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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja julkaistaan Kajaanin kaupungin verkkosivuilla 4.10.2019.
Piia Rissanen, pöytäkirjanpitäjä
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§ 85
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Saari, Sivistysjohtaja
Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Iltakouluasia
TVT-strategia, esittelijä Pasi Auvinen

Päätös
Hyväksyi.
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§ 86
Pöytäkirjan tarkastus
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: Mikko Saari, Sivistysjohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyi.
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§ 87
Kajaanin perusopetuksen TVT-strategia 2019–2023
KAJDno-2019-1117
Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Rissanen
paivi.rissanen@kajaani.fi
Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden tulosalueen johtaja
Liitteet

1 Liite Perusopetuksen TVT-strategia 2019–2023
Digitaalisuus on yksi suurimmista megatrendeistä, joka muokkaa eri yhteiskunnan
aloja ja toimintoja tulevaisuudessa. Digitalisaatio muovaa myös oppimistarpeita ja –
sisältöjä. Uusia ammatteja ja osaamistarpeita syntyy entistä nopeampaan tahtiin.
Koska maailma muuttuu, on koulutuksenkin varauduttava muuttumaan sen mukana.
Silti hyvä opetus ja ohjaus on edelleen pohjimmiltaan samanlaista kuin ennenkin:
vuorovaikutusta, tiedon hakua ja arvioimista, yhdessä oppimista – nyt vain yhä
useammin digitaalisissa ympäristöissä.
Kajaanin perusopetuksen digitaalisen oppimisen toimintaa ohjaa Kajaanin kaupungin
perusopetuksen TVT:n opetuskäytön strategia. Systemaattisesti strategiaa on tehty ja
päivitetty vuodesta 2014 alkaen. Strategian perimmäisenä tarkoituksena on määrittää
kehityksen suunta, keinot ja tavoitteet, joiden perusteella voidaan tehdä erilaiset
pedagogiset valinnat ja ratkaisut opetussuunnitelmissa asetettujen
osaamistavoitteiden saavuttamiseksi.
Strategian keskeisin tavoite on taata jokaiselle oppilaalle monipuoliset oman
elämänhallinnan ja tietoyhteiskunnan edellyttämät ja jatko-opinnoissa tarvittavat
elinikäisen oppimisen taidot sekä mahdollistaa oppijan osallisuus yhteiskunnan
täysivaltaisena jäsenenä.
Strategiakauden päätavoitteet 2019–2023 ovat:
1) Oppilaiden varustaminen henkilökohtaisilla laitteilla ja pedagoginen kehittäminen
• Next Step - Strategiakaudella varustetaan oppilaat henkilökohtaisilla laitteilla
suunnitelman mukaisesti.
• Jatketaan pedagogista kehittämistä PLE-periaatteella (personal learning
environment), jossa oppimisympäristö on kokonaisuus, jossa oppijalla on
kehitystasonsa perusteella mahdollisuus itse suunnitella, koota, jakaa ja ylläpitää
sähköisten verkkojen palveluja sekä käyttää niitä oppimisen tukena.
2) Yläkoulujen tutortoimintamallin vakiinnuttaminen ja alakoulun toiminnan
jatkaminen
3) Ohjelmoinnin ja robotiikan oppimisen lisääminen
• Peliohjelmointi- ja robotiikkakerhojen jatkaminen ja perustaminen.
Pelimoottorikerhot toimivat jo neljällä koululla ja ensimmäinen robotiikkakerho
käynnistyy syksyllä Keskuskoululla.
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• OPS-työ ohjelmoinnissa ja robotiikassa.
• Tavoitteena on myös luoda uudenlaista yhteistyötä eri oppiasteiden välillä
käyttämällä resursseja viisaasti ja saamaan jo olemassa oleva tietotaito
mahdollisimman laajaan käyttöön. Ammattikorkeakoululla olevien
insinööriopiskelijoiden käyttäminen tvt-tutoreiden tukena opetuksessa ja
ammattikorkeakoulun laitteiden ja ympäristöjen hyödyntäminen.
Verkot
Toimiva digitaalinen oppimisympäristö perustuu kattavaan langattomaan verkkoon.
Strategiakaudella taataan olemassa olevan langattoman verkon kapasiteetti sekä
elinkaari ja mahdollisiin laitemäärien kasvuihin varaudutaan vahvistamalla
langattoman verkon kapasiteettia kattamaan mahdollinen laajentunut laitemäärä
kouluilla
TVT-varustus
Laiteympäristön osalta strategiakaudella huolehditaan, että laitekanta pysyisi
nykyisessä neljän vuoden elinkaaressaan, jolla taataan ajantasainen työväline
opetukseen. Lisäksi eri koulujen tarpeet tulee huomioida mahdollistamalla
monipuolinen ja tarkoituksenmukainen laiteympäristö.
Kodin ja koulun yhteistyö
Kodin ja koulun välisessä yhteistyössä käytetään Wilmaa ja muita yhteisesti sovittavia
verkkopalveluja. Huoltajilla on henkilökohtaiset tunnukset käytettävään järjestelmään
ja mahdollisesti omat tunnukset sosiaalisen median palveluihin.
Hankinnat
Hankinnat tehdään keskitetysti Kamit-tietohallinnon kanssa ja laitekantaa
yhtenäistetään.
Täydennyskoulutus
Opettajien TVT:n opetuskäytön koulutusta, ja hankintoja koordinoi perusopetuksen
johtoryhmä sekä TVT-koordinaattori. Näihin haetaan aktiivisesti ulkopuolista
rahoitusta. Pääasiallisina yhteistyökumppaneina koulutuksessa ja hankkeissa ovat
Kajaanin AMK ja Oulun yliopiston täydennyskoulutuspalvelut Aikopa.

Ehdotus
Esittelijä: Mikko Saari, Sivistysjohtaja
Lautakunta hyväksyy liitteenä olevan Kajaanin perusopetuksen TVT-strategian vuosille
2019–2023.
Päätös
Hyväksyi.
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§ 88
Sivistystoimialan talouden toteuma 1.1.-31.8.2019
KAJDno-2019-9
Valmistelija / lisätiedot:
Piia Rissanen
piia.rissanen@kajaani.fi
Controller
Liitteet

1 Liite Sivistystoimiala Talousarvion toteuma 1.–8.2019
Sivistystoimialan talouden toteumaraportti ajalta 1.1.–31.8.2019 esitellään
kokouksessa.
Lisätietoja asiasta antaa controller Piia Rissanen 044 362 5879 tai Heidi Manninen 044
714 7683 etunimi.sukunimi(a)kajaani.fi
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Saari, Sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi.
Päätös
Merkitsi tiedoksi.
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§ 89
Sivistystoimialan talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2022
KAJDno-2019-141
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Saari, Piia Rissanen, Heidi Manninen
mikko.saari@kajaani.fi, piia.rissanen@kajaani.fi, heidi.manninen@kajaani.fi
Sivistysjohtaja, Controller, Controller
Liitteet

1 Liite 1 Sivistystoimiala tuloskortti TA2020
2 Liite 2 Sivistystoimiala TA 2020 Irtain omaisuus investoinnit
Sivistystoimialan talousarvion- ja taloussuunnitelman valmistelussa on huomioitu
kaupunginhallituksen talousarvioraami ja oheisliitteenä oleva kaupunginhallituksen
talousarvion laadintaohje (13.8.2019 § 147). Talousarvion laadintaohjeessa on kuvattu
talouden yleinen kehitys sekä Kajaanin kaupungin taloudellinen tilanne, jotka ovat
olleet vuoden 2020 talousarvion valmistelun perusteena ja lähtökohtana.
Sivistystoimialan tulosalueiden talousarvioesityksissä on hyödynnetty vuoden 2018
tilinpäätöksen, vuoden 2019 talouden toteuman tietoja sekä tiedossa olevia
mahdollisia kasvutekijöitä.
Sivistystoimialan talousarvion sitovuustaso käyttötalouden osalta on toimintakate.
Kaupunginhallituksen sivistystoimialalla antama talousarvioraami ja kate vuodelle
2020 on -63,265 miljoonaa euroa. Sivistystoimialan talousarvioesitys on -66,177
miljoonaa euroa, eli 2,9 miljoonaa euroa yli annetun raamin. Talousarviotyön
lähtökohtana on ollut, että tulosalueet budjetoivat palvelut tämän hetken
palvelutason mukaisesti. Mahdolliset säästöesitykset tehdään erikseen osana
käynnissä olevaa talouden sopeuttamissuunnitelmaa.
Toimialan tuloskorttien mittarit ja tavoitteet pohjautuvat kaupunkistrategian neljään
kasvuteemaan. Palvelulinjaukset eivät sisällä uusia avauksia vaan toimitaan päätetyn
kaupunkistrategian ja vuoden 2019 talousarvion palvelulinjausten mukaisesti,
huomioiden mahdolliset ja päätettävät sopeuttamistoimet. Kaupunkitasolla on
sovittu, että sopeuttamissuunnitelma on yhtenäinen kokonaisuus, jonka avulla
linjataan laajasti eri toimialoja ja liikelaitoksia koskevien palvelujen järjestäminen sekä
palvelujen järjestämisen taso. Tämän vuoksi tässä vaiheessa talousarvion laadintaa
lautakunta ei tee vielä päätöksiä talouden tasapainottamisesta vaan säästölista
linjataan hallituksen ja valtuuston tasolta, ja lautakunta päättää lopulta säästötoimien
toteuttamisesta linjauksen mukaisesti keväällä 2020, esittäen tuolloin säästöt sekä
tarvittavat talousarviomuutokset.
Sivistyslautakunta
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Lautakunnan talousarviossa näkyvät sisäiset kustannusvyörytykset, kun
keskushallinnosta on siirretty tukipalvelujen työntekijöitä toimialalle. Esitys sisältää
edellisvuosien mukaiset ennaltaehkäisevät palvelut sekä lasten kulttuurikeskuksen
vuotuisen jäsenmaksun.
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuksen esitys on laadittu syksyn lapsimäärän mukaisesti, joka on 29 lasta
enemmän päiväkodeissa kuin vastaavaan aikaan vuonna 2018. Esitys ei sisällä
mahdollisia tarpeita yksilöavustajien määrän kasvattamiselle, kevään mahdollista
lasten määrän kasvua palvelun piirissä eikä maan hallituksen kaavailuja suhdeluvun 1:
7 sekä subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamiseksi. Pääasiallinen kustannusten
kasvu toimintakatteessa muodostuu henkilöstömenoista, palvelujen ostoista sekä
vuokrien kasvusta. Varhaiskasvatuksen palveluissa keskitytään kaupunkistrategian
mukaisesti edistämään perheiden, lasten ja vanhempien osallisuutta sekä tukemaan
vanhemmuutta ja lasten hyvää kasvua mm. perheohjaajien avulla. Kestävän
kehityksen ratkaisut ovat tärkeä osa varhaiskasvatuksen arkipäivää ja luonto tärkeä
osa oppimisympäristöjä. Varhaiskasvatuksessa toteutetaan kaikissa yksiköissä
palvelulupauksia, jotka ovat: 1) Annamme lapsen kokeilla itse asioita ja autamme
tarvittaessa. 2) Meillä on lempeät kädet, kiireettömät jalat ja ystävällinen puhe. 3)
Annamme lapselle syliä, turvaa ja lohtua. 4) Nyt on aika leikkiä. Varhaiskasvatuksen ja
perusopetuksen yhteistyön ja uusien toimintamallien toteuttaminen tässä on tärkeä
osa lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämistä.
Perusopetus- ja nuorisopalvelut
Perusopetuksen talousarvion kasvu johtuu suurimmaksi osaksi vuoden 2019
talousarvion henkilöstöbudjetoinnin virheen oikaisemisesta vuodelle 2020.
Henkilöstömenot kasvavat 1,8 miljoonaa euroa johtuen palkkojen noususta,
lomarahojen palautuksesta sekä henkilöstömäärän oikaisusta. Palvelujen ostot
kasvavat noin 360 000 euroa ja vuokrat noin 550 000 euroa. Perusopetuksessa on
suunniteltu aloitettavaksi kaksikielinen opetus 1.8.2020 alkaen sekä oppilaiden
leasinglaitteiden hankinnan jatkaminen vuonna 2020. Näiden
palvelujen vaikutus käyttötalousmenojen kasvuun olisi noin 275 000
euroa. Perusopetuksen käyttömenojen ja sitä kautta toimintakatteen suuresta
kasvusta, kaupungin taloustilanteesta sekä talouden sopeuttamisohjelman laadinnan
toteuttamisesta johtuen uusia palveluja ei aloiteta eikä hankita. Tämä pienentää
perusopetuksen toimintakatteen kasvua vuodelle 2020 yhteensä 275 000 euroa.
Perusopetuksen palveluissa vahvistetaan aiempien vuosien hankkeiden juurtumista
osaksi koulujen arkea (mm. liikkuva koulu, innovatiiviset oppimisympäristöt ja 3d-
mallintaminen). Perusopetus vahvistaa yhteistyötä nuorisopalvelujen kanssa siten,
että nuorisopalvelut pystyisi toimimaan entistä enemmän koko ikäluokat kohdaten.
Oppilaiden osallisuutta edistetään mm. tukioppilastoiminnan, oppilaskuntatoiminnan,
ryhmäyttämisten ja poissaoloihin puuttumisen toimintamallin avulla. Oppilaiden
tukemisen muotoja kehitetään ja monipuolistetaan vastaamaan kasvaneeseen
tarpeeseen. Perinteisten tukimuotojen rinnalle kehitetään varhaisen tukemisen
keinoja yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa.
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Nuorisopalvelut yksikön talousarvioesitys on sama kuin vuoden 2019 talousarvio.
Nuorisopalvelujen siirtämistä kulttuurin eli vapaa-ajan tulosalueen yksiköksi
valmistellaan.
Kulttuurin tulosalue
Kulttuurin tulosalueen talousarvioesitys ei sisällä toiminnallista kasvua. Esitys on noin
50 000 euroa pienempi kuin vuoden 2019 talousarvio. Esitys sisältää mm.
musiikkiopiston asiakasmaksujen eli kurssimaksujen noston. Taidemuseon
vuokrakulut kasvavat edellisvuosien investointien vuoksi.
Kulttuuripalvelut toteuttavat kaupunkistrategian yhteydessä uudistettua
kulttuuriohjelmaa. Taidekasvatus ja kulttuurin saavutettavuus ovat palvelujen
toteuttamisessa tärkeitä. Kirjasto edistää lasten, nuorten ja aikuisten monilukutaidon
tukemista kahdella eri hankkeella. Kirjasto toteuttaa ja hallinnoi Tarinankertojat-
hankkeen, jossa Retelling -uudelleen kerronnan menetelmää viedään ja juurrutetaan
Kainuun kuntien päiväkoteihin. Kirjasto on mukana yhteistyökumppanina
yläasteikäisille ja aikuisille miehille suunnatussa lukemisen edistämishankkeessa.
Lisäksi kirjasto jatkaa kouluyhteistyötä hyödyntäen vasta päivitettyä Kirjastopolkua.
Museot toteuttavat vaihtuvia näyttelyjä vuoden 2020 aikana 3-4, molemmat.
Taidemuseo keskittyy lisäksi kokoelmien hoitoon, niiden esittelyyn sekä jatkaa
taidekasvatustyötä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Kansalaisopiston
opetustarjonnan kehittämisessä otetaan huomioon kaupunkistrategian linjaukset
(mm. lapsille suunnattua tarjontaa lisätään). Kurssitarjonnassa huomioidaan
kuntalaisten kulloisetkin tarpeet resurssien mukaisesti. Kainuun musiikkiopisto antaa
musiikin ja tanssin laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta Kajaanin lisäksi
Hyrynsalmella, Paltamossa, Puolangalla, Ristijärvellä, Suomussalmella ja Vaalassa.
Opetus tarjotaan ensisijaisesti lapsille ja nuorille sekä mahdollisuuksien mukaan myös
aikuisille. Musiikkiopisto osallistuu Kulttuuripolkuhankkeeseen ja tekee jatkuvasti
yhteistyötä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja muiden kulttuurilaitosten kanssa
toiminta-alueellaan. Museoissa jatketaan vapaapääsyä ja kulttuurin KAIKU-kortti on
käytössä kulttuuripalveluissa edellisvuosien tapaan. Kaukametsän kongressikeskus
myy ja markkinoi tiloja kokousten ja tapahtumien pitopaikkana ja uudet kokouspaketit
on otettu käyttöön ja aktiiviseen markkinointiin. Runoviikko ja Kajaani-tanssii
tapahtumat ovat kulttuuripalvelujen keskeiset tapahtumat.
Sivistystoimen irtaimen omaisuuden osalta on laadittu investointisuunnitelma, joka on
liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Saari, Sivistysjohtaja
Sivistysjohtajan ehdotus:
Sivistyslautakunta
1. Hyväksyy toimialan ja tulosalueiden palveluohjelmiin esitetyt palvelulinjaukset sekä
tuloskortteihin asetetut toiminnalliset tavoitteet vuosille 2020 ja 2021–2022.
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2. Hyväksyy esityksen investoinneista vuodelle 2020.
3. Esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että talouden
sopeuttamisen selvitystyötä jatketaan siten, että joulukuussa valtuusto linjaa / päättää
talouden sopeuttamisen tasosta. Lautakunta huomioi sopeuttamisohjelman
toteuttamisen vuoden 2020 käyttösuunnitelman laadinnassa sekä vuoden 2021
talousarvion ja 2022–2023 taloussuunnitelman laadintavaiheessa.
Päätös
Lautakunta hyväksyy sivistysjohtajan ehdotuksen kaikki kohdat.
Lisäksi lautakunta esittää 4. kohtana, että nuorten kesätyöseteliavustuksen 210 000
euron siirtyminen nuorisopalveluiden talousarvioon huomioidaan sivistystoimialan
talousarvioraamissa.
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§ 90
Selvitys varhaiskasvatuspalveluiden kehittämisestä ja maksuttomasta
varhaiskasvatuksesta
KAJDno-2019-1123
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kemppainen
sirpa.i.kemppainen@kajaani.fi
Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja
Talousarviokäsittelyn 2019 yhteydessä nousi esiin, että selvitetään maksuttoman
varhaiskasvatuksen, subjektiivisen oikeuden palauttamisen ja suhdeluvun
palauttamisen vaikutukset Kajaanin varhaiskasvatukseen. Sivistyslautakunta määritteli
työryhmän, joka paneutui asiaan kevään 2019 aikana. Sivistyslautakunnasta
työryhmään kuuluivat: Veli- Matti Karppinen, Helena Ohtonen ja Katriina Ojala ja
varhaiskasvatuksne hallinnosta palvelupäälliköt Leila Lassila ja MikaTiihonen ja
varhaiskasvatuksen johtaja Sirpa Kemppainen.
Ensimmäisessä kokouksessaan työryhmä päätti, että selvitys asiasta tilataan Vertikal
Oy:ltä. Työryhmä keskittyi pohtimaan ko. muutosten lapsi- ja perhevaikutuksia..
Vertikal Oy:n Simo Pokki kävi Kajaanissa esittelemässä tulokset tilaisuudessa, johon oli
kutsuttu kaupunginhallituksen ja sivistyslautakunnan jäsenet ja päiväkotien johtajat.
Tämän lisäksi tulokset esiteltiin sekä kaupunginhallituksen että sivistyslautakunnan
kokouksessa.
Valtakunnallisessa päätöksenteossa tulee syksyn aikana ratkaisu subjektiiviseen
oikeuteen ja suhdeluvun palauttamiseen, jotka tulevat voimaan 1.8.2020. Myös 5-
vuotiaiden maksuton varhaiskasvatus voi laajentua. Tehtyä selvitystä käytetään
pohjana talousarvion 2020 laadinnan aineistona.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Saari, Sivistysjohtaja
Tehdyn selvityksen perusteella vuotuinen kustannus maksuttomasta
varhaiskasvatuksesta on euromääräisesti sellainen, että tämän hetkisellä
rahoitusjärjestelmällä, jossa kunnat eivät saa palveluun valtionosuusrahoitusta ja
myönnettävä mahdollinen hankeavustus ei kata palvelun kaikkia kustannuksia,
lautakunta ei lähde toteuttamaan 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen
järjestämistä. Valtakunnan tasolla ratkaisut voivat olla tulevaisuudessa toisen
suuntaiset ja kaupunki seuraa näiden ratkaisujen etenemistä.
Päätös
Hyväksyi.
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§ 91
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.
Musiikkiopiston rehtori
Hankintapäätös:
§ 1 Kainuun musiikkiopiston investointihankinnat 2019, 17.09.2019
Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden tulosalueen johtaja
§ 2 Koulukuvaukset_OPTIO I, 23.09.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 80 Valinta määräaikaiseen erityisluokanopettajan tehtävään Lohtajan kouluun,
19.09.2019
Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja
Hankintapäätös:
§ 1 Päiväkotikuvaukset OPTIO I, 24.09.2019
Muu päätös:
§ 2 Tutkimuslupa, 24.09.2019
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Saari, Sivistysjohtaja
Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.
Päätös
Hyväksyi.

Kajaanin kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
02.10.2019

9/2019

15 (18)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 92
Sivistyslautakunnan tiedoksi merkittävät asiat
KAJDno-2019-7
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Saari
mikko.saari@kajaani.fi
Sivistysjohtaja
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden tiedoksi lähettämä asianosaisen lisäselvitys
29.8.2019 asiaan KajDno-2017-1673

Sivistyslautakunnan seuraava kokous on 23.10.2019.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Saari, Sivistysjohtaja
Merkitsee tiedoksi.
Päätös
Merkitsi tiedoksi.
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Muutoksenhakukielto
§85, §86, §88, §89, §91, §92
Muutoksenhakukielto
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
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Oikaisuvaatimus
§87, §90
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 kaupungin
sivistyslautakunta.
Postiosoite: PL 133, 87101 Kajaani
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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
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.

