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Saapuvilla olleet jäsenet
Teuvo Hatva, puheenjohtaja
Hannu Juntunen, 2. varapuheenjohtaja
Helena Ohtonen
Johanna Rantala, poistui 16:14
Raili Myllylä
Silja Keränen
Tero Paukkeri
Toivo Sistonen
Vesa Kaikkonen
Markku Oikarinen, varajäsen
Minna Partanen, varajäsen
Muut saapuvilla olleet
Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, sihteeri
Miikka Kortelainen, Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Timo Meriläinen, Kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Maarit Ojavuo, Kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Mikko Saari, Sivistysjohtaja
Asta Tolonen, Talousjohtaja
Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja
Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, esittelijä
Poissa

Raimo Piirainen, 1. varapuheenjohtaja
Eila Aavakare

Allekirjoitukset

Teuvo Hatva
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
18.06.2019

Tuija Aarnio
Sihteeri
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Pöytäkirja on tarkastettu
kokouksessa.

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja julkaistaan Kajaanin kaupungin verkkosivuilla 21.6.2019 alkaen.

Tuija Aarnio, hallintojohtaja
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§ 114
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.
Päätös
Hyväksyi.
Kokouksen alussa olivat iltakouluasiat:
1) klo 14.05 - 14.40 Kajaanin varhaiskasvatuksen selvitys, Vertikal Oy; Sirpa
Kemppainen.
2) klo 14.40 - 16.10 Kaupunginteatterin tilaratkaisu - uusien tilojen suunnittelutilanne;
Helka-Maria Kinnunen, Matti Jääskeläinen, Jari Pietarila ja Markku Haverinen.
Päätettiin käsitellä pykälä nro 129 § "Kajaanin yritysneuvontapilotti" 115 §:n jälkeen.
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§ 115
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Hallintosäännön 147 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä
tavalla.
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia, ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi,
tarkastetaan pöytäkirja sähköpostikuittauksin kokousta seuraavana torstaina. Tällöin
pöytäkirjan tarkastavat vuorollaan toimielimen kaksi jäsentä sukunimensä mukaisessa
aakkosjärjestyksessä.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyi.
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§ 116
Kaupunginvaltuuston kokousten päätösten täytäntöönpano v. 2019
KAJDno-2019-75
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Keskushallinto saattaa kaupunginhallitukselle tiedoksi ja asianmukaisessa
järjestyksessä täytäntöönpantavaksi kaupunginvaltuuston 10.6.2019 kokouksen
päätökset. Pöytäkirja on nähtävillä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee kaupunginvaltuuston 10.6.2019 kokouksen päätökset
tiedoksi ja asianmukaisessa järjestyksessä täytäntöönpantaviksi.

Päätös
Hyväksyi.
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§ 117
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunnan nimeäminen 2019-2021
KAJDno-2017-741
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen tehtävänä on vastata toisen asteen
ammatillisesta ja lukiokoulutuksesta. Liikelaitoksen tehtävänä on hoitaa ja vastata
toisen asteen koulutuksen lainsäädännössä ja järjestämislupapäätöksissä koulutuksen
järjestäjälle sekä kuntalaissa kunnalliselle liikelaitokselle määrätyistä tehtävistä.
Liikelaitos on koulutusorganisaatio, jonka tehtävänä on järjestää lukiokoulutusta sekä
toisen asteen ammatillista peruskoulutusta, ammatillista aikuiskoulutusta sekä
tuottaa palveluja. Liikelaitokseen kuuluvat Kainuun ammattiopiston Kajaanin,
Kuusamon ja Vantaan toimipaikat.
Liikelaitoksen yleistä hallintoa ja taloutta johtaa kaupunginhallituksen alaisena toimiva
johtokunta. Johtokunta edistää, ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta
vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta
järjestämisestä. Johtokunta valvoo liikelaitoksen etua. Esittelijänä toimii liikelaitoksen
johtaja tai hänen estyneenä ollessa hänen tehtävään määräämänsä henkilö.
Johtokuntaan kuuluu yhdeksän (9) kaupunginhallituksen toimikaudekseen valitsemaa
jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Jäsenistä
ja heidän henkilökohtaisista varajäsenistään kuusi (6) nimeää Kajaanin kaupunki, kaksi
(2) Kuusamon kunta ja yhden (1) yhdessä Kuhmo ja Suomussalmi, jotka vaihtavat
varsinaisen ja varajäsenen paikkoja toimikauden vaihtuessa.
Kaupunginhallitus valitsee puheenjohtajaksi Kajaanin nimeämän jäsenen ja
varapuheenjohtajaksi Kuusamon nimeämän jäsenen.
Johtokunnan kokouksessa on läsnäolo-ja puheoikeus yhdellä (1) henkilökunnan
edustajalla.
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Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus valitsee
- toimikaudeksi 2019 - 2021 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokuntaan 9
varsinaista jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen
- jäsenistä yhden puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan
- nimeää henkilökunnan edustajan.
Johtokunnan toimikausi kestää siihen saakka, kunnes vuonna 2021 tomintansa
aloittava kaupunginhallitus nimeää johtokuntaan uudet jäsenet.
Päätös
Asia jätettiin pöydälle.
Tiedoksi
Valitut
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§ 118
Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunnan nimeäminen 2019-2021
KAJDno-2017-739
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Kajaanin kaupungin Mamselli-liikelaitoksen tehtävänä on tuottaa sopimuksen
mukaisia ateria- ja puhtaanapitopalveluja sekä perustehtävää tukevia muita palveluja
asiakkailleen. Kajaanin Mamselli toimii liiketoimintaperiaatteella tulosvastuullisesti ja
päättää itsenäisesti toimintaansa liittyvistä asioista.
Liikelaitoksen yleistä hallintoa ja taloutta johtaa kaupunginhallituksen alaisena toimiva
johtokunta. Johtokunta edistää, ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta
vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta
järjestämisestä. Johtokunta valvoo liikelaitoksen etua. Esittelijänä toimii liikelaitoksen
johtaja tai hänen estyneenä ollessa hänen tehtävään määräämänsä henkilö.
Johtokuntaan kuuluu seitseman (7) kaupunginhallituksen toimikaudekseen valitsemaa
jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Kahden (2) jäsenistä tulee edustaa
tuotteiden ja palveluiden käyttäjiä. Johtokunnan jäsen ei saa olla sidoksissa Mamsellin
kanssa kilpaileviin yrityksiin.
Mamselli-liikelaitos on irtisanonut palvelusopimuksen Kainuun Soten kanssa
päättymään 31.12.2019. Kaupunginvaltuusto on 10.6.2019 hyväksynyt
johtosääntömuutoksen, jolla johtokunnan kokoonpanosta poistetaan toinen
tuotteiden ja palvelujen käyttäjän edustajuus 1.1.2020 alkaen. Siihen saakka Kainuun
Soten tämän hetkiset edustajat ovat johtokunnan jäseniä.
Kaupunginhallitus valitsee jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja
yhden varapuheenjohtajaksi.
Johtokunnan kokouksessa on läsnäolo-ja puheoikeus yhdellä (1) henkilökunnan
edustajalla.

Ehdotus
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Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus valitsee
-toimikaudeksi 2019 - 2021 Kajaanin kaupungin Mamselli-liikelaitoksen johtokuntaan 7
varsinaista jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen
- jäsenistä yhden puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan
-nimeää henkilökunnan edustajan.
Johtokunnan toimikausi kestää siihen saakka, kunnes 2021 tomintansa aloittava
kaupunginhallitus nimeää johtokuntaan uudet jäsenet. Tuotteiden ja palvelujen
käyttäjiä edustavan Kainuun Soten nimeämän jäsenen ja hänen varajäsenensä
toimikausi päättyy 31.12.2019.

Päätös
Hyväksyi.
Kaupunginhallitus valitsi toimikaudelle 2019 - 2021 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen
johtokuntaan seuraavat:
Jäsen

Varajäsen

Väyrynen Pentti, puheenjohtaja

Husu Alpo

Alanne Olga, varapuheenjohtaja

Partanen Minna

Karjalainen Tuomo

Möttönen Tero

Karvinen Hanna

Koskela Anu

Kesti Heikki

Väisänen Heikki

Henkilökunnan edustaja (läsnäolo- ja puheoikeus)
Haataja Ari-Matti

Väyrynen Asta

2 palveluiden käyttäjien edustajaa
Kemppainen Unto (perusopetus)

Vehkaperä Jaakko

Huovinen-Tervo Marjo (Sote)

Mäklin Jaana

Tiedoksi
Valitut
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§ 119
Kajaanin kaupunginteatteri - Oulun läänin alueteatteri -liikelaitoksen johtokunnan
nimeäminen 2019-2021
KAJDno-2017-737
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Kajaanin Kaupunginteatteri - Oulun läänin alueteatteri tehtävänä on tuottaa
laadukkaita esityksiä ja kulttuuritapahtumia kajaanilaisille, kainuulaisille ja
alueteatterin kautta entisen Oulun läänin alueen, rajakuntien ja muun Suomen
asukkaille.
Liikelaitoksen yleistä hallintoa ja taloutta johtaa kaupunginhallituksen alaisena toimiva
johtokunta. Johtokunta edistää, ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta
vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta
järjestämisestä. Johtokunta valvoo liikelaitoksen etua. Esittelijänä toimii liikelaitoksen
johtaja tai hänen estyneenä ollessa hänen tehtävään määräämänsä henkilö.
Johtokuntaan kuuluu seitsemän (7) kaupunginhallituksen toimikaudekseen valitsemaa
jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Jäsenistä yksi (1) ja hänen
varajäsenensä valitaan alueteatterineuvottelukunnan jäsenten joukosta.
Kaupunginhallitus valitsee jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja
yhden varapuheenjohtajaksi.
Johtokunnan kokouksessa on läsnäolo-ja puheoikeus kahdella (2) henkilökunnan
edustajalla.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus valitsee
- toimikaudeksi 2019 - 2021 Kajaanin kaupunginteatteri - Oulun läänin alueteatteri -
liikelaitoksen johtokuntaan 7 varsinaista jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen
varajäsenen
- jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi
- nimeää 2 henkilökunnan edustajaa.
Johtokunnan toimikausi kestää siihen saakka, kunnes vuonna 2021 tomintansa
aloittava kaupunginhallitus nimeää johtokuntaan uudet jäsenet.
Päätös
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Hyväksyi.
Kaupunginhallitus valitsi toimikaudelle 2019 - 2021 Kajaanin kaupunginteatteri - Oulun
läänin alueteatteri -liikelaitoksen johtokuntaan seuraavat:
Jäsen

Varajäsen

Kivilahti Ritva, puheenjohtaja

Törrö Leena

Ahonen Helena, varapuheenjohtaja

Koskelo Marko

Tölli Inna

Mäkitupa Minna

Korkkonen Petja

Huotari Panu

Pokela Ilmari

Hongisto Anja

Ovaska Pekka

Latvakangas Osmo

Henkilökunnan edustajat (puhe- ja läsnäolo-oikeus)
Silvennoinen Mika

Syrjäkari Heidi

Juutinen Eero

Hernetkoski Markku

Alueellisen neuvottelukunnan edustaja
Seppä Diana
Tiedoksi
Valitut

Kinnunen Joni
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§ 120
Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunnan nimeäminen 2019-2021
KAJDno-2017-740
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Kajaanin kaupungin Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen tehtävänä on kehittää,
ylläpitää, rakentaa ja tarpeen mukaan vähentää hallinnassaan olevia valtiolta
luovutuksena siirtyneitä Vimpelinlaakson ja Seppälän oppilaitoskiinteistöjä, jotka
luovutusehtojen mukaan tulee säilyttää opetustoimen valtionosuutta saavan
toiminnan käytössä.
Liikelaitoksen yleistä hallintoa ja taloutta johtaa kaupunginhallituksen alaisena toimiva
johtokunta. Johtokunta edistää, ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta
vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta
järjestämisestä. Johtokunta valvoo liikelaitoksen etua. Esittelijänä toimii liikelaitoksen
johtaja tai hänen estyneenä ollessa hänen tehtävään määräämänsä henkilö.
Johtokuntaan kuuluu seitsemän (7) kaupunginhallituksen toimikaudekseen valitsemaa
jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Jäsenistä yksi (1) nimetään
Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy:n esityksestä, yksi (1) Kajaanin kaupungin
koulutusliikelaitoksen esityksestä ja yhden (1) jäsenistä tulee edustaa
ympäristöteknistä toimialaa.
Kaupunginhallitus valitsee jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja
yhden varapuheenjohtajaksi.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus valitsee
- toimikaudeksi 2019 - 2021 Kajaanin kaupungin Vimpelinlaakson
kehittämisliikelaitoksen johtokuntaan 7 varsinaista jäsentä ja jokaiselle
henkilökohtaisen varajäsenen
- jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.
Johtokunnan toimikausi kestää siihen saakka, kunnes vuonna 2021 toimintansa
aloittava kaupunginhallitus nimeää johtokuntaan uudet jäsenet.
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Päätös
Hyväksyi.
Kaupunginhallitus valitsi toimikaudelle 2019 - 2021 Kajaanin kaupungin
Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokuntaan seuraavat:
Jäsen

Varajäsen

Parviainen Heikki, puheenjohtaja

Pyykkönen Pauli

Juutinen Eero, varapuheenjohtaja

Niiranen Lauri

Karjalainen Suvi

Pöri Ursula

Hakkarainen Eija

Rissanen Helena

AMK:n edustaja
Mäkinen Merja

Kähkönen Jari

Koulutusliikelaitoksen edustaja
Tuominen Anssi

Sivonen Raimo

Kaupungin ympäristöteknisen toimialan edustaja
Heikkinen Jussi
Tiedoksi
Valitut

Heikkinen Ari
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§ 121
Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan nimeäminen 2019-2021
KAJDno-2017-736
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Kajaanin Vesi -liikelaitos vastaa toiminta-alueellaan vesihuoltolain mukaisesta
vesihuoltolaitostoiminnasta taloudellisesti ja kilpailukykyisesti yhdyskuntakehityksen
tarpeita vastaavasti. Liikelaitos huolehtii toiminta-alueellaan asutuksen ja siihen
rinnastuvan elinkeino- ja vapaa-ajantoimintojen veden hankinnasta, käsittelystä ja
jakelusta sekä jäteveden viemäröinnistä ja käsittelystä. Liikelaitos huolehtii tarvittavan
infrastruktuurin suunnittelusta, rakentamisesta, huollosta ja ylläpidosta.
Liikelaitoksen yleistä hallintoa ja taloutta johtaa kaupunginhallituksen alaisena toimiva
johtokunta. Johtokunta edistää, ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta
vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta
järjestämisestä. Johtokunta valvoo liikelaitoksen etua. Esittelijänä toimii liikelaitoksen
johtaja tai hänen estyneenä ollessa hänen tehtävään määräämänsä henkilö.
Johtokuntaan kuuluu viisi (5) kaupunginhallituksen toimikaudekseen valitsemaa
jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.
Kaupunginhallitus valitsee jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja
yhden varapuheenjohtajaksi.
Johtokunnan kokouksessa on läsnäolo-ja puheoikeus yhdellä (1) henkilökunnan
edustajalla.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus valitsee
- toimikaudeksi 2019 - 2021 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokuntaan 5 varsinaista
jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen
- jäsenistä yhden puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan
- nimeää henkilökunnan edustajan.

Kajaanin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
18.06.2019

12/2019
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Johtokunnan toimikausi kestää siihen saakka, kunnes vuonna 2021 toimintansa
aloittava kaupunginhallitus nimeää johtokuntaan uudet jäsenet.
Päätös
Hyväksyi.
Kaupunginhallitus valitsi toimikaudelle 2019 - 2021 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen
johtokuntaan seuraavat:
Jäsen

Varajäsen

Leppänen Akseli, puheenjohtaja

Suutari Hannu

Fonselius Päivi, varapuheenjohtaja

Pelkonen Sisko

Ikonen Teemu

Tuunanen Hannu

Määttä Anneli

Määttä Anne

Pyy Markku

Ahlqvist Pertti

Henkilöstön edustaja (läsnäolo- ja puheoikeus)
Halonen Jarmo
Tiedoksi
Valitut

Hyttinen Marko

Kajaanin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
18.06.2019
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§ 122
Elinkeinojaoston jäsenten valinta toimikaudelle 2019 - 2021
KAJDno-2017-915
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Hallintosäännön 8 §:n mukaan kaupunginhallituksen alaisuuteen perustettiin
kesäkuussa 2017 elinkeinojaosto, jonka tehtävänä on edistää ja käsitellä
kaupunkikehitystä, kaupunkikonsernin elinvoima- ja elinkeinopolitiikkaa sekä
elinkeinopalvelujen järjestämistä ja kehittämistä koskevia asioita.
Jaostoon kuuluu kuusi kaupunginhallituksen toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja
yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä, joiden tulee olla kaupunginhallituksen
jäseniä tai varajäseniä. Kaupunginhallitus valitsee ao. jäsenistä jaoston
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Jaostoon kuuluu lisäksi yksi asiantuntijajäsen ja hänen henkilökohtainen
varajäsenensä, jotka valitaan paikallisen yrittäjäyhdistyksen esityksestä.
Asiantuntijajäsenellä on jaostossa läsnäolo- ja puheoikeus.
Jaoston esittelijänä toimii kaupunginjohtaja ja sihteerinä kehitysjohtaja.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus
- valitsee elinkeinojaostoon kuusi varsinaista jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen
varajäsenen,
- valitsee jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi
- nimeää jaostoon paikallisen yrittäjäyhdistyksen esityksen mukaisesti
asiantuntijajäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen.
Päätös
Asia jätettiin pöydälle.
Tiedoksi
Valitut
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§ 123
Työllisyysjaoston jäsenten valinta toimikaudelle 2019 - 2021
KAJDno-2017-916
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Hallintosäännön 8 §:n mukaan kaupunginhallituksen alaisuuteen perustettiin
kesäkuussa 2017 työllisyysjaosto. Työllisyysjaoston tehtävänä on edistää kaupungin
työllisyyden kehittämistä sekä ennaltaehkäistä ja korjata työttömyydestä kaupungille
ja sen asukkaille aiheutuvia negatiivisia taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Jaoston
käytettävissä olevilla määrärahoilla mm. työllistetään työttömiä, avustetaan
yhdistyksiä, yrityksiä ja muita toimijoita sekä toteutetaan työllisyyttä edistäviä
projekteja.
Työllisyysjaostoon kuuluu viisi kaupunginhallituksen toimikaudekseen valitsemaa
jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä, joiden tulee olla
kaupunginhallituksen varsinaisia jäseniä tai varajäseniä. Kaupunginhallitus valitsee
jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.
Työllisyysjaoston esittelijänä toimii henkilöstösihteeri.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus
- valitsee työllisyysjaostoon viisi varsinaista jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen
varajäsenen
- valitsee jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.
Päätös
Hyväksyi.
Kaupunginhallitus valitsi toimikaudelle 2019 - 2021 työllisyysjaostoon seuraavat:
Jäsen

Varajäsen

Kaikkonen Vesa, puheenjohtaja

Fonselius Päivi

Ohtonen Helena, varapuheenjohtaja

Kiljunen Ella

Paukkeri Tero

Niemelä Paavo

Sistonen Toivo

Juntunen Hannu

Aavakare Eila

Partanen Minna

Kajaanin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
18.06.2019
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Tiedoksi
Valitut
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§ 124
Jäsenten nimeäminen yhteistyötoimikuntaan toimikaudelle 2019 - 2021
KAJDno-2017-743
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Kajaanin kaupungin yhteistoimintaorganisaatiota koskevan työnantajan ja
pääsopijajärjestöjen solmiman sopimuksen mukaan kaupungin yhteistyötoimikunnan
muodostavat:
- neljä kaupunginhallituksen nimeämää edustajaa
- kaupunginjohtaja tai joku toimialajohtajista
- henkilöstöjohtaja
- työhyvinvointipäällikkö / työsuojelupäällikkö
- kaksi vaaleilla valittua työsuojeluvaltuutettua
- JUKO:n edustaja (KVTES ja OVTES)
- JUKO:n edustaja (teknisten sopimus)
- JHL:n edustaja, kuukausipalkkaiset
- JHL:n edustaja, tuntipalkkaiset
- Jytyn edustaja
Yhteistyötoimikunnan toimikausi on kaupunginhallituksen toimikauden mittainen.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus nimeää yhteistyötoimikuntaan toimikaudelle 2019 - 2021
keskuudestaan 4 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.
Päätös
Hyväksyi.
Kaupunginhallitus nimesi yhteistyötoimikuntaan toimikaudelle 2019 - 2021
keskuudestaan seuraavat 4 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen:
Jäsen

Varajäsen

Fonselius Päivi

Kaikkonen Vesa

Rantala Johanna

Paukkeri Tero

Kemppainen Anne

Keränen Silja

Kajaanin kaupunki
Kaupunginhallitus
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Oikarinen Markku

Varimo Pertti

Järjestöjen edustajat toimikunnassa ovat:
Auvinen Teppo

JUKO/tekninen sopimus, pääluottamusmies

Kallunki Heikki

JUKOn pääluottamusmies

Halonen Jarmo

JHL/tuntipalkat, pääluottamusmies

Rautiainen Hannele

JHL/kuukausipalkat, pääluottamusmies

Saxholm Irma

JYTYn pääluottamusmies

Soukkala-Hekkala Kaisu

Työsuojeluvaltuutettu

Korhonen Arvo

työsuojeluvaltuutettu

Tiedoksi
Valitut
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§ 125
Kaupunginhallituksen edustajat eri toimielimiin toimikaudelle 2019 - 2021
KAJDno-2017-742
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Hallintosäännön 133 §:n mukaan kaupunginhallitus voi määrätä muihin toimielimiin
edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi
voidaan määrätä myös kaupunginhallituksen varajäsen tai kaupunginjohtaja.
Edustajaa ei voida määrätä tarkastuslautakuntaan, valtuuston tilapäiseen
valiokuntaan eikä vaalilaissa säädettyihin toimielimiin.
Hallintosäännön 132 §:n mukaan läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksessa on
valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla, toimialajohtajilla ja
talousjohtajalla. Kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajalla on
läsnäolo- ja puheoikeus muiden toimielinten kokouksessa (pl. em. lain asettamat
rajoitukset). Toimielimet päättävät muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus valitsee edustajansa seuraaviin toimielimiin:
- sivistyslautakunta
- ympäristötekninen lautakunta
- ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto
- liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto
- pelastuslautakunta
- Vuolijoen aluelautakunta
- Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta
- Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta
- Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta
- Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitoksen johtokunta
- Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta
Päätös

Kajaanin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
18.06.2019

12/2019

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus valitsi edustajansa seuraaviin toimielimiin:
- sivistyslautakunta, Johanna Rantala
- ympäristötekninen lautakunta, Vesa Kaikkonen
- ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, Silja Keränen
- liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto, Jouko Käsmä
- pelastuslautakunta, Tanja Ålander
- Vuolijoen aluelautakunta, Päivi Fonselius
- koulutusliikelaitoksen johtokunta, Helena Ohtonen
- Mamsellin johtokunta, Tero Paukkeri
- Kajaanin Veden johtokunta, Markku Oikarinen
- Kaupunginteatteri-liikelaitoksen johtokunta, Toivo Sistonen
- Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta, Eila Aavakare
Tiedoksi
Valitut
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§ 126
Kaupungin edustajien nimeäminen eri yhteisöihin vuosina 2019 - 2021 alkaville toimikausille
KAJDno-2019-432
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Kaupunginhallituksen tulee nimetä kaupungin edustajat eri yhteisöihin ja samalla
velvoittaa valitut henkilöt ottamaan hyvissä ajoin ennen kokousta tarvittaessa yhteyttä
kaupunginjohtajaan kaupungin kannan muodostamiseksi päätettävänä oleviin
asioihin. Kaupunginjohtaja ratkaisee, onko asia syytä viedä kaupunginhallituksen
keskusteltavaksi.
Yhtiö- ja vuosikokousedustajien tulee keskustella talousjohtajan kanssa yhtiön tai
yhteisöjen taloudellista tilannetta koskevista seikoista.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus
- nimeää kaupungin edustajat yhteisöihin,
- velvoittaa valitut henkilöt ottamaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen kokousta
tarvittaessa kaupunginjohtajaan kaupungin kannan muodostamiseksi päätettävinä
oleviin asioihin
- päättää, että eri yhtiöiden yhtiökokouksissa ja yhteisöjen vuosikokouksissa
kaupunkia edustaa hallintojohtaja tai talousjohtaja tai heidän määräämänsä henkilö ja
- antaa kaupungin kokousedustajille ohjeet yhtiö- ja vuosikokouksissa hallitukseen ja
tilintarkastajiksi valittavista henkilöistä.
Päätös

Hyväksyi.
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Kaupunginhallitus nimesi seuraavat kaupungin edustajat yhteisöihin alkavalle
toimikaudelle syksy 2019 - kevät 2021:
Yhteisö

Edustajat

Asevelvollisten kutsuntatilaisuudet

Jari Rimpiläinen, j
Matti Ilvonen, j
Reima Korhonen, vj
Urpo Härkönen, vj

Isotuvan A.E. Säätiön hallitus

Pasi Huotari, j
Pekka Ovaska, vj

Kainuun Etu Oy:n hallitus

Teemu Niva, pj

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän
tarkastuslautakunta

Hanna Karvinen, vpj

Kainuun Voima Oy:n hallitus

Eero Suutari, j

Kainuunmeren Työterveyshuolto Oy:n
hallitus

Anssi Tuominen, vpj

Kajaanin Golf Oy:n hallitus

Atte Haataja, j

Kajaanin Kauppiasyhdistys ry:n hallitus

Nousiainen Matti, j

Kajaanin Linja-autoasemakiinteistö Oy:n
hallitus

Aimo Karppinen, pj

Seppo Haapalainen, vj

Hannu Tuunanen, j
Päivi Huusko, vj

Kajaanin Matkailu Oy:n hallitus

Jari Tolonen, pj

Kajaanin Palvelutalosäätiön hallitus

Eero Salonen, j
Pekka Keränen, vj

Kajaanin Palvelutalosäätiön valtuuskunta Marjo Kangasharju, j
Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n hallitus

Jari Tolonen, pj
Anne Määttä, vpj
Timo Meriläinen, j
Ursula Pöri, vj

Kiinteistö Oy Kajaanin Lohtajan

Hannu Kemppainen, pj

Palvelukeskuksen hallitus

Eero Kinnunen, j
Onerva Komulainen, j
Terhi Tuomainen, vj

Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin hallitus

Nina Jyrkäs, pj
Mika Heikkinen, vpj
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Atte Haataja, j
Ritva Mikkonen, vj
Kiinteistö Oy Kisatien hallitus

Jouni Ruuskanen, j
Markku Haverinen, vj

Kiinteistö Oy Onnela -Koti - yhtiön hallitus Eeva Roivainen, pj
Pekka Ovaska, j
Markku Haverinen, vj
Kumppaniksi ry:n hallitus
kh 14.5.2019 § 95

Lauri Niiranen, pj
Sirpa Flinkman, vpj
Voitto Leinonen, j
Leena Törrö, vj
Seppo Jonninen, vj
Paula Tokkonen, asiantuntija

Loiste Oy:n hallitus
kh 23.4.2019
Loiste Lämpö Oy:n hallitus

Arto Okkonen, pj
Raili Myllylä, vpj
Jussi Heikkinen, vj
Marjatta Immonen, j
Heikki Hekkala, j

Oulujärvi LEADER ry:n hallitus

Katie Halonen. j
Aki Räisänen. vj

Veikko Sinisalon stipendirahaston
Hoitokunta

Vuokatin Matkailukeskus Oy:n hallitus
Kajaanin AMK Oy

Aarno von Bell, pj
Maija Rissanen, vj
Anne Määttä, j
Pasi Kilpeläinen, j
Aki Räisänen, pj
Kari Saukkonen, vpj
Anni Rimpiläinen, j
Minna Partanen, j
Markku Oikarinen, j

Työ- ja elinkeinoelämän
edustajat:
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Juha Huotari, Prometec Oy
Risto Hämäläinen, Kajaanin
kaupunki

Ammattikorkeakouluyhteisön
edustajat:
Arto Karjalainen (henkilöstö)
Teemu Turunen (opiskelija)

Yhteisö

Varsinainen jäsen v. 2017 -
2021

Raili Myllylä, 1 vpj
Kainuun Soten hallitus

Anne Määttä, 2. vpj
Pertti Varimo, j

toimikausi 4 v.

Hannu Suutari, j

Varajäsen

Ritva Mikkonen
Helena Ahonen
Markku
Oikarinen
Akseli Leppänen
kh 28.5.2019

Kainuun Jätehuollon
hallitus

Timo Honkila, pj

Mika Heikkinen

Terhi Tuomainen, j

Anne Moilanen

Eila Aavakare, 1.vpj
Kainuun liiton hallitus

Maarit Ojavuo, j
Aki Räisänen, j

toimikausi 4 v.

Markku Oikarinen, j
Eero Suutari, j

Tiedoksi
Valitut

Minna Partanen
Kaija Patronen
Miikka
Kortelainen
Raimo Piirainen
Toivo Sistonen
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Kaupunginvaltuusto, § 43,11.06.2018
Ympäristötekninen lautakunta, § 118,19.12.2018
Ympäristötekninen lautakunta, § 49,22.05.2019
Kaupunginhallitus, § 127, 18.06.2019
§ 127
Valtuustoaloite: Erityisrannekkeen myöntäminen leikkauspotilaalle
KAJDno-2018-768
Kaupunginvaltuusto, 11.06.2018, § 43
Päätös
Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Johanna Rantalan esittämä ja Kajaanin
Keskustan valtuustoryhmän allekirjoittama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite,
joka kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti lähetettiin kaupunginhallitukselle
valmisteltavaksi:
"Kuntalain 1 §:n mukaan kunnan tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia.
Hyvinvointi ei ole ainoastaan terveyden- tai sairauden hoitamista, vaan myös
kuntalaisen fyysisen toiminnan tukemista ja toimintakyvyn edistämistä
poikkeuksellisessa tilanteessa.
Kirurgisesta tuki- ja liikuntaelinleikkauksesta kuntoutuminen vaatii omatoimista
fyysisen kunnon ylläpitämistä ja harjoittamista ennen ja jälkeen toimenpiteen.
Fysioterapeutin antamat kuntoutusohjeet ja Kajaanin kaupungin myöntämä alennus
vuosirannekkeesta edistäisivät vedessä ja kuntosalilla tapahtuvaa omatoimista
kuntoutusta.
Kaukaveden rannekehinnat ovat keskivertokainuulaiselle varsin arvokkaita. Aikuisen
työssä käyvän uinti- ja kuntosalikuntoutus kuukausirannekkeella maksaa 430 euroa/6
kk, kun tietyn diagnoosin omaavien erityisranneke koko vuodeksi maksaa 228 euroa.
Alle 18-vuotiaan, opiskelijan, varusmiehen, työttömän ja eläkeläisen 6 kk kuntoutus
kuukausirannekkeella maksaa 310 euroa.
Hyvä kuntoutuminen lyhentää sairauslomaa ja nopeuttaa työhön paluuta. Hyvä
toimintakyky tukee iäkkäiden henkilöiden itsenäistä selviytymistä jokapäiväisessä
arjessa. Myöntämällä oikeus erityisrannekkeeseen edistetään kunnan asukkaiden
hyvinvointia.
Kajaanin Keskustan valtuustoryhmä esittää, että kuntoutusta vaativaan
leikkaushoitoon menevän kajaanilaisen on mahdollista hankkia kertaluontoinen
erityisranneke Kaukaveden vesiliikuntakeskukseen.
Kajaanissa 11.6.2018
Kajaanin Keskustan valtuustoryhmä"
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Ympäristötekninen lautakunta, 19.12.2018, § 118
Valmistelijat / lisätiedot:
Jarmo Kinnunen
jarmo.kinnunen@kajaani.fi
Liikuntapäällikkö
Kajaanin Keskustan valtuustoryhmä esittää 11.6.2018 tekemällään aloitteella, että
kuntoutusta vaativaan leikkaushoitoon menevän kajaanilaisen on mahdollista hankkia
kertaluontoinen erityisranneke Kaukaveden vesiliikuntakeskukseen. Hyvä
kuntoutuminen leikkauksen jälkeen lyhentää sairauslomia ja nopeuttaa työhön
paluuta.
E-ranneke myönnetään kerrallaan vuodeksi ICD-10, kansainvälisen
tautiluokitusjärjestelmän kriteereiden mukaisesti. Myöntämisperusteet ovat voimassa
toistaiseksi ja niitä tarkastetaan määräajoin. Myöntämisperusteista vastaa Kajaanin
kaupungin ympäristötekninen lautakunta, joka pidättää kaikki oikeudet muutoksiin.
Kaukaveden hinnaston 1.1.2019 mukaisesti työssäkäyvän aikuisen 3 kk:n
kausiranneke, joka sisältää uinnin ja kuntosalin maksaa 180 euroa. Opiskelijan,
eläkeläisen, työttömän, varusmiehen, rauhanturvaajaveteraanin, alle 18-vuotiaan 3 kk:
n kausiranneke, joka sisältää uinnin ja kuntosalin maksaa 100 euroa. Kajaanissa
olevilla yksityisillä kuntosaleilla on myös mahdollista kuntouttaa itseään
kilpailukykyisillä hinnoilla.
Lisätietoja antaa liikuntapäällikkö Jarmo Kinnunen, p. 044 7100 373 tai sposti etunimi.
sukunimi(at)kajaani.fi.
Ehdotus
Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja
Ympäristötekninen lautakunta päättää, että Kajaanin kaupunki ei muuta E-rannekkeen
myöntämisperusteita, eikä myönnä kertaluontoista erityisranneketta kuntoutusta
vaativaan leikkaushoitoon meneville kajaanilaisille.
Päätös
Ympäristötekninen lautakunta palautti asian valmisteluun äänestyspäätöksellä äänin 6
- 4.

Ympäristötekninen lautakunta, 22.05.2019, § 49
Valmistelijat / lisätiedot:
Jarmo Kinnunen, Aleksi Nyström
aleksi.nystrom@kajaani.fi
Liikuntapalvelupäällikkö
Kaupunginvaltuutettu Johanna Rantala ja Kajaanin keskustan valtuustoryhmä ovat
tehneet 11.6.2018 aloitteen kuntoutusta vaativan, leikkaushoitopotilaille
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myönnettävästä kertaluontoisesta erityisrannekkeesta. Aloite käsiteltiin
ympäristöteknisen lautakunnan kokouksessa 19.12.2018. Lautakunta päätti lähettää
aloitteen uudelleen valmisteluun.
Kaukaveden hinnastoa muutettiin 1.1.2019 ympäristöteknisen lautakunnan
päätöksellä. Hinnasto muutoksen yhteydessä päiväkävijöiden hinnat halpenivat ja
erityisrannekkeen hinta nousi, mutta palvelutaso kasvoi. Erityisrannekkeeseen kuuluu
automaattisesti uinti sekä kuntosali. Erityisranneke on luotu pitkäaikaissairaille tai
pysyvän haitan omaavien asiakkaiden terveyden edistämiseen. Rannekkeen hinta
ohjaa asiakasta aktiiviseen kuntoiluun, sillä vähän käytettynä ranneke tulee muita
tuoteryhmiä kalliimmaksi. Olemassa olevalla hinnastolla voidaan tarjota sopivia
vaihtoehtoja asiakkaille, eikä erityisrannekkeen ehtoja ole tarve muuttaa. Aloitteen
uudelleen käsittelyssä tarkasteltiin erityisrannekkeen tarkoitusta, tilannetta ja
käyttäjämääriä, sekä käyttäjäryhmiä.
Lisätietoja antaa liikuntapäällikkö Jarmo Kinnunen, p. 044 7100 373 ja
liikuntapalvelupäällikkö Aleksi Nyström, p. 044 4214 378 tai sposti etunimi.sukunimi(at)
kajaani.fi.

Ehdotus
Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja
Ympäristötekninen lautakunta päättää, että erityisrannekkeen myöntämisperusteita
ei muuteta.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginhallitus, 18.06.2019, § 127
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus lähettää aloitteen johdosta päätetyt toimenpiteet
tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Kaupunginvaltuusto toteaa aloitteen
loppuunkäsitellyksi.
Päätös
Hyväksyi.
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Ympäristötekninen lautakunta, § 51,22.05.2019
Kaupunginhallitus, § 128, 18.06.2019
§ 128
Määräalan myyminen Mainualta
KAJDno-2019-560
Ympäristötekninen lautakunta, 22.05.2019, § 51
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Säkkinen
jari.sakkinen@kajaani.fi
Kaupungingeodeetti
Liitteet

1 Liite Määräalan kauppakirjaluonnos KERKKÄ 205-408-16-0 ei henk.
Kajaanin kaupunki on neuvotellut kajaanilaisten yksityishenkilöiden kanssa n. 3413 m²:
n suuruisen määräalan myymisestä Kajaanin kaupungin omistamasta kiinteistöstä
205-408-16-0 KERKKÄ yhteensä 3754,30 euron kauppahinnasta (1,1 euroa
/m²). Määräala sijaitsee Mainuanniemellä oheisen lähestymiskartan osoittamassa
paikassa.
Kaupunki on saanut tilan omistukseensa valtiokonttorin päätöksellä ja määräalan
myynnistä saatavat varat tullaan käyttämään valtiokonttorin asettamien
luovutusehtojen mukaisesti vanhustyöhön. Määräala ei sovellu sellaisenaan
rakennuspaikaksi, eikä sille ole kaupungilla tarkoituksenmukaista käyttöä, joten sen
myynnille ei ole esteitä. Määräalan kauppahinta perustuu kauppa-arvomenetelmällä
tehtyyn arvioon, mutta puolueetonta arviota määräalan arvosta ei ole teetetty, eikä
määräalasta ole järjestetty tarjouskilpailua.
Lisätietoja antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, p. 044 4214 112 tai sp etunimi.
sukunimi(at)kajaani.fi.
Ehdotus
Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja
Ympäristötekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että Kajaanin kaupunki myy n. 3413 m²:n suuruisen määräalan
kaupungin omistamasta tilasta 205-408-16-0 KERKKÄ ostajille yhteensä 3754,30 euron
kauppahinnalla ja muuten oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginhallitus, 18.06.2019, § 128
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Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Määräalan kauppakirjaluonnos KERKKÄ 205-408-16-0 ei henk.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kajaanin kaupunki myy n. 3413
m²:n suuruisen määräalan kaupungin omistamasta tilasta 205-408-16-0
KERKKÄ ostajille yhteensä 3754,30 euron kauppahinnalla ja muuten oheisen
kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin.
Päätös
Hyväksyi.
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Elinkeinojaosto, § 4,28.01.2019
Elinkeinojaosto, § 10,18.03.2019
Kaupunginhallitus, § 129, 18.06.2019
§ 129
Kajaanin yritysneuvontapilotti ja yrityspalvelusetelikokeilu
KAJDno-2019-87
Elinkeinojaosto, 28.01.2019, § 4
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Hämäläinen
risto.i.hamalainen@kajaani.fi
Kehitysjohtaja
Kaupunginvaltuusto on talousarviossa 2019 päättänyt kaksivuotisen
yritysneuvontapilotin ja yksivuotisen yrityspalvelusetelikokeilun käynnistämisestä ja
kaupunginhallitus on hyväksynyt niiden määrärahat konsernihallinnon
käyttösuunnitelmaan 2019. Kaupunki rekrytoi kevään aikana pilottiin yritysneuvojan.
Yrityspalveluseteliin on varattu vuodelle 2019 50.000 euroa. Kaupunginjohtaja päättää
yritysneuvojan valinnasta. Yrityspalvelusetelin myöntämiskriteerit valmistellaan
kaupunginhallituksen päätettäväksi.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Elinkeinojaosto linjaa yritysneuvontapilotin ja yrityspalvelusetelin keskeisiä tavoitteita
ja periaatteita jatkovalmistelua varten.
Päätös
Elinkeinojaosto linjasi yrityspalvelusetelikokeilua seuraavasti: Seteliä on kahta
kokoluokkaa, 1.500 ja 3.000 euroa. Yrityksen omavastuu on 20 %. Seteli kohdennetaan
ensisijaisesti kajaanilaisten yritysten kasvuun, kansainvälistymiseen ja
omistajanvaihdoksiin. Setelin tarkemmat myöntökriteerit
valmistellaan peruslinjausten pohjalta kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Elinkeinojaosto, 18.03.2019, § 10
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Hämäläinen
risto.i.hamalainen@kajaani.fi
Kehitysjohtaja
Kajaanin kaupungin yritysneuvontapilottiin on kaupunginjohtajan päätöksellä valittu
yritysneuvojaksi DI Seppo Räisänen. Hän aloittaa tehtävässän 18.3. Seppo Räisänen
esittäytyy elinkeinojaostolle.
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Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Merkitsee tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Kaupunginhallitus, 18.06.2019, § 129
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Hämäläinen
risto.i.hamalainen@kajaani.fi
Kehitysjohtaja
Liitteet

1 Liite, Palveluseteliohje KH 180619.pdf
Kaupungin talousarviossa 2019 on päätetty, että kaupungin yrityspalveluja
parannetaan palvelupiloteilla: kaksivuotisella yritysneuvontapilotilla sekä
yksivuotisella yrityspalvelusetelikokeilulla, johon varataan 50. 000 euroa vuonna 2019.
Palvelujen mahdollisesta vakinaistamisesta päätetään pilottien kokemusten
perusteella. Seteli on kaupungin yritysneuvontapilottiin 2019 - 2020 palkatun
kaupungin yritysneuvojan yksi työkalu. Seteliin on varattu konsernihallinnon
käyttösuunnitelmassa talousarvion mukainen määräraha.
Yrityspalvelusetelillä on tarkoitus tukea kajaanilaisten pk-yritysten kasvua ja
kansainvälistymistä ja auttaa omistajanvaihdostilanteissa. Samalla seteli edesauttaa
yksityisten yrityspalvelumarkkinoiden kehittymistä Kajaanin seudulla. Seteli täydentää
muita julkisrahoitteisia asiantuntijapalveluita, kuten ELY-keskuksen palveluja, ja on
nopea ja ketterä instrumentti kajaanilaisten pk-yritysten tarpeisiin.
Yrityspalvelusetelin tavoitteena on osaltaan tukea yritysten kehittämistoiminnan
jatkumista tai aktivoitumista sekä yritysten liikevaihdon ja työpaikkojen kasvua.
Yrityspalveluseteli on tarkoitettu kajaanilaisille toimiville yrityksille, joilla on y-tunnus.
Yrityksen kotipaikan tulee olla Kajaanissa tai yrityksellä tulee olla kiinteä toimipiste
kaupungissa.
Yrityspalveluseteliä hakevan yrityksen (asiakasyritys) on täytettävä liitteenä olevassa
ohjekirjassa olevat kriteerit. Ohjekirjassa on määritelty myös setelin myöntämisen
liittyvät muut ohjeet ja kriteerit, kuten mihin yritystoiminnan kehittymistä tukeviin
toimenpiteisiin seteli voidaan myöntää. Seteliä ei myönnetä yrityksen normaalin
toiminnan tai palkkakulujen rahoittamiseen eikä sillä voi hankkia sellaista
asiantuntijatyötä, johon on jo saatu muuta julkista tukea. Yrityspalvelusetelin
myöntäminen tapahtuu kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksellä yritysneuvonnan
valmistelusta.
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Yrityspalveluseteli on käytössä mm. Oulussa, Jyväskylässä, Joutsassa, Uuraisilla,
Pudasjärvellä ja Kontiolahdella. Setelin käyttöönoton ja ohjekirjan valmistelussa on
hyödynnetty näiden kuntien toimintamalleja ja benchmarking-tietoa. Sotkamossa
otetaan yrityspalveluseteli käyttöön samanaikaisesti Kajaanin kanssa eli 1.7.2019
alkaen.
Kajaanin kaupungin yrityspalvelusetelin suuruus on kaupunginhallituksen
elinkeinojaoston aiemmin tekemän linjauksen mukaan joko 1.500 tai 3.000 euroa (alv
0 %) ja ne oikeuttavat 1.875 tai 3.750 euron suuruisen palvelun hankintaan.
Asiakasyritys, jolle yrityspalveluseteli myönnetään, sitoutuu maksamaan
omavastuuosuuden 20 % setelillä hankittavan palvelun arvosta + arvonlisäveron
palveluntuottajalle. Seteli on asiakasyrityksille de minimis-tukea.
Ohjekirjassa on määritelty myös yrityspalvelusetelin palveluntuottajana toimivien
yritysten kriteerit ja palveluntuottajaksi hakeutuminen ja palveluntuottajana
toimiminen. Palveluntuottaja laskuttaa kaupungilta hyväksytyn yrityspalvelusetelin
määrän sekä asiakasyritykseltä 20 % omavastuun sekä arvonlisäveron. Kaupunki pitää
yllä palveluntuottajiksi hakeutuneiden yritysten rekisteriä. Asiakasyrityksillä on
valinnanvapaus valita hyväksytyistä palveluntuottajista itselleen sopiva. Asiakasyritys
ja palveluntuottaja ovat sen jälkeen sopimussuhteessa toisiinsa, kaupunki ei ole
sopimuskumppani.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää ottaa käyttöön Kajaanin yrityspalvelusetelijärjestelmän
1.7.2019 alkaen ja hyväksyy liitteenä olevan Kajaanin yrityspalvelusetelin ohjekirjan.
Päätös
Kaupunginhallitus hyväksyi liitteen ja päätti, että ohjeen sivulle 6 lisätään
teksti "Palveluntuottaja sitoutuu laatimaan lyhyen raportin toimenpiteistä ja
esittämään todisteen asiakasyrityksen 20% omavastuuosuuden laskutuksesta
(laskukopio)."
Yritysneuvoja Seppo Räisänen oli asiantuntijana kokouksessa asian esittelyn ajan.
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Ympäristötekninen lautakunta, § 60,12.06.2019
Kaupunginhallitus, § 130, 18.06.2019
§ 130
Pohjavesialueen suojelusuunnitelma / Koutaniemen pohjavesialue
KAJDno-2018-1223
Ympäristötekninen lautakunta, 12.06.2019, § 60
Valmistelijat / lisätiedot:
Inkeri Neuvonen
inkeri.neuvonen@kajaani.fi
Ympäristönsuojelusuunnittelija
Liitteet

1 Liite Pohjaveden suojelusuunnitelma
2 Liite Työryhmän esitys
Koutaniemen pohjavesialueelle on vuoden 2018 aikana laadittu suojelusuunnitelma.
Pohjavesialueen suojelusuunnitelman laadinnasta säädetään Laissa vesienhoidon ja
merienhoidon järjestämisestä (1263/2014). Hankkeen rahoituksesta vastasivat
Kajaanin Vesi -liikelaitos ja Kainuun ELY-keskus. Suunnitelman laati geologian
opiskelija Samuel Bronstein. Työtä varten perustettuun ohjausryhmään kuuluivat
edustajat Kajaanin Vesi -liikelaitokselta, Kainuun ELY-keskukselta ja kaupungin
ympäristönsuojelusta.
Koutaniemen pohjavesialue
Koutaniemen pohjavesialue on luokiteltu vedenhankinnan kannalta tärkeäksi I-luokan
pohjavesialueeksi. Alueen kahdesta vedenottamosta otetaan tällä hetkellä vettä
paikallisen haja-asutuksen tarpeisiin 150–200 m3 ja yhdysvesijohdolla

keskustaajamaan 200–250 m3 eli yhteensä noin 400 m3 vuorokaudessa. Otettavat
vesimäärät alittavat vesitalousluvassa annetut rajat selkeästi. Koutaniemellä on
merkitystä erityisesti kaupungin vesihuoltovarmuuden kannalta. Vedenottamoilta
saatava vesi on ollut hyvälaatuista, eikä merkkejä ihmistoiminnan pilaavasta
vaikutuksesta ole havaittu.
Suojelusuunnitelman sisältö ja tavoitteet
Suojelusuunnitelman tavoitteena on ehkäistä pohjaveden laadun heikkeneminen ja
säilyttää pohjavesiesiintymien antoisuudet ennallaan. Suojelusuunnitelmalla ei voida
asettaa toimenpiteitä koskevia velvoitteita eikä sillä ole itsenäisiä oikeusvaikutuksia.
Suunnitelmaa käytetään ohjeena viranomaisvalvonnassa, maankäytön suunnittelussa
ja toiminnanharjoittajien lupahakemusten ja ilmoitusten
käsittelyssä. Suojelusuunnitelma sisältää tiedot alueen pohjavesiolosuhteista,
pohjaveden tilasta, vedenottamoista sekä alueen nykyisestä ja suunnitellusta
maankäytöstä. Suunnitelmassa on selvitetty pohjaveden pilaantumisen vaaraa
aiheuttavat toiminnot alueella ja siinä on annettu toimenpidesuosituksia
pilaantumisriskien vähentämiseksi. Suojelusuunnitelman laadinnan aikana
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pohjavesialueella olevien kiinteistöjen omistajille tehtiin kysely, jolla kartoitettiin mm.
kiinteistöjen talousvesi- ja jätevesihuoltoa ja öljysäiliöitä. Lisäksi maanviljelijöitä
haastateltiin mm. lannoitukseen, torjunta-aineiden käyttöön ja jätehuoltoon liittyvistä
asioista.
Suojelusuunnitelman käsittely
Suojelusuunnitelma on ollut nähtävillä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla sekä Kajaani
Infossa 19.11.-31.12.2018. Nähtävillä olosta on ilmoitettu Koti-Kajaani –lehdessä
16.12.2018. Suunnitelmasta pyydettiin vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä
annetun lain (1263/2014) 10 f §:n mukaiset lausunnot ja mielipiteet sekä muut
lausunnot Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksilta, Pohjois-Suomen AVI:lta,
Kainuun Sotelta, Suomen Metsäkeskukselta, Kajaanin Vedeltä, Loiste Oy:ltä ja Kouta-
Vuores jätevesiosuuskunnalta.
Kainuun ELY-keskuksen lausunto 26.11.2018: Suojelusuunnitelman täyttää
vesienhoito-lain edellytykset sisältönsä osalta. Lisäksi suunnitelmassa on esitetty uutta
tietoa ja tulkintaa alueesta sekä laadittu pelkistetty hydrogeologinen virtausmalli.
Suunnitelma soveltuu hyvin käytettäväksi viranomaisohjeena Koutaniemen
pohjavesivarojen suojelemiseksi.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/Liikennevastuualue 20.12.2018: Pohjavesialueella on
yhdystie 19047 (Heinirannantie/Koutaniementie). Keskimääräinen liikennemäärä tien
pohjavesialueella kulkevalla osuudella on noin 180 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta
raskasta liikennettä on noin 6 ajoneuvoa. Tiellä on vanha, osin huonokuntoinenkin
kevytpäällyste. Tie kuuluu talvihoitoluokkaan II, jossa liukkaudentorjunta tapahtuu
hiekoittamalla. Päällystetyllä tiellä suolaa ei käytetä myöskään kesällä pölynsidontaan.
Kainuun sote/ympäristöterveydenhuolto 12.12.2018: Suojelusuunnitelmassa on
kartoitettu riskitekijöitä riittävästi, ja annetut rajoitukset ja toimenpidesuositukset ovat
riittävät talousveden hyvän laadun turvaamiseksi.
Loiste Oy 21.12.2018: Loiste Sähköverkko Oy:n Koutaniemen pohjavesialueen
pylväsmuuntamot on suunniteltu saneerattavan puistomuuntamoiksi vuosien 2019-
2020 aikana ja samalla keskijänniteverkko maakaapeloidaan vuoden 2019 aikana
tarkentuvan suunnitelmaluonnoksen mukaisesti. Hankkeen toteutumisen jälkeen
kaikki Koutaniemen pohjavesialueen pylväsmuuntamot on saneerattu
puistomuuntamoiksi, joissa on keräyskaukalo öljyvuodon varalle.
Suomen Metsäkeskus 20.11.2018: Ei huomautettavaa.
KAJAANIN VESI –liikelaitos 29.11.2018: Suojelusuunnitelma soveltuu hyvin ohjeeksi eri
toimijoiden suorittamille pohjaveden suojelutoimenpiteille.
Kouta–Vuores jätevesiosuuskunnan lausunto 30.12.2018 (tiivistelmä): Alueelle
rakennettava viemäriverkosto valmistuu vuoden 2019 aikana. Viemäriverkostoon
liittyy pohjavesialueella 36 vakituisesti asuttua kiinteistöä ja 44 vapaa-ajan asuntoa.
Verkoston ulkopuolelle jää seitsemän vakituisesti asuttua ja 44 vapaa-ajan
kiinteistöä. Jätevesiverkoston rakentamisen lähtökohtana on pohjaveden suojelu.
Runkojohto on jo suunnitteluvaiheessa siirretty alkuperin suunnitellulta paikaltaan
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kauemmaksi vedenotta-moista, mikä toi linjaan lisäpituutta lähes kaksi
kilometriä. Myös linjapumppaamot on sijoi-tettu pohjavesialueen reunoille ja
verkoston toimivuus on huomioitu kiinteistöpumppujen mitoituksessa. Osuuskunnalla
on toimiva päivystysjärjestelmä kaikkina vuorokauden aikoina ja
varautumissuunnitelma mahdollisten häiriöiden varalta. Osuuskunnalla on
pumppukaivon hälytysjärjestelmä merkkivaloineen ja linjapumppaamoissa on
ylärajahälytys. Osuuskunta toteaa nykyisten varojärjestelmien olevan
riittäviä. Vesijohto- ja viemäriverkostojen rakentamisella on pyritty luomaan
olosuhteet, jotka turvallisesti ja kontrolloidusti mahdollistavat alueella
suunnitelmallisen rakentamisen ja pohjaveden oton yhteensovittamisen. Tilanne
tukee hyvin suunniteltua, yhdenmukaiset ehdot täyttävää rakentamista erityisesti jos
kaupunkiorganisaatiossa löydetään valvontamekanismi vanhoille, järjestelmän
ulkopuolelle jääville kiinteistöille. Jätevesiverkosto rakennetaan niin, että se pystyy
keräämään myös laajentuvan asutuksen tuottaman jäteveden. Alueelle laadittu
suojelusuunnitelma on kattavasti laadittu perusteiden ja riskikartoituksen osalta.
Suojelutoimenpiteiden kohdentamisen osalta kohdennus ja esitettävät toimenpiteet
eivät ole riittävän kattavia eivätkä mahdollista pitkällä aikavälillä alueen suojelua, ellei
suositusten lisäksi kiinnitetä huomiota riittävään seurantaan ja valvontaan ja
päätöksenteon johdonmukaisuuteen. Suojelusuunnitelmaan toivotaan suosituksia ja
ohjeistusta viemäriin liittymättömien kiinteistöjen viranomaisvalvonnasta ja
neuvonnasta umpikaivojen ja imeytyskenttien osalta erityisesti
pohjavesiyhteydellisten suppalampien tai vedenottamoiden lähellä. Luvituskäytännön
tulisi olla yhdenmukainen ja selkeä kaikilla pohjavesialueilla sekä pohjavesialueiden
sisällä.
Suojelusuunnitelmasta annetut lausunnot ovat erillisliitteenä.
Suojelusuunnitelman jatkokäsittely kuulemisen jälkeen
Kuulemisajan jälkeen suojelusuunnitelmaa, siinä esitettyjä toimenpidesuosituksia ja
siitä annettuja lausuntoja on käsitelty työryhmässä, johon ovat kuuluneet Kajaanin
Vedeltä Juha Nurminen ja Marko Kovalainen ja Kajaani kaupungin
ympäristönsuojelusta Tarja Laatikainen ja Inkeri Neuvonen. Työryhmä on kuullut
asiantuntijoita kaupungin kaavoituksesta, Kouta-Vuores jätevesiosuuskunnasta,
Suomen metsäkeskuksen Pohjoiselta palvelualueelta/Ari Kemppainen, Kainuun ELY-
keskuksen ympäristövastuualueelta sekä Maaseutupalvelut -yksiköstä/Markus Kvist ja
Kainuun Pelastuslaitokselta.
Työryhmän johtopäätökset ja toimenpide-esitykset
Alueella tehty jätevesiviemärin rakentaminen vuonna 2019 on ollut merkittävä
toimenpide pohjaveden suojelun edistämisessä. Pohjaveden suojelunäkökohdat
huomioitiin viemäri-hankkeen suunnitteluvaiheessa mm. runkojohdon linjauksessa ja
linjapumppaamoiden sijoittamisessa. Kajaanin kaupungin rakennusjärjestyksessä on
pohjaveden suojelu huomioitu lämmitysöljysäiliöitä ja maalämpöjärjestelmiä
koskevissa määräyksissä rakennus- ja toimenpidelupia käsiteltäessä. Pohjavesialue on
merkitty Koutanniemen–Vuoreslahden osayleiskaavaan. Kaavaan on merkitty myös
vesitalousluvan maksimiottomäärän mukaan arvioitu Koutaniemen vedenottamon
lähisuojavyöhyke, jolla on kaavamääräysten mukaan kielletty jätevesien imeytys
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maahan. Sivolanniemen vedenottamo on rakennettu kaavan laadinnan jälkeen.
Vedenottamoille ei ole tarpeen nykytilanteessa perustaa vesilain mukaisia lähi- tai
kaukosuojavyöhykkeitä. Kaavassa olevat, rakentamattomat rakennuspaikat, joilta
pohjaveden virtaus on ottamolle päin, ovat liitettävissä viemäriin. Pohjaveden
suojelun kannalta rakennuspaikkojen määrää tai sijoittelua ei ole tarpeen tarkastella
kaavallisesti.
Loiste Oy on ilmoittanut, että pohjavesialueen pylväsmuuntamot saneerataan vuosien
2019–2020 aikana puistomuuntamoiksi, joissa on keräyskaukalo öljyvuodon varalle.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen mukaan Heinirannantien ja Koutaniementien
liukkaudentorjunta hoidetaan hiekoittamalla eikä suolaa käytetä kesälläkään. Näiltä
osin jatkotoimenpiteet eivät ole tarpeellisia. Teiden huonokuntoisuus voi kuitenkin
lisätä öljyvahinkojen onnettomuusriskiä.
Kainuun ELY-keskus/ympäristövastuualue on lausunnossaan suojelusuunnitelmasta
ilmoittanut, että suunnitelmassa esitetyt Koutaniemen pohjavesialueen
lisäselvitystarpeet lisätään tutkimussuunnitelmaan. Suojelusuunnitelman laadinnan
yhteydessä tehty virtausmalli antoi viitteitä, että pohjavedenjakaja sijaitsee
Kattilajärvellä, joten lisätutkimukset keskitetään alueen etelä- ja kaakkoisosaan.
Tutkimukset tehdään vuonna 2019 tai 2020. Lisäselvitysesitykset Kainuun ELY:lle eivät
työryhmän mielestä täten ole tarpeen. Työryhmän kartoittamat ensisijaiset keinot ja
tarvittavat toimenpiteet pohjaveden suojelemiseksi on kirjattu liitteenä olevaan
työryhmän raportin taulukkoon.
Lisäksi työryhmä esittää seuraavia täydentäviä toimenpiteitä:
• ympäristönsuojelumääräyksissä annetaan tarpeelliset määräykset jätevesien
käsittelyvaatimuksista sekä järvien ja lampien suojavyöhykkeistä pohjavesialueilla
• pohjavesialueella oleviin yrityksiin, joissa käsitellään vaarallisia jätteitä, tehdään
jätelain 100 §:n mukainen tarkastus
• rakennusjärjestykseen kirjataan määräykset maalämpöjärjestelmissä hyväksyttävis-
tä aineista ja umpikaivojen varustamisesta hälytysjärjestelmillä pohjavesialueilla
• kaupunki esittää Koutaniementien ja Heinirannantien päällysteen uusimista Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskukselle
• suojelusuunnitelma päivitetään Kainuun ELY-keskuksen lisätutkimusten jälkeen,
jolloin on tiedossa onko tarpeen muuttaa muodostumisalueen rajausta ja mm.
tarvitaanko mahdollisesti uusia suoja-aluerajauksia.
Lisätietoja antaa ympäristönsuojelusuunnittelija Inkeri Neuvonen, p. 044 7100 574 tai
sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.
Ehdotus
Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja
Ympäristötekninen lautakunta hyväksyy Koutaniemen pohjavesialueelle tehdyn
suojelusuunnitelman ja esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus
- hyväksyy Koutaniemen pohjavesialueelle tehdyn suojelusuunnitelman
- hyväksyy työryhmän suojelusuunnitelmasta tekemän yhteenvedon toimenpide-
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esityksineen
- lähettää päätöksensä sekä suojelusuunnitelman ja työryhmän siitä tekemän
yhteenvedon huomioon otettavaksi ja toimenpiteitä varten rakennusvalvonta ja
ympäristönsuojeluyksikköön, maankäyttöön, kaavoitukseen
- lähettää päätöksen suojelusuunnitelmasta ja suojelusuunnitelman tiedoksi Kainuun
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle merkittäväksi ympäristönsuojelun
tietojärjestelmään (1263/2014, 10f §).
Kaupunginhallituksen päätös ja työryhmän yhteenveto lähetetään myös niille tahoille,
joilta on pyydetty lausunto suojelusuunnitelman nähtävilläoloaikana.

Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginhallitus, 18.06.2019, § 130
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Pohjaveden suojelusuunnitelma
2 Liite Työryhmän esitys
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus
- hyväksyy Koutaniemen pohjavesialueelle tehdyn suojelusuunnitelman,
- hyväksyy työryhmän suojelusuunnitelmasta tekemän yhteenvedon toimenpide-
esityksineen,
- lähettää päätöksensä sekä suojelusuunnitelman ja työryhmän siitä tekemän
yhteenvedon huomioon otettavaksi ja toimenpiteitä varten rakennusvalvonta ja
ympäristönsuojeluyksikköön, maankäyttöön, kaavoitukseen ja
- lähettää päätöksen suojelusuunnitelmasta ja suojelusuunnitelman tiedoksi Kainuun
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle merkittäväksi ympäristönsuojelun
tietojärjestelmään (1263/2014, 10f §).
Kaupunginhallituksen päätös ja työryhmän yhteenveto lähetetään myös niille tahoille,
joilta on pyydetty lausunto suojelusuunnitelman nähtävilläoloaikana.
Päätös
Hyväksyi.

Kajaanin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
18.06.2019

12/2019

41 (45)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 131
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.
Henkilöstöjohtaja
Avustuspäätös:
§ 9 Varhaiskasvatuksen opettajan koulutusapurahahakemus, 22.05.2019
§ 10 Näyttelymestarin koulutusapurahahakemus, 06.06.2019
§ 11 Puvustonhoitajan koulutusapurahahakemus, 06.06.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 5 Varhaiskasvatuksen opettajan hakemus palkallisista koulutusvapaista, 22.05.2019
§ 6 Talouspäällikön virkanimikkeen muuttaminen, 06.06.2019
§ 7 Lupasihteerin hakemus palkallisista koulutusvapaista, 06.06.2019
Kaupunginjohtaja
Hankintapäätös:
§ 7 Kajaanin lukion muutososan rakennusurakka, 27.05.2019
§ 8 Kajaanin lukion muutososan purku-urakka, 29.05.2019
§ 9 Kajaanin lukion B-osan purku-urakka, 29.05.2019
§ 10 Vuolijoen aluelautakunnan ulkoisen arvioijan valinta, 29.05.2019
§ 11 Kajaanin lukion muutososan rakennusautomaatiourakka, 05.06.2019
Hankintapäätös (Kainuun hankintarengas):
§ 5 ITSEOIKAISU_Tulkkauspalvelut 2019 - 2021 (1+1) - ETÄTULKKAUS, 07.06.2019
Pysäköinninvalvoja
Ajoneuvon siirtopäätös:
§ 8 Ajoneuvon Volkswagen Polo siirtäminen Heinisuon varastoalueelle, 06.06.2019
§ 9 Ajoneuvon Opel Zafira siirtäminen Heinisuon varastoalueelle, 06.06.2019
Talousjohtaja
Talouspäätös:
§ 4 Kuntatodistusohjelman liikkeeseen laskeminen 23.5.- 23.9.2019, 22.05.2019
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.
Päätös
Hyväksyi.
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§ 132
Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat v. 2019
KAJDno-2018-1312
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Kokouspöytäkirjat
Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta 29.5.2019
Vuolijoen aluelautakunta 3.6.2019
Kajaanin Vesi johtokunta 12.6.2019
Ympäristötekninen lautakunta 12.6.2019
Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto 12.6.2019
Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta 13.6.2019
Yhteistyötoimikunta 14.6.2019

Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi.
Päätös
Hyväksyi muutoin, mutta päätti käyttää otto-oikeuttaan Mamsellin
johtokunnan päätökseen 29.5.2019 § 11 " YT-menettelyt Kajaanin Mamsellin
liikelaitoksessa vuonna 2019" ja siirtää tämän asian käsittelyn itselleen.
Henkilöstöjohtaja Jyrki Komulainen oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian
esittelyn ajan.
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Muutoksenhakukielto
§114, §115, §116, §117, §122, §127, §128, §131, §132
Muutoksenhakukielto
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
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Oikaisuvaatimus
§118, §119, §120, §121, §123, §124, §125, §126, §129, §130
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 tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa
siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero: 08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
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Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin
kaupungin kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.

