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Saapuvilla olleet jäsenet
Teuvo Hatva, puheenjohtaja
Markku Oikarinen, 1. varapuheenjohtaja
Toivo Sistonen, 2. varapuheenjohtaja
Eila Aavakare
Hannu Juntunen, poistui 17:02
Helena Ohtonen
Johanna Rantala, poistui 16:01
Päivi Fonselius
Silja Keränen
Tero Paukkeri
Vesa Kaikkonen
Muut saapuvilla olleet
Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, sihteeri
Miikka Kortelainen, Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Timo Meriläinen, Kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja, poistui 15:59
Maarit Ojavuo, Kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja
Päivi Rissanen, Vs. sivistysjohtaja
Joni Partanen, Vs. talousjohtaja
Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, esittelijä
Allekirjoitukset

Teuvo Hatva
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
30.03.2021

Pöytäkirja on tarkastettu
kokouksessa.

Tuija Aarnio
Sihteeri
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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja julkaistaan Kajaanin kaupungin verkkosivuilla 2.4.2021 alkaen.

Tuija Aarnio, hallintojohtaja
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§ 62
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.
Teuvo Hatva, Toivo Sistonen, Vesa Kaikkonen, Jari Tolonen, Jussi Heikkinen, Joni
Partanen ja Tuija Aarnio olivat kokoushuone Brahessa, muut osallistuivat Teams-
etäyhteydellä.
Kokouksen aikana klo 15.00 - 15.30 oli iltakouluasia KOY Kajaanin Pietarin
tulevaisuudennäkymät, toimitusjohtaja Risto Korhonen.
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§ 63
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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§ 64
Kaupunginvaltuuston 22.3. kokouksen päätösten täytäntöönpano
KAJDno-2021-113
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Keskushallinto saattaa kaupunginhallitukselle tiedoksi ja asianmukaisessa
järjestyksessä täytäntöönpantavaksi kaupunginvaltuuston 22.3.2021 kokouksen
päätökset. Pöytäkirja on nähtävillä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee kaupunginvaltuuston 22.3.2021 kokouksen päätökset
tiedoksi ja asianmukaisessa järjestyksessä täytäntöönpantaviksi.
Päätös
Hyväksyi.
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§ 65
Kaavoitusaloite kaavoituksen valmistelun käynnistämisestä Katajamäen tuulivoimapuistoa
varten
KAJDno-2021-120
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Siltavuori
anne.siltavuori@kajaani.fi
Kaupunginarkkitehti
Liitteet

1 Kaavoitusaloite liitteineen Katajamäki
Fortum Oyj suunnittelee Kajaanin lounaisosiin Katajamäen alueelle tuulipuiston
rakentamista ja on tehnyt Kajaanin kaupungille aloitteen osayleiskaavan laatimisesta
sitä varten. Voimassa olevassa Kainuun tuulivoimamaakuntakaavassa
suunnittelualueelle ei ole osoitettu tuulivoimaloiden aluetta. Kainuun liitto on vuonna
2019 päättänyt käynnistää Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisen, jossa
tutkitaan uudet potentiaaliset alueet tuulivoimalle. Voimassa olevissa
maakuntakaavoissa alueelle ei ole esitetty sellaisia merkintöjä tai määräyksiä, jotka
olisivat ristiriidassa suunnitellun hankkeen kanssa.
Hankkeelle laaditaan ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA), jossa vastaavana
viranomaisena toimii Kainuun ELY-keskus. Alustavien suunnitelmien mukaan
Katajamäen alueelle voitaisiin sijoittaa noin 50 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus
maanpinnasta lavan kärkeen olisi korkeintaan 300 metriä. Yksittäisen tuulivoimalan
nimellisteho olisi 5–10 megawattia.
Hankkeessa on tehty alustavia selvityksiä ja mallinnuksia, joita päivitetään erillisinä
toteutettavien YVA- ja kaavaprosessien edetessä. Hankkeen suunnittelun
käynnistämisestä on tiedotettu paikallismedialle osoitetulla tiedotteella sekä erillisellä
asukastiedotteella helmikuun 2021 alussa.
Fortum Oyj esittää seuraavaa menettelyä:
· Kajaanin kaupunki käynnistää oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen
maankäyttö- ja rakennuslain 44§ ja 77§ mukaan siten, että voimaloiden rakennusluvat
voidaan myöntää yleiskaavan perusteella.
· Fortum Oyj esittää, että kaavakonsulttina toimii FCG Finnish Consulting Group Oy.
· Fortum Oyj vastaa kokonaisuudessaan osayleiskaavan laadinnan, selvitysten ja
suunnitelmien kustannuksista sekä kuuluttamis- yms. kuluista. Lisäksi Fortum Oyj
korvaa Kajaanin kaupungille kaavoitukseen liittyvistä viranomaistehtävistä perittävien
maksujen mukaisesti (Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta 30.9.2015 §
71) 8.000 (kahdeksan tuhatta) euroa kaavahankkeen käsittelystä ja kaavoituksen
ohjauksesta.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus hyväksyy Fortum Oyj:n kaavoitusaloitteen kaavoituksen valmistelun
käynnistämisestä Katajamäen tuulivoimapuistoa varten siten, että tuulivoimaloiden
rakennusluvat voidaan myöntää osayleiskaavan perusteella, mikäli kaava hyväksytään
ja se saa lainvoiman.
Fortum Oyj vastaa kokonaisuudessaan osayleiskaavan laadinnan, selvitysten ja
suunnitelmien kustannuksista sekä kuuluttamis- yms. kuluista. Lisäksi Kajaanin
kaupunki perii kaavoituksesta ja muista kaavoitukseen liittyvistä viranomaistehtävistä
perittävien maksujen mukaisesti (Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta
30.9.2015 § 71) Fortum Oyj:ltä 8.000 (kahdeksan tuhatta) euroa kaavahankkeen
käsittelystä ja kaavoituksen ohjauksesta. Kaavanlaatijaksi kaupunki hyväksyy FCG
Finnish Consulting Group Oy:n.
Päätös
Hyväksyi.
Yleiskaavasuunnittelija Ismo Vendelin oli asiantuntijana kokouksessa asian esittelyn
ajan.
Tiedoksi
Fortum Oyj
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§ 66
Kaupunginjohtajan palkan tarkistaminen
KAJDno-2020-19
Valmistelija / lisätiedot:
Hannu Westerinen
hannu.westerinen@kajaani.fi
Vs. henkilöstöjohtaja
Kaupunginjohtajan palkkauksen tasoa on tarkasteltu käyttäen lähteenä
Tilastokeskuksen kuntasektorin palkkatilastoa 20 001 - 50 000 asukkaan kunnissa
maksetuista keskimääräisistä tehtäväkohtaisista palkoista ja kokonaisansioista.
Kaupunginjohtajan tehtäväkohtainen palkka edellä mainitun kokoisissa kunnissa on
keskimäärin 9.969 eur / kk ja kokonaisansio 10 330 eur / kk. Kajaanin
kaupunginjohtajan tämän hetkinen kokonaisansio on 1.3.2021 tilanteen mukaan
9.844,09 eur / kk.

Ehdotus
Esittelijä: Tuija Aarnio, Hallintojohtaja
Kaupunginjohtajan palkkaa korotetaan niin, että kokonaisansio on 1.4.2020 lukien
10.144,09 eur / kk.

Päätös
Hyväksyi.
Vs. henkilöstöjohtaja Hannu Westerinen oli asiantuntijana kokouksessa asian
esittelyn ajan.
Kaupunginjohtaja Jari Tolonen poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
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Yhteistyötoimikunta, § 8,23.03.2021
Kaupunginhallitus, § 67, 30.03.2021
§ 67
Henkilöstöraportti 2020
KAJDno-2021-280
Yhteistyötoimikunta, 23.03.2021, § 8
Valmistelijat / lisätiedot:
Hannu Westerinen
hannu.westerinen@kajaani.fi
Vs. henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 Henkilöstöraportti 2020
Vuoden 2020 henkilöstöraportti on koottu Kuntatyönantajien ohjeiden mukaisesti, ja
raporttiin on koottu keskeisiä tunnuslukuja koko kaupungin henkilöstön osalta
mukaan lukien myös liikelaitokset.
Ehdotus
Esittelijä: Hannu Westerinen, Vs. henkilöstöjohtaja
Yhteistyötoimikunta merkitsee tiedoksi.
Päätös
Merkitsi tiedoksi.

Kaupunginhallitus, 30.03.2021, § 67
Valmistelija / lisätiedot:
Hannu Westerinen
hannu.westerinen@kajaani.fi
Vs. henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 Henkilöstöraportti 2020, valmis
Vuoden 2020 henkilöstöraportti on koottu Kuntatyönantajien ohjeiden mukaisesti, ja
raporttiin on koottu keskeisiä tunnuslukuja koko kaupungin henkilöstön osalta
mukaan lukien myös liikelaitokset.
Henkilöstöraportti on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 23.3.2021.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus merkitsee henkilöstöraportin tiedoksi ja vie sen edelleen tiedoksi
kaupunginvaltuustolle.
Päätös
Hyväksyi.
Vs. henkilöstöjohtaja Hannu Westerinen oli asiantuntijana kokouksessa asian esittelyn
ajan.
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Kaupunginhallitus, § 118,23.05.2017
Kaupunginvaltuusto, § 46,05.06.2017
Kaupunginhallitus, § 68, 30.03.2021
§ 68
Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valinta
KAJDno-2017-723
Kaupunginhallitus, 23.05.2017, § 118
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan
keskusvaalilautakunta. Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita
on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen,
jossa he tulevat jäsenten sijaan.
Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa
edellisissä kuntavaaleissa (vuoden 2017 vaalit) esiintyneitä äänestäjäryhmiä.
Kunnallisvaaleissa v. 2017 ehdokkaita asettivat seuraavat ryhmittymät:
Vihreä liitto
Suomen Kristillisdemokraatit
Perussuomalaiset
Suomen Keskusta
Vasemmistoliitto
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Kansallinen Kokoomus
Vaalin toimittamisen osalta kuntalain 105 § sekä tasa-arvolain 4a §.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se
valitsee Kajaanin kaupungin keskusvaalilautakuntaan puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä ja viisi ei-henkilökohtaista varajäsentä
toimikaudeksi 2017 - 2021 sekä
määrää varajäsenten järjestyksen.
Päätös
Hyväksyi.
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Kaupunginvaltuusto, 05.06.2017, § 46
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
Ehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se
valitsee Kajaanin kaupungin keskusvaalilautakuntaan puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä ja viisi ei-henkilökohtaista varajäsentä
toimikaudeksi 2017 - 2021 sekä
määrää varajäsenten järjestyksen.
Päätös
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen ja valitsi toimikaudeksi
2017 - 2021 keskusvaalilautakuntaan jäseniksi seuraavat:
Varsinaiset jäsenet

Ei-henk.koht. varajäsenet

Puheenjohtaja
Latvakangas Osmo
Varapuheenjohtaja

1. Schroderus Antti

Komulainen Onerva
Kinnunen Kari
Rönkkö Emilia
Väisänen Antero

2. Niemi Jorma
3. Elfving Seppo
4. Immonen Marjatta
5. Ohinmaa Onerva

Kaupunginhallitus, 30.03.2021, § 68
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Vaalilain 14 §:n mukaan keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. Jos
varajäsen on estynyt tai esteellinen, saa kaupunginhallitus tarvittaessa määrätä
väliaikaisen varajäsenen.
Kajaanin keskusvaalilautakuntaan kuuluu viisi varsinaista ja viisi varajäsentä.
Varajäsenistä Marjatta Immonen ja Antti Schroderus ovat ehdokkaina tulevissa
kuntavaaleissa, joten he ovat esteellisiä toimimaan keskusvaalilautakunnassa.

Ehdotus
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Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus valitsee keskusvaalilautakuntaan kaksi väliaikaista varajäsentä
tulevia kuntavaaleja varten.
Päätös
Keskusvaalilautakunnan väliaikaisiksi varajäseniksi valittiin Esko Hanski ja Tuula
Korvuo.
Tiedoksi
Valitut ja em. esteelliset
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Kaupunginhallitus, § 5,12.01.2021
Kaupunginhallitus, § 69, 30.03.2021
§ 69
Äänestyspaikat kuntavaaleissa 2021
KAJDno-2020-897
Kaupunginhallitus, 12.01.2021, § 5
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Kuntavaalien varsinainen äänestyspäivä on su 18.4.2021. Ennakkoäänestys
toimitetaan ke 7.4. - ti 13.4.2021.
Vaalilain mukaisesti kaupunginhallitus päättää vaalipäivän äänestysalueiden
äänestyspaikoista sekä kaupungissa käytettävissä olevista yleisistä
ennakkoäänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista. Yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja
tulee olla riittävä määrä suhteessa äänestäjien määrään ja paikkojen aukioloajat
voivat poiketa toisistaan perustellusta syystä.
Ennakkoäänestyspaikkoja tulee olla kattavasti koko kaupunkialueella ja niiden
aukioloaikojen tulee mahdollistaa äänioikeuden käyttäminen joustavasti. Myös
viikonloppuisin tapahtuva äänestäminen tulee mahdollistaa. Äänestyspaikoista
kaupungintalo ja kauppakeskus Prisma ovat vilkkaimmat ja niissä
äänestysmahdollisuus järjestetään kaikkina päivinä, myös viikonloppuisin. Muiden
paikkojen aukiolopäivät ja -ajat vaihtelevat aiempien kokemusten osoittaman tarpeen
mukaisesti.
Lehtikankaan alueelle valmistui vuonna 2017 uusi monitoimitalo, jossa sijaitsevat
perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja kirjaston tilat. Uusi monitoimitalo otettiin
äänestyspaikaksi vuoden 2018 presidentinvaaleissa; ennakkoäänestys toteutettiin
kirjastossa ja kahden äänestysalueen vaalipäivän äänestys luokkatiloissa; järjestely
toimi hyvin. Tilan käyttöönotto mahdollisti aiemmin käytössä olleen 3 erillisen
äänestyspaikan siirtämisen yhteen rakennukseen ja tehosti näin toimintaa.
Maaliskuussa 2020 Suomeen levinneen Covid19 -viruksen takia Oikeusministeriö ja
Kuntaliitto suosittavat äänestäjien turvallisuuden varmistamiseksi kuntia ottamaan
käyttöön ennakkoäänestyspaikkoja vähintään aiemmissa vaaleissa käytössä
olleen määrän ja mahdollisesti pidentämään äänestyspaikkojen aukioloaikoja lain
sallimissa rajoissa. Prisman ja kaupungintalon äänestyspaikkojen aukioloaikoja
esitetään pidennettäväksi. Tautitilanne vaikuttaa todennäköisesti vielä huhtikuussa
äänestyspaikkojen turvallisuuden varmistamiseen (jonotus, suojautuminen ym.) ja
kotiäänestysmahdollisuuden lisääntyvään käyttöön.
Ehdotus

Kajaanin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
30.03.2021

6/2021

16 (30)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että
- ennakkoäänestyspaikkoina kuntavaaleissa 2021 toimivat kaupungintalo
(Pohjolankatu 13), Kuurnan nuorisotila (Kisatie 28), Lohtajan kirjasto (Menninkäisentie
1 B), tavaratalo Prisma (Veturitie 1), Lehtikankaan monitoimitalo (Rinnekatu 2),
Kylätalo Vanahis (Särkilahdentie 1), AMK:n campusalueen Tieto 2 (Ketunpolku 1) ,
Vuolijoen koulu (Ouluntie 2) ja Otanmäen kirjasto (Uunimiehentie 6).
Ennakkoäänestyspaikat ovat avoinna seuraavasti:
Kaupungintalo
arkipäivisin ke 7.4. - pe 9.4. ja ma 12.4.- ti 13.4. klo 9.00 - 20.00
la 10.4. klo 10.00 - 18.00 ja su 11.4. klo 12.00 - 18.00
Kuurnan nuorisotila
arkipäivisin ke 7.4. - pe 9.4. ja ma 12.4. - ti 13.4. klo 12.00 - 19.00
Lohtajan kirjasto
arkipäivisin ke 7.4. - pe 9.4. ja ma 12.4. - ti 13.4. klo 12.00 - 19.00
Prisma
arkipäivisin ke 7.4.- pe 9.4. ja ma 12.4.- ti 13.4. klo 9.00 - 20.00,
la 10.4 klo 10.00 - 18.00 ja su 11.4 klo 12.00 - 18.00
Lehtikankaan monitoimitalo, kirjasto
arkipäivisin ke 7.4. - pe 9.4 ja ma 12.4. - ti 13.4. klo 12.00 - 19.00
Kylätalo Vanahis
arkipäivisin ke 7.4.- pe 9.4. klo 12.00 - 19.00
AMK:n campusalueen Tieto 2, Lila-kabinetti
arkipäivisin ma 12.4. - ti 13.4. klo 10.00 - 18.00
Otanmäen kirjasto
arkipäivisin ke 7.4 - pe 9.4 klo 12.00 - 19.00
Vuolijoen koulu
arkipäivisin ma 12.4. - ti 13.4. klo 12.00 - 19.00

Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat ovat:
äänestysalue

äänestyspaikka
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1. Keskusta
2. Purola-Puistola
3. Lehtikangas
4. Variskangas
Timperintie 3
5. Laajankangas

Kajaanin Lyseo, Urho Kekkosen katu 1
Purolan päiväkoti, Makkolankatu 18
Lehtikankaan monitoimitalo, Rinnekatu 2
Kainuun ammattiopiston kulttuurialan oppilaitos,

6. Teppana
7. Kuurna
8. Kirkkoaho
9. Kuluntalahti
10. Nakertaja
11. Lohtaja
12. Vuoreslahti
13. Mainua
14. Vuolijoen kirkonkylä
15. Otanmäki

Teppanan koulu, Eliaksentie 4
Kätönlahden koulu, Kätönkuja 7
Kirkkoahon kylätalo, Hannusrannantie 5
Kuluntalahden koulu, Kulunkierto 2
Nakertajan koulu, Jousitie 15
Lohtajan koulu, Satumaantie 1
Vuoreslahden kylätalo, Vuoreslahdentie 973
Mainuan kylätalo, Mainuanniementie 3
Vuolijoen koulu, Ouluntie 2
Otanmäen koulu, Uunimiehentie 10

Lehtikankaan monitoimitalo, Rinnekatu 2

Kaikki varsinaiset äänestyspaikat ovat vaalipäivänä su 18.4.2021 avoinna klo 9.00 -
20.00.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginhallitus, 30.03.2021, § 69
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Vallitsevan koronapandemiatilanteen takia eduskunta hyväksyi kuntalain muutoksen
kuntavaalien 2021 siirtämisestä huhtikuulta kesäkuulle. Uusi varsinainen vaalipäivä on
su 13.6.2021 ja ennakkoäänestyksen kestoa on pidennetty kahteen viikkoon, ajalle ke
26.5. - ti 8.6.2021.
Muutosten johdosta on päivitettävä tammikuussa päätettyjä
ennakkoäänestyspaikkojen aukioloaikoja. Uudet tiedot on ilmoitettava
Oikeusministeriön vaalitietojärjestelmään 8.4.2021 mennessä.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että
- ennakkoäänestyspaikkoina kuntavaaleissa 2021 toimivat kaupungintalo
(Pohjolankatu 13), Kuurnan nuorisotila (Kisatie 28), Lohtajan kirjasto (Menninkäisentie
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1 B), tavaratalo Prisma (Veturitie 1), Lehtikankaan monitoimitalo (Rinnekatu 2),
Kylätalo Vanahis (Särkilahdentie 1), Vuolijoen koulu (Ouluntie 2) ja Otanmäen kirjasto
(Uunimiehentie 6).
Ennakkoäänestyspaikat ovat avoinna seuraavasti:
Kaupungintalo
arkipäivisin (ma - pe) ke 26.5. - ti 8.6.2021 välisenä aikana klo 9.00 - 19.00
la 29.5. ja 5.6. klo 10.00 - 17.00 ja su 30.5. ja 6.6. klo 12.00 - 17.00
Kuurnan nuorisotila
arkipäivisin (ma - pe) ke 26.5. - ti 8.6.2021 välisenä aikana klo 12.00 - 19.00
Lohtajan kirjasto
arkipäivisin (ma - pe) ke 26.5. - ti 8.6.2021 välisenä aikana klo 12.00 - 19.00
Prisma
arkipäivisin (ma - pe) ke 26.5. - ti 8.6.2021 välisenä aikana klo 9.00 - 19.00
la 29.5. ja 5.6. klo 10.00 - 17.00 ja su 30.5. ja 6.6. klo 12.00 - 17.00
Lehtikankaan monitoimitalo, kirjasto
arkipäivisin (ma - pe) ke 26.5. - ti 8.6.2021 välisenä aikana klo 12.00 - 19.00
Kylätalo Vanahis
arkipäivisin ke 26.5. - pe 28.5. ja ke 2.6. - pe 4.6. klo 12.00 - 19.00
Otanmäen kirjasto
arkipäivisin ke 26.5. - pe 28.5. ja ke 2.6. - pe 4.6. klo 12.00 - 19.00
Vuolijoen koulu
arkipäivisin ma 31.5. - ti 1.6. ja ma 7.6. - ti 8.6. klo 12.00 - 19.00

Päätös
Hyväksyi.
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§ 70
Kajaanin kaupunkikonsernin tilinpäätös 2020
KAJDno-2021-153
Valmistelija / lisätiedot:
Joni Partanen
joni.partanen@kajaani.fi
Vs. talousjohtaja
Liitteet

1 Liite_Kajaanin kaupungin tilinpäätös 2020 KH_30.3.2021
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
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 2020 helmi- ja maaliskuussa 2021. Kajaanin kaupungin ja
liikelaitosten yhdistetty tilinpäätös vuodelta 2020 osoittaa alijäämää 11,98 miljoonaa
euroa. Koko Kajaanin kaupungin konsernia koskeva tilinpäätös, johon on yhdistetty
kaupungin tytäryhteisöt, kuntayhtymät ja konsernisuhteessa olevat osakkuusyhteisöt,
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osoittaa vuodelta 2020 alijäämää 16,9 miljoonaa euroa. Kaupungin alijäämä
muodostuu pääasiassa Kainuun Soten toiminnan merkittävästä maksuosuuden
kasvusta, rahoituserien poikkeuksista ja Vuorikadun kampuksen laajennukseen ja
peruskorjaukseen käytetyn rahaston purusta.
Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten tuottojen eli verotulojen, valtionosuuksien,
toiminta- ja rahoitustuottojen kokonaismäärä oli yhteensä 309,9 miljoonaa euroa
vuonna 2020. Käyttötalous- ja rahoituskulujen kokonaismäärä oli puolestaan yhteensä
301,9 miljoonaa euroa vuonna 2020. Käyttötalouden toimintatuottojen määrä oli 34,4
miljoonaa euroa, toimintatuotot vähenivät edellisvuoteen verrattuna 8,8 miljoonaa
euroa. Käyttötalouden toimintakulut (vähennetty valmistus omaan käyttöön) olivat
yhteensä 296,7 miljoonaa euroa ja toimintakulut vähenivät edellisvuodesta 1,4
miljoonaa euroa.
Verotuloja kertyi 141,4 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 3,0 miljoonaa euroa.
Valtionosuuksia kertyi 123,8 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 19,8 miljoonaa euroa.
Rahoitustuottoja kertyi yhteensä 10,3 miljoonaa euroa, ja rahoituskuluja 5,2 miljoonaa
euroa. Pitkäaikaista lainaa nostettiin vuonna 2020 25,0 miljoonaa euroa ja lainoja
lyhennettiin 17,1 miljoonalla eurolla. Lyhytaikaiset lainat vähentyivät 15,1 miljoonaa
euroa. Vuoden vaihteessa kaupungin lainakanta oli yhteensä 126,9 miljoonaa euroa eli
3 471 euroa asukasta kohden.
Vuoden 2020 investointimenot olivat 50,8 miljoonaa euroa ja saadut rahoitusosuudet
investointeihin 0,3 miljoonaa euroa.
Taseen loppusumma vuonna 2020 oli 537,5 miljoonaa euroa. Maa - ja vesialueiden
arvo oli 34,9 miljoonaa euroa, rakennusten arvo 138,5 miljoonaa euroa ja kiinteiden
rakenteiden ja laitteiden arvo 75,5 miljoonaa euroa sekä koneiden, kaluston ja muiden
aineellisten hyödykkeiden arvo oli yhteensä 7,7 miljoonaa euroa. Sijoituksia eli
osakkeita ja osuuksia sekä lainasaamisia oli 76,8 miljoonaa euroa ja
rahoitusarvopapereita ja pankkisaamisia oli yhteensä 189,5 miljoonaa euroa. Omaa
pääomaa taseessa oli 317,3 miljoonaa euroa ja vierasta pääomaa taseessa oli
yhteensä 184,6 miljoonaa euroa.
Konsernitaseen loppusumma vuodelta 2020 oli 1 133 miljoonaa euroa. Konsernin
ulkoiset toimintatuotot olivat 333,3 miljoonaa euroa ja ulkoiset toimintakulut 565,5
miljoonaa euroa. Kajaanin kaupunkikonsernin investointimenot olivat 132,2 miljoonaa
euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kajaanin kaupungin tilikauden 1.1.–31.12.2020 tulos liikelaitoksineen ennen
poistoeroa, varauksia ja rahastosiirtoja on -8 349 648,44 euroa.
Kaupunginhallitus
1. esittää tilikauden 1.1.–31.12.2020 tuloksen -8 349 648,44 euroa käsittelystä
seuraavaa:
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Lisätään poistoeroa -3 682 469,88
Vähennetään varauksia 42 344,16
Vähennetään rahastoja 9 053,17
Tilikauden alijäämä -11 980 720,99 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan kohtaan
edellisten tilikausien yli-/alijäämä.
2. hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2020 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.
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Kaupunginhallitus, § 17,26.01.2021
Kaupunginhallitus, § 71, 30.03.2021
§ 71
Määräaikaisten virkojen perustaminen työllisyyden kuntakokeilun ajalle 1.3.2021-30.6.2023
KAJDno-2021-81
Kaupunginhallitus, 26.01.2021, § 17
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Hämäläinen
risto.i.hamalainen@kajaani.fi
Kehitysjohtaja
Kainuussa käynnistyy 1.3.2021 Kainuun kuntien ja kaupunkien (pl. Puolanka) yhteinen
hallitusohjelman mukainen työllisyyden kuntakokeilu. Kokeilut kestävät 30.6.2023
saakka. Kuntakokeilulla pilotoidaan työllisyydenhoitoa osaksi kuntien pysyvää
palvelurakennetta. Kuntien vastuulle tulevat nuorten, maahanmuuttajien ja vaikeasti
työllistyvien asiakkaiden palvelut.
Kokeilulainsäädäntö on valmistunut ja kokeilussa mukana olevat kunnat vastaavat
työllisyyden kuntakokeilun kohderyhmään kuuluvien työttömien työnhakijoiden
palveluprosessista 1.3.2021 alkaen. Kuntakokeilussa työskentely edellyttää
virkasuhdetta henkilöiltä, jotka hoitavat kuntakokeilulain mukaisia tehtäviä sekä
käyttävät työssään TE-hallinnon URA-käyttöjärjestelmää.
Kuntakokeilun ajalle on tarve perustaa kaksi määräaikaista työllisyysohjaajan virkaa.
Määräaikaiset virat perustetaan kuntakokeilun ajaksi 1.3.2021–30.6.2023.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää perustaa kaksi määräaikaista työllisyysohjaajan virkaa
Kainuun työllisyyden kuntakokeilun ajaksi 1.3.2021–30.6.2023. Palkkaus ja
virkasuhteen ehdot muodostuvat KVTESin mukaisesti.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginhallitus, 30.03.2021, § 71
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Hämäläinen
risto.i.hamalainen@kajaani.fi
Kehitysjohtaja
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Kainuussa käynnistyi 1.3.2021 Kainuun kuntien ja kaupunkien (pl. Puolanka) yhteinen
hallitusohjelman mukainen työllisyyden kuntakokeilu. Kokeilut kestävät 30.6.2023
saakka. Kuntakokeilulla pilotoidaan työllisyydenhoitoa osaksi kuntien pysyvää
palvelurakennetta. Kuntien vastuulle tulevat nuorten, maahanmuuttajien ja vaikeasti
työllistyvien asiakkaiden palvelut.
Kokeilussa mukana olevat kunnat vastaavat työllisyyden kuntakokeilun
kohderyhmään kuuluvien työttömien työnhakijoiden palveluprosessista 1.3.2021
alkaen. Kuntakokeilussa työskentely edellyttää virkasuhdetta henkilöiltä, jotka
hoitavat kuntakokeilulain mukaisia tehtäviä sekä käyttävät työssään TE-hallinnon URA-
käyttöjärjestelmää.
Kuntakokeilun ajalle on jo aiemmin perustettu kaupunginhallituksen päätöksellä
26.1.2021 § 17 kaksi määräaikaista työllisyysohjaajan virkaa kuntakokeilun ajaksi
1.3.2021–30.6.2023. Työllisyyspalveluihin on rekrytoitu sen jälkeen uusi
työllisyysohjaaja nuorten palveluihin, mikä aiheuttaa tarpeen perustaa yksi uusi
määräaikainen kolmas virka kuntakokeilun ajaksi.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää perustaa määräaikaisen työllisyysohjaajan viran Kainuun
työllisyyden kuntakokeilun ajaksi 1.3.2021–30.6.2023. Palkkaus ja virkasuhteen ehdot
muodostuvat KVTESin mukaisesti.
Päätös
Hyväksyi.
Kehitysjohtaja Risto Hämäläinen oli asiantuntijana kokouksessa asian esittelyn ajan.
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§ 72
Kuntalaisaloite: Maksuttomat kuukautistuotteet kajaanilaisille nuorille
KAJDno-2020-1516
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite, NUVA aloite kuukautistuotteista 21.10.2020
Kajaanin nuorisovaltuusto on tehnyt kaupungille aloitteen, että kaupunki ryhtyy
jakamaan ilmaisia kuukautissuojia kajaanilaisille nuorille. Tavoitteena ilmaisjakelulla
olisi vähentää ns. kuukautisköyhyyttä nuorten keskuudessa. Tutkimusten mukaan
kuukautissuojien kustannukset ovat 2 - 10 € / kk. Skotlanti päätti marraskuussa 2020
ensimmäisenä valtiona maailmassa ryhtyä jakamaan ilmaisia kuukautissuojia kaikille
tarvitseville.
Aloitteesta on pyydetty lausunnot Kainuun Sotelta, sivistystoimelta ja
koulutusliikelaitokselta.
Vastauksissa todetaan, että viimesijainen toimeentuloturva myös nuorilla on
toimeentulotuki. Vanhemmille maksetaan lapsilisää lasten elatuksesta aiheutuvien
kustannusten korvaamiseksi siihen saakka, kun lapsi täyttää 17 vuotta. Käytännön
toteuttamisessa tulisi ratkaista asia, kuinka jakelu toteutetaan vain kajaanilaisille, ei
esim. täällä opiskeleville muunkuntalaisille ja vastaavasti, kuinka esim. toisilla
paikkakunnilla opiskelevat kajaanilaiset opiskelijat saisivat vastaavan
edun. Tarvikkeiden jakelu vaatisi organisointia ja valvontaa, joka sitoo työvoimaa.
Soten lausunnossa esitetty tarvikkeiden kustannusvaikutus olisi 10.000 - 30.000 € /
vuosi riippuen käyttäjien määrästä.
Eduskunnan hyväksymä oppivelvollisuuden laajentaminen ja maksuttomat
oppimateriaalit tukevat alle 20-vuotiaiden nuorten taloudellista asemaa
huomattavasti syksystä 2021 alkaen. Kaupunki toteuttaa parhaillaan
kaupunginvaltuuston hyväksymää talouden sopeuttamisohjelmaa. Omilla päätöksillä
tehtävät palvelujärjestelmän laajennukset eivät ole tässä taloudellisessa tilanteessa
perusteltuja.
Vastaavaa, vähävaraisille jaettavaksi esitettyä ilmaisjakelua koskevaa aloitetta on
käsitelty kuluvan vuoden tammikuussa Helsingin kaupungilla. Aloitteeseen
antamassaan vastauksessa sosiaali- ja terveyslautakunta viittaa joitakin vuosia sitten
tehtyyn eduskunta-aloitteeseen kuukautistuotteiden ALV-verokannan alentamiseksi
24 %sta. Verokannan muutosta ei ole toteutettu.

Ehdotus
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Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kajaanin kaupunki ei aloita aloitteessa esitettyä ilmaisten kuukautissuojien jakelua
kajaanilaisille nuorille.
Kajaanin kaupunki pitää valtakunnallisen ratkaisun saamista asiaan parempana, kuin
yksittäisten kuntien tekemiä erillisratkaisuja ja kannustaa tekemään aloitteen
valtakunnan tasolla.
Kajaanin kaupunki suosittelee sekä ekologisena että taloudellisena vaihtoehtona ns.
kuukupin käytön harkitsemista kaikille niille, joille sen käyttö on mahdollista.
Päätös
Asia palautettiin valmisteluun.
Tiedoksi
Aloitteen tekijät
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§ 73
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.
Hallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 6 Hengityssuojainten hankinta 2021 -2022, 23.03.2021
Hankintapäätös (Kainuun hankintarengas):
§ 11 Suojavaatteiden vuokrauspalvelut 2021-2023 +(2), 09.03.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 2 Digikokous 3.0 -hankkeen hankepäällikkö ja kaksi asiantuntijaa, 17.03.2021
Kaupunginjohtaja
Avustuspäätös:
§ 8 Yrityspalveluseteli Kainuun Vuokraosake Oy, 10.03.2021
§ 9 Yrityspalveluseteli PRK Rakennus Kemppainen Oy, 18.03.2021
§ 10 Yrityspalveluseteli Kajaanin Hautauspalvelu Oy, 18.03.2021
Pysäköinninvalvoja
Muu päätös:
§ 1 Siirtoajoneuvojen luovuttaminen Kainuun Auto ja Varaosa Oy:lle, 10.03.2021
Työllisyyspäälikkö
Avustuspäätös:
§ 13 Kajaani Venäjä- Seura ry:n kuntalisähakemus, 10.03.2021
§ 14 Kajaani Venäjä- Seura ry:n kuntalisähakemus, 10.03.2021
§ 15 Kajaanin Seudun Invalidit ry:n kuntalisähakemus, 11.03.2021
§ 16 Lehtikankaan Asukasyhdistys ry:n kuntalisähakemus, 11.03.2021
§ 17 Lehtikankaan Asukasyhdistys ry:n kuntalisähakemus, 11.03.2021
§ 18 Kajaanin Seudun Invalidit ry:n kuntalisähakemus, 11.03.2021
§ 19 Kajaanin Työvoima Yhdistys ry:n kuntalisähakemus, 19.03.2021
§ 20 Spartak Kajaani ry:n kuntalisähakemus, 19.03.2021
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus ei käytä otto-oikeuttaan ja siirrä asioita käsiteltäväkseen.
Päätös
Hyväksyi.
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§ 74
Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat
KAJDno-2020-1537
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Kokousten pöytäkirjat:
Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto 17.3.2021
Kainuun pelastuslautakunta 18.3.2021
Elinkeinojaosto 19.3.2021
Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto 23.3.2021

Tiedoksi merkittävät:
Iltakouluasiat, ryhmäkokoustilat ja kokousaikataulu, oheisliite
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhalllitus merkitsee tiedoksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan ja siirrä
asioita käsiteltäväkseen.
Päätös
Hyväksyi.
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Muutoksenhakukielto
§62, §63, §64, §65, §66, §67, §70, §73, §74
Muutoksenhakukielto
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
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Oikaisuvaatimus
§68, §69, §71, §72
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.

