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§ 22
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Esittelijä: Milla Tikkanen, Työllisyyspäällikkö
Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.
Päätös
Hyväksyi.
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§ 23
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: Milla Tikkanen, Työllisyyspäällikkö
Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyi.

Kajaanin kaupunki
Työllisyysjaosto

Pöytäkirja
01.12.2021

6/2021

5 (12)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 24
Työllisyydenhoidon kuntalisän myöntäminen
KAJDno-2020-1177
Valmistelija / lisätiedot:
Milla Tikkanen
milla.tikkanen@kajaani.fi
Työllisyyspäällikkö
Kajaanilaisilla yhdistyksillä ja yrityksillä on ollut vuodesta 2015 alkaen mahdollisuus
saada kuntalisää, kun ne työllistävät kajaanilaisen pitkäaikaistyöttömän tai työttömän
työnhakijan oppisopimustyösuhteeseen ammatillisiin perustutkinto-opintoihin.
Nykyinen kuntalisä on voitu myöntää kainuulaiselle yritykselle tai yhdistykselle
1.1.2021 alkaen kajaanilaisen työttömän henkilön palkkaamisesta syntyviin työtila-,
työvaate-, perehdyttämis-, ja ohjaus- ja työtehtävän hoitamiseen tarvittavien
lupakorttien hankkimiskustannuksiin. Kuntalisää saavalta työnantajalta edellytetään
työllistettävän henkilön aktiivista ohjausta, tukemista ja hänen perehdyttämistään
työtehtäviin. Kuntalisää ei makseta työntekijän palkkaamisesta syntyviin kustannuksiin
eikä niihin käytettäväksi, joten kuntalisä ei kasaannu yhteen TE -hallinnon palkkatuen
kanssa. Kuntalisä myönnetään de minimis -ehdon alaisena eli vähämerkityksisenä
tukena.
Kajaanin kaupunki on myöntänyt kuntalisää 400 €/kk per työllistettävä henkilö,
kuitenkin siten, että tukikatto on ollut 3200 €/hlö (8 kk x 400 €/kk). Tuki on myönnetty
minimissään yhdelle kuukaudelle. Viikkotyöajan on oltava vähintään 18 h/vko ja työstä
on maksettava työehtosopimuksen mukainen palkka. Jos alalla ei ole voimassaolevaa
työehtosopimusta, vähimmäispalkan tulee olla sellainen, että työttömyysturvalain
työssäoloehdon mukainen päivärahaoikeus täyttyy.
Kuntalisää on ollut mahdollista saada myös kajaanilaisen työttömän henkilön
oppisopimustyösuhteeseen ammatillisiin opintoihin (perus- tai täydennyskoulutus).
Oppisopimuskoulutukseen kuntalisää on ollut mahdollista saada kolmen (3) vuoden
ajalta. Kuntalisän määrä on ollut ensimmäisen vuoden aikana 200 €/kk per henkilö ja
toisen ja kolmannen vuoden aikana 100 €/kk per henkilö, kuitenkin siten, että
tukikatto on ollut 4800 €/hlö. Kuntalisää ei ole voinut hakea takautuvasti vaan
kuntalisähakemus on ollut laitettava vireille ennen työllistettävän henkilön työsuhteen
aloittamista. Kuntalisä on ollut harkinnanvarainen ja kunta on pidättänyt itsellään
oikeuden myöntää tai olla myöntämättä kuntalisää. Tavoitteena on ollut tukea
pidemmän aikaa työttömänä olleiden kajaanilaisten henkilöiden työllistymistä, mutta
tukea on voitu harkinnanvaraisesti myöntää myös varhaisemmassa vaiheessa
työllistämisen edistämiseksi.
Kajaanilaiset yhdistykset ovat pystyneet hakemaan kuntalisää myös silloin, kun heille
on myönnetty 100% palkkatuki työllistettävän palkkakuluihin 65% työajalla. Nämä
100% palkkatuetut henkilöt ovat voineet hakea soviteltua päivärahaa, josta kunta on
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maksanut valtionkorvauksia 50-70%. Työajan ylittäessä 80% kokonaistyöajasta, ei
sovitellulle päivärahalle jää oikeutta. Tällöin siis kunnan maksuosuus poistuu.
Tämän vuoksi esitetään kuntalisän myöntämisen ehtoja muokattavaksi niin, että
mikäli yhdistys palkkaa palkkatuella vähintään 80% työajalla työehtosopimuksen
mukaisesta kokonaistyöajasta, voidaan kuntalisää myöntää muiden kuntalisäehtojen
täyttyessä palkkakulujen kompensoimiseksi. Kuntalisän maksimimäärä olisi tuolloin
yhdistykselle 500 €/kk. Mikäli yhdistys saa 100% palkkatuen ja työaika on alle 80%
kokonaistyöajasta, ei kuntalisää myönnettäisi lainkaan. Muut kuntalisän myöntämisen
ehdot yrityksille ja yhdistyksille säilyisivät ennallaan. Kuntalisä olisi edelleen
harkinnanvarainen ja kunta pidättää itsellään oikeuden myöntää tai olla myöntämättä
kuntalisää.
Jo myönnetyt kuntalisät jatkuisivat viranhaltijoiden päätöksien mukaisesti. Esitetyt
muutokset tulisivat voimaan 1.1.2022 alkaen.
Ehdotus
Esittelijä: Milla Tikkanen, Työllisyyspäällikkö
Työllisyysjaosto hyväksyy, että kuntalisän myöntämisen ehtoja muokataan
esittelytekstin mukaisesti 1.1.2022 alkaen.

Päätös
Työllisyysjaosto esitettää kuntalisän myöntämisen ehtoja muokattavaksi niin, että
mikäli yhdistys palkkaa palkkatuella yli 80% työajalla työehtosopimuksen mukaisesta
kokonaistyöajasta, voidaan kuntalisää myöntää muiden kuntalisäehtojen täyttyessä
palkkakulujen kompensoimiseksi. Kuntalisän maksimimäärä olisi tuolloin yhdistykselle
500 €/kk. Mikäli yhdistys saa 100% palkkatuen ja työaika on alle 80%
kokonaistyöajasta, ei kuntalisää myönnettäisi lainkaan. Muut kuntalisän myöntämisen
ehdot yrityksille ja yhdistyksille säilyisivät ennallaan. Kuntalisä olisi edelleen
harkinnanvarainen ja kunta pidättää itsellään oikeuden myöntää tai olla myöntämättä
kuntalisää.
Jo myönnetyt kuntalisät jatkuvat viranhaltijoiden päätöksien mukaisesti. Esitetyt
muutokset tulevat voimaan 1.1.2022 alkaen.
Tiedoksi
Asianosaiset
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Työllisyysjaosto, § 21,27.10.2021
Työllisyysjaosto, § 25, 01.12.2021
§ 25
Kumppanuusyhdistyksille myönnettävät työllisyysavustukset v.2022
KAJDno-2021-1059
Työllisyysjaosto, 27.10.2021, § 21
Valmistelijat / lisätiedot:
Milla Tikkanen
milla.tikkanen@kajaani.fi
Työllisyyspäällikkö
Vuonna 2021 Kajaanin kaupungin työllisyysavustusten jakautuminen ja tavoitteelliset
asiakasmäärät:
- Kumppaniksi ry 350 000 euroa (tavoitteena vuosittain 200 asiakasta)
- kumppanuussopimusperusteiset työllisyysavustukset yhteensä 200 000 euroa (11 eri
yhdistystä tuensaajina vuonna 2021, tarkempi erittely myöhemmin)
- Klubitalo Tönäri 30 000 euroa (jäsenmäärä 09/2021, 234 jäsentä, erillisiä osallistujia
tähän mennessä 119)
- yrityksille ja yhdistyksille myönnetty kuntalisä yhteensä 150 000 euroa (noin 30
henkilöä)
- opintosetelit (à 50 euroa, 80 opintoseteliä) yhteensä 4 000 euroa
- AMK:n opiskelijoiden kesätyöpaikkatuki 10 000 euroa (noin 30 henkilöä)
Yhteensä myönnettyjä avustuksia 744 000 euroa
Työllisyysjaoston talousarviossa hyväksyttiin varattavaksi määrärahaa avustuksiin
vuodelle 2022 yhteensä 650 000 euroa. Talouden sopeuttamissuunnitelman
toimenpiteenä avustuksista vähennettään yhteensä 94 000 euroa edellisvuoteen
verrattuna.
Muiden kumppanuusyhdistysten avustusten jakautuminen vuonna 2021 (yhteensä
200 000 euroa) ja tavoite asiakasmäärät, joihin yhdistykset ovat sitouneet:
Etnika Kainuu ry. (tavoite 15
asiakasta)
Kainuun Nuotta ry. (tavoite 40-60
asiakasta)
Lehtikankaan asukasyhdistys ry.
(tavoite 12-15)
Spartak Kajaani ry. (tavoite 35)

5 000
e
25
000 e
5 000
e
32
000 e
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Kajaanin Työvoimayhdistys ry.
(tavoite 70)

35
000 e
8 000
Kajaani - Venäjä seura (tavoite 25)
e
Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhd. ry 60
(tavoite 130)
000 e
11
Kajaanin Haka ry. (tavoite 20)
000 e
9 000
Kapova ry (tavoite 25)
e
10
Kajaanin seudun invalidit ry. (15-20)
000 e
Talouden sopeuttamissuunnitelman esitys koskien työllisyysavustuksia:
Kumppaniksi ry:n avustus -50 000 euroa
Yhdistysten ja yritysten kuntalisä yhteensä - 30 000 euroa
AMK kesätyösetelit -10 000 euroa
Opintosetelit -4000 euroa
Yhteensä avustuksia vähennettäisiin näin talousarvion suunnitelman mukaan 94 000
euroa.
Perusteluina opintosetelin ja AMK-kesätyösetelin poistamiseen ensi vuoden
avustuksista, on niiden vähäinen käyttöaste sekä niistä saatava hyöty suhteessa
asiakkaiden työllistymisen edistämiseen. Yhdistysten ja yritysten kuntalisää on jäänyt
aikaisempina vuosina myöntämättä vähintään 30 000 euroa. Kumppaniksi ry:n
asiakasmäärät ovat maltilliset ja verrattaen heidän avustuksen suuruus muihin
kumppanuusyhdistyksiin on ollut moninkertainen. Kumppanuusyhdistysten
avustuksia ei muuten ehdoteta vähennettäväksi, koska jo tälläkin hetkellä
kokonaissummaa on jakamassa kymmenkunta yhdistystä. Pienten yhdistysten
erilaisuus ja palvelut ovat hyvä lisä isompien yhdistysten rinnalla. Klubitalo Tönärin
rahoitusosuus on vuosia ollut laskeva ja se ehdotetaan pidettäväksi samalla tasolla,
jotta he pystyvät tuottamaan muun muassa sosiaalisen kuntoutuksen palveluita,
joiden tarve on kasvanut viime vuosina. Palveluiden tarve kuntakokeilun myötä on
kasvanut ja etenkin osatyökykyisten palveluista on pulaa. Erityisesti kaivataan
kuntouttavan työtoiminnan työtoimintapaikkoja, joita kumppanuusyhdistykset ovat
tarjonneet.
Haku kumppanuusyhdistysten avustuksiin vuodelle 2022 voidaan aukaista, kun
päätös avustusten jakoperusteista on tehty. Päätökset kumppanuusyhdistysten
avustusten jakautumisesta yhdistysten välillä, tehdään myöhemmin hakukierroksen
jälkeen ehdollisena, mikäli esitetty talousarvio hyväksytään kaupunginhallituksessa ja
valtuustossa.

Ehdotus
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Esittelijä: Milla Tikkanen, Työllisyyspäällikkö
Työllisyysjaosto hyväksyy talouden sopeuttamissuunnitelman esityksen koskien
työllisyysavustuksia esittelytekstin mukaisesti. Kumppanuusavustukset vuodelle 2022
avataan hakuun ehdollisena.

Päätös
Hyväksyi.

Työllisyysjaosto, 01.12.2021, § 25
Valmistelija / lisätiedot:
Milla Tikkanen
milla.tikkanen@kajaani.fi
Työllisyyspäällikkö
Liitteet

1 Työllisyyspäällikön esitys myönnettävistä työllisyysavustuksista v.2022
Työllisyysavustukset olivat haettavana 3.-19.11.2021 klo 15.00
mennessä. Määräaikaan mennessä hakemuksen jättivät seuraavat yhdistykset: Etnika
Kainuu ry, Kajaanin Haka ry, Kajaanin Seudun Invalidit ry, Kajaanin Työvoimayhdistys
ry, Kainuun Nuotta ry, Lehtikankaan Asukasyhdistys ry, Nakertaja - Hetteenmäen
kyläyhdistys ry, Spartak Kajaani ry, Kainuun kansalais-, potilas-, ja vammaisjärjestö
(Kapova Ry) , Kajaanin Venäjä - seura, Kainuun Sydänyhdistys ry ja Setlementti
Kainulan kannatusyhdistys ry. Haettavista yhdistyksistä Kainuun Sydänyhdistys ry ja
Setlementti Kainulan kannatusyhdistys ry eivät ole aikaisempina vuosina hakeneet
työllisyysavustusta.
Avustusta haettiin kaikkiaan 341 494,03 euroa. Työllisyysavustuksiin varattu
määräraha on vuodelle 2022 yhteensä 200 000 euroa. Hakijoiden kanssa käytiin
avustusneuvottelut ajalla 22-26.11.2021. Neuvotteluista on kirjattu muistiot ja
lähetetty kaikille osallistujille. Kainuun Sydänyhdistys ry ja Setlementti Kainulan
kannatusyhdistys ry jättivät avustushakemuksen pois neuvotteluiden jälkeen.
Molempien asiakasmäärät työllisyystoimenpiteissä olisi alle 5 henkilöä vuodessa.
Näiden yhdistysten toimintaa voidaan paremmin tukea Kajaanin kaupungin
työllistämisen kuntalisällä ja valtion palkkatuella. Neuvottu molempien tukien
hakemisessa ja sovittu yhteistyöstä kuntakokeilun kanssa.
Työllisyysavustukset esitetään myönnettäväksi liitteen mukaisesti. Esitetyn
avustussumman suuruuteen vaikuttavat yhdistyksen toiminnan merkitys
kokonaisuutena paikalliseen työllisyydenhoitoon sekä toiminnan sisällön laatu, laajuus
ja vaikuttavuus. Lisäksi huomioon on otettu aikaisemmin avustusta saaneiden
yhdistysten kohdalla asetettujen tulostavoitteiden saavuttaminen edellisellä kaudella
ja uusien toimintatapojen kehittäminen ensi vuonna.
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Ehdotus
Esittelijä: Milla Tikkanen, Työllisyyspäällikkö
Työllisyysjaosto myöntää avustukset esittelytekstin ja liitteiden mukaisesti.
Päätös
Hyväksyi.
Tiedoksi
Asianosainen
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Oikaisuvaatimus
§24, §25
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.

