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Laillisuus ja päätösvaltaisuus
KH § 187
Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.
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Pöytäkirjan tarkastajat
KH § 188
Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Marlén
Timosen ja Janne Jukkolan, varalle Mauri Salon.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastus
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Työjärjestyksen hyväksyminen
KH § 189
Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti poistaa esityslistalta § 191 ja § 192 sekä
muilta osin hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Pöytäkirjan tarkastus
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Kaupunginjohtajan tiedotettavat asiat
KH § 190
Kokouksen alussa:
Eeva Enfors, hyvinvointikoordinaattori
Piia Isosaari, strategiapäällikkö
§ 203, Ehkäisevä päihdetyö kunnissa 2020 -kysely
Matti Kivistö, kaupungingeodeetti
§ 193, Alueiden tarjoaminen vapaasti haettavaksi / Halkokari,
Suntinranta
§ 194, Alueen varaaminen Kirkkonmäeltä padelhallia varten / Rusk
Ab
Jari Saarinen, talousjohtaja
§ 195, Talousraportti 3/2020
Eija Pienimäki, henkilöstöjohtaja
§ 202, Henkilöstöresurssin sopeuttaminen koronaepidemian
aiheuttamaan tilanteeseen
Jonne Sandberg, kehitysjohtaja
Ajankohtaiset asiat
Muut asiat:
Kunniamerkit / Kh 6.4.2020 § 177
(Oheismateriaali)
Asunto-osakkeen myynti
As Oy Koivutorni, as 11
(Oheismateriaali)
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KH § 192
Tämä asia poistettiin kokouksen esityslistalta.
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Alueiden tarjoaminen vapaasti haettavaksi / Halkokari, Suntinranta
316/10.00.02/2020
KH § 193
Valmistelijat kaupunkisuunnittelupäällikkö Jouni Laitinen,
kaupungingeodeetti Matti Kivistö.
Kokkolan kaupunki on laatinut asemakaavan 102/17 Halkokarin
Suntinrannan alueelle. Asemakaava on hyväksytty 17.6.2019.
Asemakaavaan sisältyy yksi KL-tontti (Liikerakennusten korttelialue)
ja kaksi KPR korttelia (Liike- ja palvelurakennusten sekä matkailua
palvelevien rakennusten korttelialue).
Liite A § 193

Asemakaava

KL-alueen käyttötarkoitusta ei ole asemakaavamääräyksissä
tarkemmin rajattu, mutta alustavasti aluetta on ajateltu lähinnä
kahvila-/ravintolatoimintaan.
KPR alueista asemakaava määrää, että alueelle saa rakentaa liikeja palvelurakennuksia, majoitustiloja, erilaista kulttuuritoimintaa,
kuten museo-, näyttely-, harrastus- ja työpajatoimintaa palvelevia
rakennuksia, niitä tukevia toimisto- ja varastotiloja sekä veneiden
säilytykseen liittyviä rakennuksia.
Alueita tarjotaan vapaasti haettavaksi, jotta niihin saataisiin
mahdollisimman hyvin alueen luonteeseen sopivia toimintoja. Kaikki
kohteet luovutetaan vuokraamalla ja KPR-korttelit voidaan jakaa
hakijoiden kesken pienempiin tontteihin tarvittaessa.
Alueiden rakentamismääräykset ilmenevät asemakaavasta.
Liite B § 193

Kartat

KL- tontin luovutushinnaksi esitetään 25 euroa/m2 ja
KPR-kortteleiden hinnaksi 12 euroa/m2.
Asia on ollut esillä kaupunkiympäristön maankäyttötiimissä
3.4.2020. Kilpailutuksen jälkeen alueiden varauspäätökset tuodaan
erikseen kaupunginhallituksen päätettäväksi.
Kaupunginjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

Kaupunginhallitus päättää:
1

ilmoittaa KL tontin 102-23-3 sekä KPR-korttelit 102-24
ja 106-15 julkisesti haettavaksi

2

että hakemuksen yhteydessä on esitettävä kirjallinen
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kuvaus toiminnasta, rakennettavien rakennusten
laajuustiedot, asemapiirros sekä rakennusten alustavat
pohja- ja julkisivukuvat materiaaleineen ja värityksineen
3
Päätös

Pöytäkirjan tarkastus

korttelit luovutetaan vuokraamalla. KL hinta 25 euroa/m2
ja KPR hinta 12 euroa/m2, Vuokra 5 %.

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.
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Alueen varaaminen Kirkonmäeltä padelhallia varten / Rusk Ab
209/10.00.02/2020
KH § 194
Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö, puh. 044 780 9343
Rusk Ab on anonut varattavaksi Kirkonmäeltä n. 2 500 m2:n suuruista aluetta padelhallin rakentamista varten.
Liite A § 194

hakemus

Neuvottelujen jälkeen hakijan kanssa on päädytty oheisen karttaliitteen mukaiseen sijaintiin. Laaditussa kokonaissuunnitelmassa on
otettu huomioon jalkapallohallin mahdolliset laajennustarpeet sekä
yritysten keskenään suunnittelemat yhteiset sosiaalitilat. Varattavan
alueen pinta-alaksi muodostuu kokonaissuunnitelman mukaan n. 3
450 m2, joka tarkentuu lopullisten suunnitelmien edetessä.
Alueelle jää tämän varauksen jälkeen tilaa vielä yhdelle hallille.
Liite B § 194
Liite C § 194

kartta
aluesuunnitelma

Jalkapallohallin maa-aluesta peritään vuokraa teollisuustontin vuokratason mukaisesti. Samaa periaatetta tulee käyttää myös tässä tapauksessa.
Asia on ollut esillä kaupunkiympäristön maankäyttötiimissä 4.3.2020
ja 3.4.2020.
Kaupunginjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

Kaupunginhallitus päättää:
1

Varata Rusk Ab:lle liitekartalla osoitetun n. 3 450 m2:n
suuruisen alueen. Vuokrattava alue tarkentuu hankkeen
suunnittelun yhteydessä.

2

Ehdollinen suunnittelua varten oleva varausaika päättyy
31.10.2020, mihin mennessä varaajan tulee esittää hyväksyttäväksi vähintään rakennushankkeen luonnospiirustukset.

3

Kohdassa 2 mainitun ehdon täyttyessä varausaika jatkuu 30.4.2021 asti.

4

Marraskuun 1 päivästä 2020 lähtien peritään varausmaksua 2,5 % myyntihinnasta / vuosi.
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Alue luovutetaan vuokraamalla Topparinmäen työpaikka-alueelle vahvistetulla tonttihinnalla tavanomaisin
ehdoin rakennushankkeen tultua ajankohtaiseksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.
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Talousraportti 3 / 2020
320/02.02.02/2020
KH § 195
Valmistelija: Talousjohtaja Jari Saarinen, puh. 044 780 9426
Maaliskuun talousraportti on valmistunut.
Raportti on kokouksen oheisaineistona.
Talouskehitys on tähän asti ollut erittäin suotuisa ja vähintään tavoitteiden mukainen.
Tarkastelujakson ylijäämä on 4,53 milj. euroa, joka on yli 2 milj. euroa viime vuotta parempi. Lisäksi tämän vuoden tuloksesta puuttuvat
teknisistä syistä maaliskuun päivähoitomaksut, jotka siirtyvät huhtikuulle. Maksujen suuruusluokka on noin 300 000 euroa.
Erityisen hyvin kehittyi kaupungin oma tulos. Kokkolan Veden tulos
oli noin 50 % viime vuotta heikompi.
Kaupungin toimintatuotot kasvoivat tammi-maaliskuussa 1,17 %
huolimatta päivähoitomaksujen puuttumisesta.Tulos on positiivinen,
koska koko vuoden budjettiodotukset ovat viime vuoden tilinpäätöstä
pienemmät.
Toimintakulujen kasvu jäi maltilliseksi (1,56 %). Kulujen toteutumaprosentti vastaa talousarvion tavoitteita.
Verotulot kasvoivat alkuvuonna 2,35 %:lla eli noin 2,2 milj. eurolla.
Kasvua oli kaikissa verolajeissa. Eniten kasvoivat kiinteistö- ja yhteisöverot. Myös tuloverojen kasvu oli hyvällä tasolla.
Valtionosuuksien kasvu oli lähes 10 %. Valtionosuuksia kertyi 2,15
milj. euroa viime vuotta enemmän.
Em. positiivisten kehitysten myötä koko kaupungin vuosikate oli 8,17
milj. euroa. Muutos/parannus viime vuoteen oli peräti +27,64 % eli
1,77 milj. euroa.
Tammi-maaliskuun tuloksen perusteella kaupungin perustoiminta on
ollut menossa oikeaan suuntaan ja kertoo siitä, että toiminnan kehittämisessä on onnistuttu. Toki budjetin sisällä on sote -menoihin liittyviä riskejä, jotka eivät maaliskuuhun mennessä vielä toteutuneet.
Korona -epidemia tulee muuttamaan kaupungin meno- ja tulorakenPöytäkirjan tarkastus
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teita ratkaisevasti huonompaan suuntaan. Kokonaisvaikutukset ovat
pahimmillaan kymmeniä miljoonia euroja.
Näihin on varauduttava kaikin mahdollisin keinoin.
Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää merkitä maaliskuun talousraportin tiedoksi ja lähettää sen valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.
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Avustusten jako vuonna 2020 (kh)
50/02.05.01.03/2020
KH § 196
Valmistelijat: kaupunginjohtaja Stina Mattila, kaupunginjohtajan
sihteeri Sonja Remell ja hallintosihteeri Leena Heinua-Nieminen.
Kaupunginhallituksen 24.10.2016 hyväksymän Kokkolan kaupungin
avustussäännön mukaan kaupunki tukee avustustoiminnallaan
paikallista kansalaistoimintaa, järjestöjä ja kuntalaisten
osallisuustoimintaa vuosittain käytössä olevan määrärahan
puitteissa.
Kaupunginhallituksen avustukset määritellään toiminnan luonteen
mukaisesti seuraavan jaottelun mukaan:
 kyläyhdistykset
 muut avustukset, joiden käyttötarkoitus ei vastaa kulttuuri-,
nuoriso- tai liikuntatoiminnan avustusohjeita
 urheilun edustustason yhteistyösopimukset.
Kaupunginhallituksen 9.1.2017 hyväksymässä avustusohjeessa on
mainittu tarkemmin avustuksen myöntämisen yleisistä ehdoista.
Avustuksia käsiteltäessä on noudatettu mm. seuraavia periaatteita:
 myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon avustuksia
myönnettäessä
 rakentamiseen liittyvää avustusta ei tueta
 matkailuun liittyvää avustusta ei tueta
 eläkejärjestöjä ei avusteta
 poliittiseen toimintaan ei myönnetä avustusta
 kyläyhdistyksille samansuuruinen avustus toimintaan
 sosiaalisin perustein haetuille avustuksille samansuuruinen
avustus toimintaan
 koulujen leirikoulu- ja luokkaretkitoimintaa ei tueta.
Kaupunginhallituksen avustusmäärärahoja on myös vähennetty
säästösyistä, joten muutakin harkintaa on käytetty.
Avustukset ovat olleet haettavana 31.3.2020 klo 16.00 saakka.
Luettelo kaupunginhallituksen avustushakemuksista liitteenä.

Pöytäkirjan tarkastus
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Liite A § 196
Alkuperäiset hakemukset liitteineen ovat nähtävänä
kaupunginkansliassa ja kaupunginhallituksen kokouksessa.
Kaupunginjohtaja tekee päätöksen muiden avustushakemusten
osalta (oheismateriaali).
Kaupunginjohtaja

Päätös

Pöytäkirjan tarkastus

Kaupunginhallitus päättää
1

myöntää tililtä 4749.1020.10050 liitteen A mukaiset
avustukset paikallisen toiminnan tukemiseen,

2

että avustus maksetaan aikaisintaan päätöksen tultua
lainvoimaiseksi sekä avustuksensaajan toimitettua
hyväksyttävän selvityksen hankkeen toteutumisesta.
Avustus on kuitenkin maksettava kokonaisuudessaan
sen kalenterivuoden aikana, jolle avustus on myönnetty,

3

merkitsee tiedoksi ehdotukset kaupunginjohtajan (alle
5 000 euroa) avustuspäätöksiin.

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.
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Toiminta-avustus 2020 / Anders Chydenius -säätiö
50/02.05.01.03/2020
KH § 197
Valmistelijat: hallintojohtaja Ben Weizmann, kaupunginjohtajan
sihteeri Sonja Remell ja hallintosihteeri Leena Heinua-Nieminen.
Anders Chydenius -säätiö anoo kaupungilta 20 000 euron toiminta-avustusta vuodelle 2020.
Anomus on oheisaineistona.
Tämän vuoden keskeisimpiä hankkeita ovat:
Vuosikokousseminaarin järjestäminen 21.2.2020 Euroopan
komission Suomen edustustossa, Anders Chydenius
-vapaakauppaseminaarin järjestäminen 29.8.2020 Kokkolassa,
Tietämisen vapauden päivän seminaarin järjestäminen 7.12.2020
Helsingissä ja esiselvitystyön tekeminen v. 2021 säätiön
20-vuotisjuhlavuoden kansainvälisen konferenssin järjestämisestä
Suomessa.
Hallintojohtaja

Kaupunginhallitus päättää myöntää 15 000 euron
toiminta-avustuksen Anders Chydenius -säätiölle.

Käsittely

Kaupunginjohtaja Mattila ilmoitti itsensä esteelliseksi asian käsittelyn
ja päätöksenteon ajaksi ( HL 28 §, yhteisöjäävi).

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastus
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Avustusten jako 2020 / Veteraanit
50/02.05.01.03/2020
KH § 198
Valmistelijat: kaupunginjohtaja Stina Mattila, kaupunginjohtajan
sihteeri Sonja Remell ja hallintosihteeri Leena Heinua-Nieminen.
Soiten ja Kokkolan kaupungin välisissä keskusteluissa on sovittu,
että Veteraanien avustamisessa noudatetaan edellisen vuoden
käytäntöä.
Avokuntoutukseen myönnetään 12 000 € vuonna 2020.
Avustus on käytettävä kokkolalaisten veteraanien kuntouttamiseen,
määräraha tulee käyttää sellaiseen palveluun jota Valtiokonttori ei
rahoita. Palvelutarpeen arvion tekee Soiten Hoito ja hoivan
henkilökunta. Toteutuneesta määrärahan käytöstä on raportoitava
kaupungille. Lisäksi määrärahasta katetaan seppeleen hankinta
veteraaniyhdistykselle kuulumattomalle jäsenelle. Veteraanijärjestöille myönnetään 250 € / järjestö avustusta Kokkolan kaupungin
avustusperiaatteiden mukaisesti.
Esitetyille avustuksille on määrärahavaraus.
Kaupunginjohtaja

Päätös

Pöytäkirjan tarkastus

Kaupunginhallitus päättää seuraavaa:
1

Kaupunginhallitus myöntää 12 000 € kokkolalaisten veteraanien kuntouttamiseen, määräraha tulee käyttää
sellaiseen palveluun jota Valtionkonttori ei rahoita. Palvelutarpeen arvion suorittaa Soiten Hoito ja hoivan
henkilökunta.

2

Kaupunginhallitus myöntää 250 € / veteraanijärjestö
kaupungin avustusperiaatteiden mukaisesti.

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.
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Kaupungin osuus hankkeeseen / Hope - Yhdessä & Yhteisesti ry
50/02.05.01.03/2020
KH § 199
Hope - Yhdessä & Yhteisesti ry hakee kaupungilta 4 831 euron
avustusta Kokkolan paikallistoiminnan toimitilakuluihin vuodelle
2020.
Avustushakemuksessa on selvitetty yhdistyksen toimintaa
tarkemmin.
Hope - Yhdessä & Yhteisesti ry:n avustushakemus oheisaineistona.
Puolet toimitilojen vuosivuokrasta katetaan STEA:n avustuksella,
toiseen puolikkaaseen (4 831 €) haetaan avustusta Kokkolan
kaupungilta. Kokkolan kaupunki on osallistunut yhdistyksen
toiminnan rahoittamiseen, vuonna 2019 avustussumma oli 2 000
euroa.
Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää myöntää Hope - Yhdessä & Yhteisesti
ry:lle hankkeeseen kaupungin osuutena 2 000 euroa ehdolla, että
STEA:n päätösesitys 4 831 euroa toteutuu.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastus
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Kokkolan kaupungin sosiaalisiin tarkoituksiin perustettujen rahastojen
tuoton jako 2020
50/02.05.01.03/2020
KH § 200
Valmistelijat: kaupunginjohtaja Stina Mattila, kaupunginjohtajan
sihteeri Sonja Remell ja hallintosihteeri Leena Heinua-Nieminen
Ns. sosiaalisiin tarkoituksiin perustettuja rahastoja on kaksi:
1.
2.

Roosin ja Luomalan lahjoitus- ja testamenttirahasto
H J Pederin lahjoitusrahasto

Roosin ja Luomalan rahastoon yhdistettiin Werner Luomalan
testamenttirahasto (1970) kohteenaan kokkolalaiset vanhukset tai
Kokkolassa syntyneet lapset, Roosin lahjoitusrahasto (1809)
kohteenaan kaupungin köyhät, sosiaalirahasto (1963) kohteenaan
vähävaraiset kaupunkilaiset, Emelie Björcklundin vaaterahasto
(1923) kohteenaan Libeckin sairaalan potilaiden mukavuuden
lisääminen ja olojen helpottaminen sekä C A Knaben rahasto (1923)
kohteenaan ruotsinkieliset tarhat.
H J Pederin rahaston kohteena ovat vähävaraiset kokkolalaiset äidit.
Vuosittain jaettavien rahastotuottojen osalta kaupunginhallitus
päättää saapuneiden esitysten perusteella varojen jaosta
noudattaen mahdollisimman hyvin lahjoittajien ja testamenttaajien
tarkoitusperiä. Kohderyhmien osalta joudutaan kuitenkin
tekemään tulkintaa, koska alkuperäiset testamentit ja lahjoitukset
ovat vanhimmillaan 1800- ja 1900-luvuilta. Sääntöjä on siis
sovitettava nykyiseen yhteiskuntaan ja rakenteisiin.
Varoja voidaan osoittaa vain kokkolalaisille toimijoille tai tahoille ja
toimintaan, joka tapahtuu Kokkolan kaupungissa.
Varojen tuotonjaon kohteet vaihtuvat vuosittain. Jako voi perustua
yksittäisten kolmansien tahojen anomuksiin tai esim. Soiten kautta
tulleisiin esityksiin. Nämä kohdistuvat lähinnä lapsiperheiden,
kehitysvammaisten ja vanhusten tukemiseen ja auttamiseen.
Hakemukset nähtävänä kokouksessa.
Luettelo avustushakemuksista
Kaupunginjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus

Liite A § 200

Kaupunginhallitus päättää myöntää em. rahastoista määrärahat
liitteen A mukaan.

KOKKOLAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Kaupunginhallitus

20.04.2020

Kaupunginhallitus

Päätös

Pöytäkirjan tarkastus
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Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.
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Valtuuston sähköinen kokousmenettely (sähköinen kokous) –
Hallintosäännön tarkentaminen
943/00.01.01/2016
KH § 201
Valmistelija: Hallintojohtaja Ben Weizmann
Kaupunginhallitus on 30.3.2020 (§ 154) käsitellyt sähköisen kokousmenettelyn käyttöönottamista kaupunginhallituksen ja muiden toimielinten kokouksissa valtuustoa lukuun ottamatta. Päätöksessä on
muun muassa todettu, että Kokkolan kaupungin toimielinten kokouksissa mahdollistetaan kuntatalaissa tarkoitettu sähköinen kokousmenettely. Kunnalliselle toimielimelle kuuluvista asioista voidaan
päättää varsinaisessa kokouksessa, sähköisessä toimintaympäristössä tapahtuvassa kokouksessa (sähköinen kokous) tai sähköisesti
ennen kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely). Sähköisessä
kokouksessa ja sähköisessä päätöksentekomenettelyssä kunnan tulee huolehtia tietoturvallisuudesta ja siitä, etteivät salassa pidettävät
tiedot ole ulkopuolisen saatavissa (KuntaL 98 §). Sähköisen kokouksen edellytyksenä on, että läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä (KuntaL 99 §). Yleisöllä on
oltava mahdollisuus seurata toimielimen julkista kokousta myös siltä
osin kuin kokoukseen osallistutaan sähköisesti (KuntaL 101 §).
Kokkolan kaupungin hallintosääntö (120 §) mahdollistaa edellä kuvatun menettelyn siltä osin kuin menettely koskee muita toimielimiä
kuin kaupunginvaltuusto. Hallintosäännön 83 §:n mukaisesti valtuusto voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Sähköisestä kokousmenenettelystä ei ole määräystä. Näin ollen on tarkoituksenmukaista
muuttaa hallintosäännön 83 §:ä kuulumaan siten kuin yllä on kuvattu
muiden toimielinten osalta.
Tietoteknisesti on huomioitava tarvittavat kytkennät varsinaisen kokouspaikan video- ja äänentoistojärjestelmiin, jotta saadaan toteutettua lain edellyttämä yhdenvertainen näkö- ja ääniyhteys. Jos kokousjärjestelmätoiminnallisuuksia ei vielä ole kehitetty tukemaan
sähköistä kokousta, joudutaan kokousmenettelyissä tekemään joitakin soveltavia toteutuksia, kuten käsi- tai nimenhuutoäänestyksiä tai
muita vastaavia menettelyitä.
Kaupunginvaltuuston kokous on pääsääntöisesti aina julkinen ja
näin ollen on turvattava, että yleisöllä on mahdollisuus seurata kokousta, vaikka kokoustaminen tapahtuukin sähköisessä kokousympäristössä. Tällä hetkellä on olemassa valmiudet streamata kokoukset yleiseen tietoverkkoon ja/tai eri sosiaalisen median kanaville.
Pöytäkirjan tarkastus
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Edellä olevan perusteella esitetään, että hallintosäännön 83 §:ää
tarkennetaan seuraavasti:
Valtuusto voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää. Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla
(sähköinen kokous). Yleisölle on järjestettävä mahdollisuus seurata
valtuuston sähköistä kokousta yleisen tietoverkon kautta sekä kokouskutsussa mainitussa tilassa. Valtuuston suljettuun sähköiseen
kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä. Kaupunginhallitus tai sen nimeämä
viranhaltija vastaa siitä, että sähköisiin kokouksiin tarvittavat tekniset
laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla. Kokousmenettely ilmoitetaan
aina erikseen kokouskutsussa. (muutos kursiivilla)
Kaupunginjohtaja

Päätös

Pöytäkirjan tarkastus

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että hallintosäännön
83 §:ä tarkennetaan kuulumaan seuraavasti:
1

Valtuusto voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää
sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää.

2

Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous).

3

Yleisölle on järjestettävä mahdollisuus seurata valtuuston sähköistä kokousta yleisen tietoverkon kautta sekä
kokouskutsussa mainitussa tilassa.

4

Valtuuston suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät
tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

5

Kaupunginhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa
siitä, että sähköisiin kokouksiin tarvittavat tekniset
laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat
ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä
tavalla.

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.
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Henkilöstöresurssin sopeuttaminen koronaepidemian aiheuttamaan
tilanteeseen
277/01.00.00/2020
KH § 148
Valmistelija henkilöstöjohtaja Eija Pienimäki p. 044 7809555
Työ on vähentynyt merkittävästi ja joidenkin osalta jo loppunut Kokkolan kaupungin niillä vastuualueilla, joiden toimintoja on suljettu tai
muutettu valtioneuvoston 16.3.2020 linjausten mukaisesti koronavirusepidemian vuoksi.
Linjausten mukaisesti on suljettu Kokkolan kaupungin museot, kirjastot ja kirjastoautot, harrastustilat ja -paikat, uimahalli ja urheilutilat, sekä nuorisotilat, myös Kokkolan seudun opiston opetus on keskeytetty. Osaksi riittää asiakasriippumatonta työtä, mutta väistämätöntä on, että työ vähenee tai loppuu joko suoraan tai myös välillisesti edellä esitetyistä syistä joissakin ammattiryhmissä. Varhaiskasvatuksen osalta tällä hetkellä lapsia on vähän suhteessa henkilöstömäärään. Kysynnässä on näkyvissä muutosta ja asia täsmentyy tällä viikolla. Varhaiskasvatuksen henkilöstö on pitänyt lomia ja ottanut
osittain jo myös palkatonta vapaata. Samoin vuosilomia on pidetty
myös muissa yksiköissä, joissa työ on vähentynyt.
Eniten vaikutus on näkynyt jo nyt kouluilla koulunkäynninohjaajien
työssä opetuksen siirryttyä enimmäkseen etäopetukseen, jolloin työ
on jatkunut vain niillä koulunkäynninohjaajilla, joiden kompetenssi on
käytettävintä lähiopetukseen jääneiden oppilaiden parissa. Kaupunki
on perjantaina 20.3.2020 tehnyt ilmoituksen työn loppumisesta niille
henkilöille, joita se koskee. Tilanne on työsopimuslain 2 luvun 12§:n
mukainen ja näin ollen työnantajan palkanmaksuvelvollisuus n 14
päivää.
Tässä vaiheessa on jo tehty muutoksia työsuunnitelmissa niiden
ammattiryhmien osalta, joihin sulkemiset vaikuttavat välillisesti ja
mm. kaupunkiympäristöpuolella on aloitettu vuosihuoltoja ja perussiivouksia. Tilanteen pitkittyessä työ on kuitenkin uhassa loppua.
Kaupunki on aloittanut jo viime viikolla osaamisprofiilien kartoittamisen, jonka tavoitteena on selvittää henkilöstön kompetenssi ja käytettävyys muissa työtehtävissä. Kaupunki kerää tietoa myös Soitelle
toimitettavaksi terveydenhuollon osaajista ja muusta käytettävästä
henkilöstöstä, mikäli koronaepidemiatilanne eskaloituu siten, että
terveydenhuollon piiriin on tarvetta siirtää muuta henkilöstöä.
Pöytäkirjan tarkastus
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23.3.2020 on kutsuttu ammattijärjestöjen pääluottamusmiehet yhteistoimintalain (Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 449/2007 § 4) mukaiseen infotilaisuuteen, jonka
tavoite on yhteismenettelyllä muodostaa yhteinen tilannekuva sekä
löytää parhaat ja tarkoituksenmukaisimmat keinot henkilöstön toimeentulon turvaamiseksi.
Valtioneuvosto otti linjauksessaan kantaa yritysten yhteistoimintalakiin ja siihen voimaan tuleviin muutoksiin. Vielä ei kantaa otettu kuntien yhteistoimintalakiin. Tilanne vastaa kuitenkin kuntienkin yhteistoimintalain 15§:ää, joka mahdollistaa yhteistoimintamenettelystä
poikkeamisen ja yhteistoiminnan käymisen esimerkiksi lomautusilmoitusten antamisen jälkeen ja ilmoitusaikojen aikana. Maan hallitus
päätti palkansaajien työttömyysturvan parantamisesta siten että työttömyysturvan omavastuupäivät poistetaan. Myös määräaikaisten
työntekijöiden lomauttaminen on mahdollista tässä tilanteessa. Työttömyysturvan enimmäisaika ei myöskään kulu lomautusten aikana.
Lisäksi työttömyysturvalainsäädäntöä täsmennetään siten, että työntekijällä on oikeus työttömyyspäivärahaan myös silloin, kun lomautuksesta on sovittu.
Kokonaistilanteen kannalta työttömyysturvan parannuttua tässä tilanteessa, on lomautus työntekijän toimeentuloa turvaava tekijä.
Mikäli lomautustarve todetaan, tulee kaupungin työnantajana viipymättä esittää työntekijälle tai heidän edustajilleen suunniteltua lomauttamista koskeva ennakkoselvitys. Se voidaan antaa suullisesti
tai kirjallisesti ja siitä on käytävä ilmi lomautuksen peruste, arvioitu
laajuus, toteuttamistapa, alkamisajankohta ja kesto tai arvioitu kesto.
Työn määrä ja henkilöstöresurssin tarve eri toiminnoissa voi vaihdella tulevien viikkojen aikana rajustikin sekä kaupungilla että terveydenhuollon puolella. Työnantajan on peruutettava työntekijälle ilmoitettu lomautus ennen lomautuksen alkamista, jos sille ei ole enää
edellytyksiä. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, kun työnantajalle ilmaantuu uutta työtä, jota lomautettu kykenee tekemään.
Lomautettu voi palata työhön heti lomautustarpeen päättyessä, jos
se sopii molemmille osapuolille.
Lomautetun työntekijän on oikeus tehdä työsopimus toisen työnantajan kanssa ja toisaalta irtisanoa toisen työnantajan kanssa tehty
työsopimus sen kestosta riippumatta viiden päivän irtisanomisaikaa
noudattamalla omaan työhön palatakseen.
Pöytäkirjan tarkastus
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Kaupunginhallitus päättää
1

käynnistää välittömästi yhteistoimintamenettelyn kuntien
yhteistoimintalain 449/2007 15§ mukaisesti

2

valtuuttaa kaupungin johtoryhmän käsittelemään
lomautustarpeet ja toimialajohtajat käsittelyn perusteella
operatiivisesti tekemään päätökset henkilöstön
lomauttamisesta sovellettavan lainsäädännön
mukaisesti.

3

asia tuodaan kaupunginhallitukselle tiedoksi

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

KH § 163
Yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut alkavat 30.3.2020.
Kaupunginjohtaja ja henkilöstöjohtaja antavat kaupunginhallitukselle
tilannekatsauksen yhteistoimintamenettelyiden alkamisesta.
Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi saadun tilannekatsauksen.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

KH § 202
Kaupungin maaliskuun lopulla käynnistämät yhteistoimintaneuvottelut koronatilanteeseen liittyen ovat edenneet aikataulun mukaisesti.
Tiistain 14.4. neuvottelun tuloksena lomautusilmoitus koskee enintään 322 henkilöä.
Pääsääntöisesti yksittäisen työntekijän lomautusjakso on neljä viikkoa. Mahdolliset lomautukset toteutetaan huomioiden yksiköiden
palvelutarve sekä vuosilomajärjestelyt.
Lomautukset koskevat vakinaisia työntekijöitä sekä määräaikaisia
vakinaisten sijaisia. Tilanteen muuttuessa lomautusilmoitus voidaan
peruuttaa. Ilmoituksen saaneille voidaan osoittaa joko omaa tai
muuta työtä. Jo alkaneet lomautukset voidaan myös keskeyttää.

Pöytäkirjan tarkastus
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Kaupungin arvio on, että lomautuksia jatketaan 31.7. saakka. Lomautustarpeita arvioitaessa on huomioitu valtioneuvoston tekemät
linjaukset toiminnan rajoittamisesta ja asiantuntijoiden tämänhetkiset
arviot tautihuipun ajoittumisesta.
Kokkolan kaupunginhallitus käynnisti yhteistoimintamenettelyn 23.3.
Menettely koskee niitä tehtäviä, joissa työ vähentyy merkittävästi tai
loppuu kokonaan koronavirusepidemian leviämisen hillitsemiseksi
tehtyjen, koko maata koskevien rajoitusten ja linjausten vuoksi.
Kaupunki käynnisti jo poikkeustilanteen alkaessa henkilöstön osaamiskartoituksen, jolla selvitettiin henkilöstön käytettävyyttä muissa
tehtävissä, mikäli työsopimuksen mukainen työ on koronatilanteen
vuoksi loppunut tai merkittävästi vähentynyt. Neuvottelujen aikana
kartoitettiin toimialoittain henkilöstövaikutukset.
Neuvottelu toteutettiin kuntien yhteistoimintalain 449/2007 § 13
mukaisesti.
Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi saadun tilannekatsauksen.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastus
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Ehkäisevä päihdetyö kunnissa 2020 -kysely
266/05.02.14/2020
KH § 203
Valmistelijat: hyvinvointikoordinaattori Eeva Enfors p. 044 7809 518,
strategiapäällikkö Piia Isosaari p.044 7809 224
Kuntien ehkäisevä päihdetyö on lakisäästeistä toimintaa (523/2015;
1326/2010) jolla ehkäistään ja vähennetään alkoholin, tupakka- ja
nikotiinituotteiden ja huumeiden käyttöä ja ongelmallista rahapelaamista sekä niistä aiheutuvia terveydellisiä, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia haittoja.
Aluehallintovirastot toteuttavat yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa kyselyn, jolla kartoitetaan ehkäisevän
päihdetyön tilaa ja rakenteita kunnissa. Kyselyssä tarkastellaan mm.
ehkäisevän päihdetyön johtamista ja yhteistyötä, suunnittelua ja
seurantaa sekä alueellisia vahvuuksia ja haasteita. Sote-palveluihin
liittyvien kysymysten osalta kyselyyn on vastattu yhteistyössä Soiten
kanssa.
Aluehallintovirastot tulevat raportoimaan oman alueensa tulokset
kuntakohtaisesti. Kyselyn tuloksia hyödynnetään lisäksi Ehkäisevän
päihdetyön järjestämistä koskevan lain ( 523 /2015) ja Ehkäisevän
päihdetyön toimintaohjelman toimeenpanon arvioinnissa sekä kansallisessa ja alueellisessa ehkäisevän päihdetyön kehittämis- ja ohjaustyössä THL:ssä ja aluehallintovirastoissa.
Kokkolan kaupungin vastaus Ehkäisevä päihdetyö kunnissa 2020
-webropol kyselyyn on oheisaineistona.
Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Ehkäisevä päihdetyö
kunnissa 2020 -kyselyn.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastus
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Kokkolan kaupungin varhaiskasvatusmaksujen perimättä jättäminen
1.4.-30.4.2020 väliseltä ajalta tietyin edellytyksin/ Valtioneuvoston
soveltamisasetus (126/2020)
284/05.02.11/2020
SIVIST § 41
Valmistelija: varhaiskasvatustoimenjohtaja Kai Kytölaakso, p.044 7809 356
Koronavirusepidemian johdosta valtioneuvoston 16.3.2020 laatimien
linjausten mukaisesti varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden
yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Täsmennetyn ohjeistuksen mukaisesti varhaiskasvatusta järjestetään kaikille
lapsille ja perheille, joiden lasten hoitoa ei ole voitu järjestää muulla
tavoin. Varhaiskasvatuksen palveluja voivat käyttää kaikki sitä tarvitsevat lapset ja perheet.
Valtioneuvoston antaman soveltamisasetuksen (126/2020) mukaisesti kunta voi luopua varhaiskasvatuksesta annetun lain (540/2018)
mukaisen varhaiskasvatuksen järjestämisvastuusta, jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat voivat järjestää lapsen hoidon muutoin.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki 1503/2016 ei sisällä ohjeistusta vallitsevaan tilanteeseen. Kunta voi kuitenkin itse päättää paremmista/ laajemmista maksuhyvityksistä. Lain 13 §:ssä asiakasmaksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin
maksun periminen vaarantaa palvelun käyttäjän tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai lapsen vanhemman tai huoltajan lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Tähän pykälään vedoten,
voidaan jättää perimättä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja silloin,
kun huoltajat vastaavat itse lapsensa hoidosta.
Tämä yllä oleva ei ole pelkästään perustelu sille, että Kokkola ei perisi asiakasmaksuja vaan perusteluna on myös opetus- ja kulttuuriministeriön suositus valtioneuvoston toteaman poikkeustilanteen johdosta.
Kokkolan kaupungin varhaiskasvatuksen- ja esiopetusikäisten lasten
huoltajille tarjotaan mahdollisuus maksuttomaan jaksoon. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli lapsi ei osallistu lainkaan varhaiskasvatukseen tai esiopetuksen lisäksi tarvittavaan varhaiskasvatukseen 20.3.
-13.4.2020 välisenä aikana, huhtikuun 2020 asiakasmaksuja ei peritä lainkaan. Maksuttomuuden edellytyksenä on, että huoltajat ovat
Päikyn kautta ilmoittaneet lapsen poissaolon.
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Kaupungin palvelusetelillä järjestämä varhaiskasvatus (yksityiset päiväkodit ja ryhmikset) on kunnan järjestämisvastuulle kuuluvaa varhaiskasvatusta, joten nämä yksityisten palveluntuottajien varhaiskasvatuksen toimintayksiköt seuraavat tältä osin valtioneuvoston ja kunnan tekemiä linjauksia.
Valmiuslaki ja soveltamisasetus eivät koske yksityisen palveluntuottajan järjestämisvastuulle kuuluvaa varhaiskasvatusta (yksityiset ryhmäperhepäiväkodit ja yksityinen perhepäivähoito), joka oikeuttaa yksityisen hoidon tukeen. Näiden yksityisten varhaiskasvatuksen järjestäjien palvelun järjestämisvelvollisuus nojaa asiakkaan ja palveluntuottajan väliseen sopimukseen. Jos palveluntuottaja haluaa supistaa tai lakkauttaa toimintansa, tulee asiassa noudattaa asiakkaan
ja palvelutuottajan välisen sopimuksen mukaisia irtisanomisehtoja.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perimättä jättäminen oletettavasti vähentää varhaiskasvatuksessa paikalla olevien lasten määrää
ja näin ollen vähentää koronavirusepidemian leviämisen kannalta
kriittisiä lähikontakteja.
Jos epidemiatilanne jatkuu ja valtioneuvosto päättää jatkaa soveltamisasetusten voimassaoloa, asia tuodaan uudelleen lautakunnan
päätettäväksi.
Sivistysjohtaja
Lautakunta päättää, että

Päätös

1

vallitsevan poikkeustilanteen johdosta Kokkolan kaupunki ei peri varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja huhtikuussa 2020 niiltä perheiltä, jotka pitävät lapsen poissa
varhaiskasvatuksesta tai esiopetuksen lisäksi tarvittavasta varhaiskasvatuksesta 20.3.-13.4.2020 välisenä aikana ja ovat asiasta ilmoittaneet

2

antaa päätöksen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

KH § 204
Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.
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Vastaus valtuustoaloitteeseen / Kokkolan valtuuston kokousten
livestriimaus
593/00.02.00/2019
VSTO § 71
Sakari Ruisaho jätti kuuden (6) muun valtuutetun allekirjoittaman
seuraavan valtuustoaloitteen:
" Kaupungin- ja kunnanvaltuustojen kokousten videointi ja livestriimaaminen on yhä yleisempää. Kuntaliiton mukaan jo yli kolmannes
Suomen kunnista tarjoaa kuntalaisilleen mahdollisuuden seurata
valtuuston päätöksentekoa netissä - suurista kaupungeista osuus on
huomattavasti suurempi. Kuntaliiton viestinnän erityisasiantuntija Jari Seppälä on suositellut valtuuston kokousten lähetyksiä kaikkien
kuntien käytännöksi.
Mahdollisuus seurata kaupunginvaltuuston kokousta on turvattu
kuntalaissa, mutta ei ole tätä päivää, että kuntalaisten ainoa keino
nähdä kokous on tulla henkilökohtaisesti paikalle kokousta seuraamaan. Uusi kuntalaki on korostanut sekä päätöksenteon avoimuutta
että kuntalaisten osallisuutta. Valtuuston avoimien kokousten etäseuraaminen on osa tätä kehitystä ja myös Kokkolan on syytä mahdollistaa tämä kuntalaisilleen ja muille valtuuston kokouksista kiinnostuneille.
Kokkolan sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että kaupungintalon remontin ja Kokkola-salin tekniikan uusimisen yhteydessä varaudutaan valtuuston kokouksien livestriimaukseen ja kaupunki
selvittää millaisilla toteutuksella ja tekniikalla valtuuston kokouksien
videointi ja livestriimaus parhaiten mahdollistetaan. Toivomme, että
kaupunginvaltuuston kokouksia voi seurata etäyhteyden päässä kun
Kokkola täyttää 400 vuotta vuonna 2020."
Liite A § 71
Päätös

Valtuustoaloite

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä aloitteen pöytäkirjaansa ja
saattaa sen kaupunginhallituksen käsittelyyn.

KH § 205
Valmistelija: Hallintojohtaja Ben Weizmann
Livestreamaus on lisääntynyt viime vuosina. Kuntaliiton selvityksen
mukaan vuonna 2017 noin joka neljäs kunta välitti valtuuston
kokoukset suorina lähetyksinä, vuonna 2018 näin menetteli joka
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kolmas kunta.
Kaikki Pohjanmaan maakuntien keskuskaupungit streamaavat
valtuuston kokoukset samoin väestöpohjaltaan suunnilleen
Kokkolan kokoiset kaupungit Porvoo, Mikkeli, Salo ja Kotka. Jotkin
kunnat ovat päätyneet myös toisenlaisiin ratkaisuihin.
Kokkolan kaupunki kokeili valtuuston kokousten streamausta
vuonna 2010. Tuolloin seurattiin lähetyksen teknistä toimivuutta,
katsojamääriä ja kustannuksia. Kokeilu edellytti muutoksia
kaupungin www-sivulle, ja kustannuksia syntyi luonnollisesti myös
jokaisesta kokouskerrasta. Kokeilusta luovuttiin kustannus-hyöty
–arvioinnin ja osittain teknistenkin toimintahäiriöiden vuoksi. On
otettava huomioon, että kymmenessä vuodessa tekniset valmiudet
ovat huomattavasti parantuneet ja yleisen tietoverkon sekä
sosiaalisen median käyttö on merkittävästi lisääntynyt.
Kokkolan kaupungintalon peruskorjauksen valmistuttua valtuuston
kokoukset pidetään kaupungintalon Kokkola-salissa. Salin tekniikka
on uusittu korjauksen yhteydessä, mikä luo aiempaa paremmat puitteet kokouksen kululle ja myös livestriimaukselle. Näin ollen Kokkola-salin käyttöönotto valtuuston kokousten pitopaikaksi luo hyvän
mahdollisuuden käynnistää kokousten livestreamaus.
Kaupunginvaltuusto on toisaalla käsitellyt sähköiseen kokousympäristöön siirtymistä. Kuntalain 101 §:n mukaisesti valtuuston kokoukset ovat julkisia ellei asian luonteesta muuta johdu. Saman pykälän
4 momentissa todetaan, että yleisöllä on oltava mahdollisuus
seurata toimielimen julkista kokousta myös siltä osin kuin
kokoukseen osallistutaan sähköisesti.
Ottaen huomioon tämän hetkisen yhteiskunnallisen tilanteen ja
siihen liittyvät olosuhteet on tarkoituksenmukaista ja tässä
tilanteessa jopa välttämätöntä siirtyä valtuuston kokousten
streamaus-käytäntöön. Streamauksella on ainakin välillisesti
merkitystä kunnilta edellytettävän saavutettavuuden ja
osallistamisenkin näkökulmasta. Asiaa on mahdollista arvioida
uudelleen sen jälkeen kun on saatu kokemuksia siitä, miten
streamaus mahdollisesti vaikuttaa kokouksen kulkuun ja onko
streamauksella niin sanotuissa normaaliolosuhteissa saavutettavissa se hyöty mitä sillä mahdollisesti tavoitellaan.
Kaupunginjohtaja
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Vastaus valtuustoaloitteeseen / Turvallisuuden parantaminen Kustaa
Aadolfinkadulla
734/10.03.01/2017
VSTO § 120
Valtuutettu Ojala jätti 10 muun valtuutetun allekirjoittaman seuraavan valtuustoaloitteen:
"Esitän valtuustoaloitteena, Kustaa Aadolfinkadulla Hollihaan risteyksen ja urheilukentän välisen tieosuuden turvallisuuden parantamista. Autojen korkeat nopeudet ja niin sanotut kiihdytyskisat ovat
aiheuttaneet ongelmia alueella asuville lapsiperheille jopa tieltä suistumisten muodossa kovissa nopeuksissa. Kun asutus on lähellä
vaaratilanteet ovat ilmeisiä. Myös kevyen liikenteen ja tietä ylittävien
jalankulkijoiden näkökulmasta tilanne ei ole paras mahdollinen.
Mahdollinen ratkaisu voisi olla hidastetöyssy Falanderinkadun kohdalle. Perusteena tälle olisi alueen asukkaiden turvallisuuden lisäksi
myös uimahallilta tuleva kevyenliikenteenväylä, joka on vilkkaassa
käytössä.
Myös muut liikenteelliset ratkaisut ovat mahdollisia ja ne voidaan
aloitevastauksen yhteydessä selvittää. Tärkeitä on, että asia tulee
huomioiduksi ja korjatuksi."
Liite A § 120
Päätös

Valtuustoaloite

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä aloitteen pöytäkirjaansa ja saattaa sen kaupunginhallituksen käsittelyyn.

KH § 33
Valmistelija: liikenneinsinööri Jukka Harju
Katuverkko jäsentyy pääkatuihin, kokoojakatuihin ja tonttikatuihin.
Kustaa Aadolfinkatu on pääkatu. Kokoojakadun keräävät tonttikatujen liikenteen ja keräävät ne pääkaduille. Pääkadun tehtävä on johtaa liikennettä, pääkatuihin liittyvät kadut on osoitettu väistämisvelvollisiksi.
Kustaa Aadolfinkadulla on kaksi kaistaa molempiin suuntiin, kadun
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molemmilla puolilla on kevyen liikenteen väylä. Kadun nopeusrajoitus on 40 km/h.
Vuosina 2012-2016 kyseisellä katuosuudella tapahtui 7 poliisin tietoon tullutta onnettomuutta. Onnettomuuksista kolme johti loukkaantumiseen, yksittäisonnettomuuksia oli kolme ja kevyen liikenteen onnettomuuksia oli yksi.
Hidastetöyssyt alentavat ajonopeuksia pistekohtaisesti töyssyn kohdalla. Jos ajonopeuksien halutaan alenevan pitemmällä katuosuudella, tulee töyssyjä rakentaa 50-70 m välein. Hidastetöyssyt eivät
sovellu pääväylille, joiden tarkoitus on välittää liikennettä. Töyssy olisi liian iso häiriö etenkin raskaalle liikenteelle ja hälytysajoneuvoille.
Liikenne siirtyisi alemmalle katuverkolle, jos pääväylien liikennettä
hidastetaan ja sujuvuutta heikennetään. Tästä aiheutuisi suurempia
ongelmia alemmalla katuverkolla.
Muita kevyen liikenteen ylitystä turvaavia toimenpiteitä ovat mm.
keskisaareke ja välkky havainne pylväs. Ajoneuvojen kääntymissäteiden vuoksi keskisaareke ja suojatie joudutaan rakentamaan siten,
että suojatien kohta siirtyy liittymäalueelta noin 12 m etäisyydelle.
Tällöin kevyen liikenteen ylityskohta ei ole linjassa liittymän kanssa.
Kokemuksesta tiedetään, että kaikki eivät käytä liittymän sivussa
olevaa suojatietä, vaan menevät kadun yli liittymän kohdasta. Tällöin
kadun ylityskohtia tulee useita ja autoilijoiden on entistä vaikeampi
havaita lähellä olevia ylityskohtia. Lisäksi vasemmanpuoleinen kaistan on loputtava ennen keskisaareketta, sekin voi aiheuttaa vaaratilanteita. Välkky havainne pylväitä ei voida asentaa reunakivelliselle
kadulle, koska pyyntö kadun ylitykseen tulee myös suoraan menevästä kevyestä liikenteestä ja kääntyvistä ajoneuvoista.
Kevyen liikenteen ylityskohdan turvallisuuden parantaminen olisi selkeintä miettiä koko kadun parantamisen yhteydessä. Tämä tarkoittaa koko katutilan saneerausta esim. siten, että ajorata kavennetaan
yksi kaistaiseksi. Tällöin myös ylityskohtien turvallisuutta voisi luontevimmin parantaa.
Keskustassa otettiin käyttöön keväällä 2016 40 km/h alueellinen nopeusrajoitus liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja onnettomuuksien lieventämiseksi. Uuden alueellisen nopeusrajoituksen toteutumista on seurattu nopeusnäyttötaululla. Niitä, jotka ajavat rajoitusten
mukaisesti tai ylittävät rajoituksen enintään 5 km/h on noin 90 %.
Voidaan todeta, että uusi alempi nopeusrajoitus on otettu hyvin
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käyttöön. Näin ollen voidaan todeta ettei Kustaa Aadolfinkadulle ole
tarkoituksenmukaista rakentaa liikennettä hidastavia ratkaisuja.
Asiaa tutkitaan erikseen koko kadun parantamisen yhteydessä.
Kaupunginjohtaja

Päätös

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se
1

merkitsee aloiteen johdosta suoritetut toimenpiteet
tiedoksi

2.

katsoo aloitteen tulleen käsitellyksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

VSTO § 6
Kaupunginhallitus

Kaupunginvaltuusto päättää
1

merkitä aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet
tiedoksi

2

katsoa aloitteen tulleen käsitellyksi.

Käsittely

Valtuutettu Ojala esitti, että aloite jää voimaan. Valtuutetut Laitila,
Taarna, Nurmi ja Leppälä kannattivat. Kaupunginvaltuusto hyväksyi
yksimielisesti Ojalan esityksen.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti jättää aloitteen voimaan.

KH § 555
Valmistelijat: kaupunkisuunnittelupäällikkö Jouni Laitinen, puh. 044
7809 360 ja liikenneinsinööri Jukka Harju, puh. 044 7809 328.
Valtuustoaloitteen antamishetkellä oli tiedossa että keskustan
osayleiskaava-alueelle laaditaan liikenteen ja maankäytön
kokonaistarkastelu (ns. KoLiMa–hanke). Selvitys valmistui
syyskuussa 2019 ja se linjaa periaatteita keskustan osayleiskaavan
päivitystyölle sekä tarkemmille liikennesuunnitelmille.
Em. selvityksessä on tutkittu erilliskysymyksenä myös Kustaa
Aadolfin katua. Selvityksen mukaan Kustaa Aadolfin katu todettiin
Pöytäkirjan tarkastus
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työn aikana ajoneuvoliikenteen tilankäytöltään ylileveäksi, mikä on
johtanut ajonopeuksien kasvuun ja on sitä kautta todennäköisesti
syy miksi kävely- ja pyöräliikenne tuntuu vaaralliselta sen
yhteydessä.
Selvityksen kohdassa Leveät kadut todetaan lisäksi: Kokkolassa on
liikennemääriin nähden leveitä katuosuuksia Tehtaankadulla,
Kustaa Aadolfin kadulla, Kaarlelankadulla, Pitkänsillankadulla ja
Nahkurinkadulla. Kaikki jaksot sijaitsevat keskustassa. Näillä
osuuksilla autoliikenteelle varattu tila suhteessa sitä käyttävän
liikenteen määrään on ylisuuri”
Ratkaisuna Kustaa Aadolfin kadulle selvityksessä esitetään kolmea
eri vaihtoehtoa joissa kaikissa kevytliikenne eroteltaisiin nykyistä
paremmin ajoneuvoliikenteestä. Kaikissa vaihtoehdoissa myös
pyöräily ja kävely erotellaan toisistaan; pyöräilylle esitetään
varattavan 2 metrin väylät ja kävelylle vaihtoehdosta riippuen 2,5 – 4
metrin väylät. Viherrakentamisella korostetaan ratkaisua. Lisäksi on
kuitenkin huomioitava palolaitoksen vaatimukset; mm. töyssyjen
toteuttaminen on tästä syystä haasteellista.
Kustaa Aadolfinkadun parantaminen ei ole vielä vuoden 2020
saneerauskohteissa; alueen suunnittelu ja toteuttaminen otetaan
esiin tulevien vuosien katusaneerauskohteista päätettäessä.
Valtuustoaloite oheismateriaalina.
Kaupunginjohtaja

Päätös

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se
1

merkitsee aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet
tiedoksi

2

katsoo aloitteen tulleen käsitellyksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

VSTO § 109
Kaupunginhallitus

Kaupunginvaltuusto päättää
1
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tiedoksi
2

katsoa aloitteen tulleen käsitellyksi.

Käsittely

Valtuutettu Ojala esitti, mm valtuutettu Innasen ja Leppälän
kannattamana, että aloite jää voimaan.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti jättää aloitteen voimaan.

KH § 206
Valmistelijat: kaupunkisuunnittelupäällikkö Jouni Laitinen, puh. 044
7809 360 ja liikenneinsinööri Jukka Harju, puh. 044 7809 328.
Palautuksen johdosta on Kaupunkisuunnittelussa tutkittu
mahdollista suunnitteluratkaisua aikaisempaa vastausta tarkemmin.
Ensimmäisessä vaiheessa voitaisiin paloaseman kohdalla
Falanderinkadun sekä Libeckinkadun liittymiin toteuttaa
liittymäkorotus (ei siis perinteinen töyssy) samalla periaatteella kun
Mariankadun liittymässä (Hollihaan koulun kohdalla).
Hälytysajoneuvojen (paloautojen) nopeus on hälytysajoon lähtiessä
kyseisissa kohdissa vielä hyvin alhainen jolloin häiriö hälytysajoon
lähteville on mahdollisimman pieni.
Lisäksi ensimmäisessä vaiheessa voitaisiin pienenä
parantamistoimenpiteenä jatkaa Urheilukadun kohdalla istutettua
keskikaistaa hieman pohjoiseen (Hollihaan suuntaan) siten että
katua ylittävälle jalankululle ja pyöräilylle saataisiin välikaistaan
ylitystä helpottava odotustila.
Edellisten lisäksi voitaisiin paloaseman kohdalle vielä asentaa
paloasemasta varoittava kyltti ja siihen liittyen keltainen vilkkuva
valo. Tällä kiinnitettäisiin autoilijoiden huomio alentamaan
ajonopeutta mikä parantaisi myös kevyen liikenteen turvallisuutta
kriittisimmässä paloaseman kohdassa.
Toisessa vaiheessa tehtäisiin Kustaa Aadolfinakdulle rakenteellisia
muutoksia. Katuosuuden ensisijaisena ongelmana on
ajoneuvoliikenteelle varatun tilan leveys sekä siihen liittyen leveä
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kadunvarsipysäköinti. Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta saadaan
parhaiten parannettua kaventamalla ajoneuvoliikenteelle varattua
tilaa ja vastaavasti leventämällä kevyelle liikenteelle varattua aluetta.
Vapautunut tila käytettäisiin kadun molemmilla puolilla kevyen
liikenteen hyväksi siten että lännen puoleisessa reunassa jalankulku
ja pyöräily olisi erotettu (jatkumo keskustasta helpommin
toteutettavissa) ja itäreunassa jalankulku ja pyöräily olisi samalla
väylällä. Kevytliikenne ja ajoneuvoliikenne erotettaisiin lisäksi
viherkaistoin (pysäköinti poistuisi linja-autopysäkkejä
lukuunottamatta) ja suojatiet merkittäisiin asianmukaisesti.
Vaikka ensimmäisen vaiheen toteuttamistoimenpiteillä saadaan
nopeuksia laskettua ja sen myötä liikenneturvallisuutta parannettua,
suhtautuu Pelastuslaitos kriittisesti esitettyihin toimenpiteisiin.
Saadun kommentin mukaan (18.3.2020) pidetään töyssyjä huonona
ratkaisuna. Palolaitoksen isoissa autoissa on mennyt jousiakin
töyssyissä poikki. Keltavilkku olisi mahdollista laittaa toimimaan niin,
että se vilkkuu vain silloin, kun hälytys on päällä.
Edellä mainitusta johtuen on tarkempi toteutussuunnitelma syytä
tehdä yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa.
Toisen vaiheen toimenpiteet toteutettaisiin
kaupunkirakennelautakunnan tulevien vuosien talousarvion
puitteissa.

Kaupunginjohtaja

Päätös

Pöytäkirjan tarkastus

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se
1

merkitsee aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet
tiedoksi

2

katsoo aloitteen tulleen käsitellyksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.
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Johtavien viranhaltijoiden päätökset / tiedoksianto
KH § 207
Johtavien viranhaltijoiden päätökset ajalta 1.-14.4.2020.
Strategiapäällikkö Piia Isosaari
Henkilöstöjohtaja Eija Pienimäki
Pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen
Terveysvalvonnan johtaja Andreas Smeds
Luettelo päätöksistä oheisaineistona.
Kaupunginjohtaja

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

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.
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Pöytäkirjajäljennökset
KH § 208
Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjajäljennökset
Lauta- ja johtokunnat:
Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 30.3.2020
Sivistyslautakunta 31.3.2020
Kuntayhtymät:
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, yhtymähallitus 30.3.2020
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, yhtymähallitus 8.4.2020
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.

