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Ote pöytäkirjasta: Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 22.11.2022 

Ehdokkaan nimeäminen Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n hallitukseen 

2935/00.00.02.00/2022 

 

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 22.11.2022 § 124 

      

Valmistelija: kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124, 
karoliina.kanerva(at)kouvola.fi 

Toni Vainikka on eronnut Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n hal-
lituksen jäsenyydestä 1.11.2022, joten yhtiön hallitusta on tarpeen täy-
dentää. 

Kouvolan kaupungin 20.9.2022 voimaan tulleen hallintosäännön 19 §:n 
mukaan kaupunginhallituksen elinvoimajaosto nimeää kaupungin eh-
dokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin sekä nimeää yhtiökokousedustajat ja 
antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.  

Hallintosäännön 22 §:n mukaan kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 
päättää vaatimuksen tekemisestä ylimääräisen yhtiökokouksen tai vas-
taavan koollekutsumisesta.  

Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, 
tuukka.forsell(at)kouvola.fi ja kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, 
puh. 020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi 

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: 

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto nimeää hallitusjäsenehdokkaan 
Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n hallituksen jäsenen täydentä-
miseksi. 

Nimeäminen tehdään kuluvan valtuustokauden loppuun asti. 

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto päättää tehdä vaatimuksen Kou-
volan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen 
koolle kutsumisesta yhtiön hallituksen täydentämiseksi. 

Apulaiskaupunginjohtajan muutettu ehdotus: 

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto nimeää hallitusjäsenehdokkaan 
Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n hallituksen jäsenen täydentä-
miseksi. 

Nimeäminen tehdään kuluvan valtuustokauden loppuun asti. 
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Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto päättää tehdä vaatimuksen Kou-
volan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen 
koolle kutsumisesta yhtiön hallituksen täydentämiseksi. 

Pöytäkirja tarkastaan tämän asian osalta kokouksessa ja päätös julkais-
taan julkisessa tietoverkossa Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 
23.11.2022. 

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös: 

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto nimesi Jarmo Uuttalan hallitus-
jäsenehdokkaaksi Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n hallituksen 
täydentämiseksi. 

Nimeäminen tehdään kuluvan valtuustokauden loppuun asti. 

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto päättää tehdä vaatimuksen Kou-
volan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen 
koolle kutsumisesta yhtiön hallituksen täydentämiseksi. 

Pöytäkirja päätettiin tarkastaa tämän asian osalta kokouksessa ja pää-
tös julkaistaan julkisessa tietoverkossa Kouvolan kaupungin verkkosi-
vuilla 23.11.2022. 

____________  

Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: 

Kouvolassa 23.11.2022 

Arja Mikkola-Lehtinen 

pöytäkirjanpitäjä 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 124 

 

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, 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 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 
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Käyntiosoite:  Torikatu 10, 2. krs. Kouvola 

Sähköpostiosoite: kirjaamo@kouvola.fi 

Faksinumero: 020 615 3054 

Puhelinnumero:  020 615 6200 

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. 

Pöytäkirjan nähtäville asettaminen 

Pöytäkirja on julkaistu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 23.11.2022. 


