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16.12.2020

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KV § 100
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Valtuutettujen Karolina Hovin, Pasi Laihon ja Pertti Lohenojan
osalta ei saatu kuvayhteyttä. Kyseiset henkilöt ilmoittivat, että
kuvayhteyden puuttuminen ei muodosta heille estettä kokouksen
jatkamiselle.

---

Ptk:n tark.
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Pöytäkirjantarkastajat
KV § 101
Päätös:
---

Ptk:n tark.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin valtuutetut Maria Grundström ja
Daniel Hannus.
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07.12.2020
16.12.2020

Eropyyntö luottamustoimesta, Rahkonen
1051/00.00.01/2020
KH § 324
Valmistelija: kaupunginkansliakeskuksen johtaja Kristina
Lönnfors
Erkki Rahkonen on 12.11.2020 päivätyllä kirjeellä terveydellisistä
syistä pyytänyt eroa luottamustoimistaan elinkeino- ja
infrastruktuurilautakunnan varajäsenenä ja rakennus- ja
ympäristölautakunnan varajäsenenä.
Kuntalain 70. §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä
syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut
toimielin. Tässä tapauksessa eron luottamustehtävästä myöntää
kaupunginvaltuusto.
Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto
1.

myöntää Erkki Rahkoselle eron elinkeino- ja
infrastruktuurilautakunnan varajäsenyydestä.

2.

myöntää Erkki Rahkoselle eron rakennus- ja ympäristölautakunnan
varajäsenyydestä.

3.

valitsee uuden varajäsenen elinkeino- ja infrastruktuurilautakuntaan
Erkki Rahkosen tilalle.

4.

valitsee uuden varajäsenen rakennus- ja ympäristölautakuntaan Erkki
Rahkosen tilalle.

Pykälä tarkastetaan välittömästi.
Päätös:

Ehdotuksen mukainen.
Pykälä tarkastettiin välittömästi

---

Ptk:n tark.
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KV § 102
Ehdotus:

Päätös:

---

Ptk:n tark.

Kaupunginvaltuusto
1.

myöntää Erkki Rahkoselle eron elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan
varajäsenyydestä.

2.

myöntää Erkki Rahkoselle eron rakennus- ja ympäristölautakunnan
varajäsenyydestä.

3.

valitsee uuden varajäsenen elinkeino- ja infrastruktuurilautakuntaan
Erkki Rahkosen tilalle.

4.

valitsee uuden varajäsenen rakennus- ja ympäristölautakuntaan Erkki
Rahkosen tilalle.

Kaupunginvaltuusto päätti
1.

myöntää Erkki Rahkoselle eron elinkeino- ja
infrastruktuurilautakunnan varajäsenyydestä.

2.

myöntää Erkki Rahkoselle eron rakennus- ja ympäristölautakunnan
varajäsenyydestä.

3.

valita Pauli Kopiloffin uudeksi varajäseneksi elinkeino- ja
infrastruktuurilautakuntaan Erkki Rahkosen tilalle.

4.

valita Jukka Penttilän uudeksi varajäseneksi rakennus- ja
ympäristölautakuntaan Erkki Rahkosen tilalle.
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§ 327
§ 103
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09.11.2020
18.11.2020
07.12.2020
16.12.2020

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Oy Apotti Ab:lle, lisävakuus
(kuntayritystodistusohjelma)
444/02.02/2020
KH § 297
Valmistelija: kaupunginkansliakeskuksen johtaja Kristina
Lönnfors
Oy Apotti Ab:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 27.10.2020
pyytää omistajia myöntämään lisävakuuksia antamalla
omavelkaiset takaukset omistusoikeuksiensa suhteessa Oy Apotti
AB:n toiminnan edellyttämän rahoituksen saamiseksi enintään 60
miljoonan euron arvosta. Oy Apotti Ab:n tarkoituksena on hakea
Kuntarahoituksen kuntayritystodistusrahoitusta.
Oy Apotti Ab pyytää Loviisan kaupungilta lisävakuutta 618 000
euron edestä.
Loviisan kaupunki on aikaisemmalla päätöksellä myöntänyt Oy
Apotti Ab:lle 2 895 000 euron omavelkaisen takauksen.
Taustaa
Oy Apotti Ab:n toiminnan järjestämiseksi omistajat ovat antaneet
aiemmin omavelkaisia takauksia omistusosuuksien suhteessa
yhteensä 280 miljoonan euron arvosta (Loviisan kaupungin osuus
2 895 000 euroa).
Oy Apotti Ab:n ylimääräinen yhtiökokous 19.12.2019 päätti
hyväksyä Oy Apotti Ab:lle yritystodistusten käyttämisen enintään
60 miljoonan euron arvosta yhtiön toiminnan edellyttämän
lyhytaikaisen rahoituksen järjestämiseksi. Yritystodistusrahoitus
on vakuudetonta lyhytaikaista rahoitusta. Koronaviruspandemian
alkamisen jälkeen maaliskuussa 2020 yritystodistusrahoituksen
saaminen on osoittautunut mahdottomaksi, eikä Oy Apotti Ab ole
saanut hankittua lyhytaikaista rahoitusta toiminnan tarpeisiin.
Oy Apotti Ab:n hallitus esittää yhtiön toiminnan lyhytaikaisen
rahoituksen varmistamiseksi kuntayritystodistusrahoituksen
hakemista käyttämistä enintään 60 miljoonan euron arvosta.
Kuntayritystodistusohjelma, toisin kuin aiemmin hyväksytty
yritystodistusohjelma, edellyttää omistajina olevien kuntien ja
kuntayhtymien antamaa omavelkaista takausta.

Ptk:n tark.
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Kuntayritystodistus on tarkoitettu kuntien tai kuntayhtymien
määräysvallassa olevien yritysten rahoitukseen. Ohjelman
käyttäminen edellyttää kuntayritystodistusohjelmaan liittymistä.
Ohjelmaan liittyminen on maksutonta. Rahoituksen kesto on
vähintään yksi päivä ja enintään yksi vuosi. Valtiontukisääntelyn
vuoksi takausta koskevaan valtuuston päätöksen kirjallisissa
perusteluissa tulee ottaa kantaa takauksen ja sen kohteen
kuulumiseen kunnan toimialaan.
Edellytykset vakuuden antamiseksi
Kuntalain 129. §:n 1. momentin mukaan kunnan myöntämä laina,
takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille
laissa määrätyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta
tai vakuutta, jos siihen liittyy merkittävä taloudellinen riski.
Kunnan edut tulee turvata riittävän hyvillä vastavakuuksilla.
Kyseisen pykälän 2. momentin mukaan kunta voi myöntää
takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla
toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos
yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja
valtion yhteisessä määräysvallassa. Lisäksi takauksen
myöntämisessä tulee ottaa huomioon, mitä Euroopan unionin
toiminnasta tehdyn sopimuksen 107. ja 108. artiklassa säädetään
kielletystä valtiontuesta.
Myönnettäväksi esitettävän takauksen ei arvioida vaarantavan
kaupungin kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä.
Takausvastuuseen ei myöskään sisälly kuntalaissa tarkoitettua
merkittävää taloudellista riskiä ottaen huomioon yhtiön tarkoitus
sekä se, että yhtiön omistajina on pelkästään julkisyhteisöjä,
joiden maksuvalmiuteen ei voida katsoa liittyvän luottoriskiä.
Mahdollinen taloudellinen riski on hallittavissa vastavakuudella.
Oy Apotti Ab ei toimi lainkaan kilpailutilanteessa markkinoilla,
vaan se on perustettu ainoastaan toteuttamaan omistajilleen niiden
yhteiseen tietojärjestelmähankintaan perustuvaa palvelua.
Omistajien vastavakuutusten tarpeen täyttämiseksi Oy Apotti Ab:n
ylimääräinen yhtiökokous 27.10.2020 päätti haettavasta
yrityskiinnityksestä (233 300 000 euroa) ja sen panttaamisesta
kaikkien omistajien antamien takausten vastavakuudeksi
omistusosuuksien suhteessa yhtäläisin etuoikeuksin. Päätettävänä
olevan takauksen osalta pidätetään lisäksi oikeus vaatia
lisävakuuksia siinä tapauksessa, että yhtiön omistuspohja
muuttuisi merkittävästi.
Takauksen myöntäminen Oy Apotti Ab:lle ei sisällä kiellettyä
valtiontukea, koska kaikki valtiontukea koskevat kriteerit eivät
täyty. Kyseessä on valtiontukisääntelyssä tarkoitettu kunnan
toimialaan kuuluvan toiminnan rahoittaminen. Oy Apotti Ab

Ptk:n tark.
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tuottaa ja ylläpitää HUS:in sekä kuntien ja kuntayhtymien
lakisääteisten sosiaali- ja terveydenhuollon tarvitsemia asiakas- ja
potilastietojärjestelmäpalveluita. Tämän lakisääteisen tehtävän
edellyttämän palvelun tuottaminen kuuluu kuntien ja
kuntayhtymien toimialaan. Yhtiö ei toimi lainkaan kilpailluilla
markkinoilla, vaan se on perustettu ainoastaan toteuttamaan
omistajilleen niiden yhteiseen tietojärjestelmähankintaan
perustuvaa palvelua. Yllä olevilla perusteilla Oy Apotti Ab ei
harjoita valtiontukisäännösten näkökulmasta taloudellista
toimintaa.
Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Loviisan
kaupunki päättää
a)

myöntää Oy Apotti Ab:lle enintään 618 000 euron suuruisen
kaupungin omavelkaisen takauksen toiminnan edellyttämän
rahoituksen saamiseksi

Takauksen myöntämisen ehtona on, että muut Oy Apotti Ab:n
omistajat antavat vastaavat omavelkaiset takaukset
omistusosuuksiensa suhteessa kokonaislainamäärästä

Takauksen voimassaoloaika on rajoitettu enintään 31.12.2028
saakka

b)

vaatia, että Oy Apotti Ab panttaa omistajien myöntämien takausten
vastavakuudeksi yrityskiinnityksen (Oy Apotti Ab, 2699989-5)
valmistelussa esitetyn mukaisesti

c)

että kaupunki pidättää oikeuden vaatia lisää turvaavia vastavakuuksia
siinä tilanteessa, että yhtiön omistuspohja muuttuu siten, että yli
puolet sen osakkeista siirtyy uudelle omistajalle tai sen toiminnan
tarkoitus (tuottaa omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja) käynnissä olevan
palvelurakenneuudistuksen seurauksena muuttuu

d)

että Oy Apotti Ab:lle myönnettävistä yksittäisistä omavelkaisista
takauksista voidaan kohdassa c) mainituissa olosuhteissa periä
vuosittain vähintään 0,5 %:n suuruinen takausprovisio, joka lasketaan
takausvastuun kohteena olevan lainan jäljellä olevasta pääomasta per
31.12. ja maksetaan määräytymisajankohtaa seuraavan tammikuun
loppuun mennessä.

Pykälä tarkastetaan välittömästi.
Päätös:

Ehdotuksen mukainen.
Pykälä tarkastettiin välittömästi.

Ptk:n tark.
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--KV § 91
Ehdotus:

Päätös:

Kaupunginvaltuusto päättää, että Loviisan kaupunki
a)

myöntää Oy Apotti Ab:lle enintään 618 000 euron suuruisen
kaupungin omavelkaisen takauksen toiminnan edellyttämän
rahoituksen saamiseksi

Takauksen myöntämisen ehtona on, että muut Oy Apotti Ab:n
omistajat antavat vastaavat omavelkaiset takaukset
omistusosuuksiensa suhteessa kokonaislainamäärästä

Takauksen voimassaoloaika on rajoitettu enintään 31.12.2028
saakka

b)

vaatii, että Oy Apotti Ab panttaa omistajien myöntämien takausten
vastavakuudeksi yrityskiinnityksen (Oy Apotti Ab, 2699989-5)
valmistelussa esitetyn mukaisesti

c)

pidättää oikeuden vaatia lisää turvaavia vastavakuuksia siinä
tilanteessa, että yhtiön omistuspohja muuttuu siten, että yli puolet sen
osakkeista siirtyy uudelle omistajalle tai sen toiminnan tarkoitus
(tuottaa omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja
potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja) käynnissä olevan
palvelurakenneuudistuksen seurauksena muuttuu

d)

voi Oy Apotti Ab:lle myönnettävistä yksittäisistä omavelkaisista
takauksista kohdassa c) mainituissa olosuhteissa periä vuosittain
vähintään 0,5 %:n suuruinen takausprovisio, joka lasketaan
takausvastuun kohteena olevan lainan jäljellä olevasta pääomasta per
31.12. ja maksetaan määräytymisajankohtaa seuraavan tammikuun
loppuun mennessä.

Ehdotuksen mukainen.

--KH § 327
Valmistelija: kaupunginkansliakeskuksen johtaja Kristina
Lönnfors
Kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen jälkeen on ilmennyt, että
Kuntarahoituksen sääntöjen mukaan kuntayritystodistukseen
liittyvän takauspäätöksen voimassaoloa ei saa rajoittaa ajallisesti,
vaan sen tulee olla voimassa toistaiseksi. Kuntayritystodistuksen
mukainen rahoitus on toistaiseksi voimassa oleva tuote, mistä
syystä takaus ei voi päättyä ja toistaiseksi voimassa oleva limiitti
jäädä elämään vakuudettomassa tilassa.
Ptk:n tark.
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Yllä olevan perusteella Loviisan kaupungin on korjattava
päätöstään omavelkaisen takauksen myöntämisestä Oy Apotti
Ab:lle poistamalla päätöksestä maininta takauksen rajoitetusta
voimassaoloajasta.
Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Loviisan
kaupunki päättää
a)

b)
c)

d)

myöntää Oy Apotti Ab:lle enintään 618 000 euron suuruisen
kaupungin omavelkaisen takauksen toiminnan edellyttämän
rahoituksen saamiseksi
 Takauksen myöntämisen ehtona on, että muut Oy Apotti Ab:n
omistajat antavat vastaavat omavelkaiset takaukset
omistusosuuksiensa suhteessa 60 miljoonan euron
kokonaislainamäärästä
vaatia, että Oy Apotti Ab panttaa omistajien myöntämien takausten
vastavakuudeksi yrityskiinnityksen (Oy Apotti Ab, 2699989-5)
valmistelussa esitetyn mukaisesti
että kaupunki pidättää oikeuden vaatia lisää turvaavia vastavakuuksia
siinä tilanteessa, että yhtiön omistuspohja muuttuu siten, että yli
puolet sen osakkeista siirtyy uudelle omistajalle tai sen toiminnan
tarkoitus (tuottaa omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja) käynnissä olevan
palvelurakenneuudistuksen seurauksena muuttuu
että Oy Apotti Ab:lle myönnettävistä yksittäisistä omavelkaisista
takauksista voidaan kohdassa c) mainituissa olosuhteissa periä
vuosittain vähintään 0,5 %:n suuruinen takausprovisio, joka lasketaan
takausvastuun kohteena olevan lainan jäljellä olevasta pääomasta per
31.12. ja maksetaan määräytymisajankohtaa seuraavan tammikuun
loppuun mennessä.

Pykälä tarkastetaan välittömästi.
Päätös:

Ehdotuksen mukainen.
Pykälä tarkastettiin välittömästi.

--KV § 103
Ehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää, että Loviisan kaupunki
a)

Ptk:n tark.

myöntää Oy Apotti Ab:lle enintään 618 000 euron suuruisen
kaupungin omavelkaisen takauksen toiminnan edellyttämän
rahoituksen saamiseksi
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b)
c)

d)

Päätös:
---
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Takauksen myöntämisen ehtona on, että muut Oy Apotti Ab:n
omistajat antavat vastaavat omavelkaiset takaukset
omistusosuuksiensa suhteessa 60 miljoonan euron
kokonaislainamäärästä
vaatii, että Oy Apotti Ab panttaa omistajien myöntämien takausten
vastavakuudeksi yrityskiinnityksen (Oy Apotti Ab, 2699989-5)
valmistelussa esitetyn mukaisesti
pidättää oikeuden vaatia lisää turvaavia vastavakuuksia siinä
tilanteessa, että yhtiön omistuspohja muuttuu siten, että yli puolet sen
osakkeista siirtyy uudelle omistajalle tai sen toiminnan tarkoitus
(tuottaa omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja
potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja) käynnissä olevan
palvelurakenneuudistuksen seurauksena muuttuu
voi Oy Apotti Ab:lle myönnettävistä yksittäisistä omavelkaisista
takauksista kohdassa c) mainituissa olosuhteissa periä vuosittain
vähintään 0,5 %:n suuruinen takausprovisio, joka lasketaan
takausvastuun kohteena olevan lainan jäljellä olevasta pääomasta per
31.12. ja maksetaan määräytymisajankohtaa seuraavan tammikuun
loppuun mennessä.

Ehdotuksen mukainen.
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07.12.2020
16.12.2020

Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland -kuntayhtymän
loppuselvityksen/tilinpäätöksen sekä lakkauttamisen hyväksyminen
125/02.05.05/2020
KH § 328
Valmistelija: kaupunginkansliakeskuksen johtaja Kristina
Lönnfors
Jäsenkuntien valtuustot päättivät kesällä 2020 kuntayhtymän
purkamisesta, ja purkamisen yksityiskohdista on tehty sopimus
(Loviisan kaupunginvaltuusto § 50, 17.6.2020). Perussopimuksen
mukaan kuntayhtymän lakkauttaminen ja viimeinen tilinpäätös
sekä vastuuvapauden myöntäminen on käsiteltävä jäsenkuntien
valtuustoissa.
Kuntayhtymä on laatinut tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
per 31.10.2020, jotka samalla toimivat kuntayhtymän
loppuselvityksenä.
Yhtymähallitus toimittaa jäsenkunnille perussopimuksen
perusteella laaditut asiakirjat, jotka on käsiteltävä jäsenkuntien
valtuustoissa Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland
-kuntayhtymän purkamisen ja lakkauttamisen loppuun
saattamiseksi.
Liite nro 3:
Vuoden 2020 tilinpäätös ja toimintakertomus
Tilintarkastuskertomus
Lisämateriaali
Hallituksen pöytäkirja 06/2020, 3.11.2020
Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 02/2020, 17.11.2020 ja
tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020
Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto





Ptk:n tark.

hyväksyy Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland
kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
1.1.–31.10.2020 (loppuselvitys)
merkitsee tarkastuskertomuksen tiedoksi
myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.10.2020
hyväksyy Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland
-kuntayhtymän lakkauttamisen.
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Pykälä tarkastetaan välittömästi.
Päätös:

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mia Heijnsbroek-Wirén
ilmoitti esteellisyydestä (peruste: Samkommunen för
yrkesutbildning i Östra Nylandin hallituksen jäsen) ja poistui
kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
Puheenjohtajana toimi kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja
Arja Isotalo.
Päätös ehdotuksen mukainen.
Pykälä tarkastettiin välittömästi.

--KV § 104
Liite nro 1.
Vuoden 2020 tilinpäätös ja toimintakertomus
Tilintarkastuskertomus
Lisämateriaali
Hallituksen pöytäkirja 06/2020, 3.11.2020
Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 02/2020, 17.11.2020 ja
tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020
Ehdotus:

Kaupunginvaltuusto





Päätös:

hyväksyy Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland
kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
1.1.–31.10.2020 (loppuselvitys)
merkitsee tarkastuskertomuksen tiedoksi
myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.10.2020
hyväksyy Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland
-kuntayhtymän lakkauttamisen.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mia Heijnsbroek-Wirén ja
valtuutettu Kari Hagfors ilmoittivat esteellisyydestä (peruste: ovat
Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland -kuntayhtymän
hallituksen jäseniä) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn
ajaksi.
Päätös ehdotuksen mukainen.

---

Ptk:n tark.
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07.12.2020
16.12.2020

Kaupunginvaltuuston kokoukset 2021
1054/00.01/2020
KH § 331
Valmistelija: kaupunginkansliakeskuksen johtaja Kristina
Lönnfors
Kaupunginvaltuuston kokoukset vuonna 2021 esitetään
pidettäväksi pääsääntöisesti kuukauden kolmantena keskiviikkona
klo 18.00. Kokouspaikkana on ensisijaisesti Seurahuoneella.
Koronaviruspandemian tilanteen vaatiessa kokoukset toteutetaan
etäkokouksina.
Mikäli puheenjohtaja katsoo aiheelliseksi, hänellä on oikeus
kutsua kaupunginvaltuusto kokoukseen sanotuista poikkeavina
päivinä ja kellonaikoina. Kaupunginvaltuuston kokous voidaan
peruuttaa, mikäli kokouksessa käsiteltäviä asioita on vähän, eikä
niiden kiireellisyys vaadi pikaista käsittelyä. Kokouksen
peruuttamisesta sovitaan kaupunginvaltuuston puheenjohtajan
kanssa ja siitä ilmoitetaan erikseen.
Kaupunginvaltuuston kokouksesta pidettävä pöytäkirja on
nähtävänä säädetyn ajan kaupungin verkkosivustolla olevalla
sähköisellä ilmoitustaululla.
Kaupunginvaltuuston kokouksesta ilmoitetaan yleisölle tiedoksi
siten kuin kaupunginvaltuusto on kunnallisten ilmoitusten tiedoksi
saattamisesta päättänyt.
Oheismateriaali
Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja lautakuntien
kokousaikataulusuunnitelma 2021
Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Ehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että yllä olevaa
käytäntöä noudatetaan vuonna 2021.
Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Päätös:

Ehdotuksen mukainen.
Pykälä tarkastettiin välittömästi

--Ptk:n tark.
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KV § 105
Oheismateriaali
Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja lautakuntien
kokousaikataulusuunnitelma 2021
Ehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää, että yllä olevaa käytäntöä
noudatetaan vuonna 2021.

Päätös:

Ehdotuksen mukainen.

---

Ptk:n tark.
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07.12.2020
16.12.2020

Määrärahamuutokset vuoden 2020 talousarvioon
1052/02.02/2020
KH § 325
Valmistelijat: kaupunginkansliakeskuksen johtaja Kristina
Lönnfors ja talouspäällikkö Fredrik Böhme
Kaupungin toteumaan 1–10/2020 perustuen esiintyy tarvetta
seuraaviin määrärahamuutoksiin vuoden 2020 talousarvion
käyttötalousosassa:
1.

Perusturvakeskuksen osalta viitaten perusturvalautakunnan
kokoukseen 12.11.2020, § 107.

2.

Kaupungin verotulot ovat lähinnä koronaviruspandemiasta johtuen
kehittyneet budjetoitua heikommin. Kunnallisverotuottoja arvioidaan
kertyvän 1,3 miljoonaa euroa vähemmän kuin talousarviossa
arvioitiin. Yhteisöverotuottoja arvioidaan kertyvän 200 000 euroa
talousarviota vähemmän. Valtionosuuksia puolestaan saadaan noin 4,5
miljoonaa euroa talousarviossa varattua enemmän. Ylitykset selittyvät
valtion maksamasta noin 4,1 miljoonan euron koronatuesta ja
harkinnanvaraisesta 1,2 miljoonan euron valtionosuuden lisäyksestä.
Rahoitustuottojen ylitys selittyy Kymenlaakson Sähkö Oy:n
budjetoidua suuremmilla osinkotuotoilla.

Liite nro 1:
pöytäkirjanote, perusturvalautakunta 12.11.2020 § 107
Oheismateriaali:
laskentataulukko – lisäselvitys perusturvakeskuksen
lisämäärärahan tarpeesta
Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavat
määrärahamuutokset vuoden 2020 talousarvioon:
KESKUS
Perusturvakeskus
Rahoitusosa
Rahoitusosa
Rahoitusosa
Rahoitusosa

Ptk:n tark.

TILI
MUUTOS EUROA
Toimintakulut, lisäys
-3 600 000
Kunnallisverotulot, vähennys
-1 300 000
Yhteisöverotulot, vähennys
-200 000
Valtionosuudet, lisäys
4 500 000
Rahoitustuotot
300 000
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Pykälä tarkastetaan välittömästi.
Päätös:

Ehdotuksen mukainen.
Pykälä tarkastettiin välittömästi.

--KV § 106
Liite nro 2.
pöytäkirjanote, perusturvalautakunta 12.11.2020 § 107
Oheismateriaali
laskentataulukko – lisäselvitys perusturvakeskuksen
lisämäärärahan tarpeesta
Ehdotus:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy seuraavat määrärahamuutokset
vuoden 2020 talousarvioon:
KESKUS
Perusturvakeskus
Rahoitusosa
Rahoitusosa
Rahoitusosa
Rahoitusosa

Päätös:
---

Ptk:n tark.

Ehdotuksen mukainen.

TILI
MUUTOS EUROA
Toimintakulut, lisäys
-3 600 000
Kunnallisverotulot, vähennys
-1 300 000
Yhteisöverotulot, vähennys
-200 000
Valtionosuudet, lisäys
4 500 000
Rahoitustuotot
300 000
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Kaupunginvaltuusto

§ 326
§ 107

10/2020

07.12.2020
16.12.2020

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2021–2023
934/02.02.00/2020
KH § 326
Valmistelija: kaupunginkansliakeskuksen johtaja Kristina
Lönnfors ja talouspäällikkö Fredrik Böhme
Talousarvioehdotuksessa ei ollut huomioitu kaupunginvaltuuston
heinäkuussa 2020 talouden tasapainottamisohjelman
hyväksymisen yhteydessä edellytettyä 20 henkilötyövuoden
vähennystä. Vähennystä koskeva yhteistoimintamenettely päättyi
14.10.2020 ja tulos oli kaupunginvaltuuston käsiteltävänä
18.11.2020. 19,1 henkilötyövuoden vähennyksen laskennallisen
vaikutuksen odotetaan olevan vuonna 2021 333 483 euroa,
irtisanomisajat vaikuttavat kyseisenä vuonna kertyvään säästöön.
Taloussuunnitelmavuosille 2022–2023 säästö tulee
täysmääräisenä, noin 684 500 euroa vuodelta.
Kaupunginhallituksen talousarviokäsittelyn jälkeen on ilmennyt
kaksi maksuvastuuta, jotka puuttuvat talousarviosta. Toinen on
leasinghankkeiden kiinteistövero ja toinen kaupungin osuus
Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland nimisen
kuntayhtymän eläkemenoperusteistä maksuista.
Leasingrahoitussopimuksen myötä Kuntarahoitus Oyj omistaa
leasingrahoituksella rakennetut koulukiinteistöt ja on siten
kiinteistöverovelvollinen. Kiinteistövero ei sisälly
leasingsopimukseen, joten Kuntarahoitus Oyj laskuttaa kaupunkia.
Arvioitu määrärahatarve on 60 500 euroa.
Sopimuksessa Samkommunen för yrkesutbildning i Östra
Nylandin purkamisesta ei ole sovittu kenen vastuulla puretun
kuntayhtymän eläkemenoperusteiset maksut ovat. Tämä merkitsee
sitä, että Keva kohdistaa maksut kuntayhtymän toiminnassa olon
aikaisille jäsenyhteisöille. Arvioitu määrärahatarve on 35 000
euroa.
Samat summat on huomioitu vuosien 2022 ja 2023
taloussuunnitelmissa.
Liite nro 2.

Ptk:n tark.
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Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy yllä mainitut muutokset
talousarviokirjaan ja esittää talousarvion ja -suunnitelman
2021–2023 kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Päätös:

Kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan lisäämällä toiseksi
kappaleeksi tekstin:
”Talousarvioehdotuksesta puuttuu pelastustoimen määrärahoista
80 628 euroa vuodelle 2021. Käytännössä kyseessä on määrärahan
siirto vuodelta 2020 vuodelle 2021 (muun muassa paloauton
hankinta). Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto
valtuuttaa viranhaltijat lisäämään määrärahan
kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon muiden
tehtävien teknisten korjausten yhteydessä.”
Päätös muutetun ehdotuksen mukainen.
Pykälä tarkastettiin välittömästi.

--KV § 107
Liite nro 3.
Ehdotus:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion ja taloussuunnitelman
2021–2023.
Kaupunginvaltuusto valtuuttaa viranhaltijat lisäämään
pelastustoimen määrärahoja 80 628 eurolla kaupunginvaltuuston
hyväksymään talousarvioon muiden tehtävien teknisten korjausten
yhteydessä.

Käsittely: Talousarvion käsittely aloitettiin kaupunginjohtajan esittelyllä,
minkä jälkeen pidettiin valtuustoryhmien (RKP, SDP, Kokoomus,
Sitoutumattomat, Keskusta) puheenvuorot. Käsittelyä jatkettiin
yleispuheenvuoroilla.
Tekninen tauko pidettiin kello 18.17–18.24, jotta kaikilla
valtuutetuilla oli yhteys kokoukseen.
Tauko kello 19.01–19.09.

Ptk:n tark.
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Talousarvion yksityiskohtainen käsittely:
Sivu 6, Taulukko 1: Monipuolistamme elinkeinopohjaa ja edistämme
yrittäjyyttä


Valtuutettu Timo Noroviita ehdotti Vihreiden valtuustoryhmän
puolesta, että taulukon sarakkeessa ”Keskuskohtaiset tavoitteet”
teksti toisessa ruudussa ”Kasvatamme kaupungin vetovoimaisuuden
markkinointia” muutetaan muotoon ”Kasvatamme kaupungin
vetovoimaisuutta ja markkinointia”.
Valtuutettu Janne Länsipuro kannatti valtuutettu Timo Noroviidan
ehdotusta.
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Muutos tehdään kaikkiin
talousarviokirjan kohtiin, joissa tavoite esiintyy.



Valtuutettu Janne Lepola ehdotti Kokoomuksen valtuustoryhmän
puolesta, että valtuustokauden tavoitteen ”Työpaikkojen määrä
kasvaa 200 työpaikkaa valtuustokaudella” kohdalla muutetaan teksti
sarakkeessa ”Mittari/arviointi” kuulumaan ”Työpaikkojen määrä
Loviisan yrityksissä. Työttömyysaste”.
Valtuutettu Juha Karvonen kannatti valtuutettu Janne Lepolan
ehdotusta.
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Sivu 7, Taulukko 2: Tarjoamme korkeatasoista kasvatusta ja
koulutusta kahdella kielellä niin keskustassa kuin kyläkeskuksissa


Valtuutettu Timo Noroviita ehdotti Vihreiden valtuustoryhmän
puolesta, että taulukon sarakkeeseen ”Talousarviovuoden
avaintavoitteet” lisätään uudeksi tavoitteeksi ”Kasvatus- ja
koulutuspalvelut ovat tasokkaita”, sarakkeeseen ”Mittari/arviointi”
lisätään ”Toteutunut toiminta”, sarakkeeseen ”Keskuskohtaiset
tavoitteet” lisätään ”Oppilaat voivat hyvin ja ovat motivoituneita
koulunkäyntiin” ja sarakkeeseen ”Vastuukeskus” lisätään ”Sivistysja hyvinvointikeskus”.
Valtuutettu Janne Länsipuro kannatti valtuutettu Timo Noroviidan
ehdotusta.
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Muutos tehdään kaikkiin
talousarviokirjan kohtiin, joissa tavoite esiintyy.

Ptk:n tark.
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Sivut 8–9, Taulukko 4: Edistämme hyvinvointia ja viihtyvyyttä sekä
monipuolista kulttuuri- ja vapaa-aikatarjontaa yhteisöllisyyttä
painottaen


Valtuutettu Timo Noroviita ehdotti Vihreiden valtuustoryhmän
puolesta, että valtuustokauden tavoitteelle ”Loviisa vähentää
kasvihuonekaasujen nettopäästöjä” asetetulle talousarviovuoden
tavoitteelle ”Suoritamme Covenant of Mayors -ohjelman
selvittelytyöt”, lisätään jatkoksi ”sekä otamme ensimmäisen
konkreettisen askeleen ohjelman toteuttamiseksi”. Tavoitteen
sarakkeessa ”Mittari/arviointi” lisätään toiseksi mittariksi
”Ensimmäinen konkreettinen toimenpide on aloitettu” ja
”Keskuskohtaiset tavoitteet” -sarakkeessa lisätään lauseen
”Laadimme kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman”
jatkoksi teksti ”jonka rinnalla käynnistämme ensimmäisen
toteutustoimen”.
Valtuutettu Janne Länsipuro kannatti valtuutettu Timo Noroviidan
ehdotusta.
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Sivu 16


Teknisenä korjauksena muutettiin suomenkielisessä versiossa
pääotsikon toisessa kappaleessa vuosiluku 2019 vuosiluvuksi 2020.

Sivu 22, Loviisa-konserni


Valtuutettu Kari Hagfors esitti Keskustan valtuustoryhmän puolesta
seuraavaa toimenpidealoitetta: ”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että
sille esitetään kevään 2021 aikana kaupungin 100%:sti omistavien
yhtiöiden Loviisan Asunnot Oy:n ja Loviisan Satamakiinteistöt
Oy:n toimintakatsaus toimintasuunnitelmineen ja taloustietoineen”.
Valtuutettu Antti Hovi kannatti valtuutettu Kari Hagforsin
ehdotusta.
Kaupunginvaltuusto päättää, hyväksytäänkö toimenpidealoite
pääasian käsittelyn päätteeksi.

Sivu 39, Kaupunginkansliakeskus


Valtuutettu Timo Noroviita ehdotti Vihreiden valtuustoryhmän
puolesta, että väliotsikon ”Toiminnan painopisteet” alle lisätään
* neljänneksi kohdaksi ”Pitkäaikaisen työntekijän työsuhteen loppueli lähtökeskustelu kaupunkiorganisaation kehittämiseksi”

Ptk:n tark.
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* viimeiseksi kohdaksi ”Kaupunginhallitus käsittelee kahdesti
vuodessa vastuualuetason (lautakuntatason) avaintavoitteiden
toteutumista”.
Valtuutettu Janne Länsipuro kannatti valtuutettu Timo Noroviidan
ehdotusta.
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tekninen tauko pidettiin kello 19.54–19.59, jotta kaikilla
valtuutetuilla oli yhteys kokoukseen.
Sivu 50


Teknisenä korjauksena korjattiin suomenkielisessä versiossa
taulukossa vuosiluvun kirjoitusvirhe (2019).

Sivu 51, Perusturvakeskus


Valtuutettu Timo Noroviita ehdotti Vihreiden valtuustoryhmän
puolesta, että väliotsikon ”Toiminnan painopisteet” alle lisätään
viimeiseksi kappaleeksi sivulle 52 yhden virkkeen kappale
”Perusturvalautakunta käsittelee kahdesti vuodessa vastuualuetason
(lautakuntatason) avaintavoitteiden toteutumista”.
Valtuutettu Janne Länsipuro kannatti valtuutettu Timo Noroviidan
ehdotusta.
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Vastaava lisäys tehdään
kaikkien keskusten kohdalle.

Sivu 53, Perusturvakeskus


Valtuutettu Mikael Karlsson ehdotti, että Koskenkylän
terveysaseman toiminnan jatkamiseksi perusturvakeskuksen
toimintakuluihin vuodelle 2021 myönnetään 40 000 euron
lisämääräraha.
Valtuutetut Antti Hovi, Saara Lång ja Kari Hagfors kannattivat
valtuutettu Mikael Karlssonin ehdotusta.
Äänestys
Pohjaesitys JAA 23 ääntä
Valtuutettu Mikael Karlssonin määrärahaehdotus EI 12 ääntä

Ehdotusta ei hyväksytty.

Tauko kello 20.44–20.54.
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Sivu 81, Sivistys- ja hyvinvointikeskus


Valtuutettu Timo Noroviita ehdotti Vihreiden valtuustoryhmän
puolesta, että sivulle lisätään uusi taulukko otsikolla ”Kasvatus- ja
koulutuspalvelut ovat tasokkaita”. Keskuskohtaiseksi
avaintavoitteeksi lisätään ”Oppilaat voivat hyvin ja ovat
motivoituneita koulunkäyntiin”, tavoitteen seurannaksi/mittariksi
lisätään ”Yläkoulujen poissaolokeskiarvojen kehitys”.
Vastuualuetason avaintavoitteeksi (lautakuntataso) lisätään ”Opetus
hyödyntää lähiympäristöä ja ympäröivää yhteiskuntaa. Oppilaat
tuntevat tulevansa kuulluiksi” ja toimintasuunnitelmaksi/keinoksi
lisätään ”Tähtiin kurkottamisen ohella oppimista ja hyvinvointia
tuetaan riittävillä tukitoimilla”. Vastuutahoksi lisätään ”Kasvatus- ja
sivistyslautakunta sekä koulutuspäällikkö”.
Valtuutettu Janne Länsipuro kannatti valtuutettu Timo Noroviidan
ehdotusta.
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Sivu 95, Koulutus


Valtuutettu Timo Noroviita ehdotti Vihreiden valtuustoryhmän
puolesta, että sivulle lisätään uusi taulukko otsikolla ”Kasvatus- ja
koulutuspalvelut ovat tasokkaita”. Keskuskohtaiseksi
avaintavoitteeksi lisätään ”Oppilaat voivat hyvin ja ovat
motivoituneita koulunkäyntiin”, tavoitteen seurannaksi/mittariksi
lisätään ”Yläkoulujen poissaolokeskiarvojen kehitys”.
Vastuualuetason avaintavoitteeksi (lautakuntataso) lisätään ”Opetus
hyödyntää lähiympäristöä ja ympäröivää yhteiskuntaa. Oppilaat
tuntevat tulevansa kuulluiksi.” ja toimintasuunnitelmaksi/keinoksi
lisätään ”Tähtiin kurkottamisen ohella oppimista ja hyvinvointia
tuetaan riittävillä tukitoimilla”. Vastuutahoksi lisätään ”Kasvatus- ja
sivistyslautakunta sekä koulutuspäällikkö”.
Valtuutettu Janne Länsipuro kannatti valtuutettu Timo Noroviidan
ehdotusta.
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Sivu 101, Hyvinvoinnin palvelut


Ptk:n tark.

Valtuutettu Pertti Lohenoja ehdotti SDP:n valtuustoryhmän
puolesta, että otsikon ”Vastuualueen toiminnan painopisteet” alla
korvataan viides kappale uudella tekstillä: ”Nuorisoiltatoiminta
jatkuu entiseen tapaan kylissä vuoden 2021 aikana, jolloin
selvitetään kolmannen sektorin kanssa mahdollinen yhteistyö
kylissä ja tehdään lapsivaikutusten arviointi koskien palvelun
keskittämisen vaikutuksista nuoriin”.
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Valtuutetut Satu Hämäläinen, Daniel Hannus, Kari Hagfors ja Mia
Aitokari kannattivat valtuutettu Pertti Lohenojan ehdotusta.
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Sivu 101, Hyvinvoinnin palvelut


Valtuutettu Timo Noroviita ehdotti, että väliotsikon
”Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä
olevat hankkeet” alla muutetaan ensimmäinen kohta kuulumaan:
”Soittokuntaa ei lakkauteta. Talousarvion 5 000 euron määrärahalla
pehmennämme Loviisan kaupungin soittokunnan
organisaatiomuutosta”.
Käydyn keskustelun perusteella valtuutettu Timo Noroviita muutti
ehdotustaan siten, että kohdan ensimmäinen lause poistetaan, minkä
jälkeen kohta kuuluu ”Talousarvion 5 000 euron määrärahalla
pehmennämme Loviisan kaupungin soittokunnan
organisaatiomuutosta”.
Valtuutetut Janne Länsipuro ja Mia Aitokari kannattivat valtuutettu
Timo Noroviidan ehdotusta.
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Sivu 106, Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut
(informatiivinen tieto) (ulkoiset) vapaa-aika


Teknisenä korjauksena korjattiin taulukossa otsikko
”Nuoria/nuorisotila/viikko” Forumin kohdalla otsikoksi
”Nuoria/nuorisotila/päivä” ja muiden nuorisotilojen kohdalla
”Nuoria/nuorisotila/viikko”.

Sivu 106, Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut
(informatiivinen tieto) (ulkoiset) vapaa-aika


Valtuutettu Pertti Lohenoja ehdotti SDP:n valtuustoryhmän
puolesta, että taulukkoon lisätään kohtaan ”Muut nuorisotilat” 40
vuodelle 2021.
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tauko kello 22.07–22.18.
Sivu 108, Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus


Ptk:n tark.

Valtuutettu Timo Noroviita ehdotti Vihreiden valtuustoryhmän
puolesta, että väliotsikon ”Toiminnan painopisteet” alla lisätään
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toisen kohdan alla olevaan lauseeseen ”sekä perehtymällä ja
ryhtymällä ilmastonmuutoksen torjumiseen vaadittaviin
toimenpiteisiin”.
Valtuutettu Janne Länsipuro kannatti valtuutettu Timo Noroviidan
ehdotusta.
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Sivu 111, Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus


Valtuutettu Pertti Lohenoja ehdotti SDP:n valtuustoryhmän
puolesta, että keskuksen avaintavoitteen ”Lisäämme kaupungin
vetovoiman markkinoimista” alla korvataan vastuualuetason
avaintavoite (lautakuntataso) ”Asuntomessut 2023”
avaintavoitteella ”Kuningattarenrannan infrastruktuuri”.
Avaintavoitteen toimintasuunnitelmaksi/keinoksi kirjataan
”Kuningattarenrannan infrastruktuuriprojektin toteuttaminen
2019–2023” ja vastuulautakunnaksi/-henkilöksi ”Elinkeino- ja
infrastruktuurilautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta,
elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, kaupunginarkkitehti
ja infrastruktuuripäällikkö”.
Valtuutetut Daniel Hannus, Janne Länsipuro ja Kari Hagfors
kannattivat valtuutettu Pertti Lohenojan ehdotusta.
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Sivu 118


Valtuutettu Pertti Lohenoja ehdotti SDP:n valtuustoryhmän
puolesta toimenpidealoitetta: ”Uusi Saaristotien linjaus edellyttää
meluhaittojen ehkäisemistä Määrlahden päiväkodin ympäristössä.
Päiväkodin lasten viihtyisyys ja varhaiskasvatuspalvelujen
vetovoimaisuus alueella turvataan ratkaisuilla, jotka eivät peitä
kaikista rakennuksen ikkunoista näkymää merelle ja keskustaan
päin”
Valtuutetut Daniel Hannus, Kari Hagfors ja Janne Länsipuro
kannattivat valtuutettu Pertti Lohenojan ehdotusta.
Kaupunginvaltuusto päättää, hyväksytäänkö toimenpidealoite
pääasian käsittelyn päätteeksi.

Sivu 123


Ptk:n tark.

Valtuutettu Timo Noroviita ehdotti Vihreiden valtuustoryhmän
puolesta, että väliotsikon ”Toimintaympäristön muutokset
suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet” alla muutetaan
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ensimmäisen kappaleen viimeinen lause kuulumaan
”Yritysympäristön markkinointia lisätään kehitysyhtiö Cursor Oy:n
kanssa”.
Valtuutettu Janne Länsipuro kannatti valtuutettu Timo Noroviidan
ehdotusta.
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Sivu 127, Taulukko yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut
(informatiivinen tieto)


Valtuutettu Janne Lepola ehdotti Kokoomuksen valtuustoryhmän
puolesta, että taulukkoon lisätään seurattavaksi työpaikkojen
määrät.
Valtuutetut Kari Hagfors ja Juha Karvonen kannattivat valtuutettu
Janne Lepolan ehdotusta.
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Sivu 145, Infrastruktuuri


Teknisenä korjauksena korjattiin suomenkielisessä versiossa sana
maataloustoimi maaseututoimeksi.

Sivu 146, Infrastruktuuri


Valtuutettu Pertti Lohenoja ehdotti SDP:n valtuustoryhmän
puolesta, että keskuksen avaintavoitteen ”Lisäämme kaupungin
vetovoiman markkinoimista” alla korvataan vastuualuetason
avaintavoite (lautakuntataso) ”Asuntomessut 2023”
avaintavoitteella ”Kuningattarenrannan infrastruktuuri”.
Avaintavoitteen toimintasuunnitelmaksi/keinoksi kirjataan
”Kuningattarenrannan infrastruktuuriprojektin toteuttaminen
2019–2023” ja vastuulautakunnaksi/-henkilöksi ”Elinkeino- ja
infrastruktuurilautakunta, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen
johtaja ja infrastruktuuripäällikkö”.
Valtuutettu Daniel Hannus kannatti valtuutettu Pertti Lohenojan
ehdotusta.
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen tauko pidettiin kello 23.01–23.03, jotta kaikilla valtuutetuilla oli
yhteys kokoukseen.
Tauko kello 23.10–23.19.

Ptk:n tark.
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Valtuutettu Antti Väkevä poistui kokouksesta kello 23.10.
Valtuutettu Pasi Laiho poistui kokouksesta kello 23.24.
Sivu 155, Investoinnit, demokratiapalvelut ja kaupunginkansliakeskus


Valtuutettu Antti Hovi ehdotti, että kaupunginkansliakeskuksen
alla olevan hankkeen ”Raatihuoneen suunnittelu ja saneeraus”
määrärahat siirretään eteenpäin vuosille 2023–2025.
Valtuutettu Kari Hagfors kannatti valtuutettu Antti Hovin
ehdotusta.
Käydyn keskustelun jälkeen valtuutettu Hovi veti
muutosesityksensä takaisin.



Valtuutettu Satu Hämäläinen ehdotti, että demokratiapalveluiden
alla oleva hanke ”Päälaiturin kunnostus, vierasvenesatama”
siirretään elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen investointeihin.
Valtuutettu Kari Hagfors kannatti valtuutettu Satu Hämäläisen
ehdotusta.
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuutettu Thérèse Meriheinä poistui kokouksesta kello 23.58.
Sivu 158, Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen investoinnit


Valtuutettu Timo Noroviita ehdotti Vihreiden valtuustoryhmän
puolesta, että yli 100 000 euron hankkeisiin, otsikon ”Muiden
kaupunginosien asuinalueiden kehittäminen” alle, lisätään 120 000
euroa vuodelle 2021.
Valtuutettu Janne Länsipuro kannatti valtuutettu Timo Noroviidan
ehdotusta.
Äänestys
Pohjaesitys JAA 20 ääntä
Valtuutettu Timo Noroviidan muutosesitys EI 12 ääntä
Poissa 3

Muutosehdotusta ei hyväksytty.



Ptk:n tark.

Valtuutettu Pertti Lohenoja ehdotti SDP:n valtuustoryhmän
puolesta, että yli 100 000 euron hankkeiden otsikon
”Kuningattarenranta” alla oleva määräraha muutetaan 8,6
miljoonaksi euroksi. Määräraha jakautuu vuosille seuraavasti:
(2020: 0,6 miljoona euroa) 2021: 5 miljoonaa euroa, 2022: 2
miljoonaa euroa, 2023: 1 miljoonaa euroa.
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Valtuutettu Kari Hagfors kannatti valtuutettu Pertti Lohenojan
ehdotusta.
Äänestys
Pohjaesitys JAA 7 ääntä
Valtuutettu Pertti Lohenojan muutosesitys EI 25 ääntä
Poissa 3

Muutosehdotus hyväksyttiin.
Sivu 161, Vesiliikelaitoksen investoinnit


Teknisinä korjauksina

korjataan ”Asuntomessut”-hankkeen nimeksi
”Kuningattarenranta”


korjataan vesiliikelaitoksen vuoden 2023 investoinnit
vastaamaan vesiliikelaitoksen ilmoittamia investointeja
sivulla 188 ja tehdään niistä aiheutuvat muut muutokset eri
kohtiin.

Tauko kello 0.55–1.02.
Valtuutetut Eva Sederholm, Karolina Hovi ja Juha Karvonen poistuivat
kokouksesta kello 0.57.
Päätös:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion ja taloussuunnitelman
2021–2023.
Kaupunginvaltuusto valtuutti viranhaltijat lisäämään
pelastustoimen määrärahoja 80 628 eurolla kaupunginvaltuuston
hyväksymässä talousarviossa muiden tehtävien teknisten
korjausten yhteydessä.
Lisäksi viranhaltijat valtuutettiin tekemään talousarviokirjaan
kaupunginvaltuuston tekemiin muutoksiin liittyvät tekniset
korjaukset sekä tarkistamaan laskelmat.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat toimenpidealoitteet:

Ptk:n tark.



Kaupunginvaltuusto edellyttää, että sille esitetään kevään 2021
aikana kaupungin 100%:sti omistavien yhtiöiden Loviisan Asunnot
Oy:n ja Loviisan Satamakiinteistöt Oy:n toimintakatsaus
toimintasuunnitelmineen ja taloustietoineen.



Uusi Saaristotien linjaus edellyttää meluhaittojen ehkäisemistä
Määrlahden päiväkodin ympäristössä. Päiväkodin lasten viihtyisyys
ja varhaiskasvatuspalvelujen vetovoimaisuus alueella turvataan
ratkaisuilla, jotka eivät peitä kaikista rakennuksen ikkunoista
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---

Ptk:n tark.
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§ 108

16.12.2020

Kokouksen päättäminen
KV § 108
Päätös:
---

Ptk:n tark.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 01.10.

10/2020

32

