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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja julkaistaan Kajaanin kaupungin verkkosivuilla 3.9.2021 alkaen.

Tuija Aarnio, hallintojohtaja
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§ 175
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.
Päätös
Hyväksyi.
Teuvo Hatva, Tuija Aarnio, Jussi Heikkinen ja Tarja Lempeä olivat paikalla
kokoushuone Brahessa, muut osallistuivat Teams-etäyhteydellä.
Kokouksen alussa klo 14.05 - 14.40 oli iltakouluasia Sivakkalehdon
tuulivoimalahanke; Markus Ehrström Abo-Wind Oy, kaupunginarkkitehti Anne
Siltavuori ja yleiskaavasuunnittelija Kirsi Kyllönen.
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§ 176
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: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyi.
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§ 177
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta toimikaudelle
2021–2023
KAJDno-2021-425
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta 2021 - 2023
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.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus valitsee
- toimikaudeksi 2021–2023 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokuntaan 9
varsinaista jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen

Kajaanin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
31.08.2021

14/2021

7 (39)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

- jäsenistä yhden puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan
- nimeää henkilökunnan edustajan.
Johtokunnan toimikausi kestää siihen saakka, kunnes vuonna 2023 tomintansa
aloittava kaupunginhallitus nimeää johtokuntaan uudet jäsenet.
Päätös
Asia jätettiin pöydälle.
Tiedoksi
Valitut
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§ 178
Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen jäsenten valinta toimikaudelle 2021–2023
KAJDno-2021-412
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta 2021-2023
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 kuusi (6) kaupunginhallituksen toimikaudekseen valitsemaa
jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Yhden jäsenen tulee edustaa
tuotteiden ja palveluiden käyttäjiä. Johtokunnan jäsen ei saa olla sidoksissa Kajaanin
Mamsellin kanssa kilpaileviin yrityksiin.
Kaupunginhallitus valitsee jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja
yhden varapuheenjohtajaksi.
Johtokunnan kokouksessa on läsnäolo-ja puheoikeus yhdellä henkilökunnan
edustajalla.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus valitsee
- toimikaudeksi 2021–2023 Kajaanin kaupungin Mamselli -liikelaitoksen johtokuntaan
6 varsinaista jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen
- jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi
- nimeää henkilökunnan edustajan.
Johtokunnan toimikausi kestää siihen saakka, kunnes 2023 tomintansa aloittava
kaupunginhallitus nimeää johtokuntaan uudet jäsenet.
Päätös
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Valittiin liitteen mukaisesti.
Tiedoksi
Valitut
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§ 179
Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta toimikaudelle 2021–2023
KAJDno-2021-413
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta 2021 - 2023
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 2021–2023 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokuntaan 5 varsinaista
jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen
- jäsenistä yhden puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan
- nimeää henkilökunnan edustajan.
Johtokunnan toimikausi kestää siihen saakka, kunnes vuonna 2023 toimintansa
aloittava kaupunginhallitus nimeää johtokuntaan uudet jäsenet.
Päätös
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Hyväksyttiin esityksen mukaisesti muutoin, mutta Aila Tartia-Jalosen (SDP)
henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Leena Törrö. Valitut liitteenä.
Tiedoksi
Valitut
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§ 180
Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta toimikaudelle 2021–
2023
KAJDno-2021-429
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta 2021-2023
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 2021–2023 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 2023 toimintansa
aloittava kaupunginhallitus nimeää johtokuntaan uudet jäsenet.
Päätös
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Valittiin liitteen mukaisesti.
Tiedoksi
Valitut
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§ 181
Elinkeinojaoston jäsenten vaali toimikaudelle 2021–2023
KAJDno-2021-411
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Elinkeinojaosto 2021-2023
Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimivan elinkeinojaoston 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. Jaoston esittelijänä toimii kaupunginjohtaja ja
sihteerinä kehitysjohtaja.
Jaostoon kuuluu lisäksi yksi asiantuntijajäsen ja hänen henkilökohtainen
varajäsenensä, jotka valitaan paikallisen yrittäjäyhdistyksen esityksestä.
Asiantuntijajäsenellä on jaostossa läsnäolo- ja puheoikeus.

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
Valittiin liitteen mukaisesti.
Tiedoksi
Valitut

Kajaanin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
31.08.2021

14/2021

15 (39)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 182
Konsernijaoston jäsenten valinta toimikaudelle 2021–2023
KAJDno-2021-623
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Konsernijaosto 2021-2023
Kaupunginhallituksen alaisuuteen on perustettu 1.8.2021 alkaen konsernijaosto,
johon kuuluu viisi (5) kaupunginhallituksen toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja
yhtä monta varajäsentä. Jäsenten ja varajäsenten tulee olla kaupunginhallituksen
varsinaisia jäseniä tai varajäseniä. Kaupunginhallitus valitsee yhden jäsenistä
puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.
Konsernijaoston tehtävänä on kaupungin omistamien tytäryhteisöjen toimintojen
seuranta, ohjaus ja valvonta. Jaoston perustamisella vahvistetaan kaupungin
konserniohjausta, omistajapolitiikan toteutumista ja kaupunginvaltuuston ja -
hallituksen yhtiöille asettamien tavoitteiden toteutumista.
Jaoston esittelijänä toimii kaupunginjohtaja ja sihteerinä talousjohtaja.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus
- valitsee konsernijaostoon viisi varsinaista jäsentä ja jokaiselle
henkilökohtaisen varajäsenen
- valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.
Päätös
Valittiin liitteen mukaisesti.
Tiedoksi
Valitut
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§ 183
Osallisuus- ja hyvinvointijaoston jäsenten valinta toimikaudelle 2021–2023
KAJDno-2021-624
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Osallisuus- ja hyvinvointijaosto 2021-2023 valmistelussa
Kaupunginhallituksen alaisuuteen on perustettu 1.8.2021 alkaen uusi osallisuus- ja
hyvinvointijaosto, jonka tehtävänä on kaupungin asukkaiden osallisuuden lisääminen,
yhteistyö kolmannen sektorin ja järjestöjen kanssa sekä avustusten
jakaminen. Samalla on lakkautettu ympäristöteknisen lautakunnan alaisuudessa
toiminut Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto, ja sille kuuluneet asiat siirtyvät
jaoston tehtäväksi. Uudistuksella korostetaan hyvinvoinnin edistämistyötä ja sen laaja-
alaista ymmärrystä koko konsernin tehtävänä ja parannetaan kuntalaisten
vaikuttamismahdollisuuksia.
Osallisuus- ja hyvinvointijaostoon kuuluu viisi (5) kaupunginhallituksen
toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Jäsenten ja
varajäsenten tulee olla valtuutettuja. Sivistyslautakunta nimeää yhden jäsenen
puheenjohtajaksi ja hänelle varajäsenen, ympäristötekninen lautakunta nimeää yhden
jäsenen varapuheenjohtajaksi ja hänelle varajäsenen, kaupunginhallitus nimeää
keskuudestaan yhden jäsenen ja hänelle varajäsenen, loput jäsenet ja varajäsenet
kaupunginhallitus valitsee valtuutetuista.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus
- valitsee Osallisuus- ja hyvinvointijaostoon viisi varsinaista jäsentä ja jokaiselle
henkilökohtaisen varajäsenen. Jäsenistä yksi varajäsenineen nimetään
sivistyslautakunnan esityksestä ja yksi varajäsenineen ympäristöteknisen lautakunnan
esityksestä.
- valitsee jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden
varapuheenjohtajaksi sivistyslautakunnan ja ympäristöteknisen lautakunnan esitysten
mukaisesti.
Päätös
Asia jätettiin pöydälle.
Tiedoksi
Valitut
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§ 184
Työllisyysjaoston jäsenten vaali toimikaudelle 2021–2023
KAJDno-2021-428
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Työllisyysjaosto 2021-2023
Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimivan 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. Työllisyysjaosto vastaa työllisyydenhoidon kuntakokeilun
tehtävistä.
Työllisyysjaostoon kuuluu viisi (5) 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.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus
- valitsee työllisyysjaostoon viisi varsinaista jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen
varajäsenen
- valitsee jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.
Päätös
Valittiin liitteen mukaisesti.
Tiedoksi
Valitut
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§ 185
Hyvinvointialueen valmistelun poliittisen ohjausryhmän jäsenten nimeäminen
KAJDno-2020-900
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Eduskunta on 23.6.2021 hyväksynyt hallituksen esityksen Sosiaali- ja terveydenhuollon
ja pelastustoimen uudistamisesta ja hyvinvointialueiden muodostamisesta. Lait ovat
tulleet voimaan 1.7.2021 ja voimaanpanolain mukaan alueen kuntien, sosiaali- ja
terveydenhuollon toimijoiden ja pelastustoimen on aloitettava lain toimeenpanon
valmistelu hyvinvointialueiden muodostamiseksi välittömästi. Hyvinvointialueet
aloittavat toimintansa 1.1.2023.
Kainuun kunnat, Kainuun Sote ja Kainuun Pelastuslaitos ovat 4.6.2021 pitämässään
kokouksessa päättäneet valmistelun aloittamisen päälinjoista. Kokoukseen
osallistuivat myös Kainuun alueen kansanedustajat, Kainuun liitto ja puolueiden
edustajat. Valmistelua varten päätettiin asettaa voimaanpanolain vaatima väliaikainen
valmistelutoimielin, VATE, joka vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon
käynnistämisen valmistelusta. Lisäksi päätettiin valita päätoiminen valmistelujohtaja ja
nimetä valmistelun toimeenpanoa ohjaava poliittinen, laaja-alainen ohjausryhmä.
Poliittiseen ohjausryhmän muodostavat kaikkien alueen valtuustoissa edustettuina
olevien puolueiden edustus kuntien nimeäminä, Kainuun Sote, Kainuun Pelastuslaitos,
työntekijäjärjestöt, Kainuun liitto, kolmas sektori, palveluntuottajien ja muiden
yhteistyötahojen edustus sekä alueen kansanedustajat, yhteensä 30 - 40 jäsentä.
Kajaanin kaupunki voi nimetä ohjausryhmään 6 jäsentä.
Väliaikaisten valmistelutoimielinten toimikausi kestää siihen saakka, kunnes
tammikuussa 2022 pidettävissä aluevaaleissa valitut valtuutetut aloittavat
toimintansa.
Kainuun pelastuslaitos esittää, että sen edustajaksi ohjausryhmään nimetään
pelastuslautakunnan tuleva puheenjohtaja ja pelastusjohtaja.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus nimeää hyvinvointialueen valmistelun poliittiseen ohjausryhmään 6
jäsentä.
Kainuun Pelastuslaitoksen edustajiksi ohjausryhmään nimetään lautakunnan tuleva
puheenjohtaja Minna Leinonen ja pelastusjohtaja Anssi Parviainen.
Päätös
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Kaupunginhallitus nimesi ohjausryhmän jäseniksi Eila Aavakareen, Aki Räisäsen, Tiina
Kyllösen, Teuvo Hatvan, Silja Keräsen ja Eero Suutarin.
Pelastuslaitoksen edustajiksi nimettiin Anssi Parviainen ja Minna Leinonen.
Tiedoksi
Kainuun Sote, valitut
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§ 186
Kajaanin kaupunkikonsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2021
KAJDno-2020-1528
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Lempeä
tarja.lempea@kajaani.fi
Talousjohtaja
Liitteet

1 Liite_Kajaanin kaupunki Osavuosikatsaus 30.6.2021.pdf
2 Liite_Talouden sopeuttamissuunnitelma 30.6.2021.pdf
Kuntalain mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat
kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.
Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan
ja talouden tavoitteet. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava
talousarviota.
Kajaanin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan
tilinpäätöksen lisäksi tulee laatia osavuosikatsaus kerran vuodessa (30.6. tilanteesta).
Osavuosikatsaukseen sisällytetään arvioita taloudellisten ja toiminnallisten
tavoitteiden saavuttamisesta tulosalueittain. Mikäli raportit osoittavat, että jonkin
toimielimen/tulosalueen määräraha ei riitä tai toiminta ei muuten vastaa talousarvion
tavoiteasettelua, on raportin pohjalta ryhdyttävä sopeuttamistoimenpiteisiin
asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja määrärahan riittävyyden turvaamiseksi.
Lisäksi osavuosikatsauksen yhteydessä raportoidaan varainhankinnasta ja
suojauksista sekä sijoitustoiminnasta.
Toimielinten, liikelaitosten ja konserniyhteisöjen toimittamien tietojen perusteella on
laadittu liitteenä oleva Kajaanin kaupungin osavuosikatsaus ajalta 1.1.–30.6.2021.
Kajaanin kaupungin (peruskaupunki ja liikelaitokset) ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot
ovat 48,9 milj. euroa ja ne ovat toteutuneet 1,4 milj. euroa talousarviota pienempinä.
Toimintakulut ovat 165,8 milj. euroa ja ne ovat toteutuneet 1,5 milj. euroa
talousarviota suurempina. Toimintakulut ovat kasvaneet 5,6 milj. euroa eli 3,6 %
edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Henkilöstökulut ovat
toteutuneet 1,5 milj. euroa talousarviota pienempinä ja ne ovat kasvaneet 2,3 milj.
euroa eli 5,4 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Palvelujen ostot
ovat toteutuneet 4,2 milj. euroa talousarviota suurempina ja ne ovat kasvaneet 5,0
milj. euroa eli 5,4 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Varhaiskasvatuksen palvelusetelimenojen kirjauskäytännön muutos vaikuttaa
palvelujen ostot ja avustukset -kuluryhmiin.
Merkittävävä Kajaanin kaupungin talouden ennakoimista vaikeuttava tekijä on
Kainuun soten menokehitys ja vuodelle 2021 ennakoitu alijäämä. Kainuun soten
yhtymähallituksen 2.7.2021 § 223 julkaiseman ennusteen mukaan vuoden 2021
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alijäämä on 27,0 milj. euroa, josta Kajaanin kaupungin osuus on noin puolet. Lisäksi
vuodelle 2021 on ennakoitu syntyvän lisäkustannuksia Kainuun soten
palkkaharmoinisoinnista, mikä ei sisälly alijäämäennusteeseen. 30.6.2021 tilanteessa
palvelujen ostoja Kainuun soten osalta on kirjattu 76,3 milj. euroa, josta 6,5 milj. euroa
ennakoitua alijäämää. Näin ollen koko vuoden osalta ennakoidaan merkittävää
talousavioon sisältyvän 140,0 milj. euron kuntarahoitusosuuden ylitystä.
Kesäkuun lopun tilanteessa Kajaanin kaupungin (peruskaupunki ja liikelaitokset)
toimintakate on 116,7 milj. euroa ja se ylittää 2,9 milj. euroa talousarvion toteuman
ollessa 51,5 %. Toimintakate on kasvanut 3,2 milj. euroa eli 2,8 % edellisen vuoden
vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Kajaanin kaupungin vuosikate on 14,3 milj. euroa ja se on 4,8 milj. euroa talousarviota
vahvempi. Vuosikate on parantunut 22,7 milj. euroa edellisen vuoden vastaavaan
aikaan verrattuna. Vuosikatetta vahvistaa hyvä verotulokertymä
sekä erityisesti rahoitustuotot ja -kulut -ryhmän toteuma 11,3 milj. euroa, johon
sisältyy mm. osingot ja sijoitustoiminnassa syntyneet arvopapereiden myyntivoitot.
Rahoitusmarkkinoiden nopea toipuminen koronahäiriöstä on vaikuttanut
merkittävästi rahoitustuottojen ja -kulujen kertymään. Kesäkuun lopussa
rahoitustuottoja ja -kuluja on kertynyt 7,2 milj. euroa talousarviota enemmän ja
muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna on 17,2 milj. euroa.
Verotuloja on kertynyt 260.000 euroa talousarviota enemmän ja niiden kertymä on 6,4
milj. euroa eli 9,1 % vahvempi kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Verotulojen
arvioidaan toteutuvan yhteensä 1,9 milj. euroa talousarviota vahvemmin johtuen
positiivisesta yleisestä talouskehityksestä. Valtionosuuksien kertymä on 200.000 euroa
talousarviota vahvempi ja ne ovat kasvaneet 2,3 milj. euroa eli 5,6 % edellisestä
vuodesta. Valtionosuuksia ennakoidaan kertyvän 1,5 milj. euroa talousarviota
enemmän koko vuoden 2021 osalta johtuen ammatilliseen koulutukseen
myönnetystä lisärahoituksesta.
Kesäkuun lopussa Kajaanin kaupungin (peruskaupunki ja liikelaitokset) tilikauden
tulos on 5,6 milj. euroa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden tuloksen
ennakoidaan kuitenkin heikkenevän ja olevan 5,9 milj. euroa alijäämäinen koko
vuoden osalta, kun koko vuodelle kohdistuu mm. kaikki Kainuun soten
maksuosuuteen liittyvät kustannukset. Lisäksi on huomattava, että tilikauden aikainen
seuranta sisältää aina epätarkkuutta kullekin kirjanpitokuukaudelle jaksotettujen
kustannuseten kohdistumisessa. Rahoitustuotot ja -kulut ryhmän osalta
ennusteeseen sisältyy rahoitusmarkkinoista johtuvaa epävarmuutta.
Kajaanin kaupungin (peruskaupunki ja liikelaitokset) investointiosan nettototeuma
kesäkuun lopussa on 5,1 milj. euroa toteuman ollessa 28,2 %.
Osavuosikatsauksen liitteenä esitetään myös talouden sopeuttamissuunnitelman
2020–2022 tilannekatsaus. Vuoden 2021 tavoite on saavuttaa säästöjä 1,9 milj. euroa.
30.6.2021 tilanteessa säästöjä on kertynyt noin 0,5 milj. euroa. Näin ollen on
ennakoitavissa, että vuoden 2021 tavoitetta ei tulla saavuttamaan ilman
lisätoimenpiteitä.
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Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Tarja Lempeä, p.044 7100 237 sähköposti
muodossa etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee osavuosikatsauksen ajalta 1.1.–30.6.2021 tiedoksi ja
antaa sen tiedoksi valtuustolle.
Päätös
Hyväksyi.
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Kaupunginvaltuusto, § 8,10.02.2020
Kaupunginhallitus, § 187, 31.08.2021
§ 187
Valtuustoaloite: Kajaanin kaupungin liittyminen ikäystävällisten kuntien verkostoon
KAJDno-2020-180
Kaupunginvaltuusto, 10.02.2020, § 8
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Raili Myllylän esittämä ja Vasemmistoliiton
valtuustoryhmän ja useiden muiden valtuutettujen (yht. 35) allekirjoittama seuvaavan
sisältöinen valtuustoaloite:
Aloite Kajaanin kaupungin liittymiseksi ikäystävällisten kuntien verkostoon
"Kajaanin kaupungin strategiassa on huomioitu nuoret kiitettävällä tavalla. Kaupunkia
ovat rakentaneet ja rakentavat myös täällä asuvat ikäihmiset. Hekin ansaitsevat
arvostuksen ja kunnioituksen elämälleen.
Kunta voi osoittaa sitoutumista ikäystävällisyyteen liittymällä Maailman
Terveysjärjestö WHO:n ikäystävällisten kuntien verkostoon (Age Friendly Cities and
Communities). Suomen kunnista verkostossa ovat jo Tampere ja Turku. Muissakin
kaupungeissa on asia aloitteiden pohjalta käsittelyssä.
Verkostoon liittyminen ei synnytä kunnalle suoria velvoitteita. Kunta määrittelee itse,
kuinka se toteuttaa ikäystävällisyyttä. WHO:n verkosto voi kuitenkin arvioida kuntia
tiettyjen kriteereiden pohjalta. Maailmanlaajuisen verkoston jäsenet voivat vaihtaa
kokemuksia asiantuntijoiden kanssa ja jakaa hyväksi koettuja käytänteitä. Tampereella
ikäystävällisyys näkyy esimerkiksi säännöllisinä terveystarkastuksina, iäkkäiden
äänestys- ja osallistumisaktiivisuutena, kahtena kunnallisena vanhusasiamiehenä sekä
erilaisina ikääntyneiden neuvonta- ja palvelupisteinä. Ikäystävällinen kunta huomioi
väestön ikääntymisen päätöksenteossaan ja sitä ohjaavissa asiakirjoissa.
Ikäystävällisyyden keskeisiä elementtejä ovat:
1) Päätöksenteon on oltava ikäystävällistä. Asukaslähtöinen demokratia edellyttää
ikäihmisten kuulemista ja vaikutusmahdollisuuksia. Vanhusneuvostoilla on oltava
todellista vaikutusvaltaa, mielellään jo asioiden valmisteluvaiheessa. Digitalisointi ei
saa johtaa ikäihmisten mielipiteiden sivuuttamiseen. Kansalaistoiminnan tuki ja hyvät
toimitilat tukevat ikääntyneiden osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja vapaaehtoistyötä.
2) Elinympäristön kehittämisessä, kuten kaavoituksessa ja rakentamisessa, on
otettava huomioon ikäihmiset. Asumisen, liikenteen ja elinympäristön pitää olla
esteetöntä, turvallista ja viihtyisää. Henkistä hyvinvointia edistävät yhteisölliset
asumisratkaisut, monipuoliset ja saavutettavat lähipalvelut ja oikeus lähiluontoon.
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3) Julkisia palveluita on kehitettävä ikäihmisten tarpeet huomioon ottaen. Sosiaali- ja
terveyspalveluiden lisäksi pitää kuntien vastuulla olevien liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-
ajan palveluiden olla ikäystävällistä. Palveluiden kehittämisessä on myös otettava
huomioon ikääntyneen väestön moninaisuus.
Esitämme, että Kajaanin kaupunki liittyy ikäystävällisten kuntien verkostoon."
Ehdotus
Valtuustoaloite lähetetään kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti
kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
Päätös
Valtuustoaloite lähetettiin kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti
kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 31.08.2021, § 187
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Aloitteessa esitetään kaupungin liittymistä Maailman terveysjärjestön WHOn
ikäystävällisten kuntien verkostoon. Aloitteen mukaan verkostoon liittyminen ei
synnytä kunnalle suoria velvoitteita. Kunta määrittelee itse, miten se
toteuttaa ikäystävällisyyttä. WHO:n verkosto voi arvioida mukana olevia kuntia
tiettyjen kriteereiden pohjalta. Maailmanlaajuisen verkoston jäsenet voivat vaihtaa
kokemuksia asiantuntijoiden kanssa ja jakaa hyväksi havaittuja
käytänteitä. Ikäystävällinen kunta huomioi väestön ikääntymisen päätöksenteossaan
ja asiakirjoissaan.
Ikäystävällisyyden keskeisiä elementtejä ovat aloitteen mukaan päätöksenteko,
elinympäristön kehittäminen kaavoituksessa, rakentamisessa, asumisessa ja
liikenteessä sekä julkisten palveluiden kehittäminen ikäihmisten tarpeet
huomioiden. Sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi myös kuntien vastuulla
olevien liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden on oltava ikäystävällisiä.
Palveluiden kehittämisessä on myös otettava huomioon ikääntyvän väestön
moninaisuus.
Viime aikoina aloitteessa mainittujen Turun ja Tampereen lisäksi verkostoon ovat
liittyneet esim. Oulu, Kerava ja Kalajoki.
Kajaanin kaupungin asukkaiden ikääntyminen jatkuu tilastokeskuksen
väestöennusteen mukaan. 65 vuotta täyttäneiden määrä on ollut vuonna 2020 noin
8.800 hlöä (24 % asukkkaista) ja se kasvaa vuoteen 2030 mennessä 9.900 hlöön (29 %
asukkaista). Vuoteen 2040 mennessä ikääntyneiden absoluuttinen määrä pienenee
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asukasluvun pienentyessä, mutte heidän suhteellinen osuutensa asukkaista kasvaa 30
%:iin.
Kajaanin kaupungissa toimii vanhusneuvosto ja 1.8.2021 alkaen kaupunginhallituksen
alainen osallisuus- ja hyvinvointijaosto. Erityisesti näiden toimielinten tavoitteena on
toteuttaa ikäihmisten hyvinvointia parantavia ja osallisuutta lisäävää toimintaa.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että Kajaanin kaupunki liittyy WHOn ikäystävällisten
kuntien verkostoon.
Kaupunginhallitus vie päätöksen tiedoksi valtuustolle ja esittää, että valtuusto toteaa
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös
Hyväksyi.
Tiedoksi
Vanhusneuvosto
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Kaupunginvaltuusto, § 7,08.02.2021
Kaupunginhallitus, § 188, 31.08.2021
§ 188
Valtuustoaloite: Kaupunkiimme uusi älykäs osallisuusohjelma
KAJDno-2021-165
Kaupunginvaltuusto, 08.02.2021, § 7
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Pöytäkirjaan merkittiin Kajaanin Keskustan valtuustoryhmän esittämä ja
allekirjoittama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite:
Kaupunkiimme uusi älykäs osallisuusohjelma
"KAKS-Kunnallisalan kehittämissäätiön viimeisin kyselytutkimus osoittaa, että puolet
kansalaisten eivät luota päättäjiin myös Kajaanissa. Tästä meidän täytyy olla
huolestuneita. Tutkimuksessa on mainittu asioita, jotka näyttävät kansalaisten
mielestä menevän huonompaan suuntaan niin talouden, palvelujen,
liikenneyhteyksien, koulutusmahdollisuuksien, asumisen kallistumisen,
työllisyydenhoidon, toimeentulon kuin yritysten vireydenkin osalta.
Tulokseen on osaltaan vaikuttanut koronatilanne, julkinen viestintä ja erilaiset
päätökset sekä kansalaisten tietämys päätösten taustoista. Päätöksen teon tueksi
tarvitsemme yhteistä näköalaa, keskinäistä luottamusta viranhaltijoiden
luottamushenkilöiden ja kansalaisten kesken sekä vahvaa vuorovaikutusta ja
osallistamista, jossa kansalaisia kuullaan ja kuunnellaan avoimesti.
Osallisuus voidaan määritellä kolmella ulottuvuudella: riittävä toimeentulo ja
hyvinvointi, toiminnallinen osallisuus, yhteisöihin kuuluminen sekä jäsenyys.
Osallisuus perinteisin menetelmin toteutettuna tuottaa harvoin hyvää tulosta
kansalaisten keskuudessa. Tarvitaankin uusia kiinnostavia osallisuusmalleja. Näin
pystymme vahvistamaan yhdenvertaisia oikeuksia, mahdollisuuksia ja resursseja
osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan. Kaupunkimme toiminnassa nykyiset
osallisuustoimet eivät riitä. Meidän tulee hakea uusia ratkaisuja osallisuuden
edistämiseen yhdistämällä digitaalisuuden viestinnän uudet mahdollisuudet toimiviin
perinteisiin osallisuusmalleihin. Digitaaliset vuorovaikutusmahdollisuudet ovat
kehittyneet räjähdysmäisesti, joista useimmat toimintamallit mahdollistavat nopean ja
avoimen reagoinnin osallisuuden kehittämisessä.
Keskustan valtuustoryhmä esittää, että kaupunkiimme rakennetaan älykäs
osallisuusohjelma, jossa digitaalisuuden hyödyntäminen ja uudet työ sekä
toimintakulttuurit ovat läpäisyasioita. Ohjelmassa yhdistetään perinteisiä
osallisuusmalleja, digitaalisuuden uusia mahdollisuuksia, palveluihin ja
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päätöksentekoon liittyviä avoimia sekä läpinäkyviä toimintakulttuureja osaksi
arkipäivän toimintaa."
Ehdotus
Valtuustoaloite lähetetään kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti
kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
Päätös
Valtuustoaloite lähetettiin kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti
kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 31.08.2021, § 188
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 31.5.2021 hyväksynyt hallintosäännön
muutoksen, jolla kaupunginhallituksen alaisuuteen on perustettu 1.8.2021 alkaen
osallisuus- ja hyvinvointijaosto. Osallisuus- ja hyvinvointijaoston tehtävänä on edistää
kaupunkilaisten hyvinvoinnin toteuttamista eri toimialoilla, toimia yhteistyön
kehittäjänä ja koordinoijana kaupungin ja järjestöjen välillä, vastata kaupungin
osallisuuden toteuttamisesta, jakaa avustuksia ja vastata kaupungin
päihdetyöstä. Kaupunginhallitus on 8.6.2021 perustanut hyvinvointikoordinaattorin
viran. Hyvinvointikoordinaattori toimii jaoston tehtäväkentän vastuullisena
viranhaltijana ja vastaa jaoston päätöksenteon valmistelu- ja esittelytehtävistä.
Kaupungin osallisuusohjelmaa on valmisteltu vuonna 2020 ja sitä on käsitelty
kaupunginhallituksen iltakoulussa, ohjelmaa ei ole lopullisesti hyväksytty.
Osallisuusohjelmassa esitetään kaupungin osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
sekä vuorovaikutusta kehittävät tavoitteet ja toimenpiteet. Kuntalaisten
vaikutusmahdollisuuksia edistetään parantamalla tiedonkulkua sekä lisäämällä
mahdollisuuksia osallistua palveluiden ja toimintojen suunnitteluun asioiden
valmisteluvaiheessa, ennen päätöksentekoa. Kuntalaisten ja järjestöjen omaehtoista
toimintaa tuetaan mm. järjestöavustuksilla (alueellinen toimintaraha, asukas- ja
kyläyhdistysten avustukset, kohdeavustukset).
Lohtajan, Pikku-Ketun ja Huuhkajavaaran alueella käynnissä olevassa PORE-
hankkeessa, jonka toteuttajia ovat Kajaanin ammattkikorkeakoulu, kaupunki ja
Daikonia ammattikorkeakoulu, toteutetaan kuluvan vuoden aikana osallisuutta.
Hankkeessa on toteutettu osallistavaa budjetointia ja yhteiskehittämistä työpajoissa,
ns. Tuumingeissa, joihin on voinut osallistua joko paikan päällä taikka etänä.
Hankkeen kokemukset otetaan huomioon osallisuuden jatkotyöstämisessä.
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Valtuustoaloitteessa esitettyjen uudenlaisten toimintamallien, digitalisaation
hyödyntäminen ja toimintakulttuurin muokkaaminen kuntalaisten tämän hetkisiä
odotuksia paremmin vastaavaksi on keskeinen osa tulevan hyvinvointikoordinaattorin
virkatehtävää ja osallisuus- ja hyvinvointijaoston tavoite. Osallisuuskokemuksen
parantamisen tavoitteet, muodot ja toimintatavat tullaan kirjaamaan
osallisuusohjelmaan.
Laadittava osallisuusohjelma ja talousarviossa osallistavaan budjetointiin varattava
määräraha toteuttavat osaltaan kaupunkistrategian kasvuteema 1:n "Asukkaiden
tyytyväisyys" tavoitteita "Hyvää elämää älykkäässä kaupungissa".
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle esittelytekstin mukaisen lausunnon ja
esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös
Hyväksyi.
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Kaupunginvaltuusto, § 63,05.11.2018
Kaupunginhallitus, § 189, 31.08.2021
§ 189
Valtuustoaloite: Yhteistyömallin rakentaminen kolmannen sektorin kanssa
KAJDno-2018-1191
Kaupunginvaltuusto, 05.11.2018, § 63
Pöytäkirjaan merkittiin Kajaanin Keskustan valtuustoryhmän allekirjoittama seuraavan
sisältöinen valtuustoaloite:
"Kolmannen sektorin toiminta on yhteiskunnallisesti monin tavoin merkityksellistä.
Keskeiset toiminta-alueet ovat demokratia, hyvinvointi ja maksupalvelupohjaiset
palvelut. Hyvinvointipalvelut ovat kolmannen sektorin laajimmat toimialueet, näitä
ovat mm. liikunta, kulttuuri, kylätoiminta, sosiaali- ja terveystoiminta. Nämä ovat
yhteiskunnassamme keskeisiä sote-palveluita ennaltaehkäiseviä toimintoja.
Keskustan valtuustoryhmä esittää, että Kajaanin kaupunki käynnistää yhteistyömallin
rakentamisen kolmannen sektorin kanssa. Toiminnan piiriin tulee liittää järjestöjen
toiminta, talous ja osaaminen. Tavoitteena on kehittää järjestöjen ja kaupungin
yhteistoimintaa tukeva kumppanuusmalli.
Lisäksi mallin piiriin tulee saattaa kolmannen sektorin toiminnassaan tarvitsemien
tilojen ylläpito. Käytössä on kaupungin tilat, järjestöjen itse omistamat tilat tai
yksityisiltä markkinoilta vuokratut tilat. Järjestöjen itse omistamat tilat ovat usein
ylläpidoltaan haasteellisia ja vuokratilat ovat usein kalliita. Peruslähtökohtana
selvityksessä tulee olla järjestöjen tasa-arvoinen kohtelu."
Ehdotus
Valtuustoaloite lähetetään Kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti
kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
Päätös
Lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 31.08.2021, § 189
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 31.5.2021 hyväksynyt hallintosäännön
muutoksen, jolla kaupunginhallituksen alaisuuteen on perustettu 1.8.2021 alkaen
osallisuus- ja hyvinvointijaosto. Osallisuus- ja hyvinvointijaoston tehtävänä on edistää
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kaupunkilaisten hyvinvoinnin toteuttamista eri toimialoilla, toimia yhteistyön
kehittäjänä ja koordinoijana kaupungin ja järjestöjen välillä, vastata kaupungin
osallisuuden toteuttamisesta, jakaa avustuksia ja vastata kaupungin
päihdetyöstä. Kaupunginhallitus on 8.6.2021 perustanut hyvinvointikoordinaattorin
viran. Hyvinvointikoordinaattori toimii jaoston tehtäväkentän vastuullisena
viranhaltijana ja vastaa jaoston päätöksenteon valmistelu- ja esittelytehtävistä.
Kaupungin osallisuusohjelmaa on valmisteltu vuonna 2020 ja sitä on käsitelty
kaupunginhallituksen iltakoulussa. Osallisuusohjelmassa esitetään kaupungin
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä vuorovaikutusta kehittävät tavoitteet
ja toimenpiteet. Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia edistetään parantamalla
tiedonkulkua sekä lisäämällä mahdollisuuksia osallistua palveluiden ja toimintojen
suunnitteluun asioiden valmisteluvaiheessa, ennen päätöksentekoa. Kuntalaisten ja
järjestöjen omaehtoista toimintaa tuetaan mm. järjestöavustuksilla (alueellinen
toimintaraha, asukas- ja kyläyhdistysten avustukset, kohdeavustukset).
Valtuustoaloitteessa esitetään järjestöjen ja kaupungin yhteistoimintaa tukeva
kumppanuusmallin luomista. Lisäksi mallin piiriin esitetään otettavaksi kolmannen
sektorin toiminnassaan tarvitsemien tilojen ylläpito (kaupungin tilat, järjestöjen itse
omistamat tilat tai yksityisiltä markkinoilta vuokratut tilat).
Osallisuusohjelman ja osallisuus- ja hyvinvointijaoston yksi tehtävä on
järjestöyhteistyön kehittäminen. Hyvinvointikoordinaattori toimii kaupungin
järjestöyhdyshenkilönä. Jo valmiina olemassa olevia järjestöyhteistyöfoorumeita ovat
mm. JärjestöKainuu 2.0 -hanke, järjestöjen neuvottelukunta ja kunnissa
toimivat järjestökoordinaattorit.
Aloitteessa esitetyt asiat tullaan ottamaan huomioon osallisuusohjelman
valmistelussa ja muussa osallisuus- ja hyvinvointityössä.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus antaa valtuustolle esittelytekstin mukaisen lausunnon ja esittää,
että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös
Hyväksyi.
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Kaupunginvaltuusto, § 41,31.05.2021
Kaupunginhallitus, § 190, 31.08.2021
§ 190
Valtuustoaloite:Kaupunkilaisten ja paikallisten yhdistysten kuuleminen iltakouluissa
KAJDno-2021-606
Kaupunginvaltuusto, 31.05.2021, § 41
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Panu Huotarin (vas) esittämä ja valtuutettujen
Anne Kemppainen (vihr), Ella Kiljunen (sd), Sari Kyllönen (vas), Aki Räisänen (vas), Raili
Myllylä (vas) ja Miikka Kortelainen (vas) allekirjoittama ja kannattama seuraavan
sisältöinen valtuustoaloite:
Kaupunkilaisten ja paikallisten yhdistysten kuuleminen iltakouluissa
"Tässä aloitteessa esitän, että valtuustossa, ja toimielimissä otetaan vastaisuudessa
nykyistä laajemmin kuultavaksi kaupungin asukkaiden edustajia, sekä paikallisia
yleishyödyllisiä yhdistyksiä ja järjestöjä. Tarkoituksena on parantaa lähidemokratian
toimintaedellytyksiä ja edistää päättäjien ja kaupunkilaisten suoraa vuoropuhelua.
Kajaanin kaupungin eri elinten iltakouluissa on kuluvalla valtuustokaudella usein
kuultu ao. hankkeiden edustajia ja viranhaltijoita, tai esim. teollisuuden yritysten
/etujärjestöjen edustajia. Pelkästään näiden varaan jääminen päätösasioiden
yhteydessä jättää päätösten kaupunkilaisia suoraan koskevat syy-seuraussuhteet
päättäjiltä helposti hämärän peittoon. Tämä konkretisoituu usein esim.
kaavoituksessa, luonnon ja ympäristön käyttöön suunnitelluissa toimenpiteissä ja
rakennussuunnittelussa tulevina muistutuksina ja pitkällisinäkin valitusprosesseina.
Useat käytännön kokemukset osoittavat, että esim. paikallista luontoa hyödyntävien
hankkeiden osalta päättäjien olisi tasapuolisuuden nimissä syytä kuulla ajatuksia
lähiluonnon parhaiten tuntevilta ihmisiltä, kuten kylä- ja asukasyhdistyksiltä, tai
paikallisilta erä- ja/tai luonnonsuojeluyhdistyksiltä tms..
Peruskäytännöksi tulisikin ottaa kaupunkilaisten itsensä kuuleminen toimielinten
iltakouluissa heitä koskevien asioiden valmisteluissa. Tämä tulisi toteuttaa
kutsuperiaatteella, jossa viranhaltija(t) kutsuvat paikallisten yhdistysten edustajia ja
asiantuntijoita kertomaan suoraan näkemyksensä tomielinten iltakouluihin."
Ehdotus
Valtuustoaloite lähetetään kaupungin hallintoäännön 119 §:n mukaisesti
kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
Päätös
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Valtuustoaloite lähetettiin kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti
kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 31.08.2021, § 190
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Valtuustoaloitteessa on esitetty, että eri toimielimet kuulevat aiempaa laajemmin ja
säännöllisemmin alueen asukkaita ja palvelujen käyttäjiä ennen päätöksentekoa mm.
järjestämällä iltakouluja.
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 31.5.2021 hyväksynyt hallintosäännön
muutoksen, jolla kaupunginhallituksen alaisuuteen on perustettu 1.8.2021 alkaen
osallisuus- ja hyvinvointijaosto, jonka esittelijänä toimii hyvinvointikoordinaattori.
Osallisuus- ja hyvinvointijaoston tehtävänä on edistää kaupunkilaisten hyvinvoinnin
toteuttamista eri toimialoilla, toimia yhteistyön kehittäjänä ja koordinoijana kaupungin
ja järjestöjen välillä, vastata kaupungin osallisuuden toteuttamisesta, jakaa
avustuksia ja vastata kaupungin päihdetyöstä. Kaupunginhallitus on 8.6.2021
perustanut hyvinvointikoordinaattorin viran. Hyvinvointikoordinaattori vastaa jaoston
tehtäväkentän vastuullisena viranhaltijana ja vastaa jaoston päätöksenteon
valmistelu- ja esittelytehtävistä.
Kaupungin osallisuusohjelmaa on valmisteltu vuonna 2020 ja sitä on käsitelty
kaupunginhallituksen iltakoulussa. Osallisuusohjelmassa esitetään kaupungin
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä vuorovaikutusta kehittävät tavoitteet
ja toimenpiteet. Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia edistetään parantamalla
tiedonkulkua sekä lisäämällä mahdollisuuksia osallistua palveluiden ja toimintojen
suunnitteluun asioiden valmisteluvaiheessa, ennen päätöksentekoa.
Kuntalain mukaan valtuuston kokoukset ovat julkisia, muiden toimielinten kokoukset
ovat suljettuja. Suljetuissa kokouksissa toimielin voi kuulla asiantuntijoita, jotka
poistuvat ennen päätöksentekoa. Toimielin voi pitää myös julkisia kokouksia erillisellä
päätöksellä.
Päätöksentekoon keskittyvät kokoukset eivät ole toimivin paikka joukkojen
kuulemiselle, vaan kuntalaisten osallistamisen ja mielipiteiden kuulemisen tulee
tapahtua tarpeeksi varhaisessa vaiheessa valmistelun aikana, jolloin mielipiteet
tulevat huomioonotetuiksi päätöstä valmistellessa. Lautakunnat voivat halutessaan
järjestää kuntalaistapaamisia ja kuulemistilaisuuksia varsinaisten päätöskokousten
ulkopuolella.
Osallisuusohjelmaan kirjataan Kajaanin kaupungilla käyttöön otettavat menettelytavat
kuntalaisten osallistamisessa asioiden valmisteluvaiheessa.
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Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus antaa valtuustoaloitteeseen esittelytekstin mukaisen vastauksen ja
esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.
Päätös
Hyväksyi.
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§ 191
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.
Hallintojohtaja
Muu päätös:
§ 2 Kutsuntatilaisuuksien järjestelyt 2021, 18.08.2021
§ 3 Joukkoliikenteen alennuslippukampanja 1.9-31.12.2021 llmastoperusteisen
joukkoliikenten valtionavustuksen tuella, 25.08.2021
Henkilöstöjohtaja
Avustuspäätös:
§ 12 Koulutusapurahahakemus_varhaiskasvatuksen erityisopettaja, 13.08.2021
§ 13 Koulutusapurahahakemus_Jopo-luokanopettaja, 13.08.2021
§ 14 Koulutusapurahahakemus_varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, 13.08.2021
§ 15 Koulutusapurahahakemus_luokanopettaja, 19.08.2021
§ 16 Koulutusapurahahakemus_tiimivastaava, 24.08.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 9 Omaehtoisen kouluttautumisen tukeminen_jopo-luokanopettaja, 19.08.2021
§ 10 Omaehtoisen kouluttautumisen tukeminen_perheohjaaja, 19.08.2021
Kaupunginjohtaja
Avustuspäätös:
§ 20 Yrityspalveluseteli Finemetal Oy, 25.08.2021
Hankintapäätös (Kainuun hankintarengas):
§ 4 Suorahankinta Laboratorionäytteiden analyysipalvelut, 24.08.2021
Työllisyyspäälikkö
Avustuspäätös:
§ 53 Kajaani Venäjä- Seura ry:n kuntalisähakemus, 23.08.2021
§ 54 Kajaani Venäjä- Seura ry:n kuntalisähakemus, 23.08.2021
§ 55 Spartak Kajaani ry:n kuntalisähakemus, 24.08.2021
§ 56 Kajaanin Työvoimayhdistys ry:n kuntalisähakemus, 24.08.2021
§ 57 Spartak Kajaani ry:n kuntalisähakemus, 24.08.2021
§ 58 Lehtikankaan Asukasyhdistys ry:n kuntalisähakemus, 24.08.2021
§ 59 Montessoripäiväkoti Kiva Paikka Oy:n kuntalisähakemus, 24.08.2021
§ 60 Kajaanin Haka ry:n kuntalisähakemus, 24.08.2021
§ 61 Kainuun Karu Puutyö Oy:n kuntalisähakemus, 24.08.2021
§ 62 Anjan Siivouspalvelu Oy:n kuntalisähakemus, 24.08.2021
§ 63 Montessoripäiväkoti Kiva Paikka Oy:n kuntalisähakemus, 24.08.2021
§ 64 Kajaanin Työvoimayhdistys ry:n kuntalisähakemus, 24.08.2021
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.
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Päätös
Hyväksyi.
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§ 192
Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat
KAJDno-2020-1537
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Kokousten pöytäkirjat:
Sivistyslautakunta 25.8.2021

Tiedoksi merkittävät:
Iltakouluasiat, ryhmäkokoustilat ja kokousaikataulu, oheisliite
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedokseen eikä siirrä niihin sisältyviä
päätöksiä otto-oikeudella käsiteltäväkseen.
Päätös
Hyväksyi.
Kaupunginhallitus merkitsi tiedokseen kaupunginjohtajan ja sivistysjohtajan 30.8.2021
hallintosäännön 36 b pykälän erityistoimivallan perusteella tekemät
koronapandemian leviämisen estämiseksi tarpeelliset rajoitukset kaupungin
palveluihin.
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Muutoksenhakukielto
§175, §176, §177, §183, §186, §187, §188, §189, §190, §191, §192
Muutoksenhakukielto
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
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Oikaisuvaatimus
§178, §179, §180, §181, §182, §184, §185
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

Kajaanin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
31.08.2021
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Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

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.

