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Saapuvilla olleet jäsenet
Teuvo Hatva, puheenjohtaja
Eero Suutari, 1. varapuheenjohtaja
Auli Halonen
Helena Ohtonen
Marjatta Immonen
Pasi Kilpeläinen
Päivi Fonselius
Silja Keränen
Tea Heikkinen
Tero Paukkeri
Jouni Lämpsä, varajäsen
Muut saapuvilla olleet
Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, sihteeri
Eila Aavakare
Tiina Kyllönen
Aki Räisänen
Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja
Tarja Lempeä, Talousjohtaja
Lucina Hänninen, Sivistysjohtaja
Poissa

Miikka Kortelainen, 2. varapuheenjohtaja
Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, esittelijä

Allekirjoitukset

Teuvo Hatva
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
02.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu
kokouksessa.

Tuija Aarnio
Sihteeri
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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja julkaistaan Kajaanin kaupungin verkkosivuilla 5.11.2021 alkaen.

Tuija Aarnio, hallintojohtaja
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§ 243
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Iltakouluasia:
Tutustuminen Kajaanin Lyseoon klo 15.00 alkaen.
Päätös
Hyväksyi.
Iltakouluasiana klo 14.00 - 14.25 oli Löytösuon tuulivoimahanke, Ilmatar Energy Oy
Jussi Mäkinen.
Kaupunginjohtajan poissa ollessa esittelijänä toimi hallintojohtaja Tuija Aarnio.
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§ 244
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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§ 245
Takauksen myöntäminen Kajaanin etelä- ja länsipuolen kylien valokuituverkon
rakentamishanke, II vaihe
KAJDno-2020-107
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Lempeä, Risto Hämäläinen
tarja.lempea@kajaani.fi, risto.i.hamalainen@kajaani.fi
Talousjohtaja, Kehitysjohtaja
Siikaverkko Osuuskunta hakee kaupungin takausta valokuituverkon
rakentamiseen Kajaanin etelä- ja länsiosan kylien alueelle. Siikaverkko osuuskunta
rakentaa laajakaistayhteydet kaikkien saataville koteihin, yrityksiin ja muihin
toimipisteisiin seuraaville Kajaanin kaupungin alueille: Otanmäki, Kytökoski,
Saaresmäki, Koutaniemi, Parkinniemi, Hevossuo, Teerisuo, Murtomäki, Lehtovaara,
Lahnasjärvi, Koivukylä, Hatulanmäki ja Halla-aho. Rakennushanke toteutetaan
5.11.2023 mennessä.
Osuuskunta on perustettu 2013 ja sen kotipaikka on Siikalatva. Osuuskunta on
rakentanut valokuituverkkoa Kestilään, Rantsilaan, Pulkkilaan ja Piippolaan sekä
Haapavedelle. Kajaanissa on aloitettu I -vaiheen rakentamishankkeen toteutus 8
/2021. Osuuskunnan omistajina on noin 1.000 osuuskunnan jäsentä, ja sen talous on
tasapainoisella pohjalla. Osk:n valokuituverkon operaattorina toimi alunperin
oululainen Netplaza, joka on nykyisin osa Cinia-konsernia, eli verkkopalvelu on
nykyisin Cinian palvelu.
Kajaanin etelä- ja länsiosan kylien valokuituverkon rakentaminen tukee
kaupunkistrategian digitalisaation lisäämisen ja hyödyntämisen tavoitteita sekä
elinvoimaohjelman ja edelleen kylä- ja kaupunginosaohjelman yksilöidympiä
tavoitteita tietoliikenneyhteyksien kehittämiseksi. Hanke toteuttaa
maakuntavaltuuston tavoitepäätöstä 14.12.2020 peittävän ja kiinteän
laajakaistayhteyden rakentamiseksi koko Kainuun alueelle 2025 mennessä. Erityisesti
maaseudun kiinteä valokuituverkko tukee koronapandemian aikaansaamaa muutosta
työelämässä, kun etätyö kotona ja vapaa-ajan asunnoilla on tullut yleiseksi tavaksi
työnteossa. Siten hanke tukee myös kaupunginvaltuuston pandemian aikana eri
yhteyksissä esittämää tahtotilaa monipaikkaisen ja etätyön kehittämiseksi Kajaanissa
kaupungin vetovoimaa parantaen. Konkreettisesti uuden verkon alueella Oulujärven
ranta-alueilla on paljon osa-aikaisessa käytössä olevia vapaa-ajan asuntoja, joissa
tehdään laajasti etätöitä.
Takauksen myöntämistä puoltavat perusteet:
Kajaanin kaupungin omistajapoliittisten linjausten mukaan (KV 31.5.2021 § 30)
kaupunki voi myöntää takauksen kuntalain ja valtiontukisäännösten mukaisesti
kaupungin alueen kehittämistä tukeviin yleishyödyllisiin
yhteiskuntainfrastruktuurihankkeisiin, esimerkiksi laajakaistarakentamiseen.
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Hanke tukee suoraan hankealueen kylistä voimakkaina esille tulleita tarpeita
nopeiden yhteyksien saamiseksi alueelle, Kajaanin kaupungin omaa kylä- ja
kaupunginosaohjelmaa sekä Kajaanin talousarvion ja taloussuunnitelman
tavoitteita,
Hanke tukee Kainuun maakuntavaltuuston joulukuista periaatelinjausta koko
maakunnan saamiseksi valokuidun ulottuville, Liikenne- ja viestintäviraston
digitaalisen infrastruktuurin strategiaa sekä Euroopan komission tavoitteita
suuren kapasiteetin verkkojen saatavuudesta
Kainuun ELY-keskuksen myöntämän tuen edellytyksenä on ollut, että alueelle ei
markkinaehtoisesti rakennu valokuituverkkoa. Valokuituverkon rakentaminen ei
tapahdu tai ole Siikaverkon aikaisemmissakaan hankkeissa tapahtunut siis
kilpailutilanteessa markkinoilla.
Siikaverkko toimii osuuskuntamuodossa ja verkon asiakkaat ovat samalla
osuuskunnan jäseniä, jonka tarkoituksena on rakentaa verkkoa kajaanilaisten
käyttöön ja omistukseen. Valokuituverkosto on nykyisin samanlaista perusinfraa
kuin esimerkiksi vesi-, viemäri- ja sähköverkko.
Vastavakuutena Siikaverkko voi antaa yrityskiinnityksen.
Takausprovisio 0,5 % lainapääomasta
Yritysvaikutusten arviointi: Yritysten työntekijöiden joustavan ja sujuvan etätyön
mahdollistamisen lisäksi hanke tukee Vuolijoen suoraan alueen yritystoimintaa
tarjoamalla aiempaa nopeammat tietoliikenneyhteydet, jotka sekä tukevat
yritystoiminnan pysyvyyttä, mutta mahdollistavat myös liiketoiminnan kasvattamisen.
Välillisesti hanke tukee Kajaanin yritystoimintaa parantamalla kaupungin
vetovoimaisuutta monipuolisena asuinpaikkakuntana.
Takauksia ja lainoja myönnettäessä on huomioitava kuntalain ja
valtiontukisäännösten määräykset. Takaus ei saa missään tilanteessa vaarantaa
kaupungin kykyä hoitaa lakisääteiset tehtävänsä. Takausta ei saa myöntää, jos
takaukseen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Hallituksen
esityksessä eduskunnalle kuntalaiksi (HE 268/2014) todetaan, että lisäksi kunta voisi
myöntää takauksen tai muun vakuuden, jos se perustuu lain perusteella hyväksyttyyn
tukiohjelmaan tai yksittäiseen tukeen tai liittyy yhteisön täyttämään
palveluvelvoitteeseen. Tällaisia tilanteita ovat tällä hetkellä esimerkiksi
laajakaistarakentaminen, jota koskee komission päätös C(2012) 6182 final.
Kajaanin kaupungin takausvastuut olivat tilinpäätöksen 31.12.2020 mukaan 30,3 milj.
€, josta 30,0 milj. € oli tytäryhtiöiden pitkäaikaisten lainojen takauksia ja loput 0,3 milj.
€ vesi- ja jätevesiosuuskuntien takauksia. Vuonna 2021 Kajaanin kaupunki on
myöntänyt takauksia yhteensä 12,006 miljoonan euron edestä, joista 10,25 miljoonaa
euroa tytäryhteisölle ja 1,756 miljoonaa euroa Siikaverkko Osuuskunnalle.
Kaupungin taloudellinen riski muodostuu taattavien lainojen pääomista ja koroista.
Korkotaso on yleisesti edelleen historiallisen matala, joten lainan korot eivät
merkittävästi kasvata takauksiin liittyvää taloudellista vastuuta nykyisillä korkotasoilla.
Lyhytaikaisen lainan (2v) 1,19 milj. euroa ja pitkäaikaisen lainan (15v) 0,967 milj.
euroa takaaminen eivät muodosta Kajaanin kaupungille merkittävää taloudellista
riskiä, eivätkä vaaranna kaupungin kykyä hoitaa tehtäviään.
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Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki myöntää takauksen
Siikaverkko Osuuskunnan lainoille seuraavasti:
Pankkilainojen 100 % takaukset:
Pitkäaikaiselle lainalle: 967 000 € 15 vuoden laina-aika
Lyhytaikaiselle lainalle: 1 190 000 € 2 vuoden laina-aika. Rakentamisen
siltarahoituksena ennen myönnetyn ELY-tuen maksamista.
Takausprovisio 0,5 % / vuosi kulloisestakin lainapääomasta
Kaupunki vaatii takaukselle riittävän vastavakuuden
Päätös
Hyväksyi.
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Kaupunginvaltuusto, § 29,31.05.2021
Kaupunginhallitus, § 246, 02.11.2021
§ 246
Selvitys vuoden 2020 arviointikertomuksen havainnoista
KAJDno-2021-231
Kaupunginvaltuusto, 31.05.2021, § 29
Valmistelijat / lisätiedot:
Taina Juntunen
taina.h.juntunen@kajaani.fi
Hallintosuunnittelija
Liitteet

1 Liite Arviointikertomus 2020 allekirjoitettu
Ehdotus
Tarkastuslautakunta on jättänyt
- arviointikertomuksen vuodelta 2020 kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ja
- 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
lokakuun 2021 loppuun mennessä.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginhallitus, 02.11.2021, § 246
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Selvitys vuoden 2020 arviointikertomuksen havainnoista
Valtuusto on kokouksessaan 31.5.2021 § 29 päättänyt pyytää tarkastuslautakunnan
arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista ja esityksistä kaupunginhallituksen
selvitykset toimenpiteistä ja aikatauluista, mihin esitysten johdosta
ryhdytään. Valtuuston päätöksen mukaan selvitysten tulee olla valmiina niin, että ne
voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa lokakuun 2021 loppuun mennessä.
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Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle arviointikertomuksen
havainnoista liitteenä olevan selvityksen ja lähettää selvityksen tiedoksi
tarkastuslautakunnalle.
Päätös
Hyväksyi.
Tiedoksi
Tarkastuslautakunta
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Ympäristötekninen lautakunta, § 118,27.10.2021
Kaupunginhallitus, § 247, 02.11.2021
§ 247
Liiketontin 205-5-125-2 (Sotkamontie 7) myyminen tontin vuokralaiselle
KAJDno-2021-1115
Ympäristötekninen lautakunta, 27.10.2021, § 118
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Säkkinen
jari.sakkinen@kajaani.fi
Kaupungingeodeetti
Liitteet

1 Kauppakirjaluonnos, 205-5-215-2 (Sotkamontie 7)
Kajaanin kaupunki on vuokrannut vuokrannut n. 8816 m² suuruisen liiketontin nro
205-5-215-2 (Sotkamontie 7) alunperin Kiinteistö Oy Kajaanin Varikkotie 1:lle 5.
päivänä tammikuuta vuonna 2005 allekirjoitetulla vuokrasopimuksella.
Vuokrasopimusta on täydennetty 11. päivänä lokakuuta vuonna 2007 Lidl Kiinteistöt
Oy:n kanssa solmitulla sopimusmuutoksella, jolla tontin vuokralaiselle on annettu
oikeus polttoaineenjakelun kylmäaseman sijoittamiseen kiinteistölle ja mahdollisuus
sopia sen sijoittamisen ehdoista kylmäasemaa hallinnoivan alivuokralaisen kanssa.
Lidl Kiinteistöt Oy:n edustaja on tiedustellut mahdollisuutta ostaa kyseinen
vuokratontti omaksi. Vuokrasopimuksen mukaan vuokralaisella on osto-oikeus, kun
sopimuksen mukainen rakentamisvelvoite on täytetty, mikäli tontti on edelleen
osoitettu asemakaavassa samaan käyttötarkoitukseen kuin vuokrasopimuksen
solmimisen hetkellä, eikä alue ole rakennuskiellossa asemakaavamuutoksen takia.
Vuokralainen on täyttänyt edellä mainitun rakentamisvelvoitteen, eikä tontin
asemakaavaa ole muutettu tai tontti ole muutoinkaan rakennuskiellossa.
Edellä mainittu maanvuokrasopimus on tehty kaupanvahvistajan vahvistamana ja se
toimii siten kiinteistökaupan esisopimuksena. Sopimuksessa ei ole kuitenkaan sovittu
ennakolta kauppahintaa, vaan sen suhteen viitataan kaupunginvaltuuston
hyväksymään hinnoitteluun. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kauppahinnan tulee
sopimuksen mukaan perustua kaupunginvaltuuston vahvistamiin tonttien hinta-
alueisiin ja alueille vahvistettuihin hintoihin sekä hinnoitteluperiaatteisiin. Valtuuston
päätösten mukaisesti liiketontit hinnoitellaan asuntotonttien hinta-alueiden mukaan
siten, että hinnassa otetaan huomioon asuntotontin maapohjan hinta, jota
tarvittaessa korotetaan 5 %:lla mikäli tontti rajautuu yli 20 metriä leveään puistoon tai
10 %:lla mikäli se rajautuu yli 20 metriä leveään puistoon kahdelta sivulta. Tontin
hintaan lasketaan lisäksi alueelle määritetty rakennusoikeuden hinta 1,5 kertaisena.
Edellä mainituilla perusteilla tontille on myös määritetty vuosittainen maanvuokra,
joka vuonna 2021 on yhteensä 9698,18 euroa. Koska vuokratasoksi kaupungin
vuokraamilla tonteilla on määritetty 4,5 prosenttia tontin arvosta, on tontin arvo
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vuokran perusteella nykyhinnoin laskettuna 215 514,82 euroa. Tontin rakennusoikeus
on asemakaavan mukaan 1990 k-m² eli sen arvo on n. 108 euroa / k-m², mikä vastaa
karkeasti ottaen tontin markkina-arvoa. Mikäli kaupunki päättää myydä tontin,
menetetään vuosittainen vuokratuotto, mutta pääosa tontin myyntihinnasta lasketaan
myyntivoitoksi, joka tukee kaupungin kuluvan vuoden taloutta.
Ostajan kanssa on alustavasti sovittu, että mikäli kaupat voidaan toteuttaa, ne
tehdään Lidl Suomi Ky:n (0301953-2) toimiessa ostajana. Koska kaupunki myy
vuokratontit ainoastaan tontin vuokralaiselle, voidaan kauppakirja allekirjoittaa, kun
vuokraoikeus on siirretty edellä mainitun yhtiön nimiin vuokrasopimuksen 6.2
mukaisella tavalla. Kaupan muut ehdot ovat oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaiset.
Päätöksenteko-oikeus asiassa on kaupunginvaltuuston 31.5.2021 päättämän ja
1.8.2021 voimaan tulleen hallintosäännön 65 §:n mukaan kaupunginhallituksella, kun
myyntihinta alittaa 250 000 euroa.
Lisätietoja asiasta antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, puh. 044 4214 112 tai
etunimi.sukunimi@kajaani.fi
Ehdotus
Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja
Ympäristötekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se myy n.
8816 m² suuruisen liiketontin (KL) nro 205-5-215-2 (Sotkamontie 7) Lidl Suomi Ky:lle (y-
tunnus: 0301953-2) yhteensä 215 514,82 euron kauppahinnalla ja muutoin oheisen
kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin.
Päätös
Teknisen johtajan muutettu päätösehdotus:
Ympäristötekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se myy n.
8816 m² suuruisen liiketontin (KL) nro 205-5-215-2 (Sotkamontie 7) vuokralaiselle
yhteensä 215 514,82 euron kauppahinnalla ja muutoin oheisen
kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin.
Hyväksyi.

Kaupunginhallitus, 02.11.2021, § 247
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Säkkinen
jari.sakkinen@kajaani.fi
Kaupungingeodeetti
Liitteet

1 Kauppakirjaluonnos, 205-5-215-2 (Sotkamontie 7)
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Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Ympäristötekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se myy n. 8816 m²
suuruisen liiketontin (KL) nro 205- 5- 215- 2 (Sotkamontie 7) vuokralaiselle yhteensä
215 514,82 euron kauppahinnalla ja muutoin oheisen kauppakirjaluonnoksen
mukaisin ehdoin.
Päätös
Hyväksyi.
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§ 248
Tarkastuslautakunnan jäsenen muutos toimikaudelle 2021 – 2025
KAJDno-2021-405
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 9.8.2021 valinnut tarkastuslautakuntaan
jäsenen, joka ei Kuntalain 75 §:n 3 kohdan mukaan ole vaalikelpoinen lautakuntaan,
koska häneen läheisessä sukulaissuhteessa oleva henkilö on kaupunginhallituksen
jäsen.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto
- myöntää eron tarkastuslautakunnan jäsen Hannu Suutarille,
- nimeää tarkastuslautakuntaan uuden varsinaisen jäsenen.
Päätös
Hyväksyi.
Tiedoksi
Ao. henkilöt.

Kajaanin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
02.11.2021

19/2021

15 (19)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 249
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.
Hallintojohtaja
Avustuspäätös:
§ 4 Tapahtuma-avustus Kekrijuhla 2021 / Kulttuuriosuuskunta G- voima, 21.10.2021
§ 5 Tapahtuma-avustus Tonttujen joulupiha 11.12.2021 / Kainuun lasten- ja
nuortenkulttuurikeskus ry Kulttura, 21.10.2021
§ 6 Tapahtuma-avustus Kaukaveden Syyssprintit / Kajaanin uimaseura ry, 21.10.2021
§ 7 Tapahtuma-avustus Halloween -luistelu / Taitoluistelijat Kajaani ry, 21.10.2021
§ 8 Tapahtuma-avustus Lasten oikeuksien päivän Lastentapahtuma / MLL:n Kainuun
piiri, 27.10.2021
§ 9 Tapahtuma-avustus Koko kaupungin pikkujoulubileet / Hokki Events Oy, 27.10.2021
Hankintapäätös:
§ 21 Kajaanin Kaupunki MEM Moderni laitehallinta, 27.10.2021
Muu päätös:
§ 5 Kiinnityksen etusijajärjestyksen muutos , 22.10.2021
Kehitysjohtaja
Hankintapäätös:
§ 3 Kajaani 26/7 markkinointimateriaalin toteutus sekä sisällön tuotanto, 26.10.2021
Pysäköinninvalvoja
Ajoneuvon siirtopäätös:
§ 18 Ajoneuvon BMW siirtäminen Sirkunpolku 2 piha-alueelta Heinisuon
varastoalueelle, 27.10.2021
§ 19 Ajoneuvon Citroen Jumper siirtäminen Varistie 8:n piha-alueelta Heinisuon
varastoalueelle, 27.10.2021
Työllisyyspäälikkö
Avustuspäätös:
§ 75 Kajaani Venäjä- Seura ry:n kuntalisähakemus, 25.10.2021
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee päätökset tiedoksi, eikä siirrä päätöksiä otto-oikeudella
käsiteltäväkseen.
Päätös
Hyväksyi.
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§ 250
Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat
KAJDno-2020-1537
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Kokousten pöytäkirjat:
Työllisyysjaosto 27.10.2021
Ympäristötekninen lautakunta 27.10.2021
Sivistyslautakunta 27.10.2021
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta 28.10.2021
Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta 28.10.2021
Tiedoksi merkittävät:
Iltakouluasiat, ryhmäkokoustilat ja kokousaikataulu, oheisliite
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Merkitsee tiedoksi.
Päätös
Hyväksyi.
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Muutoksenhakukielto
§243, §244, §245, §246, §248, §249, §250
Muutoksenhakukielto
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
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Oikaisuvaatimus
§247
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.

