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Pöytäkirjan tarkastus 
 
 
 Matti Lindholm Auli Kohonen 
 puheenjohtaja sihteeri 
 
  
 Katja Lindqvist Minna-Kristiina Mattila 
 pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja 
 
 § 40 tarkastettiin kokouksessa 18.3.2020. 
 
 Pöytäkirja on tarkastettu 
 Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu. 
 
  
 
Pöytäkirja on nähtävänä 
 
 Yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 26.3.2020 

lähtien     
 
 § 40 on nähtävänä yleisessä tietoverkossa, kaupungin kotisivuilla 
 19.3.2020 lähtien. 
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Hallintosäännön 23§:n ja 24§:n mukaisen toimivallan siirtäminen viranhaltijalle poikkeusolo-
jen ajaksi  
 
5/00.01.01.04/2020 
 
   
Kaopla 18.03.2020 § 40 
 
       

Valtioneuvosto, yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, on 
16.3.2020 todennut   Suomessa vallitsevan poikkeusolot, ja on aloitta-
nut valtioneuvoston asetuksen (käyttöönottoasetus) valmistelun val-
miuslain osalta. 
 
Poikkeusoloissa Kouvolan kaupungin päätöksenteon varmistamiseksi   
on toiminnan sujuvoittamiseksi  aiheellista  delegoida  hallintosäännön 
mukaan lautakunnalle   kuuluvaa toimivaltaa edelleen viranhaltijoille.   
 
Kuntalain 92 §:n mukaan ylimmällä toimielimellä on oikeus käyttää otto-
oikeutta asiassa, jonka toimielin on siirtänyt viranhaltijalle. Otto-oikeutta 
tulee käyttää siinä ajassa, jossa oikaisuvaatimus on tehtävä (14 päi-
vää).  Hallintosäännön 35 §:ssä määrätään ottokelpoisen päätöksen il-
moittamisesta.  Tämän päätöksen perusteella tehdyt viranhaltijapäätök-
set  lähetetään tiedoksi kaikille   lautakunnan  jäsenille   päätöksenteon  
jälkeen sähköpostitse. Lautakunnalla  on siten mahdollisuus tarvittaessa 
ottaa viranhaltijapäätös käsiteltäväkseen kokouksessaan ja päättää asi-
asta uudestaan. (Esittelijä lisännyt ylläolevan kappaleen kokouksessa 
18.3.2020.) 
 
Hallintosäännön 23 §:ssä määrätään lautakunnan yleiset tehtävät ja toi-
mivalta. Poikkeusolojen ajaksi on perusteltua siirtää lautakunnan toimi-
valtaa toimialan johtajalle seuraavissa asioissa:  
 
1. palvelutuotannon kilpailuttamisesta  
2. hankinnoista kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa  
3. muista sopimuksista ja oikeustoimista  
4. avustusten jakoperusteista ja jakamisesta vastuualueellaan  
5. investointihankkeiden tarveselvityksistä sekä hanke- ja toteutussuun-
nitelmista  
6. palvelupisteistä ja niiden sijainnista  
7. helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä alaisensa viranhaltijan 
ja työntekijän velvollisuudesta korvata kaupungille aiheutunut vahinko, 
ellei vahinko ole aiheutettu tahallaan tai törkeästä tuottamuksesta  
8. hallinnassaan olevien tilojen vuokralle tai muuten käytettäväksi anta-
misesta ja niissä noudatettavista periaatteista  
9. kaupungin edustajien nimeämisestä yhdistyksiin sekä valituille annet-
tavista ohjeista kaupungin kannanotoksi käsiteltäviin asioihin.  
 
Hallintosäännön 24§:n mukaan lautakunta järjestää kasvun ja oppimi-
sen sekä lapsiperheiden tukemiseen liittyvät palvelut ja siinä tarkoituk-
sessa huolehtii mm. varhaiskasvatuslain, perusopetuslain, lukiolain, am-
matillisesta koulutuksesta annetun lain ja nuorisolain, oppilas- ja opiske-
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lijahuoltolain, vapaasta sivistystyöstä annetun lain sekä taiteen perus-
opetuksesta annetun lain mukaan kaupungille kuuluvista tehtävistä. 
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää kaupungille edellä mainittujen 
lakien mukaan kuuluvista asioista. 
  
Hallintosäännön 67 §:n mukaan lautakunnat päättävät vastuualueellaan 
palveluista ja tuotteista perittävistä maksuista sekä hinnoista, vuokrista 
ja korvauksista ja niiden määräytymisperusteista sekä yksittäistapauk-
sessa alennuksen tai vapautuksen myöntämisestä kaupungille tulevaan 
maksuun. 
 
Lisätietoja: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, 
katja.tommiska(at)kouvola.fi, kaupunginlakimies Päivi Sandås, puh. 
020 615 8212, paivi.sandas(at)kouvola.fi 
 
Kasvatus- ja opetusjohtajan ehdotus: 
 
Kasvatus- ja opetuslautakunta siirtää päätösvallan hallintosäännön 23 
§:ssä mainituissa asioissa  sekä 24 §:ssä mainituissa laeissa  kaupun-
gille kuuluvissa asioissa kasvatus- ja opetusjohtajalle  siltä osin kuin 
niitä ei ole aiemmin  delegoitu viranhaltijoille valmiuslain mukaisten 
poikkeusolojen ajaksi. 

Kasvatus- ja opetusjohtajan muutettu päätösehdotus: 

Kasvatus- ja opetuslautakunta siirtää päätösvallan hallintosäännön 
23§:ssä mainituissa asioissa sekä 24§:ssä mainituissa laeissa sekä 67 
§:n mukaisissa asioissa kasvatus- ja opetusjohtajalle valmiuslain mukai-
sen  poikkeusolon  voimassaolon ajaksi  siltä osin kuin niitä ei ole aiem-
min  delegoitu viranhaltijoille. 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa. 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös: 
 
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen. 
 
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa, § 40 on nähtä-
vänä yleisessä tietoverkossa, kaupungin kotisivuilla 19.3.2020 lähtien. 

 
____________ 
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Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykäliä:  § 40 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJE 
 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

 
Oikaisuvaatimusoikeus 

 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

 
 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvol-

lisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asian-
osainen), sekä 

 kunnan jäsen. 
 

Oikaisuvaatimusaika 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista. 

 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kouvolan kaupungin kirjaamoon vii-
meistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan 
päättymistä. 

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy-
tetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä ta-
vallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen pää-
töksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähet-
tämisestä. 
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päi-
vän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu nähtäväksi yleisessä tieto-
verkossa. 

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 
Oikaisuvaatimusviranomainen 

 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kouvolan kasvatus- ja 
opetuslautakunta. 
 
Oikaisuvaatimuksen toimitusosoite on Kouvolan kaupungin kirjaamo. 
 
Postiosoite:  PL 85, 45101 Kouvola 
Käyntiosoite: Torikatu 10, 3 krs. Kouvola 
Sähköpostiosoite: kirjaamo@kouvola.fi 
Faksinumero: 020 615 3054 
Puhelinnumero:  020 615 4003 tai 020 615 4801 
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Kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 9.00-15.00 

 
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 

 
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 

 
 päätös, johon haetaan oikaisua 
 se, millaista oikaisua vaaditaan 
 millä perusteella oikaisua vaaditaan. 

 
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, 
postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa 
tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan 
myös sähköpostiosoite. 
 

 
 


