LOVIISAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

11/2021

Kaupunginhallitus
AIKA

20.12.2021 klo 17:30 - 19:46

PAIKKA

Raatihuone, vanha valtuustosali sekä etänä (*etänä)

LÄSNÄ

Isotalo Arja
Liljestrand Tom
Heijnsbroek-Wirén Mia
Stenman Lotte-Marie
Alm Agneta
Sjöholm Markus
Hämäläinen Satu
Hakasaari Petri
Peräkylä Teemu

puheenjohtaja
I varapuheenjohtaja
II varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

MUUT

Andersson Otto
Tähtinen Keijo
Lepola Janne
Oker-Blom Jan D.
Lönnfors Kristina
Böhme Fredrik

kv:n puheenjohtaja
kv:n 1. varapuheenjohtaja
kv:n 2. varapuheenjohtaja
kaupunginjohtaja
kaupunginkansliakeskuksen
johtaja
talouspäällikkö

Peräkylä Jere

nuorisovaltuuston edustaja

POISSA

* § 150-165
*

ALLEKIRJOITUKSET

Puheenjohtaja

Sihteeri
Kristina Lönnfors

KÄSITELLYT ASIAT

Arja Isotalo
150 - 172

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Pöytäkirjanotteen
oikeaksi todistaa
Loviisa

Ptk:n tark.

Sähköisesti Loviisassa
Mia Heijnsbroek-Wirén
Agneta Alm
Loviisan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla

1

LOVIISAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

11/2021

Kaupunginhallitus
LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA
§
150

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sivu
4

151

Pöytäkirjantarkastajat

5

152

Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano

6

153

Lasten ja nuorten hyvinvointikertomus 2017–2020 ja
hyvinvointisuunnitelma 2021–2024

8

154

Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan hyvinvointityön
monialaisen ohjausryhmän ja työryhmän jäsenistön valinta
vuodelle 2022

11

155

Koulujen palveluverkon muutosten jälkeisen palautekyselyn
tulokset

14

156

Yksityisen ryhmäperhepäiväkoti Krisumajan toiminnan
siirtäminen kaupungin järjestettäväksi 1.1.2022 alkaen ja
jatkotoimenpiteet

15

157

Vuoden 2021 kaavoituskatsaus

20

158

Elinvoimankehittäjän koulutusvaatimus

23

159

Eronpyyntö luottamustoimesta, Allén

24

160

Kaupunginvaltuuston kokoukset 2022

25

161

Kunnan lakisääteiset ilmoitukset

26

162

Vuoden 2022 aluevaalit ja vaaliviranomaiset

28

163

Kuntaliiton valtuuskunnan vaalit 2021

30

164

Kuukausiraportti talousarvion toteutumisesta
1.1.2021–30.11.2021

32

165

Vuokrattavat elementtirakennukset, Sarastia Oy:n
puitejärjestely

33

166

Rantatontin nro 62 myynti

35

167

Rantatontin nro 72 myynti

37

Ptk:n tark.

2

LOVIISAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

11/2021

168

Rantatontin nro 82 myynti

39

169

Rantatontin nro 96 myynti

41

170

Rantatontin nro 119 myynti

43

171

Lautakuntien ja jaostojen päätökset

45

172

Muut asiat

46

Ptk:n tark.

3

LOVIISAN KAUPUNKI

Kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJA

§ 150

20.12.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KH § 150
Päätös:
---

Ptk:n tark.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

11/2021
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§ 151

11/2021

20.12.2021

Pöytäkirjantarkastajat
KH § 151
Päätös:
---

Ptk:n tark.

Till protokolljusterare valdes ledamöterna Mia Heijnsbroek-Wirén
och Agneta Alm.
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20.12.2021

Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano
KH § 152
Esittelijä: kaupunginkansliakeskuksen johtaja Kristina Lönnfors
Ehdotus:

Ptk:n tark.

Kaupunginhallitus päättää todeta kaupunginvaltuuston kokouksen
15.12.2021 päätöksistä, että
1.

ne eivät mene kaupunginvaltuuston toimivaltaa ulommaksi,

2.

eivätkä muutoin ole lainvastaisia,

3.

sekä merkitä päätökset tiedoksi ja panna ne täytäntöön seuraavasti:

§ 65

Eronpyyntö luottamustoimesta, Bäcklund: Lähetetään sivistys- ja
hyvinvointikeskukseen ja asianosaisille.

§ 66

Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelusopimuksen päivittäminen: Lähetetään
perusturvakeskukseen ja Lapinjärven kunnalle.

§ 67

Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisen suunnitelma
2021–2026: Lähetetään perusturvakeskukseen.

§ 68

Loviisan kaupungin kotouttamisohjelma 2021–2024: Lähetetään
perusturvakeskukseen.

§ 69

Kaupungin perinnöksi saamien kiinteistöjen myynti: Lähetetään
elinkeino- ja infrastruktuurikeskukseen ja talouspalveluihin.

§ 70

Sidonnaisuusilmoitukset: Lähetetään tarkastuslautakunnalle.

§ 71

Valtuustoaloite - Helpotusta turvaa hakevien tilanteeseen

§ 72

Vastaus valtuustoaloitteeseen Kaupungin kiinteistönhoito
systematisoitava

§ 73

Suolatorin päällystyksen saattaminen alkuperäiseen muotoonsa,
valtuustoaloite

§ 74

Koskenkylän urheilukentän ja kaukalon hoito ja ylläpito,
valtuustoaloite

§ 75

Tien 1792 (Elimäentie) peruskorjaus, valtuustoaloite

§ 76

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2022–2024: Lähetetään
keskuksille.
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Päätös:
---
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Päivähoitopaikkojen tarve on akuutti – avatkaa Leikkis uudelleen,
valtuustoaloite: Lähetetään sivistys- ja hyvinvointikeskukseen.

Päätös ehdotuksen mukainen.
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Perusturvalautakunta
Kaupunginhallitus

§ 20
§ 153

11/2021

14.10.2021
20.12.2021

Lasten ja nuorten hyvinvointikertomus 2017–2020 ja hyvinvointisuunnitelma
2021–2024
846/05/2021
PL 14.10.2021 § 20
Valmistelija: lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö Jaana
Iivonen, puh. 0440 555 471
Lastensuojelulain (417/2007) 12. §:n mukaan kunnan tai
useamman kunnan yhdessä on laadittava lasten ja nuorten
hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja
kehittämiseksi kunnan toimintaa koskeva suunnitelma, joka
hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan
vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava
huomioon kuntalain mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa
laadittaessa.
Sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaan kunnan viranomaisten on
yhteistyössä seurattava ja edistettävä lasten ja nuorten hyvinvointia
sekä poistettava kasvuolojen epäkohtia ja ehkäistävä niiden
syntymistä. Sosiaalihuollosta vastaavan viranomaisen on
välitettävä tietoa lasten ja nuorten kasvuoloista ja sosiaalisista
ongelmista sekä annettava asiantuntija-apua muille viranomaisille
samoin kuin kunnan asukkaille ja kunnassa toimiville yhteisöille.
Sosiaalihuoltolain mukaan kaikissa lapsille, nuorille ja perheille
tarkoitetuissa palveluissa tulee edistää lasten suotuisaa kasvua ja
kehitystä. Tarkoituksena on, että kaikki ne toimipaikat, joissa
muutoinkin arkiympäristössä tavataan lapsia ja lapsiperheitä,
voivat toimia myös vanhempien tukena lapsen kasvatuksessa.
Oppilas- ja opiskeluhuoltolain (1287/2013) mukaan lasten ja
nuorten hyvinvointisuunnitelman tulee sisältää opiskeluhuoltoa
koskeva osa.
Esitys lasten ja nuorten hyvinvointikertomukseksi ja
suunnitelmaksi sisältää




Ptk:n tark.

tietoja lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta
kuvauksen lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia
ehkäisevistä palveluista
kuvauksen lastensuojelun tarpeesta kunnassa, lastensuojeluun
varatuista voimavaroista sekä lastensuojelulain mukaisten tehtävien
hoitamiseksi käytettävästä palvelujärjestelmästä
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opiskeluhuoltoa koskevan osion
kuvauksen yhteistyöstä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille
palveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä
kertomuksen vuosien 2017–2020 suunnitelman toteutumisesta
suunnitelman vuosille 2021–2024.

Asiakirjaa laadittaessa on käytetty sillä hetkellä viimeisintä
käytettävissä olevaa tilastotietoa. Lasten ja nuorten hyvinvointia
kuvaava indikaattoritieto perustuu suurelta osin Terveyden- ja
hyvinvoinnin laitoksen toteuttaman kouluterveyskyselyn tietoihin
vuodelta 2019. Vuoden 2021 kouluterveyskyselyn tulokset eivät
olleet vielä käytettävissä asiakirjaa laadittaessa.
Suunnitelmaosio on pääosin yhteneväinen Loviisan kaupungin ja
Lapinjärven kunnan hyvinvointisuunnitelmien kanssa. Lasten ja
nuorten hyvinvointisuunnitelma tulee liitteeksi Loviisan
kaupungin ja Lapinjärven kunnan hyvinvointikertomukseen ja
-suunnitelmaan.
Liite nro 4.
Esittelijä: perusturvajohtaja Carita Schröder
Ehdotus:

Loviisan kaupungin perusturvalautakunta hyväksyy osaltaan lasten
ja nuorten hyvinvointikertomuksen 2017–2020 ja lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelman 2021–2024 ja lähettää kertomuksen ja
suunnitelman edelleen Loviisan kaupunginhallituksen ja
kaupunginvaltuuston sekä Lapinjärven kunnanhallituksen ja
kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Ehdotuksen mukainen.
TAUKO kello 19.08 – 19.12

--KH § 153
Valmistelu: kaupunginkansliakeskuksen johtaja Kristina Lönnfors,
perusturvajohtaja Carita Schröder ja sivistys- ja
hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen.
Lasten ja nuorten hyvinvointikertomus 2017–2020 ja
hyvinvointisuunnitelma 2021–2024 on käsitelty kaupungin
keskuksissa.
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti 27.10.2021 § 27 lisätä
liitteeseen 2 ”Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman Loviisan
toimenpidematriisi” toimenpiteet kohtaan 1 (lisättävä toimenpide:
Toteutetaan vuosittain nuorille kysely arjen toiveista) ja 2
Ptk:n tark.
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(lisättävä toimenpide: Panostetaan toimenpiteisiin, joilla nykyistä
useammat oppilaat saataisiin syömään koululounasta).
Muissa lautakunnissa ei tullut muutosesityksiä.
Yllä mainitut lisäykset vaikuttavat ainoastaan Loviisan
toimenpidematriisiin, joten estettä hyväksyä kasvatus- ja
sivistyslautakunnan lisäystä ei ole. Asian käsittelyaikataulun
noudattamiseksi ei ole tarkoituksenmukaista kierrättää Lasten ja
nuorten hyvinvointikertomus 2017–2020 ja
hyvinvointisuunnitelma 2021–2024 perusturvalautakunnan kautta,
vaan lisäykset on tehty matriisiin kasvatus- ja sivistyslautakunnan
esittämän mukaisesti.
Liite nro 1 (pykälän liitteet + kasvatus- ja sivistyslautakunnan §:n
pöytäkirjanote)
Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Ehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto osaltaan
hyväksyy lasten ja nuorten hyvinvointikertomuksen 2017–2020 ja
lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2021–2024.

Päätös:

Päätös ehdotuksen mukainen.

---

Ptk:n tark.
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§ 154

11/2021

20.12.2021

Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan hyvinvointityön monialaisen
ohjausryhmän ja työryhmän jäsenistön valinta vuodelle 2022
1067/00.00.01/2021
KH § 154
Valmistelija: hyvinvointisuunnittelija Päivi Hämäläinen, puh.
0440 555 483 ja sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi
Kinnunen, puh. 0440 555 250.
Kuntalain § 1 ja terveydenhuoltolain § 12 velvoittavat kuntia
laatimaan kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävistä ja
ongelmia ehkäisevistä toimista valtuustokausittain hyväksyttävän
suunnitelman ja sen seurantajärjestelmän. Lisäksi kunnan tulee
sopia monialaisesta yhteistyöstä ja sopia terveyttä ja hyvinvointia
edistävistä toiminnasta yhteistoiminta-alueiden kanssa
(Loviisa–Lapinjärvi).
Kaupunginhallitus (25.5.2020 § 123) valitsi jäsenet
hyvinvointityön monialaiseen ohjausryhmään ja työryhmään
vuosille 2017–2021. Itä-Uudenmaan hyvinvointialue aloittaa
toimintansa vuonna 2023, mikä vaikuttaa merkittävästi kunnan
hyvinvointi-, terveys- ja turvallisuustyöhön. Kuntien ja
hyvinvointialueiden yhdyspintarakenne hyvinvointityössä ei ole
vielä täysin selvillä, joten HYTE-ryhmät nimitetään vain vuodelle
2022.
Ohjausryhmä seuraa hyvinvointityön etenemistä ja toimeenpanoa
sekä linjaa hyvinvoinnin toteutumista kaupunki- tai
kuntastrategian pohjalta, ohjaa hyvinvoinnin johtamisen
painopistealueita ja verkostoitumista, vastaa hyvinvoinnin
vuosittaisesta raportoinnista ja valtuustokauden raportoinnista
(sisältää ennakoinnin ja arvioinnin) päätöksentekijöille ja
kuntalaisille sekä ennakoi toimintaympäristön muutosten
vaikutuksia hyvinvointiin.
Hyvinvointityöryhmä koordinoi ehkäisevää ja edistävää
hyvinvointityötä sekä asukkaiden ja sidosryhmien kuulemista,
huolehtii hyvinvointisuunnitelman hyvinvointitavoitteiden
toimenpiteiden nivoutumisesta ja jalkautumisesta osaksi
kaupungin tai kunnan palveluja sekä toiminnan ja talouden
suunnittelua.
Hyvinvointisuunnittelija valmistelee kokousasiat yhteistyössä
puheenjohtajien kanssa, huolehtii hyvinvointikertomusten ja
hyvinvointisuunnitelmien laadinnasta ja tiedottamisesta sekä
toimii kyseisten ryhmien sihteerinä.

Ptk:n tark.
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Kaupunginhallitus päättää
a)

valita vuodelle 2022 hyvinvointityön monialaisen ohjausryhmän ja
työryhmän jäsenet seuraavasti:
ohjausryhmään
1) kaupunginkansliakeskuksen johtajan
2) perusturvakeskuksen johtajan
3) sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtajan
4) elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtajan
5) Loviisan kaupunginhallituksen valitseman edustajan
6) hyvinvointisuunnittelijan (toimii ohjausryhmän koollekutsujana
ja sihteerinä).
Lisäksi ohjausryhmään kuuluu Lapinjärven kunnan
luottamushenkilöedustaja ja Lapinjärven kunnan valitsemat
viranhaltijaedustajat.
työryhmään
1) elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtajan nimeämät
päällikkötason viranhaltijat ja viranhaltijat tai työntekijät
2) perusturvakeskuksen lasten ja nuorten palvelujen, työikäisten
palvelujen ja senioripalvelujen palvelupäälliköt sekä johtavan
sosiaalityöntekijän
3) sivistys- ja hyvinvointikeskuksesta varhaiskasvatuspäällikön,
koulutuspäällikön ja kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikön
sekä ruokapalvelupäällikön
4) kaupunginkansliakeskuksesta viestintäsuunnittelijan
5) hyvinvointisuunnittelijan (toimii työryhmän koollekutsujana ja
sihteerinä)
Lisäksi työryhmään kuuluu Loviisan Järjestöt ry:n edustaja,
seurakuntien nimeämä edustaja ja Lapinjärven kunnan valitsemat
viranhaltija- tai työntekijäedustajat.

b) että ohjausryhmä ja työryhmä valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan
c)

Päätös:

pyytää, että Lapinjärven kunta osaltaan päivittää tiedot ohjaus- ja
työryhmään kuuluvista viranhaltijoista tai työntekijöistä sekä
luottamushenkilöstä.

Jäsen Tom Liljestrand ehdotti, että kaupunginhallituksella on
ohjausryhmässä kaksi jäsentä, jolloin varmistetaan, että
kokouksissa on läsnä ainakin yksi kaupunginhallituksen edustaja.
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Muilta osin päätös ehdotuksen mukainen. Kaupunginhallituksen

Ptk:n tark.
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edustajiksi ohjausryhmään valittiin Arja Isotalo ja Lotte-Marie
Stenman.
---

Ptk:n tark.
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Kasvatus- ja sivistyslautakunta
Kaupunginhallitus

§ 43
§ 155

11/2021

01.12.2021
20.12.2021

Koulujen palveluverkon muutosten jälkeisen palautekyselyn tulokset
KSL § 43
Valmistelija: koulutuspäällikkö Timo Tenhunen puh. 0440 555
332
Vuonna 2019 tehdyn palveluverkon muutoksen johdosta on tehty
palautekysely marraskuussa Pernå kyrkoby skolan, Forsby skolan,
Teutjärven koulun ja nykyisen Ruukin koulun huoltajille ja
oppilaille. Samalla kyseltiin vaikutuksista Koskenkylän koulun
siirtymisestä Koskenkylän koulukeskukseen.
Ruukin koulun alueelta tuli 27 vastausta ja 161 vastausta
Koskenkylän koulukeskuksen alueelta.
Koulutuspäällikkö esittelee yhteenvedon vastauksista
kokouksessa.
Esitttelijä: sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi
Kinnunen, puh. 0440 555 250
Oheismateriaali: Kyselyjen vastaukset
Ehdotus:

Kasvatus- ja sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi ja lähettää
asian edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle
tiedoksi.

Päätös:

Päätös ehdotuksen mukainen.

--KH § 155
Oheismateriaali:
kyselyjen vastaukset
Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi ja lähettää asian
edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös:

Päätös ehdotuksen mukainen.

---

Ptk:n tark.
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Kasvatus- ja sivistyslautakunta
Kaupunginhallitus

§ 44
§ 156

11/2021

15

01.12.2021
20.12.2021

Yksityisen ryhmäperhepäiväkoti Krisumajan toiminnan siirtäminen kaupungin
järjestettäväksi 1.1.2022 alkaen ja jatkotoimenpiteet
992/00.01.00/2021
KSL § 44
Valmistelijat: tilapalvelupäällikkö Antti Kinnunen puh. 044 055
5412, controller Siv Mårtens puh. 040 568 5526 ja
varhaiskasvatuspäällikkö Sofia Hoff puh. 044 349 3132
Tausta
Yksityisen ryhmäperhepäiväkoti Krisumajan yrittäjät ilmoittivat
kirjallisesti 15.11.2021, että he henkilökohtaisista syistä
lopettavat toimintansa 31.12.2021. Järjestämisvastuu siirtyy
kunnalle 1.1.2022 alkaen. Kunnan velvollisuudesta järjestää
varhaiskasvatusta säädetään varhaiskasvatuslaissa (5 §, 540/2018).
Krisumaja palvelee tällä hetkellä kymmenen perhettä, 11 lasta.
Tämän lisäksi kolme perhettä jonottavat paikkaa. Keskeisen
sijaintinsa takia Krisumaja palvelee perheitä laajemmalta alueelta.
Kaupungin muut keskustan ja sen läheisyydessä toimivat
päiväkodit ovat täynnä ja myös niihin on jonottavia perheitä.
Toisin sanoen, tulisi olemaan haastavaa, mikäli Krisumajassa
olevia lapsia, jouduttaisiin hajasijoittamaan kaupungin muihin
päiväkoteihin. Palvelua ei pystyttäisi tarjoamaan perheille
lähipalveluna.
Keskusta-alueen lapsimäärät sekä päiväkotien paikkamäärät

Synt.
2016
2017
2018
2019
2020
2021

suom.
29
28
19
18
27
25

ruots.
14
18
16
15
11
7

yht.
43
46
35
33
38
32

Lapsia vakassa 1.12.2021
(sis. reurssikertoimet, ei
sis. Krisumajan lapsia)
48,5
45
37,5
22
9
0

yht.

120

81

227

162 (+14 lasta 1.2.2022)

Päiväkotipaikat keskusta-alueella 1.12.2021
Määrlahden päiväkoti
Rauhalan päiväkoti
Villekulla daghem
Ptk:n tark.

54
66
54
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174
Taulukon luvut (lapsia vakassa 1.12.2021) sisältää reurssikertoimet
(sivistyslautakunnan 24.2.2014 §20 päätös päiväkotien ryhmäkokojen
pienentämisestä resurssikertoimen kriteerien mukaisesti). Erityistä
huomiota kannattaa kiinnittää vuonna 2020 syntyneiden lasten
määrään. Näistä suurin osa todennäköisesti hakeutuvat
varhaiskasvatuksen piiriin ensi vuoden aikana. Taulukko ei sisällä
Krisumajan 11 lasta.

Kevät 2022
Tiukasta aikataulusta johtuen, paras vaihtoehto korvaavien
palvelujen järjestämiseksi on siirtää toiminta nykyisessä
muodossaan ja nykyisillä aukioloajoilla (7.00-16.30) kaupungin
järjestettäväksi ajalle 1.1.-30.6.2022.
Järjestelyistä aiheutuu seuraavat kustannukset:

kahden lastenhoitajan palkkauskustannukset 36 000 €

vuokra 10 080 €

sähkö ja vesi 1 000 €

siivouspalvelujen osto 7200 €

ruokakuljetukset 1800 €
Kustannukset yhteensä: 55 800 €
Jatkotoimenpiteet 1.8.2022 alkaen
Jatkoa ajatellen varhaiskasvatus ja tilapalvelut ovat selvittäneet
kahta vaihtoehtoa. Ratkaisuvaihtoehtojen päätöksenteossa tulee
tarkastella niin taloudellisia kuin toiminnallisia näkökulmia.
Ratkaisuvaihtoehtojen vertailu
Vaihtoehto A
Ryhmän toiminta jatkuu Krisumajan nykyisissä tiloissa.
Hallinnollisesti ryhmä kuuluisi Rauhalan päiväkotiin.
Ryhmäkokoa laajennetaan noin 15 paikkaiseksi eri-ikäisille (0-5
vuotiaille) ja aukioloaikaa muutetaan vastaamaan muiden
kunnallisten yksiköiden aukioloaikoja, eli klo 6.30-17.00.
Varhaiskasvatuksessa eri-ikäisistä lapsista koostuvaa lapsiryhmää
kutsutaan yleisesti sisarusryhmäksi. Tällaisessa ryhmässä aikuisten
ja lasten välinen suhdeluku ei ole pysyvä, vaan se voi muuttua
riippuen siitä, minkä ikäisiä lapsia ryhmässä on. Vaihtoehto nostaa
varhaiskasvatuksen lapsikapasiteettiä noin viidellä (5) paikalla.
Henkilöstötarve tässä vaihtoehdossa on 1+3 (yksi
varhaiskasvatuksen opettaja ja 3 lastenhoitajaa).

Ptk:n tark.
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Vaihtoehto A:n plussat:


Krisumajan lasten ja perheiden tilanteiden näkökulmasta
toiminnan jatkuminen lapsille tutussa ja turvallisessa
ympäristössä.

Vaihtoehto A:n miinukset:

Edellyttää laajoja muutostöitä jotta tilat saadaan vastaamaan
nykyisiä vaatimuksia. Käyttötarkoituksen muutos edellyttää
muun muassa:
- ilmanvaihdon uusimista
- WC ja pesutilojen lisäämistä
- ison ryhmähuoneen jakamista väliseinillä
- keittiön siirtämistä ja uusimista

Väistötilatarpeet muutostöiden ajaksi

Edellyttää piha-alueen kunnostusta ja laajennusta.
Päiväkodin aita portteineen on liian matala ja
huonokuntoinen. Pihalla ulkoilee suuri määrä eri-ikäisiä
lapsia, joten alueen jakaminen kahteen osaan on perusteltua
ja turvallisuuden kannalta tärkeää

Lapsikapasiteetti nousee ainoastaan viidellä paikalla
nykyisestä

Hajautettu toiminta haastaa pedagogiikan johtamista sekä
esimiestyötä

Korkeat kustannukset
Vaihtoehto B
Rauhalan päiväkodin yhteyteen hankitaan väistötiloja johon
perustetaan kaksi lapsiryhmää. Yksi 12 paikkainen 0-3 vuotiaille
ja yksi 21 paikkainen 3-5 vuotiaille. Vaihtoehto nostaa
varhaiskasvatuksen lapsikapasiteettiä 23 paikalla nykyisestä
(luvusta on vähennetty Krisumajan 10 paikkaa). Henkilöstötarve
tässä vaihtoehdossa on 2+4 (kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja
neljä lastenhoitajaa).
Vaihtoehto B:n plussat:
Varhaiskasvatukseen saadaan kaivattuja lisätiloja ja
lapsikapasiteetin nostoa

Toiminnan johtaminen helpompaa kuin vaihtoehto A:ssa

Vaihtoehto tarjoaa toiminnallisesti nykyaikaisia tiloja

Mahdollistaa henkilöstön (koskee myös sijaisia sekä
moniosaajatehtäviä) tehokkaamman käytön


Vaihtoehto B:n miinukset:

Korkeat kustannukset

Ptk:n tark.
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Krisumajan lasten ja perheiden tilanteiden näkökulmasta
toiminnan muuttaminen lapsille uuteen ja erillaiseen
ympäristöön.
Liite 2: Vaihtoehtojen kustannukset
Esittelijä: Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi
Kinnunen, puh. 044 055 5250

Ehdotus:

Lautakunta päättää että, Krisumajan toiminta siirtyy Loviisan
kaupungin järjestettäväksi ajalle 1.1.-30.6.2022 ja että toimintaan
palkataan kaksi lastenhoitajaa sekä tehdään kuuden kuukauden
vuokrasopimus Lagerholm Invest Oy:n kanssa
Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2022 talousarvio muutetaan
seuraavilla määrärahamuutoksilla vaihtoehto B:n toteuttamista
varten 1.8.2022 alkaen sekä Krisumajan toiminnan järjestämiseksi
kaupungin toimesta keväällä 2022:
Vastuualue
Hallinto ja
kehittäminen

Tili
Henkilöstökulut, lisäys

Palvelujen ostot, lisäys
Varhaiskasvatus Maksutuotot, lisäys
Henkilöstökulut, lisäys
Palvelujen ostot, lisäys
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, lisäys
Avustukset, vähennys
Vuokrat,lisäys
Tilapalvelut
Palvelujen ostot, lisäys
Vuokra, lisäys
Yhteensä
Muutosten nettovaikutus
Perustaminen
Tilapalvelut
Palvelujen ostot
Yhteensä
Muutosten nettovaikutus
perustamiskustannukset
huomioiden
Päätös:

Päätös ehdotuksen mukainen.

--KH § 156
Liite nro 2.
Ptk:n tark.
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vaihtoehtojen kustannukset
Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2022
talousarvio muutetaan seuraavilla määrärahamuutoksilla
vaihtoehto B:n toteuttamista varten 1.8.2022 alkaen sekä
Krisumajan toiminnan järjestämiseksi kaupungin toimesta
keväällä 2022.
Vastuualue
Hallinto ja
kehittäminen

Tili
Henkilöstökulut, lisäys

Palvelujen ostot, lisäys
Varhaiskasvatus Maksutuotot, lisäys
Henkilöstökulut, lisäys
Palvelujen ostot, lisäys
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, lisäys
Avustukset, vähennys
Vuokrat,lisäys
Tilapalvelut
Palvelujen ostot, lisäys
Vuokra, lisäys
Yhteensä
Muutosten nettovaikutus
Perustaminen
Tilapalvelut
Palvelujen ostot
Yhteensä
Muutosten nettovaikutus
perustamiskustannukset
huomioiden
Päätös:
---

Ptk:n tark.
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Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta § 64
Kaupunginhallitus
§ 157

28.10.2021
02.12.2021
20.12.2021
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Vuoden 2021 kaavoituskatsaus
889/10.02/2021
EKIL § 42
Valmistelija: kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari, puh. 0440
555 403
Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja
maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista
kaavoitusasioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.
Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta
sopivalla tavalla (maankäyttö- ja rakennuslain 7. §). Loviisan
kaupungin hallintosäännön mukaan kaavoituskatsauksen
antamisesta päättää elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta.
Liite 23

Kaavoituskatsaus

Esittelijä: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja Sari
Paljakka, puh. 040 630 2811
Ehdotus:

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta päättää hyväksyä liitteenä
olevan kaavoituskatsauksen.

Käsittely:

Ennen asian käsittelyä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen
johtaja Sari Paljakka ja kaavasuunnittelija Lotta Qvis pitivät
kaavoituskoulutuksen.
Liite 23-02 Kaavoituskoulutus
Jäsen Wide ilmoitti olevansa jäävi ja poistui kokouksesta asian
käsittelyn ajaksi.

Päätös:

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta päätti, että asia palautetaan
uudelleen valmisteluun.
Liite 23-01 Kaavoituskatsaus

--EKIL § 64
Valmistelija: kaupungingeodeetti Toni Sepperi, puh. 0440 555 421
Ptk:n tark.
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Maankäyttö- ja rakennuslain 7. §:n mukaan kunnan tulee
vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan
liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista
kaavoitusasioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.
Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta
sopivalla tavalla. Loviisan kaupungin hallintosäännön mukaan
kaavoituskatsauksen antamisesta päättää elinkeino- ja
infrastruktuurilautakunta.
Elinkeino ja infrastruktuurilautakunta päätti 26.3.2020 § 35
vuoden 2020 kaavoituskatsauksen hyväksymisen yhteydessä, että
kaavoituskatsaukseen ei tulisi sisällyttää Vanhakylän
tuulivoimaosayleiskaavaa ja että kaavoituskatsausta sen osalta ei
viedä eteenpäin. Vanhakylän tuulivoimaosayleiskaavan laadinta
lopetetaan. Osayleiskaavan lopettamisesta päättää
kaupunginvaltuusto. Asia ei ole edennyt kaupunginvaltuuston
päätettäväksi lautakunnan 26.3.2020 § 35 mukaisesti.
Vanhakylän tuulivoimaosayleiskaavan toimija haluaa jatkaa
kaavaprosessia. Tuulivoimatoimijalta on saatu lausunto
kaavahankkeen jatkamisesta.
Kaavoituskatsaus julkaistaan Loviisan kaupungin
verkkosivustolla.
Liite 37
Kaavoituskatsaus
Lausunto Vanhakylän tuulivoimaosayleiskaavan toimijalta
Esittelijä: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja Sari
Paljakka, puh. 040 630 2811
Ehdotus:

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta hyväksyy vuoden 2021
kaavoituskatsauksen. Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta
päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuustolle, että Vanhakylän
tuulivoimaosayleiskaavan kaavaprosessi lopetetaan.

Käsittely:

Jäsen Hento esitti seuraavan muutosehdotuksen:
Muutosehdotus 1: Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta totesi,
että kaavoituskatsaus on laadittu ja se ei aiheuta mitään
toimenpiteitä. Seuraavaan kaavoituskatsaukseen palataan
helmikuussa 2022. Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta päättää
esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus esittää
kaupunginvaltuustolle, että Vanhakylän tuulivoimaosayleiskaavan
kaavaprosessi lopetetaan.
Jäsen Wide esitti seuraavan muutosehdotuksen:

Ptk:n tark.
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Muutosehdotus 2: Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta totesi,
että kaavoituskatsaus on laadittu ja se ei aiheuta mitään
toimenpiteitä. Seuraavaan kaavoituskatsaukseen palataan
helmikuussa. Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta päättää, että
Vanhakylän tuulivoimaosayleiskaavan kaavaprosessia jatketaan.
Äänestys:

Jäsen Hennon muutosehdotus 1 JAA sai viisi (5) ääntä (Karlsson,
Hyvönen, Fellman, Hagfors, Hento), jäsen Widen muutosehdotus
2 EI sai kolme (3) ääntä (Lohenoja, Holmström, Wide).

Päätös:

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta päätti muutosehdotuksen 1
mukaan seuraavasti: Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta totesi,
että kaavoituskatsaus on laadittu ja se ei aiheuta mitään
toimenpiteitä. Seuraavaan kaavoituskatsaukseen palataan
helmikuussa 2022. Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta päättää
esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus esittää
kaupunginvaltuustolle, että Vanhakylän tuulivoimaosayleiskaavan
kaavaprosessi lopetetaan.

--KH § 157
Liite nro 3.
kaavoituskatsaus
lausunto Vanhakylän tuulivoimaosayleiskaavan toimijalta
Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Vanhakylän
tuulivoimaosayleiskaavan kaavaprosessi lopetetaan.

Päätös:

Päätös ehdotuksen mukainen.

---
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Elinvoimankehittäjän koulutusvaatimus
341/01.01.00/2021, 554/01.02.01/2021
KH § 158
Valmistelija: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja Sari
Paljakka, puh. 040 630 2811
Loviisan kaupunginhallituksen 12.4.2021 § 96 tekemän päätöksen
(dnro 341/01.01.00/2021) mukaisesti elinkeinopäällikön virka
lakkautettiin ja elinvoimankehittäjän virka perustettiin sekä
virkaan sopivan henkilön rekrytointi aloitettiin. Tuolloin
elinvoimankehittäjän viran kelpoisuusvaatimukseksi asetettiin
ylempi korkeakoulututkinto ja KVTES:n mukainen
tehtäväkohtaiseksi palkaksi 3 600 euroa kuukaudessa.
Kaupunginhallituksen 554/01-02.01/2021 § 165 päätöksellä
elinvoimankehittäjän tehtäväkohtainen kuukausipalkka nostettiin
3 600 eurosta 4 030 euroon.
Elinvoimankehittäjän rekrytointi aloitettiin uudelleen elokuussa ja
rekrytointiin on avuksi hankittu rekrytointikonsulttipalvelua.
Konsulttina toimii Barona Oy. Rekrytointi ei ole vieläkään
tuottanut tulosta ja rekrytointiprosessin aikana on todettu
koulutusvaatimuksen kaventavan potentiaalisia hakijoita. Tästä
syystä on päädytty esittämään koulutusvaatimuksen muutamista
ylemmästä korkeakoulututkinnosta soveltuvaan
korkeakoulututkintoon. Tämä myös parantaisi palkkatason ja
koulutustason suhdetta.
Elinvoimankehittäjän rekrytointia jatketaan uudella
koulutusvaatimuksella.
Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää elinvoimankehittäjän viran
koulutusvaatimukseksi soveltuvan korkeakoulututkinnon ja
palkaksi jo aiemmin päätetyn 4 030 euroa kuukaudessa.

Päätös:

Päätös ehdotuksen mukainen.

---
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Eronpyyntö luottamustoimesta, Allén
1063/00.00.01/2021
KH § 159
Valmistelija: kaupunginkansliakeskuksen johtaja Kristina
Lönnfors
Daniel Allén on 11.12.2021 päivätyllä sähköpostiviestillä pyytänyt
eroa luottamustoimistaan kasvatus- ja sivistyslautakunnan
varajäsenenä sekä hyvinvointilautakunnan varajäsenenä.
Perusteluna pyynnölle Allén ilmoittaa aloittavansa vuodenvaihteen
jälkeen opiskelut toisella paikkakunnalla, opintojen arvioitu kesto
on noin 3,5 vuotta.
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:

Päätös:
---

Ptk:n tark.

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto
1.

myöntää Daniel Allénille eron kasvatus- ja sivistyslautakunnan
varajäsenyydestä

2.

myöntää Daniel Allénille eron hyvinvointilautakunnan
varajäsenyydestä

3.

valitsee uuden varajäsenen kasvatus- ja sivistyslautakuntaan Daniel
Allénin tilalle

4.

valitsee uuden varajäsenen hyvinvointilautakuntaan Daniel Allénin
tilalle.

Päätös ehdotuksen mukainen.
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Kaupunginvaltuuston kokoukset 2022
1066/00.01/2021
KH § 160
Valmistelija: kaupunginkansliakeskuksen johtaja Kristina
Lönnfors
Kaupunginvaltuuston kokoukset vuonna 2022 esitetään
pidettäväksi pääsääntöisesti kuukauden kolmantena keskiviikkona
klo 18.00. Kokouspaikkana on ensisijaisesti Seurahuone.
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 2022
Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Ehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että yllä olevaa
käytäntöä noudatetaan vuonna 2022.

Päätös:

Päätös ehdotuksen mukainen.
Kaupunginhallituksen alustavat kokouspäivämäärät marras- ja
joulukuussa 2022 ovat 7.11., 14.11., 28.11. ja 19.12.

---
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Kunnan lakisääteiset ilmoitukset
1065/07.02.01/2021
KH § 161
Valmistelija: kaupunginkansliakeskuksen johtaja Kristina
Lönnfors
Kuntalain (410/2015) 108. §:n mukaan kunnan ilmoitukset
saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei
salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen
vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.
Ilmoituksilla tarkoitetaan niin sanottuja virallisia kuulutuksia, joita
lainsäädäntö edellyttää. Kunnan ilmoitukset ovat yleensä
kuulutuksia kokouksista, pöytäkirjojen nähtävänä pitämisestä ja
vaaleista, sekä kaavoitusta koskevia tiedoksiantoja. Esimerkiksi
valtuuston kokouksista on annettava yleisesti tieto kuntalain 94.
§:n mukaisella tavalla: ”Kokouskutsu on lähetettävä vähintään
neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta
tiedotettava yleisessä tietoverkossa.”
Kunnan ilmoituksia koskevia säännöksiä ei tule sekoittaa
kuntalain määräyksiin kunnan tiedottamisvelvollisuudesta
(kuntalain 29. §) eikä erikoislainsäädäntöön perustuvaan
kuulutuksia/ilmoituksia koskevaan menettelyyn.
Useasti kaupungin on tarkoituksenmukaista yleisen tietoverkon
käytön ohella käyttää myös muita ilmoitustapoja, kuten
esimerkiksi lehti-ilmoituksia. Ilmoituslehtiä valittaessa tulee
tapauskohtaisena perusteena olla kunnan ilmoitusten
mahdollisimman tehokas tiedoksi saattaminen tiedon tarvitsijoille
eli lähtökohtaisesti kunnan asukkaille. Toisinaan voi olla
tarkoituksenmukaista kohdistaa tietyt ilmoitukset (esim.
ammattihenkilöstöä haettaessa) oikealle kohderyhmälle, jolloin
ilmoituslehden valinta voi paikallislehden sijaan tai lisäksi olla
esimerkiksi ammattilehti. Kun ilmoituskanavaksi valitaan
lehti-ilmoitus, tulee huomiota kiinnittää varsinkin paikallislehtien
tasapuoliseen kohteluun.
Tarkoituksenmukaisen ja sujuvan ilmoitusmenettelyn kannalta
olisi parasta, että hallintokunnat tapauskohtaisella harkinnalla
joustavasti voivat päättää lakisääteisen ilmoitustavan lisäksi
käytettävistä ilmoituskanavista.
Kaupunginvaltuuston päätös kunnan ilmoitusten muusta kuin
lakisääteisestä ilmoitustavasta on luonteeltaan sellainen, että

Ptk:n tark.

26

LOVIISAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

11/2021

päätös voi koskea koko valtuustokautta, mikäli tarvetta
muutokselle ei kesken kauden ilmene.
Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupungin
ilmoitukset julkaistaan sähköisesti kaupungin virallisella
ilmoitustaululla kaupungin verkkosivustolla. Tämän lisäksi
ilmoitukset julkaistaan muita ilmoituskanavia (esim. radio, lehdet,
sosiaalinen media) käyttäen, kun asianomainen hallintokunta
katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi tiedon saattamiseksi sitä
tarvitseville. Paikallislehdissä ilmoitettaessa on huomioitava eri
lehtien tasapuolinen kohtelu. Päätös on voimassa valtuustokauden
loppuun, mikäli tarvetta muutokselle ei kesken kauden ilmene.

Päätös:

Päätös ehdotuksen mukainen.

---
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20.12.2021

Vuoden 2022 aluevaalit ja vaaliviranomaiset
598/00.00.00/2021
KH § 162
Valmistelija: kaupunginkansliakeskuksen johtaja Kristina
Lönnfors
Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Vaalilain 15 §:n
mukaan kaupunginhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja
asetettava:


kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä
tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään
kolme



laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi
vaalitoimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin
oltava vähintään kolme.

Varajäsenet on sekä vaalilautakunnissa että vaalitoimikunnissa
asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.
Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia
kolmijäsenisinä.
Vaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain
mukaan vaalikelpoisia kaupungin luottamustoimeen. Vaaleissa
ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä
eikä varajäsenenä.
Vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain
mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen.
Vaalitoimikunnan jäsenenä tai varajäsenenä eivät voi olla
ehdokas, hänen puolisonsa, lapsensa sisaruksensa eikä
vanhempansa.
Sekä vaalilautakunnan että vaalitoimikunnan jäsenten, että niiden
varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kaupungissa
edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita
äänestäjäryhmiä.
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten ja varajäsenten
poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen, näin tehdään myös
tasa-arvolain soveltamisessa. Sekä varsinaisissa jäsenissä että
varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään

Ptk:n tark.
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40 %.
Liite nro 4.
Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Ehdotus:

Kaupunginhallitus nimeää liitteen mukaisesti:
1. vaalilautakunnat äänestysalueille:
001 Loviisan keskusta (kirjasto)
002 Harjurinne (Harjurinteen koulu)
003 Valko (Valkon monitoimitalo)
004 Määrlahti (Seinättömän pajan kotipesä)
005 Skinnarby (Bygdegården)
006 Hardom (Perinnekeskus Kuggom)
007 Pernajan kirkonkylä (Höganås)
008 Koskenkylä (Koskenkylän koulukeskus)
009 Isnäs (Isnäsin koulu)
010 Sarvisalo (Byagård)
011 Ruotsinpyhtää pohjoinen (Ruotsinkylän Maamiesseurantalo)
012 Ruotsinpyhtään kirkonkylä (Kylis, entinen kirjasto)
013 Ruotsinpyhtää eteläinen (Tesjoen kirjasto)
014 Liljendal (kirjasto)
2. yhden vaalitoimikunnan.
Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Päätös:

Päätös ehdotuksen mukainen.
Pykälä tarkastettiin välittömästi.

---

Ptk:n tark.
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20.12.2021

Kuntaliiton valtuuskunnan vaalit 2021
789/00.00.01/2021
KH § 163
Valmistelija: kaupunginkansliakeskuksen johtaja Kristina
Lönnfors
Taustatiedot (perustuvat Kuntaliiton ohjeistukseen ja
yleiskirjeeseen sekä Kuntaliiton kunnanhallituksille 28.10.2021
osoittamaan sähköpostiviestiin)
Kuntaliiton jäsenkunnat suorittavat Kuntaliiton valtuuskunnan
vaalit 15.11.–31.12.2021 välisenä aikana kussakin kunnassa
tapahtuvalla päätöksentekomenettelyllä. Vaalit ovat suljetut
suhteelliset listavaalit. Kunnalla on vaaleissa asukaslukuaan
vastaava äänimäärä. Asukasluku määräytyy 30.11.2020
väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan. Kunta voi jakaa
äänensä yhdelle tai useammalle ehdokaslistalle.
Kuntaliiton säännöissä tai valtuuskunnan vaalijärjestyksessä ei ole
määräyksiä siitä, millä tavoin vaalit kunnassa suoritetaan.
Vaalilautakunta ei siten myöskään tutki, millä tavoin päätös
kunnan äänimäärän jakamisesta ehdokaslistojen kesken on
syntynyt. Olennaista on, että viimeistään 31.12.2021 päätös on
kunnassa tehty ja kunnan eri ehdokaslistoille antamat äänimäärät
sekä mahdolliset tyhjät ja hylätyt äänimäärät on syötetty
vaalijärjestelmään.
Kuntalain 39. §:n nojalla kunnanhallitus edustaa kuntaa ja käyttää
kunnan puhevaltaa, jollei hallintosäännössä toisin määrätä. Päätös
kunnan äänimäärän jakamisesta ehdokaslistoille voi olla
yksimielinen noudattaen esimerkiksi valtuuston poliittisia
voimasuhteita. Jos yksimielisyyttä ei ole, asiasta päätetään vaalilla,
jossa ääni annetaan ehdokaslistalle. Päätöksessä on kysymys
yhdistyksen jäsenäänestykseen osallistumisesta, joten päätökseen
ei voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella eikä valituksella.
Kunnanhallituksessa olisi hyvä tavoitella yksimielistä päätöstä
siitä, miten kunnan äänet jaetaan eri ehdokaslistoille, koska tällöin
parhaiten voidaan huomioida valtuuston poliittiset voimasuhteet.
Mikäli asiassa ei saavuteta yksimielisyyttä, kukin
kunnanhallituksen jäsen päättää mille ehdokaslistalle antaa
äänensä.
Valmistelu
Loviisan kaupungin äänimäärä vaaleissa on 14 785.

Ptk:n tark.
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Kaupunginhallitus on ohjeistanut, että vaalit valmistellaan
lähtökohdasta, että kaupunginhallitus yksimielisesti jakaa
kaupungin äänet eri ehdokaslistoille kaupunginvaltuuston
poliittisten voimasuhteiden mukaisesti.
Loviisan kaupungin äänten jakautuminen valtuuston poliittisten
voimasuhteiden mukaisetsi on esitetty liitteessä.
Liite nro 5.
Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää yksimielisesti jakaa Loviisan kaupungin
äänet Kuntaliiton valtuuskunnan vaaleissa valtuuston poliittisten
voimasuhteiden mukaisesti. Äänten jakautuminen ehdokaslistoille
on liitteen mukainen.
Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Päätös:

Päätös ehdotuksen mukainen.
Pykälä tarkastettiin välittömästi.

---

Ptk:n tark.
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Kuukausiraportti talousarvion toteutumisesta 1.1.2021–30.11.2021
392/02.02.02/2021
KH § 164
Valmistelija: talouspäällikkö Fredrik Böhme
Tuloslaskelma kaudelle 1–11/2021 on talousarviota
positiivisempi.
Toimintatuotot ovat 18,049 miljoonaa euroa ajalta
1.1.2021–30.11.2021 ja toteutumisaste 69,78 prosenttia.
Toimintakulut ovat -103,211 miljoonaa euroa ja toteutumisaste
88,80 prosenttia. Toimintakate on täten -85,162
miljoonaa
euroa ja toteutumisaste 94,42 prosenttia.
Verotuloista on toteutunut 97,14 prosenttia. Koko vuoden
verotulot ennustetaan toteutuvan talousarviota paremmalla tasolla,
johtuen selkeästi paremmasta yhteisöverokertymästä.
Valtionosuuksien toteuma on 91,83 prosenttia eikä
valtionosuuksien suhteen ennusteta poikkeusta talousarvioon
nähden.
Tulos on 0,704 miljoonaa euroa. Talousarviossa kuluvalle
vuodelle on budjetoitu -0,623 miljoonaa euroa.
Oheismateriaali
Tuloslaskelma 30.11.2021
Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi marraskuun
kuukausiraportin.

Päätös:

Päätös ehdotuksen mukainen.

---

Ptk:n tark.
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Vuokrattavat elementtirakennukset, Sarastia Oy:n puitejärjestely
1069/02.08.00/2021
KH § 165
Valmistelija: tilapäällikkö Antti Kinnunen, puh. 0440 555 412
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen tilapalveluyksikkö
huolehtii kaupungin omistamista rakennuskiinteistöistä ja niihin
liittyvistä tilapalveluista ja rakennuttamispalveluista.
Vastuualueen keskeisenä tehtävänä on huolehtia siitä, että
käytettävissä olevat tilat ovat terveelliset ja käyttötarkoitukseen
soveltuvat, sekä siitä, että käyttötehokkuus on hyvällä tasolla.
Tämän velvoitteen hoitamiseksi tarvitaan valmiutta ratkaista myös
yllättävät ja nopeaa reagointia edellyttävät väistö- ja lisätilatarpeet.
Sarastia Oy on kilpailuttanut usean toimittajan puitejärjestelyn,
jonka kohteena ovat siirtokelpoiset, moduulirakentamiseen
perustuvat elementtirakennukset väliaikaiseen tai pysyvämpään
käyttöön.
Puitejärjestelyyn valitut toimittajat ovat

Adapteo Finland Oy

Elementit-E Oy

Fixcel Group Oy

Parmaco Oy

Teijo-Talot Oy.
Puitejärjestely muodostaa reunaehdot rakennuksille,
rakentamiselle sekä toimittajalta mahdollisesti hankittaville
lisäurakoille ja -palveluille. Rakennukset hankitaan kevennetyllä
kilpailutuksella, jossa tilaaja määrittää rakennuksen tilaohjelman
ja käyttötarkoituksen sekä urakkaa koskevat vastuiden rajapinnat.
Tilaaja voi vaatia toimittajalta myös niin sanottua avaimet käteen
-urakkaa, jolloin toimittaja vastaa myös tonttiin kohdistuvista
raivaus-, pohja- ja perustustöistä sekä kunnallistekniikan
asennuksista.
Rakennukset voidaan hankkia vuokralle, leasingvuokralle tai ostaa
tilaajan taseeseen.
Puitejärjestelyn sisällä tehtyjen vuokrasopimusten kesto on
tilaajan vapaasti määritettävissä.
Sopimuskausi on 1.10.2021–30.9.2025.

Ptk:n tark.
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Puitesopimus luo hankinnoille selkeän raamin ja nopeuttaa sekä
keventää hankintaprosessia. Toimittajien taustat on tarkistettu
valmiiksi eikä kevennetyn kilpailutuksen tarjousajalle ei ole
asetettu vähimmäisvaatimusta. Valituilta toimittajilta löytyy
ratkaisu sekä lyhytaikaiseen, alle viiden vuoden,
väistötilatarpeeseen, että pidempiaikaiseen, pysyväisluonteiseen
ratkaisuun joko omaan taseeseen tai tarvittaessa leasingmallilla.
Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Ehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunki liittyy Sarastia Oy:n
Vuokrattavat elementtirakennukset -sopimukseen ajalle
14.1.2022–30.9.2025.
Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Päätös:

Päätös ehdotuksen mukainen.
Pykälä tarkastettiin välittömästi.
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja poistui kokouksesta kello
19.10.

---

Ptk:n tark.
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Rantatontin nro 62 myynti
1052/10.00.02/2021
KH § 166
Valmistelija: projektinjohtopäällikkö Ulf Blomberg, puh. 0440
555 405
Rantatontin nro 62 vuokralainen on pyytänyt saada ostaa Loviisan
kaupungilta vuokraamansa alueen. Aluetta on hieman pienennetty
niin, että alue on 2 300 m2:n suuruinen.
Alueella on voimassa Kulla-Lappomin rantaosayleiskaava, jossa
kaupan kohteena oleva alue on loma-asuntoaluetta (RA).
Kaavamääräysten mukaan rakennuspaikan rakennusoikeus
määräytyy tehokkuusluvulla 0,05 mutta on kuitenkin korkeintaan
250 m2.
Projektinjohtopäällikkö on neuvotellut alueen kaupasta
vuokralaisen kanssa. Kaupan kohteeksi on sovittu noin 2 300 m2:n
kokoinen määräala kiinteistöstä Lappom, 434-410-1-66.
Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti 2 300 m2:n
rantarakennuspaikan lähtöhinta on 35 euroa/m2. Kyseessä olevan
rantatontin lähtöhintaa korjataan sen ilmansuunnan perusteella,
jonne tontti avautuu. Tontti avautuu lounaaseen, joten
korjauskertoimeksi tulee 1,1. Alle 25 prosenttia tontista on yli 2,8
metrin korkeudella merenpinnasta, joten korjauskertoimeksi tulee
0,97. Ydinvoimalaitos näkyy selkeästi suoraan tontin edessä 4,3
kilometrin etäisyydellä. Tämän takia on käytetty kerrointa 0,9575.
Rantatontin nro 62 yksikköhinta on täten 36,84 euroa/m2. Koko 2
300 m2:n tontti antaa rakennusoikeutta ja myydään
yksikköhinnalla. Hintoihin on laskettu mukaan kaksi 1,5 prosentin
vuosikorotusta.
Rantatontin nro 62 kauppahinta on 84 729 euroa. Ostaja maksaa
kaupanvahvistajan palkkion ja vastaa
kiinteistönmuodostamiskustannuksista.
Liite nro 6.
Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Ehdotus:

Ptk:n tark.

Kaupunginhallitus päättää, että Loviisan kaupunki myy
kiinteistöstä Lappom, 434-410-1-66, noin 2 300 m2:n määräalan
liitteenä olevan kauppakirjan mukaisesti hintaan 84 729 euroa ja
valtuuttaa projektinjohtopäällikön allekirjoittamaan kyseessä
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olevan kauppakirjan. Kauppakirjaan voidaan tehdä teknisiä
korjauksia.
Päätös:
---

Ptk:n tark.

Päätös ehdotuksen mukainen.
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Rantatontin nro 72 myynti
1049/10.00.02/2021
KH § 167
Valmistelija: projektinjohtopäällikkö Ulf Blomberg, puh. 0440
555 405
Rantatontin nro 72 vuokralaiset ovat pyytäneet saada ostaa
Loviisan kaupungilta vuokraamansa noin 2 100 m2:n suuruisen
alueen. Alue on määräala kiinteistöstä Källarland, 434-404-2-12,
ja se on noin 2 100 m2:n suuruinen.
Alueella on voimassa Loviisan rantaosayleiskaava, jossa kaupan
kohteena oleva alue on loma-asuntoaluetta (RA).
Kaavamääräysten mukaan rantarakennuspaikan
vähimmäispinta-alan on oltava 2 000 m2.
Projektinjohtopäällikkö on neuvotellut alueen kaupasta
vuokralaisten kanssa. Kaupan kohteeksi sovittiin noin 2 100 m2:n
kokoinen vuokralaisten vuokraama alue kiinteistöstä Källarland,
434-404-2-12.
Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti rakennuspaikan
lähtöhinta on 35 euroa/m2 siihen asti, kun pinta-ala antaa
rakennusoikeutta. Koska alle 25 prosenttia rakennuspaikasta
ylittää korkeuden +2,8 metriä, hintaa korjataan kertoimella 0,97.
Tontti ja rakennuspaikka avautuvat länteen, joten
korjauskertoimeksi tulee 0,95. Valkon satama näkyy noin 3,0
kilometrin etäisyydellä, mikä antaa kertoimen 0,925. Lähes koko
alue on matalampi kuin + 2,0 metriä, mikä antaa kertoimen 0,8.
Tontin nro 72 yksikköhinnaksi tulee täten 24,59 euroa/m2, ja koko
2 000 m2:n suuruisen, rakennusoikeutta antavan alueen hinta on
49 176 euroa. Noin 100 m2:n alue, joka ei anna rakennusoikeutta,
myydään 20 prosentilla rakennusoikeutta antavan alueen hinnasta.
Tämän alueen hinnaksi tulee 4,92 euroa/m2 ja yhteensä 492 euroa.
Hintoihin on laskettu mukaan kaksi 1,5 prosentin vuosikorotusta.
Rantatontin nro 72 noin 2 100 m2:n alan kauppahinta on yhteensä
49 668 euroa. Ostajat maksavat kaupanvahvistajan palkkion ja
vastaavat kiinteistönmuodostamiskustannuksista.
Liite nro 7.
Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Ehdotus:
Ptk:n tark.

Kaupunginhallitus päättää, että Loviisan kaupunki myy
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kiinteistöstä Källarland, 434-404-2-12, noin 2 100 m2:n määräalan
liitteenä olevan kauppakirjan mukaisesti hintaan 49 668 euroa ja
valtuuttaa projektinjohtopäällikön allekirjoittamaan kyseessä
olevan kauppakirjan. Kauppakirjaan voidaan tehdä teknisiä
korjauksia.
Päätös:
---

Ptk:n tark.

Päätös ehdotuksen mukainen.
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Rantatontin nro 82 myynti
1054/10.00.02/2021
KH § 168
Valmistelija: projektinjohtopäällikkö Ulf Blomberg, puh. 0440
555 405
Rantatontin nro 82 vuokralainen on pyytänyt saada ostaa Loviisan
kaupungilta vuokraamansa noin 2 050 m2:n suuruisen alueen.
Alue on määräala kiinteistöstä Lovisa-Lappom, 434-410-1-61, ja
se on noin 2 000 m2:n suuruinen.
Alueella on voimassa Kulla-Lappomin rantaosayleiskaava, jossa
kaupan kohteena oleva alue on loma-asuntoaluetta (RA) ja
retkeily- ja ulkoilualuetta (VR). Kaavamääräysten mukaan
rantarakennuspaikan vähimmäispinta-alan on oltava 2 000 m2.
Projektinjohtopäällikkö on neuvotellut alueen kaupasta
vuokralaisen kanssa. Kaupan kohteeksi sovittiin noin 2 050 m2:n
kokoinen alue kiinteistöstä Lovisa-Lappom, 434-410-1-61. Alue
koostuu alkuperäisestä vuokratontista.
Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti rakennuspaikan
lähtöhinta on 35 euroa/m2 siihen asti, kun pinta-ala antaa
rakennusoikeutta. Koska rakennuspaikan korkeus yli 25 prosentin,
mutta alle 50 prosentin osalta ylittää +2,8 metriä, korjataan hintaa
kertoimella 1,1. Tontti ja rakennuspaikka avautuvat lounaaseen,
joten korjauskertoimeksi tulee 1,1. Tontti sijaitsee saaressa, mikä
antaa kertoimeksi 0,7. Koska rannassa ei ole ollenkaan suojaa
kaakkoistuulilta, jolloin veneranta on melkoisen
hankalakäyttöinen, ja saareen on kuljettava veneellä, on käytetty
kerrointa 0,9. Tontin nro 82 yksikköhinnaksi tulee täten 27,49
euroa/m2. Noin 2 000 m2:n alue antaa rakennusoikeutta ja
myydään yksikköhinnalla, kun taas noin 50 m2:n alue, joka ylittää
2 000 m2:ä, myydään 20 prosentin hintaan rakennusoikeutta
antavan alueen hinnasta. Tämän alueen hinnaksi tulee 5,50
euroa/m2 ja koko 50 m2:n hinnaksi 275 euroa, kun taas
rakennusoikeutta antavan alueen hinnaksi tulee 54 974 euroa.
Hintoihin on laskettu mukaan kaksi 1,5 prosentin vuosikorotusta.
Noin 2 050 m2:n rantatontin nro 82 kauppahinta on 55 249 euroa.
Ostaja maksaa kaupanvahvistajan palkkion ja vastaa
kiinteistönmuodostamiskustannuksista.
Liite nro 8.

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

Kaupunginhallitus päättää, että Loviisan kaupunki myy
kiinteistöstä Lovisa-Lappom, 434-410-1-61, noin 2 050 m2:n
määräalan liitteenä olevan kauppakirjan mukaisesti hintaan 55 249
euroa ja valtuuttaa projektinjohtopäällikön allekirjoittamaan
kyseessä olevan kauppakirjan. Kauppakirjaan voidaan tehdä
teknisiä korjauksia.

Päätös:

Teknisenä korjauksena korjattiin pykälän lopussa oleva
kirjoitusvirhe (84->82).
Päätös ehdotuksen mukainen.

---

Ptk:n tark.
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Rantatontin nro 96 myynti
1050/10.00.02/2021
KH § 169
Valmistelija: projektinjohtopäällikkö Ulf Blomberg, puh. 0440
555 405
Rantatontin nro 96 vuokralainen on pyytänyt saada ostaa Loviisan
kaupungilta vuokraamansa noin 2 050 m2:n suuruisen alueen.
Alue on määräala kiinteistöstä Lappom, 434-410-1-66.
Alueella on voimassa Kulla-Lappomin rantaosayleiskaava, jossa
kaupan kohteena oleva alue on loma-asuntoaluetta (RA) ja
virkistysaluetta (V).
Projektinjohtopäällikkö on neuvotellut alueen kaupasta
vuokralaisen kanssa. Kaupan kohteeksi sovittiin 2 050 m2:n
kokoinen osa kiinteistöstä Lappom, 434-410-1-66.
Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti rakennuspaikan
lähtöhinta on 35 euroa/m2 siihen asti, kun pinta-ala antaa
rakennusoikeutta. Koska alle 25 prosenttia rakennuspaikan
korkeudesta ylittää korkeuden +2,8 metriä, hintaa korjataan
kertoimella 0,97. Tontti ja rakennuspaikka avautuvat itään, joten
korjauskertoimeksi tulee 0,95. Tontin nro 96 yksikköhinnaksi
tulee täten 33,23 euroa/m2.
Noin 2 000 m2:n alue antaa rakennusoikeutta ja myydään
yksikköhinnalla, kun taas noin 50 m2:n alue, joka ei anna
rakennusoikeutta, myydään 20 prosentilla yksikköhinnasta eli 6,65
eurolla/m2. Rakennusoikeutta antavan alueen hinnaksi tulee 66
455 euroa ja rakennusoikeutta antamattoman alueen hinnaksi 332
euroa. Hintoihin on laskettu mukaan kaksi 1,5 prosentin
vuosikorotusta.
Noin 2 050 m2:n rantatontin nro 96 kauppahinta on 66 787 euroa.
Ostaja maksaa kaupanvahvistajan palkkion ja vastaa
kiinteistönmuodostamiskustannuksista.
Liite nro 9.
Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Ehdotus:

Ptk:n tark.

Kaupunginhallitus päättää, että Loviisan kaupunki myy
kiinteistöstä Lappom, 434-410-1-66, noin 2 050 m2:n määräalan
liitteenä olevan kauppakirjan mukaisesti hintaan 66 787 euroa ja
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valtuuttaa projektinjohtopäällikön allekirjoittamaan kyseessä
olevan kauppakirjan. Kauppakirjaan voidaan tehdä teknisiä
korjauksia.
Päätös:
---

Ptk:n tark.

Päätös ehdotuksen mukainen.
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Rantatontin nro 119 myynti
1051/10.00.02/2021
KH § 170
Valmistelija: projektinjohtopäällikkö Ulf Blomberg, puh. 0440
555 405
Rantatontin nro 119 vuokralainen on pyytänyt saada ostaa noin 2
150 m2:n suuruisen alueen, jonka hän on vuokrannut Loviisan
kaupungilta. Alue on määräala kiinteistöstä Lappom,
434-410-1-66, ja se on noin 2 150 m2:n suuruinen.
Alueella on voimassa Kulla-Lappomin rantaosayleiskaava, jossa
kaupan kohteena oleva alue on loma-asuntoaluetta (RA) ja maa- ja
metsätalousvaltaista aluetta (M). Kaavamääräysten mukaan
rantarakennuspaikan vähimmäispinta-alan on oltava 2 000 m2.
Projektinjohtopäällikkö on neuvotellut alueen kaupasta
vuokralaisen kanssa. Kaupan kohteeksi sovittiin noin 2 150 m2:n
kokoinen alue kiinteistöstä Lappom, 434-410-1-66. Alue koostuu
pääasiassa alkuperäisestä vuokratontista.
Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti rakennuspaikan
lähtöhinta on 35 euroa/m2 siihen asti, kun pinta-ala antaa
rakennusoikeutta. Koska yli 50 prosenttia rakennuspaikasta ylittää
korkeuden +2,8 metriä, hintaa korjataan kertoimella 1,15. Tontti ja
rakennuspaikka avautuvat lounaaseen, joten korjauskertoimeksi
tulee 1,1. Tontin nro 119 yksikköhinnaksi tulee täten 45,61
euroa/m2. Noin 2 000 m2:n alue antaa rakennusoikeutta ja
myydään yksikköhinnalla, kun taas noin 150 m2:n alue, joka ei
anna rakennusoikeutta, myydään 20 prosentilla yksikköhinnasta eli
9,12 eurolla/m2. Rakennusoikeutta antavan alueen hinnaksi tulee
siis 91 226 euroa ja rakennusoikeutta antamattoman alueen
hinnaksi 1 368 euroa. Hintoihin on laskettu mukaan kaksi 1,5
prosentin vuosikorotusta.
Rantatontin nro 119 noin 2 150 m2:n alan kauppahinta on yhteensä
92 594 euroa. Ostaja maksaa kaupanvahvistajan palkkion ja vastaa
kiinteistönmuodostamiskustannuksista.
Liite nro 10.
Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Ehdotus:

Ptk:n tark.

Kaupunginhallitus päättää, että Loviisan kaupunki myy
kiinteistöstä Lappom, 434-410-1-66, noin 2 150 m2:n määräalan
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liitteenä olevan kauppakirjan mukaisesti hintaan 92 594 euroa ja
valtuuttaa projektinjohtopäällikön allekirjoittamaan kyseessä
olevan kauppakirjan. Kauppakirjaan voidaan tehdä teknisiä
korjauksia.
Päätös:
---

Ptk:n tark.

Päätös ehdotuksen mukainen.
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Lautakuntien ja jaostojen päätökset
KH § 171
Seuraavat lautakunnat ovat lähettäneet päätösluettelonsa
kokouksistaan:

Ehdotus:



hyvinvointilautakunta

17.11.2021



rakennus- ja ympäristölautakunta

25.11.2021



elinkeino- ja infrastuktuurilautakunta

2.12.2021



Loviisan Vesiliikelaitos

7.12.2021



tarkastuslautakunta

23.11.2021

Kaupunginhallitus merkitsee päätösluettelot tiedoksi ja ilmoittaa
lautakunnille ja jaostoille, ettei se kuntalain 92 §:n nojalla käytä
otto-oikeuttaan.
Tarkastuslautakunnan pöytäkirja merkitään tiedoksi.

Päätös:
---

Ptk:n tark.

Päätös ehdotuksen mukainen.
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Muut asiat
KH § 172

Päätös:



Kaupunginjohtaja on lomalla 30.–31.12.2021 ja 3.–5.1.2022.



Kaupunki ottaa käyttöön uuden version asiahallintaohjelmasta
1.1.2022. Versiovaihto voi aiheuttaa aikataulullisia ongelmia muun
muassa esityslistojen ja pöytäkirjojen julkaisujen osalta.



Helsingin hallinto-oikeus on antanut päätöksen kunnallisvalitukseen,
joka tehtiin kaupunginvaltuuston päätöksestä 9.7.2020 § 62.

Merkittiin tiedoksi.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.46.

---

Ptk:n tark.

