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Osallistujat 
 
 Nimi Tehtävä Lisätiedot 

 
Läsnä Seppälä Kirsi puheenjohtaja esittelijä § 32 
 Korpivaara Pekka varapuheenjohtaja  
 Helkala Maarit jäsen  
 Hietanen  Seija jäsen  
 Honkimaa Joonas jäsen  
 Luukko Emma jäsen  
 Porkka Sami jäsen  
 Pyötsiä Johanna jäsen  
 Taskinen Hannu jäsen  
 
Muu Ala-Krekola Siiri nuorisovaltuuston edustaja  
 Kuoppamäki Topias nuorisovaltuuston edustaja  
 Vainio Vesa kaupunginhallituksen edustaja  
 Anttila Minna  esittelijä, maaseutupalvelujen 

päällikkö 
poistui kokouksesta klo 
16.08-16.55  §:n 32 kä-
sittelyn ajaksi 

 Taimisto Mervi  asiantuntija, lomituspalvelujoh-
taja 

 

 Suomalainen Mervi  sihteeri, toimistosihteeri  
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Pöytäkirjan tarkastus 
 
 
 Kirsi Seppälä  Mervi Suomalainen 
 puheenjohtaja sihteeri 
 
 
 Johanna Pyötsiä Hannu Taskinen 
 pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja 
  
 Pöytäkirja on tarkastettu  
 § 32 tarkastettiin kokouksessa 
 
 Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu. 
 
 
 
Pöytäkirja on nähtävänä 
 
 Pöytäkirjan § 32 on nähtävillä yleisessä tietoverkossa Kouvolan kau-

pungin verkkosivuilla 26.3.2020 lukien. Pöytäkirja kokonaisuudessaan 
julkaistaan kun se on tarkastettu.     
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Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Mala 25.03.2020 § 29 

Hallintosäännön 138 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja 
toteaa läsnä olevat sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja 
päätösvaltainen. 
 
Kuntalain (410/2015) 103 § 2 mom. mukaan muu toimielin kuin valtuus-
to on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 
 
Hallintosäännön 130 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai 
hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on il-
moitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokous-
kutsu lähetetään, mikäli mahdollista vähintään neljä päivää ennen ko-
kousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toi-
mielimen päättämällä tavalla. 
 
Maaseutupalvelujen päällikön ehdotus: 
 
Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätös-
valtaisuuden. 
 
Maaseutulautakunnan päätös: 
 
Läsnäolotarkastuksen tultua suoritetuksi maaseutulautakunta totesi ko-
kouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
____________
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Pöytäkirjan tarkastajat 
 
Mala 25.03.2020 § 30 

Kuntalain (410/2015) 107 §:n mukaisesti toimielimen kokouksista pide-
tään pöytäkirjaa. 
 
Hallintosäännön 149 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen 
päättämällä tavalla. 
 
Hallintosäännön 150 §:ssä todetaan, että pöytäkirja pidetään tarkasta-
misen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla kuntalain 140 §:n 
mukaisesti salassapitosäännökset huomioiden. 
 
Maaseutupalvelujen päällikön ehdotus: 
 
Maaseutulautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi tarkastus-
vuorossa olevat jäsenet Johanna Pyötsiä ja Hannu Taskinen sekä va-
ralle Maarit Helkala. 
 
Maaseutulautakunnan päätös: 
 
Maaseutulautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Johanna Pyötsiän ja 
Hannu Taskisen. 
 
____________
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Maaseutulautakunnan toimivallan siirtäminen (delegointi) 
 
3/00.01.01.04/2020 
 
   
Mala 25.03.2020 § 32 
 
       

Valtioneuvosto on 16.3. 2020 on todennut yhteistoiminnassa tasavallan 
presidentin kanssa, että Suomessa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi 
poikkeusolot ja on aloittanut valmiuslain (1552/2011) käyttöönoton val-
mistelun antamalla valtioneuvoston asetuksia. Eduskunta käsittelee val-
tioneuvoston asetuksia valmiuslaissa säädettyjen toimivaltuuksien käyt-
töönotosta viikolla 12. 
 
Kouvolan kaupungilla on velvollisuus osaltaan laittaa asetusten mukai-
set ja asetuksiin perustuvat valtionhallinnon päätökset täytäntöön.  
Myös valtionhallinnon suosituksia noudatetaan.  Kouvolan kaupungin 
omaan päätöksentekoon ei asetusten voimaantulo vaikuta; kaupungin 
päätökset tehdään kuntalain, muiden lakien ja hallintosäännön mukai-
sesti.  
 
Kunnanhallitus ja lautakunnat voivat kuntalain 91 §:n ja hallintosäännön 
30 §n perusteella siirtää viranhaltijoille hallintosäännön mukaista toimi-
valtaansa. Tarkoitus on, että viranhaltijoille siirretään toimivuuden suju-
vuuden kannalta toimielimien tehtäviä. Niitä tehtäviä, joita lain mukaan 
ei voida delegoida, ei delegoida. 
 
Kuntalain 92 §:n mukaan ylimmällä toimielimellä on oikeus käyttää otto-
oikeutta asiassa, jonka toimivallan toimielin on siirtänyt viranhaltijalle. 
Otto-oikeutta tulee käyttää siinä ajassa, jossa oikaisuvaatimus päätök-
seen on tehtävä (14 päivää).  Hallintosäännön 35 §:ssä määrätään otto-
kelpoisen päätöksen ilmoittamisesta.  Tämän päätöksen perusteella 
tehdyt viranhaltijapäätökset lähetetään tiedoksi kaikille   lautakunnan 
jäsenille   päätöksenteon jälkeen sähköpostitse. Lautakunnalla on siten 
mahdollisuus tarvittaessa ottaa viranhaltijapäätös käsiteltäväkseen ko-
kouksessaan ja päättää asiasta uudestaan. 
 
Poikkeusolojen ajaksi on perusteltua siirtää lautakunnan toimivaltaa vi-
ranhaltijalle.  Hallintosäännön 23 §:n mukaan lautakunta päättää vas-
tuualueellaan 

 
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  
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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 28 §  kuuluu: 
 
”Maaseutulautakunnan tehtävät ja toimivalta 
 
Tehtävät 
 
Lautakunta huolehtii mm. maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa 
annetun lain ja lomituspalvelulain mukaan kaupungille kuluvista tehtä-
vistä sekä muussa lainsäädännössä kunnan maaseutuhallinnolle mää-
rätyistä tehtävistä. 
Lautakunta vastaa kaupungille kuuluvin osilta yksityistieverkon kehittä-
mistehtävistä. 
 
Lautakunta huolehtii osaltaan maaseudun ja sen elinkeinojen kehittämi-
sestä sekä maaseudun ja vapaa-ajan asutuksen kansalaisosallistumi-
sen järjestämisestä. 
 
Toimivalta 
 
Maaseutulautakunta päättää kaupungille edellä mainittujen lakien mu-
kaan kuuluvista asioista sekä yksityisteille ja kylien toimintaan myönnet-
tävistä avustuksista.” 
 
Hallintosäännön 67 § 3 kohdan mukaan lautakunnat päättävät vastuu-
alueellaan palveluista ja tuotteista perittävistä maksuista sekä hinnoista, 
vuokrista ja korvauksista ja niiden määräytymisperusteista sekä yksit-
täistapauksessa alennuksen tai vapautuksen myöntämisestä kaupun-
gille tulevaan maksuun. 
 
Hallintosäännön 41 §:n mukaan kaupunginvaltuusto valitsee mm. toimi-
alajohtajat ja lautakunta valitsee toimialallaan muun johtavassa olevan 
henkilöstön. Hallintosäännön 50 §:n 2 momentin mukaan viranhaltijan 
valitseva tai työntekijän työsuhteeseen ottava viranomainen päättää lo-
mautuksen ajankohdasta ja lomautusilmoituksen antamisesta. 
 
Aiemmin tehdyt toimivallan siirrot pysyvät voimassa entisessä laajuu-
dessa. 
 
Lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Tylli,  puh. 020 615 8570, 
hannu.tylli(at)kouvola.fi, hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 
8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi, kaupunginlakimies Päivi Sandås, 
puh. 020 615 8212, paivi.sandas(at)kouvola.fi 
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Puheenjohtajan ehdotus: 
 
Maaseutulautakunta siirtää vastuualueensa päätösvallan hallintosään-
nön 23 §:n, 28 §:n ja 67 § 3 momentin   mukaisissa asioissa maaseutu-
palvelujen päällikölle lukuun ottamatta asioita, joita lakien mukaan ei voi 
delegoida viranhaltijalle.  
 
Aiemmin tehdyt toimivallan siirrot pysyvät voimassa entisessä laajuu-
dessa. 
 
Päätös on voimassa valmiuslain mukaisen poikkeusolon voimassaolon 
ajan. 
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. 
 
Puheenjohtajan muutettu ehdotus kokouksessa: 
 
Maaseutulautakunta siirtää vastuualueensa päätösvallan edellä seloste-
tusti   
 
hallintosäännön 23 §:n, 28 §:n   ja 67 § 3 momentin mukaisissa asioissa 
maaseutupalvelujen päällikölle lukuun ottamatta asioita, joita lakien mu-
kaan ei voi delegoida viranhaltijalle ja  
 
hallintosäännön 50 § 2 momentin mukaisissa asioissa toimialajohtaja 
päättää lomautuksen ajankohdasta mukaan lukien lomautussuunnitel-
maan tarvittaessa tehtävistä muutoksista. Toimialajohtaja päättää lo-
mautusajankohdasta   ja lomautusilmoituksen antamisesta niiden viran-
haltijoiden ja työntekijöiden osalta, joiden valinnasta tai ottamisesta hal-
lintosäännön mukaan päättää lautakunta 
 
Aiemmin tehdyt toimivallan siirrot pysyvät voimassa entisessä laajuu-
dessa.  
 
Päätös on voimassa valmiuslain mukaisen poikkeusolon voimassaolon 
ajan.  
 
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.  
 
Asian käsittely: 
 
Keskustelun aikana Pekka Korpivaara teki muutosehdotuksen: 
Poistetaan esityksestä 23§.  
 
Ehdotusta ei kannatettu.  
 
Maaseutulautakunnan päätös: 
 
Maaseutulautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.  

 
Maaseutulautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta kokouk-
sessa ja päätös on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 26.3.2020 lukien. 
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Maaseutupalvelujen päällikkö Minna Anttila poistui kokouksesta tämän 
asian käsittelyn ajaksi klo 16.08-16.55 (palvelussuhdejäävi).  
 
Esittelijänä tämän asian kohdalla toimi puheenjohtaja Kirsi Seppälä. 
 
Pekka Korpivaara jätti pöytäkirjaan eriävän mielipiteen (liite). 
 
____________ 
 
 
 

 
Liitteet 
 Eriävä mielipide Korpivaara Pekka Mala 25.3.2020 § 32 
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Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykäliä: § 32 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJE 
 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuk-
sen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistui-
meen. 

 
Oikaisuvaatimusoikeus 

 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 
 
• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 

velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen), 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 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettä-
essä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä 
viestin lähettämisestä. 
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän 
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu nähtäväksi yleisessä 
tietoverkossa. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaa-
timusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuk-
sen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 
Oikaisuvaatimusviranomainen 

 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kouvolan maaseu-
tulautakunta. 
 
Oikaisuvaatimus toimitetaan Kouvolan kaupungin kirjaamoon. 
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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 
 
Kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 9.00-15.00 
 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja 
täyttää 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. 
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