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§ 31
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Rantonen
sirpa.rantonen@kao.fi
Hallintosihteeri
Hallintosäännön 127 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen
aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä.
Kokouskutsu lähetetään sähköisenä jäsenille sekä muille, joilla on läsnäolo- oikeus tai -
velvollisuus toimielimen kokouksessa, vähintään kolme päivää ennen kokousta.
Ehdotus
Esittelijä: Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja
Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.
Päätös
Hyväksyi
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§ 32
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Rantonen
sirpa.rantonen@kao.fi
Hallintosihteeri
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: Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja
Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyi
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§ 33
Koulutusliikelaitoksen talouden seurantaraportti 1.1.-30.9.2021
KAJDno-2020-1528
Valmistelija / lisätiedot:
Piia Rissanen
piia.rissanen@kajaani.fi
Controller
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen tulos ajanjaksolla 1.1.-30.9.2021 on noin
1,46 M euroa ylijäämäinen. Tarkasteluajanjaksolla on kertynyt liikevaihtoa 25,5 M
euroa, josta suurimmat tuloerät ovat ammatillisen koulutuksen ja
lukion valtionosuudet, yhteensä 24,5 M euroa ( 96 % liikevaihdosta). Liikevaihdon
lisäksi liiketoiminnan muita tuottoja on kertynyt syyskuun loppuun mennessä noin
720 000 euroa.
Materiaalien ja palveluiden kustannuskehityksessä näkyy elokuussa alkanut maksuton
toisen asteen opetus. Erityisesti aineiden ja tarvikkeiden ostot ovat kasvaneet aiempiin
vuosiin verrattuna. Ostojen toteuma on syyskuun lopussa 1,5 M euroa. Palveluiden
ostoissa on myös kasvua, mutta toteuma 3,5 M euroa pysyy yhä talousarviossa.
Liikelaitoksen henkilöstömäärä on kasvanut ammatillisen koulutuksen
lisärahapäätösten myötä ja tämä näkyy myös henkilöstökulujen kasvuna erityisesti
syyslukukaudella. Henkilöstökulujen toteuma syyskuun lopussa on 15 M euroa.
Henkilöstömenojen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna on noin +7 %. Liiketoiminnan
muut kulut ovat toteutuneet tarkasteluajanjaksolla odotettua suurempina (yhteensä
4,2 M euroa) ja ylittäneet jaksotetun budjetin. Suurimpana menoeränä liiketoiminnan
muissa kuluissa ovat toimitilavuokrat ja leasinglaitteiden vuokrakustannukset, jotka
ovat nousseet kuluvan vuoden aikana laajennetun oppivelvollisuuden myötä.
Talouden toteumaraportti ajanjaksolta 1.1.-30.9.2021 on esitetty oheisliitteessä ja
esitellään tarkemmin kokouksessa.
Lisätietoja antaa koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen, p. 044 512 4933,
sähköposti etunimi.sukunimi@kao.fi ja controller Piia Rissanen, p. 044 362 5897,
sähköposti etunimi.sukunimi@kajaani.fi
Ehdotus
Esittelijä: Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkitsi tiedoksi.
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§ 34
Koulutusliikelaitoksen talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2024
KAJDno-2021-557
Valmistelija / lisätiedot:
Piia Rissanen
piia.rissanen@kajaani.fi
Controller
Liitteet

1 Liite Kajaanin kaupungin Koulutusliikelaitos talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma
2023-2024.pdf
Kajaanin kaupunginhallitus on 8.6.2021 § 120 antanut ohjeet vuoden 2022
talousarvion ja 2023–2024 taloussuunnitelman laadintaan.
Talousarvio-ohjeen mukaan liikelaitoksen johtokunnan on valmisteltava liikelaitoksen
talousarvio ja -suunnitelma ja esitettävä se valtuustolle tässä ohjeessa esitetyillä
perusteilla ja aikataulussa. Johtokunnan esitys liitetään osaksi kaupunginhallituksen
esitystä talousarvioksi ja -suunnitelmaksi valtuustolle.
Liikelaitoksen talousarvio sisältää tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosan sekä
tuloskortin. Tuloskortissa esitetään liikelaitokselle asetettavat sitovat toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutumista mittaavat tunnusluvut. Talousarvion
laadinnassa tunnistetaan ja arvioidaan myös taloussuunnitelmakauden tavoitteisiin ja
organisaation toimintaan kohdistuvia riskejä. Merkittävimmät riskit ja sisäisen
valvonnan toimenpiteet ovat mukana tuloskortilla.
Kuntalain (365/1995) mukaan valtuusto päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista
toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Koulutusliikelaitoksen valtuustoon
nähden sitovat tavoitteet ovat:
Tuottovaatimus: peruspääoman korko
Tilikauden ylijäämä: >0 euroa ennen varauksia
Koulutusliikelaitoksen liikevaihdon on arvioitu olevan vuonna 2022 noin 33,5 milj. €.
Liikevaihdon suurimmat erät ovat ammatillisen koulutuksen valtionosuus (28,0 M €.)
sekä lukiokoulutuksen valtionosuus (3,7 M €). Tukia ja avustuksia liikelaitokselle
arvioidaan tulevan 1,7 M €, joista suurin osa on hankerahoitusta. Liikelaitoksen tulojen
osalta suurin riski liittyy ammatillisen koulutuksen valtionosuuden arviointiin. Uusi
ammatillisen koulutuksen rahoitusmalli on ollut käytössä vuoden 2018 alusta lähtien
ja KAO on pärjännyt kelluvassa rahoitusjärjestelmässä tähän saakka hyvin. Uuden
mallin mukaisessa rahoitusjärjestelmässä yksittäisen koulutuksen järjestäjän
rahoituksen vuosittaiset vaihtelut voivat kuitenkin olla merkittäviä. Uusi järjestelmä ei
myöskään ole edesauttanut rahoituksen parempaa ennustettavuutta, sillä
huomattavia rahoitushakuja toteutetaan myös rahoitusvuoden aikana. Valtiovalta on
varannut ammatillisen koulutuksen rahoitukseen hieman yli 2 mrd €. Kokonaissumma
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on kiinteä ja kaikki koulutuksen järjestäjät käyvät keskinäistä kilpailua
opiskelijamäärien ja toiminnallisten tulosten kautta.
Henkilöstökuluja koulutusliikelaitokselle on budjetoitu vuodelle 2022 yhteensä 20,3 M
€ eli 60 % liikevaihdosta. Kunnallisen alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa
28.2.2022 asti ja talousarviossa on varauduttu ensi vuodelle 1 %:n palkankorotuksiin.
Palveluiden ja materiaalien ostoihin on varattu vuodelle 2022 määrärahaa yhteensä
7,8 M €, josta aineiden ja tarvikkeiden osuus on 2,2 M € ja palveluiden ostojen 5,6 M.
€. Palveluiden ostojen suurimmat menoerät ovat ateria- ja puhtaanapitopalvelut,
joista puhtaanapitoon kohdistuu ensi vuodelle +1 %:n kustannusten nousu ja
ateriapalveluihin +2 %.
Muihin toimintakuluihin on varattu ensi vuodelle 5,7 M €, josta suurin menoerä ovat
toimitilojen ja leasinglaitteiden vuokrakustannukset (toimitilat 4,6 M € ja leasingit 0,9
M €). Poistojen ja arvonalentumisten arvioitu määrä vuodelle 2022 on yhteensä 1,4 M
€. Tilikauden ylijäämä vuodelle 2022 on 361 000 euroa.
Laajennetun oppivelvollisuuden ja maksuttoman toisen asteen vaikutus näkyy
erityisesti aineiden ja tarvikkeiden ostojen kasvuna (+16 % vuoden 2021 talousarvioon
verrattuna), leasinglaitevuokrissa (+6 %) sekä jonkin verran myös henkilöstökulujen
kasvuna.
Investointimäärärahaa koulutusliikelaitokselle on talousarviossa 900 t. €, joka
kohdistetaan eri koulutusalojen kalustohankintoihin.
Talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2024 on liitteenä ja
kaupunginhallituksen TA-ohje 2022 oheisliitteenä.
Lisätietoja antaa koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen puh: 044 512 4933,
sähköposti etunimi.sukunimi(a)kao.fi, controller Piia Rissanen puh: 044 362 5897
sähköposti etunimi.sukunimi(a)kajaani.fi
Ehdotus
Esittelijä: Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja
Koulutusliikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion vuodelle 2022 ja
taloussuunnitelman vuosille 2023-2024 ja esittää sen edelleen Kajaanin
kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös
Hyväksyi
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§ 35
Kainuun ammattiopiston lukuvuoden 2021-2022 alkaminen
KAJDno-2021-1031
Valmistelija / lisätiedot:
Raimo Sivonen
raimo.sivonen@kao.fi
Rehtori
Liitteet

1 Koulutusliikelaitos_ yhteishaun aloituspaikat_ 2022.pdf
Syyskausi Suomen toisen asteen oppilaitoksissa käynnistyi uuden oppivelvollisuuslain
sekä maksuttoman toisen asteen koulutuksen alla. Valmistautuminen tähän
muutokseen käynnistettiin käytännössä tammikuussa 2021, koska laki ja sitä tukevat
asetukset hyväksyttiin eduskunnassa joulukuussa 2020.
Keskeisimmät haasteet oppivelvollisuuden täytäntöönpanossa oli valmistella
oppivelvollisille maksuttomaan koulutukseen siirtyminen sekä varmistaa
toimintaperiaatteet, millä yhdessä kuntien kanssa pystytään varmistamaan, että
oppivelvollinen on vastaanottanut koulutuspaikan ja myös määritellä valvontatoimet
oppivelvollisuuden noudattamisesta, ns. VALPAS-toimet. Kainuussa ja Koillismaalla on
jo tähänkin saakka pystytty tarjoamaan koulutuspaikka kaikille peruskoulunsa
päättäneille, joten opiskelupaikkojen lukumääräinen tarjoaminen ei ole ollut ongelma.
Oppivelvollisia Kainuussa oli keväällä 746 oppilasta ja Kuusamossa 188.
Koronan vaikutukset eivät enää vuoden 2021 aikana ole vaikuttaneet juurikaan
toimintaan, onneksi toiminta-alueellamme perusopetus on ollut lähiopetuksessa koko
vuoden. Muuten koulutyössä on ollut kuitenkin havaittavissa kasvanutta
opiskelijahuollollista painetta. Yhteydenotot kuraattoreihin ovat pysyneet korkealla
tasolla.
Kainuun ammattiopistossa koulutyö jatkavien opiskelijoiden osalta alkoi maanantaina
2. elokuuta ja uudet opiskelijat tulivat kouluun 9. elokuuta. Heistä yhteishaun kautta
tulleita oli 496 ja jatkuvan haun kautta tulleita 222 opiskelijaa, kokonaisaloittajamäärä
oli 718 opiskelijaa. Aloittaneita oli 42 enemmän kuin oli syksyllä 2020 vastaavassa
tilanteessa. Suosituimmat olivat tekniikan ja liikenteen alan sekä hyvinvointialan
erilaiset tutkintokoulutukset.
Kainuun ammattiopiston kokonaisopiskelijamäärä 18.10.2021 oli yhteensä 3428
opiskelijaa, joista perustutkinnoissa (PT) 2467, ammattitutkinnoissa (AT) 744
opiskelijaa, erikoisammattitutkinnoissa (EAT) 177 opiskelijaa ja VALMA -koulutuksessa
39 opiskelijaa. Opiskelijoista Kajaanin toimipisteisiin oli kirjautunut 2559, Kuusamoon
414 opiskelijaa, Vuokattiin 216 opiskelijaa ja Vantaalle 239 opiskelijaa. Opiskelijoista
oppivelvollisia on 491 ja työvoimakoulutuksessa 112 opiskelijaa.
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Opiskelijoista 18.10.2021 oppisopimuksella opiskelee 900 opiskelijaa. Tämä luku
sisältää myös ns. lyhyet oppisopimukset, missä opiskelija suorittaa jotakin tutkinnon
osaa tai muita opintoja oppisopimuksella.
Ehdotus
Esittelijä: Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja
Johtokunta merkitsee tiedoksi.
Päätös
Merkitsi tiedoksi.
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§ 36
Koulutusliikelaitoksen toisen asteen koulutuksen aloituspaikat kevään 2022
yhteisvalinnassa
KAJDno-2021-1034
Valmistelija / lisätiedot:
Raimo Sivonen, Jaana Leinonen
raimo.sivonen@kao.fi, jaana.leinonen@kajaaninlukio.fi
Rehtori, Kajaanin lukion rehtori
Liitteet

1 Koulutusliikelaitos_ yhteishaun aloituspaikat_ 2022.pdf
Yhteishaku vuonna 2022 toteutetaan 22.2. - 22.3.2022. Koulutuksen järjestäjät
ilmoittavat haun tulokset aikaisintaan 16.6.2022 ja hakijan on ilmoitettava paikan
vastaanottamisesta viimeistään 30.6.2022. Varasijat ovat voimassa 19.8.2022 saakka.
Yhteishakuasetus on muuttunut syksyllä 2021. Yhteishaussa haetaan ammatillisiin
perustutkintoihin, lukiokoulutukseen, vaativan erityisen tuen perusteella
järjestettävään ammatilliseen koulutukseen, tutkintokoulutukseen valmentavaan
TUVA-koulutukseen, työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan TELMA -
koulutukseen sekä kansanopistojen oppivelvollisille suunnattuihin vapaan sivistystyön
linjoille. Lukion oppimäärän, ammatillisen perustutkinnon tai korkeakoulututkinnon
suorittaneet eivät voi enää hakea yhteishaussa.
Kainuun ammattiopisto
Keskeinen KAOn opetustarjontaa säätelevä asiakirja on opetus- ja kulttuuriministeriön
myöntämä järjestämislupa. Järjestämisluvassa on määritelty ne tutkinnot
(perustutkinnot, ammattitutkinnot sekä erikoisammattitutkinnot), mitä koulutuksen
järjestäjä voi myöntää. Toinen keskeinen tieto on rahoituksen pohjan muodostava
tieto koulutuksen järjestäjän enimmäisopiskelijavuosista. Kajaanin kaupungilla
ammatillisen koulutuksen järjestämisluvassa opiskelijavuosien vähimmäismäärä on
2561. Lisäksi opiskelijavuosia kerryttävät ammattitutkinnot ja erityisammattitutkinnot
sekä työvoimakoulutus.
Ammatilliseen koulutukseen hakeutumisessa on kaksi väylää: yhteishaku sekä jatkuva
haku. Yhteishakuun esitetään ne tutkinnot, mihin oppilaitoksella on järjestämislupa
sekä valmius toteuttaa opinnot. Se, mitä määriä yhteishakuun tarjotaan, menettää
sinällään keskeisen ohjaavan merkityksen, koska jatkuvan haun kautta hakijoita voi
tulla tutkintoihin ympäri vuoden. Mikäli haettaviin ryhmiin on runsaasti hakijoita
yhteishaussa, yhteishakujärjestelmä ohjaa opiskelijoita varasijojen kautta muihin
opintoihin tai opiskelija voi hakeutua jatkuvan haun avulla haluamiinsa opintoihin.
Mikäli yhteishaussa hakijoita on vähän, jatkuvalla haulla pyritään täydentämään ja
hankkimaan lisää opiskelijoita.
Työvoimakysyntä tällä hetkellä on käytännössä kaikilla elinkeinosektoreilla
voimakasta. Muutos vuoden takaiseen on ollut voimakas ja työvoiman kysynnän
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ennustaminen aloittain on hankalaa. Työvoimakysynnän suuntaaminen myös
vastaavaan koulutuskysyntään ei ole kuitenkaan helppoa. Hakijat eivät välttämättä
suuntaudu niille aloille, missä olisi suurin työvoimatarve, hakijoiden kiinnostuksen
pohjalla on myös muita tekijöitä. Koulutustarjonnan on tasapainoiltava
elinkeinoelämän tarpeiden ja hakijoiden toiveiden välimaastossa. Tarjonnan on myös
vastattava opiskelijoiden kiinnostukseen, jolloin ohivuotoa maakunnan ulkopuolelle
olisi mahdollisimman vähän.
Kevään 2022 peruskoulun päättävän (peruskoulun 9-luokkalaisten määrä 26.9.2021)
ikäluokan koko on Kainuussa 755 (keväällä 2021 770) oppilasta ja Kuusamossa 163
(keväällä 2021 180) oppilasta.
Perusopetuksessa päättävä ikäluokka säilyy kohtuullisen vakaana Kainuun ja
Kuusamon osalta seuraavat kuusi vuotta, mutta kääntyy sen jälkeen taas laskuun, jos
merkittävää positiivista muuttoliikettä ei tapahdu.
Aloituspaikkoja perustutkintoihin on kokonaisuudessaan 616, mistä Kajaanissa 488,
Vuokatissa 18 ja Kuusamossa 110. Lisäksi yhteishaun yhteydessä toteutetaan
tutkintoon valmistavaan (TUVA) -koulutuksen haku, mihin paikkoja varataan
Kuusamoon 10 ja Kajaaniin 35 kpl. Näin kokonaisaloituspaikkamäärä on Kainuun
ammattiopistossa 54 suurempi kuin kevään 2021 yhteishaussa.
Kajaanin lukio
Lukiokoulutuksen osalta valtiovalta ei rajoita koulutuspaikkojen määrää. Kajaanin
lukion aloituspaikkamäärä pidetään nykyisellä tasolla eli tarjolla on 180 lukiopaikkaa,
joista 20 on musiikin erityistehtävässä.
Kokonaisuudessaan Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksessa on tarjolla vuoden
2022 kevään yhteishaussa yhteensä 841 opiskelupaikkaa.
Ehdotus
Esittelijä: Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja
Johtokunta hyväksyy edellä esitetyt aloituspaikkamäärät ja valtuuttaa
koulutusliikelaitoksen johtajan tekemään tarvittaessa aloituspaikkojen määriin pieniä
muutoksia.
Päätös
Hyväksyi
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§ 37
Koulutusliikelaitoksen johtajan katsaus
KAJDno-2021-181
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Rantonen
sirpa.rantonen@kao.fi
Hallintosihteeri
Koulutusliikelaitoksen johtaja esittää katsauksen kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja
Johtokunta merkitsee tiedoksi.
Kokouskäsittely
Koulutusliikelaitoksen johtaja tarkasteli KM Anu Kuosmasen valintaa (20.10.2021)
Kainuun ammattiopiston rehtoriksi ja valintaprosessin etenemistä. Rehtorin virkaan
oli 16 hakijaa.
Raimo Sivonen on palkittu vuoden ammatillisena rehtorina 7.10.2021 Tampereella,
henkilöstö ja johtokunta onnittelee.
Päätös
Merkitsi tiedoksi.
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§ 38
Edustajien nimeäminen AMKE ry:n yhdistyskokoukseen ja ammatillisen koulutuksen
seminaariin Hämeenlinnaan 16.-17.11.2021
KAJDno-2021-1111
Valmistelija / lisätiedot:
Anssi Tuominen
anssi.tuominen@kao.fi
Koulutusliikelaitoksen johtaja
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n yhdistyskokous pidetään
Hämeenlinnassa ti 16.11.2021 klo 16.15. Yhdistyskokouksessa valitaan tänä vuonna
AMKE ry hallitukseen kolme jäsentä erovuoroisten tilalle. Lisäksi hyväksytään
toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022. Yhdistyskokouksessa
jäsenyhteisöllä on käytettävissään yksi ääni ja kullakin jäsenellä on oikeus valita
yhdistyskokoukseen kaksi edustajaa.
Yhdistyskokouksen yhteydessä järjestetään ammatillisen koulutuksen seminaari, joka
on suunnattu koulutuksen järjestäjien luottamushenkilö- ja viranhaltijajohdolle.
Puheenvuoroissa tarkastellaan mennyttä, arvioidaan nykytilannetta ja luodaan
suuntaviivoja ammatillisen koulutuksen tulevaisuudelle. Puheenvuoron käyttävät mm.
opetusministeri Li Andersson, pääjohtaja Minna Kelhä ja ylijohtaja Petri Lempinen
sekä palvelukeskuksen johtaja Kirsi Heinivirta.
Lisätietoja asiasta antaa koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen, puhelin 044
512 4933, sähköposti etunimi.sukunimi@kao.fi.
Ehdotus
Esittelijä: Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja
Johtokunta päättää nimetä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n
yhdistyskokoukseen 16.11.2021 puhe- ja äänivaltaa käyttäväksi edustajaksi
koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuomisen ja toiseksi edustajaksi Kainuun
ammattiopiston rehtori Raimo Sivosen.
Päätös
Hyväksyi
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§ 39
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Rantonen
sirpa.rantonen@kao.fi
Hallintosihteeri
Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.
Koulutusliikelaitoksen johtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 61 Kasvatus- ja ohjausalan lehtorin valintapäätös, 07.10.2021
§ 62 Logistiikka-alan ammatillisen ohjaajan valintapäätös, 12.10.2021
§ 63 Sosiaali- ja terveysalan lehtorin valintapäätös, 15.10.2021
Koulutusliikelaitoksen kehittämispäällikkö
Hankintapäätös:
§ 12 Rakennustuotealan ammattitutkinnon tietopuolisen opetuksen ja näyttöjen
hankinta, 11.10.2021
KAO logistiikka ja maanrakennusala koulutuspäällikkö
§ 1 Kuorma-auton hankinta 2021 (KAO), 15.10.2021
Koulutuspäällikkö sähkö- turvallisuus-, metalli- ja media-ala
§ 6 Ajoneuvon hankinta Turvallisuusalalle (KAO), 06.10.2021
§ 7 Valvomojärjestelmän hankinta (KAO), 07.10.2021
Koulutuspäällikkö luonnonvara-ala
§ 6 Seppälän vertikaalipilotti, aurinkovoimalan suoja-aidan hankinta, 14.10.2021
Ehdotus
Esittelijä: Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja
Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.
Päätös
Hyväksyi.
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Muutoksenhakukielto
§31, §32, §33, §35, §37, §39
Muutoksenhakukielto
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
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Oikaisuvaatimus
§34, §36, §38
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 kaupungin
koulutusliikelaitoksen johtokunnalle.
Postiosoite: PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
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Puhelinnumero: 08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
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.

