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Kaupunginhallitus § 1 19.06.2017

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KH § 1 

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.36.

  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

  Kokoukseen on jaettu lisälista.
  Asialistalle otettiin mukaan erillisenä asiana ”Ostotarjous

Kiinteistö Oy Talluddenin omaisuudesta”. Asialistaa muutettiin
siten, että ”Muut asiat” -kohta siirrettiin viimeiseksi.

 ---
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Kaupunginhallitus § 2 19.06.2017

Pöytäkirjantarkastajat

KH § 2 

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Lotte-Marie Uutinen ja
Arja Isotalo.

 ---
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Kaupunginhallitus § 3 19.06.2017

Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano

KH § 3 Valmistelija: hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja Kristina
Lönnfors

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää todeta valtuuston kokouksen 7.6.2017
päätöksistä, että

  1. ne eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi,
  2. eivätkä muutoin ole lainvastaisia,
  3. sekä merkitä päätökset tiedoksi ja panna ne täytäntöön

seuraavasti:

  § 3 Valtuuston vaalilautakunta suhteellisia vaaleja varten:
Lähetetään asianosaisille.

  § 4 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston valinta: Lähetetään
asianosaisille.

  § 5 Kaupunginhallituksen valinta: Lähetetään asianosaisille.

  § 6 Tarkastuslautakunnan valinta: Lähetetään asianosaisille.

  § 7 Keskusvaalilautakunnan valinta: Lähetetään asianosaisille.

  § 8 Maaseutulautakunnan valinta: Lähetetään asianosaisille.

  § 9 Perusturvalautakunnan valinta: Lähetetään asianosaisille.

  § 10 Sivistyslautakunnan valinta: Lähetetään asianosaisille.

  § 11 Sivistyslautakunnan jaostojen valinta: Lähetetään
asianosaisille.

  § 12 Kulttuurilautakunnan valinta: Lähetetään asianosaisille.

  § 13 Vapaa-aikalautakunnan valinta: Lähetetään asianosaisille.

  § 14 Kansalaisopistojen johtokuntien valinta: Lähetetään
asianosaisille.

  § 15 Teknisen lautakunnan valinta: Lähetetään asianosaisille.

  § 16 Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta: Lähetetään
asianosaisille.

  § 17 Rantatien peruskorjauksen lisämäärärahaesitys: Lähetetään
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tekniseen keskukseen ja taloustoimistoon.

  § 18 Lisämäärärahaesitys perusturvakeskuksen
talonrakennusinvestointeihin: Lähetetään perusturvakeskukseen ja
taloustoimistoon.

  § 19 Myllyharjun lukion nimen muuttaminen Loviisan lukioksi
1.8.2017 alkaen: Lähetetään sivistyskeskukseen.

  § 20 Määräalan myynti – Ab Semilax Oy: Lähetetään tekniseen
keskukseen, kehittämispalveluihin ja asianosaisille.

  § 21 Osavuosikatsaus 1–4/2017

  § 22 Kaupunginjohtajan viran haettavaksi julistaminen/viran
täyttäminen

  § 23 Liikuntapoliittinen ohjelma: Lähetetään sivistyskeskukseen.

  § 24 Aurinkoenergian käytön edistäminen, valtuustoaloite

  § 25 Katujen päällystämis- ja korjausvelan selvittäminen,
valtuustoaloite: Lähetetään tekniseen keskukseen.

Päätös: Ehdotuksen mukainen.

 ---
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Kaupunginhallitus § 4 19.06.2017

Kutsuntalautakunnan jäsenten ja varajäsenten nimeäminen

432/00.00.01/2017

KH § 4 Valmistelija: vt. kaupunginjohtaja, hallintojohtaja Kristina
Lönnfors

 Asevelvollisten kutsuntatilaisuuksissa on ennen
kutsuntatoimituksen alkamista pidetty yhteinen avajaistilaisuus,
jonka ohjelma on ollut seuraava:

 - ilmoittaminen vanhimmalle sotilashenkilölle
 - kaupungin edustajan tervehdys
 - seurakunnan edustajan tervehdys
 - veteraanien tervehdys
 - varusmiehen puhe
 - kahvitarjoilu jonka ovat järjestäneet kaupunki ja seurakunta.

 Puolustusvoimien Uudenmaan aluetoimisto esittää, että tämän
vuoden kutsuntapäivänä pidetään vastaavanlainen tilaisuus.

 Loviisan kutsuntatilaisuus pidetään Loviisan liikuntahallissa,
osoite Brandensteininkatu 29, keskiviikkona 23. elokuuta 2017 klo
9.00.

 Kutsuvieraille, toimihenkilöille ja soittokunnalle tarkoitettuun
kahvitukseen (n. klo 9.30) arvioidaan osallistuvan n. 40 henkilöä.

 Mahdolliseen ruokailuun (sopivin ajankohta n. klo 11.30)
osallistuu n. 110 henkilöä Loviisasta.

Ehdotus: Kaartin jääkärirykmentin Uudenmaan aluetoimiston ilmoitus
kutsuntatilaisuudesta merkitään tiedoksi.

 Kaupunginhallitus valitsee 2 jäsentä ja heille varajäsenet
kutsuntalautakuntaan ja nimeää kutsuntatilaisuuteen 2 lääkäriä ja
heille varahenkilön.

 Lisäksi kutsuntatilaisuuteen nimetään kaupungin tervehdyksen
esittäjä.

 Loviisan seurakunnat ja Loviisan kaupunki suorittavat
kustannuksista puolet kumpikin. Kustannukset kirjataan
kaupunginhallituksen käyttövaroihin.

Päätös: Kaupunginhallitus nimesi kutsuntalautakuntaan seuraavat
henkilöt:
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Jäsenet Varajäsenet
   Tom Liljestrand Ralf Sjödahl
  Pasi Laiho  Toni Paakkarinen

  Kutsuntatilaisuuteen lääkäreiksi nimettiin Johan Britschgi ja Juuso
Ylärakkola, varalla Raija Sihvonen ja Arja Helminen.

  Kaupungin tervehdyksen esittäjäksi nimettiin Mia
Heijnsbroek-Wirén.

  Päätös kustannusten osalta ehdotuksen mukainen.

 ---
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Sivistyslautakunta suomenkielinen
jaosto

§ 32 31.05.2017

Kaupunginhallitus § 5 19.06.2017

Oppituntien pituus Myllyharjun lukiossa lukuvuonna 2017-2018

447/12.00.01/2017

SLSO § 32 
Valmistelija ja esittelijä: sivistysjohtaja Thomas Grönholm, puh.
0440 555
250

Lukioasetuksessa määrätään oppitunnin vähimmäispituudeksi 45
minuuttia. Opettajien opetuksellinen työtunti määritellään
virkaehtosopimuksessa 60 minuutiksi, josta 45 minuuttia on
opetusta ja 15 minuuttia muita tehtäviä. OVTES:n A osion 32 §:n
2 momentissa todetaan, että jos koulutuksen järjestämisen
kannalta on tarpeellista, työajan soveltamisesta voidaan erikseen
sopia tapauskohtaisesti luottamusmiehen kanssa.

Myllyharjun lukiossa on käytetty 75 minuutin oppitunteja
lukuvuodesta 2013-2014 lähtien lukuvuosi kerrallaan.
Lukioasetuksesta poikkeavasta oppituntijärjestelmästä solmittiin
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n kanssa,
henkilöstöjaostossa keväällä 2013 sekä kesällä 2014 ja 2015
tehtyjen päätösten mukaisesti paikallisella sopimuksella. Keväällä
2016 kaupunginhallitus on hyväksynyt asiaan liittyvän paikallisen
sopimuksen.

Sekä opiskelijat että pääosa opettajista ovat edelleen tyytyväisiä 75
minuutin tunteihin ja toivovat niiden jatkuvan tulevaisuudessa.
Saatujen kokemusten perusteella 75 minuutin oppitunti on
pedagogisesti sopivan mittainen. 75 minuutin oppituntimalli poisti
lukiosta kaksiviikkojärjestelmän ja antoi väljyyttä
lukujärjestykseen. Harjurinteen koulun vuosiluokkien 7-9 kanssa
yhteisten opettajien aikataulu onnistuu, kun koulujen
lukujärjestykset laaditaan yhteisesti.

Asiasta on myös keskusteltu myös Lovisa Gymnasiumin rehtorin
kanssa. Käytyjen keskustelujen ja tehtyjen yhteisten
kurssisuunnitelmien ja jaksotuksen näkökulmasta molempien
lukioiden rehtorit eivät näe estettä sille että oppituntien pituudet
eroavat lukioissa.  

Liite 4: Paikallinen sopimus 2017-2018

Ehdotus: Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto esittää
kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy Loviisan kaupungin
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paikallisen sopimuksen 75 minuutin oppitunneista
Myllyharjun lukiossa ajalla 1.8.2017 - 31.7.2018.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

 ---

KH § 5 Liite nro 1.

 Esittelijä: hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja Kristina Lönnfors

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Loviisan kaupungin
paikallisen sopimuksen 75 minuutin oppitunneista Myllyharjun
lukiossa ajalla 1.8.2017-31.7.2018.

Päätös: Ehdotuksen mukainen.

 ---
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Kaupunginhallitus § 6 19.06.2017

Yleisen ja konsernihallinnon viranhaltijoiden ratkaisuvalta hankinta-asioissa

510/02.00/2017

KH § 6 Valmistelijat: vt. kaupunginjohtaja Kristina Lönnfors
   talousjohtaja Kirsi Kettunen
   talousasiantuntija Antti Kärkkäinen

 Kaupunginhallitus päättää vastuualueidensa hankintojen
suorittamisensa. Lisäksi kaupunginhallitus ratkaisee asiat, jotka
koskevat keskitetysti useille hallintokunnille suoritettavia
hankintoja. Kaupunginhallitus voi siirtää päätösvaltaansa
alaiselleen viranhaltijalle. Hankintavaltuuksien myöntäminen
viranhaltijoille mahdollistaa käytännössä pienhankintojen
nopeamman ja yksikertaisemman suorittamisen.

 Kaupunginhallitus määrää päätösvaltasiirron rajat. Siirtopäätös on
voimassa korkeintaan valtuustokauden. 

 Viranhaltijoiden hankintavaltuuksia esitetään lisättäväksi
valtuustokaudelle 2013–2016 hyväksytyistä rajoista. Perusteena
ovat hankintalain kynnysarvojen nostaminen vuoden 2017 alusta
ja yleiset hintatason muutokset. Hankintavaltuuksien on hyvä olla
työn suorittamisen kannalta mielekkäitä ja yhtenäisessä linjassa
kaupungin organisaatiossa. Hallintojohtajan, kehittämisjohtajan ja
talousjohtajan hankintavaltuuksien ylärajaksi esitetään nykyistä
hankintalain kansallisen kynnysarvon alarajaa. Kaupunginjohtajan
hankintavaltuudet esitetään tätä suuremmiksi viran luonteeseen
liittyen ja jotta kaupunginjohtajan hankintavaltuudet ovat linjassa
lautakunnille esitettävien hankintavaltuuksien kanssa. 

 Hankinnat on aina suoritettava talousarvion määrärahojen
puitteissa. Kaupungin pienhankintaohjeiden mukaan kaikista
vähintään 7 500 euron arvoisista hankinnoista on tehtävä
kirjallinen hankintapäätös, johon on liitettävä
oikaisuvaatimusohjeet.

 Liite nro 2.
 Valtuustokauden 2013–2016 hankintavaltuudet

 Esittelijä: hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja Kristina Lönnfors
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Ehdotus: Kaupunginhallituksen alaisilla vastuualueilla käytetään
valtuustokaudella 2017–2021 ratkaisuvaltaa hankinnoissa alla
olevan taulukon mukaisesti. Taulukon luvut ovat verottomia ja
tarkoittavat summia, joihin kaupunki sitoutuu. Sopimuskauden
pituus on huomioitava laskelmissa hankinnan arvosta.

Kaupunginjohtaja 150 000 euroa
ratkaisuvalta koskee myös

keskitettyjä hankintoja (usean
keskuksen yhteishankinnat)

Hallintojohtaja 60 000 euroa
Talousjohtaja 60 000 euroa
Kehittämisjohtaja 60 000 euroa
Talousasiantuntija 30 000 euroa
Tietohallintopäällikkö 30 000 euroa
Henkilöstöpäällikkö 30 000 euroa
Viestintä- ja
markkinointi-asiantuntija

30 000 euroa

 Viranhaltijat voivat siirtää päätösvaltaansa edelleen alaiselleen.
Kaupunginhallitus ratkaisee hankinta-asiat, jotka ylittävät mainitut
raja-arvot. Viranhaltija voi katsoessaan tarpeelliseksi tuoda
kaupunginhallituksen ratkaistavaksi myös hankintoja, jotka
alittavat mainitut raja-arvot.

 Tämä päätös on voimassa korkeintaan valtuustokauden
2017–2021 loppuun.

Päätös: Ehdotuksen mukainen.

 ---
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Kaupunginhallitus § 7 19.06.2017

Vuokrasopimuksen irtisanominen / Teknisen keskuksen tilat

511/10.00/2017

KH § 7 Valmistelijat: tekninen johtaja Ulf Blomberg ja tilapäällikkö Antti
Kinnunen

 Tekninen keskus on vuokratiloissa osoitteessa Kuningattarenkatu
15. Tarkoituksena on siirtää nämä toiminnot omiin tiloihin siinä
vaiheessa kun perusturvakeskukselle on saneerattu tilat
terveyskeskuksen tiloihin. Tällöin perusturvakeskukselta vapautuu
hallintotilat osoitteesta Degerbynkatu 21 ja sosiaalitoimiston tiloja
osoitteesta Itäinen Tullikatu 18.  

 Hankkeen aikataulu:
 Terveyskeskukselta vapautuu tiloja tammikuussa 2018, kun

Harmaakallion palvelutalo valmistuu.
 Terveyskeskuksen tiloja muutetaan toimistokäyttöön keväällä 2018.
 Perusturvakeskus muuttaa terveyskeskuksen tiloihin

touko-kesäkuussa 2018.
 Tekninen keskus muuttaa osoitteisiin Degerbynkatu 21 ja Itäinen

Tullikatu 18 elokuussa 2018.

 Teknisen keskuksen tilojen vuokranantaja on Brickbiz Ltd Oy.
Vuokra on 10 627,61 euroa kuukaudessa ja vuokrasopimuksen
irtisanomisaika on 12 kuukautta.

 Vesiliikelaitoksen osalta tilakysymys on tässä vaiheessa vielä
avoin.

  Esittelijä: hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja Kristina Lönnfors

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää irtisanoa Brickbiz Ltd Oy:n kanssa
solmiman vuokrasopimuksen teknisen keskuksen käyttämistä
tiloista päättyväksi 31.8.2018.

Päätös: Ehdotuksen mukainen.

 ---
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Kaupunginhallitus § 176 05.06.2017
Kaupunginhallitus § 8 19.06.2017

Rantatontin nro 191 myynti

479/10.00.02/2017

KH § 176 Valmistelija: tekninen johtaja Ulf Blomberg, puh. 0440 555 405

 Rantatontin nro 191 vuokralainen on pyytänyt saada ostaa
Loviisan kaupungilta vuokraamansa alueen. Hän on toivonut, että
tonttia muutetaan hieman siten, että tonttiin liitetään puolet tontin
ja naapurin tontin välisestä rantakaistaleesta. Lisäksi tonttia
suurennetaan ylöspäin niin, että saadaan hieman korkeammalla
sijaitseva alue. 

 Loviisan kaupunginvaltuusto on 10.12.2014 päätöksellään, § 154,
vahvistanut rantatonttien myyntiperiaatteet.

 Alueella on voimassa Kulla-Lappomin rantaosayleiskaava, jossa
kaupan kohteena oleva alue on suurimmalta osalta
loma-asuntoaluetta (RA) ja pieneltä osalta maa- ja
metsätalousvaltaista aluetta (M). Kaavamääräysten mukaan
rakennuspaikan rakennusoikeus määräytyy tehokkuudella 0.05,
ollen kuitenkin enintään 250 m2.

 Kaupungingeodeetti ja tekninen johtaja ovat neuvotelleet
vuokralaisen kanssa alueen kaupasta. Kaupan kohteeksi on sovittu
noin 3 430 m2:n kokoinen määräala kiinteistöstä Lappom
434-410-1-66. 

 Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti 3 000–5 000 m2:n
suuruisen rantarakennuspaikan lähtöhinta on 3 430 m2:n
suuruuden mukaan 32,85 euroa/m2. Nyt kyseessä olevan
rantatontin osalta perushintaa korjataan avautumisilmansuunnan
perusteella. Tontti avautuu lounaaseen, joten korjauskertoimeksi
tulee 1,15. Rantatontin nro 191 yksikköhinta on siten 37,78
euroa/m2.

 Rantatontin nro 191 kauppahinta lisäalueineen on yhteensä 129
577,00 euroa. Ostaja maksaa kaupanvahvistajan palkkion ja vastaa
kiinteistönmuodostamiskustannuksista.

 Liite nro 59.

 Esittelijä: hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja Kristina Lönnfors

Ehdotus: Loviisan kaupunki myy noin 3 430 m2:n kokoisen määräalan
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kiinteistöstä Lappom 434-410-1-66 liitteenä olevan kauppakirjan
mukaisesti ja valtuuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan ko.
kauppakirjan.

Päätös: Jäsen Mikael Karlsson esitti jäsen Agneta Almin kannattamana
asian palauttamista. 

  Kaupunginhallitus palautti yksimielisesti asian lisäselvityksiä
varten.

 ---

KH § 8 Liite nro 3.

 Esittelijä: hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja Kristina Lönnfors

Ehdotus: Loviisan kaupunki myy noin 3 430 m2:n kokoisen määräalan
kiinteistöstä Lappom 434-410-1-66 liitteenä olevan kauppakirjan
mukaisesti ja valtuuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan ko.
kauppakirjan.

Päätös: Ehdotuksen mukainen.

 ---
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Kaupunginhallitus § 9 19.06.2017

Lausunto kaupunginvaltuuston päätöksen 8.3.2017 § 24 johdosta tehdystä
kunnallisvalituksesta

731/10.00.02/2016, 415/10.00.02/2016

KH § 9 Valmistelija ja esittelijä: hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja
Kristina Lönnfors

 Helsingin hallinto-oikeus on pyytänyt kaupunginhallitusta
hankkimaan kaupunginvaltuuston lausunnon kaupunginvaltuuston
8.3.2017 § 24 tekemän päätöksen johdosta tehdystä
kunnallisvalituksesta. Samalla kaupunginhallitukselle on
kaupungin puhevallan käyttäjänä varattu tilaisuus antaa
selityksensä asiassa.

 Kaupungin hallintosäännön 27 §:n 1 kohdan mukaan
kaupunginhallitus päättää lausunnon antamisesta
kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdystä valituksesta, jos
kaupunginhallitus katsoo, ettei kaupunginvaltuuston päätöstä ole
valituksessa esitetyillä perusteilla kumottava. Näin ollen
lausunnon asiassa antaa kaupunginhallitus. 

 Valittajat, jotka koostuvat Harmaakallion ennen hinnanalennusta
myytyjen tonttien (3 kpl) ostajista, ovat valituksessaan katsoneet,
että kaupunginvaltuuston päätös alentaa pysyvästi Harmaakallion
tonttien hintaa on yhdenvertaisuuslakiin (1325/2014) 2. luvun 5.
pykälään viitaten eriarvoistava, minkä lisäksi valittajat ovat
hallintolain (434/2003) 2. luvun 6. pykälään viitaten katsoneet,
että päätös ei kohtele heitä tasa-arvoisesti. Valittajat ovat vuonna
2013 ja 2014 ostaneet tonttinsa 28 euron neliöhintaan. Ostaessaan
tonttinsa heillä ei ole ollut tiedossaan, että kaupunki mahdollisesti
alentaisi myöhemmin tonttien hintaa. Valituksessaan valittajat
vaativat ensisijaisesti, että heille korvataan heidän tonteistaan
maksamansa neliöhinnan (28 euroa neliömetriltä) ja nyt alennetun
neliöhinnan (20 euroa neliömetriltä) erotus. Toissijaisena
vaatimuksena on, että edellä mainitusta erotuksesta korvataan 50
prosenttia.

 Helsingin hallinto-oikeudelle ehdotetaan annettavaksi seuraava
lausunto kunnallisvalituksen johdosta:

 Loviisan kaupunginvaltuuston päätöksestä 8.3.2017 § 24 tehty
kunnallisvalitus tulee hylätä kokonaisuudessaan perusteettomana.

 Perustelut:
 Kaupunginvaltuusto päätti 8.3.2017 § 24 vahvistaa asumiseen

tarkoitettujen tonttien osalta alennusprosentit / myyntihinnat
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seuraavasti:

1. vakituiseen asumiseen tarkoitettujen tonttien ostajille alennusprosentti
on 30 % vuosina 2017–2018. Alennus koskee ainoastaan 8.3.2017
jälkeen tehtyjä rakentamattomien tonttien varauksia ja kauppoja.
Mikäli tontit vuokrataan, perustuu vuosivuokra alentamattomaan
hintaan.

2. Harmaakallion tonttien uusi pysyvä hinta on 20 euroa neliömetriltä
1.5.2017 alkaen. Harmaakallion tonteille ei myönnetä määräaikaista
kampanja-alennusta.

 Päätöstä alentaa Harmaakallion tonttien neliöhintaa on pykälän
valmistelutekstissä perusteltu seuraavasti: ”Kaupunginvaltuusto
päätti kokouksessaan 11.4.2012 § 48 Harmaakallion tonttien
hinnaksi 28 euroa per neliö. Tontin hinnaksi olisi silloin
muodostunut 35 euroa neliömetriltä, mikäli infrastruktuurin
rakentamiskustannus ja raakamaan hinta olisi huomioitu
täysimääräisesti. Vuosien aikana kysyntää Harmaakallion tonttien
osalta ei kuitenkaan ole ollut riittävästi, mistä syystä katsottiin
perustelluksi alentaa Harmaakallion tonttien hinnat pysyvästi
siten, että ne 1.5.2017 alkaen maksavat 20 euroa neliömetriltä.”

 Harmaakallion kyseessä olevia tontteja on 12 kappaletta. Näistä
kolme tonttia (eli valittajien omistamat tontit) myytiin vuosina
2013 ja 2014. Vuoden 2014 jälkeen tonteilla ei ole ollut kysyntää,
eli tontteja ei ole myyty ainoatakaan lähes kolmeen vuoteen. Uusi
alennettu hinta koskee siis yhdeksää myymättä olevaa tonttia. 

 Hyvää hallintoa koskevat perussäännökset asettavat viranomaisten
toiminnalle laadulliset vähimmäisvaatimukset. Nämä vaatimukset
on koottu hallintolain 2. lukuun, Hyvän hallinnon perusteisiin.
Muun muassa hallintolain 6. §:än säännökset hallinnon
oikeusperiaatteista ohjaavat viranomaisten harkintavaltaa. Pykälän
säännösten mukaan viranomaisen on kohdeltava hallinnossa
asioivia tasapuolisesti ja käytettävä toimivaltaansa yksinomaan
lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien
on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun
päämäärään nähden. Niiden on suojattava oikeusjärjestyksen
perusteella oikeutettuja odotuksia. 

 Yhdenvertaisuuden periaate on ilmaistu perustuslain 6. §:ssä,
jonka mukaan ihmiset ovat yhdenvertaiset lain edessä.
Oikeudellisesti samanlaisissa tapauksissa asia on ratkaistava
samalla tavalla. Yhdenvertaisuusperiaate edellyttää päätöksenteon
johdonmukaisuutta, viranomainen ei voi muuttaa aikaisempaa
hallintokäytäntöään ilman perusteltua syytä. 

 Suomen taloudellinen tilanne on ollut haastava monien vuosien
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ajan ja rakentaminen laantui huomattavasti myös kansallisella
tasolla. Loviisan kaupunki on jo monen vuoden ajan kärsinyt
tilanteesta, jossa uudisrakentaminen on ollut hyvin vähäistä eikä
asetettuihin tavoitteisiin rakentamisen ja väestökehityksen osalta
ole päästy.

 Loviisan kaupungin 14.12.2016 vahvistetussa strategiassa vuosille
2017–2022 yhtenä päätavoitteena on pitää kaupungin talous
tasapainossa ja väestökehitys positiivisena. Yhtenä keinona tämän
strategisen tavoitteen saavuttamiseksi on kirjattu edellytysten
luominen muuttovoitolle lisäämällä työmahdollisuuksia ja
vuokra-asuntotarjontaa sekä markkinoimalla turvallisia ja
viihtyisiä rakennuspaikkoja. Strategian mukaan Loviisan
kaupungin tavoitteena on, että vuosina 2016–2017 Loviisan
rakennetaan 139 uutta omistusasuntoa (eli 28 omistusasuntoa
vuodessa). Päätös alentaa asumiseen tarkoitettujen tonttien hintaa
tietyksi ajaksi ja Harmaakallion tonttien hintaa pysyvästi tukee
strategian tavoitetta positiivisesta väestökehityksestä ja tavoitettua
omistusasuntojen määrän toteutumista. 

 Kaupungin odotukset Harmaakallion asuntoalueen kehittymisen
osalta eivät ole toteutuneet odotetusti. Huolimatta merkittävistä
panostuksista alueen kaavoitukseen, infrastruktuuriin ja
markkinointiin, alue ei ole herättänyt odotettua kiinnostusta ja
valmiista tonteista vain kolme tonttia kahdestatoista on myyty.
Edellisen tontin myynnistä on kulunut lähes kolme vuotta.
Toimenpiteet, joilla pyritään edistämään alueen tonttien myyntiä,
kuten tehty päätös tonttien neliöhinnan alentamisesta, on
kaupungin osalta sekä perusteltuja että tarkoituksen- ja
johdonmukaista. Päätös myyntihinnan pysyvästä alentamisesta on
linjassa kaupungin strategisten tavoitteiden kanssa ja
päätäntävaltaa asiassa on käyttänyt kaupungin korkein toimielin. 

 Vaatimus kaupungin asukkaiden yhdenvertaisesta kohtelusta ei
voi johtaa tulkintaan, jossa kaupunki ei perustellusta syystä voisi
muuttaa tuotteidensa ja palveluidensa hinnoittelua korvaamatta
hintaeroa tuotteen tai palvelun jo hankkineille kuntalaisille. 

 Liite nro 4.
 lausuntopyyntö ja valituskirjelmä.

Ehdotus:  Kaupunginhallitus päättää antaa yllä olevan lausunnon
hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä 8.3.2017 §
24 tehdyn kunnallisvalituksen johdosta.

 Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.
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  Pykälä tarkastettiin välittömästi.

 ---
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Kaupunginhallitus § 10 19.06.2017

Lautakuntien ja jaostojen päätökset

KH § 10 Seuraavat lautakunnat ovat lähettäneet päätösluettelonsa
kokouksistaan:

 sivistyslautakunta ruotsinkielinen jaosto 22.5.2017

 sivistyslautakunta 31.5.2017

 sivistyslautakunta suomenkielinen jaosto 31.5.2017

 Loviisan Vesiliikelaitos 31.5.2017

 rakennus- ja ympäristölautakunta 1.6.2017

Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi ja ilmoittaa lautakunnille ja
jaostoille, ettei se kuntalain 51 §:n nojalla käytä otto-oikeuttaan.

Päätös: Ehdotuksen mukainen.

 ---
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Kaupunginhallitus § 11 19.06.2017

Ilmoitusasioita kaupunginhallitukselle tiedoksi

507/10.02.00/2017, 508/00.04.01/2017, 509/00.04.01/2017, 530/00.04.01/2017,
532/00.04.01/2017

KH § 11 
a) Uudenmaan liitto, maakuntahallitus, pöytäkirjanote § 7 24.5.2017

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksen hyväksyminen.

b) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallituksen pöytäkirja
12.6.2017.

c) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallituksen pöytäkirja
5.6.2017.

d) Kutsu Uudenmaan vaalipiirin kuntapäiville ja seminaariin 5.9.2017.

e) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallituksen pöytäkirja
15.6.2017.

f) Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston pöytäkirja 24.5.2017.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 ---
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Kaupunginhallitus § 12 19.06.2017

Vuosien 2018–2020 talousarvio- ja taloussuunnitelma, suunnitteluohjeet

515/02.02.00/2017

KH § 12 Valmistelijat: talousjohtaja Kirsi Kettunen ja talousasiantuntija
Antti Kärkkäinen

 Kuntalain mukaisesti valtuuston on vuoden loppuun mennessä
hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio
ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.
Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on
hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi
vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on
taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja
-suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa
ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.
Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja
kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.
Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän
vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden
alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää
yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona
katetaan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan
tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä
osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio
voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. 

 Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja
tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Loviisan
kaupungin ja Loviisan Vesiliikelaitoksen kirjanpidollinen tulos oli
tilinpäätöksessä 2016 0,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen.
Kaupungin ja vesiliikelaitoksen yhteenlasketussa taseessa on
kertynyttä ylijäämä 17,4 miljoonaa euroa. Tilikauden 2017
tuloksen ennustetaan alkuvuoden toteumatietojen perusteella
olevan 2,3 miljoonaa euroa alijäämäinen. 

 Sosiaali- ja terveystoimen tehtävät on tarkoitus siirtää maakunnille
vuoden 2019 alusta alkaen ja kehyksessä on pyritty arvioimaan
muutoksen vaikutuksia parhaan saatavilla olevan tietämyksen
mukaan. Siirtymä tarkoittaa suuria muutoksia kaupungin talouden
tasapainoon ja organisaatioon. Suunnitelmakausi ulottuu vuosille
2018–2020. Kaupungin investointisuunnitelman mukaisesti
vuoden vaihteessa valmistuu Harmaakallion palvelutalo ja
seuraavana vuonna käynnistyvät suuret kouluinvestointihankkeet
keskustassa ja Koskenkylässä. 
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 Toimintakulujen supistaminen ja tulovirtojen lisääminen tulevat
olemaan välttämättömiä liiallisen velkaantumisen välttämiseksi.
Tulevina vuosina talouden tasapainottamistoimenpiteet ovatkin
välttämättömiä. Tuloja on pystyttävä lisäämään ja
toimintakulurakennetta karsittava. Käyttötalouden
kokonaismenoraami vuodelle 2018 on -105 237 841 euroa.
Keskuskohtaiset raamit ja tarkemmat suunnitteluohjeet liitteessä.

 Keväällä hyväksytyn hallintosäännön mukaan talousarvion
sitovuustaso on aikaisemmasta poiketen toimielintasoinen.
Tarkoituksena ei ole ollut muuttaa aikaisempaa käytäntöä, jossa
sitovuustaso on keskuskohtainen. Hallintosääntöä tullaan syksystä
ehdottamaan korjattavaksi tältä osin.

 Liite nro 5.

 Esittelijä: hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja Kristina Lönnfors

Ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy suunnitteluohjeet liitteen mukaisesti.

Päätös: Vähäisiä muutoksia liitteisiin.

  Päätös ehdotuksen mukaan.

 ---
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Kaupunginhallitus § 13 19.06.2017

Siivous- ja ruokapalveluiden uudelleenorganisointi sekä palvelussuhde-ehtojen
muutokset 1.8.2017 lukien

516/01.00.02/2017

KH § 13 Valmistelijat: talousjohtaja Kirsi Kettunen, talousasiantuntija
Antti Kärkkäinen, ruokapalvelupäällikkö Annika Kuusimurto,
siivouspäällikkö Tuija Niemeläinen ja henkilöstöpäällikkö Jan
Rosenström

 Loviisan kaupungin siivous- ja ruokapalveluissa on vuonna 2016
tehdyn keittiöverkkoselvityksen perusteella valmisteltu laaja
kehittämishanke, jonka tarkoituksena on organisoida toiminta
uudenaikaisemmaksi ja tehokkaammaksi. Kaupunginhallitus on
keittiöverkkoselvityksen pohjalta irtisanonut
ostopalvelusopimuksen ISS Oy:n? kanssa ja päättänyt, että
kaupunki tuottaa palvelun pääosin itse 1.8.2017 alkaen.
Ostopalvelutoiminta kuitenkin jatkuu esimerkiksi Hemgårdenin
ruokapalveluiden osalta Harmaakallion uuden
palveluasumisyksikön valmistumiseen saakka.

 Muutoksen yhteydessä on tarpeen tarkastella siivous- ja
ruokapalveluissa noudatettavia työaikajärjestelyjä sekä ottaa
käyttöön uusi tehtävänimike. Lisäksi on tarkoitus vahvistaa eräille
tehtäville uudet tehtäväkohtaiset palkat. 

 Siivous- ja ruokapalveluissa on noudatettu kuntaliitoksen aikaisia
työaikajärjestelyjä, joita on pidettävä vanhentuneina ja
epätarkoituksenmukaisina. Terveyskeskuksessa työskentelevillä
siivous- ja ruokapalveluhenkilöstöllä on eri työaikamuoto kuin
muualla organisaatiossa vastaavaa työtä tekevillä.
Terveyskeskuksessa työskentelevät ovat jaksotyössä kun taas
muualla työskentelevät ovat yleistyöajan piirissä. Jaksotyötä tulee
soveltaa lähinnä ympärivuorokautisessa hoito- ja hoivatyössä. 

 Viikoittainen työaika on kummassakin edellä mainitussa
työaikamuodossa sama, 38 tuntia ja 45 minuuttia, mutta keskeinen
ero liittyy ruokatauon järjestämiseen. Jaksotyössä olevilla
työntekijöillä on mahdollisuus aterioida työaikana kun taas
yleistyöajassa ruokailu ei sisälly työaikaan. Tilanne, jossa samaa
työtä tekevillä on erilaiset palvelussuhteen ehdot, on kestämätön.
Tämän vuoksi ehdotetaan työaikamuodon yhdenmukaistamista
siten, että kaikilla työntekijöillä on ruokatauko, joka ei sisälly
työaikaan. 
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 Osana siivous- ja ruokapalveluiden uudelleenjärjestämistä
laajennetaan myös eräiden työntekijöiden toimenkuvia siten, että
työtehtäviin kuuluu sekä siivous- että ruokapalvelutehtäviä.
Jatkossa siivous- ja ruokapalveluiden moniosaaja vastaa joissakin
kohteissa itsenäisesti sekä ruoka- että siivouspalvelun tehtävistä.
Koko henkilökunnalle tehtiin helmikuussa osaamiskartoitus, jonka
perusteella käynnistettiin moniosaajan ammattiin tähtäävä
räätälöity täsmäkoulutus, johon kaikki halukkaat saivat osallistua. 

 Työaikamuodon muutoksen ja uusien tehtäväsisältöjen lisäksi on
tarkoitus tarkistaa tehtäväpalkkoja niin, että palkat vastaavat
tehtävien vaativuutta. Tehtäväkohtaisissa palkoissa on ollut pieniä
eroja, joita ei voida perustella tehtävien vaativuuden eroilla.
Kunta-alan prosentuaaliset yleiskorotukset ovat myös jossain
määrin lisänneet näitä eroja. Tämän vuoksi on syytä yhtenäistää
tehtäväpalkkoja. Tämä tehdään vahvistamalla siivoojille,
laitoshuoltajille sekä uusille siivous- ja ruokapalveluiden
moniosaajille uudet tehtäväkohtaiset palkat. Tehtäväkohtaiset
kuukausipalkat olisivat 1.8.2017 alkaen seuraavat: siivooja 1 766
euroa, laitosapulainen 1 816 euroa ja moniosaaja 1 866 euroa.
Uusien palkkojen vuoksi palkkamenot kasvavat hieman.
Yhdenmukaistamisen kustannusvaikutus on kuitenkin vähäinen
ottaen huomioon uudistuksen tuomat toiminnalliset ja taloudelliset
hyödyt. Perusteettomien palkkaerojen tasoittaminen on joka
tapauksessa välttämätöntä työntekijöiden tasapuolisen kohtelun
periaatteen näkökulmasta.

 Henkilöstöä on informoitu useissa työpaikkakokouksissa siivous-
ja ruokapalveluiden uudelleenorganisoinnista. Koko henkilöstölle
yhteisiä infotilaisuuksia on pidetty 8.2.2017 ja 11.5.2017.
Muutokseen liittyvä yhteistoimintaneuvottelu pidettiin 9.6.2017.

 Esittely: hallintojohtaja, vs. kaupunginjohtaja Kristina Lönnfors

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että siivous- ja ruokapalveluiden
uudelleenorganisointi toteutetaan 1.8.2017 lukien. Siivous- ja
ruokapalveluissa siirrytään noudattamaan yleistyöaikaa, 38 tuntia
ja 45 minuuttia viikossa. Ruokailuun käytettävä aika ei enää
sisälly työaikaan. Lisäksi vahvistetaan seuraavat uudet
tehtäväpalkat: siivooja 1 766 euroa kuukaudessa, laitosapulainen 1
816 euroa kuukaudessa ja siivous- ja ruokapalveluiden moniosaaja
1 866 euroa kuukaudessa.
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Päätös: Ehdotuksen mukainen.

 ---
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Kaupunginhallitus § 14 19.06.2017

Hankintapäätös siivouspalveluiden hankinnassa Loviisan kaupungille

116/02.08.00/2017

KH § 14 Valmistelijat: hankinta-asiantuntija Johanna Heikel, puh. 0440
555 831, siivouspalvelupäällikkö Tuija Niemeläinen, puh. 0400
981 286.

 Hankinnan kohteena on Loviisan kaupungin omana työnä
hoidettujen kohteiden siivouspalvelu Liljendalissa, Tesjoella,
Valkossa ja keskustassa. Siivouspalvelu sisältää
ylläpitosiivoustyöt, määräaikaiset työt ja perussiivoukset. Lisäksi
palvelu sisältää hygieniatarvikkeiden täydennyksen, mattojen
huollon ja yleisten tilojen kukkien kastelun. Tavoitteena on, että
hankintasopimukset solmitaan 1.8.2017. Sopimusten kesto osien
1, 2 ja 4 osalta on 1.8.2017–31.12.2018.

 Hankinta on jaettu osatarjouspyyntöihin.

 Osatarjouspyyntö 1: Liljendal

 Osatarjouspyyntö 2: Tesjoki

 Osatarjouspyyntö 3: Valko (Tämän osalta sopimuskausi on
1.1.2018–31.12.2018.)

 Osatarjouspyyntö 4: Keskusta

 Hankintamenettelynä oli sellainen avoin menettely, että kaikki
tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset täyttävä tarjoaja
voi jättää tarjouksensa. Hankintamenettelyssä hyväksyttiin
osatarjoukset. Tarjouksen oli mahdollista koskea kaikkia osia tai
tarjoajan valitsemia osia. Tarjoaja voi tulla valituksi vain yhteen
osaan.

 Kansallinen hankintailmoitus julkaistiin HILMA-tietokannassa ja
Tarjouspalveluportaalissa 16.5.2017. Hankinnasta ei esitetty
kysymyksiä.

 Tarjoukset tuli toimittaa sähköisesti osoitteeseen
https://tarjouspalvelu.fi/loviisa 5.6.2017 klo 10.00 mennessä.
Tarjoukset avattiin 5.6.2017 klo 10.10 kahden henkilön läsnä
ollessa. 

 Määräaikaan mennessä tarjouksia saapui seuraavasti:

 Osatarjouspyyntö 1: Oy Marita Wikman Ab, SOL Palvelut Oy
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 Osatarjouspyyntö 2: Oy Marita Wikman Ab, SOL Palvelut Oy,
RTK-Palvelu Oy

 Osatarjouspyyntö 3: Cleantec Oy, Inhouse Partners Oy, Oy Marita
Wikman Ab, SOL Palvelut Oy, RTK-Palvelu Oy

 Osatarjouspyyntö 4: Cleantec Oy, Inhouse Partners Oy, Oy Marita
Wikman Ab, SOL Palvelut Oy, RTK-Palvelu Oy.

 Tarjoajien kelpoisuus ja tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus
tarkistettiin 5.6.2017 pidetyssä kokouksessa, jossa olivat läsnä
siivouspäällikkö Tuija Niemeläinen ja hankinta-asiantuntija
Johanna Heikel.

 Tarjoajan soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset olivat
samat kaikissa osatarjouspyynnöissä. Kaikki tarjoajat täyttivät
tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset ja kaikki tarjoukset
täyttivät tarjoukselle asetetut vähimmäisvaatimukset.

 Valintaperusteena oli halvin hinta. Osatarjouspyynnöittäin
edullisimman hinnan tarjosivat:

1. Liljendal: SOL Palvelut Oy, vertailuhinta 16 307,80 euroa,
hintapisteet 100

2. Tesjoki: Oy Marita Wikman Ab, vertailuhinta 8 260,00 euroa,
hintapisteet 100

3. Valko: RTK-Palvelu Oy, vertailuhinta 15 669,76 euroa, hintapisteet
100

4. Keskusta: Inhouse Partners Oy, vertailuhinta 40 436,00 euroa,
hintapisteet 100.

 Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä.

 Hankinnan vuosittainen kustannus on vuonna 2017 noin 27 000
euroa ja vuonna 2018 noin 80 000 euroa. Kustannus on
siivouspalveluiden määrärahan käyttöä. 

 Liite nro 6.

 Esittelijä: hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja Kristina Lönnfors

Ehdotus:  Kaupunginhallitus päättää valita osatarjouspyynnöittäin seuraavat
edullisimman hinnan tarjonneet tarjoajat siivouspalveluiden
toimittajiksi:

1. Liljendal: SOL Palvelut Oy
2. Tesjoki: Oy Marita Wikman Ab
3. Valko: RTK-Palvelu Oy
4. Keskusta: Inhouse Partners Oy.
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 Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen
allekirjoittamisella. Hankintasopimukseen sovelletaan JYSE 2014
Palvelut -sopimusehtoja.

 Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

  Pykälä tarkastettiin välittömästi.

 ---
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Kaupunginhallitus § 124 15.05.2017
Kaupunginhallitus § 15 19.06.2017

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän (IUKKY) perussopimuksen muutos 1.6.2017
lukien

399/12.00/2017

KH § 124 
Valmistelijat:sivistysjohtaja Thomas Grönholm, puh. 0440 555
250 ja hankkeen muutosjohtaja Kurt Torsell

Itä-Uudenmaan ammatillisen koulutuksen omistajat ovat syksyllä
2016 sopineet järjestelyistä, joilla alueen ammatillisen
koulutuksen järjestämisedellytyksiä varmistetaan kokoamalla
järjestäjät isommiksi toimijoiksi. 

Itä-Uudenmaan ammatillisen koulutuksen järjestelyjä varten
perustettiin vuoden 2016 lopulla ohjausryhmä, joka palkkasi
muutosjohtajan valmistelemaan järjestelyjen käytännön toteutusta.
Osana kokonaisuutta ohjausryhmä päätti uudistaa kuntayhtymien
perussopimukset kahdessa vaiheessa.

Ensimmäisessä vaiheessa perussopimukset muutetaan uuden
kuntalain mukaisiksi ja samalla kuntayhtymät muutetaan yhden
toimielimen kuntayhtymäksi (Kuntalaki 61§). Tavoitteena on
parantaa ja selkiyttää omistajaohjausta Itä-uudenmaan
ammatillisen koulutuksen valmistelun aikana ja samalla turvata
kuntayhtymien jäsenkuntien vaikuttamismahdollisuudet
ammatillisen koulutuksen järjestelyjen yhteydessä.

Kuntayhtymien ensimmäisen vaiheen perussopimukset on
muokattu pääosin Kuntaliiton perussopimusmallin mukaisiksi.
Peruspääomaosuuksien jakoon on tehty Itä-Uudenmaan
koulutuskuntayhtymän osalta muutosehdotus, jolla varaudutaan
Edupoli liikelaitoksen liittämiseen  osaksi kuntayhtymää
31.12.2017 mennessä. Edupolin toiminta 1.6 – 31.12.2017 on
turvattu siirtymäsäännöksillä. 

Jäsenkuntien oikeudet ja velvollisuudet säilyvät entisellään
kuntayhtymän purkamisen ja laajentumisen osalta. Myös
äänimääräleikkurit on säilytetty.

Uuden kuntalain mukaiset omistajaohjaukseen, konserniohjeeseen,
talouden ja toiminnan raportointiin ja alijäämän kattamiseen
liittyvät säännökset on lisätty perussopimusluonnoksiin.
Kuntaliiton perussopimusmallien rakenteesta johtuen,
peruspääomaa ja jäsenkuntaosuuksia koskevat kohdat on siirretty
taloutta koskevaan kappaleeseen.
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Yhden toimielimen kuntayhtymää koskevat kuntalain 61 §:n
säännökset. Jäsenkunnat valitsevat jäsenet kuntayhtymän ylimpään
toimielimeen, joka on hallitus (yhden toimielimen kuntayhtymässä
hallituksen jäsenten valinnassa ei tarvitse noudattaa poliittisen
suhteellisuuden vaatimusta). Lisäksi jäsenkunnat valitsevat
tarkastuslautakunnan jäsenet, tilintarkastusyhteisön ja päättävät
vastuuvapaudesta. Mikäli jäsenkunnat eivät pääse
yksimielisyyteen niiden päätettäväksi kuuluvista asioista,
kutsutaan koolle yhtymäkokous, johon jäsenkunnat valitsevat
edustajat. Yhtymäkokouksessa yhden jäsenkunnan päätösvalta on
leikattu vastaavalla tavalla kuin aiemmissa perussopimuksissa.
Perussopimusta on valmisteltu ohjausryhmässä sovitulla tavalla
muutosjohtajan toimesta, esitelty itä-uudenmaan kunnanjohtajille
sekä annettu mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentoida
perussopimusluonnosta.

Taustamateriaalina tallennettu GambitDocs:iin: FCG:n selvitys
27.4.2017
" Itä-Uudenmaan ammatillisen koulutuksen järjestelyt - IUKKY ja
Point College" sekä Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän
lähettämä asiaan liittyvä materiaali

Liite nro 48.
Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän (IUKKY)
perussopimusehdotus
Nykyisen perussopimuksen ja uuden perussopimusehdotuksen
vertailu

Esittelijä: vt. kaupunginjohtaja Kristina Lönnfors

Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy
uuden Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän (IUKKY)
perussopimuksen.   

Päätös: Jäsen Veikko Ekström ehdotti jäsen Pekka Heikkilän
kannattamana, että asia palautetaan uuteen valmisteluun. 

Äänestys:
  Jatkettu käsittely JAA 8 ääntä (Turku, Alm, Björklöf, Lindfors,

Malmivaara, Peltoluhta, Träskelin, Heijnsbroek-Wirén)
  Jäsen Veikko Ekströmin ehdotus asian palauttamiseksi EI 3 ääntä

(Heikkilä, Grönberg, Ekström)
 Asian käsittelyä jatkettiin.

  Päätös ehdotuksen mukaan.
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 ---

KH § 15 Valmistelija ja esittelijä: hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja
Kristina Lönnfors

 Kaupunginvaltuusto veti kokouksessaan 14.6.2017 asian
esityslistalta, koska ruotsinkielinen liite ei ollut esityslistan
liitteenä.

 Liite nro 7.

Ehdotus: Kaupunginhallitus täydentää 15.5.2017 § 124 tekemäänsä
päätöstään asian liitteiden osalta.

 Asian liitteeksi otetaan Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän
(IUKKY) perussopimusehdotus. Perussopimusehdotuksen
suomenkielinen versio on alkuperäinen ja ruotsinkielinen versio
on käännös. 

 Nykyisen perussopimuksen ja uuden perussopimusehdotuksen
vertailu on luonteeltaan oheismateriaalia. Nykyisten ja uuden
perussopimusehdotuksen vertailut on tehty IUKKY:n osalta
suomeksi että Inveonin osalta ruotsiksi. Molemmat
perussopimusehdotukset noudattavat samaa mallia ja lukemalla
vertailuja rinnakkain toimivat ne pääosin käännöksinä.    

 Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Päätös: 1. varapuheenjohtaja Arja Isotalo ehdotti jäsen Toni Paakkarisen
kannattamana, ettei Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän
(IUKKY) perussopimuksen muutosta hyväksytä.

Äänestys:
  Pohjaehdotus JAA 7 ääntä (Malmivaara, Uutinen, Sjödahl,

Karlsson, Liljestrand, Peltoluhta, Heijnsbroek-Wirén).
  1. varapuheenjohtaja Arja Isotalon ehdotus EI 2 ääntä (Isotalo,

Paakkarinen).
 1. varapuheenjohtaja Arja Isotalon ehdotusta ei hyväksytty. 

  Päätös ehdotuksen mukainen.

  Pykälä tarkastettiin välittömästi.

 ---
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Kaupunginhallitus § 125 15.05.2017
Kaupunginhallitus § 16 19.06.2017

Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland perussopimuksen muutos 1.6.2017
lukien

400/12.00/2017

KH § 125 
Valmistelijat: sivistysjohtaja Thomas Grönholm, puh. 0440 555
250 ja hankkeen muutosjohtaja Kurt Torsell

Itä-Uudenmaan ammatillisen koulutuksen omistajat ovat syksyllä
2016 sopineet järjestelyistä, joilla alueen ammatillisen
koulutuksen järjestämisedellytyksiä varmistetaan kokoamalla
järjestäjät isommiksi toimijoiksi. 

Itä-Uudenmaan ammatillisen koulutuksen järjestelyjä varten
perustettiin vuoden 2016 lopulla ohjausryhmä, joka palkkasi
muutosjohtajan valmistelemaan järjestelyjen käytännön toteutusta.
Osana kokonaisuutta ohjausryhmä päätti uudistaa kuntayhtymien
perussopimukset kahdessa vaiheessa.

Ensimmäisessä vaiheessa perussopimukset muutetaan uuden
kuntalain mukaisiksi ja samalla kuntayhtymät muutetaan yhden
toimielimen kuntayhtymäksi (Kuntalaki 61§). Tavoitteena on
parantaa ja selkiyttää omistajaohjausta Itä-uudenmaan
ammatillisen koulutuksen valmistelun aikana ja samalla turvata
kuntayhtymien jäsenkuntien vaikuttamismahdollisuudet
ammatillisen koulutuksen järjestelyjen yhteydessä.

Kuntayhtymien ensimmäisen vaiheen perussopimukset on
muokattu pääosin Kuntaliiton perussopimusmallin mukaisiksi.
Jäsenkuntien oikeudet ja velvollisuudet säilyvät entisellään
kuntayhtymän purkamisen ja laajentumisen osalta. Myös
äänimääräleikkurit on säilytetty.

Uuden kuntalain mukaiset omistajaohjaukseen, konserniohjeeseen,
talouden ja toiminnan raportointiin ja alijäämän kattamiseen
liittyvät säännökset on lisätty perussopimusluonnoksiin.
Kuntaliiton perussopimusmallien rakenteesta johtuen,
peruspääomaa ja jäsenkuntaosuuksia koskevat kohdat on siirretty
taloutta koskevaan kappaleeseen.

Yhden toimielimen kuntayhtymää koskevat kuntalain 61 §:n
säännökset. Jäsenkunnat valitsevat jäsenet kuntayhtymän ylimpään
toimielimeen, joka on hallitus (yhden toimielimen kuntayhtymässä
hallituksen jäsenten valinnassa ei tarvitse noudattaa poliittisen
suhteellisuuden vaatimusta). Lisäksi jäsenkunnat valitsevat
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tarkastuslautakunnan jäsenet, tilintarkastusyhteisön ja päättävät
vastuuvapaudesta. Mikäli jäsenkunnat eivät pääse
yksimielisyyteen niiden päätettäväksi kuuluvista asioista,
kutsutaan koolle yhtymäkokous, johon jäsenkunnat valitsevat
edustajat. yhtymäkokouksessa yhden jäsenkunnan päätösvalta on
leikattu vastaavalla tavalla kuin aiemmissa perussopimuksissa.

Perussopimusta on valmisteltu ohjausryhmässä sovitulla tavalla
muutosjohtajan toimesta, esitelty itä-uudenmaan kunnanjohtajille
joille on annettu mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentoida
perussopimusluonnosta.
Taustamateriaalina tallennettu GambitDocs:iin: FCG:n selvitys
27.4.2017
" Itä-Uudenmaan ammatillisen koulutuksen järjestelyt - Inveon ja
Prakticum"

Liite nro 49.
Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland
perussopimusehdotus
Nykyisen perussopimuksen ja uuden perussopimusehdotuksen
vertailu

Esittelijä: vt. kaupunginjohtaja Kristina Lönnfors

Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy
uuden Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland
perussopimuksen. 

Päätös: Ehdotuksen mukainen.

 ---

KH § 16 Valmistelija ja esittelijä: hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja
Kristina Lönnfors

 Kaupunginvaltuusto veti kokouksessaan 14.6.2017 asian
esityslistalta, koska suomenkielinen liite ei ollut esityslistan
liitteenä.

 Liite nro 8.

Ehdotus: Kaupunginhallitus täydentää 15.5.2017 § 125 tekemäänsä
päätöstään asian liitteiden osalta.

 Asian liitteeksi otetaan Samkommunen för yrkesutbildning i Östra
Nyland perussopimusehdotus. Perussopimusehdotuksen
ruotsinkielinen versio on alkuperäinen ja suomenkielinen versio
on käännös. 
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 Nykyisen perussopimuksen ja uuden perussopimusehdotuksen
vertailu on luonteeltaan oheismateriaalia. Nykyisten ja uuden
perussopimusehdotuksen vertailut on tehty Inveonin osalta
ruotsiksi ja IUKKY:n osalta suomeksi. Molemmat
perussopimusehdotukset noudattavat samaa mallia ja lukemalla
vertailuja rinnakkain toimivat ne pääosin käännöksinä.    

 Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Päätös: 1. varapuheenjohtaja Arja Isotalo ehdotti jäsen Toni Paakkarisen
kannattamana, ettei Samkommunen för yrkesutbildning i Östra
Nylandin perussopimuksen muutosta hyväksytä.

Äänestys:
  Pohjaehdotus JAA 7 ääntä (Malmivaara, Uutinen, Sjödahl,

Karlsson, Liljestrand, Peltoluhta, Heijnsbroek-Wirén).
  1. varapuheenjohtaja Arja Isotalon ehdotus EI 2 ääntä (Isotalo,

Paakkarinen).
 1. varapuheenjohtaja Arja Isotalon ehdotusta ei hyväksytty. 

  Päätös ehdotuksen mukaan.

  Pykälä tarkastettiin välittömästi.

 ---
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Kaupunginhallitus § 17 19.06.2017

Hallintojohtajan tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korotus

518/01.02.01/2017

KH § 17 Valmistelija: henkilöstöpäällikkö Jan Rosenström

 Kaupunginjohtaja Olavi Kalevalle on myönnetty ero 25.4.2017
lukien. Kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginjohtajan
sijaisena toimii hallintojohtaja. Jos sijaisuus kestää yhtäjaksoisesti
pidempään kuin kaksi kuukautta, kaupunginvaltuusto voi määrätä
muun sijaisen.

 Hallintojohtaja Kristina Lönnfors on vastannut kaupunginjohtajan
tehtävien hoidosta 25.4.2017 jälkeen omien tehtäviensä ohella.
Hallintojohtajalla ei ole sijaista, eikä hallintojohtajan tehtäviä ole
myöskään tilapäisesti määrätty muille viranhaltijoille paitsi
kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston sihteerin tehtävät.
Näiden tehtävien hoidosta vastaa tilapäisesti
työllisyyskoordinaattori Petri Hirvonen.

 Hallintojohtajan palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n
perusteella. KVTES:n  II luvun 10 §:n mukaan tehtäväkohtaista
palkkaa on tarkistettava, jos viranhaltijan tehtävien vaativuus
olennaisesti muuttuu vähintään kahden viikon ajaksi toiseen
virkaan siirtymisen tai tehtävien uudelleenjärjestelyjen vuoksi, jos
se ei vastaa muuttuneita tehtäviä.

 Kaupunginjohtajan tehtävien hoitaminen on katsottava sellaiseksi
tehtävien olennaiseksi muutokseksi, joka edellyttää
hallintojohtajan tehtäväpalkan tarkistamista. Kaupunginjohtajan
palkka oli Olavi Kalevan erohetkellä 8 845,70 euroa kuukaudessa.
Kaupunginjohtajan palkka on niin sanottu kokonaispalkka, jota ei
koroteta kokemuslisällä tai muulla palkanosalla (pois lukien
puhelinetu). Hallintojohtajan tehtäväkohtainen palkka on 5 776,69
euroa kuukaudessa, jonka lisäksi maksetaan 8 % kokemuslisä.
Korottamalla hallintojohtajan tehtäväkohtaista palkkaa 2 400
eurolla, nousee Kristina Lönnforsin palkka kokemuslisineen 8 830
euroon, joka likimain vastaisi kaupunginjohtaja Kalevalle
maksettua palkkaa. Muilta osin Lönnforsin palvelussuhteen ehdot
jatkuisivat muuttumattomina.

 Kristina Lönnforsille maksettaisiin korotettua palkkaa kunnes uusi
kaupunginjohtaja aloittaa tai kunnes kaupunginvaltuusto
mahdollisesti määrää kaupunginjohtajalle toisen sijaisen. Tämän
vuoksi esitetään, että Lönnforsille maksettaisiin korotettua palkkaa
tässä vaiheessa enintään 30.9.2017 asti. 



LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 38

Ptk:n tark.

 Esittelijä: kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mia
Heijnsbroek-Wirén

Ehdotus: Hallintojohtaja Kristina Lönnforsin tehtäväkohtaista palkkaa
korotetaan 25.4.2017 alkaen 2 400 eurolla kuukaudessa.
Palkanmuutoksen perusteena on kaupunginjohtajan tehtävien
hoitamisesta johtuva työtehtävien vaativuuden muutos. Korotettua
tehtäväkohtaista palkkaa maksetaan sinä aikana kun Lönnfors
hoitaa kaupunginjohtajan tehtävää, tällä päätöksellä kuitenkin
enintään 30.9.2017 asti.

Päätös: Hallintojohtaja Kristina Lönnfors ilmoitti jääviytensä ja poistui
kokoustilasta asian käsittelyn ajaksi.

  Päätös ehdotuksen mukaan.

 ---



LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 39

Ptk:n tark.

Kaupunginhallitus § 142 29.05.2017
Kaupunginhallitus § 18 19.06.2017

Ostotarjous Kiinteistö Oy Talluddenin omaisuudesta 

456/02/2017

KH § 142 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen

 Kiinteistö Oy Talludden on perustettu 5.5.1986. Kiinteistöyhtiöllä
on kaksi kiinteistöä osoitteessa Metsämarjantien 13–15, Loviisa.
Yhtiö on vuokralaisena kaupungin omistamalla tontilla.
Kiinteistöyhtiö on ollut myynnissä Aktia pankin
kiinteistövälityksessä vuoden 2014 syksystä saakka.
Ostotarjouksia ei ole saatu.

 Toisessa kiinteistössä vuokralaisena toimivan Esperi Care Oy:n
vuokrasopimus päättyy 31.5.2017. Sen jälkeen vuokralaisena on
vain toisessa kiinteistössä toimiva kaupungin päiväkoti, joka on
yhtiön ainoa tulonlähde.

 Kiinteistöyhtiön osakepääoman omistavat Loviisan kaupunki
(71,16 %), Porvoon kaupunki (15,5 %), Lapinjärven kunta (7,91
%), Sipoon kunta (4,65 %) ja Garantiföreningen för Östra Nylands
Folkhögskola (0,78 %).

 Kiinteistöyhtiöllä on kaksi lainaa Aktia Pankissa.
Kiinteistövakuudellisella lainalla nro 40557682018685 on
lainapääomaa jäljellä 219 833,53 euroa ja Loviisan kaupungin
takaamalla lainalla nro 40557682018685 on lainapääomaa jäljellä
109 992,00 euroa.

 Muut kunnat eivät ole olleet kiinnostuneita jatkamaan yhtiön
toimintaa ja olosuhteiden pakosta Loviisan kaupunki suurimpana
osakkaana on joutunut ottamaan vastuun kiinteistöyhtiön
toiminnasta ja taloudesta. Yhtiöllä on ollut toistuvia
maksuvaikeuksia yhtiön perustamisesta lähtien eikä yhtiö ole
selvinnyt velvoitteistaan ilman Loviisan kaupungin avustusta.
Loviisan kaupunginvaltuusto päätti 12.12.2012 § 127
omistajaohjauksena, että yhtiön kiinteistöt tai osa niistä olisi
laitettava myyntiin ja että päiväkodille olisi löydettävä tarvittaessa
vaihtoehtoiset toimitilat.

 Yhtiön kassavirta kääntyi pysyvästi negatiiviseksi, kun koulun
Axell vuokrasopimus päättyi 30.6.2014 eikä uutta vuokralaista
löytynyt. Yhtiö on laittanut kiinteistöt myyntiin. Konkurssin
välttämiseksi sekä päiväkotitoiminnan turvaamiseksi Kuggomin
kylässä Loviisan kaupunki on avustanut yhtiötä ja muun muassa
eri päätöksillä antanut pitkäaikaista lainaa 75 700 euroa.
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 Esperi Care Oy:n vuokrasopimus päättyy 31.5.2017 ja silloin
yhtiöllä ei ole muuta tulovirtaa kuin Loviisan kaupungin
päiväkotikiinteistöstä maksama vuokra. Sivistyskeskus ja tekninen
keskus ovat laatineet vaihtoehtoisen suunnitelman
päiväkotitoiminnan järjestämiselle.

 Kaupunkistrategiassaan Loviisan profiloituu lapsiystävällisenä,
yhteisöllisenä kylien kaupunkina. Toimimme asiakaslähtöisesti ja
panostamme hyvinvointia edistävään, virikkeelliseen, turvalliseen
ja terveelliseen kasvatus- ja oppimisympäristöön. Kylien elävä
kulttuuriperinne on vetovoimatekijä ja identiteettimme vahvistaja.

 Kuggomin kylän näkökulmasta olisi perusteltua, että
päiväkotitoiminta säilyisi ainakin toistaiseksi kylässä. Vaikean
tilanteen ratkaisemiseksi olisi perustelua, että Loviisan kaupunki
tekee yhtiön myynnissä olevista rakennuksista 100 000 euron
ostotarjouksen ja sitoutuu kauppasumman lisäksi maksamaan
kaupungin takaaman velan 109 992 euroa takaisin ostohinnan
maksamisen yhteydessä. Tämän jälkeen velkoja luopuu kaikista
vaateistaan sekä yhtiötä että kaupunkia kohtaan. Tarjous on
voimassa 30.5.2017–12.6.2017 kello 15.00 saakka.

 Ehdotetulla kaupalla on seuraavanlaiset taloudelliset vaikutukset
Loviisan kaupungille:

1. Rakennusten ostohinta 100 000 euroa kirjataan käyttömenoksi.
Rakennusten arvo on kaupungin poistosuunnitelman mukaan jo
poistettu, joten rakennusten ostohinnan kirjaaminen taseeseen ei ole
siten perusteltua.

2. Yhtiölle myönnetty laina 75 700 euroa kirjataan luottotappioksi.
3. Kaupungin takaama lainan 109 992 euroa poismaksu on luonteeltaan

takaustappio, joka kirjataan käyttömenoksi.
4. Kaupungin taseessa oleva yhtiön osakkeiden arvo 154 396,52 euroa

jouduttaneen kirjaamaan arvonalentumisena kuluksi. Osakkeiden
arvon alentumiseen vaikuttaa yhtiön tuleva kehitys.

 Ehdotetulla järjestelyllä on siten suora negatiivinen yhteisvaikutus
285 692,00 euroa kaupungin tilikauden 2017 tulokseen.
Osakkeiden mahdollinen arvonalentuminen huomioon ottaen
yhteisvaikutus on 341 088,52 euroa. Tästä syystä korkeampaa
ostohintaa ei ole perusteltua hyväksyä. Kassavirtaan ehdotettu
järjestely vaikuttaisi negatiivisesti 209 992 euroa, eli rakennusten
ostohinnan ja pankille maksettavan lainan takausvastuun verran.
Rakennusten ostaminen kaupungille merkitsee myös niiden
kunnossapitovastuun siirtymistä kaupungin hoidettavaksi.
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 Yhtiön taloustilanne on heikko ja vaihtoehtona kaupungin
ostotarjoukselle on valmistelussa nähty yhtiön
konkurssimenettelyn aloittaminen.  Muut osakkeenomistajat ovat
jo aiemmin ilmaisseet, että heillä ei ole intressiä yhtiön jatkon
suhteen. Tällöin kaupungin kirjanpidossa tulosvaikutus yhtiön
osalta olisi 100 000 euroa pienempi. Rahaliikenteeseen vaikutus
olisi niin ikään 100 000 euroa pienempi. Päiväkodin siirto
korvaaviin tiloihin aiheuttaisi kuitenkin kustannuksia, joihin ei
tässä vaiheessa ole otettu kantaa.

 Talousarviossa 2017 ei ole varattu tämäntyyppisiä määrärahoja,
joten talousarviota on joko muutettava kaupunginvaltuustossa tai
etsittävä vastaava toimintamenojen säästö muista kohdin
talousarviota. 

 Tilanteessa, jossa velkoja tai yhtiö ei hyväksy kaupungin tekemää
ostotarjousta annettuun määräaikaan mennessä, vaihtoehtona on
järjestää avoin tarjouskilpailu rakennusten myymiseksi. 
Lähtöhinta on tässä tilanteessa oltava riittävän matala, jotta
tarjouksia saataisiin.

 Esittelijä: hallintojohtaja, vs. kaupunginjohtaja Kristina Lönnfors

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää tehdä Kiinteistö Oy Talluddenin
myynnissä olevista rakennuksista ostotarjouksen 100 000 euroa.
Ostotarjous on voimassa 30.5.2017–12.6.2017 kello 15.00 saakka.
Ostotarjouksen hyväksyntä edellyttää, että velkoja luopuu kaikista
vaateistaan kaupunkia ja yhtiötä kohtaan. Mikäli ostotarjousta ei
hyväksytä, on vaihtoehtona antaa rakennukset myyntiin
tarjouskilpailun kautta välittömästi. 

 Omistajaohjeena annetaan lisäksi, että rakennusten myynnin
jälkeen yhtiö puretaan vapaaehtoisen selvitystilan tai
konkurssimenettelyn kautta. 

 Talousarviomuutoksen tarpeellisuuteen otetaan kantaa
osavuosikatsauksen 1–8 perusteella. 

 Tämä pykälä tarkastetaan välittömästi.

Päätös: Jääviyden ilmoittivat kaupunginvaltuuston 2 varapuheenjohtaja
Janne Lepola ja kehittämisjohtaja Sten Frondén (ovat yhtiön
hallituksen jäseniä) ja he poistuivat kokoustilasta. Frondén
kutsuttiin kuultavaksi asiantuntijana. Frondén poistui ennen
päätöksen tekemistä. 
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Ptk:n tark.

  Jäsen Saara Lång ehdotti jäsen Jerry Träskelinin kannattamana,
että Kiinteistö Oy Talluddenin annetaan mennä konkurssiin. 

Äänestys:
  Pohjaehdotus JAA 9 ääntä (Karvonen, Holmström, Karlsson,

Alm, Björklöf, Lindfors, Ekström, Malmivaara,
Heijnsbroek-Wirén)

  Jäsen Saara Långin ehdotus EI 2 ääntä (Lång, Träskelin)
 Jäsen Saara Långin ehdotusta ei hyväksytty.

  Päätös ehdotuksen mukaan.

  Pykälä tarkastettiin välittömästi.

  Talousjohtaja valtuutettiin tekemään tarvittavat toimenpiteet.

  Tauko kello 19.22–19.32.

 ---

KH § 18 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen

 Kaupunginhallitus päätti tehdä Kiinteistö Oy Talluddenin
myynnissä olevista rakennuksista 100 000 euron ostotarjouksen.
Ostotarjous oli voimassa 30.5.2017–12.6.2017 kello 15.00 saakka.
Aktia Pankki Oyj ilmoitti määräajan umpeutumisen jälkeen, että
Aktia Pankki Oyj on tehnyt päätöksen suostua pantinluovutukseen
Loviisan kaupungin ja Kiinteistö Oy Talluddenin väliseen
kauppaan. Kauppasumma on 100 000 euroa. Kauppasummalla
lyhennetään yhtiön lainaa 405576-82018685. Samalla Aktia
Pankki Oyj luovuttaa vuokraoikeuteen 585-425-7-62-L1
kohdistuvat panttikirjat, jotka ovat arvoltaan yhteensä 504 075,17
euroa. Samalla Aktia Pankki Oyj irtisanoo lainan
405500-80137496, jossa on Loviisan kaupungin omavelkainen
takaus. Loviisan kaupunki maksaa lainan kokonaisuudessaan
pois.¨

 Esittelijä: hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja Kristina Lönnfors

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Aktia Pankki Oyj:n tekemän
päätöksen, vaikka se on saapunut kaupungille määräajan
umpeutumisen jälkeen, ja valtuuttaa talousjohtajan tekemään
tarvittavat toimenpiteet.

Päätös  Janne Lepola ilmoitti jääviytensä (yhtiön hallituksen jäsen) ja
poistui kokoustilasta asian käsittelyn ajaksi.

  Muutettu ehdotus:
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  Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Aktia Pankki Oyj:n tekemän
päätöksen, vaikka se on saapunut kaupungille määräajan
umpeutumisen jälkeen. Kaupunginhallitus edellyttää, että velkoja
luopuu järjestelyn myötä kaikista vaateistaan kaupunkia ja yhtiötä
kohtaan. Kaupunginhallitus valtuuttaa talousjohtajan tekemään
tarvittavat toimenpiteet.

  Päätös muutetun ehdotuksen mukainen.

  Pykälä tarkastettiin välittömästi.

 ---
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Ptk:n tark.

Kaupunginhallitus § 19 19.06.2017

Muut asiat

KH § 19 
 Kaupunginhallitus kokoontuu kesän jälkeen ensimmäisen kerran

7.8.2017.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 ---


