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17.10.2018

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KV § 99
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kaupunginvaltuusto päätti ottaa käsiteltäväkseen lisälistan asiat
”Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtajan valinta” ja
”Inveonin koulutustoimintojen luovuttaminen Prakticumille”.
Kokouksen aluksi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja kutsui
kaavoitusosaston läsnä olevat henkilökunnan edustajat ja
kehittämisjohtajan valtuuston eteen ja kiitti kaupungin koko
henkilöstöä, loviisalaisia ja erityisesti kaavoitusosaston
henkilökuntaa hyvin laaditusta asuntomessuhakemuksesta.
Kehittämisjohtaja Sten Frondén on siirtymässä eläkkeelle ja
osallistui viimeistä kertaa valtuuston kokoukseen
kehittämisjohtajan ominaisuudessa. Kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja kiitti Sten Frondénia valtuuston puolesta ja toivotti
hänelle hyviä eläkepäiviä sekä ojensi hänelle kukkakimpun.

---

Ptk:n tark.
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Pöytäkirjantarkastajat
KV § 100
Päätös:
---

Ptk:n tark.
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08.10.2018
17.10.2018

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen
744/12.00/2018
KH § 254
Valmistelija: sivistysjohtaja Thomas Grönholm, puh. 0440 555
250
Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymästä on toimitettu kaupunkiin
hyväksymiskäsittelyyn luonnos uudeksi perussopimukseksi.
Perussopimuksen muutostarpeet liittyvät toisen asteen
koulutuksen uudelleenjärjestelyihin itäisellä Uudellamaalla.
Liite nro 2.
Perussopimusluonnos
Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Itä-Uudenmaan
koulutuskuntayhtymän uuden perussopimuksen.
Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtajan ja sivistysjohtajan
tekemään tarvittaessa teknisiä korjauksia ja/tai vähäisiä muutoksia
sopimusluonnokseen ennen sen valtuustokäsittelyä yhtäpitävästi
muissa sopimuskunnissa valtuustojen hyväksymiskäsittelyyn
tulevien sopimusesitysten kanssa.
Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Päätös:

Sivistysjohtaja Thomas Grönholm osallistui kutsuttuna asian
käsittelyyn.
Päätös ehdotuksen mukaan.
Pykälä tarkastettiin välittömästi.

--KV § 101
Liite nro 1.
Perussopimusluonnos
Ehdotus:
Ptk:n tark.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Itä-Uudenmaan
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---
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§ 102

9/2018

08.10.2018
17.10.2018

EdupoliPointCollege Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen
745/00.01.00/2018
KH § 255
Valmistelija: sivistysjohtaja Thomas Grönholm, puh. 0440 555
250
Loviisan kaupunki on valtuuston päätöksellä keväällä 2018
päättänyt yhdessä Sipoon, Askola ja Lapinjärven kuntien sekä
Porvoon kaupungin kanssa perustaa ammatillista koulutusta
järjestävän osakeyhtiön Itäisellä Uudellamaalla.
PricewaterhouseCoopers Oy on laatinut luonnoksen
osakassopimukseksi EdupoliPointCollege Oy:lle. Sopimuksen
osapuolia ovat EdupoliPointCollege Oy:n omistajat ja yhtiö itse.
Sopimuksen tarkoituksena on määritellä sopijaosapuolten
keskinäiset oikeudet ja velvollisuudet yhtiön omistajina.
Sopimuksen tarkoituksena on sopia myös Yhtiön osakkeiden
omistuksesta ja myynnistä, toiminnan järjestämisestä ja
hallinnosta sekä osakkeenomistajien oikeuksista ja
velvollisuuksista yhtiöön ja toisiinsa nähden. Osakassopimus on
laadittu niin, että se turvaa osakkeenomistajien aseman myös
yhtiön mahdollisissa muutostilanteissa. Osakassopimus voidaan
allekirjoittaa vuodenvaihteessa tai viimeistään Itä-Uudenmaan
koulutuskuntayhtymän purkautuessa keväällä 2019.
Osakassopimus hyväksytään omistajien valtuustoissa lokakuun
2018 aikana, ennen IUKKY:n (Itä-Uudenman
koulutuskuntayhtymä) purkamistoimien aloittamista.
Liite nro 3.
Osakassopimus
Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker- Blom
Ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto hyväksyy osakassopimuksen liitteen
mukaisesti.
Kaupunginvaltuusto valtuuttaa kaupunginjohtajan
allekirjoittamaan sopimuksen.
Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Ptk:n tark.
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Jäsenet Juha Karvonen ja Lotte-Marie Uutinen ilmoittivat
esteellisyydestä (peruste: ovat EdupoliPointCollege Oy:n
hallituksen jäseniä) ja poistuivat kokoustilasta asian käsittelyn
ajaksi.
Sivistysjohtaja Thomas Grönholm osallistui kutsuttuna asian
käsittelyyn.
Päätös ehdotuksen mukaan.
Pykälä tarkastettiin välittömästi.

--KV § 102
Liite nro 2.
Osakassopimus
Ehdotus:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy osakassopimuksen liitteen
mukaisesti.
Kaupunginvaltuusto valtuuttaa kaupunginjohtajan
allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös:
---

Ptk:n tark.

Ehdotuksen mukainen.
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§ 281
§ 103

9/2018

15.10.2018
17.10.2018

Inveonin koulutustoimintojen luovuttaminen Prakticumille
407/00.04.01/2018
KH § 281
Valmistelija ja esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Turvatakseen toisen asteen ammattilisen koulutuksen ruotsin
kielellä itäisellä Uudellamaalla on Samkommunen för
yrkesutbildning i Östra Nyland - Inveonin (jatkossa Inveon) ja
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab - Prakticumin
(jatkossa Prakticum) yhdistymisestä keskusteltu usean vuoden
ajan. Loviisan kaupunki pitää yhdistymistä välttämättömänä ja
kannattaa Inveonin koulutustoimintojen luovuttamista
Prakticumille.
Ehdotus:

Loviisan kaupunki hyväksyy Inveonin koulutustoimintojen
luovuttamisen Prakticumille Prakticumin yhtiökokouksessa
30.8.2018 käsitellyn ja hyväksytyn luovutussopimuksen mukaan
sekä kehottaa Inveonin hallitusta hyväksymään saman
kokouksessaan 29.10.2018.

Päätös:

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mia Heijnsbroek-Wirén
ilmoitti esteellisyydestä (peruste: on Inveonin hallituksen jäsen) ja
poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi.
Puheenjohtajaksi tuli kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja
Arja Isotalo.
Asian käsittelyn aluksi kaupunginhallitus kuuli
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mia Heijnsbroek-Wirénia
asiantuntijana.
Päätös ehdotuksen mukaan.
Pykälä tarkastettiin välittömästi.

--KV § 103
Liite nro 3.
Ehdotus:

Ptk:n tark.

Loviisan kaupunki hyväksyy Inveonin koulutustoimintojen
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---
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24.01.2017
28.02.2017
02.05.2017
29.05.2017
07.06.2017
29.08.2017
28.11.2017
24.04.2018
28.08.2018
24.09.2018
17.10.2018

Liikuntapoliittinen ohjelma
641/00.01.05/2015
VAPL § 9
Valmistelija ja esittelijä: vt. kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen
päällikkö Leif Eriksson, puh. 040 568 4138.
Kari Hagfors ensimmäisenä allekirjoittaja on jättänyt
valtuustoaloitteen missä ehdotetaan että Loviisan kaupunki laatisi
liikuntapoliittisen ohjelman, toteuttamaan eri urheilulajien välistä
ja kansalaisliikunnan edistämistä toiminnallisin ja investoinnillisin
suunnitelmin. Ohjelmalla pyritään myös edistämään
johdonmukaisesti, hallitusti ja tasapuolisesti liikunnan sekä
alueellista että lajikohtaista kehittämistä sekä
sponsorointitukemista.
Vapaa-aikalautakunta perusti työryhmän kokouksessaan 3.3.2016
(§ 7). Työryhmään valittiin Kalevi Lappalainen, Erika Kähärä,
Håkan Karlsson, Kim Skog, Päivi Hämäläinen ja Leif Eriksson.
Työryhmä on työstänyt liikuntapoliittista ohjelmaa vuoden 2016
aikana. Liikuntapoliittinen ohjelma ei vielä ole valmis mutta
työryhmä esittelee ohjelmaluonnosta ja toivoo saavansa evästystä
vapaa-aikalautakunnalta.
Ehdotus:

Vapaa-aikalautakunta evästää työryhmää ja kirjaa asian tiedoksi.

Päätös:

Kirjataan tiedoksi. Vapaa-aikalautakunta jatkaa liikuntapoliittisen
ohjelman käsittelyä helmikuun kokouksessa.

--VAPL § 18
Valmistelija ja esittelijä: vt. kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen
päällikkö Leif Eriksson, puh. 040 568 4138.

Ptk:n tark.
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Työryhmän ehdotus Loviisan kaupungin liikuntapoliittiseksi
ohjelmaksi esitetään vapaa-aikalautakunnalle.
Liite 2: Ehdotus liikuntapoliittiseksi ohjelmaksi.
Ehdotus:

Vapaa-aikalautakunta hyväksyy ehdotuksen liikuntapoliittiseksi
ohjelmaksi ja lähettää sen kaupunginhallitukselle ja edelleen
-valtuustolle vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös:

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ohjelman sisällön. Viimeistelty ja
käännetty versio ohjelmasta käsitellään lautakunnan seuraavassa
kokouksessa.

--VAPL § 26
Valmistelija ja esittelijä: vt. kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen
päällikkö Leif Eriksson, puh. 040 568 4138.
Liikuntapoliittinen ohjelma on käännetty ruotsinkielelle ja
suomenkielinen versio on tarkastettu.
Liite: 3
Ehdotus:

Vapaa-aikalautakunta hyväksyy ehdotuksen liikuntapoliittiseksi
ohjelmaksi ja lähettää sen kaupunginhallitukselle ja edelleen
-valtuustolle vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös:

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen liikuntapoliittiseksi
ohjelmaksi ja lähettää sen kaupunginhallitukselle ja edelleen
-valtuustolle vastauksena valtuustoaloitteeseen.

--KH § 146

Liite nro 55.
Ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että ehdotus
liikuntapoliittiseksi ohjelmaksi hyväksytään.

Päätös:

Teknisiä korjauksia:
Ohjelmassa on kohta 3.1 kaksi kertaa. Numerointi oikaistaan
tämän ja vastaavalla tavalla seuraavien kohtien kohdalla.
Hambergin kodin pihan Senioripuisto ja Liljendalin senioripuisto
lisätään liikuntapaikkojen luetteloon.
Kohdan 6.2.3 sisältö muutetaan kuulumaan:

Ptk:n tark.
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”Yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa todetaan tärkeäksi ja
yhteistyötä pyritään kehittämään yhteisillä hankkeilla ja
ohjelmilla.”
Jäsen Agneta Alm teki jäsen Mikael Karlssonin kannattamana
muutosehdotuksen, jonka mukaan taulukko sivulla 23 päättyy
vuoteen 2021.
Kaupunginhallitus muutti ehdotusta yksimielisesti.
Päätös ehdotuksen mukaan lisättynä esitetyillä muutoksilla.
--KV § 23

Liite nro 2.
Ehdotus:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy liikuntapoliittisen ohjelman.

Päätös:

Valtuutettu Kari Hagfors ehdotti valtuutettu Timo Noroviitan
kannattamana asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi.
Kaupunginvaltuusto palautti ehdotuksen yksimielisesti.

--VAPL § 35
Valmistelija ja esittelijä: vt. kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen
päällikkö Leif Eriksson puh. 040 5684138.
Työryhmän jäsenet esittelevät palautettua liikuntapoliittista
ohjelmaa. Vapaa-aikalautakunta keskustelee liikuntapoliittisesta
ohjelmasta ja asettaa uuden työryhmän työstämään ohjelmaa.
Liite 1: Liikuntapoliittinen ohjelma
Ehdotus:

Vapaa-aikalautakunta perustaa uuden työryhmän työstämään
liikuntapoliittista ohjelmaa.

Päätös:

Vapaa-aikalautakunta valitsi Kalevi Lappalaisen, Håkan
Karlssonin, Kirsi Nurkkalan, Päivi Hämäläisen ja Leif Erikssonin
työryhmään.
Vapaa-aikalautakunta ehdottaa että tekninen toimi, perusturva ja
nuorisovaltuusto nimeävät oman edustajansa työryhmään.
Ohjelman ruotsinkielinen nimi tulee olla "idrottspolitiska
programmet".

Ptk:n tark.
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--VAPL § 52
Valmistelija ja esittelijä: vt. kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen
päällikkö Leif Eriksson puh. 040 568 4138.
Työryhmän keskeneräinen ja päivitetty ohjelma esitellään
vapaa-aikalautakunnalle.
Liite 4: Liikuntapoliittinen ohjelma versio 22.11.2017 (ainoastaan
suomeksi)
Ehdotus:

Vapaa-aikalautakunta evästää työryhmää sekä kirjaa asian
tiedoksi.
Käsittely
Vapaa-aikalautakunta katsoi että ohjelma on pitkä eikä tarpeeksi
konkreettinen.
Edustajia teknisestä keskuksesta, perusturvakeskuksesta,
opetustoimesta, varhaiskasvatuksesta ja nuorisovaltuustosta on
otettava mukaan ohjelman valmistelutyöhön.

Päätös:

Vapaa-aikalautakunta palautti asian työryhmälle. Edustajia
teknisestä keskuksesta, perusturvakeskuksesta, opetustoimesta,
varhaiskasvatuksesta ja nuorisovaltuustosta on otettava mukaan
ohjelman valmistelutyöhön.

--VAPL § 26
Valmistelija ja esittelijä: kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö
Leif Eriksson puh. 040 5684138.
Laajennettu työryhmä jossa oli edustajia teknisestä keskuksesta,
perusturvakeskuksesta, sivistyskeskuksesta, varhaiskasvatuksesta
ja nuorisovaltuustosta käsitteli ohjelmaa 18.1.2018. Tämän
kokouksen pohjalta tehtiin muutoksia ohjelmaan.
Liite 5: Liikuntapoliittinen ohjelma.
Ehdotus:

Ptk:n tark.

Vapaa-aikalautakunta hyväksyy ehdotuksen liikuntapoliittiseksi
ohjelmaksi. Vapaa-aikalautakunta pyytää sivistys-, perusturva- ja
tekniseltälautakunnalta sekä nuorisovaltuustolta lausuntoja
liikuntapoliittisesta ohjelmasta 30.6.2018 mennessä.
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Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen liikuntapoliittiseksi
ohjelmaksi muutamalla pienellä muutoksella.
Vapaa-aikalautakunta pyytää sivistys-, perusturva- ja tekniseltälautakunnalta sekä nuorisovaltuustolta lausuntoja
liikuntapoliittisesta ohjelmasta 30.6.2018 mennessä.

--VAPL § 38
Valmistelija ja esittelijä: kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö
Leif Eriksson puh. 040 568 4138.
Sivistyslautakunnan lausunto (§ 44, 30.05.2018)
Sivistyslautakunta toteaa omalta osaltaan, että liikuntapoliittinen
ohjelma 2018-20 on hyvin laaja ja erittäin kattava eikä
lautakunnalla näin ollen ole siihen mitään lisättävää tai
poistettavaa.
Evästyksenä sivistyslautakunta ehdottaa, että seuraavan
valtuustokauden alusta yhdistetään liikuntapoliittinen ohjelma ja
sivistyspalveluiden kehittämissuunnitelma sekä kaupungin
kulttuuripoliittinen ohjelma, yhdeksi asiakirjaksi, josta
muodostettaisiin Loviisan kaupungin sivistyspoliittinen ohjelma.
Näin saataisiin kattava, toimintaa ohjaava sivistystoimen
strateginen asiakirja, johon sisältyisi koko sivistystoimen eri
osa-alueet ja toimijat.
Sivistyslautakunta ilmaisee huolestuneisuutensa
sisäliikuntapaikkojen huonontuneesta tilanteesta, esimerkiksi
liikuntahalli ja Harjurinteen koulu.
Perusturvalautakunnan lausunto (49, 20.06.2018)
Perusturvalautakunta toteaa lausuntonaan, että liikuntapoliittinen
ohjelma on laadittu. Perusturvakeskuksen vastuualueet ovat
mielellään mukana yhteistyössä toteuttamassa ohjelman
toimenpiteitä.
Teknisen lautakunnan lausunto (§ 121, 19.06.2018)
Tekninen lautakunta toteaa omalta osaltaan seuraavaa:
Liikuntapoliittisesta ohjelmasta voidaan todeta, että Loviisassa on
laaja liikuntapaikkaverkosto. Liikuntapaikkaverkoston laajuuden
sekä ylläpitoon käytettävissä olevan rahoituksen tulee olla
oikeassa suhteessa toisiinsa, jotta liikuntapaikat voidaan pitää
turvallisessa kunnossa. Kunnossapidossa tulee aktiivisesti
ylläpitää hyvää yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Lisäksi
tulee selvittää, voisiko laajan liikuntapaikkaverkoston toimintoja
yhdistellä eri kyläkeskuksissa. Ohjelmaan tulisi lisätä maininta
Ptk:n tark.
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esteettömyyden huomioimisesta liikuntapaikkarakentamisessa.
Nuorisovaltuuston lausunto:
Nuorisovaltuusto on käsitellyt asian ja elimen puheenjohtaja on
antanut suullisen lausunnon missä hän sanoo että nuorisovaltuusto
hyväksyy ehdotusta liikuntapoliittiseksi ohjelmaksi.
Ehdotus:

Vapaa-aikalautakunta hyväksyy ehdotuksen liikuntapoliittiseksi
ohjelmaksi ja lähettää sen kaupunginhallitukselle ja edelleen
-valtuustolle vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös:

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen liikuntapoliittiseksi
ohjelmaksi ja lähettää sen kaupunginhallitukselle ja edelleen
-valtuustolle vastauksena valtuustoaloitteeseen.
Teknisenä korjauksena tehdään lisäys liitteeseen 2 Liikuntapaikat.
Yksityisiä liikuntapaikkoja otsikon alle tehdään lisäys:
ampumarata, Ruotsinpyhtää.

--KH § 239
Valmistelija: hallintojohtaja Kristina Lönnfors
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt liikuntapoliittista ohjelmaa
koskevaan valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja totesi
aloitteen loppuun käsitellyksi 13.4.2016 § 42.
Nyt liikuntapoliittista ohjelmaa käsitellään omana asianaan.
Liite nro 2.
Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Ehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että
liikuntapoliittinen ohjelma hyväksytään.

Päätös:

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö Leif Eriksson esitteli
liikuntapoliittista ohjelmaa.
Liikuntapoliittiseen ohjelmaan hyväksyttiin yksimielisesti
seuraavat korjaukset ja muutokset:


Ptk:n tark.

sivu 27: poistetaan taulukon kohdasta ”Uimarannat ja uimapaikat”
toiseksi viimeisen ranskalaisen viivan kohdalta sanat ”Ruukin
Saarensauna, talviuintimahdollisuus”
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sivu 4: poistetaan taulukosta 3, kohdasta ”Väestörakenne” lause
”Seuratoimintaan tehdään muutoksia.”



sivu 22: muutetaan luvussa ”8. Palvelurakenteen haasteet” vuosiluku
2020 vuosiluvuksi 2021



sivu 14: luvussa ”3.7 Urheiluseura- ja liikuntajärjestötoiminta”
muutetaan sana ”miestyövuosiksi” sanaksi ”henkilötyövuosiksi”



sivu 17: poistetaan toiseksi viimeinen ja viimeinen lause ”Kaupungin
sponsorointituki siirretään vapaa-aikalautakunnan harkintaan.
Vapaa-aikalautakunta päättää kriteerit, jonka mukaan tahoja
sponsoroidaan vuosittain.”



sivu 29: taulukon viimeisessä rivissä varataan vuodelle 2022 uuden
liikuntahallin rakentamiseen 200 000 euroa ja 7 700 000 euroa
vuodelle 2023.

Päätös ehdotuksen mukainen liitteeseen tehdyt muutokset
huomioiden.
--KV § 104
Liite nro 4.
Ehdotus:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy liikuntapoliittisen ohjelman.

Päätös:

Ehdotuksen mukainen.

---

Ptk:n tark.
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§ 260
§ 105

9/2018

08.10.2018
17.10.2018

Osavuosikatsaus 1–8/2018
750/02.02.02/2018
KH § 260
Valmistelijat: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom,
talousasiantuntija Irene Malmberg ja taloussuunnittelija Mari
Lyyra
Tammi–elokuun osavuosikatsauksen toteumatietojen perusteella
Loviisan kaupungin ja Loviisan Vesiliikelaitoksen
yhteenlasketuksi tulos on noin 2,7 miljoonaa euroa negatiivinen.
Tästä vesiliikelaitoksen noin 340 000 euron negatiivinen tulos
johtuu vesilaskutuksen jaksotuksesta. Liikelaitoksen koko vuoden
toteuma tulee olemaan talousarvion mukainen.
Talouteen vaikuttaa tänä vuonna erityisesti erikoissairaanhoidon
kulut, joiden ennakoidaan toteutuvan 770 000 euroa budjetoitua
suurempina. Harjurinteen koulun sisäilmaongelmista aiheutuu
merkittäviä lisäkuluja. Kunnallisverotulojen kehitys oli
alkuvuonna positiivinen verovuoden 2018 osalta. Elokuussa
ilmeni kuitenkin verovuoden 2017 verotilitysten osalta
jako-osuuden tasaus, jonka seurauksena koko kuntasektori maksaa
tasausta valtiolle marraskuun tilityksen yhteydessä. Tulossa on
myös poikkeuksellisen suuret ennakonpalautukset. Myös
yhteisöverotulo ja sen jako-osuuden pieneneminen heikentävät
vuoden 2018 verokertymää.
Osavuosikatsaus, keskusten ja Loviisan Vesiliikelaitoksen toteuma
sekä niihin liittyvät kommentit sekä katsaus investoinneista ja
henkilöstötunnusluvuista esitetään tarkemmin sähköisessä
osavuosiraportissa. Raportti on luettavissa osoitteessa:
http://loviisaovk1-82018.app.appery.io/.
Kaupunginhallitukseen nähden sitovat yleisen hallinnon ja
konsernihallinnon tavoitteet raportoidaan osavuosikatsauksen
yhteydessä.
Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee osavuosikatsauksen 1–8/2018
tiedoksi ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Ptk:n tark.
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Päätös ehdotuksen mukaan.
Pykälä tarkastettiin välittömästi.

--KV § 105
Raportti on luettavissa osoitteessa:
http://loviisaovk1-82018.app.appery.io/.
Ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee osavuosikatsauksen 1–8/2018
tiedoksi.

Päätös:

Teknisenä korjauksena korjattiin suomenkielisessä
päätösehdotuksessa sana kaupunginhallitus sanaksi
kaupunginvaltuusto.
Päätös korjatun ehdotuksen mukaan.

---

Ptk:n tark.
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Kaupunginvaltuusto

§ 263
§ 106

9/2018

08.10.2018
17.10.2018

Lisämäärärahaesitys investointiosaan / Harjurinteen koulun uusi osa
751/02/2018
KH § 263
Valmistelija: tilapäällikkö Antti Kinnunen, puh. 0440 555 412
Harjurinteen koulun uuden osan korjaussuunnitelmat ja
korjauksen laajuus hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa
27.9.2018. Korjaustyöt aloitetaan kuluvan vuoden aikana ja ne
valmistuvat alustavan aikataulun mukaan syksyllä 2019.
Korjaussuunnitelmien mukainen kokonaiskustannusarvio on 1 103
000 euroa, ja tästä summasta kuluvalle vuodelle kohdistuu menoja
278 000 euroa.
Liite nro 6.
Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle 278 000
euron lisämäärärahaa Harjurinteen koulun uuden osan
korjausinvestointiin kuluvalle vuodelle, loppuosa määrärahan
tarpeesta huomioidaan talousarviokäsittelyssä.
Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Päätös:

Ehdotuksen mukaan.
Pykälä tarkastettiin välittömästi.

--KV § 106
Liite nro 5.
Ehdotus:

Ptk:n tark.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 278 000 euron lisämäärärahan
Harjurinteen koulun uuden osan korjausinvestointiin kuluvalle
vuodelle, loppuosa määrärahan tarpeesta huomioidaan
talousarviokäsittelyssä.
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24

08.10.2018
17.10.2018

Lisämäärärahaesitys käyttötalousarvioon / Harjurinteen koulun ja Loviisan lukion
väistötilat
752/02/2018
KH § 264
Valmistelijat: taloussuunnittelija Eija Henriksson,
taloussuunnittelija Siv Mårtens, talousasiantuntija Irene
Malmberg, sivistysjohtaja Thomas Grönholm ja tilapäällikkö Antti
Kinnunen, puh. 0440 555 412
Harjurinteen koulun ja Loviisan lukion toiminnot siirrettiin kesällä
väistötiloihin sisäilmaongelmien vuoksi.
Harjurinteen uuden osan toimintojen siirto muihin tiloihin
aiheuttaa lisämenoja kuluvalle vuodelle yhteensä 579 234,65
euroa seuraavasti:





vuokratilojen vuokria, yhteensä 101 101,82 euroa
tilojen muutostöitä ja väistötilojen asentamisen vaatimia toimenpiteitä,
yhteensä 323 322,44 euroa
lisämenoja ruokahuollolle, siivoustoimelle ja tietohallinnolle, yhteensä
37 310,00 euroa
lisämenoja sivistystoimelle, yhteensä 117 500,00 euroa.

Harjurinteen vanhanosan toimintojen siirto muihin tiloihin
aiheuttaa lisämenoja kuluvalle vuodelle yhteensä 957 968,90
euroa seuraavasti:






vanhan osan tutkimus- ja suunnittelutarpeita, yhteensä 88 755,76
euroa
vuokratilojen vuokria, yhteensä 157 358,33 euroa
tilojen muutostöitä ja väistötilojen asentamisen vaatimia
toimenpiteitä, yhteensä 596 854,81 euroa
lisämenoja ruokahuollolle, siivoustoimelle ja tietohallinnolle,
yhteensä 22 500,00 euroa
lisämenoja sivistystoimelle, yhteensä 92 500,00 euroa.

Näiden lisäksi käyttötalousarvion lisätarvetta kasvattaa Vanhan
Rannan alueeseen kohdistuneet toimenpiteet. Lisätarve on näiden
osalta yhteensä 181 221,46 euroa, josta noin puolet koostui
putkista ja muusta materiaalista, jota voi käyttää myös muualla.
Lisätarpeet ovat yhteensä 1 718 424,62 euroa ja ne kohdistuvat
käyttötalousarvioon seuraavasti:

Ptk:n tark.
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tekninen keskus, yhteensä 1 448 614,62 euroa
keskushallinto, yhteensä 59 810 euroa
sivistyskeskus, yhteensä 210 000 euroa.

Liite nro 7.
Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle 1 718 500
euron lisämäärärahaa Harjurinteen koulun ja Loviisan lukion
tilajärjestelyihin aiheutuneisiin menoihin ja määräraha
kohdistetaan kuluvan vuoden käyttötalousarvioon laskelman
mukaisesti.
Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Päätös:

Kaupunginjohtajan ehdotuksesta lisättiin yksimielisesti
valmistelutekstiin tarkennuksena viidennen kappaleen viimeiseen
lauseeseen: ”…181 221,46 euroa, josta noin puolet koostui
putkista ja muusta materiaalista, jota voi käyttää myös muualla.”
Päätös ehdotuksen mukaan.
Pykälä tarkastettiin välittömästi.
Tauko kello 19.35–19.48.

--KV § 107
Liite nro 6.
Ehdotus:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 1 718 500 euron lisämäärärahan
Harjurinteen koulun ja Loviisan lukion tilajärjestelyihin
aiheutuneisiin menoihin ja määräraha kohdistetaan kuluvan
vuoden käyttötalousarvioon laskelman mukaisesti.

Päätös:

Ehdotuksen mukainen.

---

Ptk:n tark.
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Kaupunginvaltuusto

§ 265
§ 108

9/2018

08.10.2018
17.10.2018

Lisämäärärahaesitys investointiosaan / Vanhankylän ensihoitoasema
202/10.00.01/2018
KH § 265
Valmistelija: tilapäällikkö Antti Kinnunen, puh. 0440 555 412
Loviisan kaupungin investointiohjelmassa on mukana
Vanhankylän ensihoitoaseman rakentaminen kuluvalle vuodelle.
Hanke oli tarkoitus rahoittaa leasingrahoituksella
Kuntarahoituksen kanssa, mutta hankkeen koko osoittautui liian
pieneksi. Kuntarahoituksella on rahoitettavan hankkeen
investointitarpeen oltava vähintään 1 miljoona euroa.
Hanke on käynnistynyt ja se valmistuu alkuvuonna 2019.
Hankkeen kustannusarvio on yhteensä 443 500 euroa:






pohjatutkimukset, suunnittelu ja valvonta, yhteensä 20 000 euroa
maalämpökaivo, yhteensä 15 000 euroa
alue- ja maanrakennustyöt, yhteensä 25 000 euroa
urakka, yhteensä 348 500 euroa
muutostyövaraus, yhteensä 35 000 euroa.

Hanke on valmisteltu yhdessä Itä-Uudenmaan Pelastuslaitoksen
kanssa ja siitä solmitaan pitkä vuokrasopimus, joka kattaa
hankkeesta syntyvät kulut.
Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle 443 500
euron lisämäärärahaa talonrakentamisinvestointeihin Vanhankylän
ensihoitoaseman rakentamiseen. Kuluvan vuoden tarve on 220
000 euroa, loppuosa määrärahan tarpeesta huomioidaan
talousarviokäsittelyssä.

Päätös:

Ehdotuksen mukaan.
Pykälä tarkastettiin välittömästi.

--KV § 108
Ehdotus:

Ptk:n tark.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 443 500 euron lisämäärärahan
talonrakentamisinvestointeihin Vanhankylän ensihoitoaseman
rakentamiseen. Kuluvan vuoden tarve on 220 000 euroa, loppuosa
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määrärahan tarpeesta huomioidaan talousarviokäsittelyssä.
Päätös:
---
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§ 262
§ 109

9/2018

08.10.2018
17.10.2018

Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2019
743/02.03.01/2018
KH § 262
Valmistelijat: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom,
talousasiantuntija Irene Malmberg
Kaupunginvaltuuston on kuntalain 111. §:n mukaan viimeistään
talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan
veroprosenteista, ja verotusmenettelystä annetun lain mukaan
kunnan on viimeistään 17. päivänä marraskuuta ilmoitettava
sovellettavat veroprosentit Verohallinnolle.
Vuonna 2018 tuloveroprosentti on Loviisan kaupungissa 19,75.
Kaupungin vuoden 2019 talousarvioehdotus perustuu oletukseen,
että kunnallisveron tuloveroprosentti pidetään ennallaan. Viimeksi
tuloveroprosenttia korotettiin vuonna 2011. Vuoden 2018 kuntien
keskimääräinen tuloveroprosentti on koko maassa 19,86 ja
Uudellamaalla 18,65.
Kunnallisveroa arvioidaan kertyvän tänä vuonna 46,4 miljoonaa
euroa, joka on 1,3 miljoona euroa vähemmän kuin talousarviossa
arvioitu 47,7 miljoonaa euroa. Vuoden kunnallisveron kertymään
vaikuttaa negatiivisesti vuoden 2017 jako-osuuden tasaus sekä
poikkeuksellisen suuret ennakonpalautukset vuodelta 2017.
Vuoden 2019 talousarvioehdotuksessa kunnallisveroa arvioidaan
kertyvän noin 49,7 miljoonaa euroa.
Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Ehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
vahvistaa Loviisan kaupungin tuloveroprosentiksi 19,75 vuodelle
2019.
Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Päätös:

Ehdotuksen mukaan.
Pykälä tarkastettiin välittömästi.

---

Ptk:n tark.
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KV § 109
Ehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa Loviisan kaupungin
tuloveroprosentiksi 19,75 vuodelle 2019.

Päätös:

Ehdotuksen mukainen.

---

Ptk:n tark.
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9/2018

08.10.2018
17.10.2018

Kiinteistöveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2019
740/02.03.02/2018
KH § 261
Valmistelijat: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom,
talousasiantuntija Irene Malmberg
Kaupunginvaltuuston on kuntalain 111. §:n mukaan viimeistään
talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan
veroprosenteista, ja verotusmenettelystä annetun lain mukaan
kunnan on viimeistään 17. päivänä marraskuuta ilmoitettava
sovellettavat veroprosentit Verohallinnolle.
Loviisassa kiinteistövero vuodelle 2018 vahvistettiin seuraavasti:
Yleinen kiinteistövero
Vakituisten asuntojen kiinteistövero
Muiden kuin vakituisten asuntojen kiinteistövero
Voimaloiden kiinteistövero
Yleishyödylliset yhteisöt
Rakentamattomat rakennuspaikat

1,00 %
0,50 %
1,20 %
3,10 %
0,00 %
3,00 %

Kiinteistöveron arvioidaan tuottavan Loviisassa 7,9 milj. euroa
vuonna 2018.
Kiinteistöverolaissa on määritelty kiinteistöverojen vaihteluvälit
seuraavasti:
Yleinen kiinteistövero
Vakituisten asuinkiinteistöjen kiinteistövero
Muiden kuin vakituisten asuntojen kiinteistövero
Voimaloiden kiinteistövero
Rakentamattomat rakennuspaikat

0,93 – 2,00 %
0,41 – 1,00 %
0,93 – 2,00 %
0,00 – 3,10 %
2,00 – 6,00 %

Kiinteistöveroprosentti voidaan yleishyödyllisen yhteisön
omistaman rakennuksen ja sen maapohjan osalta määrätä
kiinteistöveroprosentin alarajaa alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä
sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai
yleishyödyllisessä käytössä. Tällaisen kiinteistön
kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0,00.
Kiinteistöveron tuotoksi arvioidaan talousarviossa 2019 yhteensä
7,9 miljoonaa euroa.

Ptk:n tark.
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Liite nro 5.
Kuntien vuoden 2018 veroprosentit
Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Ehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että
kiinteistöveroprosentit Loviisassa vuodelle 2019 vahvistetaan
seuraavasti:
Yleinen kiinteistövero
Vakituisten asuntojen kiinteistövero
Muiden kuin vakituisten asuntojen kiinteistövero
Voimaloiden kiinteistövero
Yleishyödylliset yhteisöt
Rakentamattomat rakennuspaikat

1,00 %
0,50 %
1,20 %
3,10 %
0,00 %
3,00 %

Pykälä tarkastetaan välittömästi.
Päätös:

Ehdotuksen mukaan.
Pykälä tarkastettiin välittömästi.

--KV § 110
Liite nro 7.
Kuntien vuoden 2018 veroprosentit
Ehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää, että kiinteistöveroprosentit
Loviisassa vuodelle 2019 vahvistetaan seuraavasti:
Yleinen kiinteistövero
Vakituisten asuntojen kiinteistövero
Muiden kuin vakituisten asuntojen kiinteistövero
Voimaloiden kiinteistövero
Yleishyödylliset yhteisöt
Rakentamattomat rakennuspaikat

Päätös:
---

Ptk:n tark.

Ehdotuksen mukainen.

1,00 %
0,50 %
1,20 %
3,10 %
0,00 %
3,00 %
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§ 256
§ 111
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26.09.2018
08.10.2018
17.10.2018

Kotihoidon tuen kuntalisän maksamisen jatkaminen 1.1.2019
702/02.05.00/2018
SL § 66
Valmistelija: vt. varhaiskasvatuspäällikkö Sofia Hoff, puh. 044
349 3132
Loviisan kaupunki maksaa kuntalisää perheille, joille Kela on
myöntänyt kotihoidon tukea. Maksu tapahtuu Kelan kautta.
Sopimuksemme Kelan kanssa päättyy 31.12.2018, jonka vuoksi
nyt tulee ottaa kantaa kuntalisän jatkoon.
Kotihoidon tuen kuntalisä on taloudellinen tuki, jota maksetaan
lapsen vanhemmille heidän hoitaessaan lasta kotona. Kotihoidon
tuen kuntalisää maksettiin tilinpäätöksen 2017 mukaan noin 140
perheelle. Perheiden määrä on vähentynyt viime vuosien aikana.
Syynä on osittain alhainen syntyvyys, mutta myös se, että lapset
yhä nuorempina aloittavat varhaiskasvatuksen piirissä.
Kotihoidon tuen kuntalisää maksetaan seuraavin ehdoin:
• lasta, josta maksetaan kotihoidon tukea, hoitaa vanhempi
• kotihoidon tuen kuntalisä maksetaan nuorimmasta lapsesta
• kuntalisää ei makseta, jos perhe saa vanhempainpäivärahaa
• kotihoidon tuen kuntalisän määrä on 200 euroa kuukaudessa.
Viime aikoina Suomessa on käyty julkista keskustelua siitä, miten
kotihoito ja varhaiskasvatus vaikuttavat lapsiin. Kysymys on
mutkikas eikä siihen tässä vaiheessa ole yksiselitteisiä vastauksia.
Loviisassa on suhteellisen lievät ehdot kuntalisän maksamiselle.
Monet Suomen kunnat ovat asettaneet kuntalisän maksamisen
ehdoksi, että perheen kaikkia alle kouluikäisiä lapsia hoitaa
vanhempi. Loviisassa tämä ehto koskee ainoastaan sitä lasta, josta
kotihoidon tukea maksetaan. Mielestämme näin on hyvä.
Kuntalisä, joka rajoittaa yli kolmevuotiaiden lasten oikeutta
varhaiskasvatukseen, on ristiriidassa kansallisten tavoitteiden
kanssa. Lapsen asema varhaiskasvatuksessa ei saa olla
riippuvainen vanhempien elämäntilanteesta. Edellä mainitusta
huolimatta voimme kuitenkin todeta, että Loviisassa
varhaiskasvatukseen osallistuminen on vilkasta. Emme usko
kuntalisällä olevan tässä vaiheessa merkittävää vaikutusta
perheiden valintaan osallistua tai olla osallistumatta
toimintaamme. Sen sijaan tiedämme, että kuntalisä on monelle
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perheelle tärkeä taloudellinen tuki.
Kotihoidosta suhteessa varhaiskasvatukseen on parhaillaan
käynnissä lukuisia tutkimuksia ja julkinen keskustelu jatkuu. Se,
miltä kotihoidon tuki ja sen maksuperusteet näyttävät
tulevaisuudessa, on tällä hetkellä epäselvää. Kokonaisuutta
arvioidaan tulevaisuudessa ja kansallisia suuntaviivoja on
odotettavissa. Mielestämme tässä vaiheessa ei ole syytä lopettaa
Loviisan kaupungin kuntalisän maksamista, vaan ehdotamme, että
jäämme odottamaan valtiollisen tason päätöksiä ja linjanvetoja.
Esittelijä: sivistysjohtaja Thomas Grönholm, puh. 0440 555 250
Ehdotus:

Sivistyslautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että kotihoidon tuen kuntalisän maksamista
jatketaan toistaiseksi 1.1.2019 alkaen Kelan kautta ehtojen
mukaisesti. Jos valtiollisella tasolla tapahtuu muutoksia, asia
otetaan uuteen käsittelyyn.
Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Päätös:

Päätös ehdotuksen mukaan.
Pykälä tarkistettiin välittömästi.

--KH § 256
Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Ehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kotihoidon
tuen kuntalisän maksamista jatketaan toistaiseksi 1.1.2019 alkaen
Kelan kautta ehtojen mukaisesti. Jos valtiollisella tasolla tapahtuu
muutoksia, asia otetaan uuteen käsittelyyn.
Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Päätös:

Sivistysjohtaja Thomas Grönholm osallistui kutsuttuna asian
käsittelyyn.
Päätös ehdotuksen mukaan.
Pykälä tarkastettiin välittömästi.

---
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KV § 111
Ehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää, että kotihoidon tuen kuntalisän
maksamista jatketaan toistaiseksi 1.1.2019 alkaen Kelan kautta
ehtojen mukaisesti. Jos valtiollisella tasolla tapahtuu muutoksia,
asia otetaan uuteen käsittelyyn.

Päätös:

Ehdotuksen mukainen.

---
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Emil-kodin toiminnan jatkosta päättäminen
671/00.01.00/2018
PL 13.09.2018 § 71
Valmistelija: perusturvajohtaja Carita Schröder ja
palvelupäällikkö Lisbeth Forsblom, puh. 0440 555 345.
Emil-kodin nykyinen toiminta
Emil-koti on pieni, yhdeksän asiakkaan tehostetun
palveluasumisen yksikkö. Emil-koti on kodinomainen
vanhuspalveluyksikkö, jossa vanhukset saavat hyvää hoivaa sekä
virkistystä mm. kuntoilun ja ulkoilun muodossa. Asiakkaat,
omaiset ja henkilökunta ovat olleet tyytyväisiä toimintaan.
Pieni yksikkö on kuitenkin haavoittuva. Toiminta vaatii
työntekijöiltä paljon joustavuutta ja itsenäistä järjestelykykyä mm.
äkillisissä sairauspoissaoloissa. Emil-koti on aiemmin tehnyt
yövuoroissa yhteistyötä Taasiakodin kanssa. Emil-koti sijaitsee
Taasiakodin lähellä mutta on kuitenkin erillinen rakennus.
Taasiakodissa selvittiin aiemmin yhdellä yöhoitajalla 28 asiakasta
kohti, kun Emil-kodin yövuorossa ollut hoitaja kävi auttamassa
Taasiakodissa. Koska Taasiakodin paikkaluku on nykyisin
suurempi kuin aikaisemmin (34 paikkaa), Emil-kodin yöhoitajan
työpanosta tarvittiin entistä enemmän. Täten Emil-kodin
vanhukset jäivät ilman hoitajaa pidempään, kun oma yöhoitaja oli
auttamassa Taasiakodissa. Huolimatta Emil-kodin
asiakashuoneissa olleista ovihälyttimistä, asukkaitten
turvallisuusriski kasvoi yöhoitajan poissaolon lisäännyttyä.
Tähän ongelmaan kiinnittävät huomiota myös eduskunnan
oikeusasiamiehen kansliasta vanhempi oikeusasiamiehensihteeri
Pirkko Äijälä-Roudasmaa ja notaari Kaisu Lehtikangas tehdessään
ennalta ilmoittamattoman tarkastuskäynnin Taasiakodissa ja
Emil-kodissa 8.2.2018. Lausunnossaan he vaativat Loviisan
perusturvalautakunta ottamaan kantaa Taasiakodin ja Emil-kodin
yön aikaisen hoivan riittävyyteen ja asukkaiden turvallisuuteen
yöaikana.
Perusturvalautakunta päätti kokouksessaan 12.4.2018 § 29, että
Taasiakotiin lisätään kaksi lähihoitajaa, jotta yövuoron riittävä
henkilökuntamäärä pystytään turvaamaan. Lautakunta päätti, että
lähihoitajat palkataan määräaikaiseen työsuhteeseen, koska
Emil-kodin tulevaisuuden toiminnasta ei oltu vielä tehty päätöstä.
Ptk:n tark.

35

LOVIISAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

9/2018

Ajatuksena oli, että jos päädytään Emil-kodin toiminnan
lakkauttamiseen, Emil-kodin vakituisten hoitajien työsuhteet olisi
tarkoituksenmukaisia siirtää ainakin osittain Taasiakodille ja
luopua määräaikaisista.
Emil-kodin jatkamisen mahdollisuudet
Toiminta jatkuu ennallaan
Emil-kodissa kustannustehokkuus on vaikeasti saavutettavissa,
koska henkilökuntaa on oltava jatkossakin paikalla vuorokauden
ympäri. Laadukkaan hoidon takaamiseksi on päivä- ja iltavuoroa
kohti paikalla oltava aina vähintään kaksi työntekijää. Yöaikana
on myös oltava yksi hoitaja. Käytössä olevien omien ja yksityisten
yksiköiden vuorokausihintavertailussa, Emil-koti oli selvästi
kallein. Emil-kodin vuorokausihinta oli vuonna 2017 165,95 euroa
ja esim. Attendon Loviisan hoivayksikön 117,90 euroa.
Haastetta Emil-kodin toimintaan tuo myös rakennuksen kunto ja
remontin tarve. Rakennukseen tulee tehdä peruskorjausta mm.
vesikattoon ja ilmastointiin sekä asentaa sprinklerit.
Arvioidut kustannukset Loviisan kaupungin teknisen keskuksen
mukaan:






vesikaton ja katon rakenteiden uusiminen, noin 150 000
euroa
ilmanvaihdon ja ilmastoinnin uusiminen, noin 120 000
euroa
lainmukaisen sprinklausjärjestelmän rakentaminen, noin 60
000 euroa
yhteensä noin 330 000 euroa (alv 0 %).
Lisäksi pitäisi pidemmällä aika välillä uusia sadevesi- ja
salaojajärjestelmä ja pintoja. Arviossa ei ole mukana
myöskään mahdolliset tilamuutosten tarpeet
tulevaisuudessa.

Toiminta lopetetaan kokonaan
Toiminnan lopettaminen tuo säästöä. Vuorokausihinnassa oli
enimmillään eroa vuonna 2017 jopa yli 48 euroa. Vuositasolla
Emil-kodin ja ostopalvelun erotus voi olla jopa yli 157 000 euroa.
Emil-kodin toiminnan alasajo ja asukkaiden ja henkilökunnan
sijoittaminen tulee tehdä suunnitelmallisesti. Asukkaille voidaan
tarvittaessa ostaa palveluita Loviisan kaupungin strategian
mukaisesti yksityisiltä tehostetun palveluasumisen yksiköistä, jos
ei omista yksiköistä löydy paikkaa. Ainakin vakituinen
hoitohenkilökunta pystytään työllistämään vakituisesti muissa
kaupungin hoivayksiköissä ja kotihoidossa.
Ptk:n tark.
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Vaikka rakennus ei oikein enää sovellu nykyiseen toimintaan,
tulisi selvittää voisiko rakennusta ehkä hyödyntää muunlaiseen
toimintaan.
Tosin rakennus ei oikein täytä tämän päivän kriteereitä
muullekaan toiminnalle esim. energiatehokkuuden suhteen ja näin
ollen hyödyntäminen voi teknisen keskuksen mukaan olla vaikeaa,
ellei mahdotonta.
Toiminta jatkuu toisissa tiloissa
Emil-kodin toimintaa voidaan jatkaa, jos kaupunki on halukas
lähivuosina investoimaan uudisrakennukseen. Uudisrakentaminen
on kuitenkin taloudellinen riski kaupungille tulevaa sote- ja
maakuntauudistusta ajatellen. Uudisrakennuksen myötä toimintaa
voitaisiin jatkaa nykyisissä tiloissa tekemällä nyt vain
lainmukainen sprinklausjärjestelmä (arvioitu kustannus noin 60
000 euroa) ja käynnistämällä uudisrakennuksen suunnittelu.
Taasiakodin yhteyteen on mahdollista rakentaa lisäsiipi, johon
Emil-kodin toiminnan voi siirtää. Rakennuskustannuksia tietysti
lisäsiiven tekemisestä tulee, mutta lisäsiiven rakentamisen jälkeen
voidaan luopua ns. ylimääräisestä yöhoitajasta.
Kaksi yöhoitajaa pystyvät hoitamaan sekä Taasiakodin että
Emil-kodin asukkaat, jos toiminnat ovat saman katon alla. Lisäksi
lisäsiiven rakentamisen myötä voidaan asukaspaikkoja
mahdollisesti lisätä. Teknisen keskuksen mukaan lisäsiiven
rakennuskustannukset ovat suunnilleen 1,2–1,5 miljoonaa euroa.
Taasiakodin asukasmäärää kasvattamalla vastataan paremmin
tulevan maakunta- ja sote-uudistuksen vaateisiin isommista ja
kustannustehokkaammista yksiköistä. Toiminnan keskittäminen
tasapuolistaa myös vanhusten hoitoa ja vanhuspalvelun laatua.
Esittelijä: perusturvajohtaja Carita Schröder
Ehdotus:

Koska on epätodennäköistä, että Loviisan kaupunki haluaa
epävarmassa tilanteessa investoida uudisrakentamiseen tai tehdä
tiloihin isoa remonttia, perusturvalautakunta ehdottaa, että
Emil-kodin toiminta ajetaan alas 30.6.2019 mennessä.

Päätös:

Jäsen Armi Lindell ehdotti, että Emil-kodin toiminta ajetaan alas
31.12.2019 mennessä. Jäsen Ilkka Relander kannatti ehdotusta.
Äänestys:
Esittelijän ehdotus JAA 1 ääni (Marina Bruce)
Jäsen Armi Lindellin ehdotus EI 9 ääntä (Armi Lindell, Ilkka
Relander, Eva Sederholm, Johannes Lindroos, Katri Haverinen,
Katja Kouvo, Anne Rönkkö, Johan Gustfsson ja Patrik Stenvall)
POISSA 1 (Pirjo Lammi).
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Perusturvalautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja
edelleen kaupunginvaltuustolle, että Emil-kodin toiminta ajetaan
alas 31.12.2019 mennessä.
--KH § 257
Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Ehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että
Emil-kodin toiminta ajetaan alas 31.12.2019 mennessä.
Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Päätös:

Kaupunginhallitus totesi, että Emil-kodin asukkaiden omaiset ovat
jättäneet päättäjille osoitetun kirjelmän Emil-kodin toiminnan
jatkamiseksi.
Päätös ehdotuksen mukaan.
Pykälä tarkastettiin välittömästi.

--KV § 112
Ehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää, että Emil-kodin toiminta ajetaan alas
31.12.2019 mennessä.

Päätös:

Valtuutettu Katja Pekkola ehdotti, että Emil-kodin toimintaa
jatketaan entisellään vuoteen 2021.
Valtuutetut Timo Norovita, Janne Lepola ja Pertti Lohenoja
kannattivat Katja Pekkolan ehdotusta.
Neuvottelutauko kello 19.01–19.11.
Äänestys
pohjaehdotus JAA 22 ääntä
valtuutettu Pekkolan muutosehdotus EI 13 ääntä

pohjaesitys jää voimaan.

Ptk:n tark.

38

LOVIISAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

9/2018

Päätös ehdotuksen mukaan.
Valtuutettu Pertti Lohenoja totesi, että kaupunginvaltuusto on
päättänyt, että Emil-kodin toiminta ajetaan alas 31.12.2019
mennessä. Päätöksen johdosta hän esitti toimenpidealoitteen:
Kaupunginvaltuusto edellyttää, että sille annetaan selvitys
suunnitelmista Emil-kodin kiinteistön käytöstä tehostetun
palveluasumisen toiminnan päätyttyä viimeistään kevään 2019
aikana.
Toimenpidealoite hyväksyttiin yksimielisesti.
---
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08.10.2018
17.10.2018

Vastine arviointikertomukseen 2017
471/02.02.01/2018
KH § 259
Valmistelijat: kaupungin johtoryhmä, hallintojohtaja Kristina
Lönnfors puh. 0440 555 216
Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 12.6.2018 merkitä
arviointikertomuksen tiedoksi ja pyytää kaupunginhallitukselta
kuntalain mukaisen selvityksen arviointikertomuksesta
aiheutuvista toimenpiteistä kaupunginvaltuuston käyttöön
17.10.2018 mennessä, ennen tulevan vuoden talousarviokäsittelyä.
Selvitykset ehdotettiin täytettäväksi arviointikertomuksen liitteenä
olevaan kehittämiskohdetaulukkoon kaupunginvaltuustolle
erityisesti seurattavaksi.
Liite nro 4.
Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää antaa kaupunginvaltuustolle liitteenä
olevaan arviointitaulukkoon kirjatut vastaukset vastineenaan
tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2017.
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto hyväksyy annetun selvityksen.
Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Päätös:

Kaupunginhallitus täydensi kehityskohdetaulukkoa seuraavilla
yksimielisillä lisäyksillä:




kehityskohde 2017/1:


kohdassa mittarit / keinot muutettiin teksti kuulumaan:
”Seurataan suurimpien työnantajayritysten työpaikkojen määrää
ja kaupungin työpaikkojen omavaraisuusastetta.”



kohtaan kaupunginhallituksen ja/tai kaupunginvaltuuston
hyväksyntä tai ohjeistus lisättiin teksti: ”Seurataan kaupungin
työpaikkojen omavaraisuusastetta ja ryhdytään toimenpiteisiin
mikäli omavaraisuusaste laskee.”

kehityskohde 2017/3:
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hyväksyntä tai ohjeistus lisättiin teksti: ”Osavuosikatsauksessa,
tilinpäätöksessä ja konserniyhtiöiden raportoinnissa seurataan
sairaspoissaoloja sektoreittain ja EsimiesKompassi-työkalun
käytöstä saatavia tietoja.”


kehityskohde 2017/4:




kohtaan kaupunginhallituksen ja/tai kaupunginvaltuuston
hyväksyntä tai ohjeistus lisättiin teksti: ”Konserniohje tuodaan
kaupunginhallituksen käsittelyyn maaliskuussa 2019.”

kehityskohde 2017/6:


kohtaan kaupunginhallituksen ja/tai kaupunginvaltuuston
hyväksyntä tai ohjeistus lisättiin teksti: ”Kehitysyhtiön työn
tulokset esitetään kaupunginhallitukselle joulukuussa 2018.”

Päätös ehdotuksen mukaan, liitteeseen tehdyt muutokset ja
lisäykset huomioiden.
Pykälä tarkastettiin välittömästi.
--KV § 113
Liite nro 8.
Ehdotus:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy annetun selvityksen.

Päätös:

Ehdotuksen mukainen.

---
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Kaupunginkansliakeskuksen johtajan valinta
390/00.01.01/2018
KH § 277
Valmistelija ja esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Samassa yhteydessä, kun kaupunginvaltuusto kesäkuussa hyväksyi
Loviisan kaupungin uuden organisaation, perustettiin uusi
kaupunginkansliakeskuksen johtajan virka. Samalla
hallintojohtajan virka päätettiin lakkauttaa 31.12.2018.
Kaupunginkansliakeskuksen johtajan virka julistettiin julkisesti
haettavaksi 10.9.2018 mennessä. Virkaa haki määräaikaan
mennessä yksi henkilö. Hakija, Kristina Lönnfors, on tällä hetkellä
kaupungin palveluksessa ja näin ollen hänet tunnetaan. Hän täyttää
kaikki koulutukselle, kielitaidolle ja kokemukselle asetetut
muodolliset vaatimukset ja ehdotetaankin, että hänet valitaan
kaupunginkansliakeskuksen johtajaksi. Lisäselvityksiä tai
vertailuja ei siten tarvita. Lönnfors on vuodesta 2014 alkaen
hoitanut hallintojohtajan virkaa, joten hänet nimitetään virkaan
ilman koeaikaa.
Ehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle Kristina
Lönnforsin valitsemista kaupunginkansliakeskuksen johtajan
virkaan 1.1.2019 alkaen kaupunginvaltuuston viralle vahvistamien
ehtojen mukaisesti. Lönnfors nimitetään virkaan ilman koeaikaa.
Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Päätös:

Hallintojohtaja Kristina Lönnfors ilmoitti esteellisyydestä
(peruste: asianosainen) ja poistui kokoustilasta asian käsittelyn
ajaksi.
Sihteeriksi kutsuttiin kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Keijo Tähtinen.
Päätös ehdotuksen mukainen.
Pykälä tarkastettiin välittömästi.

--KV § 114
Ehdotus:
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kaupunginvaltuuston viralle vahvistamien ehtojen mukaisesti.
Lönnfors nimitetään virkaan ilman koeaikaa.
Päätös:

Hallintojohtaja Kristina Lönnfors ilmoitti esteellisyydestä
(peruste: asianosainen) ja poistui yleisölle varattuun tilaan asian
käsittelyn ajaksi.
Sihteeriksi kutsuttiin kehittämisjohtaja Sten Frondén.
Päätös ehdotuksen mukainen.

---
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Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtajan valinta
390/00.01.01/2018
KH § 278
Valmistelija ja esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Loviisan kaupungin kesäkuussa hyväksymän
organisaatiouudistuksen yhteydessä luotiin uusi sivistys- ja
hyvinvointikeskuksen johtajan virka. Hakemusaikana virkaa haki
10 henkilöä, joista viittä haastateltiin ja kaksi (Kirsi Kinnunen ja
Thomas Grönholm) lähetettiin edelleen soveltuvuusarviointeihin.
Yksi hakijoista peruutti haastattelun jälkeen hakemuksensa. Mia
Heijnsbroek-Wirénistä, Arja Isotalosta, Juha Karvosesta, Sofia
Nevalaisesta, Jonna Hinttaniemestä ja Jan D. Oker-Blomista
koostuva haastatteluryhmä on hakemusasiakirjojen, suositusten,
haastattelujen, henkilöarviointien ja ansiovertailujen pohjalta
päätynyt esittämään Kirsi Kinnusta uudeksi sivistys- ja
hyvinvointikeskuksen johtajaksi.
Liite nro 15.
Ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kirsi
Kinnunen valitaan sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtajan
vakinaiseen virkaan kaupunginvaltuuston viralle asettamien
ehtojen mukaisesti niin, että hän astuu virkaan 1.1.2019, ja että
hänellä on kuuden kuukauden koeaika.
Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Päätös:

Tauko kello 21.54–22.13.
Nuorisovaltuuston edustaja Lasse Martin poistui kokouksesta
kello 21.54.
Päätös ehdotuksen mukaan.
Pykälä tarkastettiin välittömästi.

--KV § 115
Liite nro 9.
Ehdotus:
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hyvinvointikeskuksen johtajan vakinaiseen virkaan
kaupunginvaltuuston viralle asettamien ehtojen mukaisesti niin,
että hän astuu virkaan 1.1.2019, ja että hänellä on kuuden
kuukauden koeaika.
Käsittely: Sivistysjohtaja Thomas Grönholm ilmoitti esteellisyydestä
(peruste: asianosainen) ja poistui yleisölle varattuun tilaan asian
käsittelyn ajaksi.
Valtuutettu Lotte-Marie Uutinen ehdotti, että sivistys- ja
hyvinvointikeskuksen johtajan valinta suoritetaan vaaleilla ja
suljetuin lipuin.
Valtuutettu Pertti Lohenoja ehdotti, että sen varalle, että valituksi
tullut hakija ei ota virkaa vastaan, valitaan myös valituksi tulleelle
varahenkilö.
Valtuutettu Arja Isotalo kannatti valtuutettu Pertti Lohenojan
ehdotusta.
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Suljetuin lipuin suoritetussa sivistys- ja hyvinvointikeskuksen
johtajan vaaleissa ääniä annettiin seuraavasti:
Thomas Grönholm 10 ääntä
Kirsi Kinnunen 25 ääntä

Kirsi Kinnunen tuli valituksi sivistys- ja
hyvinvointikeskuksen johtajaksi.
Valtuutettu Pertti Lohenojan ehdotuksesta Thomas Grönholm
valittiin yksimielisesti Kirsi Kinnusen varahenkilöksi.
Päätös:

Kaupunginvaltuusto valitsi Kirsi Kinnusen sivistys- ja
hyvinvointikeskuksen johtajan vakinaiseen virkaan
kaupunginvaltuuston viralle asettamien ehtojen mukaisesti niin,
että hän astuu virkaan 1.1.2019, ja että hänellä on kuuden
kuukauden koeaika.
Kirsi Kinnusen varahenkilöksi valittiin Thomas Grönholm.

---

Ptk:n tark.
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Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 282
§ 116

9/2018

15.10.2018
17.10.2018

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtajan valinta
390/00.01.01/2018
KH § 282
Valmistelija ja esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Loviisan kaupungin kesäkuussa hyväksymän
organisaatiouudistuksen yhteydessä luotiin uusi elinkeino- ja
infrastruktuurikeskuksen johtajan virka. Hakemusaikana virkaa
haki 16 henkilöä, joista kuutta haastateltiin. Kaksi hakijoista
vetivät hakemuksensa takaisin prosessin aikana. Mia
Heijnsbroek-Wirénistä, Arja Isotalosta, Juha Karvosesta, Ralf
Sjödahlista, Jouni Malmivaarasta ja Jan D. Oker-Blomista
koostuva haastatteluryhmä on hakemusasiakirjojen, suositusten,
haastattelujen ja ansiovertailun pohjalta päätynyt esittämään
Joakim Holmströmia uudeksi elinkeino- ja
infrastruktuurikeskuksen johtajaksi.
Liite nro 1.
Ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Joakim
Holmström valitaan elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen
johtajan vakinaiseen virkaan kaupunginvaltuuston viralle
asettamien ehtojen mukaisesti niin, että hän voi astua virkaan
1.1.2019 ja että hänellä on kuuden kuukauden koeaika.
Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Päätös:

Henkilöstöpäällikkö osallistui kutsuttuna asian käsittelyyn.
Päätös ehdotuksen mukainen.
Pykälä tarkastettiin välittömästi.

--KV § 116
Liite nro 10.
Ehdotus:

Ptk:n tark.

Kaupunginvaltuusto valitsee Joakim Holmströmin elinkeino- ja
infrastruktuurikeskuksen johtajan vakinaiseen virkaan
kaupunginvaltuuston viralle asettamien ehtojen mukaisesti niin,
että hän voi astua virkaan 1.1.2019 ja että hänellä on kuuden
kuukauden koeaika.

46

LOVIISAN KAUPUNKI

Päätös:

PÖYTÄKIRJA

Tekninen johtaja Ulf Blomberg ilmoitti esteellisyydestä (peruste:
asianosainen) ja poistui yleisölle varattuun tilaan asian käsittelyn
ajaksi.
Päätös ehdotuksen mukaan.

---

Ptk:n tark.
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Kaupunginvaltuusto
Tarkastuslautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 34
§ 67
§ 245
§ 117

9/2018

14.06.2017
13.09.2018
24.09.2018
17.10.2018

Valtuustonjäsenten sidonnaisuuksien ilmoittaminen, valtuustoaloite
815/00/2016, 538/00.01.01/2017
KV § 34

Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut olivat
ennen kokousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen:
Liite nro 3.
Päätös:

Kun aloite oli jätetty, lähetettiin se kaupunginhallitukselle
valmisteltavaksi kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 23 §:n
mukaisesti.

--TARL § 67
Valmistelija: hallintojohtaja Kristina Lönnfors
(Valmistelussa on hyödynnetty kappaletta 4.6. julkaisussa
Sidonnaisuuksien ilmoittaminen kunnassa [Saija Haapalehto,
Kuntaliitto 2017])
Aloitteen tekijä on todennut, etteivät kaikki kaupunginvaltuuston
jäsenet kuulu kuntalaissa säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisen
piiriin. Siksi aloitteen allekirjoittajat esittävät, että avoimuuden ja
hallinnon läpinäkyvyyden toteuttamiseksi Loviisan kaupungissa
kaupunginvaltuusto päättäisi, että kaikilta kaupunginvaltuutetuilta
edellytetään sidonnaisuussuhteiden esittämistä eikä vain
kaupunginvaltuuston puheenjohtajistoon kuuluvilta valtuutetuilta.
Kaupunki tai kaupunginvaltuusto ei voi yksipuolisesti velvoittaa
henkilöitä tekemään laissa säädettyä laajempaa
sidonnaisuusilmoitusta, vaan tällainen menettely tulisi perustua
luottamushenkilön suostumukseen. Näin ollen aloitteessa esitetty
ehdotus, että kaupunginvaltuusto päättäisi, että
kaupunginvaltuutetuilta edellytetään sidonnaisuussuhteiden
esittämistä, on lain vastainen.
Mahdollisten vapaaehtoisten sidonnaisuusilmoitusten kerääminen
kuuluisi kaupunginvaltuuston toimialaan, koska
tarkastuslautakunnan tehtävät rajoittuvat lakisääteisiin
ilmoituksiin ja perustuvat lakiin. Vapaaehtoisista ilmoituksista
muodostuisi sidonnaisuusilmoituksien rekisteristä erillinen
Ptk:n tark.
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henkilötietorekisteri, jota koskisi tietosuoja-asetuksessa ja
henkilötietolaissa säädetyt velvoitteet. Eli mikäli tällaista
rekisteriä katsottaisiin tarkoituksenmukaiseksi ylläpitää,
edellyttäisi se vapaaehtoisten tietojen luovuttamisen lisäksi
erillistä prosessia ja ohjelmistoa tietojen keräämiseksi, rekisterin
ylläpitämiseksi ja tietojen julkaisemiseksi.
25.5.2018 sovellettavaksi tullut Euroopan unionin yleinen
tietosuoja-asetus määrittää edellytykset henkilötietojen käsittelylle
sekä suhteellisen tiukat vaatimukset ja vastuut
henkilötietorekisterin ylläpitäjälle. Kaupungin toiminnassa tulee
tarkasti harkita jokaisen henkilötietorekisterin muodostamisen
tarkoituksenmukaisuutta huomioiden myös henkilötietojen
käsittelyn riskit.
Prosessi vapaaehtoisten sidonnaisuusilmoitusten keräämiseksi
valtuutetuilta sekä kerättävien tietojen ja niiden muodostaman
henkilörekisterin ylläpitäminen, on sekä työläs että aikaa vievä ja
se muodostaa tietosuojan näkökulmasta ylimääräisen riskin.
Valtuutetuilta laissa säädettyä laajemmin kerättävistä
vapaaehtoisista sidonnaisuusilmoituksista saatava hyöty
arvioidaan vaadittuun prosessiin ja sen tuomien riskien arviointiin
nähden pieneksi, eikä siihen ehdoteta ryhdyttävän.
Liite nro 5.
Ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee asian valmistelun tiedoksi.
Aloitteessa ehdotettu menettely kuuluisi kaupunginvaltuuston eikä
tarkastuslautakunnan toimialaan, mistä syystä tarkastuslautakunta
toimittaa asian edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Päätös:

Ehdotuksen mukainen.
Pykälä tarkastettiin välittömästi.

--KH § 245
Liite nro 6.
Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Ehdotus:

Ptk:n tark.

Kaupunginhallitus hyväksyy omalta osaltaan vastauksen
aloitteeseen ja esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy
vastauksen ja toteaa, että aloite on loppuun käsitelty.
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Ehdotuksen mukainen.

--KV § 117
Liite nro 11.
Ehdotus:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy vastauksen ja toteaa, että aloite on
loppuun käsitelty.

Päätös:

Ehdotuksen mukainen.

---

Ptk:n tark.
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Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§9
§ 244
§ 118

9/2018

17.01.2018
24.09.2018
17.10.2018

Selvitys kaupungissa toimivien yritysten kannattavuudesta yhteisöveron
kehitysseurannaksi, valtuustoaloite
62/02.03.02/2018
KV § 9
Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut
(ensimmäinen allekirjoittaja Kari Hagfors) olivat ennen kokousta
ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen:
Yhteisöverotuotto on merkittävä rahoituserä Loviisan kaupungin
taloudessa. Yhteisövero on riippuvainen yritysten
liiketaloudellisesta tuloksesta. ”Sen suuruutta on vaikea etukäteen
arvioida”, todetaan kaupungin talousarvio- ja
taloussuunnitelmassa. Viimeisten verotietojen mukaan Loviisassa
rekisteröityjen kymmenen eniten veroa maksavan yrityksen
yhteinen verokertymä on 1.4 milj. euroa, joista kymmenentenä
oleva maksoi 69.926 €. ”Yritysten taloudellisen tilan
selvittämisellä kaupunki voi kohdentaa toimintaympäristön
parantamisen elinkelpoisiin yrityksiin”, on myös
kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Heijnsbroek-Wiren julkisesti
todennut.
Yhteisöverosuunnittelun helpottamiseksi ja Loviisassa toimivien
yritysten kannattavuuden taloustilanteen tiedostamiseksi me
allekirjoittaneet esitämme, että
Kaupungissa tehdään siellä rekisteröityjen yritysten osalta
PRH:lta saatavien virallisten tilinpäätöstietojen perusteella
tulostarkasteluun perustuva selvitys, jolla pystytään saamaan
selville yritysten kannattavuustila. Selvitys voidaan tehdä
hyvinkin esim. pro-gradu opinnäytetyönä. Kerran
perustehtynä sitä on helppo myös päivittää määrävuosittain.
Liite nro 7.
Päätös:

---

Ptk:n tark.

Kun aloite oli jätetty, lähetettiin se kaupunginhallitukselle
valmisteltavaksi kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 23 §:n
mukaisesti.
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KH § 244
Valmistelija ja esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Kaupunki seuraa säännöllisesti Loviisaan rekisteröityjen yritysten
kehitystä. Seurantaa tehdään sekä olemalla säännöllisesti
yhteydessä useisiin yrityksiin että seuraamalla
yhteisöverokertymää, yritysrekisteriä sekä kunnan alueella olevien
työpaikkojen määrää. Lisäksi kaupunki käy aktiivista neuvonpitoa
yrittäjien, Posintran ja muiden toimijoiden kanssa elinkeinoelämän
kehittämisestä, uusien yritysten perustamisesta sekä
infrastruktuurista, tonteista ja muista kaupungin tarjoamia
liiketoimintaedellytyksiä tukevista asioista.
Keväällä kaupunki tilasi listan kaikista Loviisaan rekisteröidyistä
yrityksistä. Lista sisälsi yritysten kolmen viimeisen vuoden
tuloksen ja maksetun veron sekä arvion kolmen seuraavan vuoden
verotulosta perustuen sekä tuloskehitykseen että Suomen
taloussuhdanteeseen ja -kasvuun.
Loviisassa toimii noin 430 yritystä, joista ainakin 380 on aktiivisia
ja yli 300 on kannattavia. Noin 15,5 miljoonan euron
kokonaistuloksen pohjalta maksetaan veroa noin 3,1 miljoonaa
euroa. Verosumman arvioidaan tänä vuonna nousevan noin 3,17
miljoonaan euroon, 3,21 miljoonaan euroon vuonna 2019 ja 3,26
miljoonaan euroon vuonna 2020. Tämä yhteisöverohan ei
kuitenkaan tule suoraan kunnan hyödyksi. Toisaalta kaupungilla
on yhteisöverotuloja yrityksiltä, joita ei ole rekisteröity Loviisaan,
mutta joilla on toimintaa ja työntekijöitä täällä. Verotuksen
näkökulmasta työntekijät ovat tärkeämpiä kuin kotipaikka.
Tämän selvityksen ja arvioinnin avulla voimme riittävän tarkasti
seurata ja budjetoida paikallisten yritysten yhteisöveron
vaikutuksia tulevien vuosien aikana.
Liite nro 5.
Ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää antaa kaupunginvaltuustolle yllä olevan
vastauksen valtuustoaloitteeseen.

Päätös:

Ehdotuksen mukainen.

--KV § 118
Liite nro 12.
Ehdotus:
Ptk:n tark.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy vastauksen ja toteaa, että aloite on
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loppuun käsitelty.
Päätös:
---

Ptk:n tark.

Ehdotuksen mukainen.

9/2018
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Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 26
§ 267
§ 119

9/2018

14.02.2018
08.10.2018
17.10.2018

Loviisan matkailustrategia, valtuustoaloite
132/14.02/2018
KV § 26
Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut
(ensimmäinen allekirjoittaja Kari Hagfors) olivat ennen kokousta
ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen:
Loviisan kaupungin pinta-ala on 1 751,52 km², josta 25,78 km² on
sisävesiä ja 905,98 km² merialueita.
Kaupungin ydinkeskusta muodostuu paitsi kauniista
toriympäristöstä myös historiallisesta vanhasta kaupungista sekä
merihenkisestä Laivasillan alueesta vierasvenesatamineen.
Suosituimmat kesätapahtumat ovat Loviisan Wanhat Talot perinne- ja korjausrakentamispäivät, Sibeliuspäivät, Kuningas
saapuu Loviisaan - viikonloppu 1700-luvun hengessä,
venefestivaalit Small Ships' Race, Rauhanfoorumi ja ravit,
muutamia keskeisiä mainittuna. Tapahtumien julkisuutta ja
kävijämäärää voidaan aina lisätä.
Merialueet mahdollistavat tehokkaammin hyödynnettynä
matkailulle mitä moninaisimpia mahdollisuuksia niin kaupungin
itäpuolella Ruotsinpyhtään kuin myös länsipuolella
Isnäsin/Kabbölen alueilla elämys- ja kalastusmahdollisuuksineen.
Kaupunki muodostuu keskustansa ohella myös monista kylistä.
Kaupunkia on sen strategiassa nimitetty kylien kaupungiksi.
Elinvoimaiset kylät tapahtumineen ja museoineen ovat matkailun
kannalta kiinnostavia kohteita, joiden vetovoimaa voidaan lisätä.
Ruukki on tästä hyvä esimerkki -”vuoden 2017 uusimaalainen
kylä”.
Kaiken edellä mainitun perusteella me allekirjoittaneet esitämme,
että
matkailun suunnittelun ja painopisteiden tehostamiseksi
laaditaan matkailun kokonaisvaltainen kehittämisstrategia
kaupungin, elinkeinoelämän ja paikallisten matkailuyrittäjien
kanssa.
Liite nro 8.

Ptk:n tark.
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Kun aloite oli jätetty, lähetettiin se kaupunginhallitukselle
valmisteltavaksi kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 23 §:n
mukaisesti.

--KH § 267
Valmistelija. matkailusihteeri Lilian Järvinen
Loviisan matkailun Action Plan vuosille 2014-2020 on hyväksytty
kaupunginhallituksessa 5.5.2014 §116. Voimassa oleva Loviisan
Action Plan on tehty yhteistyössä elinkeinoharjoittajien ja
päättäjien kesken. Raportointi toteutuneista toimenpiteistä on tehty
osavuosiraportoinnin ja tilinpäätöksen yhteydessä. Uutta Loviisan
kaupungin matkailustrategia valmistellaan vuoden 2019 aikana.
Liite nro 9.
Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy omalta osaltaan vastauksen
aloitteeseen ja esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy
vastauksen ja toteaa, että aloite on loppuun käsitelty.
Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Päätös:

Ehdotuksen mukaan.
Pykälä tarkastettiin välittömästi.

--KV § 119
Liite nro 13.
Ehdotus:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy vastauksen ja toteaa, että aloite on
loppuun käsitelty.

Päätös:

Ehdotuksen mukainen.

---

Ptk:n tark.
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Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 268
§ 120

9/2018

08.10.2018
17.10.2018

Valtuustoaloitteet
747/00.02.00/2018
KH § 268
Valmistelija ja esittelijä: hallintojohtaja Kristina Lönnfors puh.
0440 555 216
Hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen on vuosittain
huhtikuussa ja lokakuussa esitettävä valtuustolle luettelo
valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä
aloitteista. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin vielä
valmistelemattomien aloitteiden osalta on ryhdytty. Liitteenä
olevaan taulukkoon on koottu ne aloitteet, joita valtuusto ei vielä
ole käsitellyt ja keskusten selvitykset siitä mihin toimenpiteisiin
niiden johdosta on ryhdytty.
Liite nro 10.
Ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee
aloitteet ja niiden käsittelyvaiheet tiedoksi.
Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Päätös:

Ehdotuksen mukaan.
Pykälä tarkastettiin välittömästi.

--KV § 120
Liite nro 14.
Ehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteet ja niiden käsittelyvaiheet
tiedoksi.

Päätös:

Ehdotuksen mukainen.

---

Ptk:n tark.
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§ 121

9/2018

17.10.2018

Tievalaistus vaaralliselle tieosuudelle Loviisan Fasarbyhyn, valtuustoaloite
806/08.00.00/2018
KV § 121
Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut
(ensimmäinen allekirjoittaja Mikael Karlsson) olivat ennen
kokousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen:
Tievalaistus vaaralliselle tieosuudelle Loviisan Fasarbyhyn
Loviisan kaupungin pitää varata määräraha tienvalaistuksen
rakentamiseksi tieosuudelle Loviisan kaupungin Fasarbyn
kaupunginosassa.
Kyseessä oleva tieosuus on Sarvisalon tiellä (tie nro 1580)
Fasarbyssa alkaen Kabbölen risteyksestä n. 1,7 km Fasarbyn kylän
läpi Sarvisaloon päin.
Perustelut: Mutkaisella ja mäkisellä tiellä ajaa säännöllisesti
raskasta liikennettä, ja tieosuuden varrella asuu monta
lapsiperhettä.
Liite: Karttaluonnos tieosuudesta joka tulee varustaa
tienvalauksella.
Liite nro 15.
Päätös:
---

Ptk:n tark.

Kun aloite oli jätetty, lähetettiin se kaupunginhallitukselle
valmisteltavaksi hallintosäännön 133 §:n mukaisesti.
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Kaupunginvaltuusto

§ 122

9/2018

17.10.2018

Tievalaistuksen rakentaminen liikenneturvallisuuden varmistamiseksi, valtuustoaloite
807/08.00.00/2018
KV § 122
Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut
(ensimmäinen allekirjoittaja Tom Liljestrand) olivat ennen
kokousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen:
Tievalaistuksen rakentaminen liikenneturvallisuuden
varmistamiseksi
Vuosien jossittelun jälkeen Hardomin-/Liljendalintie 1761 sai
uuden päällysteen alkukesällä 2018. Uudesta asfaltista huolimatta
tie on edelleen vaarallinen erityisesti jalankulkijoille ja
pyöräilijöille, koska se on mutkainen, pientareet ovat erittäin
kapeita ja tievalaistus puuttuu.
Eniten liikennettä on (noin 671 ajoneuvoa/vrk) ja tie on
vaarallisimmillaan valtatien 6 ja Hopomintien risteyksen välisellä
tieosuudella. Tällä osuudella asuu kolmisenkymmentä taloutta.
Kaksi vuotta sitten siellä tapahtui myös vakava onnettomuus, kun
auto ajoi koululaisen päälle. Siitä lähtien myös kaupungin
sivistyslautakunta on luokitellut tieosuuden erityisen vaaralliseksi
ja koulukuljetuksia on lisätty.
Tämän johdosta me allekirjoittaneet esitämme, että
Liikenneturvallisuuden varmistamiseksi kaupungin tulee
aloittaa tievalaistuksen suunnittelu noin 1,8 km:n pituiselle
tieosuudelle valtatie 6 – Hopomintien risteys.
Yhdyskuntatekniikan yksikön mukaan kustannuksiksi tulisi
noin 54 000 euroa. Mikäli mahdollista, toivomme
tievalaistuksen toteutumista jo ensi syksynä esim. muiden
kaupunginosien kehittämiseen varatuilla budjettivaroilla.
Liite nro 16.
Päätös:
---

Ptk:n tark.

Kun aloite oli jätetty, lähetettiin se kaupunginhallitukselle
valmisteltavaksi hallintosäännön 133 §:n mukaisesti.
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Kaupunginvaltuusto

§ 123

9/2018

17.10.2018

Matkaparkin perustaminen Ruotsinpyhtään Ruukkiin, valtuustoaloite
808/14.02/2018
KV § 123
Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut
(ensimmäinen allekirjoittaja Tom Liljestrand) olivat ennen
kokousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen:
Matkaparkin perustaminen Ruotsinpyhtään Ruukkiin
Matkaparkit ovat matkailuautoille varattuja parkkipaikkoja, joihin
voidaan liittää myös muita palveluita, kuten esimerkiksi
kemiallisen vessan tyhjennys, vesipiste ja sähköliitäntä. Palvelujen
myynti voidaan hoitaa mobiili sovelluksen kautta tapahtuvaksi.
Esitämme matkaparkin perustamista matkailun
edistämistoimenpiteenä Ruotsinpyhtäälle.
Liite nro 17.
Päätös:

Kun aloite oli jätetty, lähetettiin se kaupunginhallitukselle
valmisteltavaksi hallintosäännön 133 §:n mukaisesti.

--* Kalevi Lappalainen. Korjattu kirjoitusvirheenä hallintolaki § 51

Ptk:n tark.
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9/2018

17.10.2018

Pöytäkirjojen nähtäville asettamisen ajantasaistaminen kaupungin internetsivuille,
valtuustoaloite
809/07.02.03/2018
KV § 124
Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut
(ensimmäinen allekirjoittaja Kirsi Nurkkala) olivat ennen
kokousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen:
Pöytäkirjojen nähtäville asettamisen ajantasaistaminen
kaupungin internetsivuille
Toimielinten kokousten jälkeen on tärkeätä, että pöytäkirjat
tulevat asukkaiden nähtäville kaupungin internetsivustolle. Tämä
on m.m. hyvin keskeinen asia, kun tarpeen vaatiessa kysymykseen
tulee m.m. oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen tekeminen.
Silloin, kuten yleensäkin, valitusaika lasketaan siitä ajankohdasta,
jolloin toimielimen tarkastettu pöytäkirja on asetettu virallisesti
nähtäville.
Havaintojen mukaan tiettyjen toimielinten osalta tässä on paljon
parantamisen varaa. Esimerkiksi nyt päivämäärällä 15.10.2018
voidaan tehdä seuraavat havainnot puuttuvien pöytäkirjojen
olemassaolosta: kulttuurilautakunta kokous 3.10.2018, jopa
kaupunginhallituksen kokoukset 6.8.2018, 24.9.2018 ja 8.10.2018
ja sekä itse tarkastuslautakunta 13.9.2018.
Tämän johdosta me allekirjoittaneet esitämme, että
hyväksytään käytäntö, jonka mukaan pöytäkirjan tarkastajia
valittaessa päätetään ja kirjataan samalla milloin pöytäkirjan
tarkastus viimeistään toteutetaan (tämä käytäntö on voimassa jo
teknisen lautakunnan osalta) ja milloin pöytäkirja on julkisesti
nähtävillä.
Liite nro 18.
Päätös:
---

Ptk:n tark.

Kun aloite oli jätetty, lähetettiin se kaupunginhallitukselle
valmisteltavaksi hallintosäännön 133 §:n mukaisesti.
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Mikael Agricolan koulu ja Mikael Agricolas skola, valtuustoaloite
810/10.03.02/2018
KV § 125
Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut
(ensimmäinen allekirjoittaja Kirsi Nurkkala) olivat ennen
kokousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen:
Mikael Agricolan koulu ja Mikael Agricolas skola
Koskenkylään rakenteilla olevan koulukeskuksen tulevien
koulujen nimet muutetaan niin, että suomenkielinen Koskenkylän
koulu on Mikael Agricolan koulu ja ruotsinkielinen koulu Forsby
skola on Mikael Agricolas skola rakennuksen valmistumisen
jälkeen ja ensimmäisen kokonaisen koululukuvuoden alkaessa
rakennuksessa.
Uusi hirsirakenteinen koulurakennus kulttuurihistoriallisella
alueella ansaitsee arvokkaan nimen. Nimen vaihtamista voidaan
perustella muun muassa sillä, että entisen Pernajan mailla
syntyneen suomen kirjakielen kehittäjän kunniaksi koulut
nimetään hänen mukaansa. Lisäksi suomessa on viisi Koskenkylän
koulu - nimistä koulua ja kaksi Forsby skola -nimistä koulua.
Nimeä ei tule lyhentää Mikaelin kouluksi, koska Mikaelin koulu
on jo toiminnassa Turussa, tai Agricolan kouluksi selkeyden
vuoksi, jotta koulu erottuu nimellään vieressä olevasta
Agricolahallista sekä Agricolan suomalaisesta seurakunnasta.
Suomen ensimmäinen ja ainoa Mikael Agricolan koulu ja
Mikael Agricolas skola tulee nimetä Koskenkylään.
Liite nro 19.
Päätös:
---

Ptk:n tark.

Kun aloite oli jätetty, lähetettiin se kaupunginhallitukselle
valmisteltavaksi hallintosäännön 133 §:n mukaisesti.
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Koskenkylän kuntoportaat, valtuustoaloite
811/12.04.02/2018
KV § 126
Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut
(ensimmäinen allekirjoittaja Kirsi Nurkkala) olivat ennen
kokousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen:
Koskenkylän kuntoportaat
Koskenkylään tulee rakentaa kuntoportaat rakenteilla olevan
koulukeskuksen pihalta Forsöntielle koulun rakennusprojektin
loppuaikana. Alue on Loviisan kaupungin omistama ja kaavoitettu
liikuntakäyttöön.
Kuntoportaat ovat useissa kaupungeissa yleistyneet lähivuosina.
Porrastreeni soveltuu kaiken ikäisille ja on hyvä treenimuoto.
Uuden liikuntapoliittisen ohjelman mukaisesti kuntoliikuntaa tulee
tukea. Portaat olisivat kyseisellä paikalla helposti koululaisten,
kuntalaisten ja Agricolahallin käyttäjien saatavilla.
Lisäksi portaita voidaan käyttää siirtymissä koulun mäeltä
Forsöntielle ja sieltä Agricolahallille ja päinvastoin.
Liite nro 20.
Päätös:
---

Ptk:n tark.

Kun aloite oli jätetty, lähetettiin se kaupunginhallitukselle
valmisteltavaksi hallintosäännön 133 §:n mukaisesti.
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9/2018

17.10.2018

Koskenkylän kehittäminen paikkatietojärjestelmän avulla ja alueen markkinoiminen
vetovoimaisena alueena, valtuustoaloite
812/10.01.02/2018
KV § 127
Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut
(ensimmäinen allekirjoittaja Kirsi Nurkkala) olivat ennen
kokousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen:
Koskenkylän kehittäminen paikkatietojärjestelmän avulla ja
alueen markkinoiminen vetovoimaisena alueena
Koskenkylä on kasvava taajama, jonka kokonaisvaltainen
kehittäminen on tärkeää. Alueelle rakennetaan parhaillaan uutta
hirsirakenteista koulurakennusta suomen- ja ruotsinkielisille
alakouluille. Rakenteilla on myös kevyen liikenteen väyliä.
Loviisan kaupungin tulee kartoittaa vuonna 2019
paikkatietojärjestelmän avulla alueiden asukkaiden, yrittäjien ja
kolmannen sektorin toimijoiden näkemyksiä alueen
kehittämisestä.
Koskenkylän markkinointi kehittyvänä alueena tulee aloittaa
viipymättä. Loviisa tarvitsee uusia asukkaita. Koskenkylässä
on edellytykset potentiaaliseen kasvuun uuden
koulurakennuksen ja hyvien liikenneyhteyksien vuoksi.
Liite nro 21.
Päätös:
---

Ptk:n tark.

Kun aloite oli jätetty, lähetettiin se kaupunginhallitukselle
valmisteltavaksi hallintosäännön 133 §:n mukaisesti.

63

LOVIISAN KAUPUNKI

Kaupunginvaltuusto

PÖYTÄKIRJA

§ 128

17.10.2018

Kokouksen päättäminen
KV § 128
Päätös:

Valtuuston seuraava kokous pidetään 21.11.2018.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 20.22.

---

Ptk:n tark.
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