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Pöytäkirjan tarkastus
Harri Helminen
puheenjohtaja
Katja Tommiska
sihteeri
Maria Eloranta
pöytäkirjan tarkastaja
Janne Wall
pöytäkirjan tarkastaja
Pöytäkirja on tarkastettu 20.5.2021.
Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Pöytäkirja on nähtävänä
Yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 20.5.2021
lähtien
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Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kh 17.05.2021 § 184
Hallintosäännön 138 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja
toteaa läsnä olevat sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja
päätösvaltainen.
Kuntalain (410/2015) 103 § 2 mom. mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Hallintosäännön 130 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai
hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on
ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Kokouskutsu lähetetään, mikäli mahdollista vähintään neljä päivää
ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden.
Kaupunginhallituksen päätös:
Läsnäolotarkastuksen tultua suoritetuksi kaupunginhallitus totesi
kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
____________
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Pöytäkirjan tarkastajat
Kh 17.05.2021 § 185
Kuntalain (410/2015) 107 §:n mukaisesti toimielimen kokouksista
pidetään pöytäkirjaa.
Hallintosäännön 149 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen
päättämällä tavalla.
Hallintosäännön 150 §:ssä todetaan, että pöytäkirja pidetään
tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla kuntalain
140 §:n mukaisesti salassapitosäännökset huomioiden.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi
tarkastusvuorossa olevat jäsenet Maria Elorannan ja Ville Kauniston
sekä varalle Kimmo Jokirannan.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Maria Elorannan ja
Janne Wallin.
____________
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Ajankohtaiset infoasiat
Kh 17.05.2021 § 186
1. Kaupunginjohtajan ajankohtaiset infoasiat.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
1. Kaupunginhallitus päättää merkitä asian tiedoksi.
Kaupunginhallituksen päätös:
1. Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi.
____________
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Ammatillisen koulutuksen yhtiöittämisselvitys
4550/00.01.00.03/2021

Kaopla 24.03.2021 § 27

Valmistelija: kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615
7727, veikko.niemi(at)kouvola.fi
Kasvatus- ja opetuslautakunta käsitteli 30.9.2020 §65 Kouvolan seudun
ammattiopiston (KSAO) yhtiöittämisselvityksen loppuraportin ja esitti,
että KSAO yhtiöitetään työryhmän esityksen mukaisesti. Syksyn 2020
aikana käytiin jatkoneuvotteluja Aikuiskoulutus Taitajan ja Parik-säätiön
kanssa edellytyksistä perustaa yhteinen ammatillisen koulutuksen yhtiö
Kouvolan seudulle. Neuvottelujen tuloksena päätettiin teettää yhteinen
yhtiöittämisselvitys.
Selvityksen tekijäksi valittiin avoimen hankintakilpailutuksen kautta PricewaterhouseCoopers Oy (PwC Oy). Yhtiöittämisselvitystä ohjasi kaupungin, KSAO:n, Aikuiskoulutus Taitajan, Parik-säätiön ja KRAO Oy:n
johdon edustajista muodostunut työryhmä. Henkilöstön edustajia
tiedotettiin selvitystyöstä yt-ryhmän kokouksissa ja yhteisessä
infotilaisuudessa.
Keskeisenä tavoitteena uudelle koulutusyhtiölle on vastata mahdollisimman hyvin Kouvolan seudun elinkeinoelämän koulutustarpeisiin. Se
vahvistaisi osaltaan Kouvolan elinvoimaa ja vetovoimaa sekä
varmistaisi laadukkaan ammattityövoiman saatavuuden ja riittävyyden,
parantaen samalla alueen kilpailukykyä. Tavoitteena on myös
ammatillisen koulutuksen tehokkuuden ja taloudellisuuden
varmistaminen.
Yhtiöittämisellä saavutettavia hyötyjä ovat mm.
–

–
–
–
–

Jatkuvaan oppimiseen ja työelämään kohdistuvat koulutus- ja muut
palvelut tulevat joustavammiksi – kilpailu oppilaitosten välillä
poistuu.
Maksullinen palvelutoiminta, työvoimakoulutus, yrityskoulutukset ja
vientikoulutus edellyttävät kuntalain mukaan yhtiöittämistä
Kansainvälinen yhteistyö, laatutyö, TKI-toiminta ja hankkeistami-nen
tehostuvat.
Päätöksenteko nopeutuu ja tapahtuu ammatillisen koulutuksen
näkökulmasta.
resurssien joustava suuntaaminen koulutuksen järjestämiseen ja
kehittämiseen mm. tilat ja henkilöstö
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Tämä selvitys yhdessä aiemmin vuonna 2020 tehdyn selvityksen
kanssa antaa riittävät tiedot yhtiöittämiseen liittyvälle päätöksenteolle
sekä antaa suuntaviivat valitun yhtiöittämisvaihtoehdon ja yhtiön
perustamisen käytännön toteuttamiselle.
PwC:n laatima yhtiöittämisselvitys on liitteenä.
Yhtiöittämisprosessin aikataulu on kireä, kun uuden yhtiön toiminnan
aloittamisen tavoiteaika on vuoden 2022 alusta.
Kaupunginvaltuusto päättää kaupungin osalta kaupunginhallituksen
esityksestä yhtiöittämisestä (liiketoimintasiirto, liiketoimintakauppa, muu
ap-porttisijoitus tai näiden yhdistelmä), yhtiön perustamisesta,
osakkeiden merkinnästä ja mahdollisesta apportista sekä
konserniohjauksen periaatteista ja yhtiön tavoitteiden asettamisesta.
PwC:n yhtiöittämisselvitystä esitellään tarkemmin kokouksessa.
Lisätietoja: kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727,
veikko.niemi(at)kouvola.fi, rehtori Timo Olli, puh. 020 615 8130,
timo.olli(at)ksao.fi, kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615
7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi.
Kasvatus- ja opetusjohtajan ehdotus:
Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle
Kouvolan kaupungin, Aikuiskoulutus Taitajan ja Parik-säätiön yhteisesti
omistaman ammatillisen koulutuksen yleishyödyllisen yhtiön
perustamista niin, että
–
–
–
–
–

kaupungin omistusosuus on yli 50 %
kenelläkään osakkuusyhteisöllä ei ole enemmistöä/määräysvaltaa
yhtiön hallituksessa.
yhtiön hallitukseen voidaan valita asiantuntijajäseniä
yhtiö ei jaa osinkoja, vaan mahdollinen voitto käytetään toiminnan
kehittämiseen
yhtiö vuokraa tarvittavat kiinteistöt osakkuusyhteisöiltä pitkillä
vuokrasopimuksilla

Lisäksi lautakunta esittää, että perustettavan yhtiön elinkeinotoiminta
keskitetään perustettavan yhtiön tytäryhtiöön. Tytäryhtiöjärjestelyt
tarkentuvat yhtiöittämisen jatkoselvitysten aikana, jolloin myös Kouvolan
Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n asemaa tarkastellaan.
Kouvolan seudun työpajatoiminnan kokonaisjärjestelyistä tehdään
yhteinen selvitys tavoitteena työpajatoiminnan keskittäminen yhdelle
toimijalle.
Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös:
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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Varajäsen Tomi Vanhalakka poistui kokouksesta esteellisenä asian
käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi).
Kaupunginhallituksen varaedustaja Birgit Koskela sekä asiantuntijat
controller Jonna Paju, Kouvolan seudun ammattiopiston rehtori Timo
Olli ja kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva poistuvat kokouksesta
tämän asian käsittelyn jälkeen klo 20.02.
____________
Kh 26.04.2021 § 160

Valmistelija: kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615
7727, veikko.niemi(at)kouvola.fi
Kouvolan seudun ammatillisen koulutuksen järjestäjien yhteisen yhtiön
perustamisesta on keskusteltu heti uuden Kouvolan kaupungin
perustamisesta 2009 lähtien. Kouvolan aikuiskoulutussäätiön kanssa on
pidetty vuosien varrella useita fuusioneuvotteluja. Vuoden 2018 alusta
alkaen Suomessa toteutettu ammatillisen koulutuksen reformi on
edellyttänyt oppilaitosten ja yritysten välistä tiivistä yhteistyötä.
Kouvolan seudun ammattiopiston yhtiöittämisselvityksen loppuraportin
julkaisemisen jälkeen syksyn 2020 aikana käytiin jatkoneuvotteluja
Aikuiskoulutus Taitajan ja Parik-säätiön kanssa edellytyksistä perustaa
yhteinen ammatillisen koulutuksen yhtiö Kouvolan seudulle. Yhteisen
yhtiöittämisselvityksen loppuraportin perusteella todettiin, että Kouvolan
seudun ammatillisen koulutuksen ja siihen liittyvän TKI-toiminnan
keskittäminen uudelle yhtiölle on perusteltua.
Keskeisenä tavoitteena uudelle koulutusyhtiölle on vastata
mahdollisimman hyvin Kouvolan seudun elinkeinoelämän
koulutustarpeisiin. Se vahvistaisi osaltaan Kouvolan elinvoimaa ja
vetovoimaa sekä varmistaisi laadukkaan ammattityövoiman
saatavuuden ja riittävyyden, parantaen samalla alueen kilpailukykyä.
Tavoitteena on myös ammatillisen koulutuksen tehokkuuden ja
taloudellisuuden varmistaminen hyödyntämällä olemassa olevat tilat ja
henkilöstö. Yhtiöittämisen kautta vastataan myös ulkopäin tulevaan
kilpailuun työvoimakoulutuksessa. Päätöksenteko nopeutuu ja tapahtuu
ammatillisen koulutuksen näkökulmasta.
Kouvolan kaupunki ja Kouvolan aikuiskoulutussäätiö ovat neuvotelleet
uuden yhteisen osakeyhtiön perustamisesta. Parik-säätiön liiketoimintaa
ja käyttöomaisuutta ei olla siirtämässä yhtiöön, joten se ei ole tulossa
osakkaaksi vaan yhtiön kumppaniksi. Yhtiön omistus jakaantuu 60 %
Kouvolan kaupunki ja 40 % Kouvolan aikuiskoulutussäätiö. Yhtiön
toimialana on yleishyödyllisenä yhteisönä tarjota ja järjestää toisen
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asteen koulutusta, aikuiskoulutusta sekä muuta koulutusta ja työelämän
kehitystä palvelevaa toimintaa pääosin omana toimintanaan. Yhtiön
tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille, eikä yhtiö jaa
omistajilleen osinkoa. Mahdollinen voitto käytetään yhtiön oman
toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiön toiminta on
yleishyödyllistä verovapaata tutkintoon tai osatutkintoon johtavaa
koulutusta, opiskelijoiden tuottamaa palvelua ja hanketoimintaa. Yhtiö
noudattaa ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöä ja opetus- ja
kulttuuriministeriön sekä opetushallituksen antamia strategisia linjauksia
ja määräyksiä sekä ohjeita.
Perustettavalla yleishyödyllisellä yhtiöllä on 100 % omistettu tytäryhtiö,
joka harjoittaa elinkeinotoimintaa eli markkinaehtoista toimintaa. Yhtiö
tuottaa maksullista koulutuspalvelua, kuten täydennys- ja lisäkoulutusta.
Kouvolan aikuiskoulutussäätiön hallitus tulee käsittelemään säätiön
sääntöjen muutosta koskien yleishyödyllisen yhtiön perustamista.
Kouvolan kaupunki ja Kouvolan aikuiskoulutussäätiö tulevat laatimaan
esisopimuksen koskien ammatillisen koulutuksen siirtämistä yhteiseen
yhtiöön ja tämän yhtiön hallintaa. Lisäksi laaditaan osakassopimus,
jossa sovitaan tarkemmin perustettavan yhtiön hallinnosta ja
päätöksenteosta.
Hakemus opetus- ja kulttuuriministeriölle uuden yhtiön ammatillisen
koulutuksen järjestämisluvasta 1.1.2022 alkaen tullaan viemään
kasvatus- ja opetuslautakunnan päätettäväksi. Haettava järjestämislupa
esitetään haettavaksi siten, että luvan sisältö on Kouvolan kaupungin ja
Kouvolan aikuiskoulutussäätiön nykyisten ammatillisten koulutuksen
järjestämislupien mukainen. Järjestämislupa hakemus tarvittavine
asiakirjoineen on toimitettava opetus- ja kulttuuriministeriöön
viimeistään kesäkuun loppuun mennessä, jotta päätös voidaan tehdä
1.1.2022 lukien. Opetus- ja kulttuuriministeriöstä saadun tiedon mukaan
uusi yhtiö on oltava olemassa ja rekisteröitynyt (eli Y-tunnus), kun lupaa
haetaan.
Osakeyhtiö syntyy, kun se rekisteröidään kaupparekisteriin.
Osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiön voi perustaa ilman osakepääomaa,
jolloin osakkeista ei makseta mitään.
Kouvolan kaupungin ja Kouvolan aikuiskoulutussäätiön yhteisen
osakeyhtiön perustaminen ja rekisteröinti kaupparekisteriin esitetään
aloitettavan mahdollisemman pian, jotta yhtiö täyttää opetus- ja
kulttuuriministeriön järjestämislupa hakemuksen vaatimukset ennen
kesäkuun 2021 loppua.
Perustettavan yhtiön osakkeilla ei ole merkintähintaa ja osakepääoma
on nolla euroa. Kouvolan seudun ammattiopiston (KSAO) ja
Aikuiskoulutus Taitajan käyttöomaisuus, joka muodostuu erilaisista
teknisistä laitteista, ohjelmistoista ja kulkuvälineistä, siirretään uudelle
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yhtiölle apporttiluovutuksella, kun se aloittaa toimintansa 1.1.2022.
Apporttisijoituksen vastikkeena Kouvolan kaupunki ja Kouvolan
aikuiskoulutussäätiö saavat osakeyhtiön osakkeita. Apporttiomaisuuden
arvolla katetaan yhtiön osakepääoman / sijoitetun vapaan oman
pääoman korotus.
Tarkoituksenmukaista on, että perustamisvaiheessa yhtiön hallitus
muodostetaan Kouvolan kaupungin viranhaltijoista ja Kouvolan
Aikuiskoulutussäätiön edustajista. Perustamisvaiheen jälkeinen yhtiön
hallitus määritellään osakassopimuksessa, jolloin kenelläkään
osakkuusyhteisöllä ei ole enemmistöä/määräysvaltaa yhtiön
hallituksessa ja yhtiön hallitukseen voidaan valita asiantuntijajäseniä.
Hallintosäännön mukaan hallituksen jäsenistä päättää
kaupunginhallituksen konsernijaosto.
Kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi ja kehittämispäällikkö Karoliina
Kanerva ovat kokouksessa paikalla asiantuntijoina.
Oheismateriaalina on evaus Kouvolan Seudun ammatillisen
koulutuksen yhtiöittäminen ja perustettavan yhtiön
yhtiöjärjestysluonnos.
Lisätietoja: kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727,
veikko.niemi(at)kouvola.fi, rehtori Timo Olli, puh. 020 615 8130,
timo.olli(at)ksao.fi, kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615
7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää Kouvolan kaupungin ja Kouvolan
aikuiskoulutussäätiön yhteisesti omistaman ammatillisen koulutuksen
yleishyödyllisen yhtiön perustamisesta seuraavasti:
–
–
–
–

–

yhtiön osakkeilla ei ole merkintähintaa ja osakepääoma on nolla
euroa
kaupungin omistusosuus on 60 % ja Kouvolan aikuiskoulutussäätiön
omistusosuus on 40 %
yhtiö ei jaa osinkoja, vaan mahdollinen voitto käytetään toiminnan
kehittämiseen
Kouvolan kaupunki ja Kouvolan aikuiskoulutussäätiö laativat
esisopimuksen koskien ammatillisen koulutuksen siirtämistä
yhteiseen yhtiöön ja tämän yhtiön hallintaa. Lisäksi laaditaan
osakassopimus, jossa sovitaan tarkemmin perustettavan yhtiön
hallinnosta ja päätöksenteosta. Esisopimus ja osakassopimus
tuodaan myöhemmin päätettäväksi
apulaiskaupunginjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan yhtiön
perustamiseen liittyvät asiakirjat ja tekemään mahdolliset muutokset
yhtiöjärjestykseen.
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Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta
kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 27.4.2021
lukien.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta
kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 27.4.2021
lukien.
Jäsen Jenni Aikio poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi
(yhteisöjäävi).
Kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi liittyi kokoukseen tämän asian
käsittelyn aikana klo 13.30.
Kokous keskeytettiin tämän asian käsittelyn aikana tauon pitämistä
varten klo 15.03 – 15.18.
Kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi sekä kehittämispäällikkö
Karoliina Kanerva poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen
klo 15.30.
___________
Kh 17.05.2021 § 187

Valmistelija: kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124,
karoliina.kanerva(at)kouvola.fi
Kouvolan kaupunki ja Kouvolan aikuiskoulutussäätiö ovat laatineet
esisopimuksen koskien ammatillisen koulutuksen siirtämistä yhteiseen
yhtiöön ja tämän yhtiön hallintaa. Lisäksi on laadittu osakassopimus,
jossa sovitaan tarkemmin perustettavan yhtiön hallinnosta ja
päätöksenteosta.
Oheismateriaalina on esisopimus Kouvolan kaupungin ja Kouvolan
aikuiskoulutussäätiön välillä, perustettavan yhtiön yhtiöjärjestys,
osakassopimus, vuokrien määräytymisperusteet ja luonnos säätiön
uusista säännöistä.
Lisätietoja: kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727,
veikko.niemi(at)kouvola.fi, kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, puh.
020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi.
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Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä esisopimuksen Kouvolan
kaupungin ja Kouvolan aikuiskoulutussäätiön välillä sekä
osakassopimuksen Kouvolan kaupungin ja Kouvolan
Aikuiskoulutussäätiö sr:n välillä Kouvolan Ammattiopisto Oy:tä koskien.
Apulaiskaupunginjohtaja valtuutetaan tekemään tarvittaessa teknisiä
muutoksia edellä mainittuihin sopimuksiin.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Jäsen Jukka Nyberg liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo
13:10.
Kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi, kehittämispäällikkö Karoliina
Kanerva ja kaupunginlakimies Päivi Sandås poistuivat kokouksesta
tämän asian käsittelyn jälkeen klo 13.40.
____________
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Kouvolan kaupungin henkilöstöohjelma vuosille 2021 - 2024
5284/01.00.02/2021

Kh 17.05.2021 § 188

Valmistelija: Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001,
paivi.karhu(at)kouvola.fi.
Kouvolan kaupunkistrategian sisäisen toiminnan linjauksia ovat osaava
henkilöstö ja osallistava johtaminen sekä uudet toimintatavat. Sisäisen
toiminnan linjauksiin kuuluvalla henkilöstöohjelmalla on tarkoitus tukea
kaupunkistrategian toteutumista. Henkilöstöohjelmassa määritellään
kaupunkistrategian tavoitteiden pohjalta johtamiseen ja esimiestyöhön,
osaamisen kehittämiseen sekä henkilöstön ja työyhteisöjen
hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä tavoitteita ja kehittämistoimenpiteitä.
Henkilöstöohjelmaan on sisällytetty myös aiempi työhyvinvointiohjelma.
Henkilöstöohjelmaa on valmistellut työryhmä, johon kuuluivat
kaupunginhallituksen jäsen Jukka Nyberg (pj.), henkilöstöjohtaja Päivi
Karhu, työsuojelupäällikkö Juha Roimola, henkilöstösuunnittelupäällikkö
Annamaija Saarela (sihteeri), kasvun tuen päällikkö Pirjo Piiroinen,
opetuspalvelupäällikkö Kim Strömmer, varhaiskasvatuspäällikkö Helena
Kuusisto, kulttuuripäällikkö Elina Koivisto, kiinteistöpalvelujohtaja Päivi
Takkinen, rakennusvalvontajohtaja Tapani Ryynänen, lakimies Ville
Peurasuo sekä henkilöstön edustajat pääluottamusmies Heli Hamari ja
työsuojeluvaltuutettu Juha Kaitila.
Henkilöstöohjelmaa valmisteleva työryhmä kartoitti päättäjien,
henkilöstön ja henkilöstön edustajien näkemyksiä henkilöstöön ja
henkilöstöjohtamiseen liittyvistä vahvuuksista, heikkouksista,
mahdollisuuksista ja uhista. Kysely tehtiin ajalla 26.5.–2.6.2020.
Vastauksia saatiin yhteensä 366. Eri vastaajaryhmien näkemykset olivat
hyvin samansuuntaisia, mikä kertoo yhtenäisestä tilannekuvasta
henkilöstön ja henkilöstöjohtamisen osalta. Merkittävimmiksi katsotut
asiat on esitetty henkilöstövoimavarojen SWOT-analyysissä.
Henkilöstöohjelman yhteydessä valmisteltiin myös hyvän johtamisen
periaatteet Kouvolan kaupungilla. Määrittelyprosessin aikana
vahvistettiin yhteistä näkemystä siitä, mitä hyvä johtaminen tarkoittaa
Kouvolan kaupungilla, määriteltiin hyvän johtamisen periaatteet
kaupunkistrategian ja arvojen pohjalta sekä konkretisoitiin, mitä hyvän
johtamisen periaatteet tarkoittavat toimintatapoina ja johtamisen
tekoina. Samalla luotiin suunnitelma hyvän johtamisen periaatteiden
käytäntöön viemiseksi ja vakiinnuttamiseksi. Johtamisperiaatteiden
määrittelyä tehtiin johtoryhmän kahdessa työpajassa sekä niiden välillä
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pidetyssä kolmessa työpajassa, joissa oli osallistujina otanta johdosta,
esimiehistä ja henkilöstön edustajista eri toimialoilta.
Hyvän johtamisen periaatteiksi Kouvolan kaupungilla on määritelty
-

Luomme selkeän suunnan yhdessä

-

Toimimme arvostavasti

-

Innostamme vaikuttamaan

-

Uudistamme asiakaslähtöisesti.

Lisäksi jokaisen periaatteen osalta on konkretisoitu tarkemmin, mitä se
tarkoittaa toimintatapoina ja johtamisena.
Henkilöstöohjelmassa on määritelty henkilöstöjohtamisen visioksi
”Rakkaudesta lajiin – me teemme Kouvolaa!”. Henkilöstövision
perusteluina on mm. kuntatyön ihmisläheisyys ja merkityksellisyys sekä
työskentely yhteisen hyvän puolesta. Henkilöstövisio kertoo
motivoituneesta ja sitoutuneesta henkilöstöstä. Siinä tulee esille
henkilöstön tekeminen sekä viestintä- ja markkinointiohjelman
mukainen aktiivisuus ja intohimo. Kaupungin henkilöstö on aktiivisesti
tekemässä ja rakentamassa Kouvolaa yhdessä asukkaiden ja muiden
sidosryhmien kanssa.
Henkilöstöohjelman tavoitteita ovat osaava ja riittävä henkilöstö,
hyvinvoiva henkilöstö ja turvallinen työyhteisö sekä hyvä johtaminen ja
osallistuva työyhteisö. Henkilöstöohjelmassa määritellään tavoitetta
koskevat linjaukset ja mittarit sekä tavoitteiden saavuttamiseksi
tarvittavat kehittämistoimenpiteet seuraavalle kahdelle vuodelle
kerrallaan. Henkilöstöohjelman ja kehittämistoimenpiteiden toteutumista
sekä vaikutuksia seurataan ja arvioidaan vuosittain laadittavassa
henkilöstökertomuksessa.
Henkilöstöohjelma vuosille 2021–2024 on liitteenä.
Henkilöstöohjelma on käsitelty kaupungin yhteistyöryhmässä 11.5.2021.
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.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Kouvolan kaupungin
henkilöstöohjelman vuosille 2021–2024.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
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Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn
aikana klo 13.41 ja poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo
14.03.
____________

Liitteet
Liite[4]

Henkilöstöohjelma 2021 - 2024_kh17052021
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Toisen asteen opiskelijoiden maksuttoman joukkoliikenteen toimeenpanosuunnitelma
5396/08.01.00.01/2021

Kh 17.05.2021 § 189

Valmistelija: joukkoliikennepäällikkö Petri Vainikka, puh. 020 615 6635,
petri.vainikka(at)kouvola.fi
Kouvolan kaupunginvaltuusto on 11.11.2019 (§ 121) päättänyt, että
merkittävänä kehittämistoimenpiteenä osana lukioverkon uudistusta on
maksuton joukkoliikenne toisen asteen opiskelijoille 1.8.2021 alkaen.
Maksuton toisen asteen opiskelijoiden joukkoliikenne toteutetaan
samaan aikaan oppivelvollisuuden laajentumisen yhteydessä
koskemaan kaikkia toisen asteen opiskelijoita, myös maksulliseen
opetukseen osallistuvia. Toisen asteen opiskelijoiden maksuton
joukkoliikenne on kaupunginhallituksen konsernijaostossa 19.11.2019
hyväksytyn joukkoliikenteen kehittämissuunnitelman mukainen.
Toisen asteen opiskelijoille maksuton joukkoliikenne järjestetään
seuraavasti:
1. Maksuttomalla joukkoliikenteellä tarkoitetaan matkustajalle ilmaista
kausituotetta (kuukausilippua), ei koulumatkaoikeutta.
2. Maksuttomuus toteutetaan kahdella erilaisella 30 vuorokauden
kausituotteella: toisen asteen opiskelija ja toisen asteen opiskelija
Kela. Maksuttoman lipputuotteen voi toistaiseksi ladata ainoastaan
Waltti-kortille, mobiilimahdollisuus on tulossa myöhemmin.
3. Maksutonta joukkoliikennettä haetaan lukuvuosittain oppilaitoksen
kautta (hakemus ja ostotodistus) TVV lippu- ja maksujärjestelmän,
Kelan ja joukkoliikenneyksikön ohjeistamalla tavalla, jotta kaupunki
saa Kela-koulumatkatukeen oikeutetuista opiskelijoista korvauksen
koulumatkatukilain perusteella.
4. Opiskelijalla on oikeus maksuttomaan joukkoliikenteeseen todellisen
opiskelun aloittamispäivästä alkaen. Maksuton matkustaminen voi
alkaa vasta opintojen alkaessa ja kun hakemus on käsitelty ja
lipputuote on ladattu matkakortille.
5. Osto-oikeus maksuttomaan joukkoliikenteen lipputuotteeseen
päättyy viimeistään seuraavan lukuvuoden elokuun lopussa, tai kun
opiskelija valmistuu toisen asteen oppilaitoksesta.
6. Mikäli opiskelija keskeyttää opintonsa tai tapahtuu muita etuuteen
vaikuttavia muutoksia, opiskelijan oikeus maksuttomaan
joukkoliikenteeseen päättyy kuluvan 30 vuorokauden kausituotteen
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päättymispäivään mennessä. Mikäli opiskelija jättää ilmoittamatta
muutoksista ja lataa maksutonta lipputuotetta perusteettomasti,
voidaan häneltä periä takautuvasti vastaavan lipputuotteen hinnan
mukaisesti kaikkien perusteettomasti ladattujen kuukausien hinnat.
7. Kouvolan kaupunki maksaa opiskelijan lipun tilanteissa, joissa
oppilas ei ole oikeutettu ilmaiseen joukkoliikenteeseen
oppivelvollisuuden kautta. Opiskelijan tulee olla
väestötietojärjestelmän mukaan Kouvolassa vakinaisesti asuva ja
opiskella kouvolalaisessa julkista rahoitusta saavassa toisen asteen
oppilaitoksessa tai sellaisessa oppilaitoksessa, jossa voidaan
suorittaa toisen asteen tutkintoja. Toisen asteen opiskelijan
määrittelyssä käytetään Kelan asettamia kriteereitä päätoimisesta
opiskelusta ilman ikärajaa. Ilmainen matkustusoikeus on myös
iltaisin, viikonloppuisin ja oppilaitosten lomien aikana, samoin kuin
opintoihin kuuluvien työharjoittelujaksojen aikana.
8. Mikäli Kela-koulumatkatukea ei saada opiskeluajalta, kaupunki
kustantaa lipun, esimerkiksi koulujen kesälomien aikana.
9. Matkustusoikeus on voimassa kaikilla kaupungin
joukkoliikennevyöhykkeillä Kouvolan kaupungin alueella Walttiliikenteessä ilman kilometrirajaa.
10. Korttipohjasta peritään joukkoliikenteen hinnaston mukainen
korttimaksu, joka on 6,50 euroa vuonna 2021. Kortin latausmaksuja
ei peritä. Näissä sovelletaan lain ja säädösten mukaisia kriteereitä ja
ohjeistuksia.
Vuonna 2019 toisen asteen opiskelijoiden erilaisista lipputuotteista
lipputulot olivat noin 80 000 euroa. Vuonna 2019 kaupungille on
tuloutunut Kelan koulumatkatukea 4000 euroa. Kun toisen asteen
maksuton joukkoliikenne otetaan käyttöön, Kela-koulumatkatukien on
arvioitu olevan noin 200 000 – 400 000 euroa lukukaudessa. Kelan
koulumatkatuen maksatuksen toteutuminen suunniteltuna edellyttää,
että Kelan koulumatkatukeen oikeutetut opiskelijat hakevat oikeutta
maksuttomaan joukkoliikenteeseen. Esimerkiksi Kela-tuki on tänä
vuonna 10 kilometrin koulumatkalle 77,83 euroa ja 31 kilometrin
koulumatkalle puolestaan 193,93 euroa kuukaudessa opiskelijaa kohti.
Todellinen nettokustannus tarkentuu lukuvuoden alusta alkaen
elokuussa 2021 opiskelijoiden hakiessa matkaoikeutta.
Toimintamallin täytäntöönpanon yhteydessä huomioidaan mahdollinen
alv-velvoite. Hyväksyttävänä olevan toimintamalli ja kustannusten
toteutuminen arvioidaan lukukauden 2021 päätyttyä.
Joukkoliikennepäällikkö Petri Vainikka selostaa asiaa kokouksessa.
Lisätiedot: joukkoliikennepäällikkö Petri Vainikka, puh 020 615 6635,
petri.vainikka(at)kouvola.fi, joukkoliikennekoordinaattori Juulia
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Hyvärinen, puh. 020 615 9077, juulia.hyvarinen(at)kouvola.fi,
hyvinvointijohtaja Arja Kumpu, puh. 020 615 7429.
Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää
1. hyväksyä toisen asteen opiskelijoiden maksuttoman
joukkoliikenteen toimintamallin käyttöönoton perusteluosassa
esitetyllä tavalla ja
2. oikeuttaa joukkoliikennepäällikön tekemään tarvittaessa
tarkoituksenmukaisia muutoksia toimintamalliin.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Joukkoliikennepäällikkö Petri Vainikka liittyi kokoukseen tämän asian
käsittelyn aikana klo 14.04 ja poistui kokouksesta asian käsittelyn
jälkeen klo 14.52.
Kaupunginjohtaja Marita Toikka, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Jouko Leppänen, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Paula
Werning ja kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Juha Huhtala
poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 14.29.
Kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Ville Kaunisto poistui
kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 14.33.
Varajäsen Jari Larikka liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana
klo 14.33.
Kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Markku Pakkanen poistui
kokouksesta kokoustauon alkaessa klo 14.53.
Kokous keskeytettiin tämän asian käsittelyn jälkeen tauon pitämistä
varten klo 14.53 – 15.05.
____________
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Öljymäen asemakaavan muutos, kaava nro 23/026
539/10.02.04/2020

Tela 23.03.2021 § 69

Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Hannu Purho, puh. 020 615 7039,
hannu.purho(at)kouvola.fi
Öljymäki sijaitsee Kuusankosken Kymintehtaalla Kolarintien,
Varismäentien, Suoratien ja Kyminkadun rajaamalla alueella.
Kaavamuutosalue on pinta-alaltaan noin 8,9 ha.
Öljymäen kallioisille rinteille on kaavoitettu 1970-luvulla
asuntokerrostalojen korttelialueita ja katuja, joka ovat kokonaan
toteutumatta. Alueella on runsaasti jälkiä alueella aiemmin vuosina
1890-1980 sijainneesta rakentamisesta, niiden pihakasvillisuudesta ja
muista rakenteista. Alueesta on muodostunut tärkeä virkistysalue
lähiseudun asukkaille ja alueelta tehdyn luontoselvityksen mukaan sillä
on myös merkittäviä luontoarvoja. Alueen asemakaavan muutoksessa
huomioidaan alueen rakennettavuus ja luontoarvot sekä muutetaan
alueen maankäyttöratkaisu soveltumaan paremmin nykytilanteeseen.
Asianosaisten kuuleminen
Asemakaavan muutoksen vireille tulosta oli kuulutus Kouvolan
Sanomissa, kaupungin virallisilla ilmoitustaululla internet-sivuilla
20.1.2021. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli julkisesti nähtävillä
20.1.–26.2.2021 välisenä aikana. Myös kaavan valmisteluvaiheen
aineisto oli nähtävillä 20.1.–26.2.2021 välisen ajan. Kaavasta annettiin
kahdeksan lausuntoa ja yksi palaute, joiden vastineet ovat
kaavaselostuksen sivuilla 15-19.
Uusi asemakaava
Kaavaratkaisu muodostuu Harakkamäentiehen liittyvistä kahdesta
tonttikadusta Öljymäentiestä ja -kujasta sekä niihin tukeutuvista
asuinrakentamisen korttelialueista. Alueen pohjoisosassa olevien
luontokohteiden ympärille on muodostettu yksi laaja lähivirkistysalue,
jolla ympäristö on säilytettävä (VL/s). Alueen itäosassa olevan
Kolarintien rajausta on tarkennettu kadun toiminnallisuus ja luontoalueet
huomioiden.
Kaavamuutoksessa korttelit 201 ja 202 on muutettu asuinkerrostalojen
korttelialueista asuinpientalojen alueiksi siten, että Kolarintien varrelle
on kaavassa muodostettu uusi erillispientalojen korttelialue ja sen
viereen uusi asuinpientalojen korttelialue. Korttelialueiden rajaukset on
muutettu vastaamaan alueen maasto-olosuhteita ja alueen
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erityispiirteitä. Jo toteutuneen korttelin 200 ja sen tonttien rajaukset
vastaavat olemassa olevaa tilannetta, mutta alueen
asemakaavamääräykset ja merkinnät on ajanmukaistettu. Öljymäen
laki- ja rinnealueet on määritetty kaavamuutoksessa
lähivirkistysalueeksi, jolla ympäristö on säilytettävä (VL/s). Alueelta
tehdyn luontoselvityksen mukaan kyseisellä alueella on arvokkaita
kulttuuriluontokohteita ja luonnonsuojelun kannalta merkittäviä kohteita,
jotka tulisi säilyttää. Alueelta on esitetty ohjeellisilla merkinnöillä
kulkuyhteydet ja luontokohteiden tarkemmat rajaukset. Kaavassa on
tarkennettu alueella olevien katualueiden rajauksia siten, että ne
vastaavat katualueiden toteutunutta tilannetta tai niille suunniteltuja
tulevaisuuden muutostarpeita. Kaava-alueen lähellä olevat maankäyttöä
rajoittavat toiminnot on huomioitu kaavassa yleismääräyksillä.
Asemakaavan vaikutukset
Kaavahankkeen ennakkovaikutusten arviointi (EVA) sisältyy
kaavaselostukseen ja kaavan vaikutukset on kuvattu kaavaselostuksen
sivuilla 22-23.
Asemakaava on oheismateriaalina.
Kaavahankkeeseen liittyvä muu aineisto, kuten asemakaavaselostus on
nähtävissä Kouvolan kaupungin kotisivuilla
www.kouvola.fi/paatoksenteko.
Lisätietoja: kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka, puh.
020 615 9138, anne.kangasniemi-kuikka(at)kouvola.fi
Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen, joka
koskee kaupunginosan 23, Kymintehdas, kortteleita 200, 201 ja 202,
sekä puisto-, lähivirkistys- ja katualueita.
Lautakunta asettaa kaavan 30 päivän ajaksi julkisesti nähtäville ja
pyytää siitä tarvittavat lausunnot.
Mikäli kaavasta ei jätetä muistutuksia eikä siihen tehdä merkittäviä
muutoksia, lautakunta esittää sitä kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Teknisen lautakunnan päätös:
Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
____________
Kh 17.05.2021 § 190
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Valmistelija: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570,
hannu.tylli(at)kouvola.fi
Asemakaavan muutosehdotuksen julkisestä nähtävillä olosta oli
kuulutus kaupungin virallisella ilmoitustaululla internetissä ja Kouvolan
Sanomissa 31.1.2021. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 31.3.–
4.5.2021 välisen ajan ja tieto siitä lähetettiin tiedoksi tai mahdollista
lausuntoa varten kaavoitusta ohjaaville viranomaisille, alueen toimijoille
sekä niille henkilöille, jotka olivat aiemmin jättäneet palautetta
asemakaavasta. Kaava-alueella sijaitseville ulkopaikkakuntalaisille
maanomistajille toimitettiin 24.3.2021 kirjallisesti tieto kaavaehdotuksen
julkisesta nähtävillä olosta.
Kaavasta ei jätetty muistutuksia. Asemakaavan muutoksesta annettiin
kuusi lausuntoa. Lausunnot ja niiden vastineet ovat kaavaselostuksen
sivulla 19-21.
Julkisesti nähtävillä olleessa kaavaehdotuksessa esitettyjä katu- ja
korttelialueiden rajauksia on tarkennettu nähtävillä olon jälkeen siten,
että yhdyskuntateknisen suunnittelun lausunnossa esille tuodut
yhdyskuntateknisten järjestelmien putkilinjat ja alueen hulevesien
hallintaan liittyvät avo-ojat on mahdollista toteuttaa. Muutokset
kohdistuvat kokonaisuudessaan Kouvolan kaupungin omistamiin ja
vielä rakentumattomiin alueisiin.
Kaavaan julkisen nähtävillä olon jälkeen tehtyjä tarkennuksia ei voida
pitää kaavan tavoitteet ja tarkoitus huomioiden olennaisina, joten
kaavaa ei aseteta uudelleen julkisesti nähtäville (MRL 65 §).
Kaavakartta on liitteenä.
Asemakaavaselostus ja muu aineisto ovat nähtävissä Kouvolan
kaupungin kotisivuilla www.kouvola.fi/paatoksenteko.
Lisätietoja: kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka, puh.
020 615 9138, anne.kangasniemi-kuikka(at)kouvola.fi
Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Öljymäen asemakaavan
muutoksen, kaava nro 23/026.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kehittämispäällikkö Heli Veripää ja hyvinvointijohtaja Arja Kumpu
liittyivät kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 15.07.
____________
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Haanojanpuisto 2, asemakaava ja -muutos, kaava nro 08/007
1928/10.02.04/2020

Tela 23.03.2021 § 68

Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Hannu Purho, puh. 020 615 7039,
hannu.purho(at)kouvola.fi
Suunnittelualue sijaitsee keskustaajaman eteläpuolella rajautuen
pohjoisessa Runkotien varren asuinalueeseen, idässä Penttilänpellon
asuinalueeseen, etelässä Tasankotiehen ja lännessä Haanojan
urheilukeskukseen ja Eskolanmäen kouluun. Kaava-alueen laajuus on
noin 10,9 ha.
Haanojanpuiston asemakaavassa on tavoitteena kaavoittaa alueelle
sen länsipuolelta johtavalle Myllypuronkujalle asianmukainen
kääntöpaikka. Kaavassa tutkitaan myös asuinrakentamiselle
soveltuvien korttelialueiden sijoittamista Myllypuronkujan kääntöpaikan
ja Tasankotien läheisyydessä olevan Karjettapihan yhteyteen. Muu osa
alueesta kaavoitetaan Haanojan urheilualueen palveluja tukevaksi
urheilu- ja virkistyspalvelualueeksi. Asemakaavassa huomioidaan
asianmukaisilla merkinnöillä myös alueella sijaitsevat
yhdyskuntatekniset johdot, putket ja laitteet sekä osoitetaan
erityisalueita hulevesien hallintaan ja alueen maisemointiin.
Asianosaisten kuuleminen
Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireille tulosta oli kuulutus
Kouvolan Sanomissa ja kaupungin virallisilla ilmoitustaululla internetsivulla 20.1.2021. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan
valmisteluvaiheen aineisto olivat nähtävillä 20.1.–26.2.2021 välisen
ajan. Kaavasta annettiin seitsemän lausuntoa ja yksi palaute, joiden
vastineet ovat kaavaselostuksen sivuilla 12-16.
Uusi asemakaava
Asemakaava alueen muodostaa laajentuva Haanojanpuiston
virkistysalue, joka on jaettu asemakaavassa sen pohjoisosalta
olemassa olevaan Haanojanpuistoon liittyväksi puistoalueeksi (VP) ja
etelässä Haanojan urheilukeskuksen alueeseen rajautuvaksi urheilu- ja
virkistyspalveluiden alueeksi (VU). Virkistysalueille on merkitty niiden
läpi kulkevan sähkön voimajohtolinjan suoja-alue (va-1) sekä ohjeelliset
aluerajaukset hulevesialtaille (hule), maisemarakenteille (mai) sekä
alueen läpi kulkeville ulkoilupoluille. Kaava-alueelle ulottuvan
Myllypuronkujan itäpäähän on muodostettu kääntöpaikka ja sen
yhteyteen on muodostettu kaksi uutta asuinpientalojen korttelialuetta.
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Kaava-alueen eteläosassa sijaitseva toteutumaton leikkikenttäalue on
muutettu rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten
korttelialueeksi, joka liittyy osaksi Kuusihaankadun rakennettua
kaupunkiympäristöä ja sen yhdyskuntateknisiä järjestelmiä.
Vaikutusten ennakkoarviointi (EVA):
Kaavahankkeen ennakkovaikutusten arviointi sisältyy
kaavaselostukseen ja se on kuvattu kaavaselostuksen sivuilla 19-20.
Asemakaava on oheismateriaalina.
Kaavahankkeeseen liittyvä muu aineisto, kuten asemakaavaselostus on
nähtävissä Kouvolan kaupungin kotisivuilla
www.kouvola.fi/paatoksenteko.
Lisätietoja: kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka, puh.
020 615 9138, anne.kangasniemi-kuikka(at)kouvola.fi
Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy asemakaavaehdotuksen, joka koskee
Kouvolan kylän tilaa 3:173 ja tilan 36:2 osaa sekä asemakaavan
muutosehdotuksen, joka koskee kaupunginosan 8, Kankaro,
leikkikenttä- ja katualuetta.
Lautakunta asettaa kaavan 30 päivän ajaksi julkisesti nähtäville ja
pyytää siitä tarvittavat lausunnot.
Mikäli kaavasta ei jätetä muistutuksia eikä siihen tehdä merkittäviä
muutoksia, lautakunta esittää sitä kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Teknisen lautakunnan päätös:
Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
____________
Kh 17.05.2021 § 191

Valmistelija: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570,
hannu.tylli(at)kouvola.fi
Asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen julkisestä
nähtävillä olosta oli kuulutus kaupungin virallisella ilmoitustaululla
internetissä ja Kouvolan Sanomissa 31.3.2021. Kaavaehdotus oli
julkisesti nähtävillä 31.3.–4.5.2021 välisen ajan ja tieto siitä lähetettiin
tiedoksi tai mahdollista lausuntoa varten kaavoitusta ohjaaville
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viranomaisille, alueen toimijoille sekä niille henkilöille, jotka olivat
aiemmin jättäneet palautetta asemakaavasta.
Kaavasta ei jätetty muistutuksia. Kaavasta annettiin viisi lausuntoa,
jotka eivät kuitenkaan aiheuttaneet muutoksia nähtävillä olleeseen
kaavaehdotukseen. Lausunnot ja niiden vastineet ovat
kaavaselostuksen sivuilla 16-18.
Kaavakartta on liitteenä.
Asemakaavaselostus ja muu aineisto ovat nähtävissä Kouvolan
kaupungin kotisivuilla www.kouvola.fi/paatoksenteko
Lisätietoja: kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka, puh.
020 615 9138, anne.kangasniemi-kuikka(at)kouvola.fi
Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Haanojanpuisto 2 asemakaavan
ja asemakaavan muutoksen, kaava nro 08/007.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
____________

Liitteet
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Henkilöstön työterveyspalveluja koskevan hankintasopimuksen jatkaminen Suomen
Terveystalo Oy:n kanssa
4796/00.04.02/2021

Kh 17.05.2021 § 192

Valmistelija: Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001,
paivi.karhu(at)kouvola.fi
Kouvolan kaupunki kilpailutti henkilöstön työterveyspalvelut syksyllä
2018. Kaupunginhallitus päätti 5.11.2018 § 366 hyväksyä Suomen
Terveystalo Oy:n työterveyspalveluja koskevan tarjouksen ja solmia
hankintasopimuksen työterveyspalvelujen tuottamisesta ajalla 1.1.2019
- 31.12.2021 sekä sen jälkeen mahdollisesti jatkaa sopimusta erillisellä
päätöksellä toistaiseksi voimassa olevana Suomen Terveystalo Oy:n
kanssa.
Kouvolan kaupungin työterveyshuollon palveluja koskevassa
hankintasopimuksessa todetaan, että sopimuskausi on 1.1.2019 31.12.2021. Sopimuskautta voidaan jatkaa tämän jälkeen toistaiseksi
voimassa olevana kuuden (6) kuukauden molemminpuolisella
irtisanomisajalla. Tilaaja päättää kiinteän sopimuskauden jälkeisestä
palveluiden käytöstä ja sopimuksen jatkamisesta erikseen ja ilmoittaa
siitä sopimusosapuolille ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.
Hankintasopimuksessa todetaan, että palvelun hinta on 26,60 €/kk/hlö,
ALV 0 %. Hinnat ovat kiinteät koko sopimuskauden.
Hinnantarkistuksista voidaan neuvotella kiinteän sopimuskauden
päättyessä ja palveluiden käytön sekä sopimuksen mahdollisesti
jatkuessa tämän jälkeen. Tämän jälkeen hinnantarkistuksista voidaan
neuvotella vuosittain. Hinnanmuutoksista tulee tehdä kirjallinen esitys
vähintään seitsemää (7) kuukautta aiemmin. Hinnanmuutokset vaativat
molempien sopijapuolten hyväksynnän.
Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, työsuojelupäällikkö Juha Roimola ja
hankintapäällikkö Marja-Liisa Jyrkilä ovat neuvotelleet Suomen
Terveystalo Oy:n edustajien kanssa sopimuksen jatkamisesta ja
mahdollisesta hinnankorotuksesta.
Suomen Terveystalo Oy on tehnyt hinnankorotusesityksen Kouvolan
kaupungin ja Suomen Terveystalo Oy:n väliseen hankintasopimukseen
kaupungin henkilöstön työterveyspalveluista. Suomen Terveystalo Oy
esittää sopimushinnan korotusta 1.1.2022 alkaen siten, että kiinteää
hintaa korotetaan 3 prosentilla (0,80 €/hlö/kk).
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Palvelun hinta 1.1.2022 alkaen olisi 27,40 €/kk/hlö. Tarjottava hinta on
voimassa seuraavat 2 vuotta, ajalla 1.1.2022 - 31.12.2023.
Suomen Terveystalo Oy toteaa perusteluinaan
hinnankorotusesitykselle, että sopimushintaa ei ole korotettu vuosina
2019 - 2021. Suomen Terveystalo Oy:n ehdottama hinnankorotus
vuositasolla, huomioiden vuodet 2019-2021 ilman hinnankorotusta,
perustuu palvelun yleiseen kustannuskehitykseen ja vastaa hankintalain
mukaisessa menettelyssä kilpailutettua nykyistä työterveyspalveluiden
yleistä valtakunnallista kustannustasoa. Suomen Terveystalo Oy:n
esittämää hinnankorotusesitystä voidaan pitää nykyiseen
valtakunnalliseen työterveyspalveluiden kustannustasoon verrattuna
kohtuullisena hinnankorotuksena. Suomen Terveystalo jatkaa erittäin
mielellään Kouvolan kaupungin kanssa hyvää ja vaikuttavaa yhteistyötä
työterveyshuollon palveluiden tuottamiseksi.
Suomen Terveystalo Oy:n esittämää hinnankorotusta voidaan pitää
kohtuullisena ja nykyistä henkilöstön työterveyspalveluja koskevaa
hankintasopimusta on tarkoituksenmukaista jatkaa.
Lisätietoja: Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001,
paivi.karhu(at)kouvola ja hankintapäällikkö Marja-Liisa Jyrkilä, puh.
020 615 7166, marja-liisa.jyrkila(at)kouvola.fi.
Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää jatkaa Suomen Terveystalo Oy:n kanssa
solmittua hankintasopimusta henkilöstön työterveyspalvelujen
tuottamisesta 1.1.2022 alkaen toistaiseksi voimassa olevana kuuden (6)
kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajalla ja hyväksyä esitetyn
hinnankorotuksen siten, että palvelujen hinta on 27,40 €/kk/hlö ajalla
1.1.2022 - 31.12.2023.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn
aikana klo 15.09 ja poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo
15.16.
____________
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Linjaus aluekeskusten yhteisötiloista
5390/00.04.01/2021

Kh 17.05.2021 § 193

Valmistelija: osallisuuskoordinaattori Heli Veripää, puh. 020 615 8577,
heli.veripaa(at)kouvola.fi
Aluetoimikunnat ovat tehneet alueillaan yhteisötilan tarveselvitystä,
jossa on noussut esille tarve lähellä olevista saavutettavista harrastusja toimintamahdollisuuksista. Jaalan kuntalaisillassa helmikuussa 2021
todettiin, että yhteisötila lisää eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja
yhteisten tapahtumien järjestämistä asukkaiden iloksi. Yhteinen tila
monipuolistaa asukkaiden harrastusmahdollisuuksia lähellä kotia ja luo
pitkäjänteisyyttä yhdistysten toimintaan sekä palvelee asukkaiden,
yhdistysten ja muiden toimijoiden tilantarvetta.
Kuusankosken ja Jaalan alueilla on tehty yhdistysten tilatarveselvitys.
Anjalankoskella on kyselty asukkailta yhteisötilan tarpeesta ja toiveista.
Kuusankosken alueella tarve yhteisötilaan on selkeästi olemassa. Tämä
tuli hyvin esille helmi-maaliskuun aikana yhdistyksille ja seuroille, n.
20:lle vastanneelle tehdyssä ennakkokyselyssä. Tämänhetkinen
tilatilanne on hyvin kirjava, hajanainen, puutteellinen, moneen paikkaan
levittäytynyt, eikä siinä ole jatkuvuuden turvaa. Nykyinen tilanne ei
myöskään edistä 3-sektorin kehittymistä aktiiviseksi kaupunkilaisia
inspiroivaksi toiminnan lähteeksi, mikä kaupungin strategiassakin on
kirjattu keskeiseksi voimavaraksi.
Jaalassa on kartoitettu alueen järjestöiltä yhteisötilan tarvetta. Kyselyyn
vastanneilla on tarvetta kokous- ja kokoontumistiloille sekä
säilytystilalle. Jaalan alueen yhteisötilan valmistelu jatkuu yhteistyössä
alueen III sektorin toimijoiden kanssa.
Anjalankoskella kyseltiin asukkailta vuonna 2019 yhteisötilan tarvetta ja
tehtiin asiasta hankehakemus, joka jäi odottamaan laajempaa
yhteisötilalinjausta. Kyselyyn saatiin 77 vastausta. Vastaajista 53 %
vastasi asioivansa Inkeroisten aluekeskuksessa ja 39 % Myllykosken
aluekeskuksessa. Yhteisötilaan toivottiin mm. kahvilaa, palveluita,
infopistettä, harrastusmahdollisuuksia ja seurustelutilaa. Todettiin mm.,
että yhteisötila olisi kylän ilmeen kohotusta sekä asukkaiden
huomioimista ja arvostusta sekä sosiaalinen yhdistävä tekijä eri ikäisille
kyläläisille ja tietopankki ulkopaikkakuntalaisille. Keskipiste, oman
alueen yhteinen kohtaamispaikka ja samalla asiointipaikka. Yksi
taajaman sydämistä helpon saavutettavuuden ja esteettömyyden takia.
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Osassa vastauksissa todettiin, että onko vain pelkkä haave, joka ei
kuitenkaan toteudu. Osalle asia oli vielä vieras ja tuntematon.
Keskusta-alueella on suunniteltu yhteisötilaa nykyiseen pääkirjastoon.
Suunnittelu jatkuu edelleen ja odottaa mahdollisia uusia
tilainvestointeja. Nykyisestä pääkirjastosta on vaikeaa kohdentaa
tilavarausta keskustan alueen yhteisötilaksi.
Valkealaan rakennettava uusi koulu tulee olemaan monitoimitalo, johon
sijoittuu yhteisötila. Elokuussa 2020 on käynnistetty pilottina ElimäkiKoria aluetoimikunnan toimesta Elimäen vanhassa kunnantalossa
(Puljussa) yhteisötilan toimintamallin suunnittelu yhdessä eri järjestöjen
ja yhteisöjen kanssa. Puljun kustannukset on katettu aluetoiminnan
kustannuspaikalta.
Yhteisötilan varauksissa huomioidaan tilojen monikäyttöisyys.
Alueellisissa yhteisötiloissa voidaan tarjota asukkaille eri toimijoiden
yhteistyönä harrastus- ja tukitoimintaa, vapaaehtoistoimintaa ja
kuntouttavan työtoimintaa. Digitalisaatio mahdollistaa palvelujen
tarjoamisen yhteisötiloista myös etänä. Alueellisina yhteisötiloina tulee
hyödyntää ensisijaisesti kaupungin nykyisiä tiloja, jolloin tilojen
käyttöaste ja monikäyttöisyys toteutuu. Yhteisötiloihin on mahdollista
kohdentaa palkkatukijaksolaisia päivittäisen toiminnan toteuttamiseen.
Yhteisötilojen toiminnan tukemiseksi tulee arvioida mahdollisuus
resursoida aluetoimintaan yhteisötilojen yhdyshenkilö.
Kinno on käynnistänyt yrityspalvelutilaa koskevan hankkeen yhdessä
yrittäjien ja yritysjärjestöjen kanssa toimitusjohtaja Kimmo Niemen
johdolla. Yrityspalvelutilaselvitys valmistuu toukokuun 2021 loppuun
mennessä. Yritykset voivat hyödyntää mahdollisuuksien mukaan myös
alueellisia yhteisötiloja.
Järjestöt saavat kaupungilta vuosittain avusta, josta merkittävä osa
kohdentuu tilavuokriin. Yhteistyössä hyvinvointi- ja yhteisöpalvelujen
sekä Elimäen-Korian aluetoimikunnan kanssa on valmistelu yhteisötilan
päätöksenteossa olevaa esitystä kaupunginhallitukselle siten, että
Kouvolan kaupunki vastaa eri yhteisöjen (ml. aluetoimikunnat) käytössä
olevien tilojen kiinteistä kustannuksista (vuokra, kiinteistön hoito,
jätehuolto, sähkö, vesi, vartiointi, siivous, wlan-yhteydet,
palotarkastus/pelastussuunnitelma, vakuutus) ja em. huomioidaan
järjestöjen ja kaupungin yhteistyömallin valmistelussa.
Järjestöyhteistyön toimintamalli on hyväksytty kaupunginhallituksen
kokouksessa 10.5.2021.
Kouvolan kaupunkistrategiassa 2019 - 2030 todetaan, että Kouvola
turvaa asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen taloudellisen, henkisen ja
sosiaalisen hyvinvoinnin sekä yhteisöllisyyden edellytykset. Kouvolan
kaupunkistrategian pohjalta johdetuissa Hyvinvoinnin- ja Elinvoiman
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kasvuohjelmissa keskeisiä teemoja ovat työllisyys, ympäristö ja
osallisuus.
Hyvinvoinnin kasvu -ohjelmassa puolestaan todetaan, että yhteisöllisyys
lisää ihmisten kiinnittymistä omaan asuinalueeseensa ja edistää
ympäristöstä huolehtimista. Järjestöt ja muut yhteisöt tekevät
yhteisöllisyyttä edistävää vapaaehtois- ja kansalaistoimintaa laajasti.
Yhteisöllisyyttä voidaan edistää järjestöjen toimintamahdollisuuksia
parantamalla, julkisten rakennusten tehokkaammalla monitoimijaisella
käytöllä (ns. normaalin käytön lisäksi) ja mahdollistamalla erilaisten
tapahtumien järjestäminen.
Aluetoimikunnan toimintasäännön 2 § ”Aluetoimikunnan toiminta-alue”
todetaan seuraavaa:
”Aluetoimikunnan toiminta-alue on tilastollinen suuralue. Suuralue on
entisen kunnan alue, kuitenkin niin, että Kuusankoski ja Jaala
muodostavat yhden alueen. Jokaisella suuralueella on aluekeskus,
jossa on vähintään yksi monipalvelupiste hyödyntäen kaupungin
nykyisiä toimitiloja.”
Aluetoimikunnan toimintasäännön 5 §:ssä aluetoimikunnan yhtenä
tehtävänä on todettu monipalvelupisteiden toiminnallisen sisällön
suunnittelu.
Vuoden 2022 aikana perustetaan Jaalaan yhteisötila ja Elimäen
yhteisötila Pulju jatkaa toimintaansa. Valkealan alueella valmistellaan
yhteisötilaa monitoimitaloon. Muilla alueilla katketaan
tilatarvesuunnitelmien laadintaa.
Kaupungin tilapalvelut määrittää markkinaehtoisen perittävän
tilavuokran, mikäli perustettavista yhteistiloista vuokrataan tilaa esim.
johonkin tapahtumakäyttöön.
Lisätietoja: hyvinvointijohtaja Arja Kumpu, puh. 020 615 7429,
arja.kumpu(at)kouvola.fi, osallisuuskoordinaattori Anne Eriksson, puh.
020 615 8429, anne.eriksson(at)kouvola.fi, osallisuuskoordinaattori Heli
Veripää, puh. 020 615 8577, heli.veripaa(at)kouvola.fi.
Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää seuraavaa:


kaupunki vastaa aluekeskuksiin perustettavien yhteisötilojen
kiinteistä kustannuksista ja tarjoaa yhteisötilat aluetoimikunnille,
alueen asukkaille, yhdistyksille ja järjestöille maksutta



tilan vastuutaho laatii kaupungin yleisten yhteisötilojen
toimintaperiaatteiden pohjalta esityksen kaupungille tilan
toimintaperiaatteiksi ja käytön säännöiksi.
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talousarvion 2022 valmistelun yhteydessä varataan määräraha
aluetoimintaan yhteisötilojen kiinteisiin kokonaiskustannuksiin.

Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kehittämispäällikkö Heli Veripää ja hyvinvointijohtaja Arja Kumpu
poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 15.44.
____________
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Talousarviomuutos, tilapalvelut/korvausinvestoinnit
1710/02.02.00/2020

Kh 17.05.2021 § 194

Valmistelija: toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013,
katja.e.ahola(at)kouvola.fi
Kaupunginhallitus on hyväksynyt tilapalvelujen investoinnit sekä
pieninvestointikohteet kaupunginhallituksen alaisen toiminnan
käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä 18.1.2021. Investointien
sitovuustaso valtuustoon nähden on tilapalveluiden uusinvestoinnit sekä
tilapalveluiden korvausinvestoinnit. Pieninvestoinnit sisältyvät
investointisuunnitelmassa tilapalveluiden korvausinvestointeihin, joten
kun muutos tehdään tämän määränrahan sisällä, ko. muutoksen
hyväksyy kaupunginhallitus. Rakennuksien osalta pieninvestointeihin
sisältyvät 30 000 – 300 000 euron kohteet ja yli 300 000 euron kohteet
käsitellään erillisinä hankkeina.
Pieninvestointeihin on varattu 3,0 milj. euroa vuodelle 2021.
Hyväksyttyyn suunnitelmaan esitetään tehtäväksi seuraavia muutoksia:
Jaalan palvelukeskuksen muutostyöt (50 000 euroa) eivät toteudu ja
Oppikujan koulun katonmaalauksen kustannukset jäävät alle 30 000
euron. Kuusankosken lukion muutos- ja korjaustöiden määrärahasta
vähennetään 65 000 euroa.
Kotiharjun palvelukeskuksen keittiön vaunutäyttöinen yhdistelmäuuni,
35 000 euroa ja Kotiharjun sekoittavat padat 35 000 euroa yhdistetään
yhdeksi pieninvestointikohteeksi.
Vuoden 2021 aikana toteutetaan kaksi uutta kohdetta:
- Uttihallin korjaukset 70 000 euroa
- Saviniemen palloiluhallin korjaukset 75 000 euroa.
Mielakan päiväkodin korjaustöihin (mm. katto, lvi-tekniikka, pinnat) on
pieninvestoinneissa varattu 300 000 euroa. Pyydettyjen
urakkatarjouksien perusteella (rakennus-, sähkö-, lvi- ja
automaatiourakat) on laskettu tarkennettu arvio, joka on 450 000 euroa
lisä- ja muutostyövarauksineen. Käyttäjät ovat jo siirtymässä
väistötiloihin. Esitetään, että Mielakan päiväkoti siirretään
pieninvestoinneista omaksi kohteeksi ja siihen varataan 450 000 euroa.
Tarvittava lisärahoitus 150 000 euroa katetaan vähentämällä
investointeihin sisältyvää tilojen hankesuunnittelusummaa. Tilojen
hankesuunnitteluun jää 250 000 euroa ja pieninvestointien
yhteissumma on muutoksen jälkeen 2,7 milj. euroa.

Kouvolan kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus

17.05.2021

11/2021

35 (58)

Kokonaisuudessaan muutokset tehdään olemassa olevien
määrärahojen puitteissa eli niiden yhteisvaikutus on nolla euroa.
Lisätietoja: toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013,
katja.e.ahola(at)kouvola.fi
Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä seuraavat muutokset vuoden 2021
talousarvion investointiosan käyttösuunnitelmaan:
Tilapalvelut/Korvausinvestoinnit/Pieninvestoinnit
-

Jaalan palvelukeskuksen muutostyöt, määrärahan vähennys 50 000
euroa

-

Oppikujan koulun katonmaalaus, määrärahan vähennys 30 000
euroa

-

Kuusankosken lukion muutos- ja korjaustyöt, määrärahan vähennys
65 000 euroa

-

Uttihallin korjaukset, määrärahan lisäys 70 000 euroa

-

Saviniemen palloiluhallin korjaukset, määrärahan lisäys 75 000
euroa

-

Kotiharjun palvelukeskuksen keittiön vaunutäyttöinen
yhdistelmäuuni, 35 000 euroa ja Kotiharjun sekoittavat padat 35 000
euroa yhdistetään yhdeksi pieninvestointikohteeksi

-

Mielakan päiväkoti, määrärahan vähennys 300 000 euroa.

Tilapalvelut/Korvausinvestoinnit/
-

Mielakan päiväkoti, määrärahan lisäys 450 000 euroa

-

Tilojen hankesuunnittelu, määrärahan vähennys 150 000 euroa.

Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Toimitilajohtaja Katja Ahola liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 15.49.
____________
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Organisaatiomuutokseen 1.6.2021 liittyvät talousarviomuutokset
1710/02.02.00/2020

Kh 17.05.2021 § 195

Valmistelija: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054,
hellevi.kunnas(at)kouvola.fi
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 7.12.2021 § 98 kaupungin uuden
organisaation, joka tulee voimaan 1.6.2021. Vuoden 2021 talousarvio
muutetaan vastaamaan uutta organisaatiorakennetta. Muutos ei vaikuta
kaupungin toimintakatteeseen.
Alla olevissa taulukoissa on esitetty käyttötalouden toimintakatteet
sitovuustason mukaisesti nykyisen sekä uuden organisaation
mukaisesti. Talousarviossa 2021 päätetty sitovuustaso valtuuston
nähden on lautakunnan/kaupunginhallituksen toimintakate.
Organisaatio 1.1.-31.5.2021

Toimiala

Toimielin

Yhteistoiminta
Konsernipalvelut
Konsernipalvelut
Kasvatus ja opetus
Liikunta ja kulttuuri
Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö
Yhteensä

Kaupunginvaltuusto
Tarkastuslautakunta
Kaupunginhallitus
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Liikunta- ja kulttuurilautakunta
Tekninen lautakunta
Kymen jätelautakunta
Rakennus- ja ympäristölautakunta
Maaseutulautakunta
-

Muutettu talousarvio
-339 200 953
-175 929
-4 131 090
-148 993 077
-20 604 119
-9 090 574
0
-2 099 687
-1 662 072
-525 957 501

Organisaatio 1.6.2021 alkaen

Toimiala
Yhteistoiminta
Konsernipalvelut
Konsernipalvelut
Sivistys
Sivistys
Tekniikka ja ympäristö
Tekniikka ja ympäristö
Yhteensä

Toimielin
Kaupunginvaltuusto
Tarkastuslautakunta
Kaupunginhallitus
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Liikunta- ja kulttuurilautakunta
Tekninen lautakunta
Kymen jätelautakunta
-

Muutettu talousarvio
-339 200 953
-175 929
-3 863 653
-146 841 748
-23 022 883
-12 852 333
0
-525 957 499
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Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet siirtyvät vastaavasti
organisaatiorakenteen mukaisesti lakkaavien lautakuntien osalta
korvaaviin lautakuntiin. Raportointi 1.6.2021 jälkeen noudattaa uutta
organisaatiorakennetta.
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
Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 1.6.2021 organisaatiorakenteen
mukaiset käyttötalouden toimintakatteet talousarvioon seuraavasti:
-

Yhteistoiminta -339 200 953 euroa

-

Tarkastuslautakunta -175 929 euroa

-

Kaupunginhallitus -3 863 653 euroa

-

Kasvatus- ja opetuslautakunta -146 841 748 euroa

-

Liikunta- ja kulttuurilautakunta -23 022 883 euroa

-

Tekninen lautakunta -12 852 333 euroa

-

Kymen jätelautakunta 0 euroa

Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
____________
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Kaupunginhallituksen vuoden 2021 toiminta-avustusten myöntäminen
4399/02.05.01.02/2021

Kh 17.05.2021 § 196

Valmistelija: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651,
katja.tommiska(at)kouvola.fi
Kouvolan kaupungin avustukset järjestöille julistettiin haettavaksi
toimialojen yhteisellä hakuilmoituksella 31.3.2021 klo 15 mennessä.
Hakuilmoitus julkaistiin alueella ilmestyvissä lehdissä ja kaupungin
kotisivuilla.
Kouvolan kaupunginhallitus jakaa vuosittain järjestötoimintaan
kohdennettuja harkinnanvaraisia toiminta-avustuksia. Vuosittainen
avustus riippuu käytettävissä olevasta määrärahasta, hakemusten
määrästä ja kaupunginhallituksen harkinnasta.
Kouvolan avustustoiminnan tavoitteena on edistää ja monipuolistaa
kuntalaisten hyvinvointiin kohdistuvia palveluja, mahdollistaa kaupungin
ja toimijoiden välistä yhteistyötä sekä korostaa vapaan
kansalaistoiminnan merkitystä ja moniarvoisuutta. Avustustoiminnan
keskeisiä tehtäviä ovat yhteisöllisyyden ja vapaaehtoistoiminnan
vahvistaminen, aktiivisen harrastustoiminnan lisääminen sekä
hyvinvoinnin ja kumppanuuden vahvistaminen.
Avustusta saaneen yhteisön edellytetään julkaistavan joko
toimintakertomuksessaan tai muulla avustuksen myöntäjän
edellyttämällä tavalla, että yhteisö on saanut Kouvolan kaupungilta
avustusta.
Avustuksia jaetaan aktiivisille kouvolalaisille yhdistyksille, joiden
toiminnan avustaminen ei kuulu kaupungin muiden toimialojen
vastuualueelle.
Hakuohjeen mukaan toiminta-avustusta ovat voineet hakea rekisteröidyt
yhdistykset, joiden kotipaikka on Kouvola. Avustuksen myöntäminen
edellyttää, että yhdistys on rekisteröity edellisen vuoden kesäkuun
loppuun mennessä. Jäsenistä enemmistön tulee olla kouvolalaisia.
Kaupunginhallitus painottaa avustuksia myöntäessään toiminnan laatua
ja laajuutta. Näitä arvioidaan aktiivisen ja avoimen toiminnan pohjalta.
Toiminnan tulee edistää asukkaiden omaa aktiivisuutta ja
toimintamahdollisuuksia. Arvioinnissa otetaan huomioon myös
toiminnan tarjoaminen heikossa asemassa oleville sekä syrjäytymisen
ennaltaehkäisyn edistäminen. Lisäksi hakuohjeen mukaisesti
avustusmäärärahaa jaettaessa kaupunginhallitus kiinnittää huomiota
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järjestön jäsenmäärään, toiminnan tarkoitukseen ja tavoitteisiin,
toiminnan laajuuteen, muualta saatuihin avustuksiin sekä järjestön
taloudelliseen tilanteeseen. Toiminta-avustusta ei myönnetä järjestölle,
joka saa toimintaansa hakemusvuonna toiminta-avustusta joltakin
muulta kaupungin toimielimeltä. Avustusta ei myönnetä, mikäli
yhdistyksellä on voimassa oleva ostopalvelusopimus kaupungin kanssa.
Kaupunginhallituksen vuoden 2021 talousarvio sisältää toimintaavustuksiin 22 500 euroa. Kohdeavustuksiin ei ole varattu määrärahaa.
Kaupunginhallituksen päätettäväksi on määräaikaan mennessä
saapunut 37 hakemusta.
Hakijan Inkeroisten seudun Karjalaseura ry:n hakemuksen liitteet eivät
ole täydelliset. Hakijaa on pyydetty täydentämään hakemusta ja
toimittamaan puuttuvat liitteet määräaikaan 7.5.2021 mennessä. Koska
hakemus ei ole täydellinen, se joudutaan hylkäämään.
Seuraavat hakijat eivät täytä hakukriteerejä:
-

Toivo ry on perustettu 12.2.2021. Kaupunginhallituksen toimintaavustuksen jakoperusteiden mukaan avustuksen myöntämisen
edellytys on, että yhdistys on rekisteröity edellisen vuoden kesäkuun
loppuun mennessä.

-

Kymenlaakson Partiopiiri ry:n jäsenistä enemmistö on muualta kuin
Kouvolasta. Kaupunginhallituksen toiminta-avustuksen
jakoperusteiden mukaan yhdistyksen jäsenten enemmistön tulee
olla kouvolalaisia.

Ehdotus avustusten jaosta perustuu hakuohjeistuksessa esitettyihin
kriteereihin. Huomiota on kiinnitetty: toiminnan tarkoitukseen, laatuun ja
laajuuteen sekä jäsenmäärään ja muualta saatuihin avustuksiin ja
niiden käyttötarkoitukseen. Lisäksi arvioinnissa on huomioitu se, missä
määrin toimintaa tarjotaan heikossa asemassa oleville ja missä määrin
toiminnalla pyritään ennaltaehkäisemään syrjäytymistä. Avustusta
hakevan yhdistyksen taloudellinen tilanne (yhdistyksen varat) on myös
otettu huomioon.
Jakoehdotus on liitteenä.
Lisätietoja: Hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651,
katja.tommiska(at)kouvola.fi
Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää
1. hyväksyä liitteenä olevan avustusten jakoehdotuksen ja
2. hylätä Inkeroisten seudun Karjalaseura ry:n hakemuksen
puutteellisena.
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Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Jäsen Jari Käki poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi
(yhteisöjäävi).
____________

Liitteet
Liite[7]

Kaupunginhallituksen toiminta-avustus 2021 jakoehdotus_kh17052021
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Sivistyksen toimialajohtajan toimiminen kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisuudessa
5422/00.01.01.06/2021

Kh 17.05.2021 § 197

Valmistelija: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651,
katja.tommiska(at)kouvola.fi
Sivistysjohtajan virka on perustettu 1.6.2021 alkaen
kaupunginvaltuuston 15.3.2021 (§ 26) tekemällä päätöksellä.
Sivistysjohtaja johtaa sivistyksen toimialaa sekä vastaa
kaupunkistrategian ja siitä johdettujen tavoitteiden sekä talouden
toteutumisesta vastuualueellaan. Hän toimii lautakuntien toiminnasta
vastaavana viranhaltijana. Hallintosäännön 1.6.2021 mukaan
sivistysjohtaja on kasvatus- ja opetuslautakunnan ja liikunta- ja
kulttuurilautakunnan esittelijä.
Voimassa olevan hallintosäännön 15.4 §:n mukaan toimialajohtaja
vastaa toimialansa toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa
kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja, mikäli toimialajohtaja on
jonkin lautakunnan alainen, tämän alaisuudessa. Hallintosäännön 16.1
§:n mukaan toimialajohtajan sijaisena toimivasta viranhaltijasta määrää
se toimielin, jonka alainen toimialajohtaja on.
Sivistysjohtajan johtamalla toimialalla on kaksi toimielintä, joiden
kummankin esittelijänä sivistysjohtaja toimii. Tästä johtuen on tarpeen
tehdä erillinen hallinnollinen ratkaisu sen osalta, kunnan toimielimen
alaisuudessa sivistyksen toimialajohtaja toimii.
Hallintosäännön 35 §:n mukaan mikäli toimivallasta henkilöstöasioissa
ei ole säädetty laissa eikä määrätty hallintosäännössä, toimivalta on
kaupunginhallituksella.
Lisätietoja: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651,
katja.tommiska(at)kouvola.fi, henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020
615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi
Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää sivistyksen toimialajohtajan toimivan
kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisuudessa.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
____________
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Tilapalvelujen suunnittelupäällikön viran muuttaminen rakennuttajapäällikön viraksi
5398/01.01.00.00/2021

Kh 17.05.2021 § 198

Valmistelija: toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013,
katja.e.ahola(at)kouvola.fi
Tilapalveluiden henkilöstösuunnitelmassa on yksi suunnittelupäällikkö ja
yksi rakennuttajapäällikkö. Suunnittelupäällikön virka (virkanro: 10113)
on vapautumassa nykyisen viranhaltijan siirtyessä toisiin tehtäviin
1.8.2021 alkaen. Virkaa esitetään lakkautettavaksi ja perustettavaksi
tilalle rakennuttajapäällikön virka.
Perusteluna muutokselle on, että omana työnä tehtävä suunnittelu on
päättynyt tilapalveluilla eikä tarvetta enää erilliselle suunnittelupäällikölle
ole. Sen sijaan jatkossa on tarve rakennuttajapäällikölle, joka voi hoitaa
projektinjohdon tarveselvityksestä aina takuutarkastuksiin asti. Aiemmin
suunnittelupäällikkö on toiminut isojen investointiprojektin
projektinjohtajana hankesuunnittelu- ja suunnitteluvaiheen.
Suunnitteluvaiheen loppuvaiheessa projektijohto siirtynyt
suunnittelupäälliköltä rakennuttajapäällikölle. Toiminnan tehokkuuden
kannalta projektijohtajuuden jakamisesta halutaan päästä eroon.
Rakennuttajapäällikön tehtävänä on vastata investointihankkeiden
projektinjohdosta, projektitiimien johtamisesta ja hankkeiden
valmistelusta ja ohjaamisesta aina hankesuunnitteluvaiheesta
takuuvaiheen loppuun. Hän toimii uudis- ja
korjausrakentamishankkeiden vastuuhenkilönä ja vastaa niiden
toteuttamisesta yhteistyössä sidosryhmien edustajien kanssa.
Rakennuttajapäällikön viran kelpoisuusvaatimukset, pääasialliset
tehtävät ja ensimmäinen sijoituspaikka on esitetty viran
tehtävänkuvauksessa, joka on liitteenä.
Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva rakennusalan
korkeakoulututkinto (AMK/YAMK-insinööri/DI) sekä riittävä kokemus
rakennuttamistehtävistä tai vaativista työmaatehtävistä. Virkaan
sovelletaan kunnallista teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimusta
(TS).
Muutoksen myötä myös toisen rakennuttajapäällikön tehtävänkuvaa
tarkennetaan ja myös hänen tehtävänkuvaansa lisätään projektinjohto
jo hankesuunnittelu- ja suunnitteluvaiheessa. Vastuut jaetaan nykyisen
rakennuttajapäällikön kanssa mm. rakennuttamisen
toiminnanohjauksen, rakennuttamistiimin yleisen ohjauksen,
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budjetoinnin, investointien ohjelmoinnin ja erilaisiin kehitysryhmien
osallistumisen osalta. Muutokset eivät vaikuta henkilöstökuluihin.
Lisätietoja: toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013,
katja.e.ahola(at)kouvola.fi ja henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh.
020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi
Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää lakkauttaa tilapalvelujen suunnittelupäällikön
viran (virkanro: 10113) 1.8.2021 alkaen ja perustaa samasta
ajankohdasta alkaen rakennuttajapäällikön viran perusteluosassa
mainituin kelpoisuusvaatimuksin.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
____________

Liitteet
Liite[8]
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Lupajaoston valitseminen
5405/00.00.01.01/2021

Kh 17.05.2021 § 199

Valmistelija: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651,
katja.tommiska(at)kouvola.fi
Hallintosäännön 1.6.2021 mukaan lupajaostossa on 7 jäsentä.
Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valtuusto valitsee
teknisen lautakunnan jäsenistä. Muut jaoston jäsenet valtuusto valitsee
valtuutetuista ja varavaltuutetuista.
Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto
ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta tai kuntalaissa toisin säädetä.
Nykyisen valtuuston toimikausi päättyy 31.7.2021.
Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan kunnallisessa toimielimessä, lukuun
ottamatta kunnanvaltuustoa, tulee olla sekä naisia että miehiä
kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Säännöstä sovelletaan erikseen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten
vaaliin.
Lisätietoja: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 02061 58651,
katja.tommiska(a)kouvola.fi.
Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto päättää valita lupajaostoon 1.6.2021 alkaen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi
1. lupajaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä näille
henkilökohtaiset varajäsenet teknisen lautakunnan jäsenistä ja
2. muut jaoston 5 jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet
valtuutetuista ja varavaltuutetuista.
Kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta
kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 25.5.2021
lukien.
Päätös pannaan täytäntöön pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen
mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
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Eron myöntäminen luottamustehtävästä ja valtuuston täydentäminen
5040/00.00.01.03/2021

Kh 17.05.2021 § 200

Valmistelija: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651,
katja.tommiska(at)kouvola.fi
Vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä annetun lain (256/2021) 1 §:n 2
momentin mukaan vuoden 2021 kuntavaaleissa valittavien valtuustojen
toimikausi alkaa poiketen kuntalain (410/2015) 15 §:n 1 momentissa
säädetystä 1 päivänä elokuuta 2021 ja jatkuu toukokuun 2025 loppuun.
Vuoden 2017 kuntavaaleissa valittujen valtuustojen toimikausi jatkuu
heinäkuun 2021 loppuun. Valtuutettu tai muu kuntalain 69 §:ssä
tarkoitettu kunnan luottamushenkilö voi niin halutessaan erota
toimestaan kesäkuun 2021 alusta lukien valtuuston toimikauden
jatkumisen perusteella. Tällöin varavaltuutettu kutsutaan valtuutetun
tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja muuhun luottamustoimeen
valitaan uusi henkilö. Valtuutetun toimesta tai muusta kunnan
luottamustoimesta eroamisesta on ilmoitettava kirjallisesti valtuustolle
tai luottamushenkilön valinneelle muulle toimielimelle huhtikuun 2021
loppuun mennessä.
Jari Lindström on 17.4.2021 saapuneella kirjeellä anonut eroa
valtuutetun tehtävästä 1.6.2021 lukien.
Lisätietoja: Hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651,
katja.tommiska(at)kouvola.fi.
Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Jari Lindströmille eron
kaupunginvaltuuston jäsenyydestä 1.6.2021 lukien.
Kaupunginvaltuusto toteaa Pertti Palorannan tulevan varsinaiseksi
valtuutetuksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös pannaan täytäntöön pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen
mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
____________
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Kuntavaalien 2021 vaalilautakuntien täydentäminen
3849/00.00.00.00/2021

Kh 17.05.2021 § 201

Valmistelija: kaupunginlakimies Päivi Sandås, puh. 020 615 8212,
paivi.sandas(at)kouvola.fi
Kaupunginhallitus on asettanut kuntavaalien vaalilautakunnat ja
vaalitoimikunnat 15.2.2021. Vaalipäivän siirron johdosta tulee
vaalilautakuntia täydentää ottaen huomioon tasa-arvolain määräykset.
Lisätietoja: kaupunginlakimies Päivi Sandås, puh. 020 615 8212,
paivi.sandas(at)kouvola.fi
Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää määrätä


Ummeljoki Viialan vaalilautakunnan puheenjohtajaksi Harri
Lekanderin



Pohjois-Valkelan vaalilautakunnan varapuheenjohtajaksi Marko
Ketolan.

Apulaiskaupunginjohtajan muutettu ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää määrätä Pohjois-Valkealan vaalilautakunnan
varapuheenjohtajaksi Marko Ketolan.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä apulaiskaupunginjohtajan muutetun
päätösehdotuksen.
____________
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Vastaus valtuustoaloitteeseen selvityksen tekemiseksi, miten Korona on vaikuttanut
päätöksentekoon tai asioiden käsittelyyn
3291/00.05.00/2020

Kv 07.12.2020 § 104

Puheenjohtaja Jouko Leppänen esitteli valtuutettu Niina Ristolaisen
jättämän seuraavan valtuustoaloitteen:
”Tiedonanto pyyntö/selvitys siitä, miten Korona on vaikuttanut
päätöksentekoon tai asioiden käsittelyyn. Esimerkkinä 23.3 tekemäni
aloite Vuohijörven uimarannan ja muiden alueiden liikuntatoimipaikkojen
osalta sekä toimittamani adressi. Aloite käsiteltiin 19.11 lautakunnassa
ja nyt vastaus siihen valtuustolle tuli nyt 7.12.
Valtuustojen siirtäminen vaikutti siis myös viranomaisvalmisteluun ja
siten lopputulokseen. Miten tätä asiaa voitaisi tässä asiassa ensi
kaudella huomioida ja mitä vaikutuksia adressilla oli päätöksentekoon?
Onko muita vaikutuksia Koronasta tullut ja miten näihin voitaisi varautua
ja esimerkiksi aloitteiden vähäisen vaikutusten osuutta päätöksentekoon
vaikuttaa?”
Kaupunginvaltuuston päätös:
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
_____________

Kh 17.05.2021 § 202

Valmistelija: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651,
katja.tommiska(at)kouvola.fi
Valtuutettu Niina Ristolaisen tekemässä valtuustoaloitteessa on esitetty
tietopyyntö tai selvityspyyntö sen osalta, millainen vaikutus
koronapandemialla on ollut päätöksentekoon sekä asioiden
valmisteluun ja käsittelyyn. Toimialat ovat antaneet asian osalta
seuraavat selvitykset:
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Kaupunginvaltuusto ja –hallitus sekä konsernipalvelut
Maailmanlaajuisen koronapandemian johdosta jouduttiin alkuvuonna
2020 tarkistamaan kaupunginvaltuuston kokousaikataulua, ja
suunnitellun yhdeksän kokouksen sijaan valtuusto kokoontui kuusi
kertaa. Alkuvuoden aikana valtuusto kokoontui kahdesti (10.2., 8.6.).
Kokoukset peruttiin koronapandemian johdosta maalis-, huhti- ja
toukokuulta, mutta loppuvuoden kokoukset on pidetty suunnitelman
mukaisesti.
Koronapandemia on vaikuttanut keväällä 2020 osaan valtuustossa
käsiteltäviä asioita hidastavasti. Peruuntuneisiin kokouksiin
aikataulutetut asiat kuten mm. eräät asemakaava-asiat sekä
talousarviomuutosasiat päästiin käsittelemään vasta kesäkuun
kokouksessa. Koronapandemia on vaikuttanut myös
valtuustoaloitteiden tekemiseen hidastavasti, sillä alkuvuoden aikana
aloitteita on voinut jättää vain kahdessa kokouksessa. Hallintosäännön
mukaan valtuustoaloite tulee tehdä kirjallisesti ja aloite annetaan
valtuuston kokouksessa kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn
jälkeen. Aika ajoin valtuutetut toimittavat kirjaamoon aloitteita
kokousten välillä. Tällöin aloite toimitetaan tiedoksi valtuuston
puheenjohtajalle ja se ilmoitetaan valtuuston seuraavassa kokouksessa,
minkä jälkeen aloite etenee hallintosäännön mukaisesti hallituksen
kautta valmisteluun.
Valtuuston kokoukset on järjestetty 8.6.2020 alkaen sähköisenä
kokouksena, minkä jälkeen sekä toimielimen kokousaikataulu että
asioiden käsittelyrytmi ovat normalisoituneet.
Kaupunginhallituksen kokousaikatauluun ei koronapandemialla ollut
vaikutusta. Hallitus kokoontui viime vuonna 28 kertaa (vertailuna v.
2019 jolloin toimielin kokoontui myös 28 kertaa). Kaupunginhallitus
päätti kokouksessaan 23.3.2020 (§ 100) toimivaltansa osittaisesta
delegoinnista kaupunginjohtajalle sekä eräille konsernipalvelujen
alaisille virkamiehille. Delegoinnit olivat voimassa valmiuslain mukaisen
poikkeusolon voimassaolon ajan.
Konsernipalveluiden alaisten viranhaltijoiden suorittamaan asioiden
valmisteluun ja päätöksentekoon koronapandemialla ei ole ollut
merkittävää vaikutusta. Tähän on osaltaan vaikuttanut se, että
kaupungin keskushallinnossa otettiin vuoden 2020 alusta käyttöön
sähköinen tiedonhallinta. Sähköisen tiedonhallinnan myötä kaupungin
asianhallinta (diaari), hallinnolliset päätösvalmisteluprosessit sekä
kokousvalmistelu toimivat kaikki samassa tietojärjestelmässä, mikä on
osaltaan tukenut henkilöstöä etätyöhön siirtymisessä.
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Asuminen ja ympäristö
Lautakunnat tekivät keväällä 2020 päätökset toimivallan siirroista
viranhaltijoille. Kokonaisuutena toimialalta jäi keväällä ja kesällä
pitämättä joitakin suunniteltuja lautakuntien kokouksia
koronapandemian takia. Delegointipäätösten ansiosta tällä ei
kuitenkaan ollut mainittavaa vaikutusta toimialan toimintaan.
Tekninen lautakunta päätti 17.03.2020 (§ 68) täydentää voimassaolleita
toimivallan siirtoja siirtämällä tekniselle johtajalle toimivaltaa.
Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti 25.03.2020 (§ 35) täydentää
voimassaolleita toimivallan siirtoja hallintosäännön 23 §:n ja 27 §:n
mukaisissa asioissa. Lisäksi lautakunta päätti siirtää vastuualueensa
päätösvallan hallintosäännön 50 § 2 momentin mukaisissa asioissa
toimialajohtajalle, joka päättää lomautuksen ajankohdasta mukaan
lukien lomautussuunnitelmaan tarvittaessa tehtävistä muutoksista.
Lisäksi toimialajohtajalle siirrettiin päätösvalta lomautusajankohdasta ja
lomautusilmoituksen antamisesta niiden viranhaltijoiden ja
työntekijöiden osalta, joiden valinnasta tai ottamisesta hallintosäännön
mukaan päättää lautakunta.
Vastaavasti maaseutulautakunta päätti 25.3.2020 (§ 32) siirtää
päätösvallan maaseutupalvelun päällikölle hallintosäännön 23 §:n, 28
§:n ja 67 §:n 3 momentin mukaisissa asioissa lukuun ottamatta asioita,
joita lakien mukaan ei voida viranhaltijalle siirtää. Lisäksi
toimialajohtajalle siirrettiin päätösvalta lomautusajankohdasta ja
lomautusilmoituksen antamisesta niiden viranhaltijoiden ja
työntekijöiden osalta, joiden valinnasta tai ottamisesta hallintosäännön
mukaan päättää lautakunta.
Päätökset olivat voimassa valmiuslain mukaisen poikkeusolon
voimassaolon ajan.
Kasvatus ja opetus
Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti 18.03.2020 (§ 40) täydentää
voimassaolleita toimivallan siirtoja siirtämällä vastuualueensa
päätösvallan hallintosäännön 23 §:ssä mainituissa asioissa
(lautakunnan yleiset tehtävät ja toimivalta), 24 §:ssä mainituissa laeissa
sekä 67 §:n mukaisissa asioissa (lautakunnan päätösvalta maksuissa)
kasvatus- ja opetusjohtajalle. Päätös oli voimassa valmiuslain mukaisen
poikkeusolon voimassaolon ajan.
Muilta osin koronapandemian leviämisen hidastamiseen tähdännyt
etätyösuositus on jossain määrin vähentänyt kaupungin työntekijöiden
keskinäistä vuorovaikutusta, mikä on hidastanut joidenkin asioiden
valmistelua.
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Liikunta ja kulttuuri
Varsinainen päätös liikuntaverkosta on tehty kaupungin valtuustossa
11.11.2019 (§ 120). Liikuntapaikkaverkkoon liittyviin aloitteisiin ja
kuntalaispalautteisiin on vastattu useaan kertaan sekä suoritettu
katselmuskäyntejä liikuntapaikoille. Kouvolan kaupunki on informoinut
koronatilanteesta johtuen kunnossapitotuesta kyläyhdistyksien tai
muiden yhdistyksien ylläpitämien liikuntapaikkojen hoitoon.
Liikunta- ja kulttuurilautakunta päätti 25.03.2020 (§ 24) täydentää
voimassaolleita toimivallan siirtoja siirtämällä vastuualueensa
päätösvallan hallintosäännön 23 §:ssä (lautakunnan yleiset tehtävät ja
toimivalta), 25 §:ssä (liikunta- ja kulttuurilautakunnan tehtävät ja
toimivalta) ja 67 § 3 momentin (lautakunnan päätösvalta maksuissa)
mukaisissa asioissa liikunta- ja kulttuurijohtajalle. Lisäksi lautakunta
päätti siirtää toimialajohtajalle toimivallan päättää
lomautusajankohdasta ja lomautusilmoituksen antamisesta niiden
viranhaltijoiden ja työntekijöiden osalta, joiden valinnasta tai ottamisesta
hallintosäännön mukaan päättää lautakunta. Päätös oli voimassa
valmiuslain mukaisen poikkeusolon voimassaolon ajan.
Koronapandemian aiheuttama laaja toimintojen rajoittaminen keväällä
2020 vaikutti joidenkin sopimuskäsittelyiden viivästykseen
normaalitilanteeseen nähden. Tähän vaikutti lautakunnan päätösvallan
osittainen delegoiminen viranhaltijoille. Tämä prosessi vaati oman
aikansa uudessa tilanteessa. Tästä ei kuitenkaan aiheutunut
toiminnallista haittaa, koska asioihin on pystytty vastaamaan
kohtuullisessa ajassa. Suuremman haasteen toiminnassa on
muodostanut henkilöstön riittävyys mm. loma- ja lomautusajankohtana.
Yhteenveto
Toimialojen antamien selvitysten perusteella voidaan todeta, että
koronapandemian johdosta voimassa olleiden poikkeusolojen aikana on
kaupungin toiminta- ja päätöksentekokykyä turvattu toimielinten
toimivallan delegoinneilla viranhaltijoille. Vuoden 2020 alkupuolella on
osa toimielimistä joutunut perumaan kokouksiaan, mutta toimielinten
tekemät delegoinnit ovat turvanneet tarpeen mukaisen päätöksenteon.
Syksyn 2020 aikana toimielimet ovat ottaneet käyttöön sähköiset
kokoukset ja tämän jälkeen ne ovat kokoontuneet kuta kuinkin
normaalin aikataulunsa mukaisesti. Sähköisessä kokouksessa tehtävien
valtuustoaloitteiden osalta on annettu oma ohjeistuksena syksyn 2020
aikana. Viranhaltijatyönä tehtävään asioiden käsittelyyn tai valmisteluun
ei koronapandemialla ole toimialojen antamien selvitysten mukaan ollut
merkittävää vaikutusta. Kaupungin hallinto- ja päätösprosessit ovat
koronapandemian aikana kehittyneet muun muassa sähköistämisen
myötä ja uusia toimintatapoja on luotu. Tämä on parantanut kaupungin

Kouvolan kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus

17.05.2021

11/2021

52 (58)

hallinnon, toimialojen ja toimielinten valmiutta jatkaa toimintaansa niin
normaaliolojen häiriötilanteessa kuin myös poikkeusoloissa.
Lisätietoja: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651,
katja.tommiska(at)kouvola.fi, hallintopalvelupäällikkö Janne Tapola,
puh. 020 615 6994, janne.tapola(at)kouvola.fi
Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää antaa valtuustoaloitteeseen yllä olevan
vastauksen.
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.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
____________
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Ilmoitusasiat
Kh 17.05.2021 § 203
Saapuneet kirjeet

Kiteen kaupunki 3.5.2021, ote pöytäkirjasta; § 21 Itä-Suomen
päihdehuollon kuntayhtymän loppuselvityksen hyväksyminen.
Kymenlaakson sopimuspalokunnat 10.5.2021, tiedote/esitys;
Hyvinvointialue ja Kymenlaakson sopimuspalokunnat.
Haminan kaupunginhallituksen päätös 10.05.2021 § 75 koskien
Pyhtään erä- ja luontokulttuurimuseota
Haminan kaupunginhallituksen päätös 10.05.2021 § 78 koskien
Väliaikaisen valmistelutoimielimen perustamista
Sinikka Rouvarin 10.5.2021 jättämä valtuustoaloite jääkiekkoilijapatsashankkeen käynnistämisestä. Aloite lähetetään valmisteltavaksi
liikunnan ja kulttuurin toimialalle, joka tekee valmistelussa tarvittavaa
yhteistyötä muiden toimialojen kanssa.
Henna Hovin 10.5.2021 jättämä valtuustoaloite nuorten kesätyösetelien
lisäämiseksi, Aloite lähetetään valmisteltavaksi konsernipalvelujen
työllisyyspalveluihin.

Pöytäkirjat
Viranhaltijapäätökset

Hankintapäällikön päätökset:
7.5.2021: Kouvolan kaupungin ruokapalvelut hankkii
erikoiselintarvikkeita sopimuskauden 01.06.2021 – 30.04.2022
seuraavilta toimittajilta:
Lattiakanojen kananmunat: Puurin Kanala
Lampaanlihakuutio: Muhniemen Lahtivaja Kaarin Knuuttila
Pakastettu mansikka: Plusmarjat Oy
Luomu kaurahiutaleet: Puotimaalla
Ruisvuokaleipä, luomu, siivutettu: Risto Peltolan leipomo Oy
Kiviuunissa paistettu kauravuokaleipä, siivutettu: Risto Peltolan leipomo
Lampaan jauheliha: Muhniemen Lahtivaja Kaarin Knuuttila
Salaattijuusto, laktoositon, luomu: Toiminimi Lasse Rainio
Leipäjuusto, laktoositon, luomu: Toiminimi Lasse Rainio
Tuore luomumansikka: Makumarja
Luomukaurahelmet: Puotimaalla
12.5.2021: Kalsiumkloridit hankitaan Berner Oy:ltä yksikköhintaan
241,50 €/tonni.
12.5.2021: Työ hankitaan Marjetas Academy Oy:ltä. Työn kokonaishinta
ilman lisätöitä on 83 615,71 euroa.
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12.5.2021: Kaupungintalon irtokalustetoimittajaksi valitaan Martela
Oyj:n tarjous hintaan 23 816 euroa alv 0 %.
Toimitilajohtajan päätökset:
7.5.2021: Päätän myydä Kettumäentie 3 kiinteistön, kiinteistötunnus
286-409-1-34 perustelukohdan mukaisin ehdoin hintaan 78 500 euroa.
10.5.2021: Päätän, että Kouvolan kaupunki osallistuu kiinteistöjen
ennakoivan kunnossapidon sekä olosuhde- ja energiaseurannan
kehittäminen digitalisaation ja automaation avulla -hankkeeseen.
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 ja
3. tyytyy muiden viranomaisten päätöksiin.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Jouni Sunisen
10.5.2021 jättämän valtuustoaloitteen ”Valtuustoaloite Kaitilankadun ja
Kaupinkadun risteyksen parantamiseksi”.
Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen valmisteltavaksi asumisen ja
ympäristön toimialalle.
____________
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Muut asiat
Kh 17.05.2021 § 204
1. Lautakuntien kuulumiset.
2. Muut mahdollisesti esille nousevat asiat.
3. Kaupunginhallitus hyväksyi 14.12.2020 Kouvolan kansainvälisen
kohtauspaikka ry:n tilapäislainan maksusuunnitelman. Kouvolan
Korttelikotiyhdistys ry ja Kymijoen Tukipuu ry ovat toimittaneet
vaaditut selvitykset 30.4.201 mennessä.
Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:
1. Kaupunginhallitus päättää merkitä asian tiedoksi.
2. Kaupunginhallitus päättää merkitä asian tiedoksi.
3. Kaupunginhallitus päättää merkitä asian tiedoksi.
Kaupunginhallituksen päätös:
1. Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi.
2. Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi.
3. Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi, että jäsen Birgit
Koskela on toiminut kaupungin edustajana Kaatuneiden muistopäivänä
16.5.2021 Valkealan seurakunnan järjestämässä jumalanpalveluksessa
ja seppeleen laskussa.
Toimitilajohtaja Katja Ahola poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn
aikana klo 16.22.
____________
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 184, § 185, § 186, § 190, § 191, § 195, § 199, § 200, §
202, § 203, § 204

Muutoksenhakukielto
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 187, § 188, § 189, § 192, § 193, § 194, § 196, § 197, §
198, § 201

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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020 615 6200
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Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:


päätös, johon haetaan oikaisua



se, millaista oikaisua vaaditaan



millä perusteella oikaisua vaaditaan.

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

