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Hasu Jenny
Eloranta Maria
Jokiranta Kimmo
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Koskela Birgit
Käki Jari
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Forsell Tuukka

esittelijä,
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sihteeri, hallintojohtaja
asiantuntija, talousjohtaja
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Tylli Hannu

asiantuntija, tekninen johtaja

Karhu Päivi

asiantuntija, henkilöstöjohtaja

Vainikka Petri

asiantuntija,
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Nimi
Toikka Marita

Tehtävä
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Pöytäkirjan tarkastus
Harri Helminen
puheenjohtaja
Katja Tommiska
sihteeri
Ville Kaunisto
pöytäkirjan tarkastaja
Jari Käki
pöytäkirjan tarkastaja
Pykälä 111 tarkastettiin kokouksessa 29.3.2021
Pöytäkirja on tarkastettu 1.4.2021.
Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Pöytäkirja on nähtävänä
Pykälä 111 on nähtävillä yleisessä tietoverkossa Kouvolan kaupungin
verkkosivuilla 30.3.2021 lähtien.
Yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 1.4.2021
lähtien.
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Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kh 29.03.2021 § 95
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.
Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:
Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden.
Kaupunginhallituksen päätös:
Läsnäolotarkastuksen tultua suoritetuksi kaupunginhallitus totesi
kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
____________
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Pöytäkirjan tarkastajat
Kh 29.03.2021 § 96
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.
Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi
tarkastusvuorossa olevat jäsenet Ville Kauniston ja Kimmo Jokirannan
sekä varalle Jari Käen.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Ville Kauniston ja Jari
Käen.
____________
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Ajankohtaiset infoasiat
Kh 29.03.2021 § 97
1. Apulaiskaupunginjohtajan ajankohtaiset infoasiat.
Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:
1. Kaupunginhallitus päättää merkitä asian tiedoksi.
Kaupunginhallituksen päätös:
1. Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi.
____________
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Kouvolan kaupungin tilinpäätös vuodelta 2020
4662/02.06.01.03/2021

Kh 29.03.2021 § 98

Valmistelija: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054,
hellevi.kunnas(at)kouvola.fi
Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi.
Kaupunginhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta
seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se
tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen
saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma sekä
niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja
toimintakertomus.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat kaupunginhallituksen jäsenet sekä
kaupunginjohtaja.
Edelleen kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on
esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten
tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava
tietoja sellaisista kaupungin tai kaupunkikonsernin talouteen liittyvistä
olennaisista asioista, jotka eivät ilmene tuloslaskelmasta tai taseesta.
Kuntalain 115 §:n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa
tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen
käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.
Kaupungin tilikauden tulos on 31 047 018,12 euroa ylijäämäinen.
Kaupunginhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:



tuloutetaan investointeihin liittyvää poistoeroa 102 430,92 euroa
siirretään tilikauden ylijäämä 31 149 449,04 euroa taseen oman
pääoman edellisten tilikausien yli-/alijäämään.

Ulkoisten toimintatuottojen kertymä oli 48,4 milj. euroa ja
toimintakulujen 569,7 milj. euroa. Toimintakate oli -519,9 milj. euroa,
kun se edellisenä vuonna oli -523,2 eli vähennystä oli -0,6 % eli 3,3 milj.
euroa. Muutettuun talousarvioon nähden henkilöstökulut toteutuivat 2,4
milj. euroa pienempinä, palvelujen ostot 1,6 milj. euroa suurempina,
aineet ja tarvikkeet 0,7 milj. euroa pienempinä, avustukset 1,7 milj.
euroa pienempinä ja muut toimintakulut 0,6 milj. euroa suurempina.
Toimintatuotot toteutuivat 1,0 milj. euroa muutettua talousarviota
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pienempinä. Myyntituotot toteutuivat 0,9 milj. euroa talousarviota
suurempina, maksutuotot 1,0 milj. euroa pienempinä, tuet ja avustukset
1,4 milj. euroa suurempina sekä muut toimintatuotot 0,5 milj. euroa
pienempinä. Koronarajoitukset vaikuttivat toimintatulojen ja
maksutuottojen suunniteltua pienempään kertymään.
Talousarvion käyttötalouden sitovuustaso on toimielimen toimintakate.
Yhteistoiminnan osalta toimintakate ylittyi 5,0 milj. eurolla, koska
jäsenkuntien kuuluu kirjata kuluksi ja pakolliseksi varaukseksi
perussopimuksen mukaisesti käytönmukainen osuutensa Kymsoten
alijäämien kattamiseen.
Kouvolan osalta verotuloja oli alkuperäisessä talousarviossa arvioitu
352,0 milj. euroa ja muutetussa 348,0 milj. euroa. Toteutuma oli 354,7
milj. euroa. Kouvola korotti vuodelle 2020 tuloveroprosenttia 0,5
prosenttiyksikköä eli 20,75 prosentista 21,25 prosenttiin. Vielä keväällä
2020 koronapandemian vuoksi arvioitiin valtakunnallisesti verotulojen
toteutuvan erittäin paljon ennakoitua pienempinä. Kunnallisverojen
osalta verotulokertymään vaikutti positiivisesti vuonna 2019 alkanut
verokorttiuudistus, joka jaksotti osan verotuloista vuodelle 2020. Myös
kuntaryhmän jako-osuuden korotus kasvatti kuntien verotuottoja vuonna
2020. Positiivinen vaikutus oli myös sillä, että valtakunnallisesti
palkkasumman kehitys oli odotettua parempi. Yhteisöverot (26,0 milj.
euroa) toteutuivat 0,5 milj. muutettua talousarviota paremmin.
Yhteisöverotuottoihin vaikutti merkittävästi määräaikainen korotus
kuntien ryhmäosuuteen. Yhteensä tämän vaikutuksen arvioidaan
kuntaryhmälle olevan noin 520 milj. euroa. Kiinteistöverot (26,1 milj.
euroa) toteutuivat 0,6 milj. euroa muutettua talousarviota paremmin.
Talousarviomuutoksessa huomioitiin muutos tilitysrytmissä.
Kiinteistöverojen tilityksiä pienensi joustavaan eli
verovelvolliskohtaiseen verotukseen siirtyminen, jolloin osa tilityksistä
siirtyi vuodelle 2021. Tämä muutos on pysyvä, eikä kasvata vuoden
2021 verotuloja.
Valtionosuudet vuonna 2020 olivat 213,7 milj. euroa. Valtionosuuksien
määrää kasvatti olennaisesti valtion koronatukipaketit sekä
peruspalvelujen että opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän
valtionosuuden osalta. Alkuperäisessä talousarviossa valtionosuuksien
määräksi arvioitiin 181,2 milj. euroa ja niiden toteuma oli 32,5 milj.
euroa parempi alkuperäiseen talousarvioon nähden. Valtionosuuksien
määrää kasvatti myös harkinnanvarainen valtionosuuden korotus, jota
Kouvola haki 4 milj. euroa ja sai 3,3 milj. euroa.
Investointimenot olivat 30,3 milj. euroa ja investointitulot 2,8 milj. euroa.
Lainakanta pieneni 45,9 milj. euroa ja lainakanta asukasta kohti on 3
286 euroa. Kaupungin kassan riittävyys oli 16 päivää vuonna 2020,
lyhytaikainen maksuvalmius on pystytty turvaamaan
kuntatodistusohjelmalla.
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Kouvolan kaupungilla ei ole kertynyttä alijäämää vuoden 2020
tilinpäätöksessä. Vuoden 2020 jälkeen kaupungilla on 18,0 milj. euroa
kertynyttä ylijäämää, ja kun siihen huomioidaan tuloksenkäsittelyerät
(1,4 milj. euroa), on tämä yhteissumma 19,3 milj. euroa. Näin ollen
kaupungilla ei ole kuntalain mukaista talouden
tasapainottamisvelvoitetta.
Epävarmuus tulevasta kehityksestä koronapandemian ja sen
vaikutuksien suhteen luo haasteellisen toimintaympäristön talouden
ennakoinnille. Valtion tukitoimenpiteet eivät tule jatkumaan ja kuntien
talous tulee kiristymään poikkeuksellisen hyvän vuoden jälkeen.
Kaupunki tarvitsee edelleen talouden tasapainottamistoimenpiteitä, joita
se on toteuttanut määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti. Tätä työtä on
edelleen jatkettava kohti tasapainoista, kehittämistä ja investointeja
mahdollistavaa kuntataloutta.
Tilinpäätös on oheismateriaalina.
Esittelymateriaali tilinpäätöksestä on oheismateriaalina.
Kaupunginhallitus on hyväksynyt yhteistoiminnan ja
kaupunginhallituksen alaisen toiminnan käyttösuunnitelman vuodelta
2020. Käyttösuunnitelmassa on esitetty talousarvion tavoitteita
toteuttavat toimenpiteet sekä euromäärät palvelutasolla. Ko. toiminnan
talouden ja toiminnan toteutumisessa vuodelta 2020 esitetään
vastaavat tiedot palveluittain.
Yhteistoiminnan sekä kaupunginhallituksen alaisen toiminnan talouden
ja toiminnan toteutumiset ovat liitteenä.
Lisätietoja tilinpäätöksen osalta: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020
615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi ja yhteistoiminnan ja
kaupunginhallituksen alaisen toiminnan osalta: apulaiskaupunginjohtaja
Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi,
hyvinvointijohtaja Arja Kumpu. puh. 020 615 7429,
arja.kumpu(at)kouvola.fi ja controller Jonna Paju, puh. 020 615 5228,
jonna.paju(at)kouvola.fi
Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää
1. hyväksyä yhteistoiminnan ja kaupunginhallituksen alaisen toiminnan
talouden ja toiminnan toteutumisen vuodelta 2020,
2. allekirjoittaa vuoden 2020 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien
tarkastettavaksi,
3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen
edelleen valtuustolle käsiteltäväksi ja
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4. oikeuttaa talousjohtajan tekemään tilinpäätökseen teknisiä
korjauksia ja täydennyksiä ennen valtuustokäsittelyä.
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto päättää, että investointeihin liittyvää poistoeroa
tuloutetaan 102 430,92 euroa ja siirretään tilikauden ylijäämä 31 149
449,04 euroa taseen oman pääoman edellisten tilikausien yli/alijäämään.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Talousjohtaja Hellevi Kunnas liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn
aikana klo 13.06.
Jäsen Kimmo Jokiranta liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana
klo 13.07.
Kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi liittyi kokoukseen tämän asian
käsittelyn aikana klo 13.30.
Liikunta- ja kulttuurijohtaja Vesa Toikka liittyi kokoukseen tämän asian
käsittelyn aikana klo 13.46.
Kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Juha Huhtala poistui
kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 13.50.
Tekninen johtaja Hannu Tylli liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn
aikana klo 13.56.
Talousjohtaja Hellevi Kunnas, kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi,
liikunta- ja kulttuurijohtaja Vesa Toikka sekä tekninen johtaja Hannu
Tylli poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 14.50.
Kokous keskeytettiin tämän asian käsittelyn jälkeen tauon pitämistä
varten klo 14.50 – 15.05.
____________
Liitteet
Liite[1]

Toiminnan ja talouden toteutuminen 2020 kaupunginhallitus_Kh29032021

Liite[2]

Talouden ja toiminnan toteutuminen 2020 yhteistoiminta_Kh29032021
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Henkilöstökertomus vuodelta 2020
4669/00.01.02.02/2021

Kh 29.03.2021 § 99

Valmistelija: henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001,
paivi.karhu(at)kouvola.fi.
Henkilöstökertomuksen avulla tuetaan strategista henkilöstöjohtamista,
päätöksentekoa sekä henkilöstön ja työyhteisöjen kehittämistä.
Henkilöstökertomuksen tarkoituksena on henkilöstöä koskevien
tunnuslukujen ja niiden analyysien lisäksi antaa mahdollisimman
kattava kuvaus kuluneen vuoden henkilöstötyön painopisteistä.
Henkilöstöpalvelut ovat kehittäneet henkilöstökertomusta
edellisvuodesta enemmän tarinalliseen suuntaan. Keskeisten
tunnuslukujen lisäksi tarkoituksena on nostaa kertomusvuoden
ajankohtaisia asioita laajemmin esille. Vuoden 2020 osalta teemana
ovat olleet poikkeusolot ja korona.
Keskeiset tunnusluvut
Vuoden 2020 lopussa Kouvolan kaupungin palveluksessa oli
henkilöstöä yhteensä 3 138, joista vakinaisia oli 2 560. Koko
henkilöstön määrä väheni edellisvuodesta 24:llä. Henkilöstömäärässä ei
tapahtunut suurta muutosta edellisvuoteen verrattuna. Vertailussa on
kuitenkin otettava huomioon Carea-koulun siirtyminen Kymsotelta
kaupungin organisaatioon elokuun alussa, jolloin kaupungin
palvelukseen siirtyi liikkeenluovutuksella yhteensä 26 vakinaista
viranhaltijaa ja työntekijää. Lisäksi vuodenvaihteessa oli koronatuella
palkattuja määräaikaisia yhteensä 26.
Esimiehiä oli vuoden 2020 lopussa yhteensä 183 (v. 2019: 196), mikä
on 5,8 prosenttia koko henkilöstöstä. Esimiesten määrä on vähentynyt
vuoden 2019 alusta alkaen 32:lla. Kaupungin henkilöstöstä oli naisia 78
prosenttia ja miehiä 22 prosenttia. Henkilöstön keski-ikä oli 48,3 vuotta.
Tarkemmin henkilöstömäärää kuvaa henkilötyövuosi, jolla tarkoitetaan
koko vuoden kokoaikatyössä ollutta henkilöä. Osan vuotta
työskentelevän tai osa-aikaisen työpanos on laskettu tehdyn työajan
suhteessa. Henkilötyövuosia kertyi vuonna 2020 yhteensä noin 2770,
joten ne vähenivät edellisvuodesta noin 248:lla eli kahdeksalla
prosentilla. Lomautusten vähentävä vaikutus oli 99 henkilötyövuotta.
Vuonna 2019 käydyissä yt-neuvotteluissa tavoitteeksi asetettiin, että
kaupungin henkilöstö vähenee yhteensä 120 henkilötyövuodella vuoden
2020 loppuun mennessä. Asetetut tavoitteet ovat toteutuneet.
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Eläkepoistuman hyödyntäminen on ollut yksi keskeinen keino
henkilöstömäärän vähentämisessä. Eläkkeelle siirtyi vuoden 2020
aikana yhteensä 100 työntekijää. Eläköitymisen myötä vapautuneista
viroista ja tehtävistä jätettiin täyttämättä 36 eli 36 prosenttia. Myös
muuta vaihtuvuutta hyödynnettiin paljon, sillä muusta syystä
vapautuneista 104 virasta ja tehtävästä jätettiin täyttämättä 30 eli 29
prosenttia.
Henkilöstömenot olivat vuonna 2020 yhteensä noin 143,0 milj. euroa,
kun ne olivat vuotta aiemmin 150,7 milj. euroa. Henkilöstömenot
vähenivät edellisvuodesta noin 7,8 milj. eurolla eli 5,2 prosentilla.
Henkilöstökulut olivat vuonna 2020 noin 25 prosenttia kaikista
toimintakuluista.
Vuonna 2020 toteutettiin henkilöstön lomautukset. Yhteensä 2 166
henkilöä lomautettiin 37 234 kalenteripäiväksi. Henkilöstön
lomautuksista kertyi välittömiä henkilöstömenojen säästöjä noin 4,36
milj. euroa. Lisäksi säästöä kertyi myös toteutumatta jääneistä
työaikakorvauksista ja määräaikaisen henkilöstön vähentämisestä.
Henkilöstön sairastavuutta koskeva tunnusluku vuonna 2020 oli 17,0
kalenteripäivää/henkilötyövuosi. Tunnusluku nousi edellisvuodesta 0,1
kalenteripäivällä. Talousarviossa asetettu tavoitetta 16,5
kalenteripäivää/henkilötyövuosi ei saavutettu. Jos otetaan huomioon
lomautusten pienentävä vaikutus tunnusluvun jakajaan, niin ilman
lomautuksia asetettu tavoite olisi saavutettu. Henkilöstölle kertyi
sairauspoissaoloja yhteensä 47 219 kalenteripäivää (v. 2019: 50 956
kalenteripäivää). Koronavirusepidemiasta huolimatta
hengitystieinfektioista johtuvat poissaolot vähenivät selvästi
edellisvuodesta. Myös kuntoutustuet (ns. määräaikaiset
työkyvyttömyyseläkkeet) vähenivät selvästi.
Henkilöstöä koskevat kehittämistoimet
Työhyvinvointijohtamisen kehittyminen ja työkyvyn tukemisen
paraneminen ovat olleet vuoden 2020 talousarvion tavoitteita. Viime
vuonna uudistettiin Hyvinvoiva työntekijä ja sujuva työ -työkyvyn
toimintamalli ja Selvä peli -päihdeohjelma. Poikkeusolojen aikana
henkilöstön työhyvinvointia tuettiin ajantasaisella viestinnällä sekä
työterveyshuollon webinaarein.
Vuoden 2020 aikana uudistettiin henkilöstön etätyöohjeet.
Koronavirusepidemian aikana käsitykset siitä, mitä kaikkea voi tehdä
etätyönä, muuttuivat. Sähköisten kokoustyökalujen käytön
lisääntyminen sekä sähköiseen tiedonhallintaan siirtyminen uuden
asianhallintajärjestelmän myötä mahdollistivat laajemmin etätyön.
Vuoden lopussa etätyösopimuksia oli yhteensä 742, kun niitä oli vuotta
aiemmin 194. Kevään poikkeusolojen aikana etätyötä teki enimmillään
noin 1 240 työntekijää, mikä oli lähes 40 prosenttia kaupungin
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henkilöstöstä.
Vuoden 2020 alussa otettiin esimiesten käyttöön Eduhousen
verkkokoulutuspalvelu, joka on verkkokoulutuskirjasto osaamisen
kehittämiseen. Palvelua laajennetaan myös muuhun henkilöstöön
vuonna 2021.
Kouvolan kaupunki sai valtionvarainministeriöltä rahaa Digitaalinen ja
yhteentoimiva Kouvola -hankkeeseen taloushallinnon ja
henkilöstöhallinnon prosessien automatisoimiseksi. Viime vuonna
käynnistettiin myös Saavutettavuusprojekti.
Henkilöstökertomuksessa on raportoitu myös marraskuussa 2020
toteutetun työhyvinvointikyselyn tuloksia. Kaupungin työyhteisöjen
vahvuuksia ovat työkaverit ja hyväksi koettu osaaminen. Eniten
haasteita työhyvinvoinnille aiheuttavat kiireen kokemukset. Kuluneen
vuoden lomautukset ja koronavirusepidemia näkyivät
työhyvinvointikyselyn tuloksissa, sillä tulokset verrattuna edellisvuoteen
olivat joko hieman heikentyneet tai samalla tasolla. Työhyvinvointia
seurattiin myös kolme kertaa vuodessa fiilismittarin avulla, jossa
kysyttiin työn mielekkyydestä. Elokuun tulokset poikkesivat selvästi
huhti- ja joulukuun tuloksista. Käynnissä olleet opettajien lomautukset
vaikuttivat varmasti tuloksiin.
Poikkeuksellinen koronavuosi
Henkilöstökertomuksessa on tuotu laajasti esille poikkeuksellisen
koronavuoden ja poikkeusolojen vaikutuksia kaupungin palveluihin sekä
niihin liittyviä henkilöstön tunnelmia.
Henkilöstölle tehtiin myös huhtikuussa kysely poikkeusoloihin ja
koronavirusepidemiaan varautumiseen liittyen. Kyselyn tuloksista on
kerrottu henkilöstökertomuksessa.
Henkilöstökertomus vuodelta 2020 on liitteenä.
Päivi Karhu on kokouksessa paikalla asiantuntijana.
Lisätietoja: henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001,
paivi.karhu(at)kouvola.fi ja henkilöstösuunnittelupäällikkö Annamaija
Saarela, puh. 020 615 7231, annamaija.saarela(at)kouvola.fi.
Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä henkilöstökertomuksen vuodelta
2020.
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi henkilöstökertomuksen
vuodelta 2020.
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Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn
aikana klo 15.06 ja poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo
15.30.
Valtuuston 3. varapuheenjohtaja Juha Huhtala liittyi kokoukseen tämän
asian käsittelyn aikana klo 15.06.
____________
Liitteet
Liite[3]

Henkilöstökertomus_Kh29032021
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Talouden ja henkilöstön kuukausikatsaus 1-2/2021
4661/02.02.02/2021

Kh 29.03.2021 § 100

Valmistelija: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi
Kouvolan kaupungin talouteen ja toimintaan vaikuttaa edelleen
koronasta aiheutuvat rajoitustoimenpiteet. Vuoden 2020 tilinpäätös
muodostui 31,1 milj. euroa ylijäämäiseksi. Positiiviseen tulokseen
vaikuttivat ennen kaikkea valtiolta saadut koronatuet, mutta myös
kaupungin omilla säästötoimilla oli merkitystä. Kertyneet alijäämät
saatiin katettua ja taseeseen jäi ylijäämää 18 miljoonaa euroa. Valtion
tukitoimenpiteet kunnille helpottavat taloutta vuosien 2020 ja 2021
osalta, mutta ei vahvista sitä pitemmällä aikavälillä.
Valtiontukitoimenpiteet kunnille ovat erittäin positiivinen asia
kuntatalouden kannalta, mutta ne eivät poista pysyvää kuntatalouden
epätasapainoa.
Tuloslaskelma
Toimintatuottoja on helmikuun loppuun mennessä kertynyt 6,6 milj.
euroa (12,1 %). Toimintakulujen toteutuma on -90,3 milj. euroa (15,6
%). Henkilöstökulujen toteutuma helmikuun lopussa oli -23,9 milj. euroa,
muutos edelliseen vuoteen oli 1,9 %. Palvelujen ostot olivat -60,5 milj.
euroa (15,6 %), josta ostot Kymsotelta olivat 54,0 milj. euroa.
Toimintakatteeksi muodostui -83,9 milj. euroa (16,0 %), muutos
edelliseen vuoteen oli -1,0 %. Talousarvioon sisältyvät talouden
tasapainottamistoimenpiteet näkyvät toimintakatteessa niiden
toteuduttua. Koronaviruksen taloudelliset vaikutukset näkyvät tällä
hetkellä merkittävimmin toimintatuottojen alhaisempana toteutumana
liikunta ja kulttuuripalveluissa sekä kansalaisopistossa.
Verotulot ja valtionosuudet
Verotulojen ja valtionosuuksien eli julkisen rahoituksen kertymä
helmikuun lopussa oli 105,0 milj. euroa, edellisen vuoden vastaava
kertymä oli 95,4 milj. euroa. Verotulokertymä on 72,9 milj. euroa eli 8,3
milj. euroa enemmän kuin edellisen vuoden vastavana ajankohtana.
Kunnallisveroja kertyi 60,1 milj. euroa eli 2,5 milj. euroa edellisvuotta
enemmän. Yhteisöverojen kertymä helmikuun lopussa oli 10,1 milj.
euroa, 3,5 milj. euroa enemmän edellisvuoteen nähden.
Kiinteistöverokertymä on tavanomaisesti alkuvuodesta vähäinen.
Koronatilanteesta johtuen verotulojen arviointi on erittäin haasteellista.
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Lisäksi on odotettavissa, että kunnallisverojen osalta tulee
ennakonpalautuksien edellisvuotta enemmän. Tämä pienentää vuoden
2021 kertymää.
Valtionosuuksien kertymä on 32,1 milj. euroa, maaliskuun huomioiden
48,2 milj. euroa. Vuoden 2020 valtionosuuksien tukipaketista
veronmaksulykkäysten kompensaatio (1,8 miljoonaa euroa) pienentää
vuoden 2021 valtionosuuksia.
Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuottoja on helmikuun loppuun mennessä toteutunut 0,4 milj.
euroa ja rahoituskulujen toteuma on 0,4 milj. euroa.
Vuosikate ja tulos
Vuosikatteeksi muodostui 21,2 milj. euroa. Poistoja on kirjattu 3,9 milj.
euroa. Poistojen ja arvonalentumisien jälkeen tilikauden tulos helmikuun
lopussa on 17,3 milj. euroa. Tämän hetkisen arvion mukaan tilikauden
tuloksen ennakoidaan olevan 7,5 milj. euroa positiivinen.
Investoinnit ja rahoitus
Investointien toteutuminen painottuu perinteisesti loppuvuoteen.
Investointimenoja on helmikuun loppuun mennessä toteutunut 1,4 milj.
euroa ja investointituloja 0,2 milj. euroa. Pitkäaikaista rahalaitoslainaa ei
ole alkuvuodesta nostettu. Pitkäaikaisia rahalaitoslainoja on helmikuun
loppuun mennessä lyhennetty 28,6 milj. euroa. Laskennallinen
lainanhoitokate on helmikuun lopun tilanteessa positiivinen 0,7 eli
tulorahoitus on riittänyt lainojen hoitoon.
Henkilöstö
Kouvolan kaupungin palveluksessa oli helmikuun lopussa henkilöstöä
yhteensä 3 257, joista vakinaisia oli 2 570, määräaikaisia 562 ja
tukitoimenpitein työllistettyjä 125. Tarkemmin henkilöstömäärää kuvaa
henkilötyövuosi (htv), jolla tarkoitetaan tässä koko tarkasteluajanjakson
kokoaikatyössä ollutta henkilöä. Tunnusluvusta ei vähennetä vuosilomia
tai palkallisia poissaoloja. Henkilöstömäärä henkilötyövuosina oli
yhteensä 2 891,08. Henkilöstömäärä on kasvanut edellisvuodesta 59:lla
ja henkilötyövuodet yhteensä 5,44:llä. Kaupungin henkilöstömäärää on
kasvattanut edellisvuodesta se, että Carea-koulun siirron 1.8.2020
yhteydessä kaupungin palvelukseen siirtyi Kymsotelta
liikkeenluovutuksella yhteensä 26 vakinaista viranhaltijaa/työntekijää.
Lisäksi helmikuun lopulla koronatuella palkattuja määräaikaisia oli
yhteensä 77.
Helmikuun loppuun mennessä Kouvolan kaupungilta on siirtynyt
vanhuuseläkkeelle yhteensä yhdeksän viranhaltijaa ja työntekijää.
Eläkkeelle siirtymisen myötä vapautuneista vakansseista on jäänyt
täyttämättä kaksi eli 22 prosenttia. Osatyökyvyttömyyseläkkeelle on
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siirtynyt kuusi henkilöä. Myös muuta henkilöstön vaihtuvuutta on
hyödynnetty, sillä muusta syystä vapautuneesta 13 virasta ja tehtävästä
on jätetty täyttämättä kaksi eli 15 prosenttia.
Henkilöstömenojen toteuma on helmikuun lopussa 23,9 milj. euroa
(15,5 %). Henkilöstömenot ovat kasvaneet viime vuodesta 0,4 milj.
eurolla (1,9 %). Vuonna 2020 kunta-alalla toteutettiin yleiskorotukset
1.8.2020 alkaen, jolloin henkilöstön palkkoja korotettiin keskimäärin
0,87–1,24 prosenttia sopimusalasta riippuen.
Sairauspoissaoloja on ollut keskimäärin 3,0 kalenteripäivää
henkilötyövuotta kohden, joten tunnusluku on kasvanut edellisvuodesta
0,2 kalenteripäivällä.
Yhteistoiminnan ja kaupunginhallituksen alaisen toiminnan
kuukausikatsaukset 1-2/2021 sekä talouden ja henkilöstön
kuukausikatsaus 1-2/2021 ovat liitteenä.
Lisätietoja: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054,
hellevi.kunnas(at)kouvola.fi ja henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020
615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi
Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi talouden ja henkilöstön
kuukausikatsauksen 1-2/2021 sekä yhteistoiminnan ja
kaupunginhallituksen alaisen toiminnan kuukausikatsaukset 1-2/2021.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
____________
Liitteet
Liite[4]

Kuukausikatsaus 1_2_2021_Kouvolan_kaupunki_Kh29032021

Liite[5]

Kuukausikatsaus 1-2 2021 kaupunginhallitus_Kh29032021

Liite[6]

Kuukausikatsaus 1-2 2021 yhteistoiminta_Kh29032021
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Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ja opetustoimen muu rahoitus vuonna 2021, opetusja kulttuuritoimen valtionosuus vuodelle 2021 sekä päätös kotikuntakorvauksista 2021
3548/02.05.01.00/2021

Kh 29.03.2021 § 101

Valmistelija: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054,
hellevi.kunnas(at)kouvola.fi
Valtiovarainministeriö on päättänyt 30.12.2020 peruspalvelujen
valtionosuudesta, verotulomenetysten korvauksesta ja
kotikuntakorvauksista vuodelle 2021. Opetus- ja kulttuuriministeriö on
päättänyt 31.12.2020 opetus- ja kulttuuritointa varten
käyttökustannuksiin myönnettävistä valtionosuudesta vuodelle 2021.
Valtionosuudet, euroa
Peruspalvelujen valtionosuus
Veromenetysten korvaus
Verolykkäysten takaisinperintä
Opetus- ja kulttuuritoimen
valtionosuus
Valtionosuus yhteensä
Kotikuntakorvaustulot
Kotikuntakorvausmenot
Yhteensä

Talousarvio 2021
138 860 000
37 000 000

Päätös 2021
140 118 626
38 203 847
-1 332 362

15 000 000
190 860 000
2 189 000
-602 500
192 446 500

15 692 007
192 682 118
1 188 413
-1 222 256
192 648 275

-

Opetus- ja kulttuuriministeriö tulee tarkistamaan valtionosuuden vuoden
lopulla vastaamaan varanhoitovuoden 2021 keskimääräistä oppilas- ja
opiskelijamäärää.
Talousyksikkö on tarkistanut valtionosuuspäätökset ja niiden
laskentaperusteet ja todennut, ettei oikaisuvaatimuksiin ole aihetta.
Erityishuomio on kohdistettu opetus- ja kulttuuriministeriön
valtionosuuksien perusteisiin, joiden ilmoittamiskäytäntö muuttui vuoden
2020 lopulla.
Päätös kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2021, päätös
kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista
johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2021 sekä opetusja kulttuuriministeriön päätös käyttökustannuksiin myönnettävästä
valtionosuudesta 2021 ovat liitteinä.
Lisätietoja: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054,
hellevi.kunnas(at)kouvola.fi ja laskentapäällikkö Katri Kemppi, puh.
020 615 7801, katri.kemppi(at)kouvola.fi
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Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää merkitä valtionosuuspäätökset tiedoksi sekä
tyytyä kyseisiin päätöksiin.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
____________
Liitteet
Liite[7]

Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta Kh29032021

Liite[8]

Päätös kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta Kh29032021

Liite[9]

OKM päätös käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta
Kh29032021
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Koha-Suomi Oy:n osakassopimus
3692/00.04.01/2021

Kh 29.03.2021 § 102

Valmistelija: kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124,
karoliina.kanerva(at)kouvola.fi
Koha-Suomi Oy on perustettu vuonna 2016 palvelemaan kuntia, jotka
käyttävät avoimen lähdekoodin Koha-kirjastojärjestelmää. Kouvolan
kaupunki on yksi yhtiön perustajajäsenistä. Koha-Suomi Oy tuottaa ja
hankkii julkisista hankinnoista annetun lain mukaisena sidosyksikkönä
ja yhteishankintayksikkönä avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän
kehittämiseen liittyviä palveluita omistajakunnilleen. Yhtiö toimii tiiviissä
yhteistyössä omistajakuntien kirjastojen kanssa sekä on aktiivinen
toimija kansainvälisessä Koha-yhteisössä.
Koha-Suomi Oy:n osakkaat ovat päivittäneet yhtiön yhtiöjärjestystä
täydentävää osakassopimusta. Osakassopimuksella sovitaan yhtiön
toimintaperiaatteista, liiketoiminnan järjestämisestä ja hallinnosta sekä
osakkeenomistajien oikeuksista ja velvollisuuksista yhtiöön ja toisiinsa
nähden.
Koha-Suomi Oy:n päivitetty osakassopimus on liitteenä. Muutokset
osakassopimukseen on merkitty punaisella.
Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333,
tuukka.forsell(at)kouvola.fi, kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, puh.
020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Koha-Suomi Oy:n päivitetyn
osakassopimuksen.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
____________
Liitteet
Liite[10]

Koha-Suomi osakassopimus_uusi_luonnos_Kh29032021
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Sarastia Oy nimitysvaliokunnan edustajan nimeäminen
807/00.00.02.00/2020

Kh 29.03.2021 § 103

Valmistelija: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615
9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi
Sarastia Oy toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista
annetun lain tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja
yhteishankintayksikkönä. Yhtiö tuottaa omistajilleen mm. talous- ja
henkilöstö-, rekrytointi, perintä-, ict- sekä yhteishankintapalveluita.
Kouvolan kaupunki on Sarastia Oy:n osakkeenomistaja ja allekirjoittanut
osakassopimuksen. Osakassopimuksen mukaisesti omistajien
strategisia vaikutusmahdollisuuksia vahvistetaan muun muassa siten,
että omistajilla on vaikutusmahdollisuus yhtiön hallituksen valintaan.
Tässä tarkoituksessa yhtiöllä on nimitysvaliokunta, johon valitaan
yhteensä 6-8 jäsentä vuodeksi kerrallaan Sarastia Oy:n varsinaisen
yhtiökokouksen yhteydessä siten, että yhtiön kolme suurinta
osakkeenomistajaa nimeää kukin yhden edustajan ja kolme suurinta
asiakasomistajaa nimeää kukin yhden edustajan.
Kouvolan kaupunki on yksi Sarastia Oy:n kolmesta suurimmasta
asiakasomistajasta, joten Kouvolan kaupungin tulisi nimetä yksi
edustaja nimitysvaliokuntaan. On tarkoituksenmukaista, että kaupungin
edustajan nimitys on nimitysvaliokuntaan on voimassa toistaiseksi.
Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333,
tuukka.forsell(at)kouvola.fi
Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus nimeää Sarastia Oy:n nimitysvaliokunnan edustajaksi
kehittämispäällikkö Karoliina Kanervan. Päätös on voimassa
toistaiseksi.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
____________
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Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, Kouvolan yksikön toimintasuunnitelma
vuodelle 2021
89/00.04.01/2020

Kh kj 13.10.2020 § 71
Kaupunginhallitus on, 16.12.2019 § 435, hyväksynyt yhteistyö- ja
rahoitussopimuksen Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston
kanssa 1.1.2020 alkaen. Sopimuksessa on sovittu yhteistyöstä
Kouvolan kaupunkistrategian ja elinkeino-ohjelman toteuttamisessa,
LUT:n toimintaedellytysten ja siihen liittyvien yliopistollisten
toimintatavoitteiden tukemisessa Kouvolassa sekä molempia osapuolia
hyödyttävän pitkäjänteisen yhteistyön vahvistamisessa.
LUT raportoi kaupungille suorittamistaan tehtävistä ja vuosittaisen
toimintasuunnitelman mukaisten tavoitteiden toteutumisesta kaksi
kertaa vuodessa.
LUT Kouvolan yksikön toimittama osavuosikatsaus 1-6/2020 on
liitteenä.
Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333,
tuukka.forsell(at)kouvola.fi
Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsee LUT Kouvolan yksikön
osavuosikatsauksen 1-6/2020 tiedoksi.
Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätös:
Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi LUT Kouvolan yksikön
osavuosikatsauksen 1-6/2020 tiedoksi.
Lisäksi konsernijaosto totesi, että korkeakouluyhteistyön tavoitteiden
selkeyttämiseksi on tarpeen järjestää ns. miniseminaari, jossa
alustuksen pohjalta mietitään alueen korkeakouluyhteistyön tavoitteita
ja korkeakoulujen merkitystä Kouvolalle.
Jäsen Janne Wall poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo
16.21.
___________
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Valmistelija: kehittämispäällikkö Katariina Valtonen, puh. 020 615
7033, katariina.valtonen(at)kouvola.fi
Vuosittainen toimintasuunnitelma LUT Kouvolalle on sovittu
laadittavaksi yhteistyössä kaupungin kanssa ja esitettäväksi
kaupunginhallitukselle tiedoksi.
LUT Kouvolan toimintasuunnitelma vuodelle 2021 on liitteenä.
LUT Kouvola 2020 vuosiraportin esittelymateriaali on liitteenä.
LUT Kouvola vuosiraportti 2020 on oheismateriaalina.
Professori Marko Torkkeli LUT Kouvolasta esittelee asiaa.
Korkeakouluyhteistyön tavoitteiden selkeyttämiseksi järjestetään
syksyllä 2021 miniseminaari, jossa mietitään strategisten kumppanien
kanssa korkeakouluyhteistyön tavoitteita ja merkitystä Kouvolalle.
Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333,
tuukka.forsell(at)kouvola.fi ja kehittämispäällikkö Katariina Valtonen, p.
020 6157033, katariina.valtonen(at)kouvola.fi
Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsee LUT Kouvolan yksikön
vuosiraportin 1-12/2020 ja toimintasuunnitelman 2021 tiedoksi.
Vuotuinen toimintasuunnitelma 2021 esitetään kaupunginhallitukselle
tiedoksi.
Asian käsittely:
Lappeenrannan ja Lahden teknillisen yliopiston Kouvolan yksikön
johtaja, professori Marko Torkkeli esitteli LUT Kouvolan vuosiraporttia
2020 ja toimintasuunnitelmaa vuodelle 2021.
Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätös:
Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi LUT Kouvolan yksikön
vuosiraportin 1-12/2020 ja toimintasuunnitelman 2021 tiedoksi.
Vuotuinen toimintasuunnitelma 2021 esitetään kaupunginhallitukselle
tiedoksi.
Tiedotuspäällikkö Minna Seppä poistui kokouksesta tämän asian
käsittelyn aikana klo 15.35.
LUT Kouvolan yksikön johtaja Marko Torkkeli poistui kokouksesta
tämän asian käsittelyn jälkeen klo 15.49.
Kehittämispäällikkö Katariina Valtonen poistui kokouksesta tämän asian
käsittelyn jälkeen klo 15.49.
___________
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Kh 29.03.2021 § 104

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Katariina Valtonen, puh. 020 615 7033,
katariina.valtonen(at)kouvola.fi
Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi LUT Kouvolan yksikön
toimintasuunnitelman vuodelle 2021.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
____________
Liitteet
Liite[11]

Toimintasuunnitelma 2021 LUT Kouvola
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Koulukuljetussopimusten (koulutaksit) optiovuoden käyttö lukuvuodeksi 2021 - 2022
4751/02.08.00/2021

Kh 29.03.2021 § 105

Valmistelija: hyvinvointijohtaja Arja Kumpu. puh. 020 615 7429,
arja.kumpu(at)kouvola.fi
Kaupunginhallitus on 19.2.2019 pykälässä 58 päättänyt
koulukuljetustaksien hankinnasta ajalle 12.8.2019-5.6.2021. Voimassa
olevaan koulukuljetustaksien hankintapäätökseen ja kuljetussopimuksiin
sisältyy mahdollisuus 1-2 vuoden option käytöstä. Optioiden käytöstä
voidaan päättää tarjouspyynnön perusteella vuodeksi kerrallaan tilaajan
yksipuolisella päätöksellä kohdekohtaisesti.
Liitteeseen on listattu kaikkien umpeutuvien sopimusten mukaiset
kohteet, joita on yhteensä 27. Näille kohteille on koulukuljetustarvetta
lukuvuodeksi 2021-2022. Koulutakseja voidaan käyttää tarvittaessa
myös koulujen loma-ajan hoidon kuljetuksissa ja joukkoliikenteen
asiointitaksiliikenteessä.
Sopimuskumppaneiden tilaajavastuutiedot on tarkistettu.
Ehdotettu optiovuoden käyttö on ensimmäinen ja se koskee lukuvuotta
2021 – 2022. Nämä koulukuljetussopimukset kattavat noin puolet
kaupungin koulukuljetuksista vastaavien taksien hankinnasta.
Joukkoliikennepäällikkö Petri Vainikka on kokouksessa paikalla
asiantuntijana.
Lisätietoja: joukkoliikennepäällikkö Petri Vainikka, puh. 020 615 6635,
petri.vainikka(at)kouvola.fi
Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää käyttää koulukuljetussopimusten (koulutaksit)
ensimmäisen optiovuoden lukuvuodeksi 2021 - 2022 liitteen mukaisesti.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Markku Pakkanen poistui
kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (osallisuusjäävi).
Joukkoliikennepäällikkö Petri Vainikka liittyi kokoukseen tämän asian
käsittelyn aikana klo 15.33.
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Koulutaksikuljetusten hankinta
4756/02.08.00/2021

Kh 29.03.2021 § 106

Valmistelija: hyvinvointijohtaja Arja Kumpu. puh. 020 615 7429,
arja.kumpu(at)kouvola.fi
Osassa Kouvolan kaupungin koulukuljetussopimuksia viimeinen
optiokausi päättyy kouluvuoden 2020–2021 päättyessä. Kaupunki on
kilpailuttanut avoimella menettelyllä 32 kohteen koulukuljetukset
aikavälille 6.6.2021–3.6.2023. Sopimuksiin on mahdollista lisätä 1+1
optiovuotta valittujen yrittäjien kanssa.
Kilpailutuksesta on järjestetty markkinavuoropuhelu. Tarjouspyyntö on
julkaistu Hilmassa 17.12.2020. Määräaikaan 20.1.2021 klo 12.00
mennessä tarjouksia saatiin 41 tarjoajalta.
Kilpailutuksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus
siten, että kilometrihinnalla on 85 %:n, kaluston EURO-luokalla 5 %:n ja
ajoneuvon käyttövoimalla 10 %:n painoarvo.
Kohde 225: Kuusankosken, Korian ja Kouvolan koulualue kilpailutetaan
uudelleen, koska kohteen edullisin tarjous on yli kaksinkertainen muiden
kohteiden keskiarvoon nähden.
Kohteessa 236: koko Kouvolan koulualue. Valitulta tarjoajalta on
varmistettu, että tarjotulla hinnalla pystytään operoimaan koko
sopimuskausi, kaikki työoikeudelliset velvoitteet täyttyvät ja kuljettajille
maksetaan vähintään AKT-tes:n mukaista palkkaa.
Koulukuljetusreittien lisäksi kilpailutuksessa on kilpailutettu myös
kuljetuskalustoa tilapäiskuljetuksiin, mikäli tilaajalla ilmenee
ennakoimaton ja nopea koulukuljetustarve lyhyehkölle ajalle.
Koulutakseja voidaan käyttää tarvittaessa myös koulujen loma-ajan
hoidon kuljetuksissa ja joukkoliikenteen asiointitaksiliikenteessä.
Kaikkien valittujen yrittäjien tulee tarjouspyynnön mukaisesti liittyä
tilaajavastuu.fi / Luotettava kumppani -palveluun ennen sopimusten
allekirjoitusta.
Tarjoajat ovat myös sitoutuneet omalta osaltaan noudattamaan
Kouvolan kaupungin asettamia koulukuljetusperiaatteita. Hankinnan
arvioitu arvo on noin 5 miljoonaa euroa koko sopimuskaudelta, mukaan
lukien mahdolliset optiovuodet (1+1).
Liitteenä ovat vertailutaulukko sekä listaus johon on koottu
kilpailutuksen koulukuljetusreittien voittajat sekä valitut liikennöitsijät
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tilapäiskuljetuksiin. Liitteet eivät ole julkisia ennen kaupunginhallituksen
hankintapäätöstä (julkisuuslaki 6 § 1 mom. 8 kohta).
Joukkoliikennepäällikkö Petri Vainikka on kokouksessa paikalla
asiantuntijana.
Lisätietoja: joukkoliikennepäällikkö Petri Vainikka, puh. 020 615 6635,
petri.vainikka(at)kouvola.fi
Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä koulukuljetukset ajalla 6.6.2021 –
3.6.2023 hankittaviksi liitteenä olevan listauksen mukaisesti.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Markku Pakkanen poistui
kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (osallisuusjäävi).
Joukkoliikennepäällikkö Petri Vainikka poistui kokouksesta tämän asian
käsittelyn jälkeen klo 15.42.
____________
Liitteet
Liite[13]

Esitys hankintapäätöksestä_Kh29032021

Liite[14]
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Kuntavaalien 2021 vaalipäivän äänestyspaikkojen määrääminen
2699/00.00.00.00/2020

Kh 29.03.2021 § 107

Valmistelija: kaupunginlakimies Päivi Sandås, puh. 020 615 8212,
paivi.sandas(at)kouvola.fi
Kaupunginhallitus vahvisti vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivän
18.4.2021 äänestyspaikat kokouksessaan 30.11.2021 § 369.
Kuntavaalien siirtämisestä on tehty eduskunnalle lainmuutos
maaliskuussa ja uusi vaalipäivä tulee olemaan 13.6.2021. Vaikka uusi
laki ei ole voimassa esityslistaa laadittaessa, on oikeusministeriö
informoinut, että kuntien on 8.4.2021 mennessä merkittävä
oikeusministeriön vaalitietojärjestelmään vaalipäivän äänestyspaikat.
Seuraava kaupunginhallituksen kokous on 12.4.2021. Vaalilain mukaan
vaalipäivänä äänestyspaikkojen on oltava auki klo 09.00-20.00.
Äänestysalue 001 nimi Keskusta ehdotetaan muutettavaksi nimeksi
Keskusta-alue.
Kaupunginlakimies Päivi Sandås on paikalla kokouksessa
asiantuntijana.
Lisätietoja: kaupunginlakimies Päivi Sandås, puh. 020 615 8212,
paivi.sandas(at)kouvola.fi
Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää, että
äänestysalue 001 nimi on Keskusta-alue Keskusta-nimen sijaan
vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivän äänestyspaikat ovat seuraavat:
Nro

Nimi

Äänestyspaikka

Katuosoite

Postitoimipaikka

001

Keskusta-alue

Kouvolan pääkirjasto

Salpausselänkatu 33

45100 Kouvola

002

Urheilupuisto

Kouvolan yhteislyseo

Tietotie 3-5

45100 Kouvola

003

Eskolanmäki

Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus

Taitajantie 2 B

45100 Kouvola

004

Vahtero

Vahteron koulu

Voimakatu 1

45150 Kouvola

005

Tornionmäki

Sarkolan koulu

Hongistontie 4

45200 Kouvola

006

Lehtomäki

Lehdokin nuorisotalo

Madekuja 1

45160 Kouvola

007

Kymintehdas

Kymintehtaan koulu

Takaharjuntie 3

008

Kuusankoski

Kuusankoskitalo

Kymenlaaksonkatu 1

45720
Kuusankoski
45700
Kuusankoski
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009

Maunuksela-Keltti

Mäkikylän palvelukeskus

Vanhainkodintie 12

010

Naukio-Pilkanmaa

Tähteenkadun koulu

Tähteentie 38

011

Voikkaa

Hirvelän koulu

Koululaisentie 15

45740
Kuusankoski
45700
Kuusankoski
45810 Voikkaa

012

Anjala

Anjalatalo

Elimäentie 28

46910 Anjala

013

Inkeroinen

Anjalankosken ent. lukio

Yhteiskouluntie 8

46900 Inkeroinen

014

Myllykoski

Saviniemen koulu

Kaarlontie 2

46800 Myllykoski

015

Ummeljoki-Viiala

Viialan koulu

Opinpolku 5

46800 Myllykoski

016

Sippola

Sippolan koulu

Sippolantie 15

46710 Sippola

017

Pohjois-Valkeala

Kääpälän koulu

Töröntie 2

46140 Vekaranjärvi

018

Saarento-Jokela

Jokelan koulu

Lukutie 1

45360 Valkeala

019

Utti

Utin koulu

Opintie 1

45410 Utti

020

Valkeala

Valkealan lukio

Lukionkaari 8

45370 Valkeala

021

Elimäki

Elimäen ent. kunnanvirasto

Vanhamaantie 17

47200 Elimäki

022

Koria

Korian monitoimitalo

Kyntäjäntie 9

45610 Koria

023

Jaala

Jaalan liike- ja toimitalo

Jaalantie 97

47710 Jaala

Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
____________
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Kuntavaalien 2021 ennakkoäänestyspaikkojen ja niiden aukioloaikojen määrääminen
2699/00.00.00.00/2020

Kh 29.03.2021 § 108

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. Kaupunginhallitus vahvisti
vuoden 2021 kuntavaalien ennakkoäänestyspaikat 18.1.2021 § 10.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti 15.2.2021 § 59, että vuoden 2021
kuntavaalien yleisenä ennakkoäänestyspaikkana aiemmin päätetyn
lisäksi on Kääpälän koulu.
Kuntavaalien siirtämisestä on tehty eduskunnalle lainmuutos
maaliskuussa ja uusi vaalipäivä tulee olemaan 13.6.2021. Vaikka uusi
laki ei ole voimassa esityslistaa laadittaessa, on oikeusministeriö
informoinut, että kuntien on 8.4.2021 mennessä merkittävä
oikeusministeriön vaalitietojärjestelmään ennakkoäänestyspaikat ja ajat. Seuraava kaupunginhallituksen kokous on 12.4.2021.
Vaalilain 47 § koskien ennakkoäänestysaikaa muutetaan siten, että
ennakkoäänestysaika kotimaassa pitenee kahteen viikkoon ajaksi 26.5.
– 8.6.2021.
Vaaleja ohjeistava oikeusministeriö toivoo, että kunnissa järjestettäisiin
vallitsevan koronavirustilanteen johdosta äänestyspaikkoja ulkona,
vaikkapa autossa äänestäen. Uusiksi ennakkoäänestyspaikoiksi ulkona
ehdotetaan kaupungintalon autohallia osoitteessa Torikatu 10:ssa siten,
että pysäköinti autohallissa ei ole sallittua ennakkoäänestysaikana.
Tämä äänestyspaikka on sopiva äänestäjille, jotka eivät halua tulla
sisätilaan. Osoitteeseen Topinkuja 1 (jäähallin edusta) ehdotetaan
perustettavaksi ns. drive-in äänestyspaikka. Äänestäminen tapahtuu
ajoneuvossa ilman että äänestäjä joutuu siirtymään autosta ulos.
Tartuntatautilääkärin karanteeniin määräämä henkilö voi äänestää
ajoneuvossaan.
Kaupunginlakimies Päivi Sandås on paikalla kokouksessa
asiantuntijana.
Lisätietoja: kaupunginlakimies Päivi Sandås, puh. 020 615 8212,
paivi.sandas(at)kouvola.fi
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Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää kuntavaalien 2021 ennakkoäänestyspaikat
seuraavasti:
Nro

Äänestyspaikka

Aukioloajat ma - pe

la - su

26.5. - 28.5.
31.5. - 4.6., 7. - 8.6.

29. - 30.5.
5. - 6.6.

1

Kouvolan pääkirjasto

10:00 - 19:00

10:00 - 15:00

2

Haanojan kirjasto

10.00 - 18.00

11.00 - 15.00

3

Kuusankoskitalo

10:00 - 19:00

10:00 - 15:00

4

Voikkaan ent. apteekki

10.00 -17.00

12.00 - 15.00

5

Inkeroisten kirjasto

10:00 - 18:00

11:00 - 15:00

6

Myllykosken kirjasto

10:00 - 18:00

11:00 - 15:00

7

Valkealan kirjasto

10:00 - 18:00

11:00 - 15:00

8

Elimäen ent. kunnanvirasto

10:00 - 18:00

11:00 - 15:00

9

Korian kirjasto

10:00 - 18:00

11:00 - 15:00

10

Jaalan liike- ja toimitalo

12.00 - 17.00

12:00 - 15:00

11

Kauppakeskus Veturi

10.00 - 19.00

12.00 - 17.00

12

Lehdokin nuorisotalo

10.00 - 17.00

12.00 - 15.00

13

Äänestysbussi

14

Kaupungintalon pysäköintihalli

10.00 - 18.00

11.00 - 15.00

15

Kouvolan jäähallin edusta

10.00 - 18.00

11.00 - 15.00

ma 7.6

su 6.6.

10.00 - 17.00

10.00 - 17.00

16

Kääpälän koulu

Äänestysbussi

to 27.5.
la 5.6.

pe 28.5.
pe 4.6.

la 29.5.
ma 7.6.

su.30.5.
ti 8.6.

ma 31.5.
su 6.6.

Kaipiaisten koulu

10:00 - 11:30

Saaramaan kylätalo Mäntylä

12:00 - 12:45

Enäjärven kylätalo

14:00 - 15:00

Sippolan koulu

15:30 - 16:30

Koskisto, Koskistontie 80

10:00 - 10:45

Raussilan kylätalo

11:15 - 12:15

Villikkalan kylätalo

13:15 - 14:15

Löytty, Moisio-Löyttytie 882

14:30 - 15:30
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16:00 - 17:00

Oravala, Oravan Matin raitti 6

10.00 - 10.45

Huhdasjärven ent. koulun
tienhaara

12.00 - 13.00

Verlan laani

14.30 - 15.30

Selänpään nuorisoseurantalo

11.00 - 12.00

Tuohikotin kirkon edusta

16.30 - 17.30

16.00 - 17.15
10.00 - 11.00

Tirva, Tirvantie 762

12.00 - 13.00

Utin koulu

14.00 - 15.00

Aitomäen nuorisoseurantalo

15.30 - 16.30

Kiehuvan ent. päiväkoti

17.00 - 18.00

Vuohijärven luonto- ja
kulttuuritalo

12.30 - 13.30

Anttila, Anttilantie 417

14.00 - 15.00

Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
____________
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Täyttölupamenettelyä koskevien ohjeiden päivittäminen
226/00.01.01.01/2020

Kh 29.03.2021 § 109

Valmistelija: henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001,
paivi.karhu(at)kouvola.fi.
Kouvolan kaupungilla on käytössä täyttölupamenettely, jonka osalta
noudatetaan kaupunginhallituksen 20.1.2020 § 16 hyväksymiä ohjeita.
Niitä on kuitenkin tarpeen päivittää rekrytointiprosessien
sujuvoittamiseksi ja tarpeettoman hallinnollisen työn vähentämiseksi.
Henkilöstömäärää ja henkilöstömenojen kehitystä seurataan
säännöllisesti kuukausi- ja osavuosikatsauksissa. Lisäksi monet
kaupungin tehtävistä ovat lakisääteisiä tai perustuvat
palvelusopimuksiin ja mitoituksiin, joten palvelutarve määrittelee
henkilöstötarpeen. Täyttölupa ohjeita esitetään muutettavaksi
seuraavasti:
Täyttölupamenettelyn tarkoituksena on varmistaa rekrytointitarpeen
huolellinen arviointi yksiköissä. Henkilöstön runsas eläköityminen
lähivuosina ja muu vaihtuvuus antaa mahdollisuuksia vaikuttaa
henkilöstömenojen kehitykseen ja talouden tasapainottamiseen.
Henkilöstön sisäistä liikkuvuutta palvelutoiminnan tarpeiden mukaisesti
tulee myös lisätä.
Avoimeksi tulleen viran tai tehtävän täyttäminen edellyttää aina
täyttölupaa. Täyttölupa-anomukset tehdään Kuntarekry-järjestelmässä.
Jokaisen vapatuvan vakanssin yhteydessä tulee selvittää vaihtoehtoiset
palvelujen tuotantotavat ennen sen uudelleen täyttämistä. Ennen
täyttöluvan myöntämistä tulee analysoida perusteellisesti sitä,
tarvitaanko enää kyseistä tehtävää vai onko kyseiseen tehtävään
kuuluneet työt mahdollista järjestää toisin. Työyksikön olosuhteet ovat
saattaneet muuttua ja siksi kaikkien vaihtoehtojen perusteellinen
tarkastelu on jokaisen viran ja tehtävän vapautuessa erittäin tärkeää.
Ennen täyttöluvan hakemista määritellään tehtäväkuvaus sekä
selvitetään, onko sisäinen täyttö mahdollista. Tehtävä voi olla
mahdollista täyttää siirtämällä siihen työntekijä suoraan jostakin toisesta
kaupungin työyksiköstä. Lisäksi tulee ottaa huomioon työnantajan muun
työn tarjoamisvelvoitteet, mikäli jollekin kaupungin palveluksessa
olevalle viranhaltijalle tai työntekijälle etsitään tai tulisi tarjota muuta
työtä. Viran tai tehtävän avoimeksi tuleminen antaa kaupungille
mahdollisuuden tarkastella osaamistarvettaan, joten automaattinen
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tehtävän täyttäminen entisin tehtäväkuvin ja pätevyysvaatimuksin ei ole
yleensä tarkoituksenmukaista.
Täyttölupamenettely koskee myös yli vuoden kestäviä määräaikaisia
palvelussuhteita, joissa ei ole kyse vakinaisen viranhaltijan/työntekijän
sijaisuudesta (pl. hallinto- ja toimistohenkilöstön sijaisuudet) eikä
täyttölupien ulkopuolelle rajatuista ammattiryhmistä. Hallinto- ja
toimistohenkilöstön osalta täyttölupamenettely koskee myös yli vuoden
kestäviä sijaisuuksia. Mikäli täyttölupaa haetaan määräaikaisesti, tulee
täyttöluvan hakijan tarkistaa, että määräaikaisuuden peruste on
lainmukainen.
Täyttölupamenettely ei koske varhaiskasvatuksen kasvatus-, opetus- ja
hoitohenkilöstöä, perusopetuksen ja toisen asteen opetushenkilöstöä,
koulupsykologeja ja -kuraattoreita, psykiatrisia sairaanhoitajia,
koulunkäynninohjaajia, nuorisotyöntekijöitä, työvalmentajia,
eläinlääkäreitä, puhtaus-, ruoka- ja kiinteistöhoitopalvelujen henkilöstöä
eikä pysäköinnintarkastajia.
Täyttölupien osalta menetellään seuraavasti:


Johtavassa asemassa olevan henkilöstön osalta virkojen ja
tehtävien täyttämisestä päättää toimialallaan kaupunginhallitus tai
lautakunta.



Muun henkilöstön täyttöluvat, jotka koskevat vakinaisia tai yli
vuoden kestäviä määräaikaisia palvelussuhteita,
myöntää kaupungin johtoryhmä.

Toimialat voivat antaa näiden ohjeiden lisäksi omia sisäisiä ohjeitaan
täyttölupamenettelyn ulkopuolelle kuuluvien virkojen ja tehtävien
täyttämisestä ja niitä koskevasta raportoinnista toimialan
johtoryhmässä.
Päivi Karhu on kokouksessa paikalla asiantuntijana.
Lisätietoja: henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001,
paivi.karhu(at)kouvola.fi
Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä täyttölupamenettelyä koskevat
ohjeet voimaan tuleviksi 1.4.2021 alkaen.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn
aikana klo 15.44.
____________
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Kasvatus- ja opetusjohtajan (palvelujohtaja) viran perustaminen
4773/01.01.00.00/2021

Kh 29.03.2021 § 110

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 ja 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 sekä
liikunta ja kulttuuri.
Sivistyksen toimialan johtajien virkoihin ja niiden täyttöön liittyviä
kysymyksiä on käyty läpi muutosohjausryhmässä, jonka
kaupunginhallitus on nimennyt kokouksessaan 26.10.2020 § 296.
Tammi-helmikuun kokouksissaan muutosohjausryhmä on käynyt läpi
mm. sivistyksen toimialan johtavien virkojen tehtäväkuvat sekä
laskelmat virkojen perustamisen kustannusvaikutuksista erilaisin
vaihtoehdoin. Lisäksi muutosohjausryhmä pyysi myös valtuustoryhmiltä
kannanottoa sivistyksen palvelutason johtajista. Muutosohjausryhmä
pyysi myös nykyisiltä kasvatuksen ja opetuksen sekä liikunnan ja
kulttuurin toimialajohtajilta kannanoton sivistyksen toimialan
johtamisjärjestelmän rakenteiden osalta.
Sivistyksen toimialan johtamisjärjestelmän osalta päädyttiin ratkaisuun,
jonka mukaan sivistystoimialan kasvatus- ja opetuspalveluita johtaa
kasvatus- ja opetusjohtaja (palvelujohtaja). Liikunnan ja kulttuurin
palveluja johtaa sivistyksen toimialajohtajana toimiva sivistysjohtaja.
Kasvatus- ja opetuspalvelujen palvelujohtajana toimivan kasvatus- ja
opetusjohtajan virka on vielä perustettava.
Hallintosäännön 37 §:n mukaan kaupunginvaltuusto päättää
toimialajohtajien virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta. Muiden
virkojen osalta asiasta päättää kaupunginhallitus.
Kasvatus- ja opetusjohtaja johtaa kasvatuksen ja opetuksen palvelua
sekä vastaa kaupunkistrategian ja asetettujen tavoitteiden sekä
talouden toteutumisesta vastuualueellaan.
Kasvatus- ja opetusjohtajan viran pääasialliset tehtävät ja ensimmäinen
sijoituspaikka on määritelty viran tehtävänkuvauksissa, joka on
liitteenä.
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Kasvatus- ja opetusjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva
ylempi korkeakoulututkinto, alan tuntemus ja riittävä johtamistaito.
Virkaan sovelletaan yleistä kunnallista virka- ja työehtosopimusta
(KVTES).
Kouvolan kaupungin kasvatus- ja opetustoimialan toimialajohtajan
virkanimike on tällä hetkellä myös kasvatus- ja opetusjohtaja. Kyseinen
virka tullaan kuitenkin lakkauttamaan sen jälkeen, kun viranhaltijoiden
siirtämisestä uuden sivistystoimialan virkoihin 1.6.2021 alkaen on
päätetty.
Lisätietoja: Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001,
paivi.karhu(at)kouvola.fi
Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää perustaa kasvatus- ja opetusjohtajan viran
(palvelujohtaja) 1.6.2021 alkaen perusteluosassa mainituin
kelpoisuusvaatimuksin.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
____________
Liitteet
Liite[15]

Tehtävänkuvaus henkilöstösuunnitteluun_Kasvatus- ja
opetusjohtaja_01062021_kh29032021
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Toimitilajohtajan palkkaus
2760/01.01.01.01/2020

Kh 29.03.2021 § 111

Valmistelija: henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001,
paivi.karhu(at)kouvola.fi
Kaupunginhallitus valitsi 15.2.2021 § 60 toimitilajohtajan virkaa diplomiinsinööri Katja Aholan. Toimitilajohtajan keskeisiä tehtäviä on vastata
konsernipalvelujen tilapalvelujen johtamisesta, rakennuttamisesta,
projektijohtamisesta sekä osallistua omalta osaltaan kaupungin
kärkihankkeiden toteuttamiseen.
Kaupunginhallitus päätti, että virkasuhteessa noudatetaan kuuden
kuukauden koeaikaa. Lisäksi todettiin, että valinta on ehdollinen ja
edellyttää terveydentilaa koskevaa selvitystä.
Katja Ahola on toimittanut terveydentilaa koskevan selvityksen
16.3.2021 ja ilmoittanut ottavansa viran vastaan 1.4.2021 alkaen.
Hallintosäännön 41 §:n mukaan alkupalkasta päättää valinnan tekevä
viranomainen.
Toimitilajohtajan palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen
teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaan. Katja
Aholan tehtäväkohtaiseksi palkaksi esitetään 5.854,54 euroa
kuukaudessa ja henkilökohtaiseksi lisäksi 577,10 euroa kuukaudesta
(yleiskorotus 1.4.2021 alkaen on otettu huomioon). Toimivaltainen
viranomainen päättää erikseen ammattialalisästä. Lisäksi esitetään
myönnettäväksi matkapuhelinetu.
Lisätietoja: Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001,
paivi.karhu(at)kouvola.fi.
Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää vahvistaa toimitilajohtajan valinnan ja merkitä
tiedoksi virantoimituksen alkamisajankohdan.
Toimitilajohtajan tehtäväkohtaiseksi palkaksi vahvistetaan 5.854,54
euroa kuukaudessa ja henkilökohtaiseksi lisäksi 577,10 euroa
kuukaudessa. Lisäksi myönnetään matkapuhelinetu.
Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta
kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 30.3.2021
lukien.
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Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu poistui kokouksesta tämän asian
käsittelyn jälkeen klo 15.47.
____________
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Maankäytön toteuttamissuunnitelma 2021-2025
3701/10.00.00/2021

Tela 09.02.2021 § 29
Valmistelija: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570,
hannu.tylli(at)kouvola.fi
Maankäytön toteuttamissuunnitelmalla (Mato) ohjataan Kouvolan
kaupungin maankäytön toteuttamista seuraavien 10 vuoden aikana.
Suunnitelmalla sovitetaan yhteen ja aikataulutetaan kaavoitus,
maanhankinta, yhdyskuntatekniikan suunnittelu ja rakentaminen sekä
tonttien luovutus. Suunnitelmalla varmistetaan toimialan ja
päätöksentekijöiden yhteinen näkemys maankäytön kehittämisestä
kaupungin tonttituotannon osalta.
Maankäytön toteuttamissuunnitelman toteuttaminen on kytketty osaksi
asuminen ja ympäristö-toimialan talousarviotavoitteita. Suunnitelman
tavoitteena on edistää tonttituotannon jatkuvuutta, suunnitelmallisuutta
ja ennakoitavuutta sekä parantaa kaupunkistrategian mukaisesti
elinvoiman ja hyvinvoinnin kasvua ja erityisesti yritysten
kasvumahdollisuuksia.
Maankäytön toteuttamissuunnitelma tuottaa lähtökohdat vuosittaiselle
kaavoitusohjelmalle, maanhankinnalle ja investointiohjelmalle.
Suunnitelmassa määritellään vuotuiset tavoitteet asuin- ja
yritystonttituotannolle, ajoitetaan tonttituotanto, sekä seurataan näiden
toteutumista.
Vuoden 2021 tavoitteet ja toteutus
Seuraavien viiden vuoden aikana Kouvolan kaupunki kaavoittaa ja
rakentaa luovutettavaksi noin 180 pientalotonttia omistamalleen maalle.
Tämä tarkoittaa noin 35 uuden pientalotontin tuotantoa vuosittain mikä
on viimesuosien keskimääräistä tasoa valmistuneiden pientalojen
osalta. Tavoitteena on kohdistaa uudet pientalo- ja yritystontit niille
alueille joilla on jo ennestään ollut kysyntää. Lisäksi uudet alueet
pyritään sijoittamaan yhdyskuntarakenteen kannalta edullisille alueille
joukkoliikenteen pääreitien ja olemassa olevien palveluiden
läheisyyteen.
Uudet tontit sijoittuvat pääasiassa Kouvolan keskutan lähistölle
Haanojaan, Eskolanmäkeen, Viitakumpuun ja Vatajanpuistoon sekä
Kuusankosken taajamaan Kaaritielle, Sepäntie-Lassilanpellontielle,
Kantokujalle ja Kytöhalmeeseen. Elimäellä uusia tontteja tullaan
tarjoamaan Peippolanpellon alueelle. Valkealassa pientalotonttitarjontaa
lisätään Niinistön Nurmirannassa ja Lautarossa.
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Yritystonttituotannon tavoitteissa painottuu edelleen tonttituotanto
logistiikkatoiminnoille. Uusien yritystonttien tarjonta keskitetään Teholan
Kullasvaaraan maantie- ja rautatieterminaali läheisyyteen sekä
Korjalaan. Myös Voikkaalle ja Jokelaan tullaan rakentamaan lisää
tontteja mm. pienteollisuusyritysten tarpeisiin.
Maankäytön toteuttamissuunnitelma päivitetään vuosittain. Se
käsitellään teknisessä lautakunnassa ja viedään hyväksyttäväksi
kaupunginhallitukseen sekä viedään valtuustoon tiedoksi.
Maankäytön toteuttamissuunnitelma 2021 on liitteenä.
Lisätietoja:
tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570,
hannu.tylli(a)kouvola.fi
kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka, puh. 020 615 9138,
anne.kangasniemi-kuikka(at)kouvola.fi
kaupungingeodeetti Sami Suoknuuti, puh. 020 615 5436,
sami.suoknuuti(at)kouvola.fi
kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 020 615 8574,
anne.ahtiainen(at)kouvola.fi
Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy Kouvolan kaupungin maankäytön
toteuttamissuunnitelman 2021 omalta osaltaan ja esittää sen
kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.
Teknisen lautakunnan päätös:
Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
____________
Kh 08.03.2021 § 72

Tekninen johtaja Hannu Tylli selostaa asiaa kokouksessa.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä maankäytön
toteuttamissuunnitelman vuodelle 2021.
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Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
____________
Kh 29.03.2021 § 112

Valmistelija: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651,
katja.tommiska(at)kouvola.fi
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 8.3.2021 päättänyt hyväksyä
maankäytön toteuttamissuunnitelman vuodelle 2021. Suunnitelma on
tarpeen viedä vielä tiedoksi kaupunginvaltuustolle.
Lisätietoja: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651,
katja.tommiska(at)kouvola.fi
Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi maankäytön
toteuttamissuunnitelman vuodelle 2021.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
____________
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Vammaisneuvoston esitys kaupunginhallitukselle koskien vammaisneuvoston edustajan
nimeämistä kaupunginvaltuustoon ja lautakuntiin
3442/00.00.01.00/2020

Kh 29.03.2021 § 113

Valmistelija: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651,
katja.tommiska(at)kouvola.fi
Vammaisneuvosto käsitellyt kokouksessaan 16.12.2020 asiaa
”Vammaisneuvoston edustus Kouvolan kaupungin toimielimiin”. Asian
selostusosassa on tuotu esille seuraavaa: ”Vammaisneuvosto toteaa,
että Kouvolan kaupungin toimielimissä tulee olla vammaisneuvoston
edustaja kaupungin toimielimissä samoin kuten nuorisovaltuustollakin
on. Edustuksen kautta kuntalaissa säädetty vaikuttamismahdollisuus
toteutuu paremmin.”
Vammaisneuvoston on tehnyt em. kokouksessa (§ 24) seuraavan
päätöksen:
”Vammaisneuvosto esittää kaupunginhallitukselle, että se myöntää
vammaisneuvostolle oikeuden nimetä kaupunginvaltuustoon ja
lautakuntiin edustajansa vastaavalla tavalla kuin nuorisovaltuustollakin
on.”
Hallintosäännön määräykset koskien läsnäoloa kokouksessa
Muiden kuin jäsenten läsnäoloa- ja puheoikeutta kunnan toimielinten
kokouksessa koskevat määräykset sisältyvät hallintosääntöön
(kuntalaki 90.1 §). Kouvolan kaupungin voimassa oleva hallintosääntö
määrää läsnäolosta valtuuston kokouksessa seuraavaa:
”Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan on oltava
läsnä valtuuston kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden
käsittelyä. Kaupunginhallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus.
Edellä mainitulla henkilöllä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei
päätöksen tekemiseen, jollei hän ole samalla valtuutettu.
Nuorisovaltuusto voi nimetä valtuuston kokoukseen kaksi edustajaansa,
joilla on läsnäolo- ja puheoikeus. Nuorisovaltuuston edustajilla ei
kuitenkaan ole läsnäolo-oikeutta valtuuston suljetussa kokouksessa.
Valtuusto päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.”
Muiden toimielinten kokouksia koskien hallintosäännön 135 § sisältää
seuraavat läsnäoloa ja puheoikeutta kokouksessa koskevat
määräykset:
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”Toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen kokouksessa on
läsnäolo- ja puheoikeus
- valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla
kaupunginhallituksen kokouksessa kuntalain 18.2 §:n mukaan sekä
- kaupunginhallituksen puheenjohtajalla, kaupunginjohtajalla ja
apulaiskaupunginjohtajalla muiden toimielinten kokouksessa, ei
kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä valtuuston tilapäisen valiokunnan
kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa.
Toimialajohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus toimialansa toimielimen
kokouksessa.
Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.
Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa.
Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun
päättymiseen asti.”
Kaupungin hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä päätöksentekoja kokousmenettelyssä tulee noudattaa hallintosäännön määräyksiä,
ellei laissa ole toisin säädetty. Hallintosäännön 96.4 §:n mukaisesti
valtuusto päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta
valtuuston kokouksessa, ja hallintosäännön 135.3 §:n mukaisesti
toimielin (kuten lautakunta) päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja
puheoikeudesta kokouksessaan. Hallintosäännön edellä mainittujen
määräysten nojalla kaupunginhallituksella ei ole toimivaltaa tehdä
päätöstä, joka koskisi vaikuttamistoimielinten kuten vammaisneuvoston
tai vanhusneuvoston edustajien läsnäoloa valtuuston tai lautakuntien
kokouksessa.
Kouvolan kaupungissa nuorisovaltuuston edustus kaupunginvaltuuston
kokouksessa perustuu hallintosäännön 96.3 §:n määräyksiin. Kuntalain
26 – 28 §:ssä säädettyjen vaikuttamistoimielinten (nuorisovaltuusto,
vammaisneuvosto, vanhusneuvosto) osalta on tehty maaliskuussa 2021
kartoitus sen osalta, missä määrin muissa kaupungeissa on
vaikuttamistoimielinten edustajille myönnetty läsnäolo- ja puheoikeus
kaupungin toimielinten kokouksiin. Asiaa selvitettiin Helsingin, Espoon,
Tampereen, Vantaan, Turun, Oulun, Jyväskylän, Lahden, Porin ja
Joensuun kaupungeilta. Nuorisovaltuuston edustajilla on tällä hetkellä
lähes kaikissa kartoituksen kohteena olleessa 10 kaupungeissa
läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston kokouksessa. Myös lautakuntien
kokouksessa nuorisovaltuuston edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus
lähes kaikissa kartoituksen kohteena olleissa kunnissa. Muilla
vaikuttamistoimielimillä - vammaisneuvostolla ja vanhusneuvostolla - ei
Jyväskylää lukuun ottamatta ole läsnäolo- ja puheoikeutta kartoituksen
piirissä olleiden kaupunkien toimielimissä.
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Lisätietoja: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651,
katja.tommiska(at)kouvola.fi
Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää merkitä vammaisneuvoston ehdotuksen
tiedoksi ja toteaa, että hallintosäännön 96.4 §:n ja 135.3 §:n määräysten
perusteella kaupunginhallituksella ei ole toimivaltaa päättää asiasta,
joka koskisi vaikuttamistoimielinten kuten vammaisneuvoston tai
vanhusneuvoston edustajien läsnäolo- ja puheoikeutta valtuuston tai
lautakuntien kokouksessa.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
____________
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Vastaus valtuustoaloitteeseen ilmastohätätilan julistamisesta
3012/00.05.00/2020

Kv 16.11.2020 § 94

Puheenjohtaja Jouko Leppänen esitteli valtuutettu Sari Hyytiäisen
jättämän seuraavan valtuustoaloitteen:
” Ilmastonmuutos on aikamme vakavin uhka, ja tiedeyhteisön viesti on
hälyttävä: jollei lämpenemistä saada hillittyä 1,5 asteeseen, ovat
seuraukset ihmisille, elinkeinoille ja ekosysteemeille vakavat.
Ilmastokriisin vaikutukset osuvat eniten jo valmiiksi heikossa asemassa
oleviin ihmisiin niin meillä Suomessa kuin muualla maailmassa. Meillä
on mahdollisuus ja vastuu toimia.
Ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää nopeita ja laajoja toimenpiteitä
yhteiskunnan ekologiseksi jälleenrakentamiseksi. On tärkeää, että koko
yhteiskunta sitoutuu reiluun muutokseen kohti hiilineutraalia maailmaa.
Hätätilajulistus auttaisi lisäämään kuntalaisten tietoisuutta ilmastokriisin
vakavuudesta ja kiireellisyydestä. Samalle se vauhdittaisi kriisin
edellyttämiä mittavia ja ripeitä toimia päästöjen vähentämiseksi.
Ilmastohätätilan ovat julistaneet esimerkiksi Euroopan parlamentti ja
lukuisat pääkaupungit ja muut suuret kaupungit ympäri maailmaa.
Kannanottojen sisällöt ja muodot vaihtelevat paikasta toiseen, mutta
perusviesti on sama: ilmastokriisi on polttava uhka, ja toimilla on kova
kiire. Valtioista julistuksen ovat tehneet mm. Iso-Britannia, Ranska,
Itävalta, Kanada, Argentiina ja Bangladesh. Eurooppalaisista
pääkaupungeista päätöksen ovat tehneet mm. Bryssel, Amsterdam,
Lontoo, Pariisi, Rooma, Madrid, Varsova ja Budapest. Yhteensä
ilmastohätätila on julistettu jo lähes 1800 maassa, kunnassa ja
kaupungissa, joissa asuu noin 820 miljoonaa ihmistä.
Kouvolan kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden ympäristöohjelman
Ympäristö 2030 helmikuussa 2020. Ohjelman kolme keskeistä
päämäärää ovat hiilineutraalisuus, luonnon monimuotoisuudesta
huolehtiminen ja kiertotalouden lisääminen. Nämä päämäärät ovat
kaupunkistrategian tavoitteita toteuttavia.
Ympäristöohjelmamme edistää myös kaupungin elinvoimaa. Se
kannustaa uudenlaisiin toimintatapoihin, kehittämään uudenlaista
yritystoimintaa ja asukkaiden välistä yhteisöllisyyttä. Ohjelma on
valmisteltu yhteistyössä kaupungin toimialojen, päättäjien ja eri
sidosryhmien kanssa. Ympäristöohjelma heijastaa alueella vallitsevaa
näkemystä siitä, miten voimme vastata keskeisiin ympäristöhaasteisiin.
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Kouvola liittyi vuonna 2019 hiilineutraalien kuntien foorumiin (Hinkuun).
Ympäristö 2030 ohjaa myös Hinku-tavoitteiden saavuttamista.
Ympäristö 2030 -ohjelman myötä Kouvolan kaupunki sitoutuu myös
YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin eli Suomen Sitoumus2050 järjestelmään yhdessä hiilineutraalisuustavoitteen kanssa.
Kouvolan kaupungin Sitoumus 2050 on valittu yhdeksi Suomen
kolmesta parhaasta toimenpidesitoumuksesta YK:n kestävän
kehityksen tavoitteiden edistämiseksi. Muut huomioitavat kestävän
kehityksen sitoumukset ovat sisäministeriön ja Helsingin seudun
ympäristöpalveluiden sitoumukset. Kouvola sai tämän valtioneuvoston
kanslian myöntämän tunnustuksen 25.9.2020.
Ilmastohätätilan julistus olisi linjassa ympäristötavoitteidemme kanssa ja
luonteva jatko niille. Se nostaisi ne nykyistä paremmin kaikkien
kouvolalaisten ja kaupungin yhteistyökumppanien tietoon ja kannustaisi
kaikkia mukaan ympäristöohjelmamme mukaiseen toimintaan. Julistus
toisi myös Kouvolalle lisää myönteistä julkisuutta.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Kouvola ryhtyy
valmistelemaan ilmastohätätilajulistusta.”
Kaupunginvaltuuston päätös:
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
____________
Rymla 03.03.2021 § 102

Valmistelija: ympäristöasiantuntija Timo Martikainen, puh. 020 615
6755, timo.martikainen(at)kouvola.fi
YK:n pääsihteerin Antonio Guterres on kehottanut kaikkia maailman
johtajia julistamaan ilmastohätätilan, joka olisi voimassa siihen saakka,
kunnes hiilineutraalisuus on saavutettu. Julistuksia ovat tehneet jo
kymmenet valtiot, Euroopan parlamentti ja Suomessa Helsingin
kaupunki sekä Suomen lääkäriliitto. Useissa Suomen kunnissa on tehty
aloite ilmastohätätilan julistamiseksi.
Ilmastonmuutos on tunnustettu maailmaanlaajuiseksi ympäristöuhaksi,
joka edellyttää toimenpiteitä kaikkialla maailmassa ja kaikilla elämän
alueilla. Ympäristömuutokset näkyvät jo nyt eri puolilla maapalloa mm.
kuivuuksien, myrskyjen tai tulvien yleistymisenä. Muutokset
ihmisyhteisöjen elinolosuhteissa vaikuttavat yhteiskuntiin monin tavoin
ja haitallisia seurauksia halutaan ehkäistä muuttamalla ilmastoa
lämmittäviä toimintatapoja. Ennen kaikkea on kysymys energian
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tuotannosta ja kulutuksesta: Fossiiliset energialähteet olisi korvattava
uusiutuvilla ja energiatehokkuutta pitäisi kauttaaltaan lisätä.
Kouvola on mukana hiilineutraalien kuntien verkostossa (Hinku), jossa
tavoitteena on hiilineutraalisuus v. 2030. Hiilineutraalisuustavoite on
kirjattu Kouvolan ympäristöohjelmaan Ympäristö 2030, joka hyväksyttiin
valtuustossa 10.2.2020. Kouvolassa toteutettuja toimenpiteitä ovat mm.
kaukolämmön tuotannon lisääminen ja kaukolämpöverkoston
laajentaminen, aurinkosähkön ja maalämmön hyödyntäminen, joukkoja kevyen liikenteen edistäminen sekä monet muut toimet, kuten
ruokahävikin vähentäminen ja ympäristökasvatuksen edistäminen.
Kouvola on yli 70 hinku-kunnan ja viiden hinku-maakunnan (ml.
Kymenlaakso) tavoin sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraalisuutta n. 10
vuodessa. Tavoite on kunnianhimoisempi kuin useimmilla valtioilla.
Voidaan siis sanoa, että Kouvolan tavoitteet ja toimet ovat hyvin linjassa
ilmastohätätila-julistuksen sanoman kanssa.
Hiilineutraalisuuden saavuttamisen kannalta tärkeimpiä ovat
konkreettiset toimet ilmastolle haitallisten päästöjen vähentämiseksi ja
hiilinielujen lisäämiseksi. Ilmastohätätila puolestaan on symbolinen
julistus, joka ei sellaisenaan johda toimenpiteisiin. Tällaisilla
julkilausumilla on kuitenkin oma merkityksensä, sillä ne muistuttavat
ihmisiä tärkeästä asiasta. Ilmastohätätila-julistuksella vaikutetaan myös
kaupungin julkisuuskuvaan, mikä omalta osaltaan luo paineita
hiilineutraalisuustoimenpiteiden edistämiseen.
Lisätietoja: ympäristöasiantuntija Timo Martikainen, puh. 020 615 6755,
timo.martikainen(at)kouvola.fi, ympäristöjohtaja Hannu Friman, puh.
020 615 7900, hannu.friman(at)kouvola.fi
Ympäristöjohtajan ehdotus:
Rakennus- ja ympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle yllä
olevan vastauksen valtuustoaloitteeseen ilmastohätätilan julistamisesta
Asian käsittely:
Keskustelun aikana jäsen Ukko Bamberg teki seuraavan
muutosesityksen: ”Rakennus- ja ympäristölautakunta vastaa
kaupunginhallitukselle asiaa koskevasta valtuustoaloitteesta, ettei
Kouvolaan tarvitse julistaa ilmastohätätilaa.” Jäsenet Mia Ylä-Outinen ja
Esa Vanninen kannattivat esitystä.
Pauliina Klemola ja Sanna Jacksen kannattivat esittelijän ehdotusta.
Puheenjohtaja totesi, että asiasta on suoritettava äänestys, koska oli
tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys. Ne, jotka
kannattavat ympäristöjohtajan ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka
kannattavat Ukko Bambergin muutosesitystä äänestävät EI.
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Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoa. Puheenjohtajan
esitykset hyväksyttiin.
Suoritettiin äänestys, jossa annettiin 5 JAA-ääntä (Kuisma, Jacksen,
Klemola, Koskinen, Purontakanen) ja 3 EI-ääntä (Bamberg Ylä-Outinen,
Vanninen). Puheenjohtaja totesi Ukko Bambergin muutosesityksen
tulleen hylätyksi.
Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös:
Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi ympäristöjohtajan
päätösehdotuksen.
Ukko Bamberg jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.
”Eriävä mielipide
Rakennus- ja ympäristölautakunnan olisi tullut vastata
kaupunginhallitukselle, ettei Kouvolaan tarvitse julistaa ilmastohätätilaa.
Perustelut: Ympäristöjohtajan esityksessäkin todetaan, ettei
ilmastohätätilajulistuksella ei ole konkreettisia vaikutuksia. Kouvolalla ei
ole myöskään ylimääräisiä resursseja asian edistämiseen. Hätätilaa ei
tule julistaa kevyesti markkinointi mielessä tai julkisuuskuvan
parantamiseksi, vaan ainoastaan todelliseen hätätilanteeseen.
Ilmastojulistuksella lietsotaan paniikkia ja maailmanlopun tunnelmaa.
Lisäksi julistus vie huomiota ongelmilta, joihin Kouvola tulisi keskittyä.
Parempia hätätilan aiheita ovat kaupungin talous, yrittäjien tilanne
korona-aikana, hoitajien työtaakka sekä lastensuojelun ja
vanhustenhoidon resurssit.”
____________
Kh 29.03.2021 § 114

Lisätietoja: ympäristöasiantuntija Timo Martikainen, puh. 020 615 6755,
timo.martikainen(at)kouvola.fi, ympäristöjohtaja Hannu Friman, puh.
020 615 7900, hannu.friman(at)kouvola.fi
Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto päättää merkitä valtuustoaloitteeseen saadun
vastauksen tiedoksi ja toteaa lisäksi, ettei aloite anna aihetta muihin
kuin vastauksessa mainittuihin toimenpiteisiin ja että valtuustoaloite on
käsitelty loppuun.
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Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.
____________
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Eron myöntäminen keskusvaalilautakunnan varajäsenen luottamustoimesta sekä
keskusvaalilautakunnan täydentäminen
4584/00.02.03.06/2021

Kh 29.03.2021 § 115

Valmistelija: kaupunginlakimies Päivi Sandås, puh. 020 615 8212,
paivi.sandas(at)kouvola.fi
Kuntalain 70 §:n 3 momentissa säädetään, että luottamustoimesta voi
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön
valinnut toimielin. Vaalilain 14 §:n 1 momentin mukaan ”Kunnan
keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. Jos varajäsen
on kuollut taikka estynyt tai esteellinen, saa kunnanhallitus tarvittaessa
määrätä väliaikaisen varajäsenen.” Vaalilaki erityislakina syrjäyttää
kuntalain noudattamisen.
Risto Rasimus 11.3.2021 ilmoittanut, että hän on esteellinen
osallistumaan keskusvaalilautakunnan työskentelyyn koskien
kuntavaaleja 2021 hallintolain 28 § 1 momentin 1 kohdan ja 2 momentin
3 kohdan perusteella tämän vaalikauden loppuun saakka ja että hänen
sijaiseksi voidaan valita vaalilain 14 § momentin mukainen väliaikainen
varajäsen.
Keskusvaalilautakunnan päätösvaltaisuuden varmistamiseksi etenkin
ääntenlaskentakokouksia varten vaalipäivänä ja vaalipäivän jälkeisen
päivänä on tarpeellista, että keskusvaalilautakunnan käytössä on viisi
varajäsentä.
Lisätietoja: kaupunginlakimies Päivi Sandås, puh. 020 615 8212,
paivi.sandas(at)kouvola.fi
Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää myöntää Risto Rasimukselle eron
keskusvaalilautakunnan varajäsenen luottamustoimesta.
Kaupunginhallitus päättää valita Risto Rasimuksen tilalle uuden
varajäsenen keskusvaalilautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös pannaan täytäntöön pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen
mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus päätti myöntää Risto Rasimukselle eron
keskusvaalilautakunnan varajäsenen luottamustoimesta.
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Kaupunginhallitus päätti valita Asko Hiltusen varajäseneksi
keskusvaalilautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös pannaan täytäntöön pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen
mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
__________
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Ilmoitusasiat
Kh 29.03.2021 § 116
Saapuneet kirjeet

Kymen jätelautakunta 18.2.2021, ote pöytäkirjasta; § 6 Kymen
jätelautakunnan vuoden 2021 talousarvion käyttösuunnitelma.
Oikeusministeriön kirje 8.3.2021: Vuoden 2021 kuntavaalit, uusi
vaalipäivä 13.6.2021.
Maahanmuuttoasioiden neuvosto 4.3.2021, ote pöytäkirjasta; § 4
Kaikkien Kouvola suunnitelman vuosikatsaus 2020.
Maahanmuuttoasioiden neuvosto 4.3.2021, ote pöytäkirjasta; § 5
Maahanmuuttoasioiden neuvoston toimintasuunnitelma 2021.
Jenny Hasun ym. 15.3.2021 jättämä valtuustoaloite monipaikkaisuutta
edistävän toimenpideohjelman laatimisesta Kouvolaan. Aloite
lähetetään valmisteltavaksi konsernipalvelujen toimialan hyvinvointi ja
elinvoima -palveluun.
Ville Kauniston ym. 15.3.2021 jättämä valtuustoaloite nuorten
oikeudenmukaisen 2. asteen opiskelujen aloittamisesta. Aloite
lähetetään valmisteltavaksi kasvatuksen ja opetuksen toimialalle.
Janne Wallin ym. 15.3.2021 jättämä valtuustoaloite
yksityistierahoituksen määräytymisperiaatteista. Aloite lähetetään
valmisteltavaksi konsernipalveluiden toimialalle talous ja tietohallinto palveluun.
Sinikka Rouvarin ym. 15.3.2021 jättämä valtuustoaloite ohjeistuksen
laatimisesta kouluille alaikäisten lasten lainvastaisiin tekoihin
puuttumisesta. Aloite lähetetään valmisteltavaksi kasvatuksen ja
opetuksen toimialalle.
Jouni Sunisen ja Päivi Kossilan 15.3.2021 jättämä valtuustoaloite
Eskolanmäen asukkaiden ja kaupan turvallisuuden lisäämisestä
Karhupuiston alueella. Aloite lähetetään valmisteltavaksi asuminen ja
ympäristö toimialalle.

Viranhaltijapäätökset

Hallintojohtajan päätökset:
4.3.2021: Päätän nimetä 1.3.2021 alkaen sijaiset seuraavasti:
Arkistopäällikön 1. sijainen on hallintojohtaja, 2. sijainen
hallintopalvelupäällikkö, 3. sijainen kaupunginlakimies ja 4. sijainen
konsernipalvelujen toimialajohtaja.
Hallintopalvelupäällikön 1. sijainen on hallintojohtaja, 2. sijainen
kaupunginlakimies, 3. sijainen arkistopäällikkö ja 4. sijainen
konsernipalvelujen toimialajohtaja.
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Hankintapäällikön 1. sijainen on hallintojohtaja, 2. sijainen
hallintopalvelupäällikkö, 3. sijainen arkistopäällikkö ja 4. sijainen
konsernipalvelujen toimialajohtaja.
Tulostuspalvelupäällikön 1. sijainen on hallintojohtaja, 2. sijainen
hallintopalvelupäällikkö ja 3. sijainen arkistopäällikkö ja 4. sijainen
konsernipalvelujen toimialajohtaja.
Viestintä- ja markkinointipäällikön 1. sijainen on yhteyspäällikkö, 2.
sijainen hallintojohtaja, 3. sijainen kaupunginlakimies ja 4. sijainen
konsernipalvelujen toimialajohtaja.
11.3.2021: Valitsen pysäköinnintarkastajan viransijaiseksi (virka nro
10017) Aija Pillin ajalle 13.3. - 31.5.2021.
Päätös laitetaan täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Toimitilajohtajan päätökset:
5.3.2021: Päätän myydä Kouvolan Hansapysäköinti Oy:n Torikatu 3-7
autopaikkaosakkeen nro 271 perustelukohdan mukaisesti hintaan
14 000 euroa.
5.3.2021: Päätän myydä Kouvolan Hansapysäköinti Oy:n Torikatu 3-7
autopaikkaosakkeen nro 272 perustelukohdan mukaisesti hintaan
14 000 euroa.
5.3.2021: Päätän myydä Kouvolan Hansapysäköinti Oy:n Torikatu 3-7autopaikkaosakkeen nro 260 perustelukohdan mukaisesti hintaan
14 000 euroa.
10.3.2021: Päätän myydä Kouvolan Hansapysäköinti Oy:n Torikatu 3-7
autopaikkaosakkeen nro 321 perustelukohdan mukaisesti hintaan
14 000 euroa.
10.3.2021: Päätän myydä Kouvolan Hansapysäköinti Oy:n Torikatu 3-7
autopaikkaosakkeen nro 323 perustelukohdan mukaisesti hintaan
14 000 euroa.
10.3.2021: Päätän myydä Kouvolan Hansapysäköinti Oy:n Torikatu 3-7
autopaikkaosakkeen nro 274 perustelukohdan mukaisesti hintaan
14 000 euroa.
19.3.2021: Päätän myydä Kouvolan Hansapysäköinti Oy:n Torikatu 3-7
autopaikkaosakkeen nro 257 perustelukohdan mukaisesti hintaan
14 000 euroa.
19.3.2021: Päätän myydä osoitteessa Jaalantie 97 sijaitsevan Pankki
niminen tilan (286-470-2-55) sillä olevineen rakennuksineen ja
liittymineen sekä Pankki II niminen tilan (286-470-2-222) korkeimman
tarjouksen jättäneelle perustelukohdan mukaisesti hintaan 49 000
euroa.
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19.3.2021: Päätän myydä Tervamäentie 6 Suojarinne-nimisen tilan
(286-470-32-45) rakennuksineen ja liittymineen perustelukohdan
mukaisesti hintaan 12 500 euroa.
Konsernipalvelujen toimialajohtajan päätökset:
8.3.2021: Siirrän turvallisuuspäällikön kaupunginjohtajan alaisuuteen
ajalle 1.4.-31.12.2021.
Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön päätökset:
8.3.2021: Tyhjennysvälipäätökset 8 kpl
17.3.2021: Tyhjennysvälipäätökset 6 kpl
17.3.2021: Kohtuullistamispäätöksiä 5 kpl
Tilapalveluiden rakennuttajapäällikön päätökset:
9.3.2021: Päätän valita Kouvola-talon korjaustyöt, vaihe 2 –hankkeen
rakennusautomaatiourakoitsijaksi Schneider Electric Finland Oy:n
hintaan 43 750 € (alv 0%).
9.3.2021: Päätän valita Kouvola-talon korjaustyöt, vaihe 2 –
hankkeensähköurakoitsijaksi Kymen sähköurakointi Oy:n hintaan 73
200 € (alv 0%).
9.3.2021: Päätän valita Kouvola-talon korjaustyöt, vaihe 2 –hankkeen
LVI-urakoitsijaksi R.A. Wickholm Oy:n hintaan 267 000 € (alv 0%).
9.3.2021: Päätän valita Kouvolan Kaupungintalo - Muutos- ja
korjaustyöt 2021 –hankkeen rakennusautomaatiourakoitsijaksi Siemens
Osakeyhtiön hintaan 37 000 € (alv 0%).
9.3.2021: Päätän valita Kouvolan Kaupungintalo - Muutos- ja
korjaustyöt 2021 –hankkeen sähköurakoitsijaksi Sähkö Ollikka Oy:n
hintaan 143 000 € (alv 0%).
9.3.2021: Päätän valita Kouvolan Kaupungintalo - Muutos- ja
korjaustyöt 2021 –hankkeen LVI-urakoitsijaksi R.A. Wickholm Oy:n
hintaan 215 000 € (alv 0%).
18.3.2021: Päätän tilata Kotiharjun palvelukeskuksen keittiön padat
sekä vaunutäyttöisen uunin asennettuna Dieta Oy:n tarjouksen
mukaisesti hintaan 36 521 € (alv. 0%).
Hankintapäällikön päätökset:
10.3.2021: Päätän, että Sarkolan koulun rakennusvaiheen LVIvalvontatyöt hankitaan Sitowise Oy:ltä hintaan 85,00 €/tunti.
Sopimuskausi alkaa välittömästi sopimuksen allekirjoituksen jälkeen ja
päättyy rakennuksen vastaanottotarkastukseen.
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10.3.29021: Päätän, että Lappeenrannan Yrityskylä tilausajot 2021
hankitaan seuraavilta liikennöitsijöiltä:
-Linja-autoliikenne P. Puolakka Ky ja
-Kari Väisänen Ky
11.3.2021: Liikuntapaikkojen traktori hankitaan Agco Suomi Oy:ltä.
Hankinnan arvo on 93.600 euroa alv 0 %.
12.3.2021: Hyväksyn Reidica Oy:n tarjouksen omien tekstiilien
pesulapalveluista ajalle 1.3.2021- 28.2.2022.
19.3.2021: Päätän, että Kouvolan kaupungin liikennealueiden ja
kiinteistöjen piha-alueiden hiekoituksen poistotyöt 2021 hankitaan
seuraavasti;
VRJ Etelä-Suomi Oy
- Kohde 7 (Elimäki kk sekä kiinteistöt)
- Kohde 11 (Kouvolan kiinteistöt, Ryhmä A)
- Kohde 12 (Kouvolan kiinteistöt, Ryhmä B)
- Kohde 14 (Korian kiinteistöt)
Seppo Ruohoniemi Oy
- Kohde 1 (Anjala, Inkeroinen sekä kiinteistöt)
- Kohde 2 (Myllykoski länsiosa, Keltakangas, Ummeljoki sekä kiinteistöt)
M.T. Motorworks Oy
- Kohde 3 (Voikkaa (talvikunnossapidon itä ja länsi), Pilkanmaa sekä
kiinteistöt)
- Kohde 6A (Valkeala kk, sekä kiinteistöt)
- Kohde 6B (Niinistö, Lautaro, Jokela sekä kiinteistöt)
Huhdanoja Oy
- Kohde 4 (Kuusankoski länsi (talvityöalueet Ksnktie länsi puoli), ei
kiinteistöjä)
Helenius Mika Asko
- Kohde 9 (Myllykoski koillinen sekä alueen kiinteistöt ja Ekoparkin alue)
Kuiluvuori Oy
- Kohde 8 (Jaala kk, Vuohijärvi, Kääpälä, Tuohikotti sekä alueiden
kiinteistöt)
Pilli-Sihvola Jukka
- Kohde 10 (Sippola, Kaipiainen, Utti sekä alueiden kiinteistöt)
Riku Espo (1215138-3)
- Kohde 13 (Kuusankosken kiinteistöt)
- Kohde 5 (Kuusankoski itä (talvityöalueet Ksnktie itä puoli), ei
kiinteistöjä)
22.3.2021: Hankintaoikaisu päätökseen § 6/2021 Kouvolan kaupungin
liikennealueiden ja kiinteistöjen piha-alueiden hiekoituksen poistotyöt
2021. Korjataan kohde 6A (Valkeala kk, sekä kiinteistöt) yllä mainitun
mukaisesti.
Apulaiskaupunginjohtajan päätökset:
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12.3.2021: Hyväksyn 10.000.000 milj.euron pitkäaikaisen lainan
nostamisen Kouvolan kaupungille Kuntarahoitus Oyj:ltä. Luoton
nostopäivä on 8.4.2021.
12.3.2021: Hyväksyn Kouvolan kaupungin ja Kotkan kaupungin välisen
aiesopimuksen hankekumppanuudesta ajalle 1.9.2021 - 31.8.2022.
Aiesopimus koskee valtionavustuksen hakemista ja hankeyhteistyötä
maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelujen kehittämiseksi.
Tilapalveluiden suunnittelupäällikön päätökset:
12.3.2021: Päätän hankkia Inkeroisten yhtenäiskoulun ja Anjalan
alakoulun rakennusten asbesti- ja haitta-aine-, purkujätteen
hyötykäyttökelpoisuus- sekä purkujätteen määräarvioselvitykset
Vahanen Rakennusfysiikka Oy:ltä hintaan 28.930 (alv. 0 %).
Talousjohtajan päätökset:
19.3.2021: Hyväksyn Railgate Finland Oy:n liittämisen konsernitiliin ja
myönnän sisäiseksi tililimiitiksi 500.000 euroa.
Lisätietoja: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651,
katja.tommiska(at)kouvola.fi
Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää
1. merkitä edellä mainitut asiakirjat tiedoksi ja
2. toteaa ettei edellä lueteltuihin pöytäkirjoihin sisältyvissä päätöksissä
tarkoitettuja asioita ole aihetta ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Jäsen Miia Witting poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi
(osallisuusjäävi).
____________
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Muut asiat
Kh 29.03.2021 § 117
1. Lautakuntien kuulumiset.
2. Muut mahdollisesti esille nousevat asiat.
Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:
1. Kaupunginhallitus päättää merkitä asian tiedoksi.
2. Kaupunginhallitus päättää merkitä asian tiedoksi.
Kaupunginhallituksen päätös:
1. Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi.
2. Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi.
____________

6/2021

59 (66)

Kouvolan kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus

29.03.2021

6/2021

60 (66)

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 95, § 96, § 97, § 98, § 100, § 101, § 104, § 112, § 113, §
114, § 116, § 117

Muutoksenhakukielto
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 99, § 102, § 103, § 107, § 108, § 109, § 110, § 111, §
115

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
Sähköpostiosoite:

kirjaamo@kouvola.fi
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Faksinumero:

020 615 3054

Puhelinnumero:

020 615 6200

Kirjaamon aukioloaika:

ma-pe klo 9.00-15.00
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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.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 105, § 106
Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen
markkinaoikeudelle taikka molemmat.
1 Ohjeet hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiseksi
Oikaisuvaatimusoikeus
Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti
tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt
ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Oikaisuvaatimusaika
Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta
ratkaisusta.
Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta
hankintaoikaisua. Hankintaoikaisuvaatimuksen vireille tulo ja käsittely
eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi
hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.
Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan
vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä
kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon
tapahtuneen myöhemmin.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Kouvolan
kaupunginhallitus.
Oikaisuvaatimus toimitetaan Kouvolan kaupungin kirjaamoon.
Postiosoite:

PL 85, 45101 Kouvola

Käyntiosoite:

Torikatu 10, 3 krs. Kouvola
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Kaupungin kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 9.00-15.00
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla:


toimielimen tai hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon
hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu



miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi



millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan
oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä
tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö,
oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat
yhteystiedot.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa
haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
2 Valitusosoitus markkinaoikeudelle
Valitusoikeus
Tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai se, jota asia
koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa valitus on tehtävä 30 päivän
kuluessa päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksisaannista, jos
hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 130 §:n 1
tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen
tekemisestä siinä tapauksessa, että asianosainen on saanut
hankintapäätöksen tiedoksi ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut
olennaisesti puutteellinen.
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Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan
vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä
kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon
tapahtuneen myöhemmin.
Hankintaoikaisun vireille tulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka
kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla
markkinaoikeudelle.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään markkinaoikeudelle.
Osoite:

Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

Sähköpostiosoite:

markkinaoikeus@oikeus.fi

Faksinumero:

029 564 3314

Puhelinnumero:

029 564 3300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:


päätös, johon haetaan muutosta



miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi



perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
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Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella,
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai
eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:


päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai
jäljennöksenä



todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta



asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Ilmoitus valituksen tekemisestä päätöksen tehneelle viranomaiselle
Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti päätöksen
tehneelle viranomaiselle asian saattamisesta markkinaoikeuden
käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa
koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.
Ilmoitus on tehtävä Kouvolan kaupungin kirjaamoon, osoitteeseen:
Postiosoite:

PL 85, 45101 Kouvola

Käyntiosoite:

Torikatu 10, 3 krs. Kouvola

Sähköpostiosoite:

kirjaamo@kouvola.fi

Faksinumero:

020 615 3054

Kaupungin kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 9.00-15.00
Oikeudenkäyntimaksu
Markkinaoikeus perii 1.1.2019 jälkeen vireille tulleista asioista
tuomioistuinmaksulain (1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksen
1383/2018 perusteella oikeudenkäyntimaksua 2 050 euroa. Jos
hankinnan arvo on vähintään 1 miljoonaa euroa, maksu on 4 100 euroa.
Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, maksu on 6 140
euroa. Oikeudenkäyntimaksuista voi kysyä tarkemmin
markkinaoikeudesta puh. 029 56 43300.

