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Allekirjoitukset

Teuvo Hatva
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
02.03.2021

Pöytäkirja on tarkastettu
kokouksessa.

Tuija Aarnio
Sihteeri
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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja julkaistaan Kajaanin kaupungin verkkosivuilla 5.3.2021 alkaen.

Tuija Aarnio, hallintojohtaja
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§ 35
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.
Paikalla kokoushuone Brahessa olivat Teuvo Hatva, Päivi Fonselius, Helena Ohtonen,
Toivo Sistonen, Miikka Kortelainen, Jari Tolonen, Tuija Aarnio, Jussi Heikkinen ja Joni
Partanen. Muut osallistuivat kokoukseen Teams-etäyhteydellä.
Kokouksen alussa klo 14.05 - 14.50 oli iltakouluasiat:
- Elinkeinoelämän kuntaranking tutkimuksen tulokset, kehitysjohtaja Risto
Hämäläinen ja markkinointipäälliikkö MIlja Korhosen esittäytyminen
- Temppu-hanke, tekninen johtaja Jussi Heikkinen ja tilapäällikkö Markku Haverinen.
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§ 36
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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§ 37
Riskienhallinta, sisäisen tarkastuksen raportti
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
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Ympäristötekninen lautakunta, § 14,24.02.2021
Kaupunginhallitus, § 38, 02.03.2021
§ 38
Sammonkaarikorttelin tonttien luovutuksen esisopimuksen solmiminen
KAJDno-2020-1264
Ympäristötekninen lautakunta, 24.02.2021, § 14
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Säkkinen
jari.sakkinen@kajaani.fi
Kaupungingeodeetti
Liitteet

1 Sopimusluonnos__tontinluovutuksen_esisopimus
Kajaanin kaupunki on tehnyt Kajaanin Sammonkaari-hankkeessa aiesopimuksen
kahden rakennusalan toimijan, Sakela Rakennus Oy:n ja RPK Rakennus Kemppainen
Oy:n sekä kaupungin omistaman vuokra-asuntoyhtiön Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin
kanssa. Aiesopimuksella on sovittu entisen linja-autoaseman kortteliin kaavoitettavan
alueen rakennusoikeuden varaamisesta toimijoille myöhempää rakentamista varten
sekä yhteistyöstä alueen rakentamiseen liittyvän suunnittelun osalta siten, että
kaupunki voi ottaa huomioon kaavoittamisessa mahdolliset rakentamisen erityiset
tarpeet toimijoiden tekemien suunnitelmien pohjalta. Asemakaavan sisältö on
kuitenkin määräytynyt Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen prosessin seurauksena,
eikä kaavoittaja ole ollut sidottu suunnitelmissa esitettyihin ratkaisuihin. Yhteistyöllä
on kuitenkin pyritty siihen, että Sammonkaarihankkeelle asetetut tavoitteet voitaisiin
parhaalla mahdollisella tavalla saavuttaa. Kajaanin Pietari Oy:n rooli on muuttunut
aiesopimuksen allekirjoittamisen jälkeen siten, että se ei osallistu nyt päätettävään
tontinluovutuksen esisopimukseen.
Aiesopimuksessa on lisäksi sovittu nyt päätettävänä olevan tontinluovutuksen
esisopimuksen solmimisesta. Sopimuksella varataan virallisesti asemakaavan
mukaiset korttelialueet 17 ja 95 toimijoille myöhempää rakentamista varten. Samalla
sopimuksessa sovitaan myöhemmin varsinaisissa tontinluovutussopimuksissa
sovellettavat ehdot, kuten tonttien myyntihinnan tai vuokratason määräytymisen
peruste sekä tonttien luovutuskuntoon saattamiseen ja niiden rakentamiseen liittyvät
kustannusvastuut. Tontinluovutussopimuksissa sovelletaan käytössä olevaa
ja valtuuston aiemmin hyväksymää tontinvuokrasopimuspohjaa tai myynnin suhteen
pääosin normaaleja kiinteistökaupan ehtoja, mutta sopimuksiin voidaan kuitenkin
sellaisia ehtoja, joilla pyritään edistämään ja täyttämään Sammonkaarihankkeelle
aiemmin asetettuja tavoitteita.
Luovutushinta on laskettu kolmen (3) puolueettoman kiinteistöarvion perusteella
siten, että samaa rakennusoikeudelle määritettyä neliöhintaa sovelletaan
molemmissa kortteleissa kaikkiin rakennusosiin riippumatta niiden
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käyttötarkoituksesta. Lisäksi luovushintaan sovelletaan voimassa olevan
maankäyttöpoliittisen ohjelman linjausta, jonka perusteella puurakentamista voidaan
tukea keskusta-alueella alentamalla luovutushintaa korkeintaan 30 prosentilla siinä
tapauksessa, että rakennuksen runkovolyymistä vähintään 70 prosenttia on puuta.
Pääasiallisesti alennus koskee tällöin puukerrostalorakentamista ja ottaa huomioon
kaikki runkorakentamisen tekniikat. Alennus koskee sekä luovutushintaa
(myyntihinta) ja siitä laskettavaa vuokraa, jonka taso on 4,5 prosenttia
luovutushinnasta.
Lisäksi sopimukseen on otettu ehto, jonka mukaan tontin luovutushinnasta voidaan
antaa 30 prosentin alennus myös silloin, kun toimija soveltaa rakentamisessa uutta
tekniikkaa, jota ei Kajaanissa tai muutoin paikallisesti ole aiemmin sovellettu ja jolla
voidaan saavuttaa puurunkoista rakentamista vastaava vähennys rakennuksen
laskennallisessa elinkaaren aikaisessa hiilijalanjäljessä. Tällä pyritään edistämään
uusien rakennusratkaisujen käyttöönottamista tai uusien energiaratkaisujen
soveltamista Kajaanissa. Lisäksi ehdolla pyritään turvaamaan kaikkien eri
teknologisten ratkaisujen samanarvoisuus, syrjimättömyys ja tasapuolinen kohtelu
julkisessa päätöksenteossa.
Edellä mainittujen uusien ja aiemmin soveltamattomien tontinluovutusehtojen takia
sopimuksen solmiminen vaatii kaupunginvaltuuston myönteisen päätöksen. Alueella
ei ole aiemmin päätettyä voimassa olevaa tonttien hinnoitteluperustetta (ei tonttien
hinta-aluetta tai päätettyä aluehintaa) ja toisaalta rakennuksen elinkaaren aikaiseen
hiilijalanjälkeen perustuva alennus tontin luovutushinnasta on uusi ja aiemmissa
sopimuksissa käyttämätön hinnoitteluperuste. Muutoin sopimusehdot perustuvat
joko aiempiin päätöksiin tai voimassa olevaan käytäntöön ja niiltä osin sopimuksella
lähinnä selkeytetään toimijoiden vastuuta erinäisistä viranomaiskustannuksista, sen
luonteisista maksuista tai muista ennakoimattomista kustannuksista esimerkiksi siinä
tapauksessa, että luovutettavien tonttien alueelta löytyy pilaantuneita maa-aineksia,
joista ei ole ollut aiempaa tietoa.
Varsinaiset tontinluovutuspäätökset voidaan valtuuston myönteisen päätöksen
jälkeen tehdä kaupungingeodeetin viranhaltijapäätöksin, kun kortteleihin on ensin
tehty tarvittavat erilliset tonttijaot, joissa tonttien rakennusoikeus määräytyy.
Tonttijakojen hyväksymisen jälkeen kaupunki tekee kustannuksellaan
tarvittavat kiinteistötoimitukset, joissa tonttijaon mukaiset tontit virallisesti
muodostetaan ja rekisteröidään kiinteistörekisteriin. Kustannukset peritään toimijoilta
tontinluovutussopimusten perusteella myöhemmin.
Ehdotus
Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja
Ympäristötekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle sekä edelleen
kaupunginvaltuustolle, että Kajaanin kaupunki hyväksyy oheisessa tontinluovutuksen
esisopimuksessa esitetyt ehdot ja solmii sopimuksen Sakela Rakennus Oy:n sekä RPK
Rakennus Kemppainen Oy:n kanssa.
Päätös
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Hyväksyi.

Kaupunginhallitus, 02.03.2021, § 38
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Säkkinen
jari.sakkinen@kajaani.fi
Kaupungingeodeetti
Liitteet

1 Sopimusluonnos__tontinluovutuksen_esisopimus
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy oheisessa
tontinluovutuksen esisopimuksessa esitetyt ehdot ja solmii sopimuksen Sakela
Rakennus Oy:n sekä RPK Rakennus Kemppainen Oy:n kanssa.
Päätös
Hyväksyi.
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§ 39
Kajaanin yhteismarkkinoinnin suunnitelma 2021
KAJDno-2018-34
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Hämäläinen
risto.i.hamalainen@kajaani.fi
Kehitysjohtaja
Kajaanin yhteismarkkinointia toteutetaan Kajaanin yhteismarkkinoinnin
yhteistoimintasopimuksen perusteella. Sen osapuolia ovat kaupunki, Oulujärven
Jättiläiset ry. ja Kajaanin Kauppiasyhdistys ry. Sopimus on luonteeltaan puitesopimus,
jonka perusteella sopijapuolet toteuttavat yhdessä ja muiden yhteistyökumppaneiden
kanssa Kajaanin yhteismarkkinointia vuosittain erikseen päätettävällä
yhteismarkkinoinnin toimintasuunnitelmalla. Vuoden 2020 toimintasuunnitelma
sisälsi messuille osallistumisia, kokousmarkkinointia Visit Oulu –yhteistyössä, printti
/radio/videomainontaa, lentokenttämainontaa ja sosiaalisen median markkinointia.
Toimintasuunnitelman toimenpiteistä ehdittiin käynnistää vain osa ennen
koronarajoituksia. Vasta loppusyksystä päästiin toteuttamaan muutamia
lisätoimenpiteitä kuten näkyvyyttä Vuokatin matkailussa talvikaudella.
Vuoden 2021 yhteismarkkinoinnin toimintasuunnitelma ajanjaksolle kevät/kesä 2021
on laadittu yhteistyössä elinvoimapalvelujen viestinnän ja markkinoinnin
asiantuntijoiden sekä Kauppiasyhdistyksen kanssa. Yhteismarkkinointiin on
varattu konsernihallinnon käyttösuunnitelmassa aiempien vuosien tapaan 60.000,
mutta suunnitelma on tehty nyt vain ensimmäisen puolen vuoden ajalle, koska on
tarkoitus kevään aikana arvioida yhteismarkkinoinnin toimintatapoja uudelleen
kaupungin uuden markkinointipäällikön johdolla. Tavoitteena on suunnitella Kajaani-
Oulujärvi yhteismarkkinoinnin visio, pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteet, kirkastaa
markkinoinnin kohderyhmät ja toimenpiteet sekä asettaa tulosmittarit.
Yhteismarkkinoinnin toimintasuunnitelma ajanjaksolle kevät/kesä 2021:
•Kehittäminen, mm.yhteismarkkinointityöpajat 5000 €
•Messut, tapahtumat ja markkinointitilaisuudet 6600 €
•Kokousmarkkinointi ja yhteistyö VisitOulun kanssa 1250 €
•Perinteinen printtimainonta 5000 €
•Visit Kajaani tuotteet 5000 €
•Digitaalinen markkinointi: kesän markkinointikampanja sekä sisällöntuotanto 3500 €
Yhteensä 26 850 € + tarpeen mukainen digitaalisen materiaalin tuottaminen
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus hyväksyy esityslistatekstin mukaisen Kajaanin yhteismarkkinoinnin
toimintasuunnitelman ajanjaksolle kevät/kesä 2021.
Päätös
Hyväksyi.
Kehitysjohtaja Risto Hämäläinen oli asiantuntijana kokouksessa asian esittelyn ajan.
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§ 40
Yrittäjyyden yhteiskäyttötilan sopimukset
KAJDno-2019-356
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Hämäläinen
risto.i.hamalainen@kajaani.fi
Kehitysjohtaja
Liitteet

1 Vuokrasopimus_Kouta___Kajaanin_kaupunki_2021
2 Vuokrasopimuksen_liite__Kouta___Kajaanin_kaupunki_2021
3 Yhteistoiminta__ja_vuokrasopimus_Kajaani_Kainuun_Yrittäjät
Kaupunkistrategiassa eräänä tavoitteena on Kajaanin veto- ja pitovoiman
parantaminen nuorten aikuisten parissa. Yhtenä sen toteuttamistoimenpiteenä
kaupunki käynnisti 2019 Kajaanin Nuorkauppakamari ry:n kanssa yhteistyöhankkeen,
jonka yksi toimenpide oli kaupunkikeskustan avoin yhteistila, jossa nuoret yrittäjät
voisivat kokeillla lyhytaikaista pop up -liiketoimintaa. Tila toimisi myös paikkana, jossa
aloittavat start up-yrittäjät sekä yksinyrittäjät voisivat työskennellä ja tavata toisiaan ja
verkostoitua. Tilan keskeinen teema olisi nuorten yrittäjyyden tukeminen eri tavoin.
Tila on videofirma Makuunin käytössä aiemmin ollut noin 200 m² suuruinen toimitila.
Kaupunki teki tilasta vuokrasopimuksen aluksi määräaikaisena ja sitten vuoden 2020
alusta toistaiseksi voimassa olevana.
Tilassa on ollut syksyllä 2019 ja joulukaudella 2019–2020 jonkin verran tarkoitukseen
soveltuvaa pop up -myyntiä. Koronan vaikutuksesta se keskeytyi kunnes joulukaudella
2020–2021 tilassa oli pop up -myyntiä. Toimitilan käytännön päivittäinen operointi eri
tarkoituksiin olisi vaatinut myös henkilöresurssia, jota kaupungilla ei ollut
mahdollisuus osoittaa. Tätä pyrittiin hoitamaan ulkopuolisen toimijan toimesta, mutta
se osoittautui liian haasteelliseksi.
Tilan jatkokäytöstä on keskusteltu keväästä 2020 alkaen eri toimijoiden kanssa ja
syksystä 2020 alkaen tiiviimmin. Nuorkauppakamari on myös tehnyt siihen liittyvää
selvitystyötä. Keskusteluissa ja neuvotteluissa on päädytty siihen, että tilasta tehdään
aiempaa selkeämmin yrittäjyyden ja työn yhteiskäyttötila yritystoiminnan ja
yrittäjyyden kehittämisen sekä työn ja työllisyyden edistämisen parissa toimiville
tahoille.
Uuden käyttötarkoituksen mahdollistaa Kainuun Yrittäjät ry:n toimiston siirtyminen
tilaan kaupungin alivuoralaiseksi. Tällöin tila on avoin arkisin yrittäjäjärjestön tai
kaupungin henkilöstön ollessa paikalla. Tilaan tehdään myös uusi kulunhallinta, joka
mahdollistaa tilojen käytön muina aikoina. Kaupungin osalta tilaa on tarkoitus käyttää
yrityspalvelujen tarkoituksiin sekä kiinteämmin työllisyyden kuntakokeilun nuorten
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palvelujen käyttötarkoituksiin matalan kynnyksen paikkana. Nuorten
työllisyyspalveluja täydentäisi, mikäli perusteilla olevan nuorten yrittäjyyden keskus
voisi myös sijoittua tilaan.
Tilat ovat myös muiden käyttötarkoitukseen sopivien tahojen käytössä.
Lyhytaikaisesta käytöstä, esimerkiksi yrittäjyyteen ja työhön liittyvistä tapahtumista ei
pääsääntöisesti peritä maksuja. Kainuun Yrittäjät ry:llä on oikeus käyttää koko tilaa
omiin tilaisuuksiinsa ja tapahtumiinsa. Tilaa voidaan tarjota kajaanilaisten yrittäjien,
erityisesti nuorten ja aloittavien yrittäjien lyhytaikaiseen toimistotyökäyttöön
arkipäivisin tilan aukioloaikoina. Lisäksi tilaa voidaan tarjota etätyökäyttöön sekä
kajaanilaisille että ulkopaikkakuntalaisille Kajaanissa etätyötä tekeville henkilöille
arkipäivisin.
Yhteiskäyttötilan nykyinen kuukausivuokra on 2.000 euroa. Tilassa tarvittavien
muutostöiden jälkeen 1.5. alkaen tilan vuokra tulisi olemaan 2.250 euroa/kk.
Vuokranantaja maksaa puolet noin 18.500 euron muutostöiden kustannuksista.
Vuokrasopimus vuokranantajan kanssa olisi määräaikainen kolme vuotta 1.5.2021–
30.4.2024, jona aikana vuokra ei nostettaisi.
Kainuun Yrittäjät ry:n kanssa tehtäisiin yhteiskäyttötilan yhteistoiminta- ja
vuokrasopimus. Yhdistyksellä olisi tilassa 1–4 työpistettä, jotka voivat olla muussa
käytössä mikäli yhdistyksellä ei ole niille käyttöä. Kainuun Yrittäjillä olisi käyttöoikeus
tilan yhteisiin tiloihin ja oikeus käyttää koko tilaa omiin tilaisuuksiinsa. Yrittäjäjärjestön
kaupungille maksama vuokra olisi ajalla 1.5.2021–30.6.2022 600 euroa/kk (alv 0 %) ja
ajalla 1.7.2022–30.4.2024 400 euroa/kk (alv 0 %) Mikäli Kainuun Yrittäjät ry:llä on
tarvetta useampaan kuin yhteen työpisteeseen 1.8.2022 alkaen vuokra on edelleen
600 euroa kuukaudessa. Työpistetarve riippuu järjestön kulloisesta
henkilöstötilanteesta, kuten esim. käynnissä olevista hankkeista. Yrittäjäjärjestön
maksama vuokra alentaa kaupungin vuokrakustannuksia nykytilanteesta tasoon 1.650
/kk tai tasoon 1.850/kk.
Yritysvaikutusten arviointi: Hanke tukee välillisesti kajaanilaista yritystoimintaa
tarjoten yrittäjille toimitilaa yritystoiminnan aloittamiselle ja mahdollistaa yritysten
keskinäisen verkostoitumisen ja yhteistyön sekä yhteistyön yritystoiminnan ja
yrittäjyyden kehittämisen sekä työn ja työllisyyden edistämisen parissa toimivien
tahojen kanssa. Hanke elävöittää osaltaan kaupunkikeskustaa.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan vuokrasopimuksen Kouta Kiinteistöt Oy:n
kanssa sekä liitteenä olevan yhteistoiminta- ja vuokrasopimuksen Kainuun Yrittäjät ry:
n kanssa.
Päätös
Hyväksyi.
Kehitysjohtaja Risto Hämäläinen oli asiantuntijana kokouksessa asian esittelyn ajan.
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§ 41
Kainuun työllisyydenhoidon kuntakokeilu, väliaikaisen viran perustaminen
KAJDno-2020-1549
Valmistelija / 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. Kokeilu kestää 30.6.2023
saakka. Kuntakokeilulla pilotoidaan työllisyydenhoitoa osaksi kuntien pysyvää
palvelurakennetta. Kuntien vastuulle tulevat nuorten, vieraskielisten 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. Kansainvälisissä palveluissa
on kaksi toistaiseksi voimassa olevaa sosiaaliohjaajan virkaa, joihin on määrätty
määräaikaisesti kuntakokeilun ajaksi kaksi sosiaaliohjaajaa.
Kahden sosiaaliohjaajan viran lisäksi kuntakokeilun ajalle on tarve perustaa kv-
palveluihin yksi määräaikainen sosiaaliohjaajan virka. Määräaikainen virka
perustetaan kuntakokeilun ajaksi 1.3.2021–30.6.2023.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus perustaa kansainvälisiin palveluihin yhden määräaikaisen
sosiaaliohjaajan viran ajalle 1.3.2021 - 30.6.2023. Palkkaus ja palvelussuhteen muut
ehdot määräytyvät KVTESin mukaisesti.
Päätös
Hyväksyi.
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Tarkastuslautakunta, § 4,19.01.2021
Kaupunginhallitus, § 42, 02.03.2021
§ 42
Tilivelvollisten määrittäminen v. 2019 - 2021
KAJDno-2019-35
Tarkastuslautakunta, 19.01.2021, § 4
Valmistelijat / lisätiedot:
Taina Juntunen
taina.h.juntunen@kajaani.fi
Hallintosuunnittelija
Tilivelvollisia ovat kuntalain (410/2015) 125 §:n mukaisesti toimielinten jäsenet ja
toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Tilivelvollisten määrittämistä
koskevan asian valmistelu kuuluu Kajaanin kaupungin sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan ohjeen mukaan tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta pyytää
vakiintuneen käytännön mukaan asiasta tilintarkastajan ja kaupunginhallituksen
lausunnot, ennen kuin asia viedään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Tilivelvollisuus ei muuta mitenkään sitä vastuuta, joka viranhaltijoilla muutoinkin on
asemansa perusteella määrärahan käytöstä päättävänä viranhaltijana, laskujen
asiatarkastajana ja hyväksyjänä sekä esimiehenä.
Tilivelvollisuus merkitsee kuntalain mukaan sitä, että
- viranhaltijan toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi;
- viranhaltijaan voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus;
- viranhaltijalle voidaan myöntää vastuuvapaus.
Tilivelvollisuuden määrittely lain tarkoittamalla tavalla tässä päätöksessä mainituille
viranhaltijoille ei poista huolellisuusvelvoitetta muiltakaan viranhaltijoilta ja
työntekijöiltä.
Kunnan toimielinten jäsenet ovat tilivelvollisia, mutta tilivelvollisuus ei koske
kaupunginvaltuuston jäseniä. Kuntalain tarkoittamia toimielimiä ovat valtuuston
lisäksi kunnanhallitus, lautakunnat, valiokunnat ja johtokunnat sekä niiden jaostot ja
toimikunnat.
Kajaanin kaupunginvaltuusto on edellisen kerran 4.5.2020, § 14, määritellyt kaupungin
tilivelvolliset. Tämän jälkeen on tapahtunut/tapahtuu seuraavat muutokset:
Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos on lakannut 1.1.2021 (jatkossa sivistystoimialan
tulosyksikkö)
Talousjohtaja Asta Tolonen jää eläkkeelle 1.2.2021 alkaen, va. talousjohtajana Joni
Partanen
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Henkilöstöjohtaja Jyrki Komulainen on virkavapaalla 28.2.2021 saakka, sijaisena
Hannu Westerinen
Sivistysjohtaja Mikko Saari on virkavapaalla 31.8.2021, sijaisena perusopetuksen
tulosalueen johtaja Päivi Rissanen
Perusopetuksen tulosalueen johtajan sijaisena on Jaakko Vehkaperä 31.8.2021 saakka
Henkilöstösihteerin virka muutettu työllisyyspäällikön viraksi henkilöstösihteerin
siirryttyä eläkkeelle
Tilivelvollisten luettelo on kokonaisuudessaan seuraava:
Toimielinten jäsenet:
Kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen elinkeinojaosto, kaupunginhallituksen
työllisyysjaosto
Tarkastuslautakunta
Keskusvaalilautakunta
Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto
Sivistyslautakunta
Vuolijoen aluelautakunta
Ympäristötekninen lautakunta
Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto
Pelastuslautakunta
Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta
Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta
Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta
Toimielinten tehtäväalueiden johtavat viranhaltijat:
Kaupunginhallituksen toimiala:
Kaupunginjohtaja Jari Tolonen
Hallintojohtaja, kaupunginlakimies Tuija Aarnio
Talousjohtaja Asta Tolonen 31.1.2021 saakka
Va. talousjohtaja Joni Partanen 1.2.2021 alkaen
Vs. henkilöstöjohtaja Hannu Westerinen
Kehitysjohtaja Risto Hämäläinen
Työllisyyspäällikkö, työllisyysjaoston esittelijä Milla Tikkanen
Tietohallintopäällikkö Heikki Hyvönen
Maahanmuuttajapalveluiden johtaja Jukka Piirainen
Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtaja Tuija Vuorinen
Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtaja Juha Nurminen
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Vimpelin kehittämisliikelaitoksen johtaja Markku Haverinen
Kajaanin kaup. koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen
Kainuun ammattiopiston rehtori Raimo Sivonen
Kajaanin lukion rehtori Jaana Leinonen
Sivistystoimiala:
Vs. sivistysjohtaja Päivi Rissanen
Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja Sirpa Kemppainen
Vs. perusopetuksen tulosalueen johtaja Jaakko Vehkaperä
Museonjohtaja, liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvoston esittelijä Antti Mäkinen
(kulttuuriasiat)
Vuolijoen aluelautakunta:
Aluelautakunnan esittelijä/aluesihteeri Sirpa Pöppönen
Ympäristötekninen toimiala:
Tekninen johtaja Jussi Heikkinen
Toimitilapäällikkö Markku Haverinen
Suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen
Liikuntapäällikkö, liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvoston esittelijä Jarmo Kinnunen
(liikunta-asiat)
Ympäristönsuojelutarkastaja Paula Malinen
Kaupungininsinööri Matti Nousiainen
Kainuun pelastuslaitos -toimiala:
Pelastusjohtaja Anssi Parviainen
Lisätietoja asiasta antaa hallintosuunnittelija Taina Juntunen, puh. 044 710 0212 tai
sähköposti muotoa etunimi.h.sukunimi@kajaani.fi.
Esittely tarkastuslautakunnassa tapahtuu puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
Ehdotus
Esittelijä: Ari Toppinen
Ennen esityksen tekemisestä kaupunginvaltuustolle tarkastuslautakunta päättää
pyytää tilivelvollisten määrittämisestä lausunnot kaupunginhallitukselta ja
tilintarkastajalta.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginhallitus, 02.03.2021, § 42
Valmistelija / lisätiedot:
Taina Juntunen
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taina.h.juntunen@kajaani.fi
Hallintosuunnittelija
Tarkastuslautakunnan luetteloon tilivelvollisista esitetään seuraavat havainnot:
- maahanmuuttajapalvelujen johtaja Jukka Piirainen, nimike muuttunut
kansainvälisten palveluiden johtajaksi
- Hannu Westerinen vs. henkilöstöjohtaja, sijaisuus jatkuu 31.7.2021 saakka
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa tarkastuslautakunnan
laatimaan tilivelvollisten luetteloon.
Päätös
Hyväksyi.
Tiedoksi
Tarkastuslautakunta
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Kaupunginhallitus, § 28,16.02.2021
Kaupunginhallitus, § 43, 02.03.2021
§ 43
Vaalilautakunnat ja-toimikunnat kuntavaaleissa 2021
KAJDno-2020-897
Kaupunginhallitus, 16.02.2021, § 28
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Vaalien ennakkoäänestys toimitetaan
ke 7.4. - ti 13.4.2021.
Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava
kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta sekä ennakkoäänestyspaikkoina olevia
laitoksia ja kotiäänestystä varten vähintään yksi vaalitoimikunta.
Kutakin äänestysaluetta varten asetettuun vaalilautakuntaan kuuluu viisi jäsentä ja
tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaalilautakunnan
varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten
sijaan. Jäsenistä yksi on määrättävä puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi.
Vaalilautakunta on päätösvaltainen kolmijäsenisenä ja sen tehtävänä on varsinaisen
vaalitoimituksen järjestäminen, äänestyslippujen alustava laskeminen, tarkastaminen
ja järjestäminen sekä tuloksen ilmoittaminen keskusvaalilautakunnalle.
Vaalitoimikuntaan kuuluu kolme jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin
vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava muutoin paitsi kotiäänestystä varten
siihen järjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan. Jäsenistä yksi on
määrättävä puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Vaalitoimikunnan
tehtävänä on ennakkoäänestyksen toimittaminen ympärivuorokautista hoitoa
antavissa laitoksissa. Keskusvaalilautakunta valitsee kotiäänestyksestä huolehtivat
henkilöt toimikuntien jäsenistä.
Valittaessa jäseniä ja varajäseniä vaalilautakuntiin ja -toimikuntiin tulee vaaleista
annetun lain 15 §:n 2 momentin mukaan jäsenten ja varajäsenten mahdollisuuksien
mukaan edustaa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin
merkittyjä puolueita ja muita äänestäjäryhmiä. Vuoden 2017 kuntavaaleissa
Kajaanissa puolueista ehdokkaita asettivat Kokoomus, Suomen Kommunistinen
Puolue, Vasemmistoliitto, Keskusta, SDP, KD, Perussuomalaiset ja Vihreä liitto.
Lisäksi ehdokkaita asetti kaksi valitsijayhdistystä, Kajaanin Sitoutumattomat ja
Uskonpuute.
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Poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen jäsenten ja varajäsenten kohdalla.
Yleensä lain vaatimuksen toteuttaminen edellyttää, että jäsenissä ja varajäsenissä ei
ole kahta samaa ryhmittymää edustavaa henkilöä.
Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten
toimielinten valintaa koskevan tasa-arvolain 4 §:n 2 momentin mukaan kunnallisissa
toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus
koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä, joiden molempien osalta
vaatimuksen on täytyttävä. Puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske.
Lautakuntien ja toimikuntien jäsenten kelpoisuus- ja esteellisyyssääntelyä
täsmennettiin 1.6.2016 voimaan tulleella vaalilain muutoksella. Vaaleissa ehdokkaana
oleva henkilö ei voi olla jäsenenä tai varajäsenenä vaalilautakunnassa.
Vaalitoimikunnassa ei voi olla jäsenenä vai varajäsenenä ehdokas itse, hänen
puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa. Kelpoisuuteen vaikuttavaa
ehdokkuutta tarkastellaan koko Suomen laajuisesti; ehdokkuus missä tahansa
kunnassa muodostaa jääviyden itselle ja em. läheisille.
Kaupunki on jaettu äänestysalueisiin seuraavasti:
1. äänestysalue Keskusta
2.

"

Purola-Puistola

3.

"

Lehtikangas

4.

"

Variskangas

5.

"

Laajankangas

6.

"

Teppana

7.

"

Kuurna

8.

"

Kirkkoaho

9.

"

Kuluntalahti

10

"

Nakertaja

11.

"

Lohtaja

12.

"

Vuoreslahti

13.

"

Mainua

14.

"

Vuolijoen kirkonkylä

15.

"

Otanmäki

Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus valitsee kuntavaaleja varten
- kaupungin äänestysalueisiin vaalilautakunnat, kuhunkin lautakuntaan viisi jäsentä,
joista yksi määrätään puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi, sekä
äänestysalueisiin nrot 1., 3 - 7. ja 11. viisi varajäsentä ja muihin alueisiin kolme
varajäsentä ja
- kolme vaalitoimikuntaa, kuhunkin toimikuntaan kolme jäsentä, joista yksi määrätään
puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi, sekä kolme varajäsentä.
Lautakuntien ja toimikuntien varajäsenet asetetaan siihen järjestykseen, jossa he
tulevat varsinaisten jäsenten sijaan.
Ensimmäisen vaalitoimikunnan kohteita ovat Kajaanin hoivayksikkö, Hoitokoti Kallio,
Terveyskeskuksen akuuttiosasto, Eljaskartano ja Kainuun keskussairaala.
Toisen vaalitoimikunnan kohteita ovat Kajaanin Arvola-koti, Onnela-Koti, Mainiokoti
Linnantaus, Kajaaninhelmi, Hoitokoti Toppila, Salmijärven kuntoutuskoti, Marian
Kartano.
Kolmannen vaalitoimikunnan kohteita ovat Emmakoti, Minnan Hoitokoti, Samoojan
kuntoutuskoti, Samoojantien asumispalvelut, Hoivakoti Menninkäinen ja
Rajamiehentien asunnot.
Päätös
Asia jätettiin pöydälle.

Kaupunginhallitus, 02.03.2021, § 43
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Liitteet

1 Kuntavaalit 2021 vaalilautakunnat ja -toimikunnat
Verkkojulkisuus rajoitettu
Vallitsevaan korona-pandemiaan varautuminen aiheuttaa jonkinasteisia
erityisjärjestelyjä terveyden kannalta turvallisen äänestämisen varmistamiseksi.
Pandemiatilanne voi Kainuussakin huonontua vaalien ajankohtaan mennessä.
Vaalilautakuntien ja -toimikuntien työskentelyn varmistamiseksi on syytä antaa
keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle oikeus tarvittaessa siirtää vaalilautakuntien -
ja toimikuntien jäseniä alueelta toiseen, mikäli erityisistä koronasta johtuvista syistä
tämä on vaalien toimittamisen takia välttämätöntä.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus valitsee kuntavaaleja varten
- kaupungin äänestysalueisiin vaalilautakunnat, kuhunkin lautakuntaan viisi jäsentä,
joista yksi määrätään puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi, sekä
äänestysalueisiin nrot 1., 3 - 7. ja 11. viisi varajäsentä ja muihin alueisiin kolme
varajäsentä ja
- kolme vaalitoimikuntaa, kuhunkin toimikuntaan kolme jäsentä, joista yksi määrätään
puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi, sekä kolme varajäsentä.
Lautakuntien ja toimikuntien varajäsenet asetetaan siihen järjestykseen, jossa he
tulevat varsinaisten jäsenten sijaan.
Ensimmäisen vaalitoimikunnan kohteita ovat Kajaanin hoivayksikkö, Hoitokoti Kallio,
Terveyskeskuksen akuuttiosasto, Eljaskartano ja Kainuun keskussairaala.
Toisen vaalitoimikunnan kohteita ovat Kajaanin Arvola-koti, Onnela-Koti, Mainiokoti
Linnantaus, Kajaaninhelmi, Hoitokoti Toppila, Salmijärven kuntoutuskoti, Marian
Kartano.
Kolmannen vaalitoimikunnan kohteita ovat Emmakoti, Minnan Hoitokoti, Samoojan
kuntoutuskoti, Samoojantien asumispalvelut, Hoivakoti Menninkäinen ja
Rajamiehentien asunnot.
Kaupunginhallitus oikeuttaa keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan siirtämään
vaalilautakuntien ja -toimikuntien jäseniä ja varajäseniä alueilta toisille, mikäli tämä on
välttämätöntä vaalien toimittamiseksi.

Päätös
Hyväksyi.
Lautakunnan ja -toimikunnan jäsenet valittiin liitteen mukaisesti.
Tiedoksi
valitut jäsenet
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Kaupunginvaltuusto, § 37,08.06.2020
Kaupunginhallitus, § 44, 02.03.2021
§ 44
Valtuustoaloite: Kajaanin kaupungin historiankirjoitus ajantasalle
KAJDno-2020-873
Kaupunginvaltuusto, 08.06.2020, § 37
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Miikka Kortelaisen esittämä ja useiden muiden
valtuutettujen ja varajäsenten (yht. 46) allekirjoittama seuraavan sisältöinen
valtuustoaloite:
Valtuustoaloite: Kajaanin kaupungin historiankirjoitus ajantasalle
"Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Kajaanin kaupunki hoitaa kuntoon
kaupungin historiankirjoituksen, sillä edellinen julkaistu kaupungin historiateos on
vuodelta 1994 ja se loppuu sisällöllisesti vuoteen 1976. Oiva aika historiateoksen
päivitykselle olisi vuosi 2026, jolloin Kajaani täyttää 375 vuotta."

Ehdotus
Valtuustoaloite lähetetään kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti
kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
Päätös
Valtuustoaloite lähetettiin kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti
kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 02.03.2021, § 44
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Kaupungin historian kirjoittamisen kustannukset muodostuvat kirjoittajan palkkiosta,
kuvatoimituksesta, taiton suunnittelusta ja painatuksesta. Kustannustaso tulee
olemaan useita kymmeniä tuhansia euroja, painatusmäärästä riippuen. Aikaa
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kirjoittamistyölle tulee varata useampi vuosi. Tavoitteena on historiikin julkaiseminen
kaupungin 375-vuotisjuhlavuonna 2026.
Luonteva aika historiikille olisi vuodet 1977 - 2006 (edellisen historiikin loppumisesta
Vuoljoen kuntaliitokseen).
Kaupunki täyttää 6.3.2021 370 vuotta ja tämän kunniaksi kaupunginhallitus esittää
kaupunginvaltuustolle periaatepäätöksen tekemistä kaupungin historiankirjoituksen
aloittamisesta mahdollisimman pikaisesti jo tänä vuonna ja sitoutumisesta työn
aiheuttamiin määrärahavarauksiin tulevina vuosina.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että
- valtuusto päättää aloittaa kaupungin historiankirjoituksen teettämisen ja että
valtuusto tekee periaatepäätöksen määrärahojen varaamisesta ao. tarkoitukseen
tulevina vuosina
- valtuusto toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.
Päätös
Hyväksyi siten muutettuna, että historiikki ulotetaan vuoteen 2012.
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§ 45
Kaupunginhallitus toimialan kuntalaisaloitteet vuosina 2019–2020
KAJDno-2021-218
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Kuntalaisaloitteet keskushallinto 2019–2020
Kajaanin kaupungin hallintosääntö
150 §:
"Aloitteen käsittelee se kaupungin viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä
aloitteen tarkoittamassa asiassa. Jos toimivaltainen viranomainen on toimielin,
aloitteista ja aloitteiden perusteella suoritetuista toimenpiteitä on annettava
toimielimelle tieto jäljempänä määrätyllä tavalla.
Kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä
valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella
suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla päättää, mitkä aloitteista on
loppuun käsitelty.
Muun toimielimen kuin valtuuston toimivaltaan kuuluvista aloitteista on annettava
tieto toimielimelle niiden päättämällä tavalla. Toimielin voi samalla päättää, mitkä
aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä."
151 §:
"Aloitteen tekijälle on ilmoitettava kuukauden kuluessa aloitteen saapumisesta, missä
viranomaisessa aloite käsitellään, arvioitu käsittelyaika sekä keneltä saa lisätietoja
aloitteen käsittelystä.
Sen jälkeen kun aloite on käsitelty loppuun, aloitteen tekijälle on ilmoitettava, onko
aloite johtanut toimenpiteisiin."
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee kunnan jäsenten aloitteista tehdyn luettelon ja siitä
ilmenevät toimenpiteet tiedoksi. Kaupunginhallitus toteaa nettisivujen uudistamista ja
Vesi-liikelaitoksen tulevaisuutta koskevat aloitteet loppuunkäsitellyiksi.
Päätös
Hyväksyi.
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§ 46
Valtuustoaloitteet vuosina 2019-2020
KAJDno-2020-127
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Keskeneräiset valtuustoaloitteet 2017-2020
Kajaanin kaupungin hallintosääntö
119 §
"Kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun menessä esitettävä
valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä
aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti
käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.
Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun."
150 §:
"Aloitteen käsittelee se kaupungin viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä
aloitteen tarkoittamassa asiassa. Jos toimivaltainen viranomainen on toimielin,
aloitteista ja aloitteiden perusteella suoritetuista toimenpiteitä on annettava
toimielimelle tieto jäljempänä määrätyllä tavalla.
Muun toimielimen kuin valtuuston toimivaltaan kuuluvista aloitteista on annettava
tieto toimielimelle niiden päättämällä tavalla. Toimielin voi samalla päättää, mitkä
aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä."
151 §:
"Aloitteen tekijälle on ilmoitettava kuukauden kuluessa aloitteen saapumisesta, missä
viranomaisessa aloite käsitellään, arvioitu käsittelyaika sekä keneltä saa lisätietoja
aloitteen käsittelystä.
Sen jälkeen kun aloite on käsitelty loppuun, aloitteen tekijälle on ilmoitettava, onko
aloite johtanut toimenpiteisiin."
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus saattaa liitteissä mainitut valtuustoaloitteet ja niiden johdosta
suoritetut toimenpiteet kaupunginvaltuuston tietoon. Kaupunginhallitus kehottaa
toimialoja valmistelemaan keskeneräiset aloitteet mahdollisimman pikaisesti.
Päätös
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Hyväksyi.
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Kaupunginvaltuusto, § 54,04.11.2019
Ympäristötekninen lautakunta, § 21,24.02.2021
Kaupunginhallitus, § 47, 02.03.2021
§ 47
Valtuustoaloite Kajaani HINKU-kunnaksi
KAJDno-2019-1277
Kaupunginvaltuusto, 04.11.2019, § 54
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Vihreiden valtuustoryhmän valtuustoaloite: Kajaani HINKU-kunnaksi
"Ilmastonmuutos on aikamme vakavin globaali ilmiö. Hallitsematon ilmaston
lämpeneminen johtaa maapallon elinolosuhteiden radikaaliin heikentymiseen. Siksi
ilmaston lämpenemistä täytyy pyrkiä hillitsemään yhteisten toimien avulla, koko
maailmassa ja kaikilla sektoreilla, monella tasolla. Kansallisen ja kansainvälisen
ilmastotyön lisäksi myös kunnat voivat omilla toimillaan merkittävästi vähentää
kasvihuonekaasupäästöjä. Kunnan tekemät päätökset esimerkiksi hankinnoissa,
kaavoituksessa, rakentamisessa, jätehuollossa sekä energiantuotannossa vaikuttavat
merkittävästi ilmastotyöhön.
Kuntien ilmastotyön kirittäjäksi on luotu HINKU-kuntien verkosto. Verkostossa on tällä
hetkellä yli 60 kuntaa ympäri Suomen. Kainuusta yksikään kunta ei ole vielä mukana.
Keskuskaupunkina ja maakunnan veturina Kajaanin pitäisikin näyttää tässä
esimerkkiä. Sen sijaan Kainuun lähialueita HINKU-kuntia jo löytyy: Vaala, Utajärvi,
Pyhäjärvi, Haapajärvi, Valtimo ja Nurmes.
HINKU-verkosto edellyttää kuntaa sitoutumaan kasvihuonekaasupäästöjen
vähentämiseen 80 %:lla vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Kunnan on
uskottavasti sitouduttava vähentämään oman toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä
sekä vaikuttamaan alueensa toimijoihin (asukkaat, yritykset, maa- ja
metsätalousyrittäjät sekä vapaa-ajan asukkaat) siten, että alueen
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä tavoitellaan hiilineutraaliutta.
Kajaanissa kasvihuonekaasupäästöt ovat jo lasku-uralla. Lisäksi suunnitelmat uuden
supertietokoneen hukkalämmön hyödyntämiseksi kaukolämmön tuotannossa,
liikenteen vähittäinen siirtymä kohti sähkö-ja biokaasuautoja, rakennusten
energiatehokkuuden jatkuva parantaminen sekä kaupungin alueelle suunnitellut
tuulivoimahankkeet tekevät tavoitteen saavuttamisesta mahdollista.
Kajaanin tuleekin seurata monen muun kunnan mallia, osoittaa rohkeaa
edelläkävijyyttä ja tavoitella vastuullisen, aktiivisen ilmastotoimijan roolia. Tämä
hyödyttää myös kaupungin isoja yksityisiä yrityksiä, jotka jo tekevät ilmastotyötä:
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raitiovaunut ja junat, akkukemikaalit, biopolttoaineet sekä digitalisaatiota hyödyntävät
palvelukeskukset.
HINKU-kunnaksi liittymällä luomme ilmapiiriä, jossa Kajaani korostaa
innovatiivisuutta, uutta teknologiaa sekä siirtyy uusiutuvaan energiaan. Samalla
voidaan luoda säästöjä sekä tehdään kaupungin imagosta houkuttelevampi ja
kiinnostavampi uusille asukkaille ja yrityksille.
Esitämme valtuustolle, että Kajaanin kaupunki ryhtyy HINKU-kunnaksi."
Ehdotus
Valtuustoaloite lähetetään kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti
kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
Päätös
Hyväksyi.

Ympäristötekninen lautakunta, 24.02.2021, § 21
Valmistelijat / lisätiedot:
Jussi Heikkinen
jussi.heikkinen@kajaani.fi
Tekninen johtaja
Ympäristötekninen lautakunta on kokouksessaan 18.9.2019 § 78 hyväksynyt
ympäristöteknisen toimialan talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman 2021 -
2022 ja esittänyt sitä edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.
Kajaanin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 9.12.2019 § 63 hyväksynyt Kajaanin
kaupunkikonsernin talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman 2021 - 2022.
Hyväksytyssä talousarviokirjassa ympäristöteknisen lautakunnan palvelulinjauksissa
todetaan KAHINA -hankkeeseen osallistuminen. Tavoitteena on saattaa Kajaanin
kaupunki tulevaisuudessa hiilineutraaliksi kunnaksi, eli HINKU -kunnaksi.
KAHINA -hanke 2020-2022 – Kainuun ja Koillismaan kunnat hiilineutraaleiksi on kaksi-
ja puolivuotinen EAKR -hanke, johon tavoitellaan mukaan kaikkia Kainuun kuntia ja
Pohjois-Pohjanmaalta Kuusamo, Taivalkoski ja Vaala. Tavoitteena auttaa kuntia
etenemään kohti hiilineutraaliutta. HINKU -verkostoon ( https://www.
hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Hinku ) liittyminen on vapaaehtoista hankkeen aikana.
Hankkeessa selvitetään kunnan energiaratkaisujen nykytila, suunnitellaan ja
toteutetaan viisaita energiaratkaisuja. Viestinnän ja verkostoitumisen kautta
vaikutetaan kuntalaisten ja yritysten ratkaisuihin. Tuloksena on myös parantunut
näkyvyys ja imago, esimerkiksi ekologisena matkailukohteena.
Kajaanin yliopistokeskus edellytti hankerahoituksen saamiseksi Kajaanin kaupungin
ympäristöteknistä toimialaa sitoutumaan osarahoittajaksi Suomen rakennerahasto-
ohjelman ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020” hankkeeseen "Kainuun ja Koillismaan
kunnat hiilineutraaleiksi - Pienemmät päästöt, isommat säästöt - KAHINA -hanke 2020-
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2022” yhteensä 25 000 eurolla vuosina 2020–2022. Osarahoituksen suuruus on 8 500
€ vuonna 2020, 8 500 € vuonna 2021 ja 8 000 € vuonna 2022. Projekti on suunniteltu
toteutettavan vuosina 2020–2022.
Tekninen johtaja on tehnyt Kajaanin kaupunginvaltuuston talouarviopäätöksen
pohjalta viranhaltijapäätöksen 13.2.2020 §3 Sitoumus KAHINA -hankkeen
osarahoittajaksi, jolla ympäristötekninen toimiala on sitoutunut
osarahoittajaksi Kajaanin yliopistokeskuksen KAHINA -hankkeeseen. KAHINA -
hankkeen ohjausryhmään ympäristöteknisen toimialan edustajaksi on nimetty
teknisen johtajan viranhaltijapäätöksellä 2.4.2020 §4 kaupungingeodeetti ja
varahenkilöksi johtava ympäristönsuojelutarkastaja. KAHINA -hanke on käynnistynyt
syksyllä 2020.
Ehdotus
Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja
Ympäristötekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus
antaa valtuustoaloitteeseen esittelytekstin mukaisen vastauksen ja esittää, että
kaupunginvaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginhallitus, 02.03.2021, § 47
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy
ympäristöteknisen lautakunnan esityksen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös
Hyväksyi.
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Kaupunginvaltuusto, § 15,27.03.2017
Ympäristötekninen lautakunta, § 22,24.02.2021
Kaupunginhallitus, § 48, 02.03.2021
§ 48
Valtuustoaloite kuntoilupuiston rakentamisesta
KAJDno-2017-551
Kaupunginvaltuusto, 27.03.2017, § 15
Ehdotus
Pöytäkirjaan merkittiin Kajaanin Kokoomuksen valtuustoryhmän allekirjoittama
seuraavan sisältöinen valtuustoaloite, joka kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 21 §:n
mukaisesti lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi:
"Kajaanissa on hyvät liikuntapaikat ja liikuntamahdollisuudet. Kaupunki tukee hyvin
lasten ja nuorten liikuntaa ilmaisilla salivuoroilla ja mahdollistaa mm. laajan
latuverkoston. Myös yksityisiä ja eri seurojen tarjontaa liikuntamahdollisuuksiin on
paljon. Omaehtoista liikuntaa harrastetaan kuitenkin runsaasti myös kevyenliikenteen
väylillä kävellen, pyöräillen, rullaluistellen ja hölkäten.
Pururadoilla on mahdollisuus käyttää kuntoiluvälineitä ulkoilun lomassa. Tällaista
mahdollisuutta on toivottu myös kevyenliikenteen väylien varrelle. Kuntoilupuisto toisi
ulkoileville kaupunkilaisille matalan kynnyksen paikan tehdä lihaskuntoharjoitttelua ja
alentaisi kynnystä siirtyä myös ohjattuun kuntoiluun kaupungin eri kuntosaleille.
Kuntoilupuistossa on yleensä laitteita kaikille isoille lihasryhmille. Sisäkuntosaleista
puistot poikkeavat siten, että ulkolaitteissa painoja ei voi säätää, vaan liikkeet tehdään
omaa painoa vastaan ja näin laitteet ovat sisälaitteita yksinkertaisempia.
Kuntoilupuistoilla edistetään kaupunkilaisten omaa aktiivisuutta liikkumiseen ja siten
terveyttä ja hyvinvointia.
Esimerkiksi Oulussa on jo useita kuntoilupuistoja ja toiveita uusista puistoista on tullut
kaupunkilaisilta runsaasti.
Me allekirjoittaneet Kokoomuksen valtuustoryhmän jäsenet esitämme
Kuntoilupuiston rakentamista esimerkiksi Renforsin ulkoilureitin varrelle, Kaukaveden
ja joen väliselle alueelle."

Ympäristötekninen lautakunta, 24.02.2021, § 22
Valmistelijat / lisätiedot:
Teemu Rissanen
teemu.rissanen@kajaani.fi
Suunnitteluinsinööri
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Kaupunginlammen puistoon Kajaanihallin kentän viereen on rakennettu
monipuolinen ja uudenaikainen ulkokuntoilupuisto. Se palvelee kaikkia kuntalaisia
keskeisen sijaintinsa ansiosta. Ympäri kaupunkia on lähiliikunta-alueiden projektien
yhteydessä rakennuttu myös ulkokuntoiluvälineitä. Sekä Kajaanihallin kentän
kehittämiseen että muihinkin lähiliikuntaprojekteihin on saatu valtion
liikuntapaikkojen kehittämiseen tarkoitettuja valtionavustuksia. Erillistä
kuntoilupuistoa Renforsin lenkin varrelle ei ole tarpeen rakentaa.
Ehdotus
Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja
Ympäristötekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus
antaa valtuustoaloitteeseen esittelytekstin mukaisen vastauksen ja esittää, että
kaupunginvaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginhallitus, 02.03.2021, § 48
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy
ympäristöteknisen lautakunnan esityksen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös
Hyväksyi.
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Kaupunginvaltuusto, § 6,05.02.2018
Ympäristötekninen lautakunta, § 23,24.02.2021
Kaupunginhallitus, § 49, 02.03.2021
§ 49
Valtuustoaloite: Vimpelinlaakson liikenneyhteyksien parantaminen
KAJDno-2018-184
Kaupunginvaltuusto, 05.02.2018, § 6
Liitteet

1 Liite Valtuustoaloite karttoineen
Päätös
Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Arto Okkosen esittämä ja Keskustan
valtuustoryhmän allekirjoittama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite, joka kaupungin
hallintosäännön 119 §:n mukaisesti lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi:
"Vimpelinlaakson alueella järjestetään vuosittain useita isoja tapahtumia, joiden
aikana alueelle sisään ja sieltä ulos liikennöidään Kuntokadun, Opintie ja Ketunpolun
kautta. Varsinkin tapahtumien päätyttyä liikenne ruuhkaantuu Valtatie 5:n ja
Sotkamontien liittymissä hidastaen alueelta poistumista. Samoja reittejä kulkevat
myös hälytysajoneuvot sekä keskussairaalan liikenne.
Me allekirjoittaneet esitämme, että selvitetään mahdollisuus tehdä Vimpelinlaakson
alueelta uusi poistumistie Prikaatintielle tai Prikaantintieltä Hoikankankaalle
menevälle tielle. Samalla selvitetään käytetäänkö tietä vain tapahtumien aikana
alueelta poistumistienä, jolloin tapahtumien aikana liikenne olisi yksisuuntaista
Kuntokadulla, Opintiellä sekä Ketunpolulla poislukien hälytysajoneuvot. Muina aikoina
tie olisi mahdollisesti suljettuna yleiseltä ajoneuvoliikenteeltä toimien
kevyenliikenteen väylänä. Toisena vaihtoehtona selvitetään voiko tie olla yleisen
ajoneuvoliikenteen kaksisuuntaisena tienä silloin, kun sitä ei tarvita tapahtumien
aikaisena yksisuuntaisena poistumistienä.
Liitteenä selvitysaluetta koskeva kartta.
Selvityksessä otettava huomioon 13.2.2017 Kajaanin kaupunginvaltuustolle tehty
aloite (KAJDno 2017-367) Kainuun Ammattiopiston ja Kajaanin ammattikorkeakoulun
alueen liikenneturvallisuuden parantaminen."

Ympäristötekninen lautakunta, 24.02.2021, § 23
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Kauppinen, Teemu Rissanen
jari.kauppinen@kajaani.fi, teemu.rissanen@kajaani.fi
Suunnittelupäällikkö, Suunnitteluinsinööri
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Vimpelinlaakson liikenneyhteyksien parantaminen prikaatin suuntaan vaatisi noin
kilometrin mittaisen yhteyden rakentamista. Toimivan ratkaisun saaminen edellyttää
kaikkien liikkumismuotojen huomioimista, eli kaksisuuntaista ajorataa ja erillistä
kevyen liikenteen väylää. Yhden väylän rakentamisella ei saada toimiva ratkaisua:
Liikenneväylällä ei voida käytännössä vaihtaa kulkusuuntaa tai muuttaa sitä välillä
kevyen liikenteen väyläksi. Tämä johtaisi väistämättä sekaannuksiin liikennetilanteissa,
ja aiheuttaisi turvallisuusriskin. Alueella sijaitsee useita latureittejä, joiden risteäminen
kulkuväylän kanssa aiheuttaisi investoinneiltaan isoja siltaratkaisuja. Lisäksi
ajoneuvoväylä aiheuttaisi ei-toivottua läpiajoliikennettä Vimpelin urheilukeskuksen
alueella.
Vimpelinlaakson liikenneyhteyksien parantaminen prikaatin suuntaan pistemäisten
yleisötapahtumien aiheuttaman lyhytaikaisen liikenneruuhkan vuoksi ei ole
tarkoituksenmukaista kustannusten ja käyttömäärän suhteen.
Ehdotus
Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja
Ympäristötekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus
antaa valtuustoaloitteeseen esittelytekstin mukaisen vastauksen ja esittää, että
kaupunginvaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginhallitus, 02.03.2021, § 49
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy
ympäristöteknisen lautakunnan esityksen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös
Hyväksyi.
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Kaupunginvaltuusto, § 71,25.09.2017
Ympäristötekninen lautakunta, § 24,24.02.2021
Kaupunginhallitus, § 50, 02.03.2021
§ 50
Valtuustoaloite: Vuoreslahdentien peruskorjauksesta
KAJDno-2017-1380
Kaupunginvaltuusto, 25.09.2017, § 71
Päätös
Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Minna Partasen esittämä ja
Perussuomalaisten valtuustoryhmän allekirjoittama seuraavan sisältöinen
valtuustoaloite, joka kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 21 §:n mukaisesti lähetettiin
kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi:
"Vuoreslahdentien peruskorjaus
Kajaanin kaupungin alueella sijaitseva Vuoreslahdentie on varoittava esimerkki siitä
mihin on johtanut se, että valtion ylläpitämien teiden rakentamisesta ja
kunnossapidosta vastaa Oulussa sijaitseva Pohjois-Pohjanmaa ELY. On aivan selkeä
tosiasia se, että kyseistä ELYä eniten kiinnostavat ne väylät ja niiden kehittäminen,
jotka sijaitsevat lähimpänä Oulun kaupunkia. Kainuun tiet saavat rauhassa rapautua.
Siksi olisikin tärkeää, että MAAKUNTIEN ITSEHALLINTO-UUDISTUKSESSA Kainuun teitä
koskeva päätöksenteko ja rahoitus palautettaisiin takaisin Kainuuseen.
Vuoreslahdentien peruskorjaus on tarpeellinen ja kiireellinen. Ko. tien varrelle on
viime vuosina rakennettu huomattavan paljon uusia asumuksia. Tietä on viimeksi
kunnostettu 1980-luvun lopulla, jolloin Kajaanin alueella sijaitseva tien osa myös
kestopäällystettiin. Silloisen Vuolijoen kunnan alueella sijainnut osuus tiestä jäi
päällystämättä. Samalla kun koko ko. tielle tehdään peruskorjaus on syytä myös
korjata ns. Koutaniemen lenkki.
Edellä oleviin perusteluihin viitaten ehdotamme,
että Kajaanin kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus tekee kaiken
mahdollisen sen seikan edistämiseksi, jotta ns. Vuoreslahdentien ja
Koutaniemen lenkin peruskorjaus saadaan liikeelle ripeästi. Lisäksi näemme,
että Kajaanin ja koko Kainuun tulee toimia siten, että tulevassa maakuntien
itsehallintouudistuksessa tieinvestointeja koskeva päätöksenteko palautetaan
takaisin Kainuuseen."

Ympäristötekninen lautakunta, 24.02.2021, § 24
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Kauppinen, Teemu Rissanen
jari.kauppinen@kajaani.fi, teemu.rissanen@kajaani.fi
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Suunnittelupäällikkö, Suunnitteluinsinööri
Vuoreslahdentie on valtion ylläpitämä yhdystie. Sitä hallinnoi valtion organisaatiossa
Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus. POP ELY on käydyissä keskusteluissa ilmoittanut,
että sillä ei ole resursseja Vuoreslahdentien perusparantamiseen ja päällystämiseen.
POP ELY on todennut, että Vuoreslahdentien perusparantamisen edistämiseen on
mahdollista vaikuttaa parlamentaarisin keinoin.
Ehdotus
Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja
Ympäristötekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus
antaa valtuustoaloitteeseen esittelytekstin mukaisen vastauksen ja esittää, että
kaupunginvaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginhallitus, 02.03.2021, § 50
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy
ympäristöteknisen lautakunnan esityksen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös
Hyväksyi.
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Kaupunginvaltuusto, § 33,29.05.2017
Ympäristötekninen lautakunta, § 25,24.02.2021
Kaupunginhallitus, § 51, 02.03.2021
§ 51
Valtuustoaloite terrorismitorjunnan huomioiminen kaupunkisuunnittelussa
KAJDno-2017-956
Kaupunginvaltuusto, 29.05.2017, § 33
Pöytäkirjaan merkittiin perussuomalaisten valtuutettujen, Teemu Niva, Eila Aavakare,
Pertti Ahlqvist, Eija Hakkarainen, Pentti Kettunen ja Jussi M. Hyry, seuraavan
sisältöinen valtuustoaloite, joka kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 21 §:n
mukaisesti lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi:
"Kajaanin kaupunki on viime vuosien aikana panostanut kaupunki keskustan
viihtyisyyteen sekä pyrkinyt luomaan lisää eloa keskustan alueelle. Vuosittaisista
isoista tapahtumista voitaneen mainita vappu sekä Markkinakatu.Näistä tapahtumista
erityisesti markkinakatu vetää tiiviille alueelle tuhansittain ihmisiä.
Kajaani ei kuitenkaan voi ummistaa silmiään maailmalla tapahtuvilta terroriteoilta,
joissa hyökkäykset kohdistuvat nimenomaan isoihin tiiviisiin väkijoukkoihin. Teot ovat
toteutettu muun muassa ajamalla raskaalla ajoneuvolla väkijoukkoon.
Tapahtumien turvaamiseksi on ryhdytty käyttämään raskaita ajoneuvoja teiden
tukkeina. Näin on toimittu mm. Tampereella Tapparan voitonjuhlien yhteydessä. Näin
ollen turvallisuuteen liittyvät kustannukset tulee nousemaan voimakkaasti.
Koska tapahtumien turvallisuudesta vastaa aina järjestäjä, niin kustannusten nousu
voi estää pienemmiltä toimijoilta tapahtumien järjestämisen.
Koska kokoontumislain (530/1999) 4 § velvoittaa julkista valtaa turvaamaan ja
edistämään oikeutta kokoontua ilman häiriöitä, niin tämän vuoksi me allekirjoittaneet
esitämme, jotta kaupunkisuunnittelussa otetaan huomioon paremmin terrorismiin ja
turvallisuuteen liittyvät näkökohdat.
Lisäksi esitämme, jotta kauppakadun kävelykatuosuudella penkit ja kukkaistutuksiin
käytettävät materiaalit suunnitellaan ja asennetaan kiinteiksi siten, että ne
merkittävästi hidastavat tai estävät ajoneuvoin tehtävän terrori-iskun. Suunnittelussa
on otettava huomioon pelastustoimen toiveet."

Ympäristötekninen lautakunta, 24.02.2021, § 25
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Kauppinen, Teemu Rissanen
jari.kauppinen@kajaani.fi, teemu.rissanen@kajaani.fi
Suunnittelupäällikkö, Suunnitteluinsinööri
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Kajaanissa on terrorismia torjuttu mm. lisäämällä kameravalvontaa keskusta-alueella.
Tämä antaa poliisille mahdollisuuden valvoa yleistä järjestystä entistä tehokkaammin.
Yleisötapahtumien turvallisuuteen on kiinnitetty huomiota myös mm. lisäämällä
raskastekoisia istutuslaatikoita niin, että ne estävät ajoneuvoilla väkijoukkoon
ajamisen. Kaupungin valmiussuunnittelussa varaudutaan erilaisiin poikkeustilanteisiin
ja niistä selviytymiseen. Terrorismin torjunta huomioidaan tarpeellisissa määrin
kaupunkisuunnittelussa.
Ehdotus
Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja
Ympäristötekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus
antaa valtuustoaloitteeseen esittelytekstin mukaisen vastauksen ja esittää, että
kaupunginvaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginhallitus, 02.03.2021, § 51
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy
ympäristöteknisen lautakunnan esityksen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös
Hyväksyi.
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§ 52
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.
Hallintojohtaja
Hankintapäätös (Kainuun hankintarengas):
§ 9 DPS 2020- 2023 Henkilöstön työvaatteiden, -jalkineiden ja henkilösuojainten
hankinta; 19.2.2021 mennessä hyväksytyt yritykset , 19.02.2021
Henkilöstöjohtaja
Avustuspäätös:
§ 4 Koulutusapurahahakemus_palvelusihteeri, 17.02.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 3 Kaupungin kesätyöpaikat vuonna 2021, 17.02.2021
Pysäköinninvalvoja
Ajoneuvon siirtopäätös:
§ 8 Ajoneuvon Citroen ********* siirtäminen Vuodintie 3-5:stä Heinisuon
varastoalueelle, 17.02.2021
§ 9 Ajoneuvon siirtopäätöksen 17.2.2021 § 8 poistaminen (Citroen), 19.02.2021
Työllisyyspäälikkö
Avustuspäätös:
§ 5 Kajaani Venäjä- Seura ry:n kuntalisähakemus, 11.02.2021
§ 6 Seripoint Oy:n kuntalisähakemus, 22.02.2021
§ 7 Seripoint Oy:n kuntalisähakemus, 22.02.2021
§ 8 Kainuun kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöjen yhdistys, KAPOVA ry:n
kuntalisähakemus, 22.02.2021
§ 9 Kajaanin Työvoimayhdistys ry:n kuntalisähakemus, 22.02.2021
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan ja siirrä päätöksiä
käsiteltäväkseen.
Päätös
Hyväksyi.
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§ 53
Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat
KAJDno-2020-1537
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Kokousten pöytäkirjat:
Työllisyysjaosto 8.2.2021
Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto 11.2.2021
Keskusvaalilautakunta 15.2.2021
Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto 17.2.2021

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
§35, §36, §37, §38, §42, §44, §45, §46, §47, §48, §49, §50, §51, §52, §53
Muutoksenhakukielto
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
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Oikaisuvaatimus
§39, §40, §41, §43
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.

