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Osallistujat 
 
 Nimi Tehtävä Lisätiedot 

 
Läsnä Helminen Harri puheenjohtaja  
 Kaunisto Ville 1. varapuheenjohtaja  
 Hasu Jenny 2. varapuheenjohtaja  
 Eloranta Maria Jäsen  
 Jokiranta Kimmo jäsen  
 Karvonen Tapio jäsen  
 Koskela Birgit jäsen poistui klo 18:54 §:n 396 

käsittelyn aikana 
 Käki Jari jäsen  
 Nyberg Jukka jäsen  
 Spies Kaisa jäsen  
 Tähtinen Sanna jäsen poistui klo 18:43 §:n 396 

käsittelyn aikana 
 Vainio Vesa jäsen  
 Witting Miia jäsen  
 
Muu Leppänen Jouko valtuuston pj. poistui klo 18:53 §:n 396 

käsittelyn aikana 
 Werning Paula valtuuston 1. varapj.  
 Pakkanen Markku valtuuston 2. varapj.  
 Huhtala Juha valtuuston 3. varapj.  
 Toikka Marita  esittelijä, kaupunginjohtaja  
 Forsell Tuukka  esittelijä, apulaiskaupunginjoh-

taja 
 

 Tommiska Katja  sihteeri, hallintojohtaja  
 Karhu Päivi  asiantuntija, henkilöstöjohtaja liittyi kokoukseen klo 

15:28 §:n 383 käsittelyn 
aikana ja poistui klo 
16:03 §:n 387 käsittelyn 
jälkeen 

 Tylli Hannu  asiantuntija, tekninen johtaja liittyi kokouksen klo 
15:28 §:n 383 käsittelyn 
aikana ja poistui klo 
15:37 §:n 383 käsittelyn 
jälkeen 

 Kumpu Arja  asiantuntija, hyvinvointijohtaja liittyi kokoukseen klo 
16:03 §:n 388 käsittelyn 
aikana ja poistui klo 
16:37 §:n 389 käsittelyn 
jälkeen 
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Pöytäkirjan tarkastus 
 
 
 Harri Helminen Katja Tommiska 
 puheenjohtaja sihteeri 
 
 
 Maria Eloranta Kimmo Jokiranta 
 pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja 
 
 
 
 Pöytäkirja on tarkastettu xx.xx.xx. 
 Pykälät 397 – 399 tarkastettiin kokouksessa 14.12.2020. 
 
 Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu. 
 
 
 
Pöytäkirja on nähtävänä 
 

Yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin verkkosivuilla xx lähtien. 
 
Pykälät 397 - 399 ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa, Kouvolan 
kaupungin verkkosivuilla 15.12.2020 lähtien. 
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Arviointipäällikön viran määräaikainen täyttäminen 
 
2301/01.01.01.02/2020 
 
   
Kh 14.12.2020 § 397 
 
       

Arviointipäällikön viran tarkoituksena on arviointitiedon tuottaminen val-
tuustolle, kuntalaisille ja kaupunkikonsernille toiminnan kehittämiseksi ja 
päätöksenteon tueksi. Arviointipäällikkö toimii myös tarkastuslautakun-
nan esittelijänä ja sihteerinä. 
 
Arviointipäällikön virka tuli avoimeksi 1.9.2019 alkaen. Tarkastaja Kat-
riina Lankinen on hoitanut virkaa määräaikaisesti 3.9.2019 alkaen. Kau-
punginhallitus päätti 5.10.2020 § 286 ottaa Katriina Lankisen arviointi-
päällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.11.–31.12.2020. 
 
Kaupunginvaltuusto valitsi uuden arviointipäällikön 16.11.2020 § 82. Va-
lintaa koskeva päätös saa lainvoiman vasta tammikuun alussa, jonka 
jälkeen virkaan valittu viranhaltija ilmoittaa, milloin hän ottaa viran vas-
taan. Viran hoitamista koskevaa määräaikaista järjestelyä on tarpeen 
jatkaa vielä tammikuun 2021 ajan. 
 
Lisätietoja: henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, 
paivi.karhu(at)kouvola.fi. 
 
Kaupunginjohtajan ehdotus: 
 
Kaupunginhallitus päättää ottaa arviointipäällikön virkasuhteeseen mää-
räaikaisesti Katriina Lankisen ajalle 1.1.–31.1.2021, kuitenkin enintään 
siihen saakka, kunnes vakinainen viranhaltija aloittaa viran hoitamisen. 
 
Hänen tehtäväkohtaiseksi palkakseen määrätään x.xxx,xx euroa kuu-
kaudessa ja henkilökohtaiseksi lisäksi xxx,xx euroa kuukaudessa. Li-
säksi myönnetään matkapuhelinetu. 
 
Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtä-
villä yleisessä tietoverkossa 15.12.2020 lukien. 
 
Kaupunginhallituksen päätös: 
 
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 
 
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtä-
villä yleisessä tietoverkossa 15.12.2020 lukien. 
 
____________ 
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Toimitilajohtajan viran uusi hakumenettely 
 
2760/01.01.01.01/2020 
 
   
Kh 14.12.2020 § 398 
 
       

Kouvolan kaupungin toimitilajohtajan virka on ollut haettavana ajalla 
2.11.–3.12.2020. Haun piti päättyä ensin 19.11.2020, mutta hakuaikaa 
jatkettiin kaupunginjohtajan päätöksellä 18.11.2020 § 13, koska virkaan 
oli saatu ainoastaan neljä hakemusta. 
 
Virkaan saapui määräaikaan 3.12.2020 mennessä yhteensä kahdeksan 
hakemusta, joista kaikki eivät täytä viran kelpoisuusvaatimuksia. 
 
Toimitilajohtajan keskeisiä tehtäviä on vastata konsernipalvelujen tila-
palvelujen johtamisesta, rakennuttamisesta, projektijohtamisesta sekä 
osallistua omalta osaltaan kaupungin kärkihankkeiden toteuttamiseen. 
Kaupungin kiinteistökanta on tällä hetkellä noin 500 kiinteistöä ja lähes 
500 000 k-m2. Tilapalveluissa on henkilöstöä yhteensä 16. Toimitilajoh-
tajan viran kelpoisuusvaatimukset on määritelty hallintosäännön 39 
§:ssä. Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulu-
tutkinto ja alan tuntemus sekä riittävä johtamistaito.  
 
Toimitilajohtajan valintaa valmisteleva työryhmä kokoontui 9.12.2020.  
Työryhmään kuuluvat kaupunginhallituksen puheenjohtaja Harri Helmi-
nen sekä kaupunginhallituksen jäsenet Tapio Karvonen, Kimmo Joki-
ranta ja Kaisa Spies sekä kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja ja 
henkilöstöjohtaja. 
 
Valmistelutyöryhmä päätti, että haastattelut olisi tarkoituksenmukaista 
käynnistää vasta siinä vaiheessa, kun kelpoisuusvaatimukset ja muut 
hakuilmoituksessa mainitut valintaperusteet täyttäviä hakijoita on kau-
pungin edun kannalta riittävästi. Tämän vuoksi toimitilajohtajan viran 
osalta on tarpeen käynnistää vielä uusi hakumenettely. Aikaisemmat 
hakemukset otetaan huomioon. Lisäksi työryhmä totesi, että rekrytoin-
nissa tulisi käyttää suorahakukonsulttia riittävän hakijamäärän varmista-
miseksi. 
 
Kunnallisen viranhaltijalain (304/2003) 2 luvun 4 §:n 2 momentin mu-
kaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustel-
lusta syystä päättää uudesta hakumenettelystä. 
 
Kouvolan kaupungin hallintosäännön 41 §:n mukaan toimitilajohtajan 
valinnasta päättää kaupunginhallitus.  
 
Hallintosäännön 40 §:n mukaan valinnasta päättävä viranomainen voi 
päättää alaistensa virkojen hakuajan jatkamisesta tai uudesta hausta. 
Mikäli valinnasta päättävä viranomainen on kaupunginhallitus tai lauta-
kunta, hakuajan jatkamisesta päättää kuitenkin toimielimen esittelijä.  
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Koska toimitilajohtajan viran hakuaika ehti jo päättyä, niin kyseessä on 
viranhaltijalain näkökulmasta uusi hakumenettely. Uusi hakumenettely 
on perusteltua, koska virkaan ei ole saatu kaupungin edun kannalta 
vielä riittävää määrää kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita. 
 
Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, 
tuukka.forsell(at)kouvola.fi ja henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 
615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi 
 
Kaupunginjohtajan ehdotus: 
 
Kaupunginhallitus päättää  
 
• julistaa toimitilajohtajan viran uudelleen haettavaksi. Aikaisemmat 

hakemukset otetaan huomioon 
• käyttää toimitilajohtajan viran hakuprosessissa suorahakukonsulttia 

riittävän hakijamäärän varmistamiseksi. 
 
Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtä-
villä yleisessä tietoverkossa 15.12.2020 lukien. 
 
Kaupunginhallituksen päätös: 
 
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 
 
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtä-
villä yleisessä tietoverkossa 15.12.2020 lukien. 
 
____________ 
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Tietohallintojohtajan viransijaisuuden hoitamisen jatkaminen 
 
3321/01.01.03.99/2020 
 
   
Kh 14.12.2020 § 399 
 
       

Tietohallintojohtaja Sirpa Mäntyselle on myönnetty virkavapaata tieto-
hallintojohtajan virasta ajalle 1.12.2019-30.11.2022 projektitehtäviin. 
Projektitehtävien aikana hänen työpanoksestaan kohdistuu neljä työpäi-
vää Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymään perus-
tuen Kymsoten kanssa tehtyyn sopimukseen sekä yksi työpäivä Kouvo-
lan kaupungin digitalisaation edistämiseen. Kouvolan kaupunki on saa-
nut Valtionvarainministeriöltä huomattavan avustuksen Digitaalinen ja 
yhteentoimiva Kouvola -hankkeeseen. Suurin osa projektitehtävien 
palkkauskustannuksista laskutetaan Kymsotelta. 
 
Tietohallintojohtajan viransijaiseksi vuoden 2020 loppuun on asti pää-
tetty 2.12.2019 § 423 ottaa Anne Tillström, joka on tällä hetkellä tieto-
hallintopäällikön vakinaisessa työsuhteessa. Tätä tehtäväjärjestelyä on 
tarkoituksenmukaista jatkaa vuoden 2021 loppuun asti.  
 
Tietohallintojohtaja johtaa tietohallintoa. Pääasiallisena tehtävänä on 
tietohallinnon osakokonaisuudet: hallinto, kysyntä, kehitys, palvelut ja 
hankinta, kansallinen ja alueellinen yhteistyö sekä tietoturva, tietosuoja 
ja arkkitehtuuri.  
 
Tietohallintopäällikön tehtävää ei ole tarkoitus täyttää viransijaisuuden 
aikana, vaan tehtävät jaetaan sisäisesti siten, että Anne Tillström hoitaa 
tietohallintojohtajan viransijaisena toimiessaan suuren osan näistä teh-
tävistä, kuten toimittajayhteistyösuhteet, lisenssinhallinnan sekä tietotur-
vaan liittyvät tehtävät. 
 
Tietohallintojohtajan kokonaispalkaksi esitetään 6.275,64 euroa kuukau-
dessa. Virkaan sovelletaan KVTES:n III luvun 21 §:n 2 momentin mää-
räyksiä, joten hänelle ei suoriteta työaikakorvauksia. Tietohallintojohta-
jalla on matkapuhelinetu. 
 
Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, 
tuukka.forsell(at)kouvola.fi, henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 
4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi ja talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 
615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi 
 
Kaupunginjohtajan ehdotus: 
 
Kaupunginhallitus päättää ottaa tietohallintojohtajan viransijaiseksi Anne 
Tillströmin ajalle 1.1.2021 - 31.12.2021, kuitenkin enintään siihen asti, 
kun vakinainen viranhaltija on virkavapaalla. 
 
Tietohallintojohtajan viransijaisen kokonaispalkaksi vahvistetaan 
6.275,64 euroa kuukaudessa. Lisäksi myönnetään matkapuhelinetu. 
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Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtä-
villä yleisessä tietoverkossa 15.12.2020 lukien. 
 
Kaupunginhallituksen päätös: 
 
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 
 
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtä-
villä yleisessä tietoverkossa 15.12.2020 lukien. 
 
____________ 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä:  § 398 
 
MUUTOKSENHAKUKIELTO 
 
 

 
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea 
muutosta. 
 
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §. 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 397, § 399 
 
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 kaupungin-
hallitus. 
 
Oikaisuvaatimus toimitetaan Kouvolan kaupungin kirjaamoon. 
 
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. 
 


