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§1

1/2021

20.01.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KV § 1
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kaupunginvaltuusto päätti ottaa käsiteltäväksi lisälistan asian
”RKP:n valtuustoryhmän 12.1.2021 jättämän aloitteen perusteella
kuntalain 34. §:ssä tarkoitetusta luottamushenkilöiden erottamista
koskevan asian vireilletulo” (käsitellään järjestysnumerolla 6).
Kaupunginvaltuusto piti teknisen tauon, jotta kaikki valtuutetut
saatiin yhdistettyä kokoukseen. Teknisten ongelmien johdosta
valtuutettu Håkan Karlsson osallistui kokoukseen sivistys- ja
hyvinvointikeskuksen tiloista. Kokousta jatkettiin kello 18.30.
Esityslistan asia numero 3 ”Kymenlaakson Sähkö Oy:n
osakkeiden osto” käsitellään suljettuna, koska asian liite sisältää
ei-julkisia liikesalaisuuksia. Kokouksen kuvan ja äänen
lähettäminen keskeytetään asian käsittelyn ajaksi.
Kokoomuksen valtuustoryhmä on kirjallisesti ilmoittanut, että
valtuutettu Mia Heijnsbroek-Wirén on siirtynyt kokoomuksen
valtuustoryhmään. Valtuustoryhmän puheenjohtajana toimii Janne
Lepola ja varapuheenjohtajana Mia Heijnsbroek-Wirén.
Kaupunginvaltuusto kunnioitti edesmenneen Ralf Sjödahlin
muistoa hiljaisella hetkellä.

---

Ptk:n tark.
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§2

1/2021

20.01.2021

Pöytäkirjantarkastajat
KV § 2
Päätös:
---

Ptk:n tark.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin valtuutetut Jonna Hinttaniemi ja
Satu Hämäläinen.
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Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§4
§3

1/2021

11.01.2021
20.01.2021

Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakkeiden osto
1121/02.08/2020
KH § 4
Valmistelija ja esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Loviisan kaupunki on suurin ja hallituksen puheenjohtajan asemaa
pitävä omistaja Kymenlaakson Sähkö Oy:ssä. Kymenlaakson
Sähkö Oy:llä on myös iso strateginen ja taloudellinen merkitys
kaupungille. Yhtiö on ollut ja tulee näillä näkymin jatkossakin
olemaan hyvä osingonmaksaja. Osinkoa saatiin 1,95 miljoona
euroa vuonna 2020 ja tuottotason uskotaan pysyvän lähivuosina
aika samana, vaikka toki koronaviruspandemia hieman haittasi
liiketoimintaa viime vuonna.
Loviisan kaupunginvaltuusto on viime vuosina kaksi kertaa
päättänyt ostaa Askolan kunnalta lisää osakkeita Kymenlaakson
Sähkö Oy:ssä. Näitä kauppoja voidaan yhtiön parin viime vuoden
kehityksen, tuloksen ja osingon perusteella pitää onnistuneina.
Loviisan kaupunki on niiden kauppojen myötä myös noussut
Kymenlaakson Sähkö Oy:n suurimmaksi omistajaksi. Nyt
Lapinjärven kunta on ilmoittanut halustaan myydä osan
osakkeistaan alijäämiensä kattamiseen. Loviisan kaupungin
taloudellinen ja strateginen etu olisi ostaa niistä puolet ja siten
varmistaa asema suurimpana omistajana yhtiön strategian ja
kehityksen pitkäjänteisenä takaajana sekä saada osinkoa, joka
lähivuosina pysynee yli kymmenkertaisesti parempana kuin
kaupungin lainasalkun korko. Sähkön tuotanto ja sen
jakelumonopoli muodostavat keskeisen julkisen hallinnon
ulkopuolella olevan kaikkien kotitalouksien ja yritysten
tarvitseman infrastruktuurihyödykkeen ja on siksi alueen
kilpailukyvyn kannalta kunnalle sopiva sijoituskohde.
Liite nro 2.
Ehdotus:

Ptk:n tark.

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että
Loviisan kaupunki antaa Lapinjärven kunnalle ostotarjouksen
enintään 1 100 Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakkeesta. Samalla
kaupunginvaltuusto valtuuttaa kaupunginjohtajan neuvottelemaan
hinnasta salassa pidettävän liitteen mukaisesti ja hyväksymään
kaupan tarkemmat sopimusehdot sekä allekirjoittamaan
kauppakirjan osakkeista. Kaupunginvaltuusto myöntää tarvittavan
lisämäärärahan kaupan toteutuessa.
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Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mia Heijnsbroek-Wirén
ilmoitti esteellisyydestä pykälän 4 osalta (peruste: on
Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallituksen puheenjohtaja) ja poistui
kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi.
Kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Janne Lepola ilmoitti
esteellisyydestä pykälän 4 osalta (peruste: on Kymenlaakson
Sähkö Oy:n hallintoneuvoston jäsen) ja poistui kokouksesta asian
käsittelyn ajaksi.
Mia Heijnsbroek-Wirénin varajäsen Nina Björkman-Nystén
osallistui asian käsittelyyn.
Puheenjohtajana toimi kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja
Arja Isotalo.
Jäsen Mikael Karlsson teki vastaehdotuksen, jonka mukaan
kaupunki ei anna ostotarjousta, eikä näin ollen osta Lapinjärven
kunnan omistamia Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakkeita.
Vastaehdotus ei saanut kannatusta.
Päätös ehdotuksen mukainen.
Pykälä tarkastettin välittömästi.

--KV § 3
Liite nro 1.
Ehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää, että Loviisan kaupunki antaa
Lapinjärven kunnalle ostotarjouksen enintään 1 100
Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakkeesta. Samalla
kaupunginvaltuusto valtuuttaa kaupunginjohtajan neuvottelemaan
hinnasta salassa pidettävän liitteen mukaisesti ja hyväksymään
kaupan tarkemmat sopimusehdot sekä allekirjoittamaan
kauppakirjan osakkeista. Kaupunginvaltuusto myöntää tarvittavan
lisämäärärahan kaupan toteutuessa.

Päätös:

Asia käsiteltiin suljettuna, koska asian liite sisältää ei-julkisia
liikesalaisuuksia. Kokouksen kuvan ja äänen lähettäminen
keskeytettiin asian käsittelyn ajaksi ja Itäväylän kuvausta
suorittavat henkilöt poistuivat kokoustilasta.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mia Heijnsbroek-Wirén
(peruste: Kymenlaakson sähkö Oy:n hallituksen jäsen) ja

Ptk:n tark.
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kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Janne Lepola peruste:
Kymenlaakson sähkö Oy:n hallintoneuvoston jäsen) ilmoittivat
esteellisyydestä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
Kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtajan Janne Lepolan tilalle
tuli varajäsen Katri Haverinen. Asian käsittelyyn osallistui näin 34
valtuutettua.
Valtuutettu Pertti Lohenoja esitti vastaehdotuksena, että osakkeita
ei osteta.
Valtuutetut Mikael Karlsson, Kalevi Lappalainen ja Kari Hagfors
kannattivat valtuutettu Pertti Lohenojan muutosehdotusta.
Äänestys
Pohjaesitys JAA 21 ääntä
Valtuutettu Pertti Lohenojan vastaehdotus EI 13 ääntä
Poissa 1

Pohjaesitys hyväksyttiin.
Päätös ehdotuksen mukainen.
Pykälä tarkastettiin välittömästi.
Varavaltuutettu Katri Haverinen ja talouspäällikkö Fredrik Böhme
poistuivat kokouksesta.
---

Ptk:n tark.
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Kasvatus- ja sivistyslautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 96
§ 344
§4

1/2021

9

25.11.2020
21.12.2020
20.01.2021

Koulukiusaamista koskeva haaste valtuustoille
994/12.01.03/2020
KSL § 96
Valmistelija ja esittelijä: sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
Kirsi Kinnunen, puh. 0440 555 250.
Liite 3: Ote pöytäkirjasta. Koulukiusaamista koskeva haaste
valtuustoille. (Raahen kaupunginvaltuusto 26.10.2020 § 68.)
Ehdotus:

Kasvatus- ja sivistyslautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja
edelleen kaupunginvaltuustolle, että Loviisan kaupunginvaltuusto
päättää
a) osallistua Raahen kaupungin haastekampanjaan koulukiusaamisen
ehkäisemiseksi ja poiskitkemiseksi.
b) kutsua mukaan kaikki loviisalaiset.
c) toimia valtuustona esimerkillisesti, edistää hyväksyvää ja toisia
kunnioittavaa toimintatapaa, vaikka asioista oltaisiin eri mieltä. Tämä
tahdonilmaisu ja kutsu vahvistetaan aina uuden valtuustokauden alussa.

Päätös:

Päätös ehdotuksen mukaan.

--KH § 344
Liite nro 5:
Raahen kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote 26.10.2020 § 68;
Koulukiusaamista koskeva haaste valtuustoille
Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää
a) osallistua Raahen kaupungin haastekampanjaan koulukiusaamisen
ehkäisemiseksi ja poiskitkemiseksi.
b) kutsua mukaan kaikki loviisalaiset.
c) toimia valtuustona esimerkillisesti, edistää hyväksyvää ja toisia
kunnioittavaa toimintatapaa, vaikka asioista oltaisiin eri mieltä. Tämä
tahdonilmaisu ja kutsu vahvistetaan aina uuden valtuustokauden alussa.

Ptk:n tark.
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Ehdotuksen mukainen.

--KV § 4
Liite nro 2.
Raahen kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote 26.10.2020 § 68;
Koulukiusaamista koskeva haaste valtuustoille
Ehdotus:

Päätös:

Kaupunginvaltuusto päättää
a)

osallistua Raahen kaupungin haastekampanjaan koulukiusaamisen
ehkäisemiseksi ja poiskitkemiseksi.

b)

kutsua mukaan kaikki loviisalaiset.

c)

toimia valtuustona esimerkillisesti, edistää hyväksyvää ja toisia
kunnioittavaa toimintatapaa, vaikka asioista oltaisiin eri mieltä.
Tämä tahdonilmaisu ja kutsu vahvistetaan aina uuden
valtuustokauden alussa.

Valtuutettu Kari Hagfors esitti, että päätösehdotukseen lisätään
uudeksi lisäkohdaksi c) ”kehottaa viranhaltijoita käyttäytyvän
tehtävässään avuliaasti, asemansa ja tehtävänsä vaatimalla tavalla
sekä kunnioittavan kaupunkilaisten laeilla taattuja oikeuksia”.
Ehdotus ei saanut kannatusta.
Valtuutettu Kari Hagfors pyysi merkittäväksi pöytäkirjaan, että
hänen ei sallittu pitää puheenvuoronsa johdantoa.
Valtuutettu Timo Noroviita esitti ehdotuksen
toimenpidealoitteeksi: ”Koulukiusaamista koskevan haasteen
toteuttamiseksi järjestetään syyskuussa 2021 sekä ruotsin- että
suomenkielinen yleisötilaisuus. Paikalle kutsutaan valtuusto
(iltakouluun), vanhemmat ja julkinen sana. Asiantuntijoina ovat
paikalliset virkamiehet niin sivistys- ja hyvinvointikeskuksesta
kuin perusturvakeskuksesta, lisäksi myös oppilaita. Tilaisuudessa
tuodaan julki tilasto- ja kokemustietoa ongelmasta meillä
Loviisassa sekä käydään läpi prosessit, joilla koulukiusaamiseen
kaupungissamme puututaan. Tilaisuudessa varataan aikaa myös
keskustelulle.”
Valtuutetut Janne Länsipuro ja Kari Hagfors kannattivat Timo
Noroviidan ehdotusta toimenpidealoitteeksi.

Ptk:n tark.
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Päätös ehdotuksen mukainen.
Toimenpidealoite hyväksyttiin yksimielisesti.
---

Ptk:n tark.
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Kaupunginvaltuusto
Perusturvalautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 87
§ 127
§ 345
§5

1/2021

21.10.2020
10.12.2020
21.12.2020
20.01.2021

Koskenkylän terveysaseman toiminta, valtuustoaloite
628/00.01.00/2019
KV § 87
Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut
(ensimmäiset allekirjoittajat Nina Björkman-Nystén, Mia Aitokari
ja Mikael Karlsson ) olivat ennen kokousta ilmoittaneet
haluavansa jättää seuraavan aloitteen:
Koskenkylän terveysaseman toiminnasta
Loviisan kaupunginvaltuustolle
Koronavirusepidemia on kiihtymisvaiheessa Loviisassa ja muualla
Uudellamaalla. Pandemian häviämisestä tai sen hidastumisesta ei
ole merkkejä Loviisassa eikä muuallakaan maailmassa. Ihmisiä
kehotetaan pysymään kotona, työskentelemään ja opiskelemaan
etänä mikäli mahdollista ja erityisesti välttämään ihmisjoukkoja ja
matkustelua.
Ehdotus
Koskenkylän terveysasema säilytetään toistaiseksi toimivana
osana Loviisan terveyskeskusta. Ensisijaisesti siellä
keskitytään lapsi- ja äitiysneuvolatoimintaan, terveyden- ja
sairaudenhoitoon sekä sellaiseen hoitoon, jota antavat
sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat. Koskenkylän
terveysaseman jatko otetaan uudelleen käsittelyyn kun
pandemia on voitettu.
Liite nro 3.
Päätös:

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

--PL 10.12.2020 § 127
Valmistelija: palvelupäällikkö Jaana Iivonen, puh. 0440 555 471,
palvelupäällikkö Päivi Sippula, puh 040 188 3654, johtava lääkäri
Marika Ylärakkola, puh. 040 665 1825 ja perusturvajohtaja Carita
Schröder, puh. 040 570 2807
Ptk:n tark.
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Kaupunginvaltuusto päätti sulkea Koskenkylän terveysaseman
kokouksessaan 9.7.2020 osana talouden tasapainottamisohjelmaa.
Kaupunginvaltuuston kokouksessa 21.10.2020 jätettiin valtuutettu
Nina Björkman-Nysténin ensimmäisenä valtuutettuna
allekirjoittama valtuustoaloite koskien Koskenkylän
terveysaseman toimintaa. Aloitteessa esitetään, että Loviisan
kaupungin perusturvakeskus säilyttää Koskenkylän terveysaseman
toistaiseksi. Perusteena terveysaseman säilyttämiselle aloitteessa
mainitaan meneillään oleva koronavirusepidemiaa, jonka myötä
ihmisiä kehotetaan pysymään kotona, työskentelemään ja
opiskelemaan etänä, mikäli se on mahdollista, ja erityisesti
välttämään ihmisjoukkoja ja matkustelua.
Valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että terveysasemalla keskitytään
lastenneuvola- ja äitiysneuvolatoimintaan sekä sellaiseen
terveydenhuoltoon ja sairaanhoitoon, jota antavat sairaanhoitajat ja
terveydenhoitajat. Koronavirusepidemiassa on Loviisassa eletty jo
useita viikkoja kiihtymisvaiheessa, ja nyt täälläkin on siirrytty
leviämisvaiheeseen. Epidemian hoitamiseksi Loviisassa sekä
lääkäri- että hoitajaresurssi on jo keskitetty ja tulee epidemian
kestäessä myös tulevaisuudessa keskittää pääterveysasemalle.
Epidemian hoitamisessa, esimerkiksi tartuntojen jäljittämisessä,
tarvitaan lääkäriresurssien lisäksi myös terveydenhoitaja- ja
sairaanhoitajaresurssia. Lisäksi osana talouden
tasapainottamisohjelmaa on perusturvakeskuksen
terveydenhoitajaresurssia vähennetty eivätkä resurssit riitä
Koskenkylän terveysaseman toiminnan säilyttämiseen epidemian
rauhoittumisen jälkeenkään.
Liite 5: valtuustoaloite
Esittelijä: perusturvajohtaja Carita Schröder
Ehdotus:

Perusturvalautakunta päättää antaa yllä olevan vastauksen
aloitteeseen ja lähettää vastauksen kaupunginhallitukselle ja
kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi.

Päätös:

Ehdotuksen mukainen.

--KH § 345
Liite nro 6.
Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Ehdotus:
Ptk:n tark.

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
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aloitteeseen annettu vastaus hyväksytään ja aloite todetaan
loppuun käsitellyksi.
Päätös:

Ehdotuksen mukainen.

--KV § 5
Liite nro 3.
Ehdotus:

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

Päätös:

Valtuutettu Kari Hagfors kannatti alkuperäistä aloitetta.
Valtuutettu Nina Björkman-Nystén ehdotti asian palauttamista
uuteen valmisteluun.
Valtuutettu Antti Hovi kannatti valtuutettu Nina
Björkman-Nysténin esittämää palautusehdotusta.
Valtuutettu Kari Hagfors veti ehdotuksensa takaisin ja kannatti
valtuutettu Nina Björkman-Nysténin esittämää palautusehdotusta.
Äänestys
Jatkettu käsittely JAA 23 ääntä
Palautus uudelleen valmisteltavaksi EI 11 ääntä
Tyhjä 1

Asian käsittely jatkuu.
Päätös ehdotuksen mukainen.

---

Ptk:n tark.
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Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 17
§6

1/2021

15

19.01.2021
20.01.2021

RKP:n valtuustoryhmän 12.1.2021 jättämän aloitteen perusteella kuntalain 34. §:ssä
tarkoitetusta luottamushenkilöiden erottamista koskevan asian vireilletulo
40/00.02.01/2021
KH § 17
Valmistelija ja esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
RKP:n valtuustoryhmä esittää, että Loviisan kaupunginhallitus
erotetaan kuntalain 34. §:n mukaisesti luottamuspulan vuoksi ja
kuntalain 34. §:ssä tarkoitettu luottamushenkilöiden erottamista
koskeva asia tulee vireille.
Esitetty perustelu erottamiselle on, että vuoden 2017 kuntavaalien
jälkeen Loviisan kaupunginvaltuuston valtuustoryhmät sopivat
keskenään eri toimielinten poliittisesta paikkajaosta ja että
kaupunginhallituksen puheenjohtajuus kuuluu RKP:lle. Ryhmät
sopivat, että kaupunginhallituksen yhdeksästä jäsenyydestä viisi
kuuluu RKP:lle, kaksi SDP:lle, yksi kokoomukselle ja yksi
perussuomalaisille (nykyisin sitoutumattomat).
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mia Heijnsbroek-Wirén
ilmoitti 21.12.2020, että hän jättää RKP:n valtuustoryhmän ja
siirtyy kokoomuksen valtuustoryhmään. Tämän siirron myötä
nykyisen kaupunginhallituksen jäsenistä kaksi kuuluu
kokoomuksen valtuustoryhmään. Samalla myös
kaupunginhallituksen puheenjohtaja on tällä hetkellä
kokoomuksen valtuustoryhmän jäsen.
Kaupunginhallituksen tämänhetkiset poliittiset voimasuhteet eivät
siten enää RKP:n valtuustoryhmän mielestä vastaa kuntavaalien
tulosten perusteella sovittua paikkajakoa.
Näillä perustein RKP:n valtuustoryhmä katsoo, ettei
kaupunginhallitus enää nauti kaupunginvaltuuston luottamusta.
Liite nro 1.
Ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se
asettaa kuntalain 35. §:ssä tarkoitetun tilapäisen valiokunnan
valmistelemaan kaupunginhallituksen erottamista koskevaa asiaa.
Samalla kaupunginvaltuusto päättää
1)

Ptk:n tark.

valita keskuudestaan tilapäiseen valiokuntaan viisi jäsentä ja kullekin
henkilökohtaisen varajäsenen, huomioiden ettei jäsenten tai varajäsenten
sukupuolijakaumassa toisen sukupuolen edustus alita 40 %
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2)

nimetä varsinaisista jäsenistä valiokunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan

3)

että valiokunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin osin kaupungin
hallintosäännön määräyksiä, että asiat käsitellään puheenjohtajan
selostuksen pohjalta ja että valiokunta voi valita sihteerin.

Pykälä tarkastetaan välittömästi.
Päätös:

Ehdotuksen mukainen.
Pykälä tarkastettiin välittömästi.

--KV § 6
Liite nro 4.
Ehdotus:

Kaupunginvaltuusto asettaa kuntalain 35. §:ssä tarkoitetun
tilapäisen valiokunnan valmistelemaan kaupunginhallituksen
erottamista koskevaa asiaa. Samalla kaupunginvaltuusto päättää
1)

valita keskuudestaan tilapäiseen valiokuntaan viisi jäsentä ja kullekin
henkilökohtaisen varajäsenen, huomioiden ettei jäsenten tai varajäsenten
sukupuolijakaumassa toisen sukupuolen edustus alita 40 %

2)

nimetä varsinaisista jäsenistä valiokunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan

3)

että valiokunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin osin kaupungin
hallintosäännön määräyksiä, että asiat käsitellään puheenjohtajan
selostuksen pohjalta ja että valiokunta voi valita sihteerin.

Käsittely: Teknisenä korjauksena poistettiin esittelytekstin toisen kappaleen
viimeisessä lauseessa sulku teksteineen ”(nykyisin
sitoutumattomat)”.
Valtuutettu Mia Aitokari ehdotti, että päätösesitystä muutetaan
seuraavilla lisäyksillä:

Ptk:n tark.



”kaupunginvaltuusto nimeää kaupunginkansliakeskuksen johtajan
tilapäisen toimikunnan sihteeriksi”



”kaupunginvaltuusto toivoo, että tilapäinen toimikunta pyrkii
hoitamaan tehtävän siten, että kysymys siitä, nauttiiko
kaupunginhallitus kaupunginvaltuuston luottamusta, voidaan käsitellä
kaupunginvaltuuston varsinaisessa kokouksessa helmikuussa”.
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Ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.
Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti seuraavat jäsenet ja
varajäsenet tilapäiseen valiokuntaan:
varsinainen jäsen
Mia Aitokari (pj)
Pertti Lohenoja (vpj)
Janne Lepola
Reeta Rossi
Kari Hagfors
Päätös:

varajäsen
Maria Grundström
Kalevi Lappalainen
Anne Sokka-Tuomala
Janne Länsipuro
Katja Pekkola

Kaupunginvaltuusto päätti asettaa kuntalain 35. §:ssä tarkoitetun
tilapäisen valiokunnan valmistelemaan kaupunginhallituksen
erottamista koskevaa asiaa. Samalla kaupunginvaltuusto päätti
1)

valita tilapäiseen valiokuntaan seuraavat jäsenet ja varajäsenet:
varsinainen jäsen
Mia Aitokari
Pertti Lohenoja
Janne Lepola
Reeta Rossi
Kari Hagfors

varajäsen
Maria Grundström
Kalevi Lappalainen
Anne Sokka-Tuomala
Janne Länsipuro
Katja Pekkola

Ptk:n tark.

puolue
RKP
SDP
Kokoomus
Vihreät
Keskusta

2)

nimetä Mia Aitokarin tilapäisen toimikunnan puheenjohtajaksi ja
Pertti Lohenojan varapuheenjohtajaksi

3)

että valiokunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin osin
kaupungin hallintosäännön määräyksiä ja että asiat käsitellään
puheenjohtajan selostuksen pohjalta

4)

nimetä kaupunginkansliakeskuksen johtajan tilapäisen toimikunnan
sihteeriksi

5)

esittää toiveenaan, että tilapäinen toimikunta pyrkii hoitamaan
tehtävän siten, että kysymys siitä, nauttiiko kaupunginhallitus
kaupunginvaltuuston luottamusta, voidaan käsitellä
kaupunginvaltuuston varsinaisessa kokouksessa helmikuussa.

Pykälä tarkastettiin välittömästi.
---

puolue
RKP
SDP
Kokoomus
Vihreät
Keskusta

LOVIISAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Kaupunginvaltuusto

§7

1/2021

20.01.2021

Anonyymi rekrytointi Loviisan kaupungissa, valtuustoaloite
71/01.01.01/2021
KV § 7
Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut
(ensimmäinen allekirjoittaja Kari Hagfors) olivat ennen kokousta
ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen:
Anonyymi rekrytointi Loviisan kaupungissa
Anonyymi rekrytointi on saavuttanut kasvavaa suosiota niin
yksityisellä kuin julkishallinnonkin puolella. Anonyymillä
rekrytoinnillahan tarkoitetaan menetelmää, jossa työhakemuksesta
poistetaan näkyvistä kaikki henkilöön viittaava tieto kuten hakijan
nimi, syntymäaika, osoite ja äidinkieli. Lähtökohtana on
hakijoiden yhdenvertainen kohtelu ja tarkoituksena on madaltaa
kynnystä päästä työhaastatteluun. Valinnat työhaastatteluun
kutsuttavista tehdään hakijan ilmoittaman osaamisen ja
työkokemuksen perusteella.
Anonyymin rekrytoinnin keskeisiä etuja ovat tasa-arvon
lisääminen ja syrjinnän vähentäminen. Anonyymi rekrytointi on
tehokas tapa lisätä tasa-arvoa ja vähentää kokemuksia syrjinnästä.
Anonyymi rekrytointi on erinomainen työkalu strategian
toteutukseen. Sitä käyttämällä voidaan osoittaa, etteivät arvot ole
pelkkää sanahelinää ja strategiaan kirjattu yhteiskuntavastuu vain
hyvää tahtoa. Monet työsuhteessa olevat eivät halua nykyisen
työnantajansa tietävän työpaikan vaihtoaikeistaan, minkä vuoksi
anonyyminä työn hakeminen ja mielenkiintoisten työnantajien
kanssa keskustelu on turvallinen tapa kartoittaa uusia
uramahdollisuuksia. Anonyymin rekrytoinnin avulla saadaan
passiivisia työnhakijoita työmarkkinoille ja heidän tavoittamisensa
helpottuu.
Kaiken edellä mainitun johdosta me allekirjoittaneet esitämme,
että Loviisan kaupungissa otetaan käyttöön anonyymi
rekrytointi eri tehtäväalueilla.
Liite nro 5.
Päätös:
---

Ptk:n tark.

Kun aloite oli jätetty, lähetettiin se kaupunginhallitukselle
valmisteltavaksi hallintosäännön 133 §:n mukaisesti.
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Kokouksen päättäminen
KV § 8
Päätös:
---

Ptk:n tark.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.48.
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