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Ari Toppinen, puheenjohtaja
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2 (17)

Kajaanin kaupunki
Tarkastuslautakunta

Pöytäkirja
06.04.2021

2/2021

3 (17)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§5
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hallintosäännön 127 §:n mukaan kokouskutsun, jossa on ilmoitettu kokouksen aika ja
paikka sekä käsiteltävät asiat, antaa puheenjohtaja. Esityslista lähetetään
mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu tulee lähettää
lautakunnan jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus kokouksessa, vähintään
kolme päivää ennen kokousta.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 29.3.2021 sähköisenä kokouslinkkinä.
Ehdotus
Esittelijä: Ari Toppinen
Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.
Päätös
Hyväksyi.
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§6
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: Ari Toppinen
Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyi.
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§7
Kajaanin kaupunkikonsernin tilinpäätöksen 2020 esittely tarkastuslautakunnalle
KAJDno-2021-153
Valmistelija / lisätiedot:
Taina Juntunen
taina.h.juntunen@kajaani.fi
Hallintosuunnittelija
Va. talousjohtaja Joni Partanen on kutsuttu kokoukseen esittelemään Kajaanin
kaupunkikonsernin vuoden 2020 tilinpäätöstä (oheisliite). Oheisliite jaetaan
lautakunnan jäsenillle kaupunginhallituksen 30.3.2021 kokouskäsittelyn jälkeen.
Lisätietoja asiasta antaa va. talousjohtaja Joni Partanen, puh. 044 4214 300 tai
sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi.
Ehdotus
Esittelijä: Ari Toppinen
Tarkastuslautakunta merkitsee Kajaanin kaupunkikonsernin tilinpäätöksen
2020 esittelyn tiedoksi.
Päätös
Merkittiin, että va. talousjohtaja Joni Partanen poistui kokouksesta klo 17.17
Tarkastuslautakunta merkitsi saadun katsauksen tiedoksi.
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§8
Tarkastuslautakunnan arviointitapaaminen (ympäristötekninen toimiala)
KAJDno-2020-1611
Valmistelija / lisätiedot:
Taina Juntunen
taina.h.juntunen@kajaani.fi
Hallintosuunnittelija
Oheismateriaali
1 Oheisliite Kajaanin keskustan pysäköintistrategia raportti 06 2019 (Ramboll)
Tekninen johtaja Jussi Heikkinen ja suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen on kutsuttu
tarkastuslautakunnan arviointitapaamiseen. Lautakunnan jäsenille on jaettu erillisenä
liitteenä arviointitapaamiseen liittyvää aineistoa; muun muassa keskustan alueen
pysäköintiasiaan liittyvät tehdyt kuntalais- ja valtuustoaloitteet.
Pysäköintiasiaa on käsitelty Kajaanin kaupungin organisaatiossa useaan eri otteeseen:
Ympäristötekninen lautakunta hyväksyi pysäköintimaksujen ja maksullisen
pysäköintialueen muutoksen kokouksessaan 16.05.2018 § 51. Edellisen kerraan asiaa
oli käsitelty 25.3.2015 § 29, jolloin pysäköintimaksuja alennettiin. Tätä ennen
ympäristötekninen lautakunta oli käsitellyt asiaa 11.6.2014 § 79.
Ympäristötekninen lautakunta on 16.5.2018 päättänyt, että maksullisen
pysäköintialueen vyöhykkeitä on kaksi ja vyöhykkeiden pysäköintimaksut ja
pysäköintiajat sekä sen, ettei maksuttomia pysäköintijaksoja esimerkiksi tapahtumien
yhteydessä enää järjestetä. Samalla päätettiin muuttaa kiekkopysäköintialueeksi ns.
Pikku-Pohjalankatu välillä Ämmmäkoskenkatu - Kirkkokatu.
Perussuomalaisten valtuustoryhmä teki 6.11.2017 valtuustoaloitteen Kauppakadun
pysäköinnin maksuttomuudesta. Ympäristöteknisen lautakunnan 16.5.2018 § 47 ja
kaupunginhallituksen 24.5.2018 § 115 käsittelyjen jälkeen kaupunginvaltuusto päätti
11.6.2018 § 41, että Kajaanissa ei järjestetä maksutonta pysäköintikokeilua.
Pysäköintistrategia on hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 9.10.2018 § 190,
ja se on jaettu lautakunnan jäsenille oheismateriaalina.
Kajaanin kaupungille on jätetty 9.10.2018 esitys ns. Välikatuhankkeesta. Ehdotus
koskee muun muassa Välikadun muuttamista yksisuuntaiseksi välillä
Ämmäkoskenkatu-Lönnrotinkatu sekä pysäköinnin siirtämistä vinoparkkiruutuihin
sekä pysäköintimittareiden poistamista ja korvaamista kolmen (3) tunnin
kiekkopysäköinnillä klo 10 - 16.
Tekninen johtaja on 23.12.2019 antanut kirjelmän johdosta selvityksen, jossa on
todettu muun muassa pysäköintistrategian valmistuminen vuonna 2018.
Pysäköintistrategiassa on esitetty nykytila-analyysin, maankäytön ja asukasmäärien
tulevaisuuden ennusteiden, kaupan ja muiden palvelujen muutoksen sekä
liikkumismuotojen hitaiden muutosnäkymien perustella, ettei Kajaanin keskustassa
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tehtäisi merkittäviä muutoksia autojen pysäköintiin. Vuoden 2020 aikana on
toteutettu Kauppakadun (välillä Lönnrotinkatu - Kirkkokatu) kävelypainotteinen
katuosuus. Raatikeskushankkeen valmistuminen keväällä 2021 tuonee väljyyttä
Välikadun pysäköintiin, ja Leipomo Pekka Heikkinen järjestää
asiakaspysäköintipaikkoja purettavan vanhan leipomorakennuksen tilalle. Teknisen
johtajan antamassa selvityksessä on luvattu tarkastella keskustan alueen
liikkumisvaihtoehtoja vuosien 2021 - 2022 aikana.
Ympäristöteninen lautakunta on tehnyt kokouksessaan 20.5.2020 § 44 päätöksen
keskusta-alueen maksuttomasta aikarajoitetusta kahden (2) tunnin pysäköinnistä
15.9.2020 saakka. Päätös on tehty koronavirusepidemian yrityksille mahdollisesti
aiheuttamien taloudellisten vahinkojen vuoksi ja on Suomen Yrittäjät ry:n ja Suomen
Kuntaliiton suosituksen mukainen. Sitä ennen kaupunginjohtaja oli tehnyt
viranhaltijapäätöksen pysäköintimaksujen poistamisesta ajalta 21.3.- 13.4.2020
koronakriisin takia.
Kajaanin kauppiasyhdistys ry:n tekemän aloitteen johdosta ympäristötekninen
lautakunta päätti äänestyksen jälkeen 26.8.2020 § 64, että maksutonta aikarajoitettua
kiekkopysäköintiä jatketaan vuoden 2020 loppuun saakka. Kauppiasyhdistys
oli teettänyt keväällä 2020 kyselyn, jonka mukaan 54 % vastaajista oli sitä mieltä, että
maksuttomasta pysäköinnistä on ollut heille merkittävästi tai jonkin verran
hyötyä. Maksuttomasta pysäköinnistä on kyselyn mukaan ollut myös haittaa n. 20 %:
lle vastaajista. Vastaajista 78 % on ilmoittanut havainneensa pysäköintipaikoilla
asukkaiden tai työssä käyvien pitkäaikaispysäköintiä koko päivän ajan. Vastaajista 32,4
% on ilmoittanut, että pitkäaikaisesti varatut pysäköintipaikat estävät yrityksen
asiakkaita pysäköimästä lähelle yritystä.
Pysäköintiasiasta on tehty kuntalaisaloitteet 10.2.2020 ja 21.1.2021, joita ei ole vielä
erikseen käsitelty. Molemmat aloitteet ovat valmistelussa. Ympäristötekninen
lautakunta on merkinnyt kokouksessaan 24.2.2021 § 18 tiedoksi kunnan jäsenten
aloitteiden valmistelutilanteen.
Pysäköintimittareista saadut tulot (€) vuosina 2017-2020 on kirjattu
ympäristöteknisen toimialan kadut ja puistot -tulosyksikön kirjanpitoon.
2017

2018

2019

2020

203 883

204 743

143 057

68 627

Kustannusraportointi kyseessä olevilta vuosilta ei ole niin tarkka, jotta siitä voitaisiin
kohdentaa aiheutuneet kulut juuri keskustan maksullista pysäköintiä koskevaan
alueeseen.
Ympäristötekninen toimiala on kehittänyt talousraportointia niin, että jatkossa
(vuoden 2021 alusta lähtien) myös pysäköinnin suunnitteluun ja kunnossapitoon
liittyvät toimintatuotot ja -kulut voidaan eritellä.
Toteuma 1-2/2021 on seuraava:
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tulosyksikkö

pääkirjatili

tot 1-2/2021

pysäköinninvalvonta

toimintatuotot

15 186

pysäköinninvalvonta

toimintakulut

-14 417

pysäköinninvalvonta

TOIMINTAKATE

pysäköinnin suunnittelu

toimintakulut

- 4 261

pysäköinnin suunnittelu

TOIMINTAKATE

- 4 261

pysäköinti/ kunnossapito

toimintatuotot

19 505

pysäköinti/ kunnossapito

toimintakulut

- 25 284

pysäköinti/ kunnossapito

TOIMINTAKATE

769

- 5 780

Pysäköinnin kunnossapidon tuotot muodostuvat maksuautomaattien tuotoista
(maksullinen pysäköinti). Pysäköinnin suunnittelun menot koostuvat
liikennesuunnitelmien tekemisestä (liikennemerkit ja pienet muutokset) ja
kunnossapidon kustannukset lumen ja hiekan poistamisesta sekä liikennemerkkien
huollosta ja maksuautomaattien ylläpidosta.

Pysäköinninvalvonnan talouden toteuma käy ilmi konsernihallinnon kirjanpidosta.
Seuraavassa toteuma vuosilta 2017-2020:
2017

2018

2019

2020

toimintatuotot

158 104,47

121 014,91

121 257,27

112 842,98

toimintakulut

- 88 341,91

- 95 855,17

- 106 417,20

- 99 459,67

toimintakate

69 762,56

25 159,74

14 840,07

13 383,31

Pysäköinninvalvontaan kohdistuvat tuotot ja kulut on eritelty kirjanpidossa.
Pysäköinninvalvonta toimii konsernihallinon alaisuudessa, ja valvonta kohdistuu
pysäköintipaikkojen (niin maksullisten, kuin kiekkopaikkojenkin) käyttöön sekä
muuhun pysäköintiin. Pysäköinnintarkastajat määräävät virheellisestä pysäköinnistä
pysäköintivirhemaksun. Pysäköinninvalvonnan tehtäviin kuuluu myös
hylättyjen ja romuajoneuvojen siirtämisen valvonta, mikä on lakisääteinen tehtävä.
Tarkastuslautakunnan tehtävät on mainittu kuntalain 121 §:ssä, ja lautakunta antaa
kerran vuodessa arviointikertomuksensa kaupunginvaltuustolle. Lautakunta voi antaa
valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.
Lautakunnan arviointityö kohdistuu keväällä 2021 tilikauteen 2020.
Lisätietoja pysäköinnin suunnitteluun, kunnossapitoon ja valvontaan liittyvissä
asioissa antaa Jussi Heikkinen, puh. 040 6783246 tai suunnittelupäällikö Jari
Kauppinen, puh. 0447100034 sekä hallintojohtaja, pysäköinninvalvoja Tuija Aarnio,
puh. 044 7100216. Sähköpostiosoite heille kaikille on muodossa : etunimi.sukunimi(at)
kajaani.fi.
Ehdotus
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Esittelijä: Ari Toppinen
Lautakunta toteaa vuosina 2020 - 2021 keskustan pysäköintiin liittyvät kuntalais- ja
valtuustoaloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.
Päätös
Merkittiin, että tekninen johtaja Jussi Heikkinen ja suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen
olivat kokouksessa klo 17.28-18.08.
Kuntalain mukaan, mikäli aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan
asukkaista, on asia otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireille
tulosta. Lautakunnan käsityksen mukaan hyvän hallintotavan mukaista on vastata
aloitteisiin kohtuullisessa ajassa. Kuntalaisaloite 10.2.2020 on tulossa
ympäristöteknisen lautakunnan käsittelyyn huhtikuun 2021 lopussa.
Lautakunta totesi saadun selvityksen perusteella, että pysäköintijärjestelyihin liittyvät
tulot ja menot ovat riittävän tarkasti selvitettävissä kaupungin kirjanpidosta.
Lautakunta ei havainnut viitteitä syrjivästä toiminnasta maksuttoman pysäköinnin
käsittelyjen yhteydessä.
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§9
Tilintarkastajan raportti 2021 Kajaanin ammattikorkeakoulu
KAJDno-2021-223
Valmistelija / lisätiedot:
Taina Juntunen
taina.h.juntunen@kajaani.fi
Hallintosuunnittelija
Liitteet

1 Liite KAMK Oy muistio tilinpäätöstarkastuksesta 2020 KPMG 24.2.2021
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Tilintarkastaja raportoi Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy:n tilikauden aikaisesta
tarkastuksesta v. 2021. Raportti on salainen asiakirja JulkL:n 24.1 §:n 15-kohdan
mukaisesti, ja se on jaettu lautakunnan jäsenille liitteenä.
Lisätietoja asiasta antaa JHT, KHT Antti Kääriäinen, puh. 020 760 3448 tai sähköposti
muotoa: etunimi.sukunimi@kpmg.fi.
Ehdotus
Esittelijä: Ari Toppinen
Tarkastuslautakunta merkitsee saadun raportin tiedoksi.
Päätös
Merkitsi tiedoksi.
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§ 10
Arviointikertomuksen v. 2020 laadinnan linjaukset
KAJDno-2021-231
Valmistelija / lisätiedot:
Taina Juntunen
taina.h.juntunen@kajaani.fi
Hallintosuunnittelija
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaisesti valmistella
valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioida,
ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja
kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja
tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta kokoaa arviointinsa vuosittain
laadittavaan arviointikertomukseen, joka toimitetaan kaupunginvaltuuston käsittelyyn.
Hallintosäännön 72a §:n mukaan arviointikertomuksen rakenne muodostuu
pääasiallisesti seuraavasti:
arvioinnin tarkoitus ja lähtökohdat
valtuuston asettamat tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sekä toiminnan
tarkoituksenmukaisuuden arviointi
talouden tasapainotuksen toteutuminen tilikaudella sekä voimassa olevan
taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyys
kaupungin määräysvallassa oleville yhteisöille asetettujen tavoitteiden
toteutuminen; liikelaitokset ja merkittävät tytäryhtiöt
muut havainnot kaupungin toiminnasta
tiivistelmä keskeisimmistä havainnoista, johtopäätöksisstä ja suosituksista
liitteet
Vuotta 2020 koskeva kaupunkikonsernin tilinpäätös käsitellään
kaupunginhallituksessa 30.3.2021. Kokous, jossa kaupunginvaltuusto käsittelee
vuoden 2020 tilinpäätöksen, on sovittu pidettäväksi 31.5.2021. Samassa kokouksessa
käsitellään muun muassa tarkastuslautakunnan laatima arviointikertomus.
Tarkastuslautakunnan v. 2020 arvioinnin painopistealueet ovat olleet:
sivistystoimiala (vs. sivistysjohtajan tapaaminen), varhaiskasvatus (tulosalueen
johtajan tapaaminen), liikunta- ja kultuuriasiainneuvosto (liikuntapäällikön ja
museonjohtajan tapaaminen),
maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue (suunnittelupäällikön tapaaminen)
sekä tytäryhtiöistä Loiste-konserni ja KOY Kajaanin Pietari.
Tilintarkastaja on antanut tilikauden aikana kaksi raporttia sekä
erillisen raportin Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarista. Seuraavat tilintarkastajan raportit
koskevat tilinpäätöstarkastusta.
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Lisätietoja asiasta antaa hallintosuunnittelija Taina Juntunen, puh. 044 710 0212 tai
sähköposti muotoa: etunimi.h.sukunimi@kajaani.fi.
Ehdotus
Esittelijä: Ari Toppinen
Tarkastuslautakunta keskustelee vuotta 2020 koskevan arviointikertomuksen
rakenteesta ja laadinnan periaatteista, päättää arviointikertomuksen linjauksista sekä
toteaa painopistealueiden arvioinnin työnjaon.
Päätös
Lautakunnan jäsenet toimittavat omat osuutensa arviointikertomuksesta 11.4.
mennessä lautakunnan sihteerille. Lautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa
20.4.2021 pidettävässä kokouksessa.
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Tarkastuslautakunta, § 4,19.01.2021
Kaupunginhallitus, § 42,02.03.2021
Tarkastuslautakunta, § 11, 06.04.2021
§ 11
Tilivelvollisten määrittäminen v. 2019 - 2021
KAJDno-2019-35
Tarkastuslautakunta, 19.01.2021, § 4
Valmistelijat / lisätiedot:
Taina Juntunen
taina.h.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 4.5.2020, § 14, määritellyt kaupungin
tilivelvolliset. Tämän jälkeen on tapahtunut/tapahtuu seuraavat muutokset:
Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos on lakannut 1.1.2021 (jatkossa sivistystoimialan
tulosyksikkö)
Talousjohtaja Asta Tolonen jää eläkkeelle 1.2.2021 alkaen, va. talousjohtajana Joni
Partanen
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Henkilöstöjohtaja Jyrki Komulainen on virkavapaalla 28.2.2021 saakka, sijaisena
Hannu Westerinen
Sivistysjohtaja Mikko Saari on virkavapaalla 31.8.2021, sijaisena perusopetuksen
tulosalueen johtaja Päivi Rissanen
Perusopetuksen tulosalueen johtajan sijaisena on Jaakko Vehkaperä 31.8.2021 saakka
Henkilöstösihteerin virka muutettu työllisyyspäällikön viraksi henkilöstösihteerin
siirryttyä eläkkeelle
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 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 31.1.2021 saakka
Va. talousjohtaja Joni Partanen 1.2.2021 alkaen
Vs. henkilöstöjohtaja Hannu Westerinen
Kehitysjohtaja Risto Hämäläinen
Työllisyyspäällikkö, työllisyysjaoston esittelijä Milla Tikkanen
Tietohallintopäällikkö Heikki Hyvönen
Maahanmuuttajapalveluiden johtaja Jukka Piirainen
Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtaja Tuija Vuorinen
Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtaja Juha Nurminen
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Vimpelin kehittämisliikelaitoksen johtaja Markku Haverinen
Kajaanin kaup. koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen
Kainuun ammattiopiston rehtori Raimo Sivonen
Kajaanin lukion rehtori Jaana Leinonen
Sivistystoimiala:
Vs. sivistysjohtaja Päivi Rissanen
Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja Sirpa Kemppainen
Vs. perusopetuksen tulosalueen johtaja Jaakko Vehkaperä
Museonjohtaja, liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvoston esittelijä Antti Mäkinen
(kulttuuriasiat)
Vuolijoen aluelautakunta:
Aluelautakunnan esittelijä/aluesihteeri Sirpa Pöppönen
Ympäristötekninen toimiala:
Tekninen johtaja Jussi Heikkinen
Toimitilapäällikkö Markku Haverinen
Suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen
Liikuntapäällikkö, liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvoston esittelijä Jarmo Kinnunen
(liikunta-asiat)
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.h.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, 02.03.2021, § 42
Valmistelijat / lisätiedot:
Taina Juntunen
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taina.h.juntunen@kajaani.fi
Hallintosuunnittelija
Tarkastuslautakunnan luetteloon tilivelvollisista esitetään seuraavat havainnot:
- maahanmuuttajapalvelujen johtaja Jukka Piirainen, nimike muuttunut
kansainvälisten palveluiden johtajaksi
- Hannu Westerinen vs. henkilöstöjohtaja, sijaisuus jatkuu 31.7.2021 saakka
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa tarkastuslautakunnan
laatimaan tilivelvollisten luetteloon.
Päätös
Hyväksyi.

Tarkastuslautakunta, 06.04.2021, § 11
Valmistelija / lisätiedot:
Taina Juntunen
taina.h.juntunen@kajaani.fi
Hallintosuunnittelija
Tilintarkastaja JHT, KHT Antti Kääriäinen (KPMG Oy) on todennut lausunnossaan
20.1.2021, ettei heillä ole huomauttamista tarkastuslautakunnan 19.1.2021 laatimaan
tilivelvollisten luetteloon.
Ehdotus
Esittelijä: Ari Toppinen
Tarkastuslautakunta ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto määrittelee
tilivelvollisiksi esittelytekstissä mainitut toimielinten jäsenet ja toimielinten
tehtäväalueen johtavat viranhaltijat.

Päätös
Hyväksyi.
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Muutoksenhakukielto
§5, §6, §7, §8, §9, §10, §11
Muutoksenhakukielto
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

