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Saapuvilla olleet jäsenet
Teuvo Hatva, puheenjohtaja
Markku Oikarinen, 1. varapuheenjohtaja
Toivo Sistonen, 2. varapuheenjohtaja
Hannu Juntunen
Helena Ohtonen
Johanna Rantala
Päivi Fonselius
Silja Keränen, saapui 14:04
Tero Paukkeri
Vesa Kaikkonen
Minna Partanen, varajäsen
Muut saapuvilla olleet
Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, sihteeri
Miikka Kortelainen
Päivi Rissanen, Vs. sivistysjohtaja, poistui 14:15
Tarja Lempeä, Talousjohtaja
Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, esittelijä, poistui 15:45
Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, vs. tekninen johtaja
Poissa

Eila Aavakare
Timo Meriläinen, Kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Maarit Ojavuo, Kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja

Allekirjoitukset

Teuvo Hatva
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
29.06.2021

Pöytäkirja on tarkastettu
kokouksessa.

Tuija Aarnio
Sihteeri
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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja julkaistaan Kajaanin kaupungin verkkosivuilla 2.7.2021 alkaen.

Tuija Aarnio, hallintojohtaja
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§ 151
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.
Paikalla kokoushuone Brahessa olivat Teuvo Hatva, Toivo Sistonen, Vesa Kaikkonen,
Tero Paukkeri, Tarja Lempeä ja Tuija Aarnio. Muut osallistuivat Teams-etäyhteydellä.

Kajaanin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
29.06.2021

12/2021

5 (20)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 152
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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§ 153
Kaupunginvaltuuston 21.6.2021 kokouksen päätösten täytäntöönpano
KAJDno-2021-113
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Keskushallinto saattaa kaupunginhallitukselle tiedoksi ja asianmukaisessa
järjestyksessä täytäntöönpantavaksi kaupunginvaltuuston 21.6.2021 kokouksen
päätökset. Pöytäkirja on nähtävillä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee kaupunginvaltuuston 21.6.2021 kokouksen päätökset
tiedoksi ja asianmukaisessa järjestyksessä täytäntöönpantaviksi.
Päätös
Hyväksyi.
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Kaupunginhallitus, § 110,08.06.2021
Kaupunginhallitus, § 154, 29.06.2021
§ 154
Sivistysjohtajan viran täyttäminen
KAJDno-2021-357
Kaupunginhallitus, 08.06.2021, § 110
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Sivistysjohtajan virka on ollut haettavana 17.5. - 4.6.2021 välisen ajan. Hakuilmoitus on
julkaistu KuntaRekryssä, Mol.fi:ssä, kaupungin ilmoitustaululla ja sosiaalisen median
sivustoilla, Oikotie.fi:ssä, Monsteri.fi.ssä, LinkedIn:ssä, Duunitori.fi:ssä ja Mercuri Urval.
fi:ssä.
Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja edellytyksenä
kokemus laaja-alaisesta sivistykseen / opetukseen soveltuvasta toiminnan
johtamisesta.
Hakuajan ollessa vielä avoinna esityslistan tekovaiheessa, hakijatiedot lisätään
kokouksen pöytäkirjaan.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus valitsee sivistysjohtajan viranhakijoista kaupunginhallituksen
haastatteluun kutsuttavat hakijat.
Haastattelussa käytetään apuna henkilöstöarvioinnin ammattilaista. Mahdollisesti
suoritettaviin soveltuvuusarviointeihin valittavat hakijat päätetään haastattelujen
perusteella.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti kutsua haastateltaviksi Jonna Heikkilän, Lucina Hännisen,
Jyrki Komulaisen, Päivi Rissasen, Ari Sarpolan ja Petra Tolonen.
Vs. sivistysjohtaja Päivi Rissanen poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn
ajaksi.

Kaupunginhallitus, 29.06.2021, § 154
Valmistelija / lisätiedot:
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Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Sivistysjohtajan viranhakijoiden haastattelut suoritettiin 15.6.2021. Haastatteluun
osallistui kaupunginhallituksen jäseniä, valtuuston puheenjohtajistoa,
kaupunginjohtaja ja hallintojohtaja. Haastatteluissa käytettiin apuna
henkilöstöarvioinnin ammattilaista.
Haastattelujen perusteella soveltuvuusarviointiin päätettiin lähettää 3 hakijaa, Jonna
Heikkilä, Lucina Hänninen ja Petra Tolonen.
Soveltuvuusarvioinnin tulokset esitellään kaupunginhallitukselle ennen
päätöksentekoa.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus valitsee sivistysjohtajan toistaiseksi voimassa olevaan
virkasuhteeseen 1.9.2021 alkaen.
Virantäytössä käytetään 6 kuukauden koeaikaa ja virkaan valittavan on ennen viran
vastaanottamista esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Sivistysjohtajan virkasuhteen ehdot ja palkkaus perustuvat virantoimituksen alkaessa
voimassaolevaan KVTESiin.
Päätös
Hyväksyi.
Kaupunginjohtaja esitti, että virkaan valitaan Lucina Hänninen. Vesa Kaikkonen esitti,
että virkaan valitaan Jyrki Komulainen.
Kaupunginhallitus suoritti suljetun lippuäänestyksen. Äänestyksen tulos: 9 ääntä
Lucina Hänninen, 1 ääni Jyrki Komulainen ja 1 ääni tyhjä.
Kaupunginhallitus valitsi sivistystysjohtajan virkaan FM Lucina Hännisen. Varalle
valittiin KM Jonna Heikkilä.
Vs. sivistysjohtaja Päivi Rissanen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi.
Tiedoksi
Hakijat
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Kaupunginhallitus, § 116,08.06.2021
Kaupunginhallitus, § 155, 29.06.2021
§ 155
Kylä- ja kaupunginosayhdistysten avustukset 2021
KAJDno-2021-273
Kaupunginhallitus, 08.06.2021, § 116
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Hämäläinen, Sirpa Pöppönen
risto.i.hamalainen@kajaani.fi, sirpa.popponen@kajaani.fi
Kehitysjohtaja, Aluesihteeri
Liitteet

1 Liite Esitys Kajaanin kylä- ja kaupunginosayhdistysten avustukset
Kajaanin kylä- ja kaupunginosayhdistysten avustusten myöntöesityksessä vuonna
2021 on noudatettu niiden myöntämisen periaatteita. Vuolijoen aluelautakunta
päättää oman talousarvionsa puitteissa avustusten myöntämisestä sen toimialueen
yhdistyksille.
Avustuksen myöntämisesityksessä on otettu huomioon mm. yhdistysten
perustoiminta ja hanketoiminta sekä yhdistysten palvelutoiminnan laajuus.
Koronakriisin takia osa yhdistyksistä ei ole voinut pitää sääntömääräisiä
vuosikokouksiaan. Näitä yhdistyksiä pyydetään toimittamaan tarvittavat asiakirjat
hakemustensa liitteiksi vuosikokousten jälkeen.
Kylä- ja kaupunginosayhdistykset ovat voineet hakea myös erityisavustusta niiden
omistamien kylätalojen kiinteistöverokustannuksiin kylätaloavustuksena sillä
perusteella, että ne edustavat kaikkia alueensa asukkaista tasapuolisesti. Haettava
summa on tullut esittää yleisavustuksen lisäksi haettavana kylätaloavustuksena, ja
hakijoiden on liitettävä hakemukseen todistus kylätalon vuotuisesta kiinteistöverosta.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kylä- ja kaupunginosayhdistysten avustukset ja kylätaloavustukset vuodelle
2021 myönnetään liitteen mukaisesti talousarviokohdasta 190214401
elinvoimapalvelujen avustukset.
Päätös
Asia palautettiin valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 29.06.2021, § 155
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Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Pöppönen
sirpa.popponen@kajaani.fi
Aluesihteeri
Liitteet

1 Liite Kylä- ja kaupunginosa-avustusten koonti 2021 KH 29.6.
Kajaanin kylä- ja kaupunginosayhdistysten avustusten myöntöesityksessä vuonna
2021 on noudatettu niiden myöntämisen periaatteita. Vuolijoen aluelautakunta
päättää oman talousarvionsa puitteissa avustusten myöntämisestä sen toimialueen
yhdistyksille.
Avustuksen myöntämisesityksessä on otettu huomioon mm. yhdistysten
perustoiminta ja hanketoiminta sekä yhdistysten palvelutoiminnan laajuus.
Koronakriisin takia osa yhdistyksistä ei ole voinut pitää sääntömääräisiä
vuosikokouksiaan. Näitä yhdistyksiä pyydetään toimittamaan tarvittavat asiakirjat
hakemustensa liitteiksi vuosikokousten jälkeen.
Kylä- ja kaupunginosayhdistykset ovat voineet hakea myös erityisavustusta niiden
omistamien kylätalojen kiinteistöverokustannuksiin kylätaloavustuksena sillä
perusteella, että ne edustavat kaikkia alueensa asukkaista tasapuolisesti. Haettava
summa on tullut esittää yleisavustuksen lisäksi haettavana kylätaloavustuksena, ja
hakijoiden on liitettävä hakemukseen todistus kylätalon vuotuisesta kiinteistöverosta.
Suoritetun tarkistuksen jälkeen jokaiselta kylätaloavustusta hakeneelta yhdistykseltä
on saapunut todistus kiinteistöverosta. Yhdistyksiä on ohjeistettu ottamaan yhteyttä
verottajaan huojennetun kiinteistöverotuksen ratkaisun käynnistämistä varten.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kylä- ja kaupunginosayhdistysten avustukset ja kylätaloavustukset vuodelle
2021 myönnetään liitteen mukaisesti talousarviokohdasta 190214401
elinvoimapalvelujen avustukset.
Päätös
Hyväksyi.
Tiedoksi
Hakijat
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§ 156
Soten ja pelastustoimen uudistuksen (hyvinvointialueen) valmistelu
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
tulevat voimaan pikaisesti 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. VATEn jäsenet tulee valita osapuolten
viranhaltijoista. VATEn kokoonpanoksi vahvistettiin 2 jäsentä alueen kunnista, 1 jäsen
Puolangan kunnasta, 6 jäsentä Kainuun Sotelta ja 1 jäsen Kainuun Pelastuslaitokselta.
Lisäksi valmistelun ajaksi perustetaan valmistelun toimeenpanoa ohjaava poliittinen,
laaja-alainen ohjausryhmä ja valitaan päätoiminen valmistelujohtaja. Kainuun Sote
asettaa väliaikaisen valmistelutoimielimen ja vastaa sen hallinnollisesta tuesta.
Väliaikaisten valmistelutoimielinten toimikausi kestää siihen saakka, kunnes
tammikuussa 2022 pidettävissä aluevaaleissa valitut valtuutetut aloittavat
toimintansa.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kajaanin kaupunki nimeää hyvinvointialueen väliaikaiseen valmisteluryhmään,
VATEen, talousjohtaja Tarja Lempeän 20 %:n työajalla.
Päätös
Hyväksyi.
Talousjohtaja Tarja Lempeä poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi.
Tiedoksi
Kainuun Sote
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Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto 31.7.2021 saakka, § 20,27.05.2021
Kaupunginhallitus, § 157, 29.06.2021
§ 157
Kuntalaisaloite: Pöllyvaaran näköalatornin uudelleen rakentamiseksi
KAJDno-2021-344
Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto 31.7.2021 saakka, 27.05.2021, § 20
Valmistelijat / lisätiedot:
Antti Mäkinen
antti.makinen@kajaani.fi
Museonjohtaja
Paavo Enroth on 29.3.2021 osoittanut Kajaanin liikunta- ja kulttuuriasioiden
neuvostolle kuntalaisaloitteen Pöllyvaaran näköalatornin uudelleen rakentamisesta.
Pöllyvaaraan valmistui ensimmäinen näkötorni vuonna 1887 ja se jouduttiin
huonokuntoisena purkamaan vuonna 1913. Arkkitehti Lars Sonckin suunnittelema
uusi näkötorni valmistui vuonna 1914 ja se purettiin huonokuntoisena vuonna 1949.
Paavo Enroth esittää aloitteessaan, että kaupunki rakentaisi Pöllyvaaran näkötornin
uudelleen käyttäen nykyaikaista rakennustekniikkaa. Perusteluna rakentamiselle on,
että se täydentäisi kaupungin historiallisia muistomerkkejä ja sillä olisi merkittävä
vaikutus matkailuun. Näkötornin kustannuksiksi Enroth arvioi 100 000 – 200 000
euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Mäkinen, Museonjohtaja
Neuvosto keskustelee näkötornin merkittävyydestä sekä rakentamisperusteluiden
riittävyydestä. Jos neuvosto katsoo näkötornin tarpeelliseksi, se lähettää asian
päätettäväksi kaupunginhallitukseen.
Päätös
Neuvosto päätti lähettää asian kaupunginhallituksen päätettäväksi.
Hyväksyi.

Kaupunginhallitus, 29.06.2021, § 157
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungille talouden tasapainottamisohjelman,
joka edellyttää sekä käyttökustannusten että investointien tiukkaa harkintaa monille
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vuosille eteenpäin. Kaupungin tulee keskittyä vain sellaisiin toimintoihin, jotka
edistävät kaupungin elinvoimaisuutta ja taloudellista kantokykyä parhaiten. Vaikkakin
näköalatornin rakentaminen olisi kiistatta kulttuurihistoriallinen teko ja sillä olisi
positiivinen vaikutus alueen matkailuun, ei sen voida arvioida tuovan niin
huomattavaa matkailun lisääntymistä, että hankkeen toteuttaminen olisi perusteltua.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, ettei kaupunki aloita valmistelua näköalatornin
rakentamiseksi.
Päätös
Hyväksyi.
Tiedoksi
Aloitteen tekijä
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§ 158
Kajaanin palveluliikenne Pikku-Peten hankinta 1.1.2022 alkaen
KAJDno-2021-708
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Rusanen, Tuija Aarnio
tiina.rusanen@kajaani.fi, tuija.aarnio@kajaani.fi
Henkilöliikennelogistikko, Hallintojohtaja
Palveluliikenne Pikku-Pete on osa Kajaanin joukkoliikennettä ja tarjoaa
joukkoliikennepalvelua kaikille joukkoliikenteen käyttäjille normaali joukkoliikenteen
taksoilla. Muusta joukkoliikenteestä poiketen bussi voi pysähtyä varsinaisten
pysäkkialueiden ulkopuolella tai poimia matkustajan kyytiin vaikkapa kerrostalon piha-
alueelta. Pikku-Pete liikennöi vakioreitin mukaan maanantaista perjantaihin klo 9-15
välillä.Palvelubussi voi tehdä varsinaiselta ajoreitiltä pieniä poikkeamia ja viedä
asiakkaan vaikkapa esimerkiksi markettien pihaan tai pankin oven eteen. Kuljettaja
avustaa tarvittaessa kyytiin nousussa ja kyydistä poistamisessa. Pikku-Petessä käy
maksuvälineenä Waltti-kortti, käteinen tai pankkikortti. Myös Soten kuljetuspalvelujen
myöntämällä matkakortilla on voinut matkan maksaa. Kajaanin kaupunki ja Kainuun
sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun Sote) ovat yhdessä hankkineet
liikenteen.
Liikenteen hankintakustannus on ollut vuodessa n. 60 000€ (alv. 0%), josta Kainuun
soten maksuosuus on ollut 50 % ja Kajaanin kaupungin maksuosuus 50 %.
Liikenteestä saadut lipputulot ovat jääneet liikennöitsijälle. Palveluliikenteen nykyinen
liikennöintisopimus on päättymässä 31.12.2021. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon
kuntayhtymän yhtymähallitus on 2.6.2021 pidetyssä yhtymähallituksen kokouksessa
päättänyt, ettei se enää 1.1.2022 alkaen tue palveluliikenteen hankintaan. Kainuun
Soten yhtymähallituksen pöytäkirjassa (oheisliitteenä) todetaan, että palveluliikenne ei
ole Kainuun Soten lakisääteistä ydintoimintaa ja sen tukeminen ei valitsevassa
taloustilanteessa ole tarkoituksenmukaista. Kainuun Sote on todennyt myös, että
palveluliikenne Pikku-Peteä käyttävät sellaiset henkilöt, jotka kykenevät itse
liikkumaan. Kainuun Sotella ei ole tietoa siitä, ovatko Pikku-Peten käyttäjät myös
Kainuun Soten asiakkaita. Mikäli liikennöinti lopetettaisiin kokonaan, sen palvelujen
käyttäjät voisivat hakea Kainuun Soten sosiaalihuoltolain mukaista liikkumisen tukea
tietyin ehdoin.
Vuonna 2020 palveluliikenteessä tehtiin 5.593 matkaa, joista eläkeläisen arvo- tai
kausilipuilla tehtyjen matkojen määrä oli 4.451 matkaa. Arvolipulla tehdyn matkan
hinta eläkeläiselle (yli 65-vuotias) 1,70€/matka.
Matkustajamäärät 2017-2020
Vuosi 2017 matkaa 5.112
Vuosi 2018 matkaa 6.342
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Vuosi 2019 matkaa 6.385
Vuosi 2020 matkaa 5.593
Todetaan, että joukkoliikenteen järjestäminen ei kuulu kunnan lakisääteisiin tehtäviin
ja kunta voi hankkia sitä haluamassaan laajuudessa. Kajaanin taajama-alueella
liikennöidään joukkoliikennettä matalalattiakalustolla, johon pääsee myös esimerkiksi
rollaattorilla tai lastenvaunujen kanssa.
Kajaanin kaupunkiliikenne (linja 1-7) ja palveluliikenne ovat liikennöineet samoilla
asuinalueilla, mutta palveluliikenne on voinut tehdä pieni poikkeamia aikataulutetulta
reitiltä asiakkaan pyynnöstä.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kajaanin kaupunki ei järjestä ja kilpailuta palveluliikennettä 1.1.2022 alkaen.
Päätös
Asia palautettiin valmisteluun. Palveluliikenteen kustannukset eivät saa nousta
merkittävästi.
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§ 159
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.
Hallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 16 Tulevaisuuden toimiston kalustaminen, innovatiivinen hankinta, 17.06.2021
Hankintapäätös (Kainuun hankintarengas):
§ 17 Muuttopalvelut 2019-2020 OPTIO 2, 21.06.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 6 Kahden ICT-tukihenkilön valintapäätös, 22.06.2021
Henkilöstöjohtaja
Avustuspäätös:
§ 11 Koulutusapurahahakemus_luokanopettaja, 16.06.2021
Kaupunginjohtaja
Hankepäätös:
§ 1 Osallistuminen Kainuun vierailijakonseptin ja palvelualustan rakentaminen - Kara -
hankeen toteuttamiseen, 22.06.2021
§ 2 Osallistuminen eTravel - digitaalisten asiointikanavien kehittäminen - hankkeen
toteuttamiseen, 22.06.2021
§ 3 Osallistuminen Kainuu yhdessä kotimaan matkailumarkkinoille -hankkeen
toteuttamiseen, 22.06.2021
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.
Päätös
Hyväksyi.
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§ 160
Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat
KAJDno-2020-1537
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Kokousten pöytäkirjat:
Sivistyslautakunta 23.6.2021

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.
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Muutoksenhakukielto
§151, §152, §153, §157, §159, §160
Muutoksenhakukielto
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
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Oikaisuvaatimus
§154, §155, §156, §158
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa
siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero: 08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

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

