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Saapuvilla olleet jäsenet
Vesa Kaikkonen, puheenjohtaja
Helena Ohtonen, 1. varapuheenjohtaja, saapui 15:01
Eila Aavakare, saapui 15:06
Tero Paukkeri
Toivo Sistonen, saapui 15:01
Muut saapuvilla olleet
Milla Tikkanen, Työllisyysasiantuntija/TYP-johtaja, sihteeri
Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, saapui 15:10
Allekirjoitukset

Vesa Kaikkonen
Puheenjohtaja

Milla Tikkanen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
16.09.2020

Pöytäkirja on tarkastettu kokouksessa

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja julkaistaan Kajaanin kaupungin verkkosivuilla 18.9.2020 alkaen

Milla Tikkanen, sihteeri
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§ 14
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valmistelija / lisätiedot:
Milla Tikkanen
milla.tikkanen@kajaani.fi
Työllisyysasiantuntija/TYP-johtaja
Ehdotus
Esittelijä: Milla Tikkanen, Työllisyysasiantuntija/TYP-johtaja
Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.
Päätös
Hyväksyi.
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§ 15
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Milla Tikkanen
milla.tikkanen@kajaani.fi
Työllisyysasiantuntija/TYP-johtaja
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, Työllisyysasiantuntija/TYP-johtaja
Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyi.
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§ 16
Työllisyysjaoston talousarvio vuodelle 2021
KAJDno-2020-853
Valmistelija / lisätiedot:
Milla Tikkanen
milla.tikkanen@kajaani.fi
Työllisyysasiantuntija/TYP-johtaja
Liitteet

1 Liite Työllisyyspalvelujen talousarvio 2021
Palkkatukityöllistäminen
Palkkatyöllistämisellä hoidetaan kaupungin lakisääteinen työllistämisvelvoite eli
työllistetään TE-toimiston osoittamat velvoitetyöllistetyt kokoaikaiseen puolen vuoden
työsuhteeseen (25 htv). Lisäksi esitetään varattavaksi määräraha
pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työllistämiseen (n. 25 htv).
Avustukset
Kumppaniksi ry:n ja kaupungin välillä allekirjoitettiin työpajatoiminnan järjestämistä
koskeva sopimus 11.1.2019. Sopimuksen mukaan vuoden 2021 toiminta-avustuksen
suuruutta ei ole vielä määritelty. Tämän vuoden talousarviossa määrärahaa on
varattu 350 000 euroa. Talousarviossa 2021 esitetään varattavaksi tarkoitukseen
saman suuruinen määräraha.
Nuorten Ystävät ry:n Klubitalo Tönärille esitetään varattavaksi 30 000 euron suuruinen
avustusmääräraha. Tänä vuonna avustuksen suuruus on 30 000 euroa. Nuorten
Ystävät ry:n Klubitalon Tönärin toimintaa voidaan tukea lisäksi
palkkatukityöllistämisen kautta, niin että kaupungille palkkatukityöllistetty henkilö
siirretään työskentelemään Klubitalolle. Henkilö voi olla myös velvoitetyöllistettävä, jos
sopiva työllistettävä vuoden aikana tehtävään löytyy.
Kainuulaisille yrityksille ja kajaanilaisille yhdistyksille myönnettävään kuntalisään
esitetään varattavaksi 150 000 euroa. Samansuuruinen määräraha on myös tämän
vuoden talousarviossa.
Kajaanin Ammattikorkeakoulu opiskelijoiden kesätyöseteleihin esitetään
varattavaksi 10 000 euroa. Saman suuruinen määräraha on myös tämän vuoden
talousarviossa.
Hankkeet
Projekteihin esitetään varattavaksi 30 000 euroa. Määrärahalla voidaan rahoittaa
ulkopuolisia hankkeita, jos siihen katsotaan olevan tarkoituksenmukaista myöntää
kuntarahoitusta. Esimerkiksi määrärahaa voidaan käyttää tulevan työllisyydenhoidon
kuntakokeilun kohderyhmälle suunnattuihin hankkeisiin.
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Työllisyyspalvelut (ent.TYP-toiminta)
Tulosyksikköön varatulla määrärahalla maksetaan Kajaanin kaupungin
työllisyyspalveluiden henkilöstön palkat. (Työllisyyspäällikön/TYP-johtajan, työllisyys- ja
yrityskoordinaattorin sekä palveluohjaajan palkka- ym. kustannukset) Henkilöstö
hoitaa myös TYP- asiakkaita ja työllisyyspäällikön tehtävään kuuluu Kainuun
kuntakokeilun koordinointi.
Työmarkkinatuen kuntarahoitusosuus
Työmarkkinatuen kuntarahoitusosuuteen esitetään varattavaksi 2,8 milj.euron
suuruinen määräraha. Vuoden 2020 talousarvioon tarkoitukseen varattiin 2,9 milj.
euroa.
Työllisyyspalveluiden talousarvioon 2021 arvioidaan kertyvän yhteensä
toimintatuottoja 597 311 € ja toimintakuluja -5 041 833 €. Työllisyyspalveluiden
toimintakate vuodelle 2021 on -4 444 522 € (TA2020 -4 573 643 €)

Ehdotus
Esittelijä: Milla Tikkanen, Työllisyysasiantuntija/TYP-johtaja
Päätös
Päätös
Hyväksyi.
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§ 17
Työllisyydenhoidon kuntalisän myöntämisen perusteet
KAJDno-2020-1177
Valmistelija / lisätiedot:
Milla Tikkanen
milla.tikkanen@kajaani.fi
Työllisyysasiantuntija/TYP-johtaja
Kajaanilaisilla yhdistyksillä ja yrityksillä on ollut vuodesta 2015 alkaen mahdollisuus
saada kuntalisää, kun ne työllistävät kajaanilaisen pitkäaikaistyöttömän tai työttömän
työnhakijan oppisopimustyösuhteeseen ammatillisiin perustutkinto-
opintoihin. Vuoden 2018 alusta kuntalisää on ollut myös mahdollisuus saada alle 30-
vuotiaan kajaanilaisen työttömän nuoren palkkakustannuksiin. Kuntalisää on
voitu myöntää silloin, kun työllistävä yritys on kainuulainen tai valtakunnallinen, jonka
toimipaikka on Kainuussa. Työllistettävän henkilön on pitänyt olla kajaanilainen.
Kuntalisää koskeva hakemus on pitänyt tehdä Kajaanin kaupungin työllisyyspalveluille
kaupungin kotisivulla olevalla lomakkeella kuukauden kuluessa työsuhteen
alkamisesta. Muussa tapauksessa tuki on voitu myöntää alkavaksi sen kuukauden
alusta, jolloin hakemus on jätetty.
Nykyinen kuntalisä on voitu myöntää kainuulaiselle yritykselle, kun he työllistävät
- kajaanilaisen pitkäaikaistyöttömän (työttömänä väh. 12 kk 14 kk aikana) vähintään 35
kalenteriviikoksi, mikäli yritys saa työllistämiseen työvoimahallinnon palkkatukea.
Mikäli yritys ei saa pitkäaikaistyöttömän työllistämiseen palkkatukea, työsuhteen tulee
kestää vähintään kuusi (6) kuukautta.
- alle 30-vuotiaan kajaanilaisen työttömän nuoren vähintään kuudeksi (6) kuukaudeksi
- kajaanilaisen työttömän oppisopimustyösuhteeseen ammatillisiin perustutkinto-
opintoihin (myös tutkinnon osiin).
Kuntalisää on ollut mahdollista saada pitkäaikaistyöttömän työllistämiseen enintään
35 kalenteriviikon ajalta tai enintään kuuden (6) kuukauden ajalta riippuen siitä, saako
yritys työllistämiseen palkkatukea vai ei.
Nuoren työttömän työllistämiseen kuntalisää on maksettu työsuhteen
voimassaoloajalta, kuitenkin enintään 35 kalenteriviikolta.
Oppisopimuskoulutukseen kuntalisää on ollut mahdollista saada enintään kolmen (3)
vuoden ajalta.
Kuntalisän määrä on 300,00 euroa kuukaudessa työntekijää kohden. Yrityksellä on
mahdollisuus hakea kuntalisän lisäksi Kainuun TE-toimistolta palkkatukea
työllistämisen kustannuksiin, mutta se ei ole ehto kuntalisän saamiselle. Yhdessä
muiden tukien kanssa kuntalisä voi kattaa enintään 50 % palkkauskustannuksista.
Kuntalisä myönnetään de minimis -ehdon alaisena eli vähämerkityksisenä tukena.
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Nykyinen kuntalisä on voitu myöntää kainuulaiselle yhdistykselle, kun he työllistävät
- kajaanilaisen työttömän työnhakijan, joka on saanut työmarkkinatukea
työttömyyden perusteella vähintään 300 päivää vähintään 35 kalenteriviikoksi tai
- alle 30-vuotiaan työttömän nuoren vähintään kuudeksi (6) kuukaudeksi tai
- palkkatukeen oikeutetun työttömän työnhakijan oppisopimustyösuhteeseen
ammatillisiin perustutkinto-opintoihin (myös tutkinnon osiin). Kuntalisää voidaan
maksaa enintään kolmen vuoden ajan.
Kuntalisän suuruus on enintään 300,00 euroa kuukaudessa palkattua työllistettyä
kohden. Mikäli työllistetty on kaupungin työmarkkinatuen maksuosuuden piirissä,
kuntalisän suuruus on enintään kuntaosuuden määrän verran. Kuntalisä tulee käyttää
työntekijän palkkakulujen ja lakisääteisten työnantajakulujen kattamiseen. Työntekijän
työaika pitää olla vähintään 65 %. Kuntalisän edellytyksenä on TE-toimiston myöntämä
palkkatuki, lukuun ottamatta oppisopimustyösuhdetta, johon välttämättä ei myönnetä
palkkatukea koko ajalle. Kuntalisää maksetaan työsuhteen voimassaoloajalta,
kuitenkin enintään 35 kalenteriviikolta, paitsi oppisopimustyösuhteessa enintään
kolmen vuoden ajalta.
Kuntalisää myönnettäessä yhteenlasketut tuet (palkkatuki, kuntalisä, koulutuskorvaus
ja mahdolliset muut avustukset) eivät saa ylittää kokonaispalkkakustannuksia.
Mahdollinen ylitys vähentää kuntalisää.
Kuntalisän myöntämisen ehtoja ehdotetaan muutettavaksi niin, että se olisi
kainuulaisille yrityksille ja yhdistyksille entistäkin helpompaa ja yksinkertaisempaa.
Kuntalisän hakemista sekä tilitystä ehdotetaan muutettavaksi sähköiseksi Kajaanin
kaupungin verkkosivuston uudistuksen yhteydessä, jotta kuntalisän prosessi olisi
mahdollisimman sujuva ja nopea kaikille toimijoille.
Ehdotus
Esittelijä: Milla Tikkanen, Työllisyysasiantuntija/TYP-johtaja
Työllisyysjaosto hyväksyy, että kuntalisän myöntämisen ehtoja muokataan 1.1.2021
alkaen. Kuntalisää myönnetään 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 myöntää kuntalisää 400 €/kk per työllistettävä henkilö, kuitenkin
siten, että tukikatto on 3200 €/hlö (8 kk x 400 €/kk). Tuki myönnetään minimissään
yhdelle kuukaudelle. Viikkotyöajan on oltava vähintään 18 h/vko ja työstä on
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maksettava työehtosopimuksen mukainen palkka. Jos alalla ei ole voimassaolevaa
työehtosopimusta, vähimmäispalkan tulee olla sellainen, että työttömyysturvalain
työssäoloehdon mukainen päivärahaoikeus täyttyy.
Kuntalisää on mahdollista saada myös kajaanilaisen työttömän henkilön
oppisopimustyösuhteeseen ammatillisiin opintoihin (perus- tai täydennyskoulutus).
Oppisopimuskoulutukseen kuntalisää on mahdollista saada kolmen (3) vuoden ajalta.
Kuntalisän määrä on ensimmäisen vuoden aikana 200 €/kk per henkilö ja toisen ja
kolmannen vuoden aikana 100 €/kk per henkilö, kuitenkin siten, että tukikatto on
4800 €/hlö.
Kuntalisää ei voi jatkossa hakea takautuvasti vaan kuntalisähakemus on laitettava
vireille ennen työllistettävän henkilön työsuhteen aloittamista. Kuntalisä on
harkinnanvarainen ja kunta pidättää itsellään oikeuden myöntää tai olla myöntämättä
kuntalisän. Tavoitteena on edelleen tukea pidemmän aikaa työttömänä olleiden
kajaanilaisten henkilöiden työllistymistä, mutta tukea voidaan harkinnanvaraisesti
myöntää myös varhaisemmassa vaiheessa työllistämisen edistämiseksi. Jo myönnetyt
kuntalisät jatkuvat viranhaltijoiden päätöksien mukaisesti. Vuoden 2020 loppuvuoden
aikana tehtävissä viranhaltijanpäätöksissä otetaan huomioon tämä kuntalisän
myöntämisen ehtojen uudistus. Kuntalisä hakemukset ja tilitykset tullaan tekemään
jatkossa sähköisesti, kun Kajaanin kaupungin verkkosivu uudistus toteutuu.
Päätös
Hyväksyi, sillä muutoksella että uudet ehdot tulevat käytäntöön välittömästi.
Tiedoksi
Asianosaiset
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§ 18
Tiedoksi merkittävät asiat
KAJDno-2020-170
Valmistelija / lisätiedot:
Milla Tikkanen
milla.tikkanen@kajaani.fi
Työllisyysasiantuntija/TYP-johtaja
Liitteet

1 Palkkatuella työllistetyt 1.1. - 31.12.2020
2 Liite Työmarkkinatuen kuntarahoitus 2019-2020
Työllistämisen kuntalisä
Henkilöstösihteerin vs. Milla Tikkanen myönsi 18.8.2020, § 12, Kajaanin Huoltokeskus
Oy:lle kuntalisää työttömän työnhakijan palkkakustannuksiin ajalle 17.8.2020 -
18.4.2021. Kuntalisän suuruus on enintään 300,00 euroa/kk eli vuonna 2020 yhteensä
enintään 1 200, 00 euroa ja vuonna 2021 enintään yhteensä 1200,00 euroa.
Henkilöstösihteerin vs. Milla Tikkanen myönsi 12.8.2020, § 11, Pekka Heikkinen &
kumpp. Oy:lle kuntalisää leipäpuodin ja kahvilamyyjän palkkakustannuksiin ajalle
1.8.2020 - 30.4.2021. Yritys saa henkilön palkkaamiseen palkkatukea ajalle 1.8–
31.1.2021, jonka vuoksi palkkatuen ajalta kuntalisän enimmäismäärä on yhteensä
900 euroa, noin 150e/kk ja 1.2 alkaen enintään 300 euroa/kk, yhteensä 600 euroa.
Henkilöstösihteerin vs. Milla Tikkanen myönsi 4.8.2020, § 10, Montessoripäiväkoti Kiva
Paikka Oy:lle kuntalisää yksilöavustajan palkkakustannuksiin ajalle 3.8.2020 -
31.1.2021 Kuntalisän suuruus on enintään 300,00 €/kk eli vuonna 2020 enintään 1 500
euroa ja vuonna 2021 enintään 300 euroa, yhteensä enintään 1 800,00 euroa.
Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen myönsi 22.6.2020, § 9, Kajaanin Huoltokeskus Oy:
lle kuntalisää oppisopimusopiskelijan palkkakustannuksiin 1.6.–30.9.2020. Kuntalisän
suuruus on enintään 300,00 euroa/kk eli yhteensä enintään 1 200,00 euroa.
Kesätyösetelin myöntäminen Kajaanin Ammattikorkeakoulun opiskelijoille
Henkilöstösihteeri myönsi 10.6.2020, § 8, 14 Kajaanin Ammattikorkeakoulun
opiskelijalle 300,00 euron suuruisen kesätyösetelin.
Palkkatuella työllistetyt
Liitteenä on kaupungin palkkatuella työllistettyjen määrä 1.1.- 31.8.2020. Palkkatuella
työllistettyjen määrän vähenemiseen kevään ja kesän aikana on vaikuttanut
velvoitetyöllistettyjen määrän väheneminen ja koronapandemian vaikutus
palkkatukipaikkojen määrään lomautusten takia.
Työmarkkinatuen kuntarahoitusosuus
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Liitteenä on taulukko työmarkkinatuen kuntarahoitusosuudesta ja maksuosuuden
piirissä olevista henkilöistä vv. 2019–2020.

Ehdotus
Esittelijä: Milla Tikkanen, Työllisyysasiantuntija/TYP-johtaja
Työllisyysjaosto merkitsee tiedoksi.
Päätös
Merkitsee tiedoksi.
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Muutoksenhakukielto
§14, §15, §16, §18
Muutoksenhakukielto
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
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Oikaisuvaatimus
§17
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.

