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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
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Marlén Timonen § 178

Pöytäkirja on tarkastuksen jälkeen ollut säädetyllä tavalla nähtävänä
kaupunginkansliassa 14.4.2020 klo 9-16 sekä yleisessä tietoverkossa.
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Laillisuus ja päätösvaltaisuus
KH § 171
Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastus
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Pöytäkirjan tarkastajat
KH § 172
Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Vesa
Pohjolan ja Timo Sillanpään, varalle Marlén Timosen.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.
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Työjärjestyksen hyväksyminen
KH § 173
Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä esityslistan ja lisälistan
kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastus
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Kaupunginjohtajan tiedotettavat asiat
KH § 174
Kokouksen alussa:
Eija Pienimäki, henkilöstöjohtaja
Tapio Hakala, työsuojelupäällikkö
Työsuojeluasiat
Peter Johnson, sivistysjohtaja
Nina Kujala, kaupunkiympäristöjohtaja
Jutta Koivuniemi, vastuualuepäällikkö
§ 175, Kouluaterian jakelu etäopetuksessa oleville perusopetuksen
oppilaille
Matti Kivistö, kaupungingeodeetti
§ 178, Tontin varaaminen Ykspihlajan Sahaniemestä venehallin
rakentamista varten / Kokkolan Venekerho
§ 179, Tontin varaaminen Ykspihlajan Sahaniemestä venehallin
rakentamista varten /
§ 180, Teollisuustontin varaaminen Lahdenperästä / RawCycle Oy
Juhani Hannila, ympäristösihteeri
Jonne Sandberg, kehitysjohtaja
§ 182, Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta /
Akkumateriaalituotanto
Jari Saarinen, Talousjohtaja
§ 185, Kaupungin maksuvalmiusrahoituksen turvaaminen
kriisioloissa
Piia Isosaari, strategiapäällikkö
Jonne Sandberg, kehitysjohtaja
§ 186, Yksinyrittäjän koronatuen myöntämisen organisointi
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Kouluaterian jakelu etäopetuksessa oleville perusopetuksen oppilaille
244/05.07.05/2020
KH § 175
Valmistelijat: sivistysjohtaja Peter Johnson, p. 044 7809 254, ruotsinkielisten opetuspalvelujen johtaja Ronnie Djupsund, p. 040 8065
000, Lapsiystävällinen kunta koordinaattori Sanna Immonen, p. 044
7809 247 ja vastuualuepäällikkö Jutta Koivuniemi, p, 044 7809 358
Koronavirusepidemian leviämisen estämiseksi ja oppilaiden, opiskelijoiden ja opetus- ja muun henkilöstön turvaamiseksi rajoitti valtioneuvosto lähiopetuksen ja –ohjauksen järjestämisvelvollisuutta eri
koulutusasteilla. Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädettiin
valmiuslain (1552/2011) 88 §:n 3 kohdan ja 109 §:n 2 momentin nojalla 17.3.2020 varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen
järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista 18.3.13.4.2020.
Suomen hallitus päätti 30.3.2020 jatkaa aiemmin päätettyjä rajoitustoimia 13.5.2020 saakka. Opetuksen poikkeusjärjestelyjä varaudutaan samalla jatkamaan lukukauden loppuun asti, jos epidemian rajoittaminen sitä vaatii.
Valtioneuvosto tai opetus- ja kulttuuriministeriö ei ole erikseen ohjeistanut kouluruokailun järjestämisestä, mutta useat kunnat ovat
ryhtyneet sitä järjestämään eri tavoin. Lapsiasiavaltuutettu on puolestaan ottanut kantaa asiaan 28.3.2020 ja katsonut, että maksuton
perusopetus tarkoittaa myös riittävää ravintoa.
Lukiolain mukaan lukiokoulutus voidaan järjestää etäopetuksena ja
opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan niinä työpäivinä, joina
opetussuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa koulutuksen
järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa (§ 28). Näin ollen
lukiokoulutuksessa ei vastaavaa kouluaterioiden jakelua aloiteta.
Tämä on myös Kuntaliiton suosittama ratkaisu.
Kokkolan kaupungissa käynnissä olevan lapsiystävällinen kunta -kehittämistyön pohjana toimii UNICEFin mallin mukaisesti lapsen oikeuksien sopimus. Osana lapsiystävällisyyden kehittämistä tulee,
etenkin tällaisessa poikkeustilanteessa, kiinnittää erityistä huomiota
muita heikommassa asemassa olevien lasten ja nuorten oikeuksien
ja perusturvan toteutumiseen.
Koska opetuksen rajoitukset tulevat jatkumaan ainakin toukokuun
puoliväliin saakka, on Kokkolan kaupungissa ryhdytty valmistelemaan kouluruuanjakelua niille perusopetuksen oppilaille, jotka ovat
Pöytäkirjan tarkastus
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etäopetuksena.
Kouluateriajakelulla halutaan osaltaan taata poikkeustilanteessa
lasten ja nuorten hyvinvointia ja arjen sujumista. Mahdollisuutta
tarjotaan perusopetuksen 1.-9. luokkalaisille vanhempien tekemän
tarveharkinnan perusteella.
Kaupunginhallitus on ottanut asiaan periaatteellisen myönteisen
kannan 31.3.2020 ja sivistyslautakunta on antanut asiasta evästyksen samana päivänä. Sivistyslautakunta on huolissaan siitä, että
pystytäänkö aterioiden jakelu järjestämään niin, että tartuntariskiä ei
aiheudu.
Kouluruoan jakelu
Etäopetuksessa oleville tarjottava kouluateria jaetaan kahdesti viikossa. Ruoka (viisi ruoka-annosta / viikko) valmistetaan ja pakataan
annospakkauksiin Wilman kautta tapahtuvien ennakkotilausten mukaisesti. Kouluateria jaetaan kahtena päivänä viikossa. Jakeluaikoja
porrastetaan, jolla halutaan välttää jonojen syntymistä.
Ateria-annokset valmistetaan ja pakataan Koivuhaan koululla. Jakelut tapahtuvat tiistaisin ja torstaisin Isokylän, Torkinmäen, Koivuhaan
ja Lucina Hagmanin kouluilla ulkotiloissa. Annokset jaetaan yksittäispakattuna ja jäähdytettynä. Pakkaus sisältää pääruoan, joka on keitto-, pata- tai vuokaruoka. Erikoisruokavaliot huomioidaan ennakkotilauksen mukaisesti.
Mikäli ennakkotilaukset painottuvat muillekin alueille, voidaan jakelupisteiden määrää ja sijaintia voidaan muuttaa. Kaupungin ruokapalveluiden henkilöstö hoitaa ruoan jakelun ja jakelupisteissä on paikalla myös nuoriso-ohjaajia kohtaamassa lapsia ja nuoria sekä seuraamassa jakelun sujumista.
Ateriajakelun osalta noudatetaan yleisiä hygieniaohjeita. Hakijoiden
on pidettävä 1-2 metrin väli toisiin paikalla oleviin, ja flunssaoireisena ei paikalle saa tulla.
Jakelun valmistelussa on konsultoitu Soiten asiantuntijoita
31.1.2020 ja heidän suosituksen mukaan jakelu aikataulutetaan niin,
että päästään riittäviin varoetäisyyksiin.
Puhtaus- ja ruokapalvelut ovat saaneet 1.4.2020 terveysvalvonnan
ja omavalvonnan ohjeet ateriajakeluun.
Kaupunginjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

Kaupunginhallitus päättää aloittaa kouluruoan jakelun
etäopetuksessa oleville perusopetuksen oppilaille.
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Hankintaohjeistuksen uudistaminen
227/02.08.00/2019
KH § 176
Valmistelija: Hallintojohtaja Ben Weizmann
Kokkolan kaupunginhallitus on 16.9.2019 (§ 424) hyväksynyt
Kokkolan kaupungin hankintaohjelman. Hankintaohjelmassa on
hyväksytty ne periaatteet ja linjaukset, joilla Kokkolan kaupungin
strategiset tavoitteet hankintojen näkökulmasta voidaan parhaiten
saavuttaa. Samassa yhteydessä on todettu, että hankintaohjeessa
taas määriteltäisiin tarkemmin yksittäisiin hankintoihin liittyviä
menettelytapoja. Hankintoja koskeva säädöspohja on erikseen
todettu nyt valmistellussa hankintaohjeessa. Hankintaohjeen
tarkoituksena on osaltaan toimia käsikirjana hankintoja suorittaville
tahoille.
Hankintalain kokonaisuudistuksessa (1397/2016) on kansallisia
kynnysarvoja nostettu rakennusurakoita koskevaa kynnysarvoa
lukuun ottamatta ja samalla lainsäädännössä on kevennetty
kansallisten hankintojen sekä sote- ja muiden erityisten palvelujen
hankintojen sääntelyä. Kansallisten hankintojen ja sote- ja muiden
erityisten palveluhankintojen osalta hankintalaissa ei esimerkiksi
enää ole erikseen laissa säädeltyjä menettelyjä. Hankintayksikkö voi
siten valita käyttämänsä hankintamenettelyn, joka tulee kuvata
hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä. Hankinta tulisi toteuttaa
aina hankinnan kokoon ja luonteeseen parhaiten soveltuvaa
menetelmää toteuttaen.
Hankintaohjeen tarkoituksena on selkiinnyttää hankintalain
mukaisen kilpailutuksen prosessia. Ohjeessa on pyritty
helpottamaan hankintalain soveltamistilanteiden tulkitsemista.
Koska hankintojen suunnitteluvaiheen merkitys sekä sopimuksen
aikaisen toiminnan tärkeys korostuvat hankintaprosessissa
entisestään on tarkoituksenmukaista, että hankintaohjeessa on
omat luvut myös edellä mainittujen vaiheiden osalta.
Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen kynnysarvon alittavia
hankintoja. Tällaisia hankintoja tehdään suhteellisen paljon.
Hankintaohjeessa esitetään vähäisten hankintojen rajan nostamista
nykyisen hankintaohjeen mukaisesta 1.000 euron rajasta 5.000
euroon. Hankintaohjeessa määritellään edelleen pienhankintojen
yleisperiaatteet ja varsin yksityiskohtaisesti myös menettely silloin
kun hankinnan arvo on alle kansallisen kynnysarvon (5.000 59.999) euroa. Selvää on, että tältäkin osin tulevat noudatettavaksi
ne perusperiaatteet, jotka koskevat julkisia hankintoja.
Pöytäkirjan tarkastus
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Ohjeessa kiinnitetään entistä enemmän huomiota prosessin eri
vaiheiden dokumentoimiseen sekä hankintapäätöksen tekemisen
jälkeiseen menettelyyn, esimerkiksi sopimusten laatimiseen.
Nyt laadittu hankintaohje sisältää laajuudeltaan sellaisia
kokonaisuuksia, joiden ei enää voida katsoa tarkentavan aiempaa
hankintaohjetta. Näin ollen on tarkoituksenmukaista kumota
Kokkolan kaupungin aiempi hankintaohje.
Hankintaohjeluonnokseen on pyydetty sivistystoimen sekä
kaupunkiympäristötoimialan lausunnot. Tämän lisäksi luonnoksen
johdosta on saatu tarkastustoimen sekä taloushallintopalveluiden
kannanotot.
Liite A § 176
Kaupunginjohtaja

Päätös

Pöytäkirjan tarkastus

Hankintaohje

Kaupunginhallitus päättää
1

kumota Kokkolan kaupungin aiemman hankintaohjeen

2

hyväksyä liitteenä A olevan hankintaohjeen.

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.
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Kunniamerkkiesitykset
6/01.02.03.02/2020
KH § 136
Valmistelija: hallintosihteeri Leena Heinua-Nieminen,
puh. 044 7809 600
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää
kaupunginhallitusta tekemään esityksensä 6. päivänä joulukuuta
2020 kunnan ansioituneille virka- ja luottamushenkilöille
myönnettävistä kunniamerkeistä 30.4.2020 mennessä.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kirje: LIITE A § 136
Lauta- ja johtokuntia on pyydetty tekemään omat esityksensä
kaupunginhallitukselle viimeistään 25.3.2020 mennessä.
Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää harkita mahdollisia ehdokkaita.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

KH § 177
Kaupunginhallituksen ja lauta- ja johtokuntien esitykset nähtävänä
kokouksessa.
Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kunniamerkkien myöntämistä
esitysten mukaan.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastus
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Tontin varaaminen Ykspihlajan Sahaniemestä venehallin rakentamista
varten / Kokkolan Venekerho
604/10.00.02/2019
KH § 178
Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö, puh. 044 780 9343
Kokkolan Venekerho on hakenut Ykspihlajan Sahaniemesta tonttia
venehallin rakentamista varten.
Liite A § 178
Liite B § 178

hakemus
kartta

Asemakaavassa alue on merkinnällä LV-2 (Venesataman korttelialue). Alueelle sa rakentaa alueen käytölle tarpeellisia tai tunnusomaisia rakennuksia tai laitteita.
Tontille on tarkoitus rakentaa saman kokoinen venehalli, joka venekerholla on omalla naapuritontillaan. Nyt anotulla alueella sijaitsee
hakijalle toistaiseksi venetrailereiden säilytystä varten vuokrattu
alue, joka irtisanotaan uuden sopimuksen allekirjoituksin.
Alueelle laaditaan tonttijako hakijan tarkempien suunnitelmien perusteella.
Kaupungilla ei ole vahvistettua hintaa venesatama-alueille. Normaalin teollisuustontin hinta on 10.72 euroa/m2. Valmistelija ehdottaa,
että hintana käytetään 6 euroa/m2, josta vuosivuokra on 5 %. Muodostettava tontti on tarkoituksenmukaista luovuttaa ainoastaan vuokraamalla.
Asia on ollut esillä maankäyttötiimissä 12.2.2019.
Kaupunginjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

Kaupunginhallitus päättää:
1

Varata Kokkolan Venekerholle liitekartalla osoitetun
noin 3 000 m2:n suuruisen muodostettavan tontin korttelista 45-1.

2

Ehdollinen suunnittelua varten oleva varausaika päättyy
30.9.2020, mihin mennessä varaajan tulee esittää hyväksyttäväksi vähintään rakennushankkeen luonnospiirustukset.

3

Kohdassa 2 mainitun ehdon täyttyessä varausaika jat-
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kuu 31.3.2021 asti.
4

Lokakuun 1 päivästä 2020 lähtien peritään varausmaksua 2,5 % myyntihinnasta / vuosi.

5

Tontti luovutetaan vuokraamalla tavanomaisin ehdoin
rakennushankkeen tultua ajankohtaiseksi. Tonttihintana
käytetään 6 euroa/m2 ja vuosivuokra siitä 5 %.

6

Tontti on rakennettava vähintään tehokkuudella e = 0,2.

7

Vuokrasopimuksen allekirjoituksella irtisanotaan alueella
oleva väliaikainen venetrailereiden säilyttämistä
koskeva vuokrasopimus.

Käsittely

Jäsen Pohjola ilmoitti itsensä esteelliseksi asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi (HL 28 §).

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastus
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Tontin varaaminen Ykspihlajan Sahaniemestä venehallien rakentamista
varten / Rannikon Huopamestarit Oy
613/10.00.02/2019
KH § 179
Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö, puh. 044 780 9343
Rannikon Huopamestarit Oy on hakenut Ykspihlajan Sahaniemesta
tonttia venehallien rakentamista varten.
Liite A § 179
Liite B § 179

hakemus
kartta

Asemakaavassa alue on merkinnällä LV-2 (Venesataman korttelialue). Alueelle sa rakentaa alueen käytölle tarpeellisia tai tunnusomaisia rakennuksia tai laitteita.
Tontille on tarkoitus rakentaa kaksi venehallia, joissa kummassakin
olisi paikat 12 veneelle. Hanke on tarkoitus toteuttaa kahdessa vaiheessa.
Varattavan alueen pohjoispäähän on asemakaavassa merkitty ohjeellinen pysäköimispaikka. Hakija on ilmoittanut, että varattava alue
rakennetaan siten, että ulkopuolinen pysäköinti on mahdollista.
Alueelle laaditaan tonttijako hakijan tarkempien suunnitelmien perusteella.
Kapungilla ei ole vahvistettua hintaa venesatama-alueille. Normaalin
teollisuustontin hinta on 10.72 euroa/m2. Valmistelija ehdottaa, että
hintana käytetään 6 euroa/m2, josta vuosivuokra on 5 %. Muodostettava tontti on tarkoituksenmukaista luovuttaa ainoastaan vuokraamalla.
Asia on ollut esillä maankäyttötiimissä 12.2.2020.
Kaupunginjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

Kaupunginhallitus päättää:
1

Varata Rannikon Huopamestarit Oy:lle liitekartalla osoitetun n. 5 000 m2:n suuruisen muodostettavan tontin
korttelista 45-1.

2

Ehdollinen suunnittelua varten oleva varausaika päättyy
30.9.2020, mihin mennessä varaajan tulee esittää hyväksyttäväksi vähintään rakennushankkeen luonnospiirustukset.
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12/2020

16
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3

Kohdassa 2 mainitun ehdon täyttyessä varausaika jatkuu 31.3.2021 asti.

4

Lokakuun 1 päivästä 2020 lähtien peritään varausmaksua 2,5 % myyntihinnasta / vuosi.

5

Tontti luovutetaan vuokraamalla tavanomaisin ehdoin
rakennushankkeen tultua ajankohtaiseksi. Tonttihintana
käytetään 6 euroa/m2, vuosivuokra 5 %.

6

Tontti on rakennettava vähintään tehokkuudella e = 0,2.

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.
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Teollisuustontin varaaminen Lahdenperästä / RawCycle Oy
176/10.00.02/2020
KH § 180
Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö, puh. 044 780 9343.
RawCycle Oy hakee n. 10 000 m2:n suuruista aluetta korttelista
53-24 Lahdenperän teollisuusalueelta jätemateriaalin jatkojalostusta
varten. Alue on asemakaavassa merkinnällä
KTY(toimitilarakennusten korttelialue).
Alueelle on tarkoitus rakentaa hallit pyrolyysilaitosta sekä sen raaka-aineena käyttämää kumi- ja muovijätettä varten. Raaka-aine rouhitaan pääsääntöisesti muutaman päivän sisällä saapumisesta.
Rouhintalaitteisto on suunniteltu sijoitettavan katettuun tilaan. Rouhe
pyrolysoidaan halliin sijoitetussa pyrolyysilaitteistossa ja lopputuotteina saatavat öljy ja hiilimusta välivarastoidaan säiliöissä ennen
niiden toimitusta asiakkaille.
Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa tämän vuoden aikana ja varsinainen toiminta vuonna 2021.
Liite A § 180
Liite B § 180

hakemus
kartta

Asia on ollut esillä kaupunkiympäristön maankäyttötiimissä
27.3.2020.
Kaupunginjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

Kaupunginhallitus päättää:
1

Varata RawCycle Oy:lle liitekartalla osoitetun n. 10 000
m2:n suuruisen muodostettavan tontin korttelista 53-24.
Tontti muodostetaan hakijan esittämän asemapiirroksen
perusteella.

2

Ehdollinen suunnittelua varten oleva varausaika päättyy
30.9.2020, mihin mennessä varaajan tulee esittää hyväksyttäväksi vähintään rakennushankkeen luonnospiirustukset.

3

Kohdassa 2 mainitun ehdon täyttyessä varausaika jatkuu 31.3.2021 asti.

4

Lokakuun 1 päivästä 2020 lähtien peritään varausmaksua 2,5 % myyntihinnasta / vuosi.
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Kaupunginhallitus

§ 180

12/2020

06.04.2020

5

Tontti luovutetaan myymällä tai vuokraamalla Lahdenperän teollisuusalueelle vahvistetulla tonttihinnalla tavanomaisin ehdoin rakennushankkeen tultua ajankohtaiseksi.

6

Tontti on rakennettava vähintään tehokkuudella e = 0,2.

Käsittely

Jäsen Pohjola esitti, että etsitään tontti asianosaiselle
Topparinmäen teollisuusalueelta. Esitys raukesi
kannattamattomana. Pohjola ilmoitti eriävän mielipiteen.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastus
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Pikiruukin entisen kerhorakennuksen salkutus ja purku
297/10.03.02/2020
KH § 181
Valmistelijat: Kaupunkiympäristöjohtaja Nina Kujala ja kiinteistösihteeri Toni Aarrekangas
Kokkolan kaupunki omistaa Pikiruukissa entisen kerhorakennuksen.
Kohde on ollut useamman vuoden tyhjänä.
Tietoja kohteesta:
- osoite: Ryövärinkarintie 2, 67200 Kokkola
- rakennusvuosi: 1942
- kiinteistötunnus: 272-401-1-24
- huoneistoala: 692 m2
- nykyinen salkutus: 3 (rakennusta ylläpidetään ja siitä luovutaan)
Kohteessa ei ole liittymiä.
Tarkemmat sijaintitiedot on esitetty oheismateriaalissa.
Kaupungilla ei ole tarvetta kyseiselle rakennukselle, eikä rakennukselle ole käyttöä tulevaisuudessa. Lisäksi kohde on ollut useamman
vuoden tyhjänä ja kylmänä. Rakennus on huonokuntoinen.
Kaupunginjohtaja

Päätös

Pöytäkirjan tarkastus

Kaupunginhallitus päättää, että
1

Pikiruukin entinen kerho salkutetaan ryhmään 4
(luovutaan).

2

Pikiruukin entinen kerhorakennus puretaan osoitteessa
Ryövärinkarintie 2.

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

KOKKOLAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Kaupunginhallitus

06.04.2020

Rakennus- ja ympäristölautakunta
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Lausunto Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA) /
Akkumateriaalituotanto, Finnish Battery Chemicals Oy / Kaakkois-Suomen
ELY-keskus
224/11.01.00/2020
Rakennus- ja ympäristölautakunta 25.03.2020 § 48

Valmistelija: Juhani Hannila, Johtava ympäristötarkastaja 044 7809
307
Asia
Finnish Battery Chemicals Oy on laittanut vireille
Akkukemikaalitehtaan suunnitteluhankkeen, johon sovelletaan
ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Hankevaihtoehdot
sijoittuvat viidelle eri paikkakunnalle (Vaasa, Mustasaari, Kokkola
(KIP-alue), Kotka, Hamina). Hankkeen yhteysviranomaisena toimii
Kaakkois-Suomen ELY-keskus.
Hanke koostuu kahdesta uudesta tehtaasta, joissa tuotettaisiin
litiumakkujen valmistuksessa tarvittavaa katodiaktiivimateriaalin
esiastetta (pCAM) ja katodiaktiivimateriaalia (CAM). Hakija on
laatinut ympäristövaikutusten arviointiohjelman.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan neljää
toteutusvaihtoehtoa (VE1-VE4) sekä vertailuna vaihtoehtoa, jossa
hanke jätetään toteuttamatta (VE0). Lisäksi toteutusvaihtoehtoina
tarkastellaan sekä pCAM- että CAM-tuotannon osalta kolmea eri
kapasiteettitasoa(20000 tonnia vuodessa (t/v), 60 000 t/v ja 120 000
t/v).
Kuulutus ja lausuntopyyntö
Hankkeen yhteysviranomainen Kaakkois-Suomen ELY-keskus on
kuuluttanut asian ja arviointiohjelma on nähtävillä 11.3. - 14.4.2020
Kokkolan, Kruunupyyn ja Kaustisen virallisilla ilmoitustauluilla ja pääkirjastoissa. Arviointiohjelma kokonaisuudessaan on luettavissa
sähköisessä palvelussa osoitteessa:
https://www.ymparisto.fi/FBCakkumateriaalituotantoYVA
Tiivistelmä hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä,
pCAM tuotannon prosessin yleiskuvaus sekä käytettävät
Pöytäkirjan tarkastus
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syöttöaineet eri kapasiteettivaihtoehdoissa on esitetty liitteessä A
LIITE A § 48
Yhteysviranomainen on varannut Kokkolan kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Kokkolan kaupungille
mahdollisuuden antaa lausuntonsa ympäristövaikutusten
arviointiohjelmasta. Lausunnon antamisaika päättyy 14.4.2020.
YVA-menettelyyn liittyvät suunnitellut yleisötilaisuudet 16.3.-25.3
2020 on peruutettu koronavirus -tilanteen takia. Yleisötilaisuus
järjestetään sen sijaan sähköisesti 25.3.2020 klo 17.30 alkaen.
Sähköisen yleisötilaisuuden linkki:
https://mineralsgroup.videosync.fi/akkumateriaalituotannonymparistovaikutusten-arviointi
Taustaa
Sähköautojen kysynnän on ennakoitu lisääntyvän noin 20-30 %
vuoteen 2030 mennessä. Suomessa on akkujen valmistukseen
tarvittavien kaivosmineraalien varantoja, akkukemikaalituotantoa,
energiavaroja ja osaamista, jotka tukevat akkuvalmistuksen
kotimaisen arvoketjun rakentamista. Tähän liittyen FBC Oy selvittää
YVA hankkeessa kahden akkukemikaaleja tuottavan tehtaan
rakentamista edellä mainituille paikkakunnille. Kokkolaan
KIP-suurteollisuusalueelle selvitetään nk. prekursoritehtaan (pCAM)
sijoittamista. Hankealueen laajuus on noin 20 ha ja se on Kokkolan
kaupungin omistuksessa. Alueella on teollisuuskaava. Kokkolassa
tehtaan vaatimaa pinta-alaa vähentää se, että KIP-alueella on
saatavissa useita tehtaan tarvitsemia hyödykkeitä.Tehtaan kaavailtu
sijoituspaikka KIP-alueella on esitetty liitteessä B
LIITE B § 48
YVA -menettely
YVA –menettelyn tarkoituksena on laajaan osallisuuteen perustuen
jo ennakkoon selvittää suurten hankkeiden ympäristö-, taloudelliset
ja sosiaaliset vaikutukset. YVA-menettelyn vaiheet ovat:
1. Hankkeesta vastaava laatii ympäristövaikutusten arviointiohjelman.
2. Arviointiohjelma kuulutetaan ja siitä pyydetään lausunnot.
3. Yhteysviranomainen antaa arviointiohjelmasta lausunnon.
4. Hankkeesta vastaava laatii ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, jossa kuvataan mahdollisimman selvästi hankkeen ymPöytäkirjan tarkastus
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päristövaikutukset.
5. Arviointiselostus kuulutetaan ja siitä pyydetään lausunnot
6. Yhteysviranomainen antaa lopullisen kannanottonsa YVA –selostuksesta, jonka jälkeen hanke siirtyy varsinaiseen lupakäsittelyyn ja toteutukseen.YVA-prosessin johtopäätökset tulee ottaa
huomioon lupamenettelyissä.
YVA –menettelyssä tutkittavat vaihtoehdot
Vaihtoehto VE 0
Hanke jätetään toteuttamatta.
Vaihtoehto VE 1
pCAM- ja CAM-tehtaat sijoittuvat Vaasan Laajametsän
teollisuusalueelle ja pieneltä osin Mustasaaren kunnan puolelle.
Vaihtoehto VE 2
pCAM- ja CAM-tehtaat sijoittuvat Kotkan Keltakallion alueelle.
Vaihtoehto VE 3
pCAM-tehdas sijoittuu Kokkolaan KIP-suurteollisuusalueelle ja
CAM-tehdas Vaasan Laajametsän teollisuusalueelle.
Vaihtoehto VE 4
pCAM-tehdas sijoittuu Haminan Hillonkylään ja CAM-tehdas Kotkan
Keltakallion alueelle.
Kaikissa vaihtoehdoissa tarkastellaan lisäksi sekä pCAM- että
CAM-tuotannon osalta kolmea eri kapasiteettitasoa (20 000 tonnia/v,
60 000 tn/v ja 120 000 tn/v).
YMPÄRISTÖPALVELUT
Ympäristöpalvelut on perehtynyt laadittuun ympäristövaikutusten
arviointiohjelmaan. Ohjelma on kattava ja siinä on kuvattu riittävällä
tavalla arvioitavat ympäristövaikutukset. Lausuntoesityksessä
otetaan yksityiskohtaisemmin kantaa ehdotettuihin
vaikutusselvityksiin Kokkolaan suunnitellun pCAM -tehtaan osalta.
LAUSUNTOESITYS
Laadittu YVA-ohjelma on kattava ja ja arvioitavat
ympäristövaikutukset on tunnistettu hyvin. Ennalta arvioiden
laitoksen merkittävimmät ympäristövaikutukset kohdistuvat
jätevesien kautta vesialueeseen lähinnä natriumsulfaattipäästönä, ja
mahdollisesti asutukseen ympäristömeluna. Merkittävimmäksi
Pöytäkirjan tarkastus
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ympäristöön ja asutukseen kohdistuvaksi riskiksi on tunnistettu
mahdollinen ammoniakkivuoto.
Natriumsulfaattipäästön suuruus eri tuotantomäärävaihtoehdoissa
on 30 000 - 210 000 t/v. Sulfaatit saattavat heikoissa
sekoittumisoloissa kerrostua ja hapettomissa oloissa pelkistyä, mikä
aiheuttaa meressäkin ravinteiden vapautumista ja sitä kautta
rehevöitymistä. Hapettomia olosuhteita esiintyy Kokkolan
merialueella hyvän sekoittumisen johdosta hyvin harvoin, lähinnä
joissakin syvänteissä. Merivedessä on sulfaatteja luontaisesti ja
päästön arvioidaan laimenevan nopeasti. 3D-leviämis- ja
virtausmallilla tulee selvittää päästön leviämistä merialueella eri
purkupaikkavaihtoehdoilla. Tässä tulee huomioida myös muu
KIP-alueelta tuleva sulfaattikuormitus yhteisvaikutusten
arvioimiseksi. Prekursoritehtaan jätevedet sisältävät myös typpeä
(7-40 t/v). KIP-alueen laitosten typpikuormitus on viime vuosina ollut
suuruusluokkaa 410-440 t/v ja Perhonjoen typpikuormitus noin
800-900 t/v, johon suhteutettuna typpikuormituksen lisäys ei ole
kovin merkittävä.
Kokkolan merialueen yhteistarkkailu ja ilmanlaadun yhteistarkkailu
ovat jatkuneet keskeytyksettä jo vuosikymmeniä.
KIP-suurteollisuusalueella on tehty myös melun yhteistarkkailua,
alueelle on laadittu melun leviämismalli ja Patamäen-Saarikankaan
pohjavesialueella toimii pohjaveden yhteistarkkailu.Taustatiedot
antavat hyvät mahdollisuudet arvioida päästöjen vaikutuksia
merialueen rannikkovesien vesimuodostumiin sekä melu- ja
ilmanlaatuvaikutusten luotettavaan arviointiin.
Kun toiminta sijoittuu alueelle, missä on paljon olemassa olevaa
teollisuutta, korostuu yhteisvaikutusten arvioinnin tarve. Tämä
koskee erityisesti vesistö-, ilmanlaatu- ja meluvaikutuksia.
Jätevesivaikutusten arvioinnissa ja yhteisvaikutusten arvioinnissa
tulee mahdollisuuksien mukaan käyttää hyväksi yhteistarkkailua
varten laadittua Kokkolan edustan 3D-virtausmallia, jota päivitetään
parhaillaan. Purkupaikkavaihtoehdot tulee tarkastella mallilla, johon
voidaan sijoittaa myös nykyiset jätevesien purkupaikat. Arvioinnissa
tulee huomioida KIP-alueen ravinne- ja sulfaattipäästöt
kokonaisuutena, mikä mahdollistaa vaikutusten arvioinnin
vesimuodostumien vedenlaatuun, kalastoon, pohjaeläimiin ja
rehevöitymiseen.
Arviointiohjelmassa tulee selvittää myös eri vaihtoehtoja laitoksen
jätevesi- ja ilmapäästöjen puhdistamiseen ja vähentämiseen.
Riskinarviointi laitoksella käytettävien vaarallisten kemikaalien
kuljetusten, varastoinnin ja teollisen käytön osalta tulee sisällyttää
Pöytäkirjan tarkastus
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arviointiohjelmaan.
Alueen häiriintyvistä kohteista korostuvat Ykspihlajan asutus, joka
on lähimmillään noin 300 metrin etäisyydellä suunnitellusta
laitoksesta sekä Ykspihlajassa toimiva päiväkoti (600 m) ja
rakenteilla oleva koulu (1,2 km). Ykspihlajan asutusalue tulee
sisällyttää riittävän laajasti ympäristövaikutusten arviointiohjelman
tarkastelualueeseen melu- ja ilmapäästöjen osalta.
Hankeen arviointiohjelman suunnitellut yleisötilaisuudet peruttiin
poikkeavan epidemiatilanteen takia. Suunniteltu sähköinen
yleisötilaisuus ei mahdollista kaikkien asukkaiden osallistumista eikä
riittävää vuoropuhelua vaikutusalueen asukkaiden ja hankkeesta
vastaavan sekä yhteysviranomaisen välillä. Yleisötilaisuudesta tulee
laatia yhteenveto, joka julkaistaan mahdollisimman pian ja jonka
pohjalta osallisilla on vielä mahdollisuus ottaa kantaa ja täydentää
näkemyksiään hankkeen arviointiohjelmaan kuulemisajan
päättymisen jälkeenkin.
Ympäristöpäällikkö

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää antaa asiassa hankkeen
yhteysviranomaiselle yllä olevan lausunnon.

Käsittely

Vesa Pohjola esitti, että rakennus- ja ympäristölautakunta mainitsee
lausunnossaan, että epidemian päättymisen jälkeen on järjestettävä
yleisötilaisuus uudelleen. Esitystä ei kannatettu ja se raukesi.

Päätös

Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi päätösesityksen.

KH § 182
Liite A § 182

Tiivistelmä hankkeen ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä, pCAM tuotannon
prosessin yleiskuvaus sekä käytettävät
syöttöaineet eri kapasiteettivaihtoehdot

Liite B § 182

Tehtaan kaavailtu sijoituspaikka
KIP-alueella

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää yhtyä rakennus- ja ympäristölautakunnan
lausuntoon.

Käsittely

Jäsen Pohjola esitti, että epidemian jälkeen järjestetään
yleisötilaisuus. Esitys raukesi kannattamattomana. Pohjola ilmoitti
eriävän mielipiteen.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastus

KOKKOLAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Kaupunginhallitus

06.04.2020

Kaupunginhallitus

§ 183

12/2020

25

06.04.2020

Johtavien viranhaltijoiden päätökset / tiedoksianto
KH § 183
Johtavien viranhaltijoiden päätökset ajalta 25.-31.3.2020.
Kehitysjohtaja Jonne Sandberg
Strategiapäällikkö Piia Isosaari
Tietohallintopäällikkö Jan-Erik Widjeskog
Vesilaitosjohtaja Esa Jokela
Luettelo päätöksistä oheisaineistona.
Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä johtaville viranhaltijoille delegoidun päätösvallan puitteissa tehtyjen päätösten tiedoksiannon.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastus
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Pöytäkirjajäljennökset
KH § 184
Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjajäljennökset
Lauta- ja johtokunnat:
Henkilöstösuunnitteluryhmä 26.3.2020
Rakennus- ja ympäristölautakunta 25.3.2020
Kuntayhtymät:
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä, hallitus
30.3.2020
Optima, samkommunstyrelsen 26.3.2020
Kaupunginjohtaja

Päätös

Pöytäkirjan tarkastus

Kaupunginhallitus päättää
1

merkitä lauta- ja johtokuntien pöytäkirjajäljennökset
saapuneeksi ja ilmoittaa ao. lauta- ja johtokunnille, ettei
kaupunginhallitus vaadi kuntalain 92 §:n mukaisesti
pöytäkirjan päätöksiä otettavaksi käsiteltäväkseen.

2

merkitä kuntayhtymien pöytäkirjanjäljennökset tiedoksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.
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Kaupungin maksuvalmiusrahoituksen turvaaminen kriisioloissa
301/02.05.04/2020
KH § 185
Valmistelija: Talousjohtaja Jari Saarinen, puh. 044 780 9426
Hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuusto päättää kaupungin varojenhoidon periaatteista. Näihin periaatteisiin kuuluu maksuvalmiusrahoituksen enimmäismäärästä päättäminen.
Valtuusto on oikeuttanut kaupunginhallituksen päättämään rahoituksen ottamisesta valtuuston hyväksymien rajojen puitteissa.
Voimassa olevat päätökset (kaupunginvaltuusto 13.1.2003 § 10 ja
kaupunginhallitus 30.1.2017 § 49) mahdollistavat enintään 15 milj.
euron lyhytaikaisen maksuvalmiusrahoituksen ottamisen tililimiitin lisäksi (5 milj. euroa). Tällä hetkellä maksuvalmiusrahoituksen kokonaismäärä on siis 20 milj. euroa.
Maksuvalmiusrahoitusta varten kaupungilla kuntatodistusohjelmat
Danske Bankin, Nordea Pankin, Kuntarahoituksen ja Osuuspankin
kanssa. Kukin on määrältään 25 milj. euroa.
Kuntatodistusohjelmien limiitit ovat riittävät.
Vuoden 2020 poikkeusolot ja niiden myötä kaupungin talouden tasapainon yllättävä ja merkittävä heikentyminen pakottavat lisäämään
maksuvalmiusrahoituksen joustoa nopeasti muuttuvissa tilanteissa.
Maksuvalmiusrahoitusta on saatavissa käyttöön 1 – 3 vuorokauden
varoitusajalla, joten päätöksenteon on oltava nopeaa. Ko. rahoituksen hinta on viimeaikaisissa korko-olosuhteissa ollut erittäin edullista
ja alittanut pitkäaikaisten talousarviolainojen tason.
Kaupungin vuoden 2020 talousarvion ylittyminen on kasvaneiden
sotemenojen takia ollut vaarassa jo aiemmin. Koronaepidemian arvioidut talousvaikutukset lisäävät painetta maksuvalmiuden säilymiseen.
Kaupunki on menettämässä tänä vuonna merkittävän määrän sekä
yhteisö- että tuloveroja. Toimintatuottoja heikentävät mm. mahdolliset valtionavustusten menetykset, vuokratuottojen menetykset, päivähoitomaksujen perimättä jättäminen sekä liikunnan, kulttuurin ja
yhdyskuntapalvelumaksujen menetykset.
Lisäkuluja syntyy myös palo- ja pelastustoimen ylläpitämisestä.
Pöytäkirjan tarkastus
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Suurin yksittäinen lisäkustannus on sotemenojen ylimääräinen kasvu epidemian hoitamisesta.
Valtion mahdolliset tuet ja kompensaatiot kuntien talouden turvaamiseksi odottavat vielä päätöksiä. Lähellekään täysmääräinen tuki ei
toteudu.
Tulojen menetykset ja kustannusten kasvu merkitsevät sitä, että lisärahoituksen tarve tänä vuonna on jopa 15 – 20 milj. euroa.
Lisärahoitus on lyhyellä aikavälillä järkevää hoitaa maksuvalmiusrahoituksella. Loppuvuoden aikana selviää kriisin kesto, sen talousvaikutukset sekä arvio yhteiskunnan ja talouselämän toipumisesta. Mikäli talousvaikutukset jäävät pitkäaikaisiksi, voidaan rahoitustarpeet
hoitaa lainarahoituksella.
Esityksen mukaan maksuvalmiusrahoituksen enimmäismäärää nostetaan poikkeusolojen takia väliaikaisesti 31.12.2020 asti enintään
30 milj. euroon.
Kaupungin maksuvalmiutta seurataan ja ennakoidaan erillisellä
CashForecast -ohjelmalla noin 8 – 10 viikon syklillä eteenpäin.
Kaupunginjohtaja

Päätös

Pöytäkirjan tarkastus

Kaupunginhallitus päättää
1

esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää korottaa
maksuvalmiusrahoituksen enimmäismäärää 30 milj. euroon määräaikaisesti 31.12.2020 asti.

2

esittää kaupunginvaltuustolle, että se oikeuttaa kaupunginhallituksen käyttämään lyhytaikaista maksuvalmiusrahoitusta kohdan 1 mukaisesti.

3

valtuuttaa talousjohtajan tekemään lyhytaikaisen
maksuvalmiusrahoituksen ottamista koskevat
päätökset, mikäli valtuusto hyväksyy kohdat 1. ja 2.

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

KOKKOLAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Kaupunginhallitus

06.04.2020

Kaupunginhallitus

§ 186

12/2020

29

06.04.2020

Yksinyrittäjän koronatuen myöntämisen organisointi
302/14.01.00/2020
KH § 186
Valmistelijat: kehitysjohtaja Jonne Sandberg p. 044 7809 093, strategiapäällikkö Piia Isosaari p. 044 7809 224
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) toimeenpanee eri yritysryhmille
suunnattuja tukitoimia koronaepidemian haittojen lieventämiseksi.
Osana tätä pakettia tullaan toteuttamaan yksinyrittäjille suunnattu tuki. Tuen kokonaismäärä valtakunnantasolla on 100 miljoonaa euroa
ja yrityskohtaisen tuen määrä on 2000 €. Koska valtiolla ei tällä hetkellä ole kapasiteettia käsitellä tällaista tukea riittävän nopeasti, on
TEM kääntynyt asiassa kuntien puoleen. Järjestelyn kautta kunnat
voivat olla mukana tukemassa alueellaan toimivien yksinyrittäjien
selviytymistä koronakriisin yli. Tuki tulee olemaan kokonaisuudessaan valtion rahoittama, mutta tukiprosessista aiheutuneista kustannuksista kunnat vastaavat itse.
Yksinyrittäjätukea voi hakea yksin taloudellista toimintaa harjoittava
Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta. Yksinyrittäjäksi määritellään yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceyrittäjät. Avustuksen myöntämisen ehtona on
yksinyrittäjän osoittama merkittävä heikentynyt taloudellinen tilanne
ja liikevaihdon alenema koronaviruksen takia 31.12.2019 jälkeen.
Tukea ei voida myöntää, jos yritys on ollut taloudellisissa vaikeuksissa jo ennen koronakriisiä tai jos yrityksellä on verovelkoja. Vastuu
hakemuksessa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta on tuen hakijalla.
Yksinyrittäjätuki on määräaikainen ja sitä voidaan hakea kunnista
30.9.2020 saakka.
Tuen myöntämisen organisointi
Yksinyrittäjätuen myöntäminen on kunnille vapaaehtoinen tehtävä,
jonka kunta voi ottaa hoitaakseen yleisen toimialansa perusteella
TEMn ja Kuntaliiton ohjeistuksen mukaan parhaaksi katsomallaan
tavalla. Tukipäätösten valmistelussa voidaan hyödyntää myös elinkeinoyhtiöiden työpanosta. Lopullisten tukipäätösten tekeminen tapahtuu kuitenkin virkavastuulla ja on luonteeltaan tyypillinen viranhaltijapäätös. Muutoksenhakuun tukipäätöksestä sovelletaan kuntalain 16 luvun säännöksiä. Tuen myöntämisen organisointia tehdään
TEMn antaman ajantasaisimman tiedon pohjalta. Ohjeistus TEMn
osalta tarkentuu prosessin edetessä.
TEMn ja Kuntaliiton ohjeistuksen mukaan kuntien tehtävänä on tiedottaa osaltaan tuesta ja markkinoida sitä alueensa yksinyrittäjille,
Pöytäkirjan tarkastus
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ottaa vastaan ja käsitellä tukihakemukset, tehdä päätökset tuen
myöntämisestä ja maksatuksesta sekä raportoida valtionavustuksen
käytöstä.
Kokkolan kaupungin osalta yksinyrittäjätuen valmistelu toteutetaan
yhteistyössä Kokkolanseudun Kehitys Oy KOSEKn kanssa, kuten
TEMn ja Kuntaliiton ohjeistuksessa suositellaan. KOSEK valmistelee
tukihakemukset päätöksentekoa varten ja lopulliset rahoituspäätökset tehdään viranhaltijapäätöksinä elinkeinot ja kaupunkikehitys vastuualueella. Tuen maksatuksesta vastaa taloushallintopalvelut. Vallitsevissa poikkeusolosuhteissa yksinyrittäjätuen maksuun saamisen
nopeus on oleellisen tärkeää. Päätökset laitetaan täytäntöön ja toimeenpannaan välittömästi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Tämä vaikuttaa otto-oikeuden käyttöön.
Yksinyrittäjätuen myöntämisessä kyse on kaupungin hoitamasta toimeksianto- ja välitystehtävästä, jossa kaupunki välittää sille myönnetyn ja käyttötarkoitukseltaan rajatun valtionavun edelleen kolmannelle osapuolelle toimitettuna. Valtioneuvosto hyväksynee asetuksen
yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetusta valtionavustuksista kunnille
keskiviikkona 8.4.2020. Asetus tullee voimaan 9.4.2020, minkä jälkeen kunnat voivat hakea työ- ja elinkeinoministeriöltä valtionavustusta yrittäjien rahoitukseen.
TEMn ja Kuntaliiton tavoitteena on ollut luoda tukiprosessi, joka pyritään pitämään mahdollisimman kevyenä ja nopeana toteuttaa niin
kuntien kuin yritystenkin osalta. Tarkoituksena on pitää tuen hakemisen ja myöntämisen kriteerit yksinkertaisina ja helposti tulkittavina.
Raportointi ministeriöön valmistellaan yksinkertaiseksi, eikä tuen
myöntäminen edellytä kunnilta tuen käytön valvontaa.
Kaupunginjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

Kaupunginhallitus päättää, että
1.

Kokkolan kaupunki hoitaa yksinyrittäjätuen haku- ja
maksatusprosessin Kokkolan alueella toimivien yksinyrittäjien osalta

2.

kaupunki hakee työ- ja elinkeinoministeriöltä valtionavustusta yksinyrittäjien rahoitukseen ja valtuuttaa kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan allekirjoittamaan hakemuksen

3.

yksinyrittäjätukiprosessi toteutetaan yhteistyössä Kokkolan seudun kehitys Oy KOSEKn kanssa ja voimassa
olevaan KOSEKn palvelusopimukseen laaditaan tältä
osin lisäliite toiminnan järjestämisestä ja valtuuttaa kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan allekirjoittamaan lisä-
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liitteen

Päätös

Pöytäkirjan tarkastus

4.

yksinyrittäjätuen viranhaltijapäätökset tehdään elinkeinot
ja kaupunkikehitys vastuualueella kehitysjohtajan ja
strategiapäällikön viranhaltijapäätöksinä ja maksatuksesta vastaa talousjohtaja

5.

päätökset laitetaan täytäntöön ja toimeenpannaan
välittömästi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta

6.

yksinyrittäjätukea myönnetään saadun
valtionavustuksen määrän verran.

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

