivi Sandås, puh. 020 615 8212,
paivi.sandas(at)kouvola.fi
Kouvolan ja Kotkan kaupunkien edustajat ovat neuvotelleet syksyn
2020 aikana Kymenlaakson Orkesteri Oy:n toimintaan liittyvistä asioista,
mm. rahoitus, osakassopimus ja osakkeenomistajien yhteistyön
tiivistäminen.
Osa ratkaisuehdotusta on, että Kotkan kaupunki lunastaa takaisin
vuonna 2010 Kouvolan kaupungille myymänsä 23 Kymenlaakson
Orkesteri Oy:n osaketta. Osakkeet lunastetaan takaisin osakkeiden
tasearvolla, joka on 1681,879 euroa/osake. Kauppahinta on yhteensä
38683,22 € ja Kotkan kaupunki maksaa varainsiirtoveron.
Laki esittävän taiteen edistämisestä (1082/2020) tulee pääosin voimaan
1.1.2022. Valmistelu lain toimeenpanoa varten on alkanut.
Valtionosuuden saamiseksi orkesteritoiminnan tulee täyttää laissa
mainitut edellytykset. Perusvaltionosuusprosentti on 37 %, mutta tietyin
edellytyksin orkesteri voi saada korotettua valtionosuutta, jolloin
valtionosuusprosentti voi olla enintään 60 %. Hakeminen
valtionosuuden piiriin tapahtuu ennakkotietojen mukaan viimeistään
helmikuussa 2021 ja kaikki hakijat käsitellään uusina hakijoina. Opetusja kulttuuriministeriö tekee rahoitusta koskevan suunnitelman joko
toistaiseksi tai 3 vuoden määräajaksi. Toistaiseksi määrättävän
rahoituksen osalta edellytetään selvitys 6 vuoden omasta rahoituksesta.
Tästä syystä orkesterin pitää pystyä esittämään, että sen oma muu
rahoitus on kunnossa ko. suunnitelmavuosille.
Kotkan ja Kouvolan välinen osakassopimus on laadittu yhtiötä
perustettaessa 1998. Liitteenä on luonnos uudeksi
osakassopimukseksi, jossa yhtiön hallitusjäsenten määrä on vähennetty
seitsemästä viiteen ja hallituksen jäsenille asetetaan
kelpoisuusvaatimuksia kuntalain edellyttämällä tavalla. Uusi
osakassopimus korvaa aiemman 13.8.1998 päivätyn
osakassopimuksen. Uuteen osakassopimukseen on kirjattu orkesterin
rahoitus tuleville vuosille. Omistajien myöntämät avustukset noudattavat
tulevaa omistuspohjaa, Kotkan kaupunki tukee myös orkesterin
tilatarpeita. Osakassopimukseen on otettu määräykset yhtiön
rahoituksen vähimmäistasosta vuoteen 2025 saakka.
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Rahoitusratkaisun seurauksena orkesterin toimintaa suuntautunee
enemmän Kotkaan. Orkesterin valtionosuus määritellään osin sillä
perusteella, miten orkesterin toiminta suuntautuu myös kotipaikan
ulkopuolelle. Orkesterin tulorahoitus tulee Kouvolan ja Kotkan
kaupungeilta. Liitteenä uusi ja vanha osakassopimus.
Uutta on osakassopimukseen kirjattu osakaskokous. Ensimmäinen
osakaskokous on tarkoitus pitää syksyllä 2021, kokoonkutsujana
Kotkan kaupunki. Osakkeenomistajat sitoutuvat neuvottelemaan myös
viimeistään keväällä 2025 yhtiön tulevien vuosien rahoituksesta. Mikäli
yhtiön tilanne antaa aihetta, osakkeenomistajat sitoutuvat neuvotteluihin
jo aiemminkin.
Yhtiön yhtiöjärjestykseen ehdotetaan tehtäväksi muutoksia. Liitteenä
yhtiöjärjestysluonnos. Kymenlaakson Orkesteri Oy:n yhtiökokous
päättää osakeyhtiölain mukaan yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Yhtiö
pitänee ylimääräisen yhtiökokouksen keväällä 2021 yhtiöjärjestyksen
hyväksymiseksi. Liitteenä yhtiöjärjestys.
Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333,
tuukka.forsell(at)kouvola.fi, kaupunginlakimies Päivi Sandås, puh. 020
615 8212, paivi.sandas(at)kouvola.fi, liikunta- ja kulttuurijohtaja Vesa
Toikka, puh. 020 615 3831, vesa.toikka(at)kouvola.fi
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää
-

myydä Kotkan kaupungille 23 kpl Kymenlaakson Orkesteri Oy:n
osakkeita yhteishintaan 38683,22 euroa ja

-

hyväksyä Kymenlaakson Orkesteri Oy:tä koskevan
osakassopimuksen

-

osaltaan hyväksyä ja ohjeistaa yhtiökokousedustajaa hyväksymään
liitteen mukaisen yhtiöjärjestysmuutoksen

Kaupungin päätös on ehdollinen siten, että päätös laitetaan täytäntöön
kun Kotkan kaupungin päätös ostaa Kouvolan kaupungilta 23 kpl
Kymenlaakson Orkesteri Oy:n osakkeita yhteishintaan 38683,22 euroa
ja hyväksyä osakassopimus on lainvoimainen.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Jäsen Tapio Karvonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn
ajaksi (yhteisöjäävi).
Kaupunginhallitus piti tämän asian käsittelyn jälkeen kokoustauon klo
15.58 – 16.36.
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Kehitysjohtaja Petteri Portaankorva liittyi kokoukseen klo 15.59.
Kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva ja kaupunginlakimies Päivi Sandås liittyivät kokoukseen klo 16.00.
____________
Liitteet
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Kouvolan Vesi Oy:n hallituksen luottamuksen arvioiminen
3286/00.00.02.02/2020

Kh kj 15.12.2020 § 81
Kuntalain 47 §:n mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä,
että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon
kuntakonsernin kokonaisetu. Kunnan tytäryhteisön hallituksen
kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä
riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.
Kouvolan kaupunginvaltuuston 20.8.2018 hyväksymän Kouvolan
kaupungin konserniohje sekä hyvä hallinto- ja johtamistapa ohjeessa
todetaan muun muassa seuraavasti:
”Tytäryhteisöjen hallituksella tulee kollektiivina olla toimialan
tuntemuksen lisäksi riittävä liiketoiminnan ja talouden osaaminen sekä
kyky ohjata toimitusjohtajaa yhteisölle asetettujen tavoitteiden
saavuttamiseksi. Hallitukselta edellytetään tuntemusta/kokemusta
seuraavista osa-alueista:


yhteisön toimiala



liiketoiminta ja sen kehittäminen



taloushallinto



strategia



sisäinen valvonta ja riskien hallinta



yritysjuridiikka



hyvä hallintotapa



henkilöstöhallinto”

”Tytäryhtiön hallituksella on keskeinen tehtävä yhtiön hallinnon ja
valvonnan järjestämisessä ja yhtiön johtamisessa. Hallituksen tehtävät
ja vastuut määräytyvät osakeyhtiölain mukaisesti. Hallituksen jäsenen
on ensisijaisesti huolehdittava yhtiön edusta.”
Kouvolan kaupungin hallintosäännön 18 §:n mukaan
kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää kaupungin ehdokkaat
tytäryhteisöjen hallituksiin. Kaupunginhallituksen konsernijaosto
13.10.2020 § 65 on nimennyt Kouvolan Vesi Oy:n hallitusehdokkaaksi
Anssi Tähtisen. Nimeäminen on tehty kuluvan valtuustokauden loppuun
asti. Kouvolan Vesi Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 10.11.2020 on
valinnut hallituksen jäseneksi Anssi Tähtisen.
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Kouvolan Sanomissa on 21.11.2020 on ollut seuraava otsikko: Anssi
Tähtinen valittiin Kouvolan Veden hallitukseen ja ensitöikseen hän teki
tutkintapyynnön poliisille. Kouvolan Sanomien artikkelin mukaan
Tähtinen haluaa poliisin tutkivan, onko toimitusjohtajalla oikeus
kieltäytyä antamasta hallituksen jäsenelle yhtiötä koskevia asiakirjoja.
Tähtisen mielestä poliisin on myös syytä tutkia, onko kaupunginjohtaja
Marita Toikka toiminut väärin päättäessään Kouvolan Vettä koskevan
sisäisen tarkastuksen käynnistämisestä. Tähtinen on myös pyytänyt
poliisia selvittämään entisen toimitusjohtajan Timo Kyntäjän
erottamiseen johtaneet syyt. Poliisin tulisi myös tutkia uuden
toimitusjohtajan valintaprosessi. Kouvolan Sanomien artikkelin mukaan
Tähtisen tekemään tutkintapyyntöön sisältyy useita esteellisyyteen
liittyviä kysymyksiä.
Asianajaja Vesa Hiltuselta on pyydetty riippumaton asiantuntijalausunto
liittyen seuraaviin yhtiöoikeudellisiin kysymyksiin:


Ovatko Kouvolan Vesi Oy:n hallitus ja toimitusjohtaja toimineet
osakeyhtiölain ja/tai hyvän hallintokoodin vastaisesti kieltäytyessään
toimittamasta Anssi Tähtiselle tämän pyytämää yhtiötä koskevaa
aineisto?



Onko Tähtinen toiminut osakeyhtiölain ja/tai hyvän hallintokoodin
vastaisesti eri toimissaan, jotka tavalla tai toisella liittyvät yhtiöön tai
sitä koskeviin asioihin.

Lausunnossaan asianajaja Hiltunen toteaa muun muassa seuraavasti
yhtiön johdon toiminnasta Tähtisen pyytämään aineistoon liittyen:
”Anssi Tähtinen on valittu Yhtiön hallituksen jäseneksi 10.11.2020
pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Tarkasti ottaen Tähtisen
tehtävä hallituksessa on alkanut tuona päivänä klo 10.15, kun
nimeämisestä päättänyt yhtiökokous on päättynyt. Johdon toimintaa
Tähtisen pyytämään aineistoon liittyen on siten arvioitava erikseen
ajalta ennen jäsenyyden alkamista ja toisaalta ajalta jäsenyyden
alkamisen jälkeen.”
”Aikana ennen Tähtisen hallitusjäsenyyden alkamista Yhtiön johto on
toiminut asiassa yksiselitteisesti lainmukaisesti, asianmukaisesti sekä
noudattanut Yhtiötä koskevan salassa pidettävän tiedon jakamisen
osalta myös hyvää Hallintokoodia.”
”Sanotun ajankohdan jälkeen Tähtisellä on Osakeyhtiölain mukaan
hallituksen jäsenenä periaatteessa ollut oikeus saada haltuunsa Yhtiötä
koskevia, salassa pidettäviäkin dokumentteja. Yhtiön johto kuitenkin
käytännössä aina lopulta määrittää, minkälaisella aikataululla ja
toimintatavalla Yhtiön uutta hallituksen jäsentä ryhdytään
perehdyttämään ja valmistamaan tehtäväänsä. Käytännön tapaan tai
aikatauluun Osakeyhtiölaki ei ota kantaa.”
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”Tiedossani ei ole, minkä vuoksi tällaisesta, sinänsä perustellusta ja
loogisesta perehdyttämistavasta ja -aikataulusta olisi tullut poiketa
Tähtisen tapauksessa.”
”Katson sen vuoksi, että Yhtiön johto on toiminut asiassa lainmukaisesti,
asianmukaisesti sekä noudattanut Yhtiötä koskevan salassa pidettävän
tiedon jakamisen osalta myös hyvää Hallintokoodia myös senkin
jälkeen, kun Tähtisen jäsenyys Yhtiön hallituksessa on jo muodollisesti
alkanut.”
”Tähtisen toiminta asiassa on ollut niin poikkeuksellista, että Yhtiön muu
johto on perustellusti voinut myös olettaa Tähtisen luottamuksen
vakavasti heikenneen. Tässä tilanteessa Yhtiön johdolla ei ole ollut
pienintäkään syytä poiketa perehdyttämisen suunnitelmastaan, ei
sisällön eikä aikataulun suhteen. Katson sen vuoksi, että Yhtiön johto
on toiminut asiassa lainmukaisesti, asianmukaisesti sekä noudattanut
Yhtiötä koskevan salassa pidettävän tiedon jakamisen osalta myös
hyvää Hallintokoodia myös senkin jälkeen, kun Tähtisen jäsenyys
Yhtiön hallituksessa on jo muodollisesti alkanut.”
Lausunnossaan asianajaja Hiltunen toteaa muun muassa seuraavasti
Tähtisen toiminnasta yhtiön hallituksen jäsenenä:
”Tähtinen on toimillaan ennen valintaansa hallituksen jäseneksi, mutta
erityisesti sen jälkeen, toiminut selkeästi vastoin Yhtiön ja sen
omistajatahon etua. Tähtinen on poikkeuksellisella menettelyllään
aiheuttanut Yhtiölle ja sen omistajalle negatiivista julkisuutta, joka on
ollut omiaan heikentämään Yhtiön yrityskuvaa sen toimialueella.
Tähtinen ei ole noudattanut hallituksen jäseneltä vaadittavaa
lojaliteettivelvoitetta suhteessa Yhtiöön ja sen omistajaan. Tähtinen on
toiminut asiassa Osakeyhtiölain 1 luvun 8 §:n ja samalla hyvän
Hallintokoodin vastaisesti. Sanotuilla toimillaan Tähtinen on sekä ennen
valitsemistaan, että sen jälkeen osoittanut puutteellista
asiantuntemustaan koskien vastuullista tehtäväänsä Yhtiön hallituksen
jäsenenä, menettänyt kyvyn toimia yhteistyössä muun johdon kanssa
Yhtiön eduksi tulevaisuudessa ja menettänyt samalla Yhtiön hallituksen
jäseneltä välttämättä vaadittavan omistajatahon luottamuksen.”
Asianajaja Vesa Hiltusen lausunto on oheismateriaalina.
Anssi Tähtisen toiminta Kouvolan Vesi Oy:n hallituksen jäsenenä on
syytä tuoda konsernijaoston arvioitavaksi.
Edellä esitetyn osakeyhtiölain, hyvän hallintokoodin, kuntalain ja
Kouvolan kaupungin konserniohje sekä hyvä hallinto- ja johtamistapa
ohjeen sekä asianajaja Vesa Hiltusen lausunto huomioiden voidaan
katsoa, että, Anssi Tähtisellä ei ole edellytyksiä toimia Kouvolan Vesi
Oy:n hallituksen jäsenenä omistajatahon luottamusta nauttien, yhtiön
eduksi ja yhteistyössä yhtiön muun johdon kanssa.
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Kouvolan kaupungin 1.1.2020 voimaan tulleen hallintosäännön 18 §:n
mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää kaupungin
ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin sekä nimeää yhtiökokousedustajat
ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.
Hallintosäännön 21 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto
päättää vaatimuksen tekemisestä ylimääräisen yhtiökokouksen tai
vastaavan koollekutsumisesta.
Lisätietoja: hyvinvointijohtaja Arja Kumpu. puh. 020 615 7429,
arja.kumpu(at)kouvola.fi, kaupunginlakimies Päivi Sandås, puh. 020
615 8212, paivi.sandas(at)kouvola.fi, kehittämispäällikkö Karoliina
Kanerva, puh. 020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi
Kehitysjohtajan ehdotus:
Konsernijaosto päättää, että kutsutaan koolle Kouvolan Vesi Oy:n
ylimääräinen yhtiökokous heti tämän päätöksen saavutettua
lainvoimaisuuden. Konsernijaosto antaa yhtiökokousedustajalle
omistajaohjauksen erottaa Anssi Tähtinen Kouvolan Vesi Oy:n
hallituksesta ylimääräisessä yhtiökokouksessa.
Konsernijaosto päättää, että Kouvolan Vesi Oy:n hallitusta
täydennetään toisessa ylimääräisessä yhtiökokouksessa sen jälkeen,
kun konsernijaosto on nimennyt Anssi Tähtisen tilalle
hallitusjäsenehdokkaan kokouksessaan 19.1.2021.
Asian käsittely
Keskustelun aikana Maria Eloranta teki Harri Helmisen ja Jari Käen
kannattamana seuraavan muutosesityksen: ”Esitän uudelleen
valmisteluun Anssi Tähtisen erottamista Kouvolan Veden hallituksesta.
Asiaan tulisi liittää Anssi Tähtisen kuuleminen ja Kuntaliiton näkökanta.”
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat
kehitysjohtajan esitystä, äänestävät ”jaa”, ja ne jotka kannattavat Maria
Elorannan muutosesitystä, äänestävät ”ei”. Puheenjohtaja esitti, että
äänestys toimitetaan nimenhuutona. Puheenjohtajan esitykset
hyväksyttiin.
Äänestyksessä annettiin 4 jaa-ääntä (Karvonen, Koskela, Wall, ja Aikio)
ja 3 ei-ääntä (Eloranta, Käki ja Helminen). Puheenjohtaja totesi
kehitysjohtajan esityksen tulleen hyväksytyksi.
Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätös:
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti, että kutsutaan koolle
Kouvolan Vesi Oy:n ylimääräinen yhtiökokous heti tämän päätöksen
saavutettua lainvoimaisuuden. Kaupunginhallituksen konsernijaosto
antaa yhtiökokousedustajalle omistajaohjauksen erottaa Anssi Tähtinen
Kouvolan Vesi Oy:n hallituksesta ylimääräisessä yhtiökokouksessa.
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Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti, että Kouvolan Vesi Oy:n
hallitusta täydennetään toisessa ylimääräisessä yhtiökokouksessa sen
jälkeen, kun kaupunginhallituksen konsernijaosto on nimennyt Anssi
Tähtisen tilalle hallitusjäsenehdokkaan kokouksessaan 19.1.2021.
_____________
Kh 25.01.2021 § 33
Valmistelija: kaupunginlakimies Päivi Sandås, puh. 020 615 8212,
paivi.sandas(at)kouvola.fi
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja on 28.12.2020 ilmoittanut
Kouvolan kaupungin kirjaamoon seuraavasti:
”Otto-oikeuden käyttäminen
Olen päättänyt ottaa Kouvolan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi
konsernijaoston kokouksessa 15.12.2020 käsittelyssä olleen listan
asian n:o 4. Kouvolan Veden hallituksen luottamuksen arvioiminen.
Asiakohdassa jaosto hylkäsi äänin 4-3 Maria Elorannan kannatetutun
esityksen, laittaa asia jatkovalmisteluun. Esitys piti sisällään kaksi
toimenpidettä, ennen Anssi Tähtisen erottamistoimenpiteiden
käynnistämistä.
1. Asiaan liittyen pyydetään kuntaliiton lakiosaston lausunto.
2. Ennen päätöksen tekemistä suoritetaan Anssi Tähtisen kuuleminen.
Otto-oikeuden käyttäminen perustuu kuntalain 92§ ja Kouvolan
kaupungin hallintosäännön 32 § mukaisiin toimenpiteisiin.”
Kuntalain mukaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja voi ottaa
kaupunginhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on siirretty kuntalain
nojalla kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan. Otto-oikeutta on
käytettävä siinä ajassa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä olisi tehtävä.
Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää ja alkaa siitä, kun pöytäkirja tai
pykälä on tarkastettu. Otto-oikeus on tehty määräajassa.
Heikki Harjulan – Kari Partalan Kuntalaki- teoksen mukaan, kun
toimielin on käyttänyt otto-oikeutta ja päätöksestä on samanaikaisesti
tehty oikaisuvaatimus, on tulkinnanvaraista, mikä merkitys
oikaisuvaatimuksella on. Teoksen mukaan kunnanhallituksen
käsitellessä asiaa otetaan huomioon oikaisuvaatimuksessa esitetyt
seikat. Kunnanhallituksen käsiteltävänä varsinaisesti ei ole
oikaisuvaatimus. Muodollisesti lausunnon antaminen
oikaisuvaatimuksen johdosta raukeaa ja oikaisuvaatimus voidaan
merkitä tiedoksi.

Kouvolan kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus

15.02.2021

4/2021

26 (63)

Anssi Tähtinen on tehnyt oikaisuvaatimuksen 30.12.2020.
Oikaisuvaatimus on liitteenä. Pöytäkirja on tarkastettu 21.12.2020.
Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja merkitään tiedoksi.
Kaupunginhallituksella on sama toimivalta kuin kaupunginhallituksen
konsernijaostolla on ollut. Kaupunginhallitus voi pysyttää aiemmin
tehdyn päätöksen, tehdä uuden päätöksen tai palauttaa asian
konsernijaostoon uudelleen käsiteltäväksi.
Hallintosäännön 13 §:n mukaan kaupunginjohtajan ollessa poissa tai
esteellinen toimii hänen ensisijaisena sijaisenaan
apulaiskaupunginjohtaja ja toissijaisena sijaisenaan kehitysjohtaja.
Kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja katsovat olevansa
esteellisiä (yleislausekejääviys).
Lisätietoja: kaupunginlakimies Päivi Sandås, puh. 020 615 8212,
paivi.sandas(at)kouvola.fi
Kehitysjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus
1. päättää pysyttää kaupunginhallituksen konsernijaoston 15.12.2020
tekemän päätöksen § 81 ja
2. merkitsee tiedoksi Anssi Tähtisen tekemän oikaisuvaatimuksen.
Asian käsittely:
Maria Eloranta esitti Jukka Nybergin ja Vesa Vainion kannattamana
seuraavan muutosehdotuksen:
”Ennen päätöstä Kouvolan Vesi Oy:n hallituksen luottamuksen
arvioinnista esitän, että suoritetaan Anssi Tähtisen kuuleminen, minkä
lisäksi pyydetään Kuntaliiton laaja-alainen lausunto asiaan.”
Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja teki seuraavan
äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kehitysjohtajan esitystä
äänestävät ”jaa”, ja, ne jotka kannattavat Maria Elorannan
muutosesitystä äänestävät ”ei”.
Puheenjohtaja esitti, että äänestys toimitetaan nimenhuutona.
Puheenjohtajan esitykset hyväksyttiin.
Äänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä (Kaunisto, Hasu, Karvonen,
Koskela, Witting, Spies) ja 7 ei-ääntä (Eloranta, Tähtinen, Nyberg,
Jokiranta, Käki, Vainio ja Helminen).
Puheenjohtaja totesi Maria Elorannan muutosesityksen tulleen
hyväksytyksi.
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Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus päätti, että ennen päätöstä Kouvolan Vesi Oy:n
hallituksen luottamuksen arvioinnista suoritetaan Anssi Tähtisen
kuuleminen, minkä lisäksi pyydetään Kuntaliiton laaja-alainen lausunto
asiaan.
Kehitysjohtaja Petteri Portaankorva, kehittämispäällikkö Karoliina
Kanerva ja kaupunginlakimies Päivi Sandås liittyivät kokoukseen tämän
asian käsittelyn aikana klo 19.43.
Kaupunginjohtaja Marita Toikka ja apulaiskaupunginjohtaja Tuukka
Forsell poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi
(yleislausekejäävi).
____________

Kh 15.02.2021 § 57

Valmistelija: kaupunginlakimies Päivi Sandås, puh. 020 615 8212,
paivi.sandas(at)kouvola.fi
Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti Anssi Tähtistä on kuultu ja
Kuntaliitosta on pyydetty laaja-alainen lausunto asiaan.
Ennen Kuntaliitolle lähetettyä pyyntöä laaja-alaisesta lausunnosta on
kuultu kirjallisesti Anssi Tähtistä. Lisäksi kirjallisesti on annettu
yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti kuulemismahdollisuus kaikille
Kouvolan Vesi Oy:n hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle sekä
toimitusjohtajalle.
Kirjallinen kuuleminen toteutettiin Word-muotoisella dokumentilla, johon
oli valmiiksi kirjattu aikajärjestyksessä Kouvolan Vesi Oy:n tapahtumia
ajalla 13.10.2020-25.1.2021. Kuulemisessa pyydettiin kommentoimaan
ja tarvittaessa täydentämään taulukkoa Kouvolan Vesi Oy:n
tapahtumista 13.10.2020 alkaen.
Kirjallisessa kuulemisessa käytetty dokumentti ”Kommentoitavaksi
Tapahtumat aikajärjestyksessä Kouvolan Vesi Oy” on
oheismateriaalina.
Valmistelijat olivat laatineet aiemmin aikajanan Kouvolan Vesi Oy:n
tapahtumista 13.10.-27.11.2020, joka oli toimitettu asianajaja Hiltuselle
ja Kuntaliitolle, kun em. tahoilta oli pyydetty lausuntoja
vuodenvaihteessa 2020-2021 Kouvolan Vesi Oy:n hallituksen
luottamuksen arvioimisesta. Kaupunginhallitus katsoi, että aikajanan
laatimisessa ei oltu huomioitu Anssi Tähtisen näkemyksiä. Kuntaliittoon
on lähetetty kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti laajempi, laaja-
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alainen lausuntopyyntö. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti
Antti Tähtistä tulee kuulla asiassa, joten lausuntopyyntöön liitettiin Anssi
Tähtisen näkemys asiassa liittäen lausuntopyyntöön hänen
toimittamiaan kirjeitä ja hänen näkemyksensä aikajanasta.
Tasapuolisuuden vuoksi asiassa pyydettiin lausunnot myös Kouvolan
Vesi Oy:n muilta hallituksen jäseniltä, puheenjohtajalta ja
toimitusjohtajalta. Kuntaliittoon toimitetun lausuntopyynnön liitteinä oli
seuraavat asiakirjat: Kouvolan kaupungin hallintosääntö, Kouvolan
kaupungin konserniohje sekä hyvä hallinto- ja johtamistapa,
kaupunginhallituksen konsernijaoston päätös 15.12.2020 § 81,
kaupunginhallituksen päätös 25.1.2021 § 33, Anssi Tähtisen
oikaisuvaatimus liitteineen, Anssi Tähtisen kirje 27.11.2020, Anssi
Tähtisen kirje 30.1.2021, Kouvolan Vesi Oy:n johdon kirje Kouvolan
kaupunginhallituksen jäsenille, Kouvolan Vesi Oy:n toimitusjohtajan
viesti 3.2.2021, kuulemispyyntö Kouvolan Vesi Oy:n toimitusjohtajalle,
hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille mukaan lukien Anssi Tähtiselle,
hallituksen jäsen Seppo Nikkasen vastaus kuulemiskirjeeseen ja Anssi
Tähtisen vastaus kuulemiskirjeeseen. Liitteenä ovat: Anssi Tähtisen
kirje 27.11.2020, Kuntaliiton lausunto 12.1.2021, Anssi Tähtisen kirje
30.1.2021, Kouvolan Vesi Oy:n johdon kirje Kouvolan
kaupunginhallituksen jäsenille, Kouvolan Vesi Oy:n toimitusjohtajan
viesti 3.2.2021, hallituksen jäsen Seppo Nikkasen vastaus
kuulemiskirjeeseen ja Anssi Tähtisen vastaus kuulemiskirjeeseen sekä
Kuntaliiton lausunto 12.1.2021.
Kuntaliitolta on 9.2.2021 saatu lakiasiainjohtajan ja lakimiehen
allekirjoittama vastaus: ”Kouvolan kaupunki on pyytänyt Kuntaliiton
lakiyksikköä lausumaan Kouvolan Vesi Oy:n hallituksen jäsenen
toimintaan liittyen. Olemme lausuneet asiassa aiemmin kaupungin
pyynnöstä 12.1.2021 päivätyllä lausunnolla. Lausuntopyynnön sisältö
on käytännössä identtinen aiemman kanssa, ja lähinnä kaupunki pyytää
”laajempaa lausuntoa” asiassa täydennettyyn asiakirja-aineistoon
vedoten. Tämä tarkoittaisi lähtökohtaisesti asian tapahtumankulun ja
osapuolten esittämän näytön arviointia, eikä enää niinkään asian
juridisen kysymyksen käsittelyä. Käsityksemme mukaan tällaisessa
tilanteessa kaupungilla itsellään on parhaat edellytykset arvioida
tilannetta ja mahdollisia toimenpiteitä. Edellä mainituin perustein
kunnioittavasti toteamme, että emme lausu asiassa enempää.
Toivottavasti asiassa päädytään tyydyttävään ratkaisuun.” Kuntaliiton
kirje on liitteenä.
Lisätietoja: kaupunginlakimies Päivi Sandås, puh. 020 615 8212,
paivi.sandas(at)kouvola.fi, kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, puh.
020 615 7124 karoliina.kanerva(at)kouvola.fi
Kehitysjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus

Kouvolan kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus

15.02.2021

4/2021

29 (63)

1. päättää merkitä tiedoksi kaupunginhallituksen 25.01.2021 tekemän
päätöksen § 33 mukaisen Anssi Tähtisen kuulemisen, sekä lisäksi
yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisen kuulemisen kaikille Kouvolan
Vesi Oy:n hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle sekä
toimitusjohtajalle ennen Kuntaliitosta pyydettyä laaja-alaista
lausuntoa, ja
2. merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen 25.01.2021 tekemän
päätöksen § 33 mukaisen Kuntaliitosta pyydettyyn laaja-alaiseen
lausuntoon saadun vastauksen ja
3. päättää pitää voimassa kaupunginhallituksen konsernijaoston
15.12.2020 tekemän päätöksen § 81 ottaen huomioon
konsernijaoston kokousaikataulu.
Asian käsittely:
Kimmo Jokiranta teki Vesa Vainion ja Jukka Nybergin kannattamana
seuraavan muutosesityksen koskien päätösehdotuksen kohtaa 3: ”Konsernijaoston tekemä päätös 15.12.2020 kumotaan. Ja Tähtinen jatkaa
Kouvolan Veden hallituksessa.”
Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja teki seuraavan
äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kehitysjohtajan esitystä, äänestävät ”jaa”, ja ne jotka kannattavat Kimmo Jokirannan muutosesitystä, äänestävät ”ei”. Puheenjohtaja esitti, että äänestys toimitetaan nimenhuutona. Puheenjohtajan esitykset hyväksyttiin.
Äänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä (Kaunisto, Hasu, Karvonen,
Koskela, Witting, Spies), 6 ei-ääntä (Eloranta, Nyberg, Jokiranta, Käki,
Vainio, Helminen) ja 1 tyhjä (Tähtinen). Puheenjohtaja totesi Kimmo
Jokirannan muutosesityksen tulleen hyväksytyksi.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus
1. päätti merkitä tiedoksi kaupunginhallituksen 25.01.2021
tekemän päätöksen § 33 mukaisen Anssi Tähtisen kuulemisen,
sekä lisäksi yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisen kuulemisen
kaikille Kouvolan Vesi Oy:n hallituksen jäsenille ja
puheenjohtajalle sekä toimitusjohtajalle ennen Kuntaliitosta
pyydettyä laaja-alaista lausuntoa, ja
2. merkitsi tiedoksi kaupunginhallituksen 25.01.2021 tekemän
päätöksen § 33 mukaisen Kuntaliitosta pyydettyyn laaja-alaiseen
lausuntoon saadun vastauksen ja
3. päätti, että konsernijaoksen tekemä päätös 15.12.2020
kumotaan ja Tähtinen jatkaa Kouvolan Veden hallituksessa.
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Kaupunginjohtaja Marita Toikka ja apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi
(yleislausekejäävi).
Kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva poistui kokouksesta tämän asian
käsittelyn jälkeen klo 17.33.
Kehitysjohtaja Petteri Portaankorva poistui kokouksesta tämän asian
käsittelyn jälkeen klo 17.35.
Jäsen Tapio Karvonen jätti asiaan eriävän mielipiteen, johon jäsenet
Miia Witting, Ville Kaunisto ja Birgit Koskela yhtyivät:
” Eriävä mielipide
Kaupunginhallitus 15.2.2021 § 9
Esitän eriävän mielipiteen KH päätökseen § 9. Olen esittelijän
päätösesityksen kannalla.
Perusteluna eriävään mielipiteeseen totean seuraavaa
Kaupunginhallitus on pohjaesityksen vastaisella päätöksellään toiminut
täysin vastoin yhtiön ja kuntalaisten etua.
Kaupunginhallitus hyväksyy osakeyhtiön hallitukseen valitun Tähtisen
toiminnan. Näin toimiessaan kaupunginhallitus hyväksyy Kouvolan Veden yrityskuvan, henkilöstön arvostuksen ja työilmapiirin heikentämisen,
epäasiallisen käyttäytymisen ja kiusaamisen.
Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksensä vastoin lakimiehen ja Kuntaliiton lakiosaston lausuntoa huomioimatta myöskään poliisiviranomaisen
antamaa vastausta tutkintapyyntöön. Päätöksellään kaupunginhallitus
heikentää myös kuntalaisten yleistä luottamusta viranomaisten toimintaan.”
Kokoustauko tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.36 – 17.46.
Kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Paula Werning poistui kokouksesta klo 17.36.
____________
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Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen kuntavaaleihin 2021

3849/00.00.00.00/2021
Kh 01.02.2021 § 41
Valmistelija: kaupunginlakimies Päivi Sandås, puh. 020 615 8212,
paivi.sandas(a)kouvola.fi
Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Ennakkoäänestys
toimitetaan kotimaassa 7-13.4.2021.
Kaupunginvaltuusto on 29.3.2010 hyväksynyt Kouvolan kaupungin
äänestysalue jaon. Äänestysalueita on 23. Kaupunginhallituksen on
hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten
vaalilautakunta ja laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten
yksi tai useampi vaalitoimikunta (vaalilaki 15 §).
Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme
muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään
kolme. Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin
vähintään kolme. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan varajäsenet on
asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.
Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä.
Tasa-arvolain mukaan sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä
on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.
Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten on oltava
kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Saman
henkilön valitsemiselle vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan ei ole
estettä, koska tehtäviä ei hoideta samanaikaisesti. Vaalilautakunnan ja
vaalitoimikunnan jäsenten sekä varajäsenten on mahdollisuuksien
mukaan edustettava edellisissä (vuoden 2015) kuntavaaleissa
kyseisessä vaalipiirissä ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin
merkittyjä puolueita. Poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen
jäsenten ja varajäsenten kohdalla. Lähtökohtaisesti lain vaatimuksen
toteuttaminen edellyttää, että jäsenissä ja varajäsenissä ei ole kahta
samaa puoluetta edustavaa henkilöä.
Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai
vanhempansa ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.
Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa
olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.
Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäseniin ja varajäseniin sekä
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vaalitoimitsijoihin ei sovelleta hallintolain esteellisyyttä koskevia
säännöksiä (vaalilaki 16 ja 17 §), koska em. vaaliviranomaisten tehtävät
ja toiminta rinnastuvat tosiasialliseen hallintotoimintaan.
Vaaliviranomaisten on tehtävissään toimittava puolueettomasti (vaalilaki
9 a §).
Valtuustoryhmiltä on pyydetty esitykset vaalilautakuntien (23) ja
vaalitoimikuntien (5) jäsenistä ja varajäsenistä ja samalla viitattu
Oikeusministeriön kirjeeseen, jonka mukaan vaalilain 15 §:n 2
momentin sanamuotoa ”mahdollisuuksien mukaan” voidaan soveltaa
myös siten, että jos puolueet eivät niille tehdystä pyynnöstä huolimatta
nimeä riittävästi ehdokkaita vaalilautakuntiin tai vaalitoimikuntiin,
jäseniksi voidaan nimetä myös muita kunnan luottamustoimeen
vaalikelpoisia henkilöitä.
Ehdotus vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin nimettävistä henkilöistä on
liitteenä.
Lisätietoja: kaupunginlakimies Päivi Sandås, puh. 020 615 8212,
paivi.sandas(at)kouvola.fi
Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää asettaa vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat
liitteen mukaisesti lukuun ottamatta äänestysaluetta nro 19, jossa tasaarvolaki ei toteudu. Vaalilautakuntia täydennetään tarvittaessa
myöhemmin.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.
Kaupunginlakimies Päivi Sandås poistui kokouksesta tämän asian
käsittelyn jälkeen klo 14.33.
____________

Kh 15.02.2021 § 58

Valmistelija: kaupunginlakimies Päivi Sandås, puh. 020 615 8212,
paivi.sandas(at)kouvola.fi
Valtuustoryhmiltä on pyydetty ehdotuksia vaalilautakuntien ja
vaalitoimikuntien jäseniksi ja varajäseniksi.
Lisätietoja: kaupunginlakimies Päivi Sandås, puh. 020 615 8212,
paivi.sandas(at)kouvola.fi
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Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää asettaa vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat
liitteen mukaisesti. 4. vaalitoimikuntaa täydennetään myöhemmin
kahdella varajäsenellä, tasa-arvolain perusteella kahdella
miesvarajäsenellä tai yhdellä mies- ja yhdellä naisvarajäsenellä.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti seuraavin
muutoksin: vaalilautakuntaan nro 5 Tornionmäki Mauri Leivon sijaan
nimetään jäseneksi Simo Meisola ja varajäsen Sami Arola poistetaan
listalta, vaalilautakuntaan nro 8 Kuusankoski Kirsi Kinnarisen sijaan
nimetään varajäseneksi Laura Peltonen ja 4. vaalitoimitoimikuntaan
Raimo Kinnusen sijaan nimetään varajäseneksi Jari Kukkola.
5. vaalilautakuntaa ja 4. vaalitoimikuntaa täydennetään myöhemmin.
____________
Liitteet
Liite[20]
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Kuntavaalien 2021 ennakkoäänestyspaikan ja sen aukioloaikojen määrääminen

2699/00.00.00.00/2020
Kh 15.02.2021 § 59

Valmistelija: kaupunginlakimies Päivi Sandås, puh. 020 615 8212,
paivi.sandas(at)kouvola.fi
Kaupunginhallitus päättää kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen
lukumäärästä ja sijainnista sekä määrää näiden aukioloajoista vaalilain
9 §:n ja 48 §:n 1 momentin mukaisesti. Kouvolan kaupunginhallitus on
18.1.2021 § 10 päättänyt Kouvolan kaupungin ennakkoäänestyspaikat
ja niiden aukioloajat. Oikeusministeriön ohjeen mukaan
ennakkoäänestyspaikat pitää olla merkittynä vaalitietojärjestelmään
29.1.2021 klo 12.00 mennessä, jotta digi- ja väestötietovirasto ehtii
painattaa ennakko- ja vaalipäivän äänestyspaikkatiedot.
Ennakkoäänestysaika on 7.-13.4.2021.
Karjalan prikaatin esikunnan osastoesiupseeri otti yhteyttä
keskusvaalilautakunnan sihteeriin 1.2.2021 kertoen, että
puolustusvoimilla on Karjalan prikaatissa Vekaranjärvellä 900
varusmiestä ennakkoäänestysaikana, joilla tulee olla
ennakkoäänestysmahdollisuus. Myöhemmin 8.2.2021 osastoupseeri
ilmoitti ennakkoäänestysaikana prikaatissa olevien varusmiesten
määrän olevan noin 1350.
Varsinaisena vaalipäivänä äänestyspaikkana oleva Kääpälän koulu,
joka on noin kahden kilometrin päässä varuskunnasta, sopii
ennakkoäänestyspaikaksi ajankohdaksi lauantai 10.4.2021 ja sunnuntai
11.4.2021. Puolustusvoimat vie varusmiehet vain tähän yleiseen
ennakkoäänestyspaikkaan äänestämään.
Vaalilain 9 §:n 4 momentissa ennakkoäänestyspaikat on määrättävä 51
päivää ennen vaaleja. Keskusvaalilautakunnan sihteeri on selvittänyt
asiaa oikeusministeriön sekä digi- ja väestötietoviraston kanssa, jotka
suhtautuivat poikkeukselliseen tilanteeseen myönteisesti kehottaen
Kouvolan kaupunkia omassa vaalitiedotuksessa korostamaan uutta
ennakkoäänestyspaikkaa ainakin lähistöllä asuville, koska tieto
äänestyspaikasta ei ehdi ilmoitukseen äänioikeudesta.
Lisätietoja: keskusvaalilautakunnan sihteeri, kaupunginlakimies Päivi
Sandås, puh. 020 615 8212, paivi.sandas(at)kouvola.fi
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Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää, että vuoden 2021 kuntavaalien yleisenä
ennakkoäänestyspaikkana aiemmin päätetyn lisäksi on Kääpälän koulu
osoitteessa Töröntie 2, 46140 Vekaranjärvi lauantaina 10.4.2021 klo
10.00 – 17.00 ja sunnuntaina 11.4.2021 klo 10.00 – 17.00.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginlakimies Päivi Sandås poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.58.
____________
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Toimitilajohtajan valinta
2760/01.01.01.01/2020

Kh 15.02.2021 § 60

Valmistelija: henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001,
paivi.karhu(at)kouvola.fi
Toimitilajohtajan virka vapautui 31.10.2020 alkaen. Toimitilajohtajan
keskeisiä tehtäviä on vastata konsernipalvelujen tilapalvelujen
johtamisesta, rakennuttamisesta, projektijohtamisesta sekä osallistua
omalta osaltaan kaupungin kärkihankkeiden toteuttamiseen. Kaupungin
kiinteistökanta on tällä hetkellä noin 500 kiinteistöä ja lähes 500 000 km2. Tilapalveluissa on henkilöstöä yhteensä 16.
Toimitilajohtajan viran kelpoisuusvaatimukset on määritelty
hallintosäännön 39 §:ssä. Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva
ylempi korkeakoulututkinto ja alan tuntemus sekä riittävä johtamistaito.
Hakuilmoituksessa todettiin, että viran hakijan edellytetään olevan
kokenut ja osaava toimitila-/kiinteistöjohtamisen ammattilainen ja alaa
tunteva henkilö. Hänellä on laaja-alaista kokemusta rakennuttamisesta,
projekti- ja kiinteistöjohtamisesta sekä kiinteistöomaisuuden hallinnan
kehittämisestä. Häneltä edellytetään hyviä yhteistyö- ja
neuvottelutaitoja, kykyä hallita kokonaisuuksia ja toimia erilaisissa
verkostoissa sekä vahvaa osaamista rakennusten elinkaaritaloudesta,
sopimuksista ja hankintalainsäädännöstä. Häneltä edellytetään myös
hyvää paineensietokykyä, talousosaamista ja organisointitaitoja.
Kaupunginhallitus valitsi 26.10.2020 § 295 toimitilajohtajan valintaa
valmistelevaan työryhmään kaupunginhallituksen puheenjohtaja Harri
Helmisen, kaupunginhallituksen jäsenet Kimmo Jokirannan, Tapio
Karvosen ja Kaisa Spiesin, kaupunginjohtaja Marita Toikan,
apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsellin sekä henkilöstöjohtaja Päivi
Karhun (sihteeri).
Kouvolan kaupungin toimitilajohtajan virka oli haettavana ajalla 2.11.–
3.12.2020. Haun piti päättyä ensin 19.11.2020, mutta hakuaikaa
jatkettiin kaupunginjohtajan päätöksellä 18.11.2020 § 13, koska virkaan
oli saatu ainoastaan neljä hakemusta. Virkaan saapui määräaikaan
3.12.2020 mennessä yhteensä kahdeksan hakemusta, joista kaikki
eivät täyttäneet viran kelpoisuusvaatimuksia.
Kaupunginhallitus päätti 14.12.2020 § 398 julistaa toimitilajohtajan viran
vielä uudelleen haettavaksi siten, että aikaisemmat hakemukset otetaan
huomioon. Lisäksi toimitilajohtajan viran hakuprosessissa päätettiin
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käyttää suorahakukonsulttia riittävän hakijamäärän vamistamiseksi.
Suorahakukonsulttina toimitilajohtajan rekrytoinnissa toimi Mercuri
Urval.
Virkaan saapui määräaikaan mennessä yhteensä 14 hakemusta.
Valintaa valmisteleva työryhmä päätti kutsua haastatteluun yhteensä
viisi hakijaa, joista yksi perui hakemuksensa haastattelun jälkeen.
Virkaa haki näin ollen yhteensä 13 henkilöä. Yhteenveto viran hakijoista
on liitteenä.
Valmistelutyöryhmä haastatteli yhteensä viisi hakijaa ajalla 27.1.–
29.1.2021. Haastattelujen jälkeen työryhmä valitsi Mercuri Urvalin
toteuttamaan soveltuvuusarviointiin viran hakijoista diplomi-insinööri
Katja Aholan, arkkitehti Jussi Niemen ja diplomi-insinööri Kari Toikan.
Koulutukseen, työkokemukseen, haastatteluun ja siihen sisältyneeseen
ennakkotehtävään sekä soveltuvuusarviointiin perustuvan
kokonaisarvioinnin perusteella kaupunginhallituksen valitsema
valmistelutyöryhmä päätti esittää, että toimitilajohtajan virkaan valitaan
diplomi-insinööri Katja Ahola. Hän on koulutukseltaan myös
rakennusinsinööri (AMK). Katja Ahola toimii parhaillaan lehtorina
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Tätä ennen hän on toiminut
muun muassa rakennuttajapäällikkönä, projektipäällikkönä, laskenta- ja
hankintainsinöörinä, yrittäjänä, kehitysjohtajana, kustannus/tarjouslaskijana sekä laskentapäällikkönä/laskentavastaavana/
laskijana. Katja Aholan katsotaan kokonaisarvioinnin perusteella täyttävän parhaiten toimitilajohtajan viran kelpoisuusvaatimukset ja muut hakuilmoituksessa mainitut valintaperusteet.
Hallintosäännön 42 §:n mukaan koeajan käytöstä päättää se, joka
valitsee viranhaltijan. Hakuilmoituksessa on todettu, että virassa
noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 2 luvun 7 §:n mukaan virkasuhteeseen ottamisen edellytyksenä on, että siihen otettava
henkilö antaa viranomaisen pyynnöstä ottamisesta päättävälle viranomaiselle tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot.
Jollei terveydellisiä edellytyksiä koskevia tietoja ole käytettävissä virkasuhteeseen otettaessa, ottaminen on suoritettava ehdollisena.
Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333,
tuukka.forsell(at)kouvola.fi ja henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh.
020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää valita toimitilajohtajan virkaan Katja Aholan.
Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Valinta on ehdollinen ja edellyttää terveydentilaa koskevaa selvitystä.

Kouvolan kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus

15.02.2021

4/2021

39 (63)

Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn
aikana klo 17.59.
____________
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Toimitilajohtajan viran määräaikainen täyttäminen
2760/01.01.01.01/2020

Kh 15.02.2021 § 61

Valmistelija: Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001,
paivi.karhu(at)kouvola.fi
Toimitilajohtajan virka vapautui 31.10.2020 alkaen Juha Jormanaisen
irtisanouduttua toimitilajohtajan virkasuhteestaan. Uusi toimitilajohtaja
valitaan kaupunginhallituksen kokouksessa 15.2.2021.
Toimitilajohtajan keskeisiä tehtäviä on vastata konsernipalvelujen
tilapalvelujen johtamisesta, rakennuttamisesta, projektijohtamisesta
sekä osallistua omalta osaltaan kaupungin kärkihankkeiden
toteuttamiseen. Kaupungin kiinteistökanta on tällä hetkellä noin 500
kiinteistöä ja lähes 500 000 k-m2. Tilapalveluissa on henkilöstöä
yhteensä 16.
Toimitilajohtajan virka tulee täyttää määräaikaisesti siihen saakka,
kunnes uusi viranhaltija aloittaa toimitilajohtajan virkasuhteessa.
Kiinteistöpäällikkö Arto Kuitikka on hoitanut avointa virkaa
kaupunginhallituksen 2.11.2020 § 309 tekemällä päätöksellä 2.11.2020
alkaen, joten määräaikaisuutta tulee vielä jatkaa.
Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333,
tuukka.forsell(at)kouvola.fi ja henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020
615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää jatkaa Arto Kuitikan määräaikaista
toimitilajohtajan virkasuhdetta ajalla 1.2.–30.4.2021, kuitenkin enintään
siihen saakka, kunnes vakinainen viranhaltija aloittaa viran hoitamisen.
Hänen tehtäväkohtaiseksi palkakseen määrätään 5.796,57 euroa
kuukaudessa ja henkilökohtaiseksi lisäksi 536,78 euroa kuukaudessa.
Lisäksi myönnetään matkapuhelinetu.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu poistui kokouksesta tämän asian
käsittelyn jälkeen klo 18.01.
____________
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Lausunto valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021–2032 –
Suunnitelmaluonnos ja vaikutusten arviointi

3760/00.04.00/2021
Kh 15.02.2021 § 62

Valmistelija: kehitysjohtaja Petteri Portaankorva, puh. 020 615 1287,
petteri.portaankorva(at)kouvola.fi
Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoja luonnoksesta
valtakunnalliseksi liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi vuosille 2021-2032
sekä sen vaikutusten arvioinnista, johon sisältyy viranomaisten
suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun
lain (200/2005) mukainen ympäristöarviointi. Lausuntopyyntö on avoin
kaikille. Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja 23. helmikuuta
2021 mennessä ensisijaisesti Lausuntopalvelun kautta,
www.lausuntopalvelu.fi.
Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021-2032 on
strateginen suunnitelma liikennejärjestelmän kehittämisestä.
Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen perustuu
maanteistä ja liikennejärjestelmästä annettuun lakiin. Suunnitelmassa
käsitellään kaikki liikennemuodot, henkilö- ja tavaraliikenne,
liikenneverkot, palvelut ja liikennejärjestelmän tukitoimet. Suunnitelmaa
valmistellaan parlamentaarisesti ja vuorovaikutteisesti sidosryhmien
kanssa. Valtioneuvoston on tarkoitus antaa valtakunnallinen
liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021-2032 selontekona
eduskunnalle keväällä 2021. Eduskuntakäsittelyn jälkeen valtioneuvosto
päättää suunnitelmasta.
Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelu luo yhteistä
tilannekuvaa liikennejärjestelmän kehittämistarpeista ja ratkaisuista ja
kokoaa yhteen valtion ja kuntien toimenpiteet liikennejärjestelmä
kehittämiseksi. Suunnitelmassa esitetään visio liikennejärjestelmän
kehittämisestä vuoteen 2050, liikennejärjestelmän nykytilaa ja
toimintaympäristön muutoksia koskeva arvio, valtakunnallisen
liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet ja niitä tarkentavat strategiset
linjaukset sekä toimenpideohjelma tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi
suunnitelmaan sisältyy valtion rahoitusohjelma. Suunnitelmaluonnos on
laadittu vuosien 2021-2024 osalta julkisen talouden suunnitelman
asettamassa taloudellisessa raamissa, kuten laki liikennejärjestelmästä
ja maanteistä edellyttää. Vuosien 2025-2032 osalta suunnitelmaluonnos
on laadittu parlamentaarisen ohjausryhmän linjaaman taloudellisen
raamin mukaisesti. Suunnitelmaluonnoksessa ei ole huomioitu vuoden
2020 seitsemättä lisätalousarviota eikä hallituksen esitystä vuoden 2021
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talousarvion täydentämisestä. Niiden edellyttämät korjaukset tehdään
lausuntokierroksen jälkeen.
Suunnitelmaluonnoksesta on laadittu viranomaisten suunnitelmien ja
ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukainen
ympäristövaikutusten arviointi, kuten laki liikennejärjestelmästä ja
maanteistä edellyttää. Ympäristöarvioinnin lisäksi on arvioitu, miten
suunnitelmaluonnos vastaa suunnitelmalle asetettuihin tavoitteisiin.
Vaikutusten arviointi on tärkeä osa valtakunnallisen
liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua. Sen tavoitteena on edistää
tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa.
Lausuntokierroksella saatu palaute huomioidaan valtakunnallisen
liikennejärjestelmäsuunnitelman viimeistelyssä ennen päätöksentekoa
ja vaikutusten arvioinnissa
Lausuntonaan ensimmäisestä valtakunnallisesta
liikennejärjestelmäsuunnitelmasta Kouvolan kaupunki toteaa seuraavaa
Lausuntopalveluun määritetyn rakenteen mukaisesti.
Tärkeimpinä toimenpiteinä suunnitelman toisiinsa nähden rinnasteisten
tavoitteiden, saavutettavuus, tehokkuus ja kestävyys, saavuttamiseksi
ovat seuraavat. Pääväylien pistekohtaiset ongelmapaikat ja pullonkaulat
tulee poistaa henkilöliikenteen ja tavarakuljetusten sujuvuuden ja
turvallisuuden parantamiseksi sekä maantie- että rataverkolla.
Tieverkolla maakuntakeskusten välisten liikenneyhteyksien
palvelutasoa tulee yhteysväleittäin yhtenäistää elinkeinoelämän
kuljetusten ja henkilöautoliikenteen tarpeita vastaavaksi. Rataverkolla
tulee henkilöliikenteen kannalta nostaa käytettävää nopeustasoa.
Tavaraliikenteen kannalta tulee taata tarkoituksenmukaiset ja riittävät
akselipainot. Rataverkolla tulee lisäksi tarjota riittävä rataverkon
välityskyky ympäristöystävälliselle junaliikenteelle lisääntyvien
elinkeinoelämän kuljetusten ja ihmisten liikkumisen kasvaviin tarpeisiin.
Toimenpiteiden rahoituksen suuntaamisesta kuvatun taloudellisen
raamin sisällä toteamme liikenneverkkojen ja solmukohtien osalta
seuraavaa. Maanteiden kehittämishankkeisiin tulee panostaa
merkittävästi myös alueilla, joille suuria maantieinvestointeja ei ole
kohdistettu pitkiin aikoihin. Tällä pitkäaikaisella investoimattomuudella
on osaltaan heikennetty näiden alueiden kehittymistä sekä kotimaista ja
kansainvälistä kilpailukykyä. Suunnitelmaluonnoksessa päätieverkolle
kohdistettavat perusväylänpidon toimenpiteet eivät ole riittäviä
korjaamaan investoimattomuudesta aiheutunutta tilannetta, vaan
perustienpidon rahoitustarve on selkeästi suunnitelmassa esitettyä
suurempi. Perustienpidon rahoituksen on esitetty pienenevän
suunnittelukauden alussa merkittävästi, mikä heikentänee edelleen
perustienpidon palvelutasoa ja kasvattaa maanteiden korjausvelkaa.
Valtion tulee kohdistaa määrärahoja yhteisrahoitteisiin kestävä
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yhdyskuntarakennetta ja kestävää liikennettä edistäviin hankkeisiin
myös MAL-sopimusmenettelyn ulkopuolella oleville kaupunkiseuduille.
Henkilö- ja tavaraliikenteen palveluihin kohdistettavasta rahoituksesta
valtion hankkimien henkilöliikennepalvelujen, kuten junien
ostoliikenteen, taso tulee säilyttää vähintään nykytasolla, jotta turvataan
taajamajunakalustolla hoidetut maakunnalliset ja maakuntien väliset
henkilöjunaliikennepalvelut myös tulevaisuudessa. Valtion ja
kaupunkien aktiivisella ja hyvällä yhteistyöllä saadaan tuotettua
asiakaslähtöisiä kestäviä joukkoliikennepalveluja, jotka edistävät
samalla kestävien matkaketjujen syntymistä yhden tai useamman
maakunnan kattamalle alueelle.
Uuden nopean raideyhteyden, Itäradan, EU-rahoituksen
mahdollistamiseksi, on edistettävä itäisen suunnan Lentorata-PorvooKouvola –linjauksen mukaan ottamista CEF-rahoituskelpoiseksi
yhteysväliksi pääkaupunkiseudun ja Kouvolan välisellä TEN-T –
ydinverkkoon Skandinavia-Välimeri -ydinverkkokäytävään sisältyvällä
korridorilla. Näin tulevilla CEF-rahoituskausilla voitaisiin saada
rahoitusta Itärata-hankeyhtiön johtamalle työlle itäisen suunnan uuden
nopean raideyhteyden toteuttamiseksi.
Koko Suomen kannalta liikennejärjestelmän kehittämiseksi vuoteen
2050 ulottuva visio sisältää usealta näkökannalta tarkasteltuna oikeita
tulevaisuuteen katsovia teemoja. Visiossa nostetaan esiin riittävän
saavutettavuuden takaaminen ihmisille ja elinkeinoelämälle. Visio
kuitenkin jättää mahdollisuuden sivuuttaa jopa maakuntakeskusten ja
keskisuurten kaupunkien liikennejärjestelmän kehittämistarpeet
kasvavien kaupunkiseutujen liikennejärjestelmän kehittämisen
kustannuksella.
Kasvavat kaupunkiseudut ovat luonnollisesti talouskasvumme vetureja
ja elinympäristöltään houkuttelevia. Liikennejärjestelmän kehittämisen
vaikutus kaupunkiseutujen kasvuun, alue- ja kaupunkikehitykseen sekä
koko Suomen menestykseen globaalissa taloudessa on kiistaton. Usein
jää valitettavasti huomioimatta se, että liikennejärjestelmän kehittämättä
jättämisellä saadaan aikaan merkittäviä kielteisiä vaikutuksia niille
alueille, joille kehittämistoimenpiteitä ei suunnata, tai ole suunnattu
pitkiin aikoihin. Näin toimien edellä mainittujen alueiden ja kaupunkien
kehitys eriytyy kasvavien kaupunkiseutujen kehityksestä entisestään.
Liikennejärjestelmällä ja sen kehittämisellä on merkittävä vaikutus
ihmisille ja elinkeinoelämälle, asukkaille ja yrityksille. Yritysten valitessa
sijaintipaikkaansa saavutettavuus ja osaava työvoima ovat usein
merkityksellisimpiä tekijöitä. Sijoittuva yritys uusine työpaikkoineen
vetää puoleensa asukkaita paikkakunnalle. Tämä lisää kunnan
verotuloja ja kasvattaa osaltaan kaupungin elinvoimaisuutta.
Liikennejärjestelmävisiossa tulee korostaa liikennejärjestelmän
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merkitystä sekä alue- ja kaupunkikehitykselle että yksityisten ja julkisten
investointien edistäjänä. Liikennejärjestelmän kehittämisellä ja alueelle
investoimalla pidetään myös maakuntakeskukset ja keskisuuret
kaupunkiseudut elinvoimaisina. Suomen menestys nousee alueiden ja
kaupunkien menestyksestä.
Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman visio vuoteen 2050 on
kestävä ja saavutettava Suomi. Tarkasteltaessa toimenpideohjelmaa
vision suuntaan nousee esiin seuraavaa. Toimenpideohjelmasta ei käy
ilmi väyläinvestointien kohdentuminen maakuntiin tai seuduille.
Toimenpideohjelma ei takaa liikennejärjestelmän kehittämistarpeiden
riittävää toteutumista esimerkiksi maakuntakeskusten välisten
yhteyksien osalta. Tämä aiheuttaa liikennejärjestelmässä alueellista
eriarvoisuutta ja aluekehityksen polarisoitumista. Liikennejärjestelmän
merkitys saavutettavuudelle, yritysten sijoittumiselle, aluekehitykselle
sekä kaupunkien elinvoimaisuudelle on huomattava ja myös
tunnustettava.
Visiossa esiin nostettu saavutettavuus edellyttää riittävää ja
tarkoituksenmukaista päätieverkon palvelutasoa, mikä on viime
vuosikymmeninä eriyttänyt maan eri alueiden kehittymistä ja vaikuttanut
osaltaan kaupunkien kehittymismahdollisuuksiin.’
Toimenpideohjelmaan sisällytetty yhteisrahoitusmalli koskisi kaikkia
kaupunkiseutuja ja osittain myös kaikkia kuntia. Malli sisältää lukuisia
ongelmia ja riskejä, eikä ole kuntien kannalta hyväksyttävissä.
Kaupungit toivovat asiassa suoraa keskusteluyhteyttä valtion kanssa.
Lähtökohtana tulee olla, että valtio vastaa valtion väylistä ja niiden
kustannuksista ja kunnat katuverkosta.
Suurten raidehankkeiden hankeyhtiöt, joiden tarkoituksena on edistää
uusien nopeiden raideyhteyksien suunnittelua rakentamisvalmiuteen
asti, toteuttavat osaltaan laajojen kaupunkiverkostojen ylimaakunnallisia
tavoitteita. Näissä merkittävissä hankkeissa tulee varmistaa, etteivät
yksittäisten ulkopuolisten tahojen näkemykset hidasta hankkeiden
etenemistä tarpeettomasti ja siirrä samalla investoinnilla saatavien
vaikutusten toteutumista kauemmas tulevaisuuteen.
Vaikka kyse on valtakunnallisesta suunnitelmasta, niin vaikutusten
arvioinnissa tulee ottaa huomioon aluekehitysvaikutukset, mitä syntyy
väyläinvestointien seurauksena, tai jättämättä väyläinvestointeja
toteuttamatta.
Vaikutusten arvioinnin tavoitteena on edistää tietoon pohjautuvaa
päätöksentekoa. On tärkeää kehittää arvioinnin menetelmiä ja
käytäntöjä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Vaikutusarvioinnin
subjektiivisuutta tulisi vähentää ottamalla laajaan asiantuntijatyöhön
mukaan alueita ja niiden liikennejärjestelmää hyvin tuntevia
asiantuntijoita.
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Vaikutusten arvioinnissa kiinnitettiin huomioita siihen, miten
valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vastaa sille asetettuihin
tavoitteisiin. Vaikutusten arviointi ei kuitenkaan ota huomioon, miten
suunnitelma vaikutukset kohdentuvat alueittain tai seuduittain. Tämä on
selkeä puute. Lisäksi alue- ja kaupunkikehitysvaikutukset jäävät
ottamatta huomioon, vaikkakin arvioinnissa nostetaan esiin mm.
yhteiskuntataloudellinen tehokkuus.
Käytetyissä valtakunnallisissa liikenne-ennusteissa ei ole huomioitu
mm. ihmisten liikkumispreferenssien muutoksia, liikenteen määrään tai
kulkumuotoihin vaikuttavia ohjauskeinoja, joiden vaikutukset voivat olla
lyhyelläkin aikavälillä merkittäviä. Tämän johdosta paikallisesti laaditut
ennusteet esim. henkilöjunaliikenteen matkustajamäärien osalta
poikkeavat erittäin merkittävästi toteutuneesta. Muutamassa vuodessa
toteutunut matkustajamäärien kasvu Pohjois-Kymenlaaksossa vastaa
vuosikymmenten päähän tehtyä ennustetta. Tämänkaltaiset poikkeamat
tulee korjata, jotta tietopohjainen päätöksenteko perustuisi
mahdollisimman oikeellisiin tietoihin.
Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnittelun prosessia tulee
kehittää vuorovaikutteisempaan suuntaan. Toimialan ja kaupunkien
asiantuntijoille tulee antaa paremmat mahdollisuudet tuoda
asiantuntijanäkemyksiä esiin valtion johtamaan prosessiin
aluekehitysnäkökulmasta. Toivottavasti esimerkiksi
liikennejärjestelmäfoorumi tai vastaavat tilaisuudet tarjoavat tähän
mahdollisuuden.
Tietoon perustuvan päätöksenteon prosessissa tulisi varmistaa
käytettävän tiedon kuten liikenneverkon strategisen tilannekuvan
oikeellisuus ennen johtopäätösten tekemistä. Tämän suunnitelman
valmisteluaineistona ollut valtakunnallinen henkilöliikenne-ennuste on
osin jo vanhentunut toisaalta vähäisempien
toimintaympäristömuutosten, mutta merkittävien käyttäytymismuutosten
seurauksena esimerkiksi junien matkustajamäärien kasvussa suhteessa
varsin tuoreisiin ennusteisiin. On ehdottoman tärkeää, että
liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpiteet ja valinnat tehdään oikein
perustein. Tiivis yhteistyö maakuntien keskuskaupunkien kanssa on
tarpeen valtakunnallisen liikenne-ennustemallijärjestelmän
kehittämisessä sekä osana tehtäviä vaikutusarviointeja.
Lisätietoja: kehitysjohtaja Petteri Portaankorva, puh. 020 615 1287,
petteri.portaankorva(at)kouvola.fi
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää antaa esityksen mukaisen lausunnon.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Kehitysjohtaja Petteri Portaankorva liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 18.17 ja poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo
18.32.
____________

Liitteet
Liite[22]

Liikenne12 Suunnitelmaluonnos_Kh15022021

Liite[23]

Liikenne 12_suunnitelmaluonnos
kalvosarja_Kh15022021

Liite[24]

Liikenne12 Vaikutusten arviointi_Kh15022021

Liite[25]

Liikenne12 vaikutusten arviointi
kalvosarja_Kh15022021
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Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja
pelastustoimen lainsäädäntöön sekä eräihin muihin lakeihin tehtävistä muutoksista soteuudistuksesta johtuen (SOTE100)
3926/00.04.00/2021

Kh 15.02.2021 § 63

Valmistelija: hyvinvointijohtaja Arja Kumpu. puh. 020 615 7429,
arja.kumpu(at)kouvola.fi
Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö, oikeusministeriö, opetusja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, maa- ja
metsätalousministeriö ja valtiovarainministeriö valmistelevat sosiaali- ja
terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntöön sekä eräihin muihin
lakeihin tehtäviä muutoksia hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaalija terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta koskevasta
lainsäädännöstä (HE 241/2020 vp) johtuen. Edellä mainitut ministeriöt
pyytävät jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot liitteenä olevasta
luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Myös muut kuin jakelussa mainitut
tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa. Lausunnot on pyydetty
toimittamaan 26.2.2021 klo 16.00 mennessä sähköisen
lausuntopalvelun kautta. Lausuntopyyntö on kirjattu saapuneeksi
2.2.2021 kaupungille.
Lausuntoaika on normaalia lyhyempi sen vuoksi, että esityksessä
tehdään pääosin teknisiä muutoksia sekä sen vuoksi, että muutokset
noudattavat hallituksen esityksessä 241/2020 esitettyä. Esitykseen
liittyvät lait on tarkoitettu tulemaan voimaan porrastetusti siten, että osa
tulisi voimaan 1.7.2021 ja osa laista tulisi voimaan 1.3.2022 uusien
aluevaltuustojen aloittaessa toimintansa ja viimeiset 1.1.2023.
Esitykseen liittyisi myös siirtymäaikoja.
Lausuntopyyntöön liittyvämateriaali on luettavissa
www.lausuntopalvelu.fi –sivustolta.
Lausuntopyyntö on liitteenä.
Esityksen keskeinen sisältö:
Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esitysluonnoksella
ehdotettaisiin tehtäväksi eri ministeriöiden hallinnonalan lainsäädäntöön
hyvinvointialueiden perustamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja
pelastustoimen uudistusta koskevasta lainsäädännöstä johtuvat tekniset
muutokset. Lisäksi tehtäisiin Uudenmaan erillisratkaisuun liittyvä
tietojohtamista koskeva sisällöllinen täydennys. Näillä muutoksilla
päivitettäisiin eri hallinnonalojen lainsäädäntö vastaamaan uutta
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rakenteellista toimintakenttää ja järjestämisvastuuta. Esityksen
tavoitteena ei ole puuttua lainsäädäntöön sisällöllisesti edellä kuvattua
Uudenmaan erillisratkaisua koskevaa täydennystä lukuun ottamatta.
Lausunnolla oleva esitysluonnos sisältää yhteensä 719 sivua
materiaalia.
Esityksen mukaan Suomeen muodostetaan 21 hyvinvointialuetta, joille
siirrettäisiin kuntien vastuulla olevat sosiaali- ja terveydenhuollon ja
pelastustoimen tehtävät. Ympäristöterveydensuojelu sekä kuntien
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen jäisivät kuntien tehtäväksi, mutta
edistämistehtävä olisi myös hyvinvointialueiden tehtävä.
Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologitehtävät siirtyisivät kuitenkin
hyvinvointialueille.
Kouvolan kaupunki toteaa lausunnossaan seuraavaa:
Kouvolan kaupunginhallitus on antanut kokouksessaan 21.9.2020 § 256
lausunnon hallituksen esitysluonnokseen (HE 241/2020 vp.)
eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen
järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi
lainsäädännöksi.
Lausunnossaan kaupunki on todennut, että sote-maakuntauudistuksen
tarve on ilmeinen. Uudistustarpeen taustalla on väestön ikääntyminen,
palvelukysynnän kasvu ja julkisen talouden kestävyyspaineet.
Kymenlaaksossa on aloittanut toimintansa Kymenlaakson sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote) 1.1.2019 lukien.
Kuntayhtymämalli toimii pohjana tulevalle sote-maakuntauudistukselle.
Kuntayhtymien toimivien hyvien käytäntöjen sekä alueellisen
järjestämis- ja tuottamisvastuun toimintamallien hyödyntäminen on
tarkoituksenmukaista tulevassa uudistuksessa.
Kouvolan kaupunki on 21.9.2020 hyväksytyssä lausunnossaan
huomioinut sote-maakuntauudistuksen vaikutuksen kaupungin talouden
rakenteeseen, erityisesti verotuloihin ja valtionosuuksiin kohdentuvat
leikkaukset pienentävät peruspalvelujen valtionosuutta 86 %:lla ja
verotulot leikkautuisivat 56 %:lla. Samoin kaupunki on lausunnossaan
kiinnittänyt huomiota kuntien tilahallinnon kustannusmuutokseen, mikäli
kuntien ja sote-maakunnan kesken ei laadita aikataulutettua
toimitilasuunnitelmaa. Henkilöstösiirrot tulee toteuttaa
liikkeenluovutusperiaatteella. Kouvolan kaupunki katsoo, että valtion
tulee osoittaa kunnille merkittävää tukea sote-kiinteistöjen
alaskirjauksiin sekä purkukustannuksiin, kun palveluverkko muutoksen
johdosta tiivistyy.
Kouvolan kaupunki kiinnittää erityistä huomiota lausunnossaan
erikoissairaanhoidon jatkuvuuden turvaamiseen Kymenlaaksossa.
Tulevan hyvinvointialueen rahoituksessa tulee huomioida maakunnan
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asukkaiden yhdenvertainen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden
(ml. erikoissairaanhoito) saavutettavuus ja saatavuus.
Kouvolan kaupunki katsoo, että lausunnolla oleva esitysluonnoksen eri
lakeihin kohdentuvat tekniset muutokset ovat tarkoituksenmukaisia sekä
selventävät eri toimijoiden roolia ja vastuuta muuttuvassa
toimintaympäristössä.
Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333,
tuukka.forsell(a)kouvola.fi; hyvinvointijohtaja Arja Kumpu, puh. 020 615
7429, arja.kumpu(a)kouvola.fi; talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020
615 5054, hellevi.kunnas(a)kouvola.fi.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää antaa esityksen mukaisen lausunnon.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Hyvinvointijohtaja Arja Kumpu liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn
aikana klo 18.33 ja poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo
18.37.
____________
Liitteet
Liite[26]

Lausuntopyyntö_hallituksen esitysluonnoksesta
eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja
pelastustoimen lainsäädäntöön sekä eräihin muihin
lakeihin tehtävistä muutoksista sote-uudistuksesta
johtuen_Kh15022021
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Konsernipalvelujen alatason organisaatio 1.6.2021 alkaen
4058/00.01.01.06/2021

Kh 15.02.2021 § 64

Valmistelija: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 516
9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi
Valtuusto on 7.12.2020 § 98 hyväksynyt 1.6.2021 voimaan tulevan
hallintosäännön ja siinä määritellyn kaupungin ylätason
organisaatiorakenteen.
Hallintosäännössä määrätyn organisaatiorakenteen lisäksi toimialoilla
tulee päättää toimialojen alatason organisaatiosta toiminnan
turvaamiseksi ja sujuvuuden varmistamiseksi 1.6.2021 alkaen.
Toimialan organisaation alatason määrittelyssä tulee huomioida
henkilöstötarpeet ja toimintojen tarkoituksenmukainen organisointi
ylätason organisaation osalta päätettyjen tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi
valmistelussa tulee huomioida 1.6.2021 voimaan tulevan
hallintosäännön mukaiset määräykset toimialojen organisaatiosta,
palveluista, tehtävistä ja henkilöstöstä sekä lautakuntien toimivallasta.
Hallintosäännön mukainen organisaatio
Konsernipalvelujen toimialan palveluita 1.6.2021 alkaen on neljä.
Henkilöstöorganisaatiosta säädetään hallintosäännön 15.1 §:n
mukaisesti ylätason osalta siten, että 1.6.2021 alkaen
konsernipalvelujen toimialan palveluina ja niiden johtajina ovat:
1. hallinto ja hankinnat (hallintojohtaja)
2. henkilöstöpalvelut (henkilöstöjohtaja)
3. talous ja strategia (apulaiskaupunginjohtaja)
4. tilapalvelut (toimitilajohtaja)
Sisäisen tarkastus kuuluu hallinnollisesti konsernipalvelujen talous ja
strategia -palveluun.
Hallintosäännön (1.6.2021) 16 §:ssä on lisäksi määrätty toimialojen
organisaatiosta ja tehtävistä. Hallintosäännön mukaisesti organisaation
hierarkia on toimiala, palvelu ja palveluyksikkö.
Lisäksi hallintosäännön 16 §:n mukaan kaupunginhallitus sekä
lautakunnat määräävät alaisensa toimialan organisaatiosta ja tehtävistä
siltä osin kuin hallintosäännössä ei ole asiasta määrätty. Toimialajohtaja
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vastaa toimialansa toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa
kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja, mikäli toimialajohtaja on
jonkun lautakunnan alainen, tämän alaisuudessa. Palvelun johtaja
vastaa palvelun toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa
kaupunginhallituksen, lautakunnan ja toimialajohtajan alaisuudessa.
Esimiehet vastaavat palveluyksikkönsä toiminnasta sekä johtavat ja
kehittävät sitä asetettujen tavoitteiden suuntaisesti.
Konsernipalvelujen toimialan alatason organisaatio
Toimialan alatason organisaation vahvistaa hallintosäännön mukaisesti
kaupunginhallitus, joka määrää alaisensa toimialan organisaatiosta ja
tehtävistä siltä osin kuin hallintosäännössä asiasta ei ole määrätty.
Hyväksytyn hallintosäännön mukaisesti konsernipalvelujen toimialan
merkittävin muutos palvelujen tasolla on hyvinvointi ja elinvoima sekä
talous- ja tietohallinon palveluiden yhdistämiseen yhdeksi talous ja
strategia -palveluksi. Lisäksi joukkoliikenne siirtyy hallinto ja hankinnat palveluun sekä Viestintä ja VisitKouvola siirtyy talous ja strategia palveluun. Toimialojen välisenä muutoksena toteutuu yhteisöpalveluiden
siirtyminen sivistystoimialan alaiseen liikunta ja kulttuuri -palveluun.
Alatason organisaatiolla tarkoitetaan toimialan palveluiden alaisia
palveluyksiköitä. Alatason organisaatioksi esitetään seuraavia
palveluyksiköitä:
-

-

Hallinto ja hankinnat (palvelu):
o

Arkistopalvelut (palveluyksikkö)

o

Hallintopalvelut (palveluyksikkö)

o

Hankintapalvelut (palveluyksikkö)

o

Joukkoliikenne (palveluyksikkö)

o

Pysäköinninvalvonta (palveluyksikkö)

Henkilöstöpalvelut (palvelu):
o

-

-

Henkilöstöpalvelut (palveluyksikkö)

Talous ja strategia (palvelu):
o

Talous ja tietohallinto (palveluyksikkö)

o

Strategia (palveluyksikkö)

o

Viestintä ja VisitKouvola (palveluyksikkö)

o

Hyvinvointi (palveluyksikkö)

Tilapalvelut (palvelu):
o

Tilapalvelut (palveluyksikkö)
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Konsernipalveluiden toimialan organisaatiokaavio on liitteenä.
Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 516 9333,
tuukka.forsell(at)kouvola.fi; hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615
8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi; talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh.
020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää vahvistaa konsernipalvelujen toimialan alatason organisaation 1.6.2021 alkaen edellä esitetyn mukaisesti.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
____________
Liitteet
Liite[27]

Organisaation uudistaminen
1_6_2021_konsernipalvelut_Kh15022021
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Eron myöntäminen luottamustehtävistä sekä valtuuston puheenjohtajiston ja
Kymenlaakson maakuntavaltuuston täydentäminen
3891/00.00.01.03/2021

Kh 15.02.2021 § 65

Valmistelija: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651,
katja.tommiska(at)kouvola.fi
Kuntalain 70 §:n 3 momentissa säädetään, että luottamustoimesta voi
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön
valinnut toimielin. Kaupunginvaltuusto myöntää eron valtuutetulle ja
varavaltuutetulle.
Juha Huhtala on 29.1.2021 saapuneella kirjeellä anonut eroa
kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtajan tehtävästä. Eron syyksi hän
on ilmoittanut, että valtuuston 3. varapuheenjohtajan tehtävä on
Vihreiden paikka ja hän on nykyisin toisen puolueen jäsen. Lisäksi Juha
Huhtala on 2.2.2021 saapuneella kirjeellä anonut eroa Kymenlaakson
maakuntavaltuuston jäsenen luottamustoimesta.
Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava
jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö (kuntalaki 79 § 1
mom.).
Kymenlaakson liitto –kuntayhtymän voimassa olevan perussopimuksen
14.3 §:n mukaan maakuntavaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan
jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi.
Maakuntavaltuuston jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien
varsinaisia valtuutettuja ja valtuustossa edustettuina olevien ryhmien
ääniosuuksien tulee valittaessa vastata jäsenkuntien valtuustoissa
edustettuina olevien ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta
maakunnan alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen
mukaisesti. (Perussopimus 14.4 §)
Mikäli valtuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa tai
muusta syystä pyytää eroa valtuuston jäsenyydestä kesken
toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja
uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi
toimikaudeksi. Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen on
edustettava samaa poliittista tai muuta ryhmää kuin se, jonka tilalle
hänet valitaan. (Perussopimus 14.5 §)
Lisätietoja: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651,
katja.tommiska(at)kouvola.fi
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Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Juha Huhtalalle myönnetään ero kaupunginvaltuuston 3.
varapuheenjohtajan tehtävästä sekä Kymenlaakson
maakuntavaltuuston jäsenen luottamustoimesta.
Juha Huhtalan tilalle valitaan uusi kaupunginvaltuuston 3.
varapuheenjohtaja jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Juha Huhtalan tilalle valitaan uusi jäsen Kymenlaakson
maakuntavaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös pannaan täytäntöön pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen
mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
____________
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Eron myöntäminen keskusvaalilautakunnan varajäsenen luottamustoimesta sekä
keskusvaalilautakunnan täydentäminen
3883/00.00.01.03/2021

Kh 15.02.2021 § 66

Valmistelija: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651,
katja.tommiska(at)kouvola.fi
Kuntalain 70 §:n 3 momentissa säädetään, että luottamustoimesta voi
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön
valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja
varavaltuutetulle.
Tomi Simola on 27.1.2021 saapuneella kirjeellä anonut eroa
keskusvaalilautakunnan varajäsenen luottamustoimesta. Hän kertoo
eron syyksi aikomuksen asettua ehdolle kuntavaaleihin.
Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on kuntalain
79 §:n mukaan valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi
luottamushenkilö.
Vaalilain (714/1998) 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan
toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta. Kunnan
keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on
kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen
järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että
varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa
edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.
Jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun
ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai
valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi osallistua
keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa.
Muilta osin vaalikelpoisuudesta noudatetaan, mitä vaalikelpoisuudesta
on lautakuntien osalta säädetty.
Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä, lukuun
ottamatta kunnanvaltuustoa, tulee olla sekä naisia että miehiä
kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Säännöstä sovelletaan erikseen jäsenten ja varajäsenten vaaliin.
Lisätietoja: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651,
katja.tommiska(at)kouvola.fi
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Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Tomi Simolalle eron
keskusvaalilautakunnan varajäsenen luottamustoimesta.
Kaupunginvaltuusto päättää valita Tomi Simolan tilalle uuden
varajäsenen keskusvaalilautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös pannaan täytäntöön pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen
mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
____________
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Ilmoitusasiat
Kh 15.02.2021 § 67
Saapuneet kirjeet
Ote liikunta- ja kulttuurilautakunnan pöytäkirjasta 20.1.2021 § 5: Liikunta
ja kulttuuri toimialan vuoden 2021 talousarvion käyttösuunnitelma.
Ote liikunta- ja kulttuurilautakunnan pöytäkirjasta 20.1.2021 § 3:
Kouvolan Teatteri Oy:n strategiset linjaukset 2021 – 2030.
Ote kasvatus- ja opetuslautakunnan pöytäkirjasta 27.1.2021 § 4:
Kasvatus- ja opetustoimialan vuoden 2021 talousarvion
käyttösuunnitelma.
Ote vanhusneuvoston pöytäkirjasta 25.1.2021 § 3: Vanhusneuvoston
toimintakertomus vuodelta 2020.
Ote vanhusneuvoston pöytäkirjasta 25.1.2021 § 4: Vanhusneuvoston
toiminta- ja käyttösuunnitelma vuodelle 2021.
Ote Kymenlaakson pelastuslaitoksen johtokunnan pöytäkirjasta
22.1.2021 § 4: Kymenlaakson pelastustoimen palvelutasopäätös 2021 2024 täydentäminen.
Karjalan prikaatin päätös MR2253, kiinteistöjen tilapäinen käyttäminen
puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan ”KYMI 21” harjoituksessa 8.-11.3.2021.
Ote Kotkan kaupunginhallituksen pöytäkirjasta 8.2.2021 § 37:
Lausunnon antaminen Kymsoten kiinteistöstrategialuonnokseen.
Mika Bymanin ym. 8.2.2021 jättämä valtuustoaloite maksuttomasta
aamupalatarjoilusta peruskouluissa. Aloite lähetetään
valmisteltavaksi kasvatus ja opetus toimialalle.
Päivi Kossilan ym. 8.2.2021 jättämä valtuustoaloite sosiaalisen
luototuksen käyttöönottamisesta Kouvolassa. Aloite lähetetään
valmisteltavaksi konsernipalvelujen hyvinvointipalveluihin.
Jenni Aikion ym. 8.2.2021 jättämä valtuustoaloite liikuntapoliittisen
ohjelman laatimiseksi. Aloite lähetetään valmisteltavaksi kasvatus ja
opetus toimialan liikuntapalveluihin.
Minna-Kristiina Mattilan 8.2.2021 jättämä valtuustoaloite lasten ja
nuorten mielenterveystaitojen vahvistamisesta Kouvolassa. Aloite
lähetetään valmisteltavaksi kasvatus ja opetus toimialalle.
Sari Melkon 8.2.2021 jättämä valtuustoaloite Kouvolan kaupungin
turvallisuussuunnitelman uusimiseksi kesällä 2021 alkavan
valtuustokauden alussa. Aloite lähetetään valmisteltavaksi
konsernipalveluihin turvallisuuspäällikölle.
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Jouni Sunisen 8.2.2021 jättämä valtuustoaloite Kouvolan Veden
hallituksen pikaisesta vaihtamisesta. Aloite lähetään valmisteltavaksi
konsernipalveluun sisäiseen tarkastuksen kehittämispäällikölle.
Karjalan lennoston päätös CR804, kiinteistöjen tilapäinen käyttäminen
puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan ilmaoperaatio
”TOUKO21” -harjoituksessa 24.5-3.6.2021.
Vetoomus Väylävirastolle VT 15 Kotka-Kouvola -yhteysvälin
parantamiseen tarvittavan investointirahoituksen varmistamiseksi.
Viranhaltijapäätökset

Rakennuttajapäällikön päätökset:
27.1.2021: Päätän tilata Kouvolan jäähallin
kiinteistöautomaatiojärjestelmän saneerauksen ja energiatehokkuuteen
sekä kosteudenhallintaan sisältyvien parannuksien toteuttamisen
Siemens Osakeyhtiön tarjouksen mukaan.
Konsernipalvelujen toimialajohtajan päätökset:
28.1.2021: Päätän, että kirjataan liitteen mukaan rakennuksien
arvonalennukset 31.12.2020, koska ko. rakennuksilla ei ole tulevia
tulonodotuksia eikä palvelutuotantokykyä kaupungin toiminnassa.
Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön päätökset:
28.1.2021: Tyhjennysvälipäätöksiä 2 kpl
28.1.2021: Järjestämispäätös 1 kpl
1.2.2021: Tyhjennysvälipäätöksiä 4 kpl
8.2.2021: Tyhjennysvälipäätöksiä 3 kpl
10.2.2021: Tyhjennysvälipäätöksiä 4 kpl
Toimitilajohtajan päätökset:
29.1.2021: Päätän myydä Paavolanhaantie 4 B 12 asunto-osakkeen
(osakkeet nro 320-355) perustelukohdan mukaisesti hintaan 15 050
euroa.
10.2.2021: Päätän myydä Kouvolan Hansapysäköinti Oy:n Torikatu 3-7
autopaikkaosakkeen nro 279 perustelukohdan mukaisesti hintaan 14
000 euroa.
Hyvinvointijohtajan päätökset:
1.2.20121: Päätän myöntää Anjalankosken aluetoimikunnalle enintään
2 500 euroa hankkeelle: Inkeroisten Opistontien Rantapuiston
viihtyisyyden parantaminen. Kaupungin maksuosuus toteutuu hankkeen
todellisten kustannusten mukaisesti. Tuki maksetaan Anjalankosken
alueen aluekehittämisrahasta laskuja vastaan.
Hallintojohtajan päätökset:
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2.2.2021: Valitsen Elina Porkan brändipäällikön työsopimussuhteiseen
tehtävään määräajaksi 15.2.2021 - 3.1.2022. Työsuhteen alkaessa
tehtävän sijoituspaikkana on Viestintä ja VisitKouvola -palveluyksikkö.
3.2.2021: Valitsen Jaana Lauhkonen-Teräväisen määräaikaiseen
projektipäällikön työsopimussuhteiseen tehtävään ajalle 8.2. 31.12.2021. Työsuhteen alkaessa tehtävän sijoituspaikkana on
Viestintä ja VisitKouvola -palveluyksikkö, Talenttimagneetti - osaajien
houkuttelun käynnistäminen EAKR-projekti.
5.2.2021: Valitsen Janne Tapolan hallintopalvelupäällikön viransijaiseksi
(virka nro 11525) 10.1.2022 asti. Palvelussuhteen alkamisajasta
sovitaan erikseen.
Lisätietoja: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651,
katja.tommiska(at)kouvola.fi
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää
1. merkitä edellä mainitut asiakirjat tiedoksi,
2. toteaa ettei edellä lueteltuihin pöytäkirjoihin sisältyvissä päätöksissä
tarkoitettuja asioita ole aihetta ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäviksi
ja
3. tyytyy muiden viranomaisten päätöksiin.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Kouvolan Vesi Oy:n
toimitusjohtaja Ari Mikkelän, hallituksen puheenjohtaja Jukka Silénin ja
hallituksen varapuheenjohtaja Kirsi Seppälän allekirjoittaman
kaupunginhallitukselle osoitetun kirjeen.
Jäsen Miia Witting poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana
klo 18.45.
Jäsen Maria Eloranta toimi tämän asian käsittelyn aikana toisena pöytäkirjan tarkastajana.
____________
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Muut asiat
Kh 15.02.2021 § 68
1. Lautakuntien kuulumiset.
2. Muut mahdollisesti esille nousevat asiat.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
1. Kaupunginhallitus päättää merkitä asian tiedoksi.
2. Kaupunginhallitus päättää merkitä asian tiedoksi.
Kaupunginhallituksen päätös:
1. Kaupunginhallitus päätti merkitä asian tiedoksi.
2. Kaupunginhallitus päätti merkitä asian tiedoksi.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Kouvolan Veden
osalta käynnistetään ylimääräinen erityistilintarkastus osakeyhtiönlain 5
luvun 1 §:n 2 mom. mukaisesti yksimielisten osakkeenomistajien
päätöksellä yhtiökokousta pitämättä. Tarkastuksen ajanjakso on 2015 –
2020 ja tarkastuksen sisältö ja laajuus täsmennetään työryhmässä,
jonka jäseniksi nimettiin luottamushenkilöistä Maria Eloranta, Tapio
Karvonen, Liisa Varjola, Kaisa Spies, Jari Käki ja Vesa Vainio sekä
viranhaltijoista kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva ja
kaupunginlakimies Päivi Sandås.
Jäsen Maria Eloranta toimi tämän asian käsittelyn aikana toisena pöytäkirjan tarkastajana.
____________
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 49, § 50, § 51, § 52, § 54, § 62, § 63, § 65, § 66, § 67, §
68

Muutoksenhakukielto
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 53, § 55, § 56, § 57, § 58, § 59, § 60, § 61, § 64

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:

PL 85, 45101 Kouvola

Käyntiosoite: Torikatu 10, 3 krs. Kouvola
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020 615 3054

Puhelinnumero:

020 615 6200
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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.

