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Saapuvilla olleet jäsenet
Miikka Kortelainen, puheenjohtaja
Timo Meriläinen, 1. varapuheenjohtaja
Maarit Ojavuo, 2. varapuheenjohtaja
Aki Räisänen
Akseli Leppänen
Anne Kemppainen
Anne Seilonen
Anni Rimpiläinen
Antero Kyllönen
Ari Toppinen
Eero Suutari
Eila Aavakare
Ella Kiljunen
Esa Niiranen
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Hannu Kemppainen
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Johanna Rantala
Jouni Lämpsä
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Katriina Ojala
Markku Oikarinen
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Pasi Arffman
Pasi Kilpeläinen
Pauli Pyykkönen
Pertti Varimo
Päivi Huusko
Raili Myllylä
Raimo Piirainen
Raimo Tornberg
Ritva Mikkonen
Sari Kyllönen
Silja Keränen
Tanja Ålander
Teemu Niva
Tero Paukkeri
Teuvo Hatva
Tiina Heikkinen
Tiina Sarparanta
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Toivo Sistonen
Veli-Matti Karppinen
Veli-Pekka Leivo
Vesa Kaikkonen
Pertti Kyllönen, varajäsen
Markus Leinonen, varajäsen
Anne Määttä, varajäsen
Muut saapuvilla olleet
Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, sihteeri
Mikko Saari, Sivistysjohtaja
Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja
Asta Tolonen, Talousjohtaja
Poissa

Aila Tartia-Jalonen
Arto Okkonen
Tuomas Laatikainen

Allekirjoitukset

Miikka Kortelainen
Puheenjohtaja

Tuija Aarnio
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
28.03.2019

28.03.2019

Kaija Patronen

Tero Paukkeri

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja julkaistaan Kajaanin kaupungin verkkosivuilla 29.3.2019
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§9
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.
Päätös
Hyväksyi.
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§ 10
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
Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyi.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaija Patronen ja Tero Paukkeri.
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Kaupunginhallitus, § 115,23.05.2017
Kaupunginvaltuusto, § 43,05.06.2017
Kaupunginhallitus, § 208,12.09.2017
Kaupunginvaltuusto, § 70,25.09.2017
Kaupunginvaltuusto, § 11, 25.03.2019
§ 11
Sivistyslautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali v. 2017 - 2021
KAJDno-2017-720
Kaupunginhallitus, 23.05.2017, § 115
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
Sivistyslautakunnan johtosäännön 3 §:n / kaupunginvaltuuston käsittelyssä 29.5.2017
olevan hallintosääntöluonnoksen 10 §:n mukaan lautakunnassa on 11 jäsentä ja
jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Hallintosääntöluonnoksen 10 §:n mukaan em.
säännökseen on lisätty "Valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan,
joiden tulee olla kaupunginvaltuuston jäseniä."
Vaalikelpoinen lautakuntaan ei ole kuntalain 74 §:n mukaan:
1. asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö,
2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan
määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa,
3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle
ao. lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan
tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Vaalin toimittamisen osalta kuntalain 105 § sekä tasa-arvolain 4a §.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se
valitsee sivistyslautakuntaan 11 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä
toimikaudeksi 2017 - 2021 sekä
määrää varsinaisista jäsenistä yhden lautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden
varapuheenjohtajaksi.
Päätös
Hyväksyi.
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Kaupunginvaltuusto, 05.06.2017, § 43
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
Ehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se
valitsee sivistyslautakuntaan 11 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä
toimikaudeksi 2017 - 2021 sekä
määrää varsinaisista jäsenistä yhden lautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden
varapuheenjohtajaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen ja valitsi
sivistyslautakuntaan toimikaudeksi 2017 - 2021 seuraavat:
Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Puheenjohtaja
Leivo Veli-Pekka
Varapuheenjohtaja

Räisänen Aki

Karppinen Veli-Matti
Tornberg Raimo
Seilonen Anne
Laatikainen Tuomas
Ojala Katriina
Lämpsä Jouni
Kyllönen Noora
Meriläinen Timo
Ohtonen Helena
Kemppainen Anne

Heikkinen Mika
Bayraktar Nihat
Kangasharju Marjo
Leppänen Akseli
Ahonen Pia
Korkkonen Petja
Talvi Katja
Kääminen Teppo
Heikkinen Tiina
Karvinen Hanna

Kaupunginhallitus, 12.09.2017, § 208
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
Helena Ohtosen varajäseneksi valittu Tiina Heikkinen on työsopimussuhteisena
työntekijänä perusopetustoimialalla. Heikkinen ei täten ole ollut vaalikelpoinen
sivistyslautakuntaan ja hänen tilalleen tulee valita uusi henkilö.
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Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että
- valtuusto toteaa, ettei Tiina Heikkinen ole ollut vaalikelpoinen sivistyslautakunnan
varajäseneksi ja myöntää hänelle eron lautakunnan varajäsenyydestä
- valitsee Helena Ohtoselle varajäsenen.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginvaltuusto, 25.09.2017, § 70
Päätös
Kaupunginvaltuusto totesi, ettei Tiina Heikkinen ole ollut vaalikelpoinen
sivistyslautakunnan varajäseneksi ja myönsi hänelle eron lautakunnan
varajäsenyydestä sekä valitsi Helena Ohtoselle varajäseneksi Annamaija Kolli-
Kauppisen.

Kaupunginvaltuusto, 25.03.2019, § 11
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
- toteaa Hanna Karvisen menettäneen vaalikelpoisuuden
sivistyslautakunnan varajäsenyyteen ja myöntää hänelle eron
- nimeää sivistyslautakunnan jäsen Anne Kemppaiselle uuden henkilökohtaisen
varajäsenen.

Päätös
Hyväksyi.
Sivistyslautakunnan jäsen Anne Kemppaisen varajäseneksi valittiin Nina Jyrkäs.
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Kaupunginhallitus, § 124,23.05.2017
Kaupunginvaltuusto, § 53,05.06.2017
Kaupunginhallitus, § 15,16.01.2018
Kaupunginvaltuusto, § 3,05.02.2018
Kaupunginhallitus, § 39,26.02.2019
Kaupunginvaltuusto, § 12, 25.03.2019
§ 12
Poliisin Kajaanin yhteistoiminta-alueen neuvottelukunnan jäsenen ja varajäsenen
nimeäminen
KAJDno-2017-728
Kaupunginhallitus, 23.05.2017, § 124
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
Poliisin hallinnosta annetun asetuksen 13 §:n mukaan poliisihallitus vahvistaa
neuvottelukunnan jäsenmäärän, jonka mukaisesti valtuusto valitsee
neuvottelukunnan jäsenet toimikaudekseen. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen
varajäsen.
Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Poliisin neuvottelukunnan tehtävänä on:
1. seurata poliisin toimintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä sekä poliisin toimintaa
2. tehdä aloitteita poliisin toiminnan kehittämiseksi
3. antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista
4. käsitellä ne muut asiat, jotka sen käsiteltäväksi toimitetaan.
Poliisihallitus on vahvistanut poliisin neuvottelukuntaan kuntien nimettävien jäsenten
määrät. Neuvottelukuntaan kuuluu 14 jäsentä eli yksi kustakin alueen kunnasta.
Kajaani valitsee neuvottelukuntaan yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen
varajäsenen.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se nimeää poliisin
yhteistoiminta-alueen neuvottelukuntaan yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen
varajäsenen toimikaudeksi 2017 - 2021.

Kaupunginvaltuusto, 05.06.2017, § 53
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Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
Ehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se nimeää poliisin
yhteistoiminta-alueen neuvottelukuntaan yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen
varajäsenen toimikaudeksi 2017 - 2021.
Päätös
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen ja valitsi poliisin
yhteistoiminta-alueen neuvottelukuntaan jäseneksi Janne Leinosen ja hänen
henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Kimmo Tuulenkarin toimikaudeksi 2017 - 2021.

Kaupunginhallitus, 16.01.2018, § 15
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Kajaanin poliisin neuvottelukunnan varajäsen Kimmo Tuulenkari on pyytänyt eroa
neuvottelukunnan jäsenyydestä 1.1.2018 alkaen.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se
- myöntää eron Kimmo Tuulenkarille 1.1.2018 alkaen
- nimeää poliisin yhteistoiminta-alueen neuvottelukuntaan Janne Leinoselle uuden
henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 2017 - 2021.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginvaltuusto, 05.02.2018, § 3
Päätös
Hyväksyi.
Kajaanin poliisin neuvottelukunnan jäsenen Janne Leinosen varajäseneksi valittiin
Seppo Tuhkanen.
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Kaupunginhallitus, 26.02.2019, § 39
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Janne Leinonen on ilmoittanut muuttaneensa pois Kajaanista. Koska hän on
menettänyt näin vaalikelpoisuutensa, tulee neuvottelukuntaan valita uusi varsinainen
edustaja. Leinosen varajäsenenä toimii Seppo Tuhkanen.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se
- myöntää Janne Leinoselle eron poliisin yhteistoiminta-alueen neuvottelukunnasta ja
- nimeää neuvottelukuntaan uuden varsinaisen jäsenen toimikaudeksi 2017 - 2021.

Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginvaltuusto, 25.03.2019, § 12
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Ehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se
- myöntää Janne Leinoselle eron poliisin yhteistoiminta-alueen neuvottelukunnasta ja
- nimeää neuvottelukuntaan uuden varsinaisen jäsenen toimikaudeksi 2017 - 2021.

Päätös
Hyväksyi.
Neuvottelukunnan varsinaiseksi jäseneksi valittiin Voitto Leinonen.
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Kaupunginhallitus, § 116,23.05.2017
Kaupunginvaltuusto, § 44,05.06.2017
Kaupunginhallitus, § 50,27.02.2018
Kaupunginvaltuusto, § 16,26.03.2018
Kaupunginhallitus, § 166,11.09.2018
Kaupunginvaltuusto, § 56,24.09.2018
Kaupunginhallitus, § 48,12.03.2019
Kaupunginvaltuusto, § 13, 25.03.2019
§ 13
Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvoston jäsenten ja varajäsenten vaali v. 2017 - 2021
KAJDno-2017-721
Kaupunginhallitus, 23.05.2017, § 116
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
Sivistyslautakunnan johtosäännön 7 §:n ja ympäristöteknisen lautakunnan 7 §:n /
kaupunginvaltuuston käsiteltävänä 29.5.2017 olevan hallintosääntöluonnoksen 13 §:n
mukaan sivistyslautakunnan / ympäristöteknisen lautakunnan alaisena toimii liikunta-
ja kulttuuriasioiden neuvosto.
Liikunta- ja kultuuriasioiden neuvostossa on yhdeksän valtuuston valitsemaa jäsentä
ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valitsemistaan jäsenistä valtuusto nimeää
puheenjohtajan, jonka tulee olla ympäristöteknisen lautakunnan jäsen ja
varapuheenjohtajan, jonka tulee olla sivistyslautakunnan jäsen.
Hallintosääntöluonnokseen on lisätty vaaatimus " jäsenten tulee edustaa
tasapuolisesti liikunta- ja kulttuurialoja".
Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto kehittää poikkihallinnollisesti kaupungissa
harjoitettavaa liikunta- ja kulttuuripolitiikkaa väestön hyvinvoinnin ja terveyden
edistämiseksi sekä myöntää ao. toimialueen avustukset ja palkinnot.
Vaalin toimittamisen osalta kuntalain 105 § sekä tasa-arvolain 4a §.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että
valtuusto valitsee liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvostoon yhdeksän jäsentä ja yhtä
monta henkilökohtaista varajäsentä toimikaudeksi 2017 - 2021 sekä
nimeää valitsemistaan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös
Hyväksyi.
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Kaupunginvaltuusto, 05.06.2017, § 44
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
Ehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että
valtuusto valitsee liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvostoon yhdeksän jäsentä ja yhtä
monta henkilökohtaista varajäsentä toimikaudeksi 2017 - 2021 sekä
nimeää valitsemistaan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen ja valitsi liikunta- ja
kulttuuriasioiden neuvostoon toimikaudeksi 2017 - 2021 seuraavat:
Jäsenet
Puheenjohtaja
(ympäristöteknisen lautakunnan jäsen)
Huusko Päivi
Varapuheenjohtaja
(sivistyslautakunnan jäsen)
Karppinen Veli-Matti

Jyrkäs Nina

Heikkinen Mika

Korhonen Eveliina

Malin Marja

Heikkinen Janne

Peltonen Lauri

Juppi Tuula

Huotari Teija

Klemetti Harri

Hynynen Evelyn

Enroth Paavo

Uurtomies Terje

Hakkarainen Eija

Partanen Minna
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Haataja Atte

Tolonen Iikka

Kaupunginhallitus, 27.02.2018, § 50
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Päivi Huusko on toimittanut kaupungille eropyynnön liikunta- ja
kulttuuriasiaineuvoston varsinaisen jäsenen ja puheenjohtajan
tehtävästä. Eroamistaan Huusko perustelee toisella paikkakunnalla työskentelyllä.
Huuskon kotipaikkakunta on edelleen Kajaani.
Hallintosäännön 13 §:n mukaan liikunta- ja kulttuuriasiainneuvoston puheenjohtajan
tulee olla ympäristöteknisen lautakunnan jäsen.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
- myöntää eron Päivi Huuskolle liikunta- ja kulttuuriasiainneuvoston varsinaisen
jäsenen ja puheenjohtajan tehtävästä,
- nimeää liikunta- kulttuuriasiainneuvostoon uuden varsinaisen jäsenen ja
- nimeää neuvoston puheenjohtajan.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginvaltuusto, 26.03.2018, § 16
Päätös
Hyväksyi.
Varsinaiseksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi nimettiin Nina Jyrkäs ja hänen
henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Hanna Karvinen.

Kaupunginhallitus, 11.09.2018, § 166
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
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tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Nina Jyrkäs pyytää eroa liikunta- ja kulttuuriasoiden neuvostosta henkilökohtaisista
syistä.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
- myöntää eron Nina Jyrkkäälle liikunta- ja kulttuuriasiainneuvoston varsinaisen
jäsenen ja puheenjohtajan tehtävästä,
- nimeää liikunta- kulttuuriasiainneuvostoon uuden varsinaisen jäsenen ja
- nimeää neuvoston puheenjohtajan.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginvaltuusto, 24.09.2018, § 56
Päätös
Hyväksyi.
Liikunta- ja kulttuuriasiain neuvoston varsinaiseksi jäseneksi valittiin Päivi Huusko,
joka nimettiin neuvoston puheenjohtajaksi.

Kaupunginhallitus, 12.03.2019, § 48
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Atte Haataja on lähettänyt eropyynnön liikunta- ja kulttuuriasiainneuvoston
varsinaisen jäsenen tehtävästä. Haatajan henkilökohtainen varajäsen on Iikka Tolonen.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
- myöntää eron Atte Haatajalle liikunta- ja kulttuuriasiainneuvoston varsinaisen
jäsenen tehtävästä
- nimeää liikunta- ja kulttuuriasiainneuvostoon uuden varsinaisen jäsenen.

Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginvaltuusto, 25.03.2019, § 13
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
- myöntää eron Atte Haatajalle liikunta- ja kulttuuriasiainneuvoston varsinaisen
jäsenen tehtävästä
- nimeää liikunta- ja kulttuuriasiainneuvostoon uuden varsinaisen jäsenen.
Päätös
Hyväksyi.
Liikunta- ja kulttuuriasiainneuvoston varsinaiseksi jäseneksi valittiin Mikko Pesonen.
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Kaupunginhallitus, § 49,12.03.2019
Kaupunginvaltuusto, § 14, 25.03.2019
§ 14
Kunnan jäsenten aloitteet ja valtuustoaloitteet v. 2017 - 2018
KAJDno-2018-295
Kaupunginhallitus, 12.03.2019, § 49
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Kajaanin kaupungin hallintosääntö
119 §
"Kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun menessä esitettävä
valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä
aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti
käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.
Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun."
150 §:
"Aloitteen käsittelee se kaupungin viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä
aloitteen tarkoittamassa asiassa. Jos toimivaltainen viranomainen on toimielin,
aloitteista ja aloitteiden perusteella suoritetuista toimenpiteitä on annettava
toimielimelle tieto jäljempänä määrätyllä tavalla.
Kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä
valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella
suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla päättää, mitkä aloitteista on
loppuun käsitelty.
Muun toimielimen kuin valtuuston toimivaltaan kuuluvista aloitteista on annettava
tieto toimielimelle niiden päättämällä tavalla. Toimielin voi samalla päättää, mitkä
aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä."
151 §:
"Aloitteen tekijälle on ilmoitettava kuukauden kuluessa aloitteen saapumisesta, missä
viranomaisessa aloite käsitellään, arvioitu käsittelyaika sekä keneltä saa lisätietoja
aloitteen käsittelystä.
Sen jälkeen kun aloite on käsitelty loppuun, aloitteen tekijälle on ilmoitettava, onko
aloite johtanut toimenpiteisiin."
Ehdotus
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Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus saattaa liitteissä mainitut kuntalais- ja valtuustoaloitteet ja niiden
johdosta suoritetut toimenpiteet kaupunginvaltuuston tietoon.
Samalla kaupunginhallitus kehottaa toimialoja käsittelemään keskeneräiset aloitteet
mahdollisimman pian.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginvaltuusto, 25.03.2019, § 14
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Korjattu Keskeneräiset Valtuustoaloitteet kv 2017-2018
2 Liite Kuntalaisaloitteet 2018 (keskushallinto)
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus saattaa liitteissä mainitut kuntalais- ja valtuustoaloitteet ja niiden
johdosta suoritetut toimenpiteet kaupunginvaltuuston tietoon.
Samalla kaupunginhallitus kehottaa toimialoja käsittelemään keskeneräiset aloitteet
mahdollisimman pian.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Tarkastuslautakunta, § 5,29.01.2019
Kaupunginhallitus, § 31,19.02.2019
Tarkastuslautakunta, § 14,19.03.2019
Kaupunginvaltuusto, § 15, 25.03.2019
§ 15
LISÄPYKÄLÄ: Tilivelvollisten määrittäminen v. 2019
KAJDno-2019-35
Tarkastuslautakunta, 29.01.2019, § 5
Valmistelijat / lisätiedot:
Taina Juntunen
taina.juntunen@kajaani.fi
Hallintosuunnittelija
Tilivelvollisia ovat kuntalain (410/2015) 125 §:n mukaisesti toimielinten jäsenet ja
toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Tilivelvollisten määrittämistä
koskevan asian valmistelu kuuluu Kajaanin kaupungin sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan ohjeen mukaan tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta pyytää
vakiintuneen käytännön mukaan asiasta tilintarkastajan ja kaupunginhallituksen
lausunnot, ennen kuin asia viedään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Tilivelvollisuus ei muuta mitenkään sitä vastuuta, joka viranhaltijoilla muutoinkin on
asemansa perusteella määrärahan käytöstä päättävänä viranhaltijana, laskujen
asiatarkastajana ja hyväksyjänä sekä esimiehenä.
Tilivelvollisuus merkitsee kuntalain mukaan sitä, että
- viranhaltijan toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi;
- viranhaltijaan voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus;
- viranhaltijalle voidaan myöntää vastuuvapaus.
Tilivelvollisuuden määrittely lain tarkoittamalla tavalla tässä päätöksessä mainituille
viranhaltijoille ei poista huolellisuusvelvoitetta muiltakaan viranhaltijoilta ja
työntekijöiltä.
Kunnan toimielinten jäsenet ovat tilivelvollisia, mutta tilivelvollisuus ei koske
kaupunginvaltuuston jäseniä. Kuntalain tarkoittamia toimielimiä ovat valtuuston
lisäksi kunnanhallitus, lautakunnat, valiokunnat ja johtokunnat sekä niiden jaostot ja
toimikunnat.
Kajaanin kaupunginvaltuusto on edellisen kerran 7.5.2018, § 25 , määritellyt
kaupungin tilivelvolliset. Tämän jälkeen on tapahtunut/tapahtuu seuraavat muutokset:
- maahanmuuttajapalveluiden johtajaksi 1.1.2019 alkaen on valittu Jukka Piirainen
- Kajaanin lukion vs. rehtorina on 1.1.-31.3.2019 Jaana Leinonen; 1.4.2019 alkaen
Kajaanin lukion rehtori
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- sivistystoimen ja koulutusliikelaitoksen talouspäällikkö Piia Rissanen on
palannut virkavapaalta 7.1.2019; sijaisina Anneli Pitkänen ja Mirja Orenius 6.1.2019
saakka
- kaupunginteatterin talouspäällikkö Anne Kovalainen on työssä 31.1.2019 saakka,
lomalla 1.2.2019-31.5.2019 ja jää pois kaupungin palveluksesta 1.6.2019 alkaen. Vs.
talouspäällikkönä on 1.2.2019-31.5.2019 Maria Tolonen.
Tilivelvollisten luettelo on kokonaisuudessaan seuraava:
Toimielinten jäsenet:
Kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen elinkeinojaosto, kaupunginhallituksen
työllisyysjaosto
Tarkastuslautakunta
Keskusvaalilautakunta
Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto
Sivistyslautakunta
Vuolijoen aluelautakunta
Ympäristötekninen lautakunta
Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto
Pelastuslautakunta
Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitoksen johtokunta
Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta
Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta
Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta
Toimielinten tehtäväalueiden johtavat viranhaltijat:
Kaupunginhallituksen toimiala:
Kaupunginjohtaja Jari Tolonen
Hallintojohtaja, kaupunginlakimies Tuija Aarnio
Talousjohtaja Asta Tolonen
Henkilöstöjohtaja Jyrki Komulainen
Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen
Kehitysjohtaja Risto Hämäläinen
Tietohallintopäällikkö Heikki Hyvönen
Maahanmuuttajapalveluiden johtaja Jukka Piirainen
Kaupunginteatteri-liikelaitoksen johtaja Helka-Maria Kinnunen
Kaupunginteatteri-liikelaitoksen talouspäällikkö Anne Kovalainen 31.1.2019 saakka;
1.2.2019-31.5.2019 vs. talouspäällikö Maria Tolonen, 1.6.2019 taloudesta vastaava
henkilö
Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtaja Tuija Vuorinen
Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtaja Juha Nurminen

Kajaanin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
25.03.2019

2/2019

22 (26)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Vimpelin kehittämisliikelaitoksen johtaja Markku Haverinen
Kajaanin kaup. koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen
Kajaanin kaup. koulutusliikelaitoksen talouspäällikkö Piia Rissanen
Kainuun ammattiopiston rehtori Raimo Sivonen
Kajaanin lukion vs. rehtori Jaana Leinonen 1.1. - 31.3.2019; 1.4.2019 alkaen Kajaanin
lukion rehtori
Sivistystoimiala:
Sivistysjohtaja Mikko Saari
Talouspäällikkö Piia Rissanen
Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja Sirpa Kemppainen
Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden tulosalueen johtaja
Päivi Rissanen
Museonjohtaja Antti Mäkinen
Vuolijoen aluelautakunta:
Rehtori, aluelautakunnan esittelijä/aluesihteeri Kalevi Tervonen
Ympäristötekninen toimiala:
Tekninen johtaja Jussi Heikkinen
Toimitilapäällikkö Markku Haverinen
Suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen
Liikuntapäällikkö Jarmo Kinnunen
Ympäristönsuojelutarkastaja Paula Malinen
Kaupungininsinööri Matti Nousiainen
Kainuun pelastuslaitos -toimiala:
Pelastusjohtaja Anssi Parviainen
Lisätietoja asiasta antaa hallintosuunnittelija Taina Juntunen, puh. 044 710 0212 tai
sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@kajaani.fi.
Esittely tarkastuslautakunnassa tapahtuu puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
Ehdotus
Esittelijä: Ari Toppinen
Ennen esityksen tekemisestä kaupunginvaltuustolle tarkastuslautakunta päättää
pyytää tilivelvollisten määrittämisestä lausunnot kaupunginhallitukselta ja
tilintarkastajalta.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginhallitus, 19.02.2019, § 31
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Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa tarkastuslautakunnan
laatimaan tilivelvollisten luetteloon.
Päätös
Hyväksyi.

Tarkastuslautakunta, 19.03.2019, § 14
Valmistelijat / lisätiedot:
Taina Juntunen
taina.juntunen@kajaani.fi
Hallintosuunnittelija
KPMG Oy on 19.2.2019 esittänyt lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Kajaanin
kaupungin tarkastuslautakunnan 29.1.2019 esittämään tilivelvollisten listaukseen.
Lisätietoja asiasta antaa tarvittaessa JHT, KHT Antti Kääriäinen; sähköposti muotoa:
etunimi.sukunimi@kpm.fi.
Ehdotus
Esittelijä: Ari Toppinen
Tarkastuslautakunta ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se määrittelee
tilivelvollisiksi esittelytekstissä mainitut toimielinten jäsenet ja toimielinten
tehtäväalueen johtavat viranhaltijat.

Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginvaltuusto, 25.03.2019, § 15
Valmistelija / lisätiedot:
Taina Juntunen
Päätös
Hyväksyi.
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Kunnallisvalitus
§11, §12, §13, §15
Kunnallisvalitusohje
Valitusoikeus ja valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on
muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen ja valitusaika
Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.
Postiosoite: PL 189, 90101 OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100 OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet .
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun
pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen
saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
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Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava.
Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan
ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta
oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on
luettava.

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle
ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi
lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valituksista perittävät maksut
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja
hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä
hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu
maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä
muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n
nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen
säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa,
joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi.
Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on
valituskirjelmäkohtainen.
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Muutoksenhakukielto
§9, §10, §14
Muutoksenhakukielto
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

