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Saapuvilla olleet jäsenet
Miikka Kortelainen, puheenjohtaja
Timo Meriläinen, 1. varapuheenjohtaja
Maarit Ojavuo, 2. varapuheenjohtaja
Aila Tartia-Jalonen
Aki Räisänen
Akseli Leppänen, poistui 19:42
Anne Kemppainen
Anni Rimpiläinen
Ari Toppinen
Eero Suutari
Ella Kiljunen
Hannu Juntunen, poistui 19:11
Hannu Kemppainen, poistui 19:49
Helena Ohtonen
Jukka Poutiainen, poistui 19:03
Kaija Patronen
Katriina Ojala
Markku Oikarinen
Minna Partanen
Paavo Niemelä
Panu Huotari
Pasi Arffman
Pasi Kilpeläinen
Pauli Pyykkönen
Pertti Varimo
Päivi Huusko
Raili Myllylä
Raimo Tornberg
Ritva Mikkonen
Sari Kyllönen
Silja Keränen
Teemu Niva
Teuvo Hatva
Tiina Heikkinen
Toivo Sistonen
Veli-Matti Karppinen
Vesa Kaikkonen
Nina Jyrkäs, varajäsen
Anne Määttä, varajäsen
Kyösti Klemetti, varajäsen
Pentti Väyrynen, varajäsen
Helena Ahonen, varajäsen
Heikki Parviainen, varajäsen
Päivi Fonselius, varajäsen
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Noora Kyllönen, varajäsen
Leena Törrö, varajäsen
Voitto Leinonen, varajäsen
Karl Kunnas, varajäsen
Mikko Romppainen, varajäsen
Paavo Enroth, varajäsen
Katie Halonen, varajäsen
Jonna Sirviö
Muut saapuvilla olleet
Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, sihteeri
Mikko Saari, Sivistysjohtaja
Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja
Asta Tolonen, Talousjohtaja
Jyrki Komulainen, Henkilöstöjohtaja, poistui 19:13
Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja
Kira Paukkeri, Nuorisovaltuutettu
Poissa

Anne Seilonen
Antero Kyllönen
Arto Okkonen
Eila Aavakare
Esa Niiranen
Hanna Karvinen
Johanna Rantala
Jouni Lämpsä
Raimo Piirainen
Tanja Ålander
Tero Paukkeri
Tiina Sarparanta
Tuomas Laatikainen
Veli-Pekka Leivo
Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Allekirjoitukset

Miikka Kortelainen
Puheenjohtaja

Tuija Aarnio
Sihteeri
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Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
13.06.2019

Markku Oikarinen

Minna Partanen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja julkaistaan Kajaanin kaupungin verkkosivuilla 14.6.2019 alkaen

Tuija Aarnio, pöytäkirjanpitäjä
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§ 24
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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§ 25
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
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Oikarinen ja Minna Partanen.
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Kaupunginhallitus, § 102,28.05.2019
Kaupunginvaltuusto, § 26, 10.06.2019
§ 26
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 2017-2021
KAJDno-2017-714
Kaupunginhallitus, 28.05.2019, § 102
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Hallintosäännön 82 §:n mukaan kaupunginvaltuustossa on puheenjohtaja ja kaksi
varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajisto valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Tämän hetkinen puheenjohtajisto on valittu kaupunginvaltuuston päätöksellä
5.6.2017 § 38 uuden valtuustokauden alettua.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto valitsee
keskuudestaan kaupunginvaltuuston puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan
kaudelle 2019 - 2021.
Päätös
Miikka Kortelainen, Timo Meriläinen ja Maarit Ojavuo poistuivat kokouksesta 14:57
tämän pykälän käsittelyn aikana.
Hyväksyi.

Kaupunginvaltuusto, 10.06.2019, § 26
Päätös
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Miikka Kortelainen, 1.
varapuheenjohtajaksi Timo Meriläinen ja 2. varapuheenjohtajaksi Maarit Ojavuo.
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Kaupunginhallitus, § 103,28.05.2019
Kaupunginvaltuusto, § 27, 10.06.2019
§ 27
Kaupunginhallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali v. 2017 - 2021
KAJDno-2017-715
Kaupunginhallitus, 28.05.2019, § 103
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on oltava kunnanhallitus, jonka valtuusto asettaa.
Kajaanin kaupungin hallintosääntö 8 §:
"Kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee
kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Jokaisella jäsenellä
on henkilökohtainen varajäsen."
Hallintosäännössä ei ole määräystä kaupunginhallituksen toimikaudesta,
vaan kaupunginvaltuusto on päättänyt kaupunginhallituksen toimikauden pituudeksi
kaksi vuotta kuntavaalien 2017 jälkeen pitämässään kokouksessa,
jossa kaupunginhallitus on valittu toimikausille 2017 - 2019. Toimikaudelle 2019 - 2021
tulee valita uusi kaupunginhallitus.
Vaalikelpoinen hallitukseen ei kuntalain 73 §:n mukaan ole:
1. välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö,
2. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten
vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta,
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
kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan
tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Tätä kohtaa ei sovelleta kunnan
määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäseneen.
4. henkilöstön edunvalvonnasta asianosaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön
hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja eikä henkilö, joka
yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa
edunvalvonnasta.
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan
määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.
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Vaalin toimittamisen osalta kuntalain 105 § vaalimenettelystä ja tasa-arvolain 4a § tasa-
arvovaatimuksen noudattamisesta.

.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
- valitsee kaupunginhallitukseen 11 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista
varajäsentä toimikaudeksi 2019 - 2021 sekä
- määrää yhden varsinaisista jäsenistä kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi, yhden I
varapuheenjohtajaksi ja yhden II varapuheenjohtajaksi.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginvaltuusto, 10.06.2019, § 27
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Päätös
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen ja valitsi
kaupunginhallituksen jäseniksi ja varajäseniksi toimikaudeksi 2019-2021 seuraavat:

Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Puheenjohtaja
Teuvo Hatva

Arto Okkonen

I varapuheenjohtaja
Markku Oikarinen

Pertti Varimo

II varapuheenjohtaja
Toivo Sistonen

Voitto Leinonen

Tero Paukkeri

Paavo Niemelä

Johanna Rantala

Tanja Ålander

Päivi Fonselius

Raili Myllylä
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Vesa Kaikkonen

Aki Räisänen

Hannu Juntunen

Jouko Käsmä

Eila Aavakare

Minna Partanen

Helena Ohtonen

Ella Kiljunen

Silja Keränen

Anne Kemppainen
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Kaupunginhallitus, § 120,23.05.2017
Kaupunginvaltuusto, § 49,05.06.2017
Kaupunginhallitus, § 172,15.08.2017
Kaupunginvaltuusto, § 62,25.09.2017
Kaupunginhallitus, § 113,28.05.2019
Kaupunginvaltuusto, § 28, 10.06.2019
§ 28
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenten ja
varajäsenten vaali v. 2017 - 2021
KAJDno-2017-725
Kaupunginhallitus, 23.05.2017, § 120
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen 5 §:n mukaan
yhtymävaltuuston edustajien lukumäärä on 2, 4 tai 15 /kunta jäsenkunnan
asukasluvun suuruudesta riippuen. Kajaanin kaupungilla on yhtymävaltuustossa 15
edustajaa, Hyrynsalmella, Paltamolla ja Ristijärvellä kullakin 2 edustajaa sekä
Kuhmolla, Sotkamolla ja Suomussalmella kullakin 4 edustajaa. Puolangan kunnalla on
oikeus nimetä 2 edustajaa, joilla on puhe- ja äänioikeus asioissa, joissa Puolanka on
osajäsen. Yhtymävaltuuston kokouksissa kullakin edustajalla on yksi ääni.
Perussopimuksen mukaisesti yhtymävaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan
kaupunginvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Jäsenten ja varajäsenten tulee
olla jäsenkuntien valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Yhtymävaltuuston lopullisen
kokoonpanon tulee noudattaa tasa-arvolain määräyksiä sukupuolten välisestä
paikkajaosta.
Vaalikelpoinen yhtymävaltuustoon ei Kuntalain 76 §:n mukaan ole:
1. ao. kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö,
2. valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia
valvontatehtäviä.
Mikäli valmisteilla oleva maakuntauudistus toteutuu hallituksen esityksen mukaisesti,
päättyy ao. toimielimen toimikausi 1.1.2019 uusien maakuntien aloittaessa
toimintansa.
Vaalin toimittamisen osalta kuntalain 105 § sekä tasa-arvolain 4a §.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen
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Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee Kainuun sosiaali- ja
terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuustoon 15 jäsentä ja kullekin jäsenelle
henkilökohtaisen varajäsenen.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginvaltuusto, 05.06.2017, § 49
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
Ehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee Kainuun sosiaali- ja
terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuustoon 15 jäsentä ja kullekin jäsenelle
henkilökohtaisen varajäsenen.
Päätös
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen ja valitsi Kainuun
sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuustoon seuraavat:
Jäsenet
Ikonen Teemu
Parviainen Heikki
Rantala Johanna
Ålander Tanja
Ahonen Helena
Sarparanta Tiina
Enroth Paavo
Kemppainen Hannu
Oikarinen Markku
Törrö Leena
Pyy Mervi
Väyrynen Pentti
Leivo Veli-Pekka
Meriläinen Timo
Hakkarainen Eija

Kaupunginhallitus, 15.08.2017, § 172
Valmistelijat / lisätiedot:

Henkilökohtaiset varajäsenet
Möttönen Tero
Honkila Timo
Seilonen Anne
Halonen Katie
Rimpiläinen Anni
Pyykkönen Inna
Sistonen Toivo
Hynynen Evelyn
Leinonen Niilo
Heikkinen Tiina
Fonselius Päivi
Husu Alpo
Hautajoki Antti
Romppainen Mikko
Partanen Minna
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Tuija Aarnio
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston varsinaiseksi
jäseneksi valittu Hannu Kemppainen on vakituisessa virkasuhteessa kuntayhtymään,
joten hän ei ole vaalikelpoinen tehtävään. Kemppaisen tilalle tulee valita uusi jäsen.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Saari
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se
- toteaa ettei Hannu Kemppainen ole vaalikelpoinen Kainuun sosiaali- ja
terveydenhuollon kuntayhtymän valtuuston jäseneksi ja
- valitsee kuntayhtymän valtuustoon uuden jäsenen Hannu Kemppaisen tilalle.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginvaltuusto, 25.09.2017, § 62
Päätös
Kaupunginvaltuusto totesi, ettei Hannu Kemppainen ole vaalikelpoinen Kainuun
sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän valtuuston jäseneksi ja
valitsi kuntayhtymän valtuustoon varsinaiseksi jäseneksi Hannu Kemppaisen tilalle
Evelyn Hynysen ja varalle Irja Seppäsen.

Kaupunginhallitus, 28.05.2019, § 113
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen 5 §:n mukaan
yhtymävaltuuston edustajien lukumäärä on 2, 4 tai 15 /kunta jäsenkunnan
asukasluvun suuruudesta riippuen. Kajaanin kaupungilla on yhtymävaltuustossa 15
edustajaa, Hyrynsalmella, Paltamolla ja Ristijärvellä kullakin 2 edustajaa sekä
Kuhmolla, Sotkamolla ja Suomussalmella kullakin 4 edustajaa. Puolangan kunnalla on
oikeus nimetä 2 edustajaa, joilla on puhe- ja äänioikeus asioissa, joissa Puolanka on
osajäsen. Yhtymävaltuuston kokouksissa kullakin edustajalla on yksi ääni.
Perussopimuksen mukaisesti yhtymävaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan
kaupunginvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Jäsenten ja varajäsenten tulee

Kajaanin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
10.06.2019

5/2019

14 (37)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

olla jäsenkuntien valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Yhtymävaltuuston lopullisen
kokoonpanon tulee noudattaa tasa-arvolain määräyksiä sukupuolten välisestä
paikkajaosta.
Vaalikelpoinen yhtymävaltuustoon ei Kuntalain 76 §:n mukaan ole:
1. ao. kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö,
2. valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia
valvontatehtäviä.
Vaalin toimittamisen osalta kuntalain 105 § sekä tasa-arvolain 4a §.
Kajaanin kaupungin seuraavat edustajat ovat pyytäneet eroa Kainuun Soten
toimielimistä:
- Markku Rönty pyytää eroa kuntayhtymän hallituksen varajäsenyydestä ja yksilöasiain
jaoston varajäsenyydestä. Hallituksessa Rönty on kajaanilaisen Hannu
Suutarin henkiökohtainen varajäsen ja yksilöasiain jaostossa kuhmolaisen Minna
Karjalaisen henkilökohtainen varajäsen.
- Timo Meriläinen pyytää eroa kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenyydestä ja
tarkastuslautakunnan jäsenyydestä, jossa hän toimii puheenjohtajana.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus
- esittää Soten yhtymävaltuustolle, että Markku Rönnylle myönnetään ero Soten
hallituksen varajäsenyydestä ja yksilöasiain jaoston varajäsenyydestä ja nimeää hänen
tilalleen henkilön Hannu Suutarin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Sote hallitukseen
- esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää Timo Meriläiselle eron Soten
yhtymävaltuuston jäsenyydestä ja nimeää hänen tilalleen uuden jäsenen
yhtymävaltuustoon.
Päätös
Asia päätettiin yksimielisesti ottaa lisäpykälänä kaupunginhallituksen käsittelyyn.
Timo Meriläinen poistui esteellisenä tämän asian esittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Hyväksyi.

Kaupunginvaltuusto, 10.06.2019, § 28
Päätös
Hyväksyi.
Sote hallituksen jäsen Hannu Suutarin henkilökohtaiseksi varajäseneksi esitetään
nimettäväksi Akseli Leppänen.
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Sote valtuuston jäseneksi nimetään Pasi Kilpeläinen.
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Kaupunginhallitus, § 105,28.05.2019
Kaupunginvaltuusto, § 29, 10.06.2019
§ 29
Vuottolahden jätevesiosuuskunnan lainantakaushakemus paineviemärin rakentamista
varten
KAJDno-2019-537
Kaupunginhallitus, 28.05.2019, § 105
Valmistelijat / lisätiedot:
Asta Tolonen
asta.tolonen@kajaani.fi
Talousjohtaja
Vuottolahden vesiosuuskunta hakee Kajaanin kaupungilta omavelkaista takausta 271
000 euron lainalle paineviemärin rakentamista varten. Viemärihanke koskee
Vuottolahden Kosken aluetta. Hankkeen toteutusaikataulu on vuosina 2019 - 2020.
Kustannusarvio hankkeelle on 271 000 euroa (alv 0%). Rahoituslaitokseksi on valittu
tarjousten perusteella Oma Säästöpankki Oy.
Vuottolahden jätevesiosuuskunta on perustettu 2012, jolloin aloitettiin rakentamaan
ensimmäistä vaihetta Vuottolahden länsirannan kylälle. Liittyjiä oli silloin 110 taloutta,
myöhemmin verkostoon on liittynyt kaksi taloutta. Nykyinen määrä on 112 ja sen
lisäksi Kajaanin Veden liittyjiä alueella on 3 taloutta.
Rahoitussuunnitelma
1. Tämä Koskelle suunniteltu viemäröintihanke rahoitetaan, työaikaisella, Kajaanin
kaupungin takaamalla pankkilainalla.
2. Osuuskunta lyhentää velan osakkailta keräämillään liittymismaksuilla sekä
myönnettävillä hanke avustuksella .
3. Rahoituksen jakautuminen: ELY -keskuksen vesihuoltoavustus 35%, Kajaanin
kaupungin vesihuoltoavustus 15% ja liittymismaksut 50%.
Avustukset
Ely-keskuksen avustushakemukseen saadaan päätös toukokuun aikana. Haettu
avustus on yhteensä 94 850 euroa; 35% toteutuneista kustannuksista. Kajaanin
kaupungilta on haettu vesihuoltoavustusta 6.5.2019. Avustuksen suuruus on 15%;
enintään 40 650 euroa.
Kuntalain mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa
kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa,
takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan
edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Lisäksi kunta voi taata yhteisön
lainan, joka paikallisista erityisolosuhteista (palvelujen saatavuuden ja tehokkaan
tuottamisen turvaamiseksi) johtuen voidaan katsoa olevan toimintaa, joka ei ole
kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvaa eikä takaus tällöin vääristä kilpailua.
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Vuottolahden jätevesiosuuskunnan toiminta ei ole kilpailutilanteessa markkinoilla
tapahtuvaa toimintaa. Vuottolahden jätevesiosuuskunnalle myönnettävä lainan
takaus ei vaaranna kaupungin kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä, eikä
takaus sisällä merkittävää taloudellista riskiä kaupungille.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki myöntää
omavelkaisen takauksen Vuottolahden jätevesiosuuskunnan lainalle. Lainan pääoma
on 271 000 €, laina-aika on enintään 7 vuotta ja korko 12 kk euribor lisättynä 1,4 %
marginaalilla. Takaukselle peritään vuosittain 0,5 %:n suuruinen takausprovisio, joka
lasketaan kulloinkin jäljellä olevalle pääomalle. Myöntämälleen takaukselle kaupunki
hankkii riittävän kattavat vastavakuudet.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginvaltuusto, 10.06.2019, § 29
Päätös
Hyväksyi.
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Ympäristötekninen lautakunta, § 52,22.05.2019
Kaupunginhallitus, § 112,28.05.2019
Kaupunginvaltuusto, § 30, 10.06.2019
§ 30
Vuoden 2019 talousarvion muutos, talonrakennushankkeiden määrärahasiirrot 1
KAJDno-2019-563
Ympäristötekninen lautakunta, 22.05.2019, § 52
Valmistelijat / lisätiedot:
Markku Haverinen, Jari Pietarila
markku.haverinen@kajaani.fi
Toimitilapäällikkö
Vuoden 2014 alusta lukien talousarvion investointiosassa siirryttiin
talonrakennushankkeiden osalta alle yhden miljoonan euron hankkeissa
tulosaluekohtaiseen sitovuustasoon. Yli miljoonan euron hankkeissa sitovuustaso on
hankekohtainen valtuustoon nähden. Kaupunginvaltuustoon nähden sitovana
tavoitteena on vuoden 2019 tulosaluekohtaisissa talonrakennushankkeissa yhteensä
2.400.000 euron määräraha. Talousarviossa on esitetty ympäristötekniselle
lautakunnalle tulosaluekohtaisella määrärahalla tehtäväksi aiotut rakennushankkeet
ja niiden ohjeellinen kustannusarvio. Tulosaluekohtaisen talonrakennusmäärärahan
käyttö on tarkoitus tuoda vuosittain ympäristöteknisen lautakunnan käsittelyyn.
Lisäksi talonrakennukseen on hyväksytty muihin rakennushankkeisiin yhteensä
950.000 euron määrärahat.
Vuoden 2019 hankekohtaisina sitovuustason talonrakennushankkeina ovat Lyseon
peruskorjaus ja laajennusosan korvaaminen uusilla tiloilla (11.000.000 euroa), uusi
harjoitusjäähalli (1.500.000 euroa) ja nykyisen jäähallin peruskorjaus (1.500.000 euroa)
sekä Kätönlahden koulun erillisen liikuntasalin rakentaminen (800.000 euroa).
Harjoitusjäähalli on valmistunut ja on piakkoin valmis vastaanotettavaksi sekä
käyttöönotettavaksi. Harjoitusjäähallin koko rakentamismäärärahasta (4,3 milj. euroa)
ja vuoden 2019 määrärahasta (1,5 milj. euroa) jää osa käyttämättä, arviolta noin
150.000 euroa. Määrärahan alitus johtuu hankkeen arvioitua pienemmistä
rakennuttamis- ja lisä/muutostyökustannuksista. Nykyiseen jäähalliin on tarkoitus
uusia suositusten mukainen joustokaukalo vuonna 2020. Kajaanissa tullaan
pelaamaan kaudella 2019–2020 Mestis-tason jääkiekkoa. Tätä sarjatasoa pelattavissa
jäähalleissa vaatimuksena on turvallisuussyistä joustokaukalo. Joustokaukalot ovat
pääosin nykyisin laitettava kaukalotyyppi pelaajien turvallisuussyistä ja jollainen tulee
myös uuteen harjoitusjäähalliin. Harjoitusjäähallin vuoden 2019 määrähasta esitetään
siirrettäväksi 120.000 euron määräraha nykyisen jäähallin joustokaukalon hankintaan
ja jonka hankintaa voidaan näin aikaistaa.
Lehtikankaan monitoimitalon keittiön muutosmääräraha (100.000 euroa) jää
käyttämättä vuonna 2019 ja se voidaan siirtää muille hankkeille. Keittiö Lounatuulen
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tuotannon järjestäminen ja siihen liittyvien muutostarpeiden selvitys on kesken ja
tämä hanke siirtyy vuodelle 2020, mikäli on sitten ajankohtainen. Tilakeskuksen viiden
vuoden investointisuunnitelmassa on odottamassa vuoroaan mm. terveyskeskuksen
ns. Y-sairaalan osan vesikatto ja Montessori päiväkodin (Torikatu 14) ulkomaalaus.
Suojellun Y-sairaalan vesikate on uusimisen tarpeessa ja suojellun Montessori
päiväkodin puurakennuksen ulkomaalaus on myös uusimisen tarpeessa.
Määrärahojen siirrot eivät aiheuta talonrakennusmäärärahojen sitovuustasojen taikka
kokonaismäärärahojen muutoksia.
Edellä olevaan perustuen kaupungin tilakeskus esittää seuraavia määrärahojen
siirtoja:
Sitovuustasoltaan hankekohtaiset talonrakennushankkeet, euroa
Harjoitusjäähalli

-
siirto nykyisen jäähallin
120.000 peruskorjaus

Nykyisen jäähallin
peruskorjaus

+ 120.00
siirto harjoitusjäähalli
0

Sitovuustasoltaan tulosaluekohtaiset talonrakennushankkeet, euroa
Lehtikankaan monitoimitalon -100.0 siirto Y-sairaala ja Montessori
keittiö
00
päiväkoti
Y-sairaala

+
siirto Lehtikankaan
80.000 monitoimitalon keittiö

Montessori päiväkoti

+
siirto Lehtikankaan
20.000 monitoimitalon keittiö

Lisätietoja asiasta antaa toimitilapäällikkö Markku Haverinen p. 044 7100 302 tai
rakennuttajapäällikkö Jari Pietarila p. 044 7147 595 tai sposti etunimi.sukunimi(at)
kajaani.fi.
Ehdotus
Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja
Ympäristötekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle,
että esittelytekstin mukaisesti vuoden 2019 investointiosan hankekohtaisista
talonrakennusmäärärahoista harjoitusjäähallin määrärahasta siirretään 120.000
euroa nykyisen jäähallin peruskorjauksen lisämäärärahaksi uuden joustokaukalon
hankintaan ja tulosaluekohtaisista määrärahoista siirretään Lehtikankaan
monitoimitalon keittiön määräraha 100.000 euroa Y-sairaalan 80.000 euroa ja
Montessori päiväkodin 20.000 euroa uusiksi määrärahoiksi.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginhallitus, 28.05.2019, § 112
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Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2019 investointiosan
hankekohtaisista talonrakennusmäärärahoista harjoitusjäähallin määrärahasta
siirretään 120.000 euroa nykyisen jäähallin peruskorjauksen lisämäärärahaksi uuden
joustokaukalon hankintaan ja tulosaluekohtaisista määrärahoista siirretään
Lehtikankaan monitoimitalon keittiön määräraha 100.000 euroa Y-sairaalan 80.000
euroa ja Montessori päiväkodin 20.000 euroa uusiksi määrärahoiksi.
Päätös
Asia päätettiin yksimielisesti ottaa lisäpykälänä kaupunginhallituksen käsittelyyn.
Hyväksyi.

Kaupunginvaltuusto, 10.06.2019, § 30
Päätös
Hyväksyi.
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Kaupunginhallitus, § 110,24.05.2018
Kaupunginvaltuusto, § 39,11.06.2018
Kaupunginhallitus, § 107,28.05.2019
Kaupunginvaltuusto, § 31, 10.06.2019
§ 31
Ohje varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteista
KAJDno-2018-570
Kaupunginhallitus, 24.05.2018, § 110
Valmistelijat / lisätiedot:
Asta Tolonen
asta.tolonen@kajaani.fi
Talousjohtaja
Liitteet

1 Liite Varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteet (vanha)
Varainhankinnan ja sijoitustoiminnan ensisijainen tehtävä on tukea Kajaanin
kaupungin toimintaa valtuuston asettamien strategisten ja toiminnallisten
tavoitteiden saavuttamisessa. Varainhankinnalla tarkoitetaan kaupungin toiminnan
rahoittamista vieraan pääoman instrumenteilla. Sijoitustoiminnalla tarkoitetaan
kunnan toimiala- ja kassavarasijoittamista sekä mahdollista lahjoitusvarojen
sijoittamista.
Kuntalain mukaan valtuuston tehtävänä on päättää varallisuuden hoidon ja
sijoitustoiminnan perusteista. Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa ja valvoa
varainhankintaa ja sijoitustoimintaa osana taloudenhoitoa. Kajaanin kaupungin
varainhankintaa ohjaa vuosittain laadittava talousarvio, jossa kaupunginvaltuusto
hyväksyy pitkäaikaisten talousarviolainojen muutoksen ja lyhytaikaiselle
varainhankinnalle enimmäisrajan. Talousjohtajalle on annettu hallintosäännöllä
oikeus päättää lainan ottamisesta valtuustoon tekemien päätösten rajoissa.
Hallintosäännön mukaan talousjohtaja päättää myös kaupungin rahavarojen
tallettamisesta ja sijoittamisesta valtuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti.
Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Asta Tolonen p. 044 7100 237 tai asta.tolonen(at)
kajaani.fi.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy
liitteenä olevan ohjeen varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteista.
Päätös
Hyväksyi.
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Kaupunginvaltuusto, 11.06.2018, § 39
Liitteet

1 Liite Varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteet (vanha)
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginhallitus, 28.05.2019, § 107
Valmistelijat / lisätiedot:
Asta Tolonen
asta.tolonen@kajaani.fi
Talousjohtaja
Liitteet

1 Liite Varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteet (2019-5-21)
Kajaanin kaupunginvaltuuston 11.6.2018 hyväksymiä varainhankinnan ja
sijoitustoiminnan periaatteita on tarve muuttaa, koska kaupungille on syntynyt Loiste
Oy:n osakekauppojen myötä merkittävää sijoitusvarallisuutta.
Sijoitustoiminnan tulee lähtökohtaisesti olla taloudellisesti tuottavaa ja sen
perustavoitteena on sijoitusvarallisuuden reaaliarvon säilyminen. Kajaanin kaupungin
sijoitustoiminnan strategisena tavoitteena on myös sijoitettavan pääoman
kartuttaminen pitkällä aikavälillä.
Uudet sijoitustoimintaa koskevat periaatteet on liitetty liitteenä olevaan
Varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteet -ohjeeseen.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy
liitteenä olevan ohjeen varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteista.
Päätös
Timo Meriläinen ja Maarit Ojavuo saapuivat 15:40 kokoukseen tämän pykälän
käsittelyn aikana.
Hyväksyi.
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Kaupunginvaltuusto, 10.06.2019, § 31
Liitteet

1 Liite Varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteet (2019-5-21)
Päätös
Hyväksyi.
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Kaupunginhallitus, § 108,28.05.2019
Kaupunginvaltuusto, § 32, 10.06.2019
§ 32
Hallintosäännön muutos
KAJDno-2018-1022
Kaupunginhallitus, 28.05.2019, § 108
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Sijoitustoiminta
Kaupunginvaltuuston 15.4.2019 tekemällä päätöksellä Kajaanin kaupunki myi Loiste
Oy:n osakeomistustaan. Kauppahinnan suorituksena kaupunki sai huomattavan
summan rahavaroja, noin 150 milj. euroa. Rahavarojen sijoittamisen hoitamiseksi on
syytä päivittää voimassa olevat kaupungin sijoitustoiminnan
perusteet. Kaupunginhallitus tekee
päätöksen yksityiskohtaisemmasta sijoitussuunnitelmasta valtuuston vahvistamien
perusteiden mukaisesti. Talousjohtajan päätösvaltaa asiassa täsmennetään siten, että
päätöksenteko tapahtuu kaupunginhallituksen hyväksymän sijoitussuunnitelman
mukaisesti.
Nykyinen: Talousjohtaja päättää kaupungin rahavarojen tallettamisesta ja
sijoittamisesta kaupunginvaltuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti.
Uusi: Talousjohtaja päättää kaupungin rahavarojen sijoittamisesta ja tallettamisesta
kaupunginvaltuuston hyväksymien perusteiden ja kaupunginhallituksen hyväksymän
sijoitussuunnitelman mukaisesti.
Toimialajohtajan sijaisen määrääminen
Hallintosäännön 19 §:n mukaan toimialajohtajien sijaiset määrää ao.
lautakunta. Sivistysjohtajan päätösvaltaan on 28 §:ssä määritelty oikeus määrätä
sijaisensa. Tämä ristiriitainen toimivalta poistetaan.
Mamsellin johtokunnan kokoonpano
Hallintosäännön 12 §:n mukaan Kajaanin Mamselli -liikelaitokseen kuuluu 7 jäsentä,
joista kahden tulee edustaa tuotteiden ja palveluiden käyttäjiä. Palveluiden käyttäjien
edustajista toisen on nimennyt Kainuun Sote ja toisen sivistystoimiala (perusopetus ja
varhaiskasvatus vuorotellen).
Kajaanin kaupunki on irtisanonut palvelusopimuksen Kainuun Sotelle tuotetuista
ateria- ja puhtaanapitopalveluista päättymään 31.12.2019. Sivistystoimialan
kokemuksen mukaan heille riittää yksi edustaja; muilla kaupungin toiminnoilla ei ole
tarvetta edustajan nimeämiseen johtokuntaan.
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Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että hallintosääntöön tehdään
seuraavat muutokset:
- 28 §:n kohdassa Talousjohtajan päätösvalta oleva virke muutetaan muotoon
"päättää kaupungin rahavarojen sijoittamisesta ja tallettamisesta
kaupunginvaltuuston hyväksymien perusteiden ja kaupunginhallituksen hyväksymän
sijoitussuunnitelman mukaisesti".
- 28 §:n kohdasta Sivistysjohtajan päätösvalta poistetaan virke "määrää jonkun
johtavan viranhaltijan sijaisekseen ollessaan lomalla tai tilapäisesti estynyt"
- 12 §:n kohta muutetaan kuulumaan: "Kajaanin Mamselli -liikelaitos, jonka
johtokuntaan kuuluu kuusi (6) kaupunginhallituksen toimikaudekseen valitsemaa
jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Kaupunginhallitus valitsee
jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Yhden jäsenen tulee
edustaa tuotteiden ja palveluiden käyttäjiä. Johtokunnan jäsen ei saa olla sidoksissa
Kajaanin Mamsellin kanssa kilpaileviin yrityksiin. Lisäksi johtokunnan kokouksessa on
yhdellä henkilökunnan edustajalla läsnäolo- ja puheoikeus."
Hallintosäännön 28 §:n muutokset tulevat voimaan 1.7.2019 ja 12 §:n muutos 1.1.2020.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginvaltuusto, 10.06.2019, § 32
Päätös
Hyväksyi.
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Yhteistyötoimikunta, § 8,21.03.2019
Kaupunginhallitus, § 72,09.04.2019
Kaupunginvaltuusto, § 33, 10.06.2019
§ 33
Henkilöstöraportti 2018
KAJDno-2019-272
Yhteistyötoimikunta, 21.03.2019, § 8
Valmistelijat / lisätiedot:
Jyrki Komulainen
jyrki.komulainen@kajaani.fi
Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöjohtaja Jyrki Komulainen esittelee.
Ehdotus
Esittelijä: Jyrki Komulainen, Henkilöstöjohtaja
Yhteistyötoimikunta merkitsee tiedoksi.
Päätös
Merkitsi tiedoksi.

Kaupunginhallitus, 09.04.2019, § 72
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Henkilöstöraportti 2018, KH 9.4.2019
Kajaanin kaupungin henkilöstöraportti on KT kuntatyönantajan henkilöstöraportin
suosituksen mukainen.
Toimialat ja liikelaitokset käsittelevät osaltaan henkilöstöraportin. Henkilöstöraportin
pohjalta tehdään päätöksiä ja linjauksia tarvittaviin kehittämistoimenpiteisiin.
Henkilöstövoimavarojen johtamisen tavoitteena on organisaation hyvä suorituskyky.
Henkilöstötietoihin ja sen tunnuslukuihin perustuva strategia ja toimintalähtöisen
analyysin ja arvioinnin tavoitteena on saada kokonaiskuva henkilöstön tilasta ja
kehityksestä sekä tunnistaa vahvuudet ja parannettavat alueet. Tämä tapahtuu
normaalin seurannan yhteydessä ja vuosittain tehtävässä henkilöstöraportissa.
Henkilöstöraportti on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 21.3.2019.
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Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee henkilöstöraportin tiedoksi ja vie sen edelleen tiedoksi
kaupunginvaltuustolle.
Päätös
Hyväksyi.
Vs. henkilöstönkehittäjä Saara Ohtonen oli asiantuntijana kokouksessa asian
käsittelyn ajan.

Kaupunginvaltuusto, 10.06.2019, § 33
Liitteet

1 Liite Henkilöstöraportti 2018, KH 9.4.2019
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Tarkastuslautakunta, § 37,28.05.2019
Kaupunginvaltuusto, § 34, 10.06.2019
§ 34
Arviointikertomus vuodelta 2018
KAJDno-2019-27
Tarkastuslautakunta, 28.05.2019, § 37
Valmistelijat / lisätiedot:
Taina Juntunen
taina.h.juntunen@kajaani.fi
Hallintosuunnittelija
Kuntalain (410/2015) 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on muun
muassa valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat
asiat; arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa
ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja
tarkoituksenmukaisella tavalla ja arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista
tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa
on kattamatonta alijäämää.
Kajaanin kaupungilla ei ole kuntalain mukaista talouden tasapainottamisvelvollisuutta.
Tarkastuslautakunta on käynyt keskustelun arviointikertomuksen rakenteesta ja
laadinnan periaatteista kokouksessaan 19.3.2019. Sen lisäksi lautakunta on valmitellut
arviointikertomusta kokouksissaan 3.4.2019, 16.4.2019, 7.5.2019 ja 14.5.2019.
Arviointikertomusluonnos on jaettu lautakunnan jäsenille erillisenä liitteenä.
Arviointikertomusluonnos on valmisteluvaiheessa vielä ei-julkinen asiakirja (JulkL 6 §).
Allekirjoitettu arviointikertomus liitetään pöytäkirjaan.
Lautakunnan jäsenillä ei ole esteellisyyksiä arviointikertomuksen laadintaan ja
käsittelyyn vuodelta 2018.
Lisätietoja asiasta antaa lautakunnan puheenjohtaja Ari Toppinen tai
hallintosuunnittelija Taina Juntunen, puh. 044 710 0212, sähköposti muotoa: etunimi.h.
sukunimi(at)kajaani.fi.
Ehdotus
Esittelijä: Ari Toppinen
Tarkastuslautakunta
- päättää vuoden 2018 arviointikertomuksen sisällöstä;
- allekirjoittaa vuoden 2018 arviointikertomuksen;
- jättää arviointikertomuksen vuodelta 2018 kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ja
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- esittää, että kaupunginvaltuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä
havainnoista ja esityksistä kaupunginhallituksen selvitykset niistä toimenpiteistä ja
aikatauluista, mihin esitysten johdosta ryhdytään.
Selvitysten tulee olla valmiina niin, että ne voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa
syyskuun 2019 loppuun mennessä.
Päätös
Merkittiin, että jäsen Kyösti Klemetti saapui kokoukseen klo 15.08 tämän asian
käsittelyn aikana.
Tarkastuslautakunta hyväksyi arviointikertomuksen vuodelta 2018.

Kaupunginvaltuusto, 10.06.2019, § 34
Liitteet

1 Liite Arviointikertomus_allekirj_kv 10.6_2019
Päätös
Hyväksyi tarkastuslautakunnan esityksen arviointikertomuksessa esitettyjen
havaintojen käsittelystä ja pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista ja
esityksistä kaupunginhallituksen selvitykset niistä toimenpiteistä ja aikatauluista,
mihin esitysten johdosta ryhdytään.
Selvitysten tulee olla valmiina niin, että ne voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa
syyskuun 2019 loppuun mennessä.
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Kaupunginhallitus, § 60,02.04.2019
Tarkastuslautakunta, § 33,14.05.2019
Kaupunginvaltuusto, § 35, 10.06.2019
§ 35
Kajaanin kaupunkikonsernin tilinpäätös 2018
KAJDno-2019-150
Kaupunginhallitus, 02.04.2019, § 60
Valmistelijat / lisätiedot:
Asta Tolonen
asta.tolonen@kajaani.fi
Talousjohtaja
Liitteet

1 Liite Allekirjoitettu Tilinpäätös 2018 KH 2.4.2019
Kuntalain 113 § mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös
tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se
tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös
toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös
tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä
tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase,
tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion
toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät
tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta.
Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen
allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kaupunginjohtaja.
Kuntalain 114 § mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin,
tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös
tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan
konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä.
Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa
annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden
aikana. Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilinpäätökseen.
Kunnan, jolla ei ole tytäryhteisöjä, mutta joka on jäsen kuntayhtymässä tai
liikelaitoskuntayhtymässä, tulee sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätöstä
vastaavat tiedot.
Kuntalain 115 § mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston
asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja
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kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista
kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi
kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.
Kajaanin kaupungin liikelaitokset ja lautakunnat ovat käsitelleet ja hyväksyneet omat
tilinpäätöksenä vuodelta 2018 helmi- ja maaliskuussa 2019. Kajaanin kaupungin ja
liikelaitosten yhdistetty tilinpäätös vuodelta 2018 osoittaa alijäämää yhteensä -12,244
miljoonaa euroa. Koko Kajaanin kaupungin konsernia koskeva tilinpäätös, johon on
yhdistetty kaupungin tytäryhteisöt, kuntayhtymät ja konsernisuhteessa olevat
osakkuusyhteisöt, osoittaa vuodelta 2018 alijäämää -10,783 miljoonaa euroa.
Kaupungin ja liikelaitosten ulkoiset toimintatuotot olivat 44,1 miljoonaa euroa ja
ulkoiset toimintakulut olivat yhteensä 286,6 miljoonaa euroa. Toimintatuotot
vähenivät edellisvuodesta 1,4 miljoonaa euroa eli 3,0 prosenttia ja toimintakulut
kasvoivat edellisvuodesta 8,0 miljoonaa euroa eli 2,9 prosenttia. Toimintakulujen
kasvusta tuli 8,8 miljoonaa euroa Kainuun sote kuntayhtymän maksuosuuden
kasvusta. Verotuloja kertyi 135,6 miljoonaa euroa, joka oli 3,0 miljoonaa vähemmän
kuin edellisvuonna. Valtionosuuksia kertyi 103,2 miljoonaa euroa, joka oli 0,6
miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna. Verotulojen vähentyminen johtui
pääasiassa poikkeuksellisen suurista kunnallisveron ennakonpalautuksista.
Rahoitustuottoja kertyi yhteensä 7,1 miljoonaa euroa ja rahoituskuluja 2,9 miljoonaa
euroa. Pitkäaikaista lainaa nostettiin vuonna 2018 24,0 miljoonaa euroa ja lainoja
lyhennettiin 13,7 miljoonalla eurolla. Lyhytaikaiset lainat vähentyivät 2,5 miljoonaa
euroa. Vuoden vaihteessa kaupungin lainakanta oli yhteensä 120,4 miljoonaa euroa eli
3 255 euroa asukasta kohden.
Vuoden 2018 investointimenot olivat 21,8 miljoonaa euroa. Rahoitusosuutta
investointeihin saatiin 1,1 miljoona euroa.
Taseen loppusumma vuonna 2018 oli 384,7 miljoonaa euroa. Maa - ja vesialueiden
arvo oli 33,9 miljoonaa euroa, rakennusten arvo 117,2 miljoonaa euroa ja kiinteiden
rakenteiden ja laitteiden arvo 70,7 miljoonaa euroa sekä koneiden, kaluston ja muiden
aineellisten hyödykkeiden arvo oli yhteensä 7,2 miljoonaa euroa. Sijoituksia eli
osakkeita ja osuuksia sekä lainasaamisia oli 125,1 miljoonaa euroa. Omaa pääomaa
taseessa oli 206,3 miljoonaa euroa ja vierasta pääomaa taseessa oli yhteensä 172,4
miljoonaa euroa.
Konsernitaseen loppusumma vuodelta 2018 oli 805,9 miljoonaa euroa. Konsernin
ulkoiset toimintatuotot olivat 298,9 miljoonaa euroa ja ulkoiset toimintakulut 514,2
miljoonaa euroa. Kajaanin kaupunkikonsernin nettoinvestointimenot olivat 65,6
miljoonaa euroa.
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Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus:
1. Esittää tilikauden 1.1.-31.12.2018 tuloksen - 13.319.687,05 euroa käsittelystä
seuraavaa:
Vähennetään poistoeroa 500.000,17 euroa.
Vähennetään varauksia 551.758,86 euroa.
Vähennetään rahastoja 24.409,16 euroa.
Tilikauden alijäämä -12.243.518,86 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan kohtaan
edellisten tilikausien yli-/alijäämä.
2. Hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ja luovuttaa
sen tilintarkastajille tarkastettavaksi.
3. Oikeuttaa talouspalvelut tekemään vielä tilinpäätökseen mahdolliset tekniset
tarkistukset, jotka eivät saa kuitenkaan vaikuttaa tilikauden tulokseen tai muuttaa
tuloksen käsittelyä.
4. Saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen
kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.
Päätös
Hyväksyi.

Tarkastuslautakunta, 14.05.2019, § 33
Valmistelijat / lisätiedot:
Asta Tolonen, Taina Juntunen
taina.h.juntunen@kajaani.fi
Hallintosuunnittelija
Liitteet

1 Liite 1 Tilinpäätös 2018 KV 10.6.2019
2 Liite 2 Kajaanin kaupunki tilintarkastuskertomus 2018
Kuntalain (410/2015) 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava
valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.
Kajaanin kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksessä (liite 1) ei ole kattamatonta
alijäämää, joten Kajaanin kaupungilla ei ole kuntalain mukaista talouden
tasapainottamisvelvoitetta.
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Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan 16.4.2019 esittänyt Kajaanin
kaupungin tilinpäätöksen 2018 hyväksymistä sekä vastuuvapauden myöntämistä
tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta.
Tilintarkastuskertomus vuodelta 2018, liite 2
Tilintarkastuskertomukseen ei sisälly kuntalain 125.2 §:n mukaista tilivelvolliseen
kohdistuvaa muistutusta, joten lausunnon pyytäminen
kaupunginhallitukselta tilintarkastuskertomuksesta ei ole tarpeen.
Lisätietoja asiasta antaa JHT, KHT Antti Kääriäinen, puh. 020 760 3448 tai sähköposti
muotoa etunimi.sukunimi@kpmg.fi ja hallintosuunnittelija Taina Juntunen, puh. 044
710 0212 tai sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi.
Ehdotus
Esittelijä: Ari Toppinen
Tarkastuslautakunta toteaa, että
1) kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja ovat laatineet kaupungin tilinpäätöksen ja
jättäneet sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle arvioitavaksi,
2) tilintarkastaja on tarkastanut Kajaanin kaupungin tilinpäätöksen tilikaudelta
1.1.2018-31.12.2018 ja antanut tilintarkastuskertomuksen 16.4.2019.
Kajaanin kaupungin vuotta 2018 koskevassa tilinpäätöksessä ei ole kattamatonta
alijäämää eikä tilintarkastuskertomuksessa ole kuntalain 125.2 §:n tarkoittamaa
muistutusta tai muuta huomautettavaa.
Tarkastuslautakunta
saattaa tilintarkastuskertomuksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi sekä
esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytään ja, että
kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja
tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta
1.1.2018-31.12.2018.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginvaltuusto, 10.06.2019, § 35
Liitteet

1 Liite 1 Tilinpäätös 2018 KV 10.6.2019
2 Liite 2 Kajaanin kaupunki tilintarkastuskertomus 2018
Päätös
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2018 tilinpäätöksen ja myönsi
vastuuvapauden kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja
tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.2018-31.12.2018.
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§ 36
Valtuustoaloite "Anonyymi rekrytointi"
KAJDno-2019-670
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Silja Keräsen ja 16 muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite: Anonyymi
rekrytointi
"Rekrytoinnissa tapahtuu paljon ikään, sukupuoleen, etniseen taustaan, nimeen tai
ulkonäköön liittyvää syrjintää. Anonyymi rekrytointi on tehokas keino syrjinnän
vähentämiseksi työnhakuprosessissa. Anonyymissä rekrytoinnissa työhakemuksista
poistetaan kaikki henkilöön viittaava tieto, kuten työnhakijan nimi, osoite ja siviilisääty.
Näin toimien hakuprosessin alkuvaiheessa painottuvat itse hakemus, osaaminen ja
kelpoisuusvaatimukset. Samalla varmistetaan kaikkien ihmisten yhdenvertainen
mahdollisuus tulla kutsutuksi työhaastatteluun ja rekrytoiduksi tehtävään.
Anonyymista rekrytoinnista on kokemuksia julkisella sektorilla ja järjestöissä, muun
muassa Helsingin ja Espoon kaupungeista. Myös oikeusministeriössä on kokeiltu
anonyymia rekrytointia. Kokemusten mukaan anonyymi rekrytointi korosti muun
muassa hakijan hakemusta, osaamista ja kokemusta.
Esitämmekin, että Kajaanin kaupunki ottaa asteittain, tarkoituksenmukaisesti ja
soveltuvin osin käyttöön anonyymin rekrytoinnin ja edistää näin yhdenvertaisuuden
toteutumista työmarkkinoilla."

Ehdotus
Valtuustoaloite lähetetään kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti
kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
Päätös
Hyväksyi.
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Kunnallisvalitus
§26, §27, §28, §29, §30, §31, §32, §35
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
§24, §25, §33, §34, §36
Muutoksenhakukielto
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

