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§ 17
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Kaupunginhallitus myöntää pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille
läsnäolo- ja puheoikeuden.
Päätös
Hyväksyi.
Kokouksen alussa oli kaupunginhallituksen iltakoulu klo 14.05 - 15.10, aiheena
Kumppaniksi ry:n toiminta. Paikalla oli toiminnanjohtaja Markku Niskanen.
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§ 18
Pöytäkirjan tarkastus
Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaa vuorollaan kaksi
kaupunginhallituksen jäsentä sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.
Pöytäkirja tarkastetaan seuraavan viikon kokouksessa tai, jos ei ole kokousta,
kaupungintalon asiakaspalvelupisteessä, Kajaani Infossa, seuraavana tiistaina.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Toivo Kyllösen ja Arto
Okkosen.
Päätös
Hyväksyi.
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§ 19
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Hallintojohtaja
§2 Kajaanin kaupungin ICT –palveluiden asiantuntijapalvelut, 30.01.2017
Henkilöstöpäällikkö
§1 Perusopetuksen opettajien vuosisidonnaisten lisien hakeminen, 20.01.2017
§1 Lehtikankaan monitoimitalon koulutusapurahahakemus, 26.01.2017
Kaupunginjohtaja
§1 Osallistuminen Kajaanin Seudun Senioriopettajien 23.5.2017 tapaamiseen,
13.01.2017
§1 Kaupungin markkinointitoiminnan ja yhteismarkkinoinnin kehittäminen,
16.01.2017
§2 Romanien kansallispäivän juhlaan osallistuminen 8.4.2017, 26.01.2017
§3 Osallistuminen Toto76-ravien lähtöön 4.6.2017, 30.01.2017
§4 Osallistuminen Rva ja Pietari Brahen roolipukujen uusimiseen, 01.02.2017
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi.
Päätös
Merkitsi tiedoksi.
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§ 20
Kysely Kainuun kunnille maakunnallisen yhteisen rakennusvalvonnan ja
ympäristötoimen järjestämisestä
KA JDno-2017-265
Valmistelija / lisätiedot:
Timo Soininen
timo.soininen@kajaani.fi
Kainuun sote- ja maakuntauudistukseen liittyen maankäytön, luonnonvarojen,
liikenteen ja ympäristön tehtäväkokonaisuutta valmisteleva Kainuun Liiton
työryhmä 4 on lähettänyt Kainuun kunnille 24.1.2017 päivätyn kyselyn, jossa
pydetään kunnan alustavaa kantaa yhteisen rakennusvalvonnan ja/tai yhteisen
ympäristötoimen mahdollisesta siirtämisestä uuden maakuntahallinnon
tehtäväksi. Kannanotto pyydetään lähettämään 15.3.2017 mennessä
sähköpostiin: kainuunliitto@kainuu.fi
Ympäristöteknisen toimialan näkemyksen mukaan rakennusvalvonnan
ja ympäristötoimen viranomaistehtävät tulevat hoidettua osaavuuden,
toiminnallisuuden ja kustannustehokkuuden kannalta Kainuun maakunnan
alueella parhaiten organisoimalla toiminta kuntien yhteisen organisaation
tehtäväksi. Sama tulos saavutetanee, jos toiminta siirretään tulevan
maakunnan tehtäväksi. Ympäristöteknisen toimialan näkemykseen
mukaan rakennusvalvontaa ja ympäristötoimintaa ei kannata eriyttää eri
organisaaatioon, koska rakennus- ja ympäristöluvat liittyvät usein kiinteästi
toisiinsa.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Timo Soininen, p. 044 7100 263 tai
etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus ilmoittaa, että
1. Kajaanin kaupunki on kiinnostunut siirtämään sekä rakennusvalvonnan että
ympäristötoimen yhdessä uuden maakuntahallinnon tehtäväksi.
2. Kajaanin kaupunki ei ole kiinnostunut vain joko rakennusvalvonnan tai
ympäristötoimen tehtävien siirtämisestä uuden maakuntahallinnon tehtäväksi.
Lisäksi Kajaanin kaupunki edellyttää, että mikäli tässä tarkoitetut
viranomaistehtävät maakunnallisetaan, toiminnan on oltava osaavaa ja
kustannustehokasta.
Päätös
Kaupunginhallitus jätti asian pöydälle.
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Ympäristötekninen lautakunta, § 14, 01.02.2017
Kaupunginhallitus, § 21, 07.02.2017
§ 21
Golf-kentän vuokrasopimuksen jatkaminen, leirintäalueen huoltorakennuksen
myyminen ja sen tontin vuokraaminen Kajaanin Golf Oy:lle
KA JDno-2017-227
Ympäristötekninen lautakunta, 01.02.2017, § 14
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Säkkinen
jari.sakkinen@kajaani.fi
Liitteet

1 Liite. Kajaanin golf vuokra-alue 3.1.2017
2 Liite. Tonttijako 12-62-4
Kajaanin kaupunginvaltuusto on 22.2.1988 vuokrannut Kajaanin Golf Oy:lle n.
44,3 ha alueen golfkenttä alueeksi. Alueen vuokra-aika päättyy vuoden 2017
lopussa. Yhtiön kanssa on neuvoteltu vuokrasopimuksen jatkamisen ehdoista
useaan otteeseen vuoden 2016 aikana. Neuvotteluiden tuloksena Kajaanin
kaupunki on päätynyt ehdottamaan yhtiölle uuden vuokrasopimuksen
solmimista kentän alueesta. Uuden sopimuksen mukainen alue, n. 39 ha, on
aiempaa pienempi, koska osa aiemman vuokrasopimuksen mukaisesta
alueesta kuuluu asemakaavassa matkailua palvelevien rakennusten
korttelialueeseen. Uuden vuokrasopimuksen mukainen vuokra olisi 75 euroa/
ha, kokonaisuudessaan 2925 euroa, joka sidottaisiin elinkustannusindeksiin
1951:10=100. Kentän vuosivuokra on ollut aiemmin vuokrasopimuksen
mukaisesti sata (100) markkaa vuodessa eli 16,82 euroa.
Sopimuksen uusimisen yhteydessä kaupunki on esittänyt Kajaanin Golf
Oy:lle mahdollisuutta ostaa Kainuunportin leirintäalueen huoltorakennus
käytettäväksi golf-kentän toimintojen tukemiseen. Kaupunki on yhtiön kanssa
käytyjen neuvottelujen tuloksena alustavasti hyväksynyt huoltorakennuksesta
yhtiön 10 000 euron tarjouksen, johon sisältyy myös vesi-, hulevesi- ja
viemäriliittymät. Samalla yhtiön on vuokrattava huoltorakennukselle
muodostettu tontti 1195,60 euron elinkustannusindeksiin 1906 (1951:10=100)
sidotulla vuosivuokralla. Tontin vuosivuokra poikkeaa alueen muiden
tonttien vuokratasosta, joka on Lohtajan alueen omakotitontin vuokra n.
0,495 euroa/m² (indeksissä 1906). Vuokra perustuu kaupunginvaltuuston
2.11.1998 § 79 hyväksymään Kajaanin Rauhanyhdistyksen tonttia nro
205-7-10-1 koskevaan periaatteeseen, jonka mukaisesti nyt vuokrattavan
tontin (205-12-62-6, 3857 m²) vuokrahinta lasketaan siten, että tarvittavan
rakennusoikeuden 200 k-m² osalta lasketaan alueen asemakaavan
tehokkuusluvulla 0,30 teoreettinen n. 670 m² tontti, jonka osalta vuokra
lasketaan Lohtajan omakotitontin hintatason mukaan ja loppua tonttia (n. 3187
m²) käsitellään teollisuustonttina, jonka osalta vuokra lasketaan Heinisuon
teollisuustontin vuokran mukaan. Huoltorakennuksen ylläpitokulut Kajaanin
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kaupungille ovat olleet n. 1600 -2000 euroa vuodessa sähkön ja veden osalta
sekä 4300 euroa pääomakulujen osalta (poistot ja korot) eli yhteensä n. 6000
euroa vuodessa. Rakennuksen tasearvo 31.12.2016 on 30 760 euroa, joten
kaupasta aiheutuu luovutustappiota.
Golf-kentän alueen vuokrasopimus alkaisi vuoden 2018 alusta ja päättyisi
31.12.2036. Tontin 205-12-62-6 vuokrasopimus alkaisi vuokrasopimuksen
allekirjoittamisesta ja päättyisi 31.12.2036 eli samaan aikaan kuin kentän
vuokrasopimus.
Ehtona huoltorakennuksen kaupalle ja sen tontin vuokraamiselle yhtiö on
esittänyt, että kauppahinta muutetaan yhtiölle myönnettäväksi lainaksi, jonka
vuosikorko on yksi (1) prosentti. Lainan pääoma ja pääomalle kertynyt korko
maksettaisiin lainan takaisinmaksun yhteydessä 30.6.2019. Kajaanin Golf
Oy neuvotteluissa lisäksi esittänyt, että sille myönnettäisiin maksuaikaa myös
olemassa olevien lainojen osalta. Kaupunki on myöntänyt lainat 30.1.1995
ja niiden ehtoja on muutettu 20.4.2007. Lainojen pääoma on yhteensä
52802,49 euroa ja eräpäivä 30.6.2017. Kaupunki on kentän vuokrausta
koskevassa tarjouksessaan esittänyt, että Kajaanin kaupungin yhtiölle
myöntämien lainojen maksuaikaa muutettaisiin siten, että lainojen
loppupääoma maksetaan takaisin kahdessa yhtä suuressa erässä 30.6. vuosina
2017 ja 2018. Yhtiön hallitus on hyväksynyt kaupungin esityksen asiassa.
Lainojen takaisinmaksuajan muutoksen yhteydessä lienee kohtuullista esittää
korkoehdon muuttamista. Korko on nyt sidottu 12 kk euriboriin, joka on
tällä hetkellä alle nollan (-0,100; 20.1.2017). Kohtuullista lienee, että korko on
vähintään nolla (0) prosenttia.
Lisätietoja antaa kiinteistöinsinööri Jari Säkkinen, p. 044 4214 112 tai
jari.sakkinen(at)kajaani.fi.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Soininen, Tekninen johtaja
Ympäristötekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja
edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kajaanin kaupunki vuokraa Kajaanin
Golf Oy:lle golf-kentän alueeksi Syväojanpuistossa sijaitsevan, liitekartassa
esitetyn n. 39 ha alueen kiinteistöstä 205-12-9904-1 yhteensä 2925 euron
elinkustannusindeksiin 1906 (1950:10=100) sidotulla vuosivuokralla.
Samalla ympäristötekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle
ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kajaanin kaupunki päättää
myydä Kajaanin Golf Oy:lle Kainuun portin entisen leirintäalueen
huoltorakennuksen, jonka rakennustunnus on 12-62-4-1 (102762352K)
kymmenentuhannen (10 000) euron kauppahinnalla liittymineen
(ei sähköliittymää) sekä vuokraa sille tontin 205-12-62-6 yhteensä
tuhannensadanyhdeksänkymmenenviiden/60 1195,60 euron
elinkustannusindeksiin 1906 (1950:10=100) sidotulla vuosivuokralla.
Rakennuksen kauppahinta muutetaan yhtiölle myönnettäväksi lainaksi, jonka
vuotuinen korko on yksi (1) prosentti ja jonka pääoma ja sille kertynyt korko
maksetaan kokonaisuudessaan 30.6.2019.
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Lautakunta esittää lisäksi, että kaupunginhallitus käsittelee lisäksi yhtiölle
30.1.1995 myönnettyjen ja ehdoiltaan 20.4.2007 muutettujen lainojen,
joiden pääoma on yhteensä 52802,49 euroa ja eräpäivä 30.6.2017 ehtoja
ja esittää kaupunginvaltuustolle niiden maksuehtojen muuttamista siten,
että lainat maksetaan takaisin kahdessa yhtä suuressa erässä 30.6.2017 ja
30.6.2018 sekä lisäksi, että samalla muutetaan lainojen korkoehtoa siten, että
korko on 12 kk euribor, kuitenkin vähintään nolla (0) prosenttia.

Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginhallitus, 07.02.2017, § 21
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Säkkinen
jari.sakkinen@kajaani.fi
Liitteet

1 Liite. Kajaanin golf vuokra-alue 3.1.2017
2 Liite. Tonttijako 12-62-4
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kajaanin
kaupunki vuokraa Kajaanin Golf Oy:lle golf-kentän alueeksi Syväojanpuistossa
sijaitsevan, liitekartassa esitetyn n. 39 ha alueen kiinteistöstä 205-12-9904-1
yhteensä 2925 euron elinkustannusindeksiin 1906 (1950:10=100)
sidotulla vuosivuokralla.
Samalla kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kajaanin
kaupunki päättää myydä Kajaanin Golf Oy:lle Kainuun portin entisen
leirintäalueen huoltorakennuksen, jonka rakennustunnus on 12-62-4-1
(102762352K) kymmenentuhannen (10 000) euron kauppahinnalla
liittymineen (ei sähköliittymää) sekä vuokraa sille tontin 205-12-62-6
yhteensä tuhannensadanyhdeksänkymmenenviiden/60 1195,60 euron
elinkustannusindeksiin 1906 (1950:10=100) sidotulla vuosivuokralla.
Rakennuksen kauppahinta muutetaan yhtiölle myönnettäväksi lainaksi, jonka
vuotuinen korko on yksi (1) prosentti ja jonka pääoma ja sille kertynyt korko
maksetaan kokonaisuudessaan 30.6.2019.
Kaupunginhallitus käsittelee lisäksi yhtiölle 30.1.1995 myönnettyjen ja
ehdoiltaan 20.4.2007 muutettujen lainojen, joiden pääoma on yhteensä
52802,49 euroa ja eräpäivä 30.6.2017 ehtoja ja esittää kaupunginvaltuustolle
niiden maksuehtojen muuttamista siten, että lainat maksetaan takaisin
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kahdessa yhtä suuressa erässä 30.6.2017 ja 30.6.2018 sekä lisäksi, että samalla
muutetaan lainojen korkoehtoa siten, että korko on 12 kk euribor, kuitenkin
vähintään nolla (0) prosenttia.
Päätös
Kaupunginhallitus jätti asian pöydälle.
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Ympäristötekninen lautakunta, § 13, 01.02.2017
Kaupunginhallitus, § 22, 07.02.2017
§ 22
Lisämääräalan ostaminen Paltamon seurakunnalta kiinteistöstä Kirkkoniemi
205-410-11-32
KA JDno-2017-226
Ympäristötekninen lautakunta, 01.02.2017, § 13
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Säkkinen
jari.sakkinen@kajaani.fi
Liitteet

1 Liite. Tarjouskirje ilman liitteitä
2 Liite. Kirkkoniemi liitekartta
Kajaanin kaupunki on neuvotellut Paltamon seurakunnan kanssa määräalan
ostamisesta seurakunnan omistamasta tilasta KIRKKONIEMI 205-410-11-32.
Kaupunki on antanut tarjouksen kahdesta erilaisesta määräalasta, joista
Paltamon seurakunta hyväksyi aiemmin oheisen liitekartan mukaisen
vaihtoehdon VE 2. Määräalan kauppahinnaksi oli määritetty 48 000 euroa, eli
n. 1500 euroa hehtaari tai 0,15 euroa/m². Määräala koostuu metsämaasta
ja Kajaanin kaupungin ylläpitämästä maanläjitysalueesta. Kaupunginhallitus
on hyväksynyt kaupan 20.12.2016 ja päätös on lainvoimainen. Paltamon
seurakunta on sittemmin päättänyt, että se voi myydä myös aiemman
tarjouksen mukaisen vaihtoehdon VE1, joka käsittää kyseisen tilan
KIRKKONIEMI 205-410-11-32 koko läjitysalueen sijaintipalstan alueen.
Vaihtoehdon VE1 mukainen kauppahinta on sataneljäkymmentäyksituhatta
kahdeksansataa (141 800) euroa. Kajaanin kaupunki on esittänyt, että kauppa
voidaan toteuttaa vain siinä tapauksessa, että kauppahinta voidaan maksaa
kahdessa erässä siten, että puolet maksetaan 14 vrk kuluessa kaupanteosta
ja loput maksetaan tammikuussa 2018. Kaupunki esitti lisäksi ehtona, että
omistusoikeuden määräalaan tulee siirtyä heti kaupanteon yhteydessä.
Paltamon seurakunta on hyväksynyt kaupan ehdot muuten, mutta esitti,
että omistusoikeuden tulisi siirtyä vasta kauppasumman tultua maksetuksi
kokonaisuudessaan. Hallintaoikeus alueeseen siirtyisi kuitenkin kaupassa heti
kaupungille.
Aiemmin päätettyy kauppaan verrattuna tarjous VE1 sisältää lisäksi n. 10 ha
virkistysalueeksi soveltuvaa metsämaata ja n. 17 ha raakamaaksi luokiteltavissa
olevaa maata, jolle voidaan osoittaa rajoitetusti rakentamista. Alue rajoittuu
Kajaanin joen rantaan, mutta kyseiset alueet eivät sovellu rakentamiseen liitooravan reviirin takia. Palstan alueelle lienee mahdollista saada kaavoitettua
rajatusti yleiskaavan rakennuspaikkoja niille alueille, joilla liito-oravaa ei esiinny.
Käytännössä nämä alueet sijaitsevat rakentamiselle epäsuotuisasti aluetta
halkovan voimalinjan ja lentokentäntien läheisyydessä.
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Palsta rajoittuu Kajaanin kaupungin omistamiin maihin, joten se parantaa
kaupungin omistamien maiden hyötykäyttöä sekä mahdollistaa alueen
käytön kuntalaisten virkistyskäyttöön maanläjitystoiminnan loputtua.
Toimivaltadelegointi: Kajaanin kaupungin vuoden 2017 talousarviokirjan
kohdan 5.1 mukaan alle 40 000 euron maanhankintapäätökset tekee tekninen
johtaja. Muut maanhankintapäätökset tekee kaupunginhallitus.
Lisätietoja antaa kiinteistöinsinööri Jari Säkkinen, p. 044 4214 112 tai
etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Ehdotus
Esittelijä: Timo Soininen, Tekninen johtaja
Ympäristötekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että
Kajaanin kaupunki ostaa Paltamon seurakunnalta oheisen liitekartan mukaisen
n. 59 ha:n suuruisen määräalan tilasta KIRKKONIEMI
205-410-11-32 sadanneljänkymmenenyhdentuhannen kahdeksansadan (141
800) euron kauppahinnasta sekä muuten tarjouksen mukaisin ja normaalein
kiinteistökaupan ehdoin.
Kaupanteon yhteydessä Kajaanin kaupungin ja Paltamon seurakunnan
välillä 11. helmikuuta 2014 solmittu ostettavan määräalan aluetta koskeva
maanvuokrasopimus puretaan päättymään välittömästi.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginhallitus, 07.02.2017, § 22
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Säkkinen
jari.sakkinen@kajaani.fi
Liitteet

1 Liite. Tarjouskirje ilman liitteitä
2 Liite. Kirkkoniemi liitekartta
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että Kajaanin kaupunki ostaa Paltamon
seurakunnalta oheisen liitekartan mukaisen n. 59 ha:n suuruisen määräalan
tilasta KIRKKONIEMI 205-410-11-32 sadanneljänkymmenenyhdentuhannen
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mukaisin ja normaalein kiinteistökaupan ehdoin.
Kaupanteon yhteydessä Kajaanin kaupungin ja Paltamon seurakunnan
välillä 11. helmikuuta 2014 solmittu ostettavan määräalan aluetta koskeva
maanvuokrasopimus puretaan päättymään välittömästi.
Päätös
Hyväksyi.
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Ympäristötekninen lautakunta, § 11, 01.02.2017
Kaupunginhallitus, § 23, 07.02.2017
§ 23
Kajaanin kaupungin työllistämishanke 6-11/2016
KA JDno-2017-207
Ympäristötekninen lautakunta, 01.02.2017, § 11
Valmistelijat / lisätiedot:
Matti Nousiainen
matti.nousiainen@kajaani.fi
Liitteet

1 Liite. Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen toimialan työllistämishanke
6-11/2016 loppuraportti
Kunnan yleisenä tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa
elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja
ympäristöllisesti kestävällä tavalla (Kuntalaki 410/2015). Työllä ja työllisyydellä
voidaan edistää sekä kuntalaisten hyvinvointia että alueen elinvoimaisuutta.
Keväällä 2016 käynnistyi kunnallistekniikka ja liikunta -tulosalueella ja
Kajaanin Vesi -liikelaitoksessa työllistämiskokeilu, jossa työllistettiin 16
palkkatukikelpoista työntekijää 6 kk kestävään palkkatukityöhön. Työtehtävät
olivat muita kuin kaupungin lakisääteisiä tehtäviä.
Lisätietoja antaa kaupungininsinööri Matti Nousiainen, p. 044 7100 176 tai
etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Ehdotus
Esittelijä: Timo Soininen, Tekninen johtaja
Ympäristötekninen lautakunta merkitsee työllistämishankkeen
loppuraportin tiedoksi ja lähettää edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Päätös
Merkitsi tiedoksi.

Kaupunginhallitus, 07.02.2017, § 23
Valmistelija / lisätiedot:
Matti Nousiainen
matti.nousiainen@kajaani.fi
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1 Liite. Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen toimialan työllistämishanke
6-11/2016 loppuraportti
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi.
Päätös
Merkitsi tiedoksi.
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§ 24
Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat
KA JDno-2017-92
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Kokouspöytäkirjat:
Vuolijoen aluelautakunta 19.1.2017
Sivistyslautakunta 25.1.2017

Tiedoksi merkittävät asiat:
-

Asiakirjat ovat nähtävänä kaupunginkansliassa ja kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi ja päättää, ettei pöytäkirjoihin merkittyjä
päätöksiä siirretä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
Päätös
Hyväksyi.
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Muutoksenhakukielto
§17, §18, §19, §20, §21, §23, §24
Muutoksenhakukielto
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §
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Oikaisuvaatimus
§22
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, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi.
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
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Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta,
postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa
tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös
sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin
kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.

