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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja julkaistaan Kajaanin kaupungin verkkosivuilla 3.12.2021 alkaen.

Tuija Aarnio, hallintojohtaja
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§ 274
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.
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§ 275
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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§ 276
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi
KAJDno-2021-1026
Valmistelija / lisätiedot:
Piia Väyrynen, Jari Säkkinen
piia.vayrynen@kajaani.fi, jari.sakkinen@kajaani.fi
Kaavoitusarkkitehti, Kaupungingeodeetti
Maankäyttö- ja rakennuslakia ollaan uudistamassa, samalla lain nimi muuttuisi
kaavoitus- ja rakentamislaiksi. Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa
lakiluonnoksesta 7.12.2021 mennessä. Ympäristöministeriön tavoiteaikataulun
mukaan lakiuudistus etenisi eduskuntaan jo syksyllä 2022. Lain on
ympäristöministeriön esityksen mukaan tarkoitus tulla voimaan 1.1.2024.
Kaavoitus- ja rakentamislaki 2021 lausuntopyyntö: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI
/Proposal/Participation?proposalId=17b78d7d-ad1b-41fb-8b5b-a9e7e0c798fd
Voimassa oleva maankäyttö- ja rakennuslaki tuli voimaan vuoden 2000 alussa.
Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen valmistelu käynnistettiin
parlamentaarisesti keväällä 2018. Ympäristöministeriön lausuntopyynnön mukaan
toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia maankäyttö- ja
rakennuslain voimassaoloaikana ja myös näköpiirissä oleva kehitys haastaa uusiin
toimiin. Ympäristöministeriön lausuntopyynnön mukaan uudella kaavoitus- ja
rakentamislailla parannettaisiin sääntelyn vaikuttavuutta erityisesti
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi, kiertotalouden
edistämiseksi, luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi, rakentamisen laadun
parantamiseksi sekä alueidenkäytön ja rakentamisen päätösten ja tietosisällön
valtakunnallisen digitaalisuuden mahdollistamiseksi.
Ympäristöministeriön lausuntopyynnön mukaan esityksen päätavoitteita ovat
hallitusohjelman mukaisesti hiilineutraali yhteiskunta, luonnon monimuotoisuuden
vahvistaminen sekä rakentamisen laadun parantaminen ja digitalisaation
edistäminen. Tavoitteena on lisäksi muun muassa edistää kaavaprosessin sujuvuutta,
vahvistaa kuntien maapolitiikkaa, parantaa ihmisten osallistumismahdollisuuksia,
edistää rakentamisen luvissa ja ilmoituksissa yhden luukun periaatetta ja sähköistä
asiointia sekä luoda rakennetun ympäristön valtakunnallinen digitaalinen rekisteri ja
tietoalusta, joihin maankäyttöä ja rakentamista koskevat päätökset ja prosessit
tukeutuvat.
Maankäyttö- ja rakennuslakia on uusittu lukuisia kertoja sen voimassa olon aikana.
Lakiluonnoksen esityksessä tavoitteeksi esitetään myös, että kokonaisuudistuksen
yhteydessä laki voidaan kirjoittaa ehjäksi kokonaisuudeksi.
Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä ja kaavahierarkia säilyvät lakiluonnoksen
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mukaan ennallaan. Yleiskaava ja asemakaava säilyvät omina kaavalajeinaan ja sisällön
puolestakin kaavalajit pysyvät suurelta osin entisellään. Maakuntakaavan
oikeusvaikutus vähenee ja sisältö muuttuu aiempaa kevyemmäksi, millä voi olla
vaikutusta kuntakaavoitukseen. Velvoite kaupunkiseutusuunnitelman laatimisesta ei
koske Kajaanin kokoisia kaupunkeja. Muutoksia nykyiseen lakiin verrattuna tulisi mm.
kaavojen sisältövaatimuksiin (uudessa laissa laadulliset vaatimukset), osallistamiseen
kaavaprosessissa ja digitalisaation kautta kaava-aineistoihin ja niiden tuottamiseen.
Muutokset lisäävät selvittämisvelvoitteita ja tuovat uusia menettelyjä.
Kaavoitusta sujuvoittavana ja joustavoittavana on lakiluonnoksessa esitetty, että
asemakaava voitaisiin perustellusta syystä laatia tai muuttaa sisällöltään yleiskaavan
ohjausvaikutuksesta poiketen, jos yleiskaava on vanhentunut. Säännös olisi nykyisen
lain vastaavaa säännöstä joustavampi. Toisena joustavoittavana säännöksenä on
esitetty, että yleiskaava ja asemakaava voitaisiin laatia yhtä aikaa ja hyväksyä samalla
päätöksellä. Myös yleiskaavan hyväksyminen ja voimassa olevan asemakaavan
kumoaminen voitaisiin esityksen mukaan tehdä samalla päätöksellä.
Laadullisia vaatimuksia on tullut lisää sekä yleiskaava että asemakaavatasoille. Lisäksi
lakiluonnoksessa on kaavoitusta ja rakentamista koskeva uusi pykälä
ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta.
Suuronnettomuusvaaraa koskien on lisätty säännös liittyen kaavoitukseen ja
rakentamiseen. Vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevia pykäliä esitetään
yksinkertaistettaviksi. Tuulivoimaa ja rantarakentamista koskevat säännökset
säilyisivät pääosin ennallaan. Myös vaikutusten arviointiin liittyvät pykälät säilyisivät
pääosin ennallaan.
Kaavoituksen vuorovaikutteisuuteen liittyen esityksessä ehdotetaan kaavahankkeista
tiedottamisen tehostamista sekä varhaisen vaiheen osallistumis- ja
vaikutusmahdollisuuksien vahvistamista.
ELY-keskuksen valvontatehtävää kaavoituksessa ja muussa alueiden käytössä
ehdotetaan laajennettavaksi siten, että ELY-keskuksen olisi jatkossa valvottava, että
kaavoituksessa ja muussa alueiden käytössä otetaan huomioon valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet ja noudatetaan lakiluonnoksen mukaisia säännöksiä.
Ohjaustehtävää ei esitetä kuitenkaan palautettavaksi (vrt. ennen MRL muutosta
vuonna 2017). Lakiluonnoksessa on myös muita ELY:n tehtäviin liittyviä muutoksia
mutta edellä mainittu on merkittävin.
Maapolitiikan osalta lakiluonnos tuo kunnalle entistä enemmän velvollisuuksia
maapolitiikan hoitamiseen. Kunnan on lakiluonnoksen mukaan julkaistava
maapoliittinen ohjelma, jos sellainen on, ja myös pidettävä sitä ajantasalla. Ohjelmaa
laadittaessa yleisölle on varattava tilaisuus saada ohjelmasta tietoja sekä lausua
mielipiteensä ohjelman lähtökohdista ja tavoitteista sekä ohjelmaan suunnitelluista
periaatteista. Ohjelman vireillä olosta on ilmoitettava kaupungin verkkosivuilla sekä
lisäksi mahdollisuuksien mukaan toimitettava ilmoitus paikallisille rekisteröidyille
yhdistyksille tai yhteisöille, joiden toimialaa maapolitiikan ohjelma erityisesti koskee.
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Lakiluonnoksen mukaisesti maapoliittisen ohjelman toteutumista on seurattava ja
arvioitava säännöllisesti, vähintään kerran valtuustokaudessa. Kunnan olisi lisäksi
laadittava vuosittain yhteenveto maapolitiikan toteutuneista toimenpiteistä ja
taloudesta, sekä julkaistava tiedot yleisessä tietoverkossa maapolitiikan tai
kaavoituksen aineiston yhteydessä.
Maapolitiikan toteuttamisen osalta yksityisen maan kaavoittamisen yhteydessä
tehtävien maankäyttösopimusten tiedottamisvelvollisuus laajenee ja kunnan olisi
jatkossa voitava tarkemmin osoittaa kuinka maakäyttösopimuksen maankäyttömaksu
kohdistuu asemakaavahankkeesta kunnalle aiheutuvien kustannusten kattamiseen
sekä tiedotettava tästä kaavoittamisen aikana.
Maanomistajalta ei voitaisi jatkossa myöskään periä nykyistä kehittämiskorvausta
vastaavaa kaavan toteuttamismaksua, ellei maanomistajalle osoiteta kaavassa
vähintään 250 kerrosneliömetriä lisää asuinrakennusoikeutta tai vastaavan arvon
omaavaa määrää rakennusoikeutta muuhun rakentamiseen. Toteuttamismaksun
enimmäismäärä olisi jatkossa maksimissaan kunnalle asemakaavoittamisesta ja sen
jälkeisen yhdyskuntarakentamisen kustannuksista koituvien yhteiskustannusten
suuruinen.
Kunnalle tulisi lakiluonnoksen mukaan myös entistä laajempi velvollisuus pitää yllä
tietoja yhdyskuntarakentamisen toimenpiteistä ja niiden kustannuksista, jotta niitä
voitaisiin tarvittaessa kohdentaa tarkoin asemakaava-alueittain ja määritellä siten
yksityisten maaomistajien asemakaavan mukaisesta yhdyskuntatekniikan
rakentamisesta aiheutuvan kustannusvastuun (toteuttamismaksun) enimmäismäärä.
Lisäksi perityistä toteuttamismaksuista tulisi pitää luetteloa ja jäljellä olevasta, vielä
maksamattomasta toteuttamismaksusta tulisi tehdä ilmoittaa
rekisteriyksikkökohtaisesti Maanmittauslaitokselle merkinnän tekemiseksi lainhuuto-
ja kiinnitysrekisteriin.
Lisäksi uusien asemakaavojen osalta lakiluonnoksessa luovuttaisiin myös katualueen
ilmaisluovutusvelvollisuudesta, jolloin kunnan tulisi korvata katualueen maapohja
maanomistajalle kokonaisuudessaan eikä kaavassa maanomistajalle osoitettua
rakennusoikeutta enää voisi vähentää korvattavasta katualueen pinta-alasta.
Korvausten osalta arviointi tulisi suorittaa lunastuslain mukaan ja käytännössä
katualueiden haltuunotto siirtyisi Kajaanin kaupungilta Maanmittauslaitokselle, mikä
monimutkaistaisi ja hidastaisi uusien asemakaavojen toteuttamista. On huomattava,
että myös lunastuslain uudistamista valmistellaan ja uuteen lunastuslakiin on
ehdotettu 15 % automaattista korotusta markkina-arvoon perustuvan korvauksen
päälle, mikä lisäisi edelleen ilmaisluovutusvelvollisuudesta luopumisen lisäksi uusien
asemakaavojen toteuttamisen kustannuksia.
Yksityisille maaomistajille tulisi lakiluonnoksen mukaan korvata yleis- tai
asemakaavasta aiheutuvien rajoitusten aiheuttamat väliaikaisetkin haitat, jos omistaja
ei voisi käyttää maankäytön rajoituksesta johtuen yksityiseen rakentamistoimintaan
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tai muuhun kohtuullista hyötyä tuottavaan toimintaan. Korvaukset tulisivat kunnan
maksettavaksi tai rajoituksen alainen alue kunnan lunastettavaksi, jollei voitaisi
osoittaa alueen olevan tarkoitettu muun julkisyhteisön tarkoituksiin. Myös
metsänkäytölle aiheutuvat rajoitukset olisi korvattava, jos ne ovat vähintään 3000
euroa tai vähintään 4 prosenttia metsäkiinteistön markkinakelpoisen puun arvosta.
Metsänkäyttörajoituksen osalta korvausvelvollisuus tulisi kunnalle vasta, kun kunta on
evännyt poikkeamisen tai maisematyöluvan, ellei kunta ole hyväksynyt
korvausvelvollisuutta ennen luvan hakemista. Maksetuista korvauksista olisi myös
pidettävä luetteloa.
Mitä muut tahot ovat lausuneet?
Kuntaliitto katsoo, että lakiluonnosta uudeksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi ei tule
viedä eteenpäin nykymuodossaan eikä tarvittavien muutosten tekeminen ja niiden
vaikutusten arvioiminen näyttäisi olevan mahdollista kaavaillussa aikataulussa.
Kuntaliiton mukaan kaavoitus- ja rakennuslain ja muiden samanaikaisten
lakimuutosten yhteenlasketut kokonaisvaikutukset kuntien toimintaan ja talouteen
tulee tunnistaa. Kuntaliiton analyysin perusteella lakiluonnos sisältää kunnille lukuisia
uusia vaatimuksia ja vain vähän kevennyksiä ja joustoelementtejä. Kuntaliiton arvion
mukaan lakiuudistuksen toimeenpano edellyttäisi henkilöresurssien lisäämisen
tarpeen, tietojärjestelmäinvestointeja sekä konsulttipalveluiden hankkimista.
Kuntaliitto edellyttääkin, että lain toimeenpanosta ja sen vaatimasta resursoinnista
tulisi olla esitettyä parempi kokonaiskäsitys. Kuntaliiton mukaan nykyisessä laissa ei
ole sellaisia uudistamistarpeita, että lain valmistelua pitäisi kiirehtiä perusteellisuuden
kustannuksella ja on myös esittänyt, että korjaustarpeet voitaisiin toteuttaa esitettyä
hallittavimpina ja rajatumpina kokonaisuuksina. Kuntaliitto kannattaa kuitenkin lain
tavoitteita. Kuntaliitto on lausunut myös lain sisällöstä yksityiskohtaisesti yleisen
kannanoton lisäksi.
Maakuntaliitot ovat esittäneet eriävät näkemykset ympäristöministeriön kaavoitus- ja
rakentamislain luonnoksen lausuntoversioon. Maakuntaliittojen mukaan
maakuntakaavoituksella ei muutoksen jälkeen pystyttäisi ohjaamaan ja yhteen
sovittamaan ennakoivasti aluetalouden, luonnonvarojen kestävän käytön ja
uusiutuvan energiahuollon kannalta keskeisiä maankäytön ratkaisuja. Tällaisia
toimintoja sijoittuu erityisesti sellaisille kaupunkiseutujen ja asutuskeskusten
ulkopuolella oleville alueille, joilla kuntien yleiskaavoitus on vähäistä, tai alueille, joilla
kunnilla ei ole mainittavia resursseja yleiskaavojen laatimiseen näitä tarpeita varten.
Maakuntaliitot kysyvät, missä teemojen yhteensovittaminen on jatkossa tarkoitus
suorittaa. Maakuntakaavan heikentämispyrkimykseen ja oikeusvaikutteisuuden
vähentämiseen maakuntaliitot ottavat painokkaasti kantaa: Oikeusvaikutteista
maakuntakaavaa ei ole sen alueellisen kattavuuden ja sisällöllisen kattavuuden vuoksi
mahdollista korvata. Maakuntaliitot eivät hyväksy maakuntakaavan
oikeusvaikutteisuuden heikentämistä esitetyllä tavalla.
Myös C21-kaupunkien kaupunginjohtajat (C21-kaupunginjohtajien verkostoon
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kuuluvat Helsingin, Espoon, Tampereen, Vantaan, Oulun, Turun, Jyväskylän, Kuopion,
Lahden, Kouvolan, Porin, Joensuun, Lappeenrannan, Hämeenlinnan, Vaasan,
Rovaniemen, Seinäjoen, Mikkelin, Kotkan, Salon ja Porvoon kaupunginjohtajat.) ovat
lausuneet, ettei lakiluonnosta pitäisi viedä eteenpäin nykymuodossaan. C21-
kaupunkien kaupunginjohtajat ovat lausuneet, että lakiesitys ei sujuvoita
kaavaprosesseja eikä vähennä byrokratiaa, vaan pikemminkin lisää sitä sekä samalla
kuntien kustannusrasitusta. C21-kaupunkien kaupunginjohtajat näkevät, ettei
lakiesitystä voi viedä eteenpäin nykymuotoisena ja tilanteessa, jossa valmistelu on
ajautunut poliittiseen umpisolmuun. C21-kaupunkien kaupunginjohtajat esittävät, että
mikäli merkittävät muutokset eivät enää ole mahdollisia, tarkoituksenmukaisinta olisi
valmistelun keskeyttäminen kokonaan.
Lausuntonaan Kajaanin kaupunki esittää seuraavaa:
Kajaanin kaupunki pitää lain tavoitteita hyvinä. Lain vaikutukset mm. resurssien
tarpeeseen ovat kuitenkin epäselvät ja vaikutuksia tulisi tarkemmin selvittää ennen
lakiluonnoksen eteenpäin viemistä, kuten useat tahot ovat esittäneet.
Maakuntakaavatason oikeusvaikutteisuuden ja sisällön muutos aiempaa
kevyemmäksi voi vaikuttaa kuntatason kaavoitukseen. Maakuntakaavoitusta koskeva
muutos herättää kysymyksen, tulevatko ennen maakuntakaavassa selvitettävät ja
suunniteltavat asiat riittävällä tavalla huomioiduiksi ja yhteensovitetuiksi
maakuntakaavatasolla ja lisääkö maakuntakaavatason keventyminen selvitystarpeita
kuntien kaavoituksessa. Kunnan on hyvä suunnitella oma yhdyskuntarakenteensa
mutta yhteensovitettavat asiat on hyvä edelleen käsitellä maakuntakaavassa.
Uudet sisältövaatimukset tai uuden lain termin mukaan laadulliset vaatimukset tuovat
lisää selvitystarpeita kaavoihin, mikä edellyttää lisää resursseja ja voi pidentää
kaavaprosesseja.
Myös lain vaatimukset digitaalisuuden suhteen herättävät kysymyksiä. Laissa
mainitaan yhteisesti määritettyjen tietorakenteiden käyttöönotto mutta esim.
kuntaliitto on tuonut esiin, ettei lakia yhteisestä järjestelmästä eikä siten
järjestelmääkään ole vielä olemassa. Kajaanissa tuotetaan kaavat digitaalisena
paikkatietoaineistona tälläkin hetkellä, joskaan ne eivät ole tietomallipohjaisia.
Kaavoituksen kannalta on tärkeää, ettei yhteinen järjestelmä jäykistä kaavoitusta ja
suunnittelua entisestään ja suunnittelu voidaan tehdä edelleen siihen paremmin
soveltuvilla työkaluilla. Todennäköisesti materiaalien vieminen yhteiseen formaattiin
vaatii paljon resursseja.
Kaavahankkeista tiedottamisen tehostaminen tarkoittaa käytännössä tiedottamisen
lisäämistä, mikä vaatii mahdollisesti resursseja kaavaprosessin aikana ja voi pidentää
kaavaprosesseja. Toisaalta varhainen tiedottaminen voi vähentää myöhempää
kielteistä palautetta ja mahdollistaa eri näkemysten huomioimisen jo kaavan
valmisteluvaiheessa, mikä voi sujuvoittaa kaavan etenemistä. Ja tietysti myös lisää
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osallisten tietoa ja vaikuttamismahdollisuuksia kaavaprosessissa.
Emätilaselvitystä ja maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimusta liittyen
rantarakentamiseen ei ole tuotu lakiin.
Kuntaliitto toi esiin, että asioita jää asetuksella ratkaistavaksi: Saadaanko silloin eheä
kokonaisuus, jos iso osa asioista on asetuksessa vai olisiko selkeämpää pohtia vielä
pykälien lisäämistä osittain lakiin.
ELY:n valvonnan lisääminen kaavoitus- ja rakentamisasioissa voi olla Kajaanin
kaupungin näkökulmasta hyvä asia. Etenkin pienillä paikkakunnilla tehtävät voivat olla
hajautuneet tai asiantuntijuus puuttuu kokonaan tai yksi henkilö voi hoitaa useampaa
tehtävää, jolloin vaativien kokonaisuuksien hallinta voi olla vaikeaa. Kuntien asukkaat
joutuvat eriarvoiseen asemaan, jos lain tulkinta on hyvin erilaista. On hyvä, että
päätösten lainmukaisuutta tarkkailee joku kunnan ulkopuolinen taho, joka voi
tarvittaessa puuttua päätöksentekoon. Asiaan ei voida tällä hetkellä puuttua, koska
ELY-keskuksilla ei ole toimivaltaa. Tilanne heijastuu myös Kajaanin kaupungin
toimintaan. Laissa ei ole esitetty aiemman ohjaustehtävän palautusta, mikä ei
olekaan Kajaanin kaupungin kaavoituksen näkökulmasta tarpeellista eikä toivottavaa.
Lakiluonnoksessa esitetyt muutokset lisäävät merkittävästi kuntien velvollisuuksia ja
työmäärää. Kajaanin kaupungilla on käytössään paikkatietojärjestelmä, jolla
tietomallipohjainen suunnittelu, tietoaineistojen säilytys, pitäminen esillä
tietoverkossa sekä välittäminen valtionhallinnon järjestelmiin on periaatteessa
mahdollista järjestää. Kuitenkaan suuri osa järjestelmään tallennetuista aineistoista ei
vielä täytä täysin lakiluonnoksen velvoitetta tietomallipohjaisuudesta. Aineistojen
kehittäminen vaatii näin ollen merkittäviä panostuksia niin järjestelmiin kuin eri
aineistojen sähköistämiseenkin. Erityisen haasteellinen olisi esimerkiksi
kunnallistekniikan rakentamiskustannusten kohdentaminen eri paikkatietokohteille,
kuten katuosille tai puistoalueille aiemmin rakennettujen kohteiden osalta.
Lakiluonnoksen vaatimusten täyttäminen lisäisi varovaisenkin arvion mukaisesti
Kajaanin kaupungin kustannuksia n. 80–120 tuhannella eurolla vuosittain verrattuna
nykyisten vaatimusten aiheuttamiin kustannuksiin. Todennäköisesti uuden lain
siirtymävaiheen aikana kustannukset olisivat järjestelmäkustannusten osalta vielä
merkittävästi tätä korkeammat. Pidemmällä ajalla kasvaneet kustannukset koostuvat
pääasiassa aineistojen koostamiseen ja päivittämiseen kuluvasta työajasta sekä
järjestelmien päivittämiseen sekä järjestelmäintegraatioiden rakentamiseen liittyvistä
kustannuksista. Lisäksi lakiluonnoksessa olevat erilaiset tiedottamiseen ja
kuulemiseen liittyvät vaatimukset lisäävät työmäärää ja tuovat sitä kautta
kustannuksia.
Kustannusten lisääntymisestä huolimatta voitaisiin kuitenkin todeta, että esitetyt
muutokset parantavat kuntalaisten mahdollisuuksia saada tietoa omaan
elinympäristöönsä suunnitelluista muutoksista sekä mahdollistavat entistä laajemmat
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vaikutusmahdollisuudet, minkä voidaan katsoa olevan sinällään arvokasta.
Lakimuutosten voisi katsoa parantavan yksityisten maanomistajien
omaisuudensuojaa, mutta toisaalta samalla vaikeuttavan yhdyskuntien kehitystä ja
nostavan kehittämisen kustannuksia. Tällä voi olla pitkällä tähtäimellä negatiivisia
vaikutuksia suomalaisen yhteiskunnan toimintaan ja tehokkuuteen, mikä voi
kokonaisuutena heikentää Suomen kilpailukykyä kansainvälisesti. Negatiiviset
vaikutukset voivat painottua kuitenkin voimakkaasti kasvaviin keskuksiin ja siten
Kajaanin kaupungin kilpailukyky voisi suhteellisesti parantua.
Lakimuutoksen vaikutukset maapolitiikan osalta jäänevät edellä mainittuihin
järjestelmä- ja aineistojen päivityskustannuksiin verrattuna pieniksi.
Asemakaavoittaminen tulee Kajaanissa keskittymään pääosin olemassa olevan
asemakaava-alueen osalle tai kaupungin jo omistamille alueille, jolloin muutokset
katualueen korvausperusteisiin tai lunastuksiin jäävät vähäisiksi. Maapolitiikan
valmistelun ja seurannan osalta työmäärä lisääntyisi ja aiheuttaisi paineen muiden
prosessien kehittämiseen ja henkilöstön työnkuvien muokkaamiseen.
Henkilötyövuosien määrään muutoksilla ei olisi välitöntä vaikutusta, mutta
henkilömäärää ei todennäköisesti voitaisi vähentää eläköitymisten yhteydessä.
Kajaanin kaupungin rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu pitää kuntaliiton
lausuntoa rakentamiseen ja ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista riittävänä.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kajaanin kaupunki antaa esittelytekstin mukaisen lausunnon luonnoksesta hallituksen
esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi.
Päätös
Hyväksyi.
Tiedoksi
Ympäristöministeriö
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§ 277
Ympäristöterveydenhuollon järjestäminen Kainuun hyvinvointialueella
KAJDno-2021-1116
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Ympäristöterveydenhuolto_Kainuun_hyvinvointialueella_esitys_kunnille
2 Liite Kopio_Kustannusten_jako_ympth_TP2020_suunnitteluluonnos esitys
Hyvinvointialueista 1.7.2021 voimaan tulleen lain nojalla sosiaali- ja terveydenhuollon
sekä pelastustoimen tehtävät siirtyvät vuoden 2023 alusta hyvinvointialueille. Lain
perusteella ympäristöterveydenhuollon tehtävät säilyvät kuntien järjestämisvastuulla,
eikä kuntien yhteistoiminnan organisointivaihtoehdoissa tapahdu muutoksia. Ne
valvontayksiköt, jotka sijaitsevat sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän
yhteydessä, on organisoitava uudelleen 1.1.2023 mennessä, elleivät alueen kunnat
yhtenäisin päätöksin sovi tehtävien siirtämisestä hyvinvointialueen hoidettavaksi.
Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueista (410/2009) on yhä voimassa
ja valvontayksiköiden on täytettävä organisointitavasta riippumatta tämän
lain vaatimukset. Hyvinvointialueita koskevan toimeenpanolain (616/2021) 65 §:n
nojalla hyvinvointialue voi ottaa hoitaakseen ympäristöterveydenhuollon tehtävät
vuoden 2023 alusta, jos kaikki hyvinvointialueen kunnat näin haluavat ja siirto täyttää
kyseisen pykälän vaatimukset. Muussa tapauksessa ympäristöterveydenhuollon
toiminnot tulee uudelleenorganisoida 1.1.2023 mennessä.
Mikäli tehtävä siirtyy hyvinvointialueelle kuntien 31.12.2021 mennessä tekemillä
yksimielisellä päätöksellä, hyvinvointialueen ja alueen kuntien on tehtävä sopimus
ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoitamisesta 30.6. 2022 mennessä ja sopimus
on voimassa 31.12.2027 asti. Alueen kuntien on osoitettava
hyvinvointialueelle ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisen
edellyttämä täysimääräinen rahoitus.
Kainuun hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin VATE pyytää alueen
kunnilta päätöstä asiassa 31.12.2021 mennessä.
Kainuun Sote on hoitanut kaikkien Kainuun kuntien ympäristöterveydenhuollon
tehtävät vuodesta 2005 alkaen. Yhdelläkään Kainuun kunnalla (ml. Kajaani) ei ole
ympäristöterveydenhuoltolain edellyttämiä resursseja toiminnan järjestämiseen yksin.
Toiminta on organisoitava jonkin muotoisena Kainuun kuntien yhteistoimintana.
Koska Kainuun Sote on hoitanut tehtävän menestyksellä jo vuodesta 2005 alkaen ja
vireillä on parlamentaarisen selvityksen mukainen mietintä toiminnan siirtämiseksi
lakimuutoksella hyvinvointialueiden tehtäväksi 1.1.2026, on toimintojen siirtäminen
osaksi Kainuun hyvinvointialueen tehtäviä perusteltua.
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Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kainuun sosiaali-
ja terveydenhuollon kuntayhtymän tällä hetkellä tuottamat
ympäristöterveydenhuollon tehtävät siirretään Kainuun hyvinvointialueelle 1.1.2023.

Päätös
Hyväksyi.
Tiedoksi
Kainuun VATE

Kajaanin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
30.11.2021

22/2021

15 (35)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 139,22.06.2021
Kaupunginvaltuusto, § 63,09.08.2021
Kaupunginhallitus, § 200,07.09.2021
Kaupunginvaltuusto, § 77,20.09.2021
Kaupunginhallitus, § 278, 30.11.2021
§ 278
Pelastuslautakunnan jäsenten valinta toimikaudelle 2021 – 2025
KAJDno-2021-426
Kaupunginhallitus, 22.06.2021, § 139
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Hallintosääntö 11 §:
Pelastuslautakuntaan kuuluu kymmenen (10) valtuuston toimikaudekseen valitsemaa
jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Lautakunnan jäsenistä nimeää
Kajaanin kaupunki 3 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Muut kunnat
nimeävät yhden jäsenen ja yhden henkilökohtaisen varajäsenen. Lautakunnan
puheenjohtajaksi määrätään Kajaanin kaupungin edustaja.
Vaalin toimittamisen osalta kuntalain 105 § ja tasa-arvolain 4a §.
Vaalikelpoinen lautakuntaan ei ole kuntalain 74 §:n mukaan:
1. asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö,
2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan
määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa,
3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle
ao. lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan
tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Mikäli valmisteilla oleva Sote-uudistus toteutuu hallituksen esitystyksen mukaisesti,
päättyy ao. toimielimen toimikausi 1.1.2023 uusien hyvinvointialueiden aloittaessa
toimintansa.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se
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- valitsee pelastuslautakuntaan toimikaudeksi 2021–2025 11 jäsentä ja yhtä monta
henkilökohtaista varajäsentä, joista kolme jäsentä ja näiden henkilökohtaiset
varajäsenet nimeää Kajaanin kaupunki ja muut 7 jäsentä ja henkilökohtaista
varajäsentä kukin muu pelastustoimen yhteistyössä mukana oleva kunta sekä
- määrää varsinaisista jäsenistä yhden lautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden
varapuheenjohtajaksi.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginvaltuusto, 09.08.2021, § 63
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Ehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se
- valitsee pelastuslautakuntaan toimikaudeksi 2021–2025 10 jäsentä ja yhtä monta
henkilökohtaista varajäsentä, joista kolme jäsentä ja näiden henkilökohtaiset
varajäsenet nimeää Kajaanin kaupunki ja muut 7 jäsentä ja henkilökohtaista
varajäsentä kukin muu pelastustoimen yhteistyössä mukana oleva kunta sekä
- määrää varsinaisista jäsenistä yhden lautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden
varapuheenjohtajaksi.
Päätös
Asia jätettiin pöydälle.

Kaupunginhallitus, 07.09.2021, § 200
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se
- valitsee pelastuslautakuntaan toimikaudeksi 2021–2025 10 jäsentä ja yhtä monta
henkilökohtaista varajäsentä, joista kolme jäsentä ja näiden henkilökohtaiset
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varajäsenet nimeää Kajaanin kaupunki ja muut 7 jäsentä ja henkilökohtaista
varajäsentä kukin muu pelastustoimen yhteistyössä mukana oleva kunta, sekä
- määrää varsinaisista jäsenistä yhden lautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden
varapuheenjohtajaksi.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginvaltuusto, 20.09.2021, § 77
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Ehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se
- valitsee pelastuslautakuntaan toimikaudeksi 2021–2025 10 jäsentä ja yhtä monta
henkilökohtaista varajäsentä, joista kolme jäsentä ja näiden
henkilökohtaiset varajäsenet nimeää Kajaanin kaupunki ja muut 7 jäsentä ja
henkilökohtaista varajäsentä kukin muu pelastustoimen yhteistyössä mukana oleva
kunta, sekä
- määrää varsinaisista jäsenistä yhden lautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden
varapuheenjohtajaksi.
Päätös
Asia palautetaan valmisteluun.

Kaupunginhallitus, 30.11.2021, § 278
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Kainuun Pelastuslautakunta 2021 - 2025
Puolangan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 11.11.2021 vaihtanut edustajansa
lautakuntaan. Muutoksen jälkeen lautakunnan kokoonpano täyttää tasa-arvolain
vaatimukset.
Ehdotus
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Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se
- valitsee pelastuslautakuntaan toimikaudeksi 2021–2025 10 jäsentä ja yhtä monta
henkilökohtaista varajäsentä, joista kolme jäsentä ja näiden henkilökohtaiset
varajäsenet nimeää Kajaanin kaupunki ja muut 7 jäsentä ja henkilökohtaista
varajäsentä kukin muu pelastustoimen yhteistyössä mukana oleva kunta, sekä
- määrää varsinaisista jäsenistä yhden lautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden
varapuheenjohtajaksi.
Päätös
Hyväksyi.
Tiedoksi
Valitut
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§ 279
Keskusvaalilautakunnan varajäsenen muutos toimikaudelle 2021 – 2025
KAJDno-2021-427
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Keskusvaalilautakunnan varajäsen Anne Heikkinen on pyytänyt eroa lautakunnan
jäsenyydestä henkilökohtaisten syiden takia.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että
- valtuusto myöntää eron keskusvaalilautakunnan varajäsen Anne Heikkiselle
- nimeää uuden 1. sijalla olevan ei-henkilökohtaisen varajäsenen.
Päätös
Hyväksyi.
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§ 280
Kajaanin kaupungin talouden seurantaraportti 1.1-31.10.2021
KAJDno-2020-1528
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Lempeä
tarja.lempea@kajaani.fi
Talousjohtaja
Liitteet

1 Liite_Kajaanin kaupungin talouden toteutumaraportti 1-10_2021.pdf
Kajaanin kaupungin (peruskaupunki ja liikelaitokset) ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot
lokakuun lopussa ovat 82,9 milj. euroa ja toimintakulut 278,1 milj. euroa. Talouden
tasainen toteuma lokakuun lopussa on 83,3 %. Toimintatuottoja on kertynyt 1,2 milj.
euroa talousarviota vähemmän toteuman ollessa 79,3 %. Toimintatuotot ovat
kasvaneet 3,7 miilj. euroa eli 4,6 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.
Toimintakulut alittavat muutetun talousarvion 6,5 milj. euroa toteuman ollessa 81,0 %.
On huomattava, että marraskuussa valtuustossa päätetty talousarviomuutos Kainuun
soten maksuosuuteen vaikuttaa toteumaprosentteja alentavasti jo
lokakuun toteumaraportilla. Kainuun soten alijäämäennusteesta vuodelle 2021 on
kirjattu Kajaanin osalta 10,0 milj. euroa 30.9.2021 saakka. Toimintakulut toteutuvat
talousarviota pienempinä Kajaanin kaupungin oman toiminnan osalta
henkilöstökuluissa, palveluiden ostoissa ja avustuksissa lokakuun lopun tilanteessa.
Toimintakulut ovat kokonaisuudessaan kasvaneet 14,1 milj. euroa eli 5,4 % edellisen
vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Toimintakate on 194,5 milj. euroa ja se alittaa muutetun talousarvion 5,4 milj. euroa
toteuman ollessa 81,8 %. Toimintakate on kasvanut 10,4 milj. euroa eli 5,6 % edellisen
vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Edelleen jatkuva koronapandemia tulee vaikuttamaan vuoden 2021 talousarvion
toteutumiseen sekä toimintatuottojen että toimintakulujen osalta.
Toimintakuluissa suurin poikkeama ja riski sisältyy sosiaali- ja terveyspalveluiden
kustannusten kasvuun. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kuluvan
vuoden tilikauden tulosennuste tammi-syyskuun toteuman perusteella on -25,0 milj.
euroa alijäämäinen (Kainuun sote kuntayhtymän hallitus 3.11.2021 § 339). Vuodelle
2021 kohdentuu lisäksi vielä palkkaharmonisointikuluja: KVTES, Tekniset ja Lääkärit -
henkilöstöryhmien osalta. Palkkaharmonisoinnin (tekniset ja lääkärit) osalta Kainuun
soten tavoite on saada asia valmiiksi vuoden 2021 aikana. Palkkaharmonisoinnin
aiheuttamiin lisämenoihin ei ole kaikilta osin määrärahavarauksia vuoden 2021
talousarviossa.
Verotuloja on kertynyt lokakuun loppuun mennessä 123,6 milj. euroa toteuman
ollessa 83,1 %. Verotulojen ennustetaan toteutuvan 147,9 milj. euroa koko vuoden
osalta. Talouden myönteinen kehitys näkyy sekä kunnallis- että yhteisöveron
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parempana kehityksenä kuluvana vuonna. Verotulojen ennustetta parantaa edellisen
vuoden verotulojen hyvä kehitys, joka johtui muun muassa odotettua paremmasta
palkkasumman kehityksestä, verovuoden 2020 parantuneesta jako-osuudesta ja
yritysten verojen maksujärjestelyistä sekä vuoden 2019 verokorttiuudistuksen takia
syntyneen kertymävajeen korjaantumisesta.
Valtionosuuksia on kertynyt lokakuun loppuun mennessä 98,6 milj. euroa toteuman
ollessa 83,2 % Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän vuodelle 2021 yhteensä 118,5 milj.
euroa. Valtionosuuksien kertymää vahvistaa ammatillisen koulutukseen vuoden 2021
ensimmäisestä lisätalousarviosta myönnetty lisärahoituspäätös 1,3 milj. euroa.
Vuosikate lokakuun lopussa on 14,2 milj. euroa ja suunnitelman mukaiset poistot 14,5
milj. euroa. Tilikauden tulokseksi muodostuu lokakuun lopussa -311.000 euroa.
Sijoitussalkun arvo 31.10.2021 oli 174,6 milj. euroa (sijoitettu alkuperäinen pääoma
150 milj. euroa). Sijoitussalkun arvo oli kasvanut vuoden 2021 alusta 9,7 %.
Lyhytkaisen sijoitussalkun arvo 31.10.2021 oli 34,89 milj.euroa (sijoitettu alkuperäinen
pääoma 35 milj. euroa), arvo oli laskenut vuoden 2021 alusta -0,2 % . Sijoitus- ja
korkomarkkinoiden yleinen kehitys vaikuttaa koko vuoden lopulliseen toteumaan ja
kokonaisuuteen liittyy markkinatilanteesta johtuvaa epävarmuutta.
Kajaanin kaupungin (peruskaupunki ja liikelaitokset) investointiosan toteuma
lokakuun lopussa oli 11,8 milj. euroa toteuman ollessa 54 %.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin 1.1.–31.10.2021.
Päätös
Hyväksyi.

Kajaanin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
30.11.2021

22/2021

22 (35)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 261,16.11.2021
Kaupunginhallitus, § 271,23.11.2021
Kaupunginhallitus, § 281, 30.11.2021
§ 281
Kajaanin kaupunkikonsernin talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma 2023 - 2024
KAJDno-2021-557
Kaupunginhallitus, 16.11.2021, § 261
Valmistelijat / lisätiedot:
Tarja Lempeä
tarja.lempea@kajaani.fi
Talousjohtaja
Liitteet

1 Liite_Talousarvio_2022_ja_taloussuunnitelma_2023-2024 KJ.pdf
Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion laadintaohjeet ja talousarvioraamin 8.6.2021
§ 120 sekä ohjeisti toimialoja ja liikelaitoksia toteuttamaan kaupunginvaltuuston
vuonna 2019 hyväksymän talouden sopeuttamissuunnitelman toimenpiteitä
määrätietoisesti ja etsimään uusia talouden tasapainottamiskohteita. Lisäksi
kaupunginhallitus edellytti Kainuun sotelta talouden tasapainottamisohjelman
laatimista tulosaluekohtaisesti sekä sen läpikäymistä jäsenkuntien kanssa.
Talousarviota 2022 ja taloussuunnitelmaa 2023 - 2024 on valmisteltu syksyn 2021
aikana kaupunginhallituksen ja valtuuston seminaareissa. Toimielinten ja johtokuntien
laatimien talousarvioesitysten perusteella on valmisteltu kaupunginjohtajan
esitys Kajaanin kaupungin talousarviosta 2022 ja taloussuunnitelmasta 2023 - 2024.
Suunnitelmakaudelle 2023-2024 on huomioitu 1.1.2023 voimaan astuvan
hyvinvointialueuudistuksen vaikutuksen kaupungin talouteen syksyllä 2021
käytettävissä olevien tietojen pohjalta.
Talousarvion 2022 käyttötalouden toimintatuotot (sis. liikelaitokset) ovat 67,3 milj.
euroa (muutettu TA2021: 68,4 milj. euroa), toimintakulut 343,3 milj. euroa (muutettu
TA2021: 338,8 milj. euroa) ja toimintakate -276,0 milj. euroa (muutettu TA 2021:
-270,4 milj. euroa). Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän
maksuosuusarvio vuodelle 2022 on 153,8 milj. euroa (muutettu TA 2021:
153,0, milj. euroa).
Tuloveroarvio vuodelle 2022 perustuu veroprosenttiin 21,00 %.
Kiinteistöveroprosentit säilyvät vuoden 2021 tasolla. Verotuloja on arvioitu
saatavan 148,1 milj. euroa (muutettu TA 2021: 147,9,7 milj. euroa) ja valtionosuuksia
122,2 milj. euroa (muutettu TA 2021: 118,5 milj. euroa).
Talousarvion 2022 vuosikate on 5,8 milj. euroa, mikä kattaa 32,7 % poistoista. Poistoja
kertyy yhteensä 17,8 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos on -12,0 milj. euroa ja
varausten muutosten jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostuu 11,3 milj. euroa.
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Talousarvio 2022 muodostuu alijäämäiseksi ja sen vuoksi kaupungin talouden
sopeuttamissuunnitelman toteuttaminen ja edelleen vahvistaminen on välttämätöntä.
Olemassa olevaa sopeuttamissuunnitelmaa on tarkoituksenmukaista tarkastella ja
päivittää alkuvuoden 2022 aikana ja hakea edelleen keinoja kaupungin talouden
sopeuttamiseksi.
Nettoinvestoinnit (sis. liikelaitokset) vuodelle 2022 ovat 26,3 milj. euroa.
Peruskaupungin osuus investoinneista on 17,0 milj. euroa ja liikelaitosten osuus
9,4 milj. euroa. Lainakanta kasvaa arviolta 19,4 milj. euroa vuonna 2022 ja on
lainamäärä vuoden 2022 lopussa 3688 euroa / asukas.
Investointipaineet suunnitelmavuosina ovat edelleen merkittävät ja lainakannan
arvioidaan edelleen jatkavan kasvuaan. Tämä aiheuttaa merkittävän riskin kaupungin
talouden tasapainolle, koska hyvinvointialueuudistuksessa olemassa olevat laina- ja
muut vastuut säilyvät kaupungilla ja jatkossa lainojen hoitaminen ja investoinnit
joudutaan kattamaan aikaisempaa pienemmällä tulopohjalla. Riskiä pienentää
kaupungin olemassa oleva sijoitusomaisuus, jonka tuottoja tullaan tarvitsemaan ja
ohjaamaan näihin tarpeisiin tulevina vuosina.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023–
2024 taloussuunnitelman kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Lisäksi kaupunginhallitus käynnistää talouden sopeuttamissuunnitelman
päivittämisen ja edellyttää toimialoja ja liikelaitoksia tarkastelemaan palveluverkkoon
ja -rakenteisiin liittyviä sopeuttamistarpeita. Päivitetty talouden
sopeuttamissuunnitelma tulee tuoda päätöksentekoon alkuvuoden 2022 aikana.
Päätös
Asia jätettiin pöydälle.

Kaupunginhallitus, 23.11.2021, § 271
Valmistelijat / lisätiedot:
Tarja Lempeä
tarja.lempea@kajaani.fi
Talousjohtaja
Liitteet

1 Liite_Talousarvio_2022_ja_taloussuunnitelma_2023-2024 KJ.pdf
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus esittää vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023–
2024 taloussuunnitelman kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Lisäksi kaupunginhallitus käynnistää talouden sopeuttamissuunnitelman
päivittämisen ja edellyttää toimialoja ja liikelaitoksia tarkastelemaan palveluverkkoon
ja -rakenteisiin liittyviä sopeuttamistarpeita. Päivitetty talouden
sopeuttamissuunnitelma tulee tuoda päätöksentekoon alkuvuoden 2022 aikana.

Päätös
Asia jätettiin pöydälle.
Työllisyyspäällikkö Milla Tikkanen ja kehitysjohtaja Risto Hämäläinen esittelivät
asiantuntijoina kokouksessa työllisyydenhoidon talousarvioesityksen.

Kaupunginhallitus, 30.11.2021, § 281
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Lempeä
tarja.lempea@kajaani.fi
Talousjohtaja
Liitteet

1 Talousarvio_2022_ja_taloussuunnitelma_2023-2024 KJ päivitetty 24.11.2021.pdf
2 Oheisliite_Konsernipalvelut Talousarvio 2022.pdf
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023–
2024 taloussuunnitelman kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Lisäksi kaupunginhallitus käynnistää talouden sopeuttamissuunnitelman
päivittämisen ja edellyttää toimialoja ja liikelaitoksia tarkastelemaan palveluverkkoon
ja -rakenteisiin liittyviä sopeuttamistarpeita. Päivitetty talouden
sopeuttamissuunnitelma tulee tuoda päätöksentekoon alkuvuoden 2022 aikana.

Äänestykset
Minna Partanen Tero Paukkerin ja Pasi Kilpeläisen kannattamana esitti, että sivulle 40
kohtaan toimintakulut lisätään: Sopeuttamissuunnitelman päivittämisen yhteydessä
kartoitetaan esimiestyötä tekevien ja virkamiesten tehtävänkuvat
kaupunginhallituksen valitseman ulkopuolisen tahon toimesta. Selvityksen tarkoitus
on karsia päällekkäisiä tehtäviä ja löytää mahdollisuuksia tehtävien yhdistämiseen.
Kaupunginjohtajan esitys JAA, Minna Partasen esitys EI.
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Jaa
Päivi Fonselius
Auli Halonen
Silja Keränen
Miikka Kortelainen
Markku Hyvärinen
Marjatta Immonen
Teuvo Hatva
Helena Ohtonen
Ei
Tero Paukkeri
Pasi Kilpeläinen
Minna Partanen
Päätös
Hyväksyi.
Kaupunginhallitus teki seuraavat yksimieliset muutokset kaupunginjohtajan
talousarvioesitykseen:
1) Konsernihallinnon käyttötalousosan palvelujen ostokohdassa Kainuun Soten
maksuosuutta korotettiin 4.831.043 eurolla vastaamaan Soten talousarvioesitystä
(aiempi esitys 153.840.000 euroa).
2) Tilakeskuksen palvelulinjauksiin lisätään teksti: "Selvitetään aurinkoenergian
tuottamisen mahdollisuudet kaupungin kiinteistöjen yhteydessä ja ruvetaan vähitellen
asentamaan aurinkopaneeleita sopiviin kohteisiin."
3) Investointikohdasta poistettiin kokonaan varaus Oppi 3n peruskorjaukseen. .
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Kaupunginvaltuusto, § 72,09.08.2021
Ympäristötekninen lautakunta, § 135,24.11.2021
Kaupunginhallitus, § 282, 30.11.2021
§ 282
Valtuustoaloite: Vierasvenepaikkojen ja vuokravenepaikkojen kehittäminen
KAJDno-2021-815
Kaupunginvaltuusto, 09.08.2021, § 72
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Pasi Kilpeläisen (ps) esittämä ja muun
perusuomalaisten -valtuustoryhmän kannattama seuraavan sisältöinen
valtuustoaloite:
Valtuustoaloite - Vierasvenepaikkojen sekä vuokravenepaikkojen kehittäminen
"Kajaanin kaupungin on rakennettava kauppatorin rantaan vierasvenelaituri. Veneily
ylävesillä on kasvanut voimakkaasti ja laituripaikat ovat tarpeeseen nähden
riittämättömät kauppatorin rannassa. Vieraspaikat tukevat kaupungin liike-elämää
sekä vilkastuttavat torielämää. Lisäksi on tarvetta tarkistaa ja uusia/korjata kaupungin
vuokravenelaiturit tarvittavilta osin. Tähän liittyen Renforsin rannan talvisäilytyspaikan
sähkötolpan siirto, jolloin se palvelee useampaa veneen omistajaa.
Paltaniemen talvisäilytyspaikan portin edessä oleva parkkipaikka on nuorison auton
pyörittelypaikkana, tämä aiheuttaa parkkipaikalle ”pottupellon” jonka yli on joskus
vaikeuksia päästä vaurioittamatta venettä/traileria. Asialle on tehtävä jotain, onko se
sitten asfaltointi tai muu kestävämpi ratkaisu.
Kaupungin tulee aloittaa veneille tarkoitettujen polttoaineiden jakopisteiden
kartoittaminen sekä yhteistyökumppanien etsiminen tätä tarkoitusta varten niin ylä-
kuin alavesilläkin.
Ylävesiltä puuttuu lakisääteinen septi-tankin tyhjennyspaikka."
Ehdotus
Valtuustoaloite lähetetään kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti
kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi
Päätös
Valtuustoaloite lähetettiin kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti
kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
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Ympäristötekninen lautakunta, 24.11.2021, § 135
Valmistelijat / lisätiedot:
Matti Nousiainen
matti.nousiainen@kajaani.fi
Kaupungininsinööri
Kajaanin perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloitteessa esitetään, että:
"Kajaanin kaupungin on rakennettava kauppatorin rantaan vierasvenelaituri. Veneily
ylävesillä on kasvanut voimakkaasti ja laituripaikat ovat tarpeeseen nähden
riittämättömät kauppatorin rannassa. Vieraspaikat tukevat kaupungin liike-elämää
sekä vilkastuttavat torielämää.Lisäksi on tarvetta tarkistaa ja uusia/korjata kaupungin
vuokravenelaiturit tarvittavilta osin. Tähän liittyen Renforsin rannan talvisäilytyspaikan
sähkötolpan siirto, jolloin se palvelee useampaa veneen omistajaa.Paltaniemen
talvisäilytyspaikan portin edessä oleva parkkipaikka on nuorison auton
pyörittelypaikkana, tämä aiheuttaa parkkipaikalle ”pottupellon” jonka yli on joskus
vaikeuksia päästä vaurioittamatta venettä/traileria. Asialle on tehtävä jotain, onko se
sitten asfaltointi tai muu kestävämpi ratkaisu.Kaupungin tulee aloittaa veneille
tarkoitettujen polttoaineiden jakopisteiden kartoittaminen sekä yhteistyökumppanien
etsiminen tätä tarkoitusta varten niin ylä- kuin alavesilläkin. Ylävesiltä puuttuu
lakisääteinen septi-tankin tyhjennyspaikka."
Kauppatorin rannassa on vierasveneiden käytössä 63 laiturimetriä sivukiinnitystä
varten. Noin 200 metrin etäisyydellä Kauppatorista Suvantorannan venelaitureissa on
4 aisapaikkaa varattu vieraspaikoiksi. Vuokrapaikkoja laitureissa on 36 kpl, joista
varattuna on vain 13 kpl. Varattuja vuokrapaikkoja järjestelemällä saadaan
Kauppatorin puoleiseen laituriin lisättyä vieraspaikkojen määrää. Myös vieraspaikoista
tiedottamista lisätään kaupungin nettisivuilla ja laituriin kiinnitettävällä kyltillä. Mikäli
nämä järjestelyt eivät riitä vieraspaikkojen kysyntään, suunnitellaan vieraslaituri
Kauppatorin rantaan torin kehittämisen yhteydessä.
Venelaitureiden kunnossapitoa ja talvisäilytyspaikkojen sähkönsaantia
pyritään parantamaan.
Paltaniemen talvisäilytyspaikkojen edessä olevan parkkipaikan kunnossapitoa
parannetaan ja tarvittaessa alueelle levitetään asfalttirouhetta, joka jyräämällä
saadaan pysymään paremmin tasaisena. Pysäköintialueen pinta-ala on noin 3.000 m2,
eli alueen asfaltoinnin kustannus pohjatöineen olisi noin 60.000 €. Mikäli parkkipaikan
kuntoa ei muuten saada turvattua, esitetään investointiohjelmassa parkkipaikan
asfaltointia.
Kesällä 2021 on käynnistetty neuvottelut paikallisen huoltoasemayrittäjän kanssa
veneille tarkoitetun polttoaineiden jakelupisteen saamiseksi. Yrittäjä on ollut
yhteydessä jakeluyhtiöön ja asiaa selvitellään.
Septitankkien tyhjennysmahdollisuutta ylävesien puolella ei ole Kajaanin
venesatamissa. Tosin veneilijöiden kyselyjäkään tyhjennysmahdollisuudesta ei ole
tullut kaupungin edustajien tietoon. Saunalautta Urhon osalta yrittäjä on tiedustellut
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tyhjennysmahdollisuutta kesällä 2021. Kajaanin Vesi –liikelaitoksen kanssa on
selvitelty mahdollisia paikkoja septityhjennyksen toteuttamiseksi. Suvantorannan
laitureiden yhteyteen on mahdollista rakentaa huoltolaituri, johon
sijoitetaan septityhjennyslaitteet. Septityhjennys voidaan siirtää olevaan
viemäriverkkoon noin 10 m siirtoputkella. Septitankkien tyhjennyspaikan suunnittelu
aloitetaan ja mahdollisuuksien mukaan tyjennyspaikka toteutetaan jo kesän 2022
aikana.
Ehdotus
Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja
Ympäristötekninen lautakunta päättää, että:
- Kauppatorin alueen vierasvenepaikkojen määrää lisätään olevia laituripaikkoja
järjestelemällä
- venelaitureiden kunnossapitoa ja talvisäilytysalueiden sähkönsaantia pyritään
parantamaan
- Paltaniemen talvisäilytyspaikkojen edessä olevan parkkipaikan kunnossapitoa
parannetaan ja tarvittaessa alueelle levitetään asfalttirouhetta, joka jyräämällä
saadaan pysymään paremmin tasaisena. Mikäli parkkipaikan kuntoa ei muuten saada
turvattua, esitetään investointiohjelmassa parkkipaikan asfaltointia
- veneille tarkoitettujen polttoaineiden jakelupisteiden kartoittamista ja
yhteistyökumppaneiden etsimistä jatketaan
- septitankkien tyhjennyspaikan suunnittelu aloitetaan ja mahdollisuuksien mukaan
tyjennyspaikka toteutetaan jo kesän 2022 aikana.
Lisäksi ympäristötekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että
kaupunginhallitus antaa valtuustoaloitteeseen esittelytekstin ja päätöksen mukaisen
vastauksen ja esittää, että kaupunginvaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginhallitus, 30.11.2021, § 282
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle tiedoksi ympäristöteknisen
lautakunnan vastauksen ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
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Päätös
Hyväksyi.
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Kaupunginvaltuusto, § 85,20.09.2021
Ympäristötekninen lautakunta, § 136,24.11.2021
Kaupunginhallitus, § 283, 30.11.2021
§ 283
Valtuustoaloite: Kehitetään kaupungin ja liikelaitosten katuremonttien sekä tapahtumien
aikataulutusta
KAJDno-2021-980
Kaupunginvaltuusto, 20.09.2021, § 85
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Auli Halosen (kok) esittämä ja muun kokoomus-
valtuustoryhmän allekirjoittama ja sosiallidemokraattien- ja keskustan- ja vihreän
liiton -valtuustoryhmien kannattama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite:
Kehitetään kaupungin ja liikelaitosten katuremonttien sekä tapahtumien
aikataulutusta
"Kajaanin kaupunki ja liikelaitokset sekä monet yksityiset kehittävät ja korjaavat
Kajaanin infraa. Monet remontit vaativat kaivaustöitä katualueilla.
Tällä hetkellä useat remontit tehdään kukin omalla aikataulullaan ja sama katuosuus
saatetaan avata ja katkaista liikenteeltä muutaman viikon välein eri tekijän toimesta.
Kajaanin kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että tehdään Kajaanin kaupungille
sähköinen järjestelmä, jonka avulla eri organisaatiot ja toimialat sekä yksityiset
toimijat voivat synkronoida remontit samaan ajankohtaan. Näin säästetään kuluissa
sekä vähennetään kaupunkilaisille aiheutuvaa haittaa.
Samaan järjestelmään tulee liittää myöskin Kajaanissa järjestettävät tapahtumat, jotta
tapahtumien aikaan esim. torit eivät ole remontissa tai remontit muuten aiheuta
haittaa tapahtumalle."
Ehdotus
Valtuustoaloite lähetetään kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti
kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
Päätös
Valtuustoaloite lähetettiin kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti
kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Ympäristötekninen lautakunta, 24.11.2021, § 136
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Valmistelijat / lisätiedot:
Matti Nousiainen
matti.nousiainen@kajaani.fi
Kaupungininsinööri
Kajaanin kokoomuksen valtuustoaloitteessa esitetään, että Kajaanin kaupungille
tehdään sähköinen järjestelmä, jonka avulla eri organisaatiot ja toimialat sekä
yksityiset toimijat voisivat synkronoida remontit samaan ajankohtaan. Näin
säästetään kuluissa sekä vähennetään kaupunkilaisille aiheutuvaa haittaa.
Ympäristöteknisellä toimialalla on seuraavia käytänteitä katutöiden
yhteensovittamiseen.
TESU- palavereita pidetään kaksi kertaa vuodessa ja ne ovat suunnittelupäällikön
vetämiä. TESU-palaverissa käydään läpi tulevien vuosien suunnitelmista ja
yhteensovitetaan eri tahojen tulevia työkohteita. TESU-palavereihin osallistuvat
kaupungin edustajien lisäksi kaivutöitä teettävien laitosten ja operaattoreiden
edustajat.
Kaivutyöt katualueella palavereja (ns. Monttupalaveri) pidetään kaksi kertaa vuodessa
ja ne ovat kaupungininsinöörin vetämiä. Monttupalaverissa yhteensovitetaan
tarkemmin jo tiedossa olevia kaivutöitä, eli pyritään löytämään hyöty kaivutöiden
yhteensovittamisesta, jolloin haitta käyttäjille on mahdollisimman
vähäinen. Monttupalavereihin osallistuvat kaupungin edustajien lisäksi kaivutöitä
teettävien laitosten ja operaattorien edustajia sekä kaivutöitä suorittavien
urakoitsijoiden edustajia.
Palavereissa tehdystä yhteensovittamisesta huolimatta välillä voi näyttää siltä, että
sama katu kaivetaan toisen urakoitsijan toimesta auki edellisen täytettyä
kaivannon. Työteknisesti töiden luonne voi olla sellainen, ettei saman aikainen
tekeminen onnistu. Esimerkiksi putkikaivannon etenemä voi olla noin kymmenen
metriä päivässä ja kaapelikaivanto voi edetä työvuorossa satoja
metrejä. Pääsääntöisesti katujen pitää olla liikennöitävissä myös kaivutöiden aikana,
jolloin kaivannot joudutaan täyttämään kaivutyön edetessä. Äkillisten infran
vauriokohteiden korjaustöitä joudutaan myös tekemään katualueilla. Näiden
ennakointi ja yhteensovittaminen ei ole mahdollista. Verkostojen korjausvelan
hallinnalla pystytään tehokkaasti vähentämään akuutteja korjaustöitä.
Parannuksena kaivutöiden yhteensovittamiseen esitetään, että:
sijoitusluvassa annetaan aikaikkuna työn toteutukselle huomioiden muut
tiedossa olevat työt ja tapahtumat
kaivuluvassa tarkennetaan aikaikkunaa huomioiden muut tiedossa olevat
kaivutyöt ja tapahtumat
Lisäksi selvitetään mahdollisuutta hankkia kaupungille sähköinen kartta-alusta,
johon tulevat työkohteet ja tapahtumat voidaan merkitä ja synkronoida samaan
ajankohtaan tapahtumat huomioiden.
Ehdotus
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Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja
Ympäristötekninen lautakunta päättää, että:
sijoitusluvassa annetaan aikaikkuna työn toteutukselle huomioiden muut
tiedossa olevat työt ja tapahtumat
kaivuluvassa tarkennetaan aikaikkunaa huomioiden muut tiedossa olevat
kaivutyöt ja tapahtumat
Lisäksi selvitetään mahdollisuutta hankkia kaupungille sähköinen kartta-alusta,
johon tulevat työkohteet ja tapahtumat voidaan merkitä ja synkronoida samaan
ajankohtaan tapahtumat huomioiden.
Lisäksi ympäristötekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että
kaupunginhallitus antaa valtuustoaloitteeseen esittelytekstin ja päätöksen mukaisen
vastauksen ja esittää, että kaupunginvaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginhallitus, 30.11.2021, § 283
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle tiedoksi ympäristöteknisen
lautakunnan vastauksen ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös
Hyväksyi.
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§ 284
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.
Hallintojohtaja
Avustuspäätös:
§ 11 Tapahtuma-avustus Kainuu Stara aluetapahtuma / Kajaani Gymnastics ry,
22.11.2021
§ 12 Tapahtuma-avustus Isänpäiväkonsertti / Kajaanin Harmonikkakerho, 24.11.2021
§ 13 Tapahtuma-avustus Konsulaattipäivät Kajaanissa / Etnika Kainuu ry, 24.11.2021
§ 14 Tapahtuma-avustus Lasten Uuden Vuoden juhla / Etnika Kainuu ry, 24.11.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 9 Asianhallintapäällikön virkavalinta, 19.11.2021
Henkilöstöjohtaja
Avustuspäätös:
§ 30 Koulutusapurahahakemus_laaja-alainen erityisopettaja, 18.11.2021
Kaupunginjohtaja
§ 24 Yrityspalveluseteli Vauvahoiva Broder, 23.11.2021
§ 25 Yrityspalveluseteli Mustikkamäen ratsutalli Oy, 23.11.2021
Pysäköinninvalvoja
Ajoneuvon siirtopäätös:
§ 21 Ajoneuvon siirtopäätöksen 12.11.2021 § 20 kumoaminen ( Citroen,
Putkinotkontie 1), 19.11.2021
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.
Päätös
Hyväksyi.
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§ 285
Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat
KAJDno-2020-1537
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Kokousten pöytäkirjat:
Sivistyslautakunta 24.11.2021
Ympäristötekninen laurtakunta 24.11.2021

Tiedoksi merkittävät:
Iltakouluasiat, ryhmäkokoustilat ja kokousaikataulu, oheisliite
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedokseen eikä siirrä niihin sisältyviä
päätöksiä otto-oikeudella käsiteltäväkseen.
Päätös
Hyväksyi.
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Muutoksenhakukielto
§274, §275, §276, §277, §278, §279, §280, §281, §282, §283, §284, §285
Muutoksenhakukielto
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

