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Saapuvilla olleet jäsenet
Tiina Kyllönen, puheenjohtaja
Aki Räisänen, 2. varapuheenjohtaja
Mikko Alakärppä
Pasi Arffman
Valtteri Arffman
Paavo Enroth
Päivi Fonselius, varajäsen
Peppiina Hakkarainen
Auli Halonen
Teuvo Hatva
Janne Heikkinen, varajäsen
Tea Heikkinen
Heikki Hekkala
Markku Hyvärinen, varajäsen, poistui 18:15
Tommi Ikäheimo, varajäsen, saapui 21:53, poistui 22:51
Marjatta Immonen
Vesa Kaikkonen
Marjo Kangasharju
Saara Karjalainen, saapui 21:55, poistui 22:53
Tuukka Karjalainen
Veli-Matti Karppinen
Anne Kemppainen
Kari Kemppainen, varajäsen, saapui 21:58, poistui 22:49
Silja Keränen
Pasi Kilpeläinen
Eveliina Kinnunen
Petja Korkkonen, varajäsen
Miikka Kortelainen
Sakari Koskelo, varajäsen, saapui 21:54, poistui 22:51
Kimmo Kumpulainen, varajäsen, poistui 22:49
Karoliina Kuvaja
Noora Kyllönen, varajäsen
Teppo Kääminen
Juho Leinonen, varajäsen
Minna Leinonen
Jyrki Lesonen
Jari Lindh, varajäsen
Anssi Manninen
Veijo Moilanen
Pertti Määttä, varajäsen, saapui 22:00, poistui 22:52
Mousa Najafi, varajäsen, saapui 21:56
Paavo Niemelä
Teemu Niva, varajäsen
Helena Ohtonen
Risto Oikari, varajäsen, saapui 21:48, poistui 22:51
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Markku Oikarinen
Sanna Pakkala-Juntunen
Minna Partanen
Kaija Patronen
Tero Paukkeri
Jaakko Perhovaara, poistui 21:50
Esko Piippo, varajäsen, saapui 21:58, poistui 22:51
Raimo Piirainen
Jukka Poutiainen
Tuija Pöllänen
Toni Raesalmi
Anni Rimpiläinen
Johanna Saarivaara, varajäsen, saapui 21:50, poistui 22:51
Toivo Sistonen
Hannu Suutari
Miariikka Tervonen, saapui 18:15
Raimo Tornberg
Harri Väisänen, varajäsen, saapui 21:52, poistui 22:51
Muut saapuvilla olleet
Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, sihteeri
Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja
Sirpa Kemppainen, Va. sivistysjohtaja
Jyrki Komulainen, Henkilöstöjohtaja, poistui 21:37
Tarja Lempeä, Talousjohtaja
Päivi Rissanen, Perusopetuksen tulosalueen johtaja, poistui 21:37
Raimo Sivonen, Koulutusliikelaitoksen vt. johtaja, poistui 21:37
Mika Tiihonen, poistui 21:37
Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Tuija Vuorinen, Johtaja, poistui 21:37
Poissa

Eila Aavakare, puheenjohtaja
Sari Kyllönen
Veli-Pekka Leivo
Jouni Lämpsä
Raili Myllylä
Eero Suutari

Allekirjoitukset

Tiina Kyllönen
Puheenjohtaja

Tuija Aarnio
Sihteeri
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Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
16.06.2022

16.06.2022

Pasi Kilpeläinen

Miikka Kortelainen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja julkaistaan Kajaanin kaupungin verkkosivuilla 17.06.2022 alkaen

Tuija Aarnio, hallintojohtaja
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§ 29
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.
Päätös
Hyväksyi.
Kokoukseen osallistuivat valtuustosalissa valtuutetut Mikko Alakärppä, Paavo Enroth,
Peppiina Hakkarainen, Auli Halonen, Teuvo Hatva, Tea Heikkinen, Heikki Hekkala, Vesa
Kaikkonen, Marjo Kangasharju, Tuukka Karjalainen, Veli-Matti Karppinen, Anne
Kemppainen, Silja Keränen, Pasi Kilpeläinen, Miikka Kortelainen, Karoliina Kuvaja, Tiina
Kyllönen, Minna Leinonen, Anssi Manninen, Veijo Moilanen, Paavo Niemelä, Markku
Oikarinen, Sanna Pakkala-Juntunen, Minna Partanen, Jaakko Perhovaara, Tuija
Pöllänen, Toni Raesalmi, Anni Rimpiläinen, Aki Räisänen, Toivo Sistonen, Hannu
Suutari, Raimo Tornberg, varavaltuutetut Janne Heikkinen, Noora Kyllönen, Jari Lindh,
Markku Hyvärinen, sihteeri Tuija Aarnio, tekninen johtaja Jussi Heikkinen, talousjohtaja
Tarja Lempeä, henkilöstöjohtaja Jyrki Komulainen, va. sivistysjohtaja Sirpa
Kemppainen, perusopetuksen tulosalueen johtaja Päivi Rissanen, varhaiskasvatuksen
tulosalueen johtaja Mika Tiihonen ja koulutusliikelaitoksen vt. johtaja Raimo Sivonen,
muut osallistuivat Teams-etäyhteydellä.
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§ 30
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
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pasi Kilpeläinen ja Miikka Kortelainen.
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Kaupunginhallitus, § 75,29.03.2022
Tarkastuslautakunta, § 36,24.05.2022
Kaupunginvaltuusto, § 31, 13.06.2022
§ 31
Kajaanin kaupunkikonsernin tilinpäätös 2021
KAJDno-2021-1257
Kaupunginhallitus, 29.03.2022, § 75
Valmistelijat / lisätiedot:
Tarja Lempeä
tarja.lempea@kajaani.fi
Talousjohtaja
Kuntalain 113 § mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös
tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se
tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös
toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös
tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä
tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase,
tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion
toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät
tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta.
Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen
allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kaupunginjohtaja.
Kuntalain 114 § mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin,
tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös
tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan
konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä.
Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa
annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden
aikana. Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilinpäätökseen.
Kunnan, jolla ei ole tytäryhteisöjä, mutta joka on jäsen kuntayhtymässä tai
liikelaitoskuntayhtymässä, tulee sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätöstä
vastaavat tiedot,
Kuntalain 115 § mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston
asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja
kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista
kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi
kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.
Kajaanin kaupungin liikelaitokset ja lautakunnat ovat käsitelleet ja hyväksyneet omat
tilinpäätöksenä vuodelta 2021 helmikuussa 2022. Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten
yhdistetty tilinpäätös vuodelta 2021 osoittaa ylijäämää 6,3 milj. euroa. Koko Kajaanin
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kaupungin konsernia koskeva tilinpäätös, johon on yhdistetty kaupungin tytäryhteisöt,
kuntayhtymät ja konsernisuhteessa olevat osakkuusyhteisöt, osoittaa vuodelta
2021 ylijäämää 15,5 milj. euroa.
Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten ylijäämäinen tulos johtui
erityisesti rahoitustuottojen vahvasta kasvusta ja verotulojen hyvästä kehityksestä
sekä Kainuun Sote -kuntayhtymän ennakoitua pienemmästä maksuosuudesta.
Kaupungin toimialat ja liikelaitokset saavuttivat taloudelliset tavoitteet ja toimintakulut
toteutuivat kautta linjan talousarviota pienempinä. Kainuun soten alijäämä vuodelta
2021 toteutui myös muutettua talousarviota maltillisempana. Kaupunkikonsernin
hyvää tulosta selittää ennakoitua maltillisempi kustannusten kehitys ja verotulojen
sekä rahoitustuottojen ja -kulujen vahva kehitys edelliseen vuoteen
verrattuna. Tytäryhteisöt saavuttivat taloudelliset tavoitteet ja tekivät positiiviset
tulokset kautta linjan.
Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten tuottojen eli verotulojen, valtionosuuksien,
toiminta- ja rahoitustuottojen kokonaismäärä oli yhteensä 332,2 milj. euroa vuonna
2021 (vuonna 2020 309,9 milj.euroa). Käyttötalous- ja rahoituskulujen kokonaismäärä
oli puolestaan yhteensä 304,3 milj. euroa vuonna 2021 (vuonna 2020 301,9 milj.
euroa). Käyttötalouden toimintatuottojen määrä oli 36,5 milj. euroa, toimintatuotot
lisääntyivät edellisvuoteen verrattuna 2,2 milj. euroa. Käyttötalouden toimintakulut
(vähennetty valmistus omaan käyttöön) olivat yhteensä 301,9 milj. euroa ja
toimintakulut kasvoivat edellisvuodesta 4,3 milj. euroa.
Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten tuloslaskelman mukaan verotuloja kertyi 149,4
milj. euroa ja ne kasvoivat 8,0 milj. euroa eli 5,6 % edellisestä vuodesta.
Valtionosuuksia kertyi 118,7 milj. euroa ja ne vähenivät 5,1 milj. euroa eli 4,1 %
edellisestä vuodesta. Siten verorahoitus kasvoi yhteensä 2,9 milj. euroa eli 1,1 %
edelliseen vuoteen verrattuna.
Rahoitustuottoja kertyi yhteensä 27,6 milj. euroa (vuonna 2020 10,3 milj.euroa) ja
rahoituskuluja 3,2 milj. euroa (vuonna 2020 5,2 milj.euroa). Pitkäaikaista lainaa
nostettiin 15,6 milj. euroa vuonna 2021 ja lainoja lyhennettiin 28,0 milj. euroa.
Lyhytaikaiset lainat lisääntyivät 10,2 milj. euroa. Vuoden vaihteessa kaupungin
lainakanta oli yhteensä 124,5 milj. euroa eli 3 411 euroa asukasta kohden.
Vuoden 2021 investointimenot olivat 17,3 miljoonaa euroa ja saadut rahoitusosuudet
investointeihin 0,7 miljoonaa euroa.Nettoinvestoinnit siten yhteensä 16,5 milj. euroa.
Taseen loppusumma vuonna 2021 oli 544,7 miljoonaa euroa. Maa - ja vesialueiden
arvo oli 35,2 miljoonaa euroa, rakennusten arvo 134,4 miljoonaa euroa, kiinteiden
rakenteiden ja laitteiden arvo 76,2 miljoonaa euroa ja koneiden, kaluston ja muiden
aineellisten hyödykkeiden arvo oli yhteensä 8,7 miljoonaa euroa sekä keskeneräisiä
hankkeita 4,4 miljoonaa euroa. Sijoituksia eli osakkeita ja osuuksia sekä lainasaamisia
oli 76,6 miljoonaa euroa ja rahoitusarvopapereita ja pankkisaamisia oli yhteensä 196,6
miljoonaa euroa. Omaa pääomaa taseessa oli 323,6 miljoonaa euroa ja vierasta
pääomaa taseessa oli yhteensä 180,3 miljoonaa euroa.
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Konsernitaseen loppusumma vuodelta 2021 oli 1 132,6 miljoonaa euroa. Omaa
pääomaa taseessa oli 265,8 miljoonaa euroa ja vierasta pääomaa yhteensä 849,9
miljoonaa euroa. Konsernin ulkoiset toimintatuotot olivat 333,0 miljoonaa euroa ja
ulkoiset toimintakulut 545,8 miljoonaa euroa. Kajaanin kaupunkikonsernin
investointimenot olivat 72,8 miljoonaa euroa ja saadut rahoitusosuudet
investointeihin 0,8 miljoonaa euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kajaanin kaupungin tilikauden 1.1.–31.12.2021 tulos liikelaitoksineen ennen
poistoeroa, varauksia ja rahastosiirtoja on 10 377 159,55 euroa.
Kaupunginhallitus
1. esittää tilikauden 1.1.–31.12.2021 tuloksen 10 377 159,55 euroa käsittelystä
seuraavaa:
Vähennetään poistoeroa
835 153,84
Lisätään varauksia
- 5 000 000,00
Vähennetään varauksia
110 211,81
Vähennetään rahastoja
20 213,03
Kirjataan tilikauden ylijäämä 6 342 738,23 euroa taseen omaan pääomaan
kohtaan edellisten tilikausien yli-/alijäämä
2. hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2021 tilinpäätöksen ja luovuttaa
sen tilintarkastajille tarkastettavaksi
3. oikeuttaa talouspalvelut tekemään vielä tilinpäätökseen mahdolliset tekniset
tarkistukset, jotka eivät saa kuitenkaan vaikuttaa tilikauden tulokseen tai muuttaa
tuloksen käsittelyä
4. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen
kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.
Päätös
Hyväksyi.

Tarkastuslautakunta, 24.05.2022, § 36
Valmistelijat / lisätiedot:
Tarja Lempeä, Taina Juntunen
tarja.lempea@kajaani.fi, taina.h.juntunen@kajaani.fi
Talousjohtaja, Hallintosuunnittelija
Kuntalain (410/2015) 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava
valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.
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Kajaanin kaupungin vuoden 2021 tilinpäätöksessä (liite 1) ei ole kattamatonta
alijäämää, joten Kajaanin kaupungilla ei ole kuntalain mukaista talouden
tasapainottamisvelvoitetta.
Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan 10.5.2021 esittänyt Kajaanin
kaupungin tilinpäätöksen 2021 hyväksymistä sekä vastuuvapauden myöntämistä
tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta.
Tilintarkastuskertomus vuodelta 2021, liite 2
Tilintarkastuskertomukseen ei sisälly kuntalain 125.2 §:n mukaista tilivelvolliseen
kohdistuvaa muistutusta, joten lausunnon pyytäminen
kaupunginhallitukselta tilintarkastuskertomuksesta ei ole tarpeen.
Lisätietoja asiasta antaa JHT, KHT Antti Kääriäinen, puh. 020 760 3448 tai sähköposti
muotoa etunimi.sukunimi@kpmg.fi ja hallintosuunnittelija Taina Juntunen, puh. 044
710 0212 tai sähköposti muotoa: etunimi.h.sukunimi@kajaani.fi.
Ehdotus
Esittelijä: Toni Raesalmi
Tarkastuslautakunta toteaa, että
1) kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja ovat laatineet kaupungin tilinpäätöksen ja
jättäneet sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle arvioitavaksi,
2) tilintarkastaja on tarkastanut Kajaanin kaupungin tilinpäätöksen tilikaudelta
1.1.2021-31.12.2021 ja antanut tilintarkastuskertomuksen 10.5.2021.
Kajaanin kaupungin vuotta 2021 koskevassa tilinpäätöksessä ei ole kattamatonta
alijäämää eikä tilintarkastuskertomuksessa ole kuntalain 125.2 §:n tarkoittamaa
muistutusta tai muuta huomautettavaa.
Tarkastuslautakunta
saattaa tilintarkastuskertomuksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi sekä
esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2021 tilinpäätös hyväksytään ja, että
kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja
tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta
1.1.2021-31.12.2021.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginvaltuusto, 13.06.2022, § 31
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Lempeä, Taina Juntunen
tarja.lempea@kajaani.fi, taina.h.juntunen@kajaani.fi
Talousjohtaja, Hallintosuunnittelija
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Liitteet

1 Liite Kajaanin kaupunkikonsernin tilinpäätös 2021 kv 13.6.2022
2 Liite Kajaani tilintarkastuskertomus 10.5.2022
Verkkojulkisuus rajoitettu
Ehdotus
Tarkastuslautakunta on todennut, että
1) kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja ovat laatineet kaupungin tilinpäätöksen ja
jättäneet sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle arvioitavaksi,
2) tilintarkastaja on tarkastanut Kajaanin kaupungin tilinpäätöksen tilikaudelta
1.1.2021-31.12.2021 ja antanut tilintarkastuskertomuksen 10.5.2022.
Kajaanin kaupungin vuotta 2021 koskevassa tilinpäätöksessä ei ole kattamatonta
alijäämää eikä tilintarkastuskertomuksessa ole kuntalain 125.2 §:n tarkoittamaa
muistutusta tai muuta huomautettavaa.
Tarkastuslautakunta
saattaa tilintarkastuskertomuksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi sekä
esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2021 tilinpäätös hyväksytään ja, että
kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja
tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta
1.1.2021-31.12.2021.
Päätös
Hyväksyi.
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Yhteistyötoimikunta, § 15,23.03.2022
Kaupunginhallitus, § 71,29.03.2022
Kaupunginvaltuusto, § 32, 13.06.2022
§ 32
Henkilöstöraportti 2021
KAJDno-2022-291
Yhteistyötoimikunta, 23.03.2022, § 15
Valmistelijat / lisätiedot:
Hannu Westerinen
hannu.westerinen@kajaani.fi
Palvelussuhdepäällikkö
Vuoden 2021 henkilöstöraportti on koottu Kuntatyönantajien ohjeiden mukaisesti, ja
raporttiin on koottu keskeisiä tunnuslukuja koko kaupungin henkilöstön osalta
mukaan lukien myös liikelaitokset.
Ehdotus
Esittelijä: Jyrki Komulainen, Henkilöstöjohtaja
Yhteistyötoimikunta merkitsee asian tiedoksi.
Päätös
Merkitsi tiedoksi.

Kaupunginhallitus, 29.03.2022, § 71
Valmistelijat / lisätiedot:
Jyrki Komulainen
jyrki.komulainen@kajaani.fi
Henkilöstöjohtaja
Vuoden 2021 henkilöstöraportti on koottu Kuntatyönantajien ohjeiden mukaisesti, ja
raporttiin on koottu keskeisiä tunnuslukuja koko kaupungin henkilöstön osalta
mukaan lukien myös liikelaitokset.
Henkilöstöraportti on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 23.3.2022.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee henkilöstöraportin tiedoksi ja vie sen edelleen tiedoksi
kaupunginvaltuustolle.
Päätös
Hyväksyi.
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Henkilöstöjohtaja Jyrki Komulainen oli asiantuntijana kokouksessa asian esittelyn ajan.

Kaupunginvaltuusto, 13.06.2022, § 32
Valmistelija / lisätiedot:
Jyrki Komulainen
jyrki.komulainen@kajaani.fi
Henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 Liite Henkilöstöraportti 2021 KV 13.6.2022
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi henkilöstöraportin.
Päätös
Hyväksyi.
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Tarkastuslautakunta, § 35,24.05.2022
Kaupunginvaltuusto, § 33, 13.06.2022
§ 33
Arviointikertomus vuodelta 2021
KAJDno-2022-70
Tarkastuslautakunta, 24.05.2022, § 35
Valmistelijat / lisätiedot:
Taina Juntunen
taina.h.juntunen@kajaani.fi
Hallintosuunnittelija
Kuntalain (410/2015) 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on muun
muassa valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat
asiat; arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa
ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja
tarkoituksenmukaisella tavalla. Sen lisäksi tarkastuslautakunnan tehtävänä on
arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan
taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.
Kajaanin kaupungilla ei ole kuntalain mukaista talouden tasapainottamisvelvollisuutta.
Tarkastuslautakunta on käynyt keskustelun arviointikertomuksen rakenteesta ja
laadinnan periaatteista kokouksessaan 8.2.2022 Sen lisäksi lautakunta on valmistellut
arviointikertomusta kokouksissaan 5.4.2022, 19.4.2022, 3.5.2022 ja 17.5.2022.
Lautakunnan jäsen Leena Törrö ei ole esteellisenä osallistunut Kajaanin Vesi -
liikelaitoksen arviointiin, sillä hän on Kajaanin Veden johtokunnan varajäsen.
Lautakunnan jäsen Eveliina Kinnunen ei ole osallistunut sivistystoimialan arviointiin,
koska hän on sivistyslautakunnan jäsen eikä osallisuus- ja hyvinvointijaoston asioiden
arviointiin, sillä hän on kyseessä olevan jaoston varajäsen.
Arviointikertomusluonnos on jaettu lautakunnan jäsenille erillisenä liitteenä.
Arviointikertomusluonnos on valmisteluvaiheessa vielä ei-julkinen asiakirja (JulkL 6 §).
Allekirjoitettu arviointikertomus liitetään pöytäkirjaan.
Lisätietoja asiasta antaa lautakunnan puheenjohtaja Toni Raesalmi tai
hallintosuunnittelija Taina Juntunen, puh. 044 710 0212, sähköposti muotoa: etunimi.h.
sukunimi(at)kajaani.fi.
Ehdotus
Esittelijä: Toni Raesalmi
Tarkastuslautakunta
- päättää vuoden 2021 arviointikertomuksen sisällöstä;
- allekirjoittaa vuoden 2021 arviointikertomuksen;
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- jättää arviointikertomuksen vuodelta 2021 kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ja
- esittää, että kaupunginvaltuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä
havainnoista ja esityksistä kaupunginhallituksen selvitykset niistä toimenpiteistä ja
aikatauluista, mihin esitysten johdosta ryhdytään.
Selvitysten tulee olla valmiina niin, että ne voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa
syyskuun 2022 loppuun mennessä.
Päätös
Tarkastuslautakunta hyväksyi ja allekirjoitti arviointikertomuksen vuodelta 2021.

Kaupunginvaltuusto, 13.06.2022, § 33
Valmistelija / lisätiedot:
Taina Juntunen
taina.h.juntunen@kajaani.fi
Hallintosuunnittelija
Liitteet

1 Liite Arviointikertomus 2021 kv 13.6.2022
Ehdotus
Tarkastuslautakunta on
- jättänyt arviointikertomuksen vuodelta 2021 kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ja
- esittänyt, että kaupunginvaltuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä
havainnoista ja esityksistä kaupunginhallituksen selvitykset niistä toimenpiteistä ja
aikatauluista, mihin esitysten johdosta ryhdytään.
Selvitysten tulee olla valmiina niin, että ne voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa
syyskuun 2022 loppuun mennessä.
Päätös
Hyväksyi.
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Kaupunginhallitus, § 127,31.05.2022
Kaupunginvaltuusto, § 34, 13.06.2022
§ 34
Kajaanin kaupungin talouden sopeuttamissuunnitelma vuosille 2022 - 2026
KAJDno-2022-115
Kaupunginhallitus, 31.05.2022, § 127
Valmistelijat / lisätiedot:
Tarja Lempeä
tarja.lempea@kajaani.fi
Talousjohtaja
Liitteet

1 Liite Talouden sopeuttamissuunnitelma 2023-2026 kaupunginjohtajan esitys KH
31.5.2022
Kajaanin kaupunki on alkuvuoden 2022 aikana työstänyt lisätoimenpiteitä vuonna
2019 hyväksyttyyn talouden sopeuttamissuunnitelmaan. Talouden
sopeuttamissuunnitelman tavoitteena on ollut löytää 10 milj. euron säästöt
toimintamenoihin vuosien 2020 - 2022, joista 5 milj. euroa kaupungin toimintoihin ja 5
milj. euroa Kainuun soten maksuosuuteen. Suunnitelluilla toimenpiteillä on
31.12.2021 mennessä saavutettu 2,8 milj. euron säästöt käyttötalouteen.
Kaupunginvaltuuston 13.12.2021 hyväksymä talousarvio vuodelle 2022 on
alijäämäinen, samoin suunnitelmavuodet 2023 - 2024. Huhtikuussa 2022 saadun
verotuloennusteen mukaan Kajaanin kaupungin verotulojen kertymä kasvaa 5,9 milj.
euroa vuonna 2022, mikä parantaa kuluvan vuoden talouden tilannetta.
Toisaalta kulujen kasvun vuonna 2022 ennakoidaan olevan voimakasta inflaation
kiihtymisen sekä Ukrainassa käynnissä olevan sodan vuoksi. Huhtikuun toteuman
perusteella laaditun ennusteen mukaan vuoden 2022 tilikauden tuloksen arvioidaan
olevan -9,7 milj. euroa.
1.1.2023 voimaan astuvan hyvinvointialueuudistuksen talousvaikutuksia on arvioitu ja
huomioitu osana talouden sopeuttamissuunnitelman päivittämistä.
Hyvinvointialueuudistuksen talousvaikutukset tarkentuvat uudistuksen valmistelun
edetessä ja varmistuvat valtakunnallisesti vasta vuoden 2022 tilinpäätöstietojen
valmistuttua.
Valtuuston 28.3.2022 hyväksymä uusi kaupunkistrategia 2023 - 2026 sisältää
tavoitteen tasapainoisesta taloudesta. Kajaanin kaupungin pitkän aikavälin talouden
tasapainon sekä kaupungin investointikyvyn varmistamiseksi on välttämätöntä löytää
vaikuttavia keinoja talouden tasapainottamiseksi.
Talouden sopeuttamissuunnitelman päivittämisen tavoitteena on ollut löytää
yhteistoiminnassa uusia vuosittaisia säästöjä vähintään 2,5 milj. euroa. Uusia
toimenpiteitä on pyritty löytämään erityisesti kaupungin palveluverkkoon ja -
rakenteisiin liittyen, uudistamalla toimintatapoja sekä yhteistyötä tiivistämällä.
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Sopeuttamissuunnitelman päivittämistyölle asetettiin laaja poliittinen ohjausryhmä,
joka on ohjannut valmistelua ja käynyt läpi mahdollisia lisätoimenpiteitä.
Ohjausryhmä on kokoontunut 5 kertaa kevään 2022 aikana ja työstänyt liitteenä
olevan esityksen säästötoimenpiteiksi vuosille 2023 - 2026 päätöskokouksessaan
24.5.2022. Palveluverkkoa koskevien toimenpiteiden vaikutuksia on arvioitu vuoteen
2029 saakka. Talouden sopeuttamissuunnitelma sisältää euromääräisiä tavoitteita
sekä toimintatapojen uudistamiseen liittyviä tavoitteita. Toimintatapojen
uudistamiseen liittyviä tavoitteita ei pystytä määrittelemään euromääräisesti, mutta
niillä arvioidaan olevan merkittäviä vaikutuksia organisaation toiminnan sujuvuuteen
ja tuloksellisuuteen. Sopeuttamissuunnitelmaan sisältyvät tavoitteet tarkastellaan
vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä ja niille asetetaan ja tarkennetaan
euromääräiset tavoitteet. Talouden sopeuttamissuunnitelman euromääräiset
toteumat raportoidaan puolivuosittain osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen
yhteydessä.
Osana talouden sopeuttamissuunnitelman päivittämistä on toteutettu koko
henkilöstöä koskenut yhteistoimintamenettely. Henkilöstön näkemyksiä
säästökohteista kartoitettiin kyselyn avulla ja tulokset on huomioitu ja työstetty
jatkotoimenpiteiksi YT-prosessissa. Yhteisenä tavoitteena on ollut löytää vaikuttavat
keinot uusien YT-kierrosten välttämiseksi.
Yhteistoimintaneuvottelut päättävässä kokouksessa torstaina 12.5.2022 todettiin, että
eri toimialojen ja liikelaitosten säästöehdotuksista on kertymässä tavoitteen
mukaisesti noin 2,5 milj. euron lisäsäästöt pitkällä aikavälillä. Henkilöstön
irtisanomisia, osa-aikaistamisia tai lomautuksia ei ole säästöjen keinovalikoimassa.
Tehtäväkuviin ja työntekopaikkaan voi tulla kuitenkin muutoksia palveluverkon
muutosten myötä. Henkilöstömenojen kulujen kasvua hillitään jatkossa huolellisella
henkilöstösuunnittelulla sekä avoimeksi jäävien tehtävien uudelleen järjestelyillä
esimerkiksi eläköitymisten yhteydessä. Lisäksi toimintatapojen ja prosessien
kehittämistä jatketaan.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus
1. toteaa talouden sopeuttamissuunnitelman päivittämiseen liittyneet
yhteistoimintaneuvottelut käydyiksi ja vahvistaa neuvottelujen tuloksen:
Toimialojen ja liikelaitosten säästöehdotuksista on kertymässä tavoitteen
mukaisesti noin 2,5 milj. euron lisäsäästöt pitkällä aikavälillä. Henkilöstön
irtisanomisia, osa-aikaistamisia tai lomautuksia ei ole
säästöjen keinovalikoimassa. Henkilöstön tehtäväkuviin ja työntekopaikkoihin
voi tulla kuitenkin muutoksia palveluverkon muutosten myötä.
Henkilöstökulujen kasvua hillitään jatkossa huolellisella henkilöstösuunnittelulla
sekä avoimeksi jäävien tehtävien uudelleen järjestelyillä esimerkiksi
eläköitymisen yhteydessä.
2. hyväksyy liitteenä olevan talouden sopeuttamissuunnitelman vuosille 2023 - 2026 ja
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3. edellyttää toimialoja ja liikelaitoksia tarkentamaan toimenpidekohtaisia tavoitteita
vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä.
Äänestykset
1: Tea Heikkinen Pasi Arffmanin kannattamana esitti, että sivistystoimialan kohdasta
Palvelutapojen tarkastelu poistetaan kohta "Esiopetuksen järjestäminen vain
kunnallisena toimintana 1.8.2023 alkaen". Kaupunginjohtajan esitys JAA, Tea
Heikkinen EI.
Jaa
Teuvo Hatva
Miikka Kortelainen
Marjatta Immonen
Risto Oikari
Päivi Fonselius
Ei
Eero Suutari
Auli Halonen
Tea Heikkinen
Helena Ohtonen
Anne Kemppainen
Pasi Arffman
2. Miikka Kortelainen Tea Heikkisen kannattamana esitti, että Sivistystoimialan
kohdasta Perusopetusverkon tiivistäminen poistetaan "Jormuan koulun
lakkauttaminen 1.8.2023 alkaen". Kaupunginjohtajan esitys JAA, Miikka Kortelainen EI.
Jaa
Auli Halonen
Teuvo Hatva
Anne Kemppainen
Eero Suutari
Ei
Risto Oikari
Tea Heikkinen
Päivi Fonselius
Pasi Arffman
Helena Ohtonen
Miikka Kortelainen
Marjatta Immonen
Päätös
Käsittelyn pohjana oli kaupunginjohtajan kokoukseen tuoma liite "Kaupunginjohtajan
esitys 31.5.2022."
1. äänestyksen tulos 5 JAA-ääntä ja 6 EI-ääntä. Kaupunginhallitus hyväksyi Tea
Heikkisen esityksen ja suunnitelmasta poistettiin kohta esiopetuksen tuottamisesta
vain kunnallisena toimintana 1.8.2023 alkaen.
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2. äänestyksen tulos 4 JAA-ääntä ja 7 EI-ääntä. Kaupunginhallitus hyväksyi Miikka
Kortelaisen esityksen ja suunnitelmasta poistettiin kohta Jormuan koulun
lakkauttamisesta 1.8.2023 alkaen.
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen äänestyksillä tehdyillä 2
muutoksella.
Jyrki Komulainen, Joni Partanen, Sirpa Kemppainen ja Mika Tiihonen olivat
asiantuntijoina kokouksessa asian esittelyn ajan.

Kaupunginvaltuusto, 13.06.2022, § 34
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Lempeä, Tuija Aarnio
tarja.lempea@kajaani.fi, tuija.aarnio@kajaani.fi
Talousjohtaja, Hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Talouden sopeuttamissuunnitelma 2023-2026 Kaupunginhallituksen esitys,
kaupunginvaltuusto 13.6.2022
2 EVA Perusopetus Jormua - Kuluntalahti
3 EVA Perusopetus Soidinsuo
4 EVA Perusopetus Teppana
5 Jormuan ja Kuluntalahden koulut liikennevalomalli
6 EVA Soidinsuon ja Lehtikankaan koulut liikennevalomalli
7 EVA Teppanan koulu liikennevalomalli
8 EVA Varhaiskasvatus Lehtikangas
9 EVA esiopetus
10 EVA liikennevalomalli Varhaiskasvatus vaikutusten arviointia Lehtikankaan alueella
11 EVA liikennevalomalli Esiopetuksen keskittäminen vaikutusten arviointi
Sivistystoimialan perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen sopeuttamissuunnitelman
valmistelussa on pilotoitu kaupungille valmisteilla olevaa ennakkovaikutusten arviointi
menetelmää. EVAssa on kuvattu suunniteltujen toimenpiteiden vaikutuksia
kaupunkistrategian toteuttamiseen, kuntalaisten hyvinvointiin, lapsiin, yrityksiin,
kaupungin talouteen, kuntaorganisaatioon ja henkilöstöön sekä ympäristöön.
Arviointilomakkeilla on yhteenveto eri vaikutusten kokonaismerkityksestä ja lisäksi on
tehty ns. liikennevalomallit, jossa vaikutukset on havainnollistettu eri väreillä. EVAn
perusteella viranhaltijat ovat tehneet esityksensä toimenpiteiksi ja
päätöksentekijöiden päätösten tueksi.
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto
1. toteaa talouden sopeuttamissuunnitelman päivittämiseen liittyneet
yhteistoimintaneuvottelut käydyiksi ja vahvistaa neuvottelujen tuloksen:
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Toimialojen ja liikelaitosten säästöehdotuksista on kertymässä tavoitteen mukaisesti
noin 2,5 milj. euron lisäsäästöt pitkällä aikavälillä. Henkilöstön irtisanomisia, osa-
aikaistamisia tai lomautuksia ei ole säästöjen keinovalikoimassa. Henkilöstön
tehtäväkuviin ja työntekopaikkoihin voi tulla kuitenkin muutoksia palveluverkon
muutosten myötä. Henkilöstökulujen kasvua hillitään jatkossa huolellisella
henkilöstösuunnittelulla sekä avoimeksi jäävien tehtävien uudelleen järjestelyillä
esimerkiksi eläköitymisen yhteydessä.
2. hyväksyy liitteenä olevan talouden sopeuttamissuunnitelman vuosille 2023 - 2026 ja
3. edellyttää toimialoja ja liikelaitoksia tarkentamaan toimenpidekohtaisia tavoitteita
vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä.
Äänestykset
Kokoomuksen ryhmäesitys: Jormuan koulu palautetaan sopeuttamissuunnitelmaan
alkuperäisen kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti. Äänestysjärjestys:
Kaupunginhallituksen esitys JAA, Kokoomuksen ryhmäesitys EI
Jaa
Miikka Kortelainen
Peppiina Hakkarainen
Toni Raesalmi
Pasi Kilpeläinen
Tuija Pöllänen
Aki Räisänen
Raimo Tornberg
Paavo Niemelä
Mikko Alakärppä
Petja Korkkonen
Veli-Matti Karppinen
Marjatta Immonen
Jari Lindh
Janne Heikkinen
Helena Ohtonen
Heikki Hekkala
Noora Kyllönen
Tero Paukkeri
Raimo Piirainen
Pasi Arffman
Anssi Manninen
Teppo Kääminen
Tea Heikkinen
Vesa Kaikkonen
Karoliina Kuvaja
Päivi Fonselius
Anni Rimpiläinen
Markku Oikarinen
Eveliina Kinnunen
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Teemu Niva
Minna Partanen
Minna Leinonen
Tuukka Karjalainen
Kaija Patronen
Marjo Kangasharju
Jyrki Lesonen
Valtteri Arffman
Veijo Moilanen
Tiina Kyllönen
Jukka Poutiainen
Ei
Auli Halonen
Teuvo Hatva
Toivo Sistonen
Sanna Pakkala-Juntunen
Miariikka Tervonen
Juho Leinonen
Jaakko Perhovaara
Silja Keränen
Hannu Suutari
Anne Kemppainen
Paavo Enroth
Vihreiden ryhmäesitys: Sivistystoimialalta varhaiskasvatuksesta poistetaan kokonaan
kohta "Oman toiminnan sopeuttaminen - esiopetusverkon tiivistäminen ja
varhaiskasvatusverkon tiivistäminen". Äänestysjärjestys: kaupunginhallituksen esitys
JAA, Vihreiden ryhmäesitys EI
Jaa
Tuija Pöllänen
Marjatta Immonen
Aki Räisänen
Auli Halonen
Teuvo Hatva
Markku Oikarinen
Sanna Pakkala-Juntunen
Päivi Fonselius
Jyrki Lesonen
Heikki Hekkala
Raimo Tornberg
Toivo Sistonen
Jari Lindh
Anni Rimpiläinen
Pasi Arffman
Veijo Moilanen
Raimo Piirainen
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Tuukka Karjalainen
Tea Heikkinen
Anssi Manninen
Janne Heikkinen
Pasi Kilpeläinen
Petja Korkkonen
Minna Leinonen
Toni Raesalmi
Veli-Matti Karppinen
Vesa Kaikkonen
Minna Partanen
Miikka Kortelainen
Noora Kyllönen
Teemu Niva
Hannu Suutari
Jaakko Perhovaara
Tero Paukkeri
Valtteri Arffman
Juho Leinonen
Paavo Niemelä
Eveliina Kinnunen
Teppo Kääminen
Kaija Patronen
Jukka Poutiainen
Paavo Enroth
Ei
Anne Kemppainen
Silja Keränen
Karoliina Kuvaja
Mikko Alakärppä
Tiina Kyllönen
Peppiina Hakkarainen
Helena Ohtonen
Marjo Kangasharju
Miariikka Tervonen
Keskustan ryhmäesitys: Kohdasta Koulutusliikelaitos, kohdasta yleinen
henkilöstösäästötavoite poistetaan taulukosta euromääräiset säästötavoitteet vuosilta
2023, 2025 ja 2026, 45.000 €, 180.000 € ja 45.000 €. Äänestysjärjestys:
kaupunginhallituksen esitys JAA, Keskustan ryhmäesitys EI.
Jaa
Petja Korkkonen
Auli Halonen
Aki Räisänen
Miariikka Tervonen
Päivi Fonselius
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Veijo Moilanen
Tuukka Karjalainen
Silja Keränen
Toivo Sistonen
Hannu Suutari
Teemu Niva
Helena Ohtonen
Peppiina Hakkarainen
Jyrki Lesonen
Jari Lindh
Sanna Pakkala-Juntunen
Anssi Manninen
Raimo Piirainen
Tiina Kyllönen
Jaakko Perhovaara
Tea Heikkinen
Noora Kyllönen
Valtteri Arffman
Anne Kemppainen
Vesa Kaikkonen
Pasi Kilpeläinen
Miikka Kortelainen
Pasi Arffman
Minna Partanen
Teppo Kääminen
Juho Leinonen
Paavo Enroth
Toni Raesalmi
Ei
Janne Heikkinen
Raimo Tornberg
Eveliina Kinnunen
Anni Rimpiläinen
Tero Paukkeri
Minna Leinonen
Veli-Matti Karppinen
Kaija Patronen
Tuija Pöllänen
Heikki Hekkala
Teuvo Hatva
Paavo Niemelä
Karoliina Kuvaja
Marjo Kangasharju
Marjatta Immonen
Mikko Alakärppä
Markku Oikarinen
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Jukka Poutiainen
Keskustan ryhmäesitys: Mamselli-liikelaitoksen yleisen henkilöstösäästötavoitteen
kohdan euromääräiset tavoitteet muutetaan kuulumaan: vuosi 2023 0 €, vuosi 2024
15.000 €, vuosi 2025 15.000 € ja vuosi 2026 15.000 €. Äänestysjärjestys:
kaupunginhallituksen esitys JAA, Keskustan ryhmäesitys EI.
Jaa
Petja Korkkonen
Silja Keränen
Heikki Hekkala
Janne Heikkinen
Auli Halonen
Toivo Sistonen
Jari Lindh
Jyrki Lesonen
Tea Heikkinen
Veijo Moilanen
Miikka Kortelainen
Aki Räisänen
Helena Ohtonen
Päivi Fonselius
Minna Partanen
Raimo Piirainen
Anne Kemppainen
Noora Kyllönen
Teemu Niva
Pasi Kilpeläinen
Valtteri Arffman
Tiina Kyllönen
Peppiina Hakkarainen
Tuukka Karjalainen
Anssi Manninen
Sanna Pakkala-Juntunen
Teppo Kääminen
Jaakko Perhovaara
Pasi Arffman
Paavo Niemelä
Juho Leinonen
Markku Oikarinen
Vesa Kaikkonen
Miariikka Tervonen
Mikko Alakärppä
Hannu Suutari
Toni Raesalmi
Marjo Kangasharju
Karoliina Kuvaja
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Paavo Enroth
Ei
Tuija Pöllänen
Marjatta Immonen
Veli-Matti Karppinen
Raimo Tornberg
Minna Leinonen
Tero Paukkeri
Anni Rimpiläinen
Eveliina Kinnunen
Teuvo Hatva
Kaija Patronen
Jukka Poutiainen
Päätös
Äänestyksen tulokset:
1) Kaupunginhallituksen esitys JAA 40 ääntä, Kokoomuksen ryhmäesitys EI 11 ääntä.
2) Kaupunginhallituksen esitys JAA 42 ääntä, Vihreiden ryhmäesitys EI 9 ääntä.
3) Kaupunginhallituksen esitys JAA 33 ääntä, Keskustan ryhmäesitys EI 18 ääntä.
4) Kaupunginhallituksen esitys JAA 40 ääntä, Keskustan ryhmäesitys EI 11 ääntä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talouden sopeuttamissuunnitelman vuosille 2023 - 2026
kaupunginhallituksen esittämässä muodossa.
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Ympäristötekninen lautakunta, § 41,27.04.2022
Kaupunginhallitus, § 107,10.05.2022
Kaupunginvaltuusto, § 35, 13.06.2022
§ 35
Kajaanin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2022 - 2032
KAJDno-2021-217
Ympäristötekninen lautakunta, 27.04.2022, § 41
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Kauppinen
jari.kauppinen@kajaani.fi
Suunnittelupäällikkö
Vesihuoltolain (681/2014) 5 §:n mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan
yhdyskuntakehitystä vastaavasti vesihuoltolain tavoitteiden toteuttamiseksi
yhteistyössä alueensa vesihuoltolaitosten, laitoksille vettä toimittavien ja niiden
jätevesiä käsittelevien sekä muiden kuntien kanssa sekä osallistua vesihuollon
alueelliseen yleissuunnitteluun. Vesihuollon kehittämissuunnitelma on
tarkoituksenmukainen väline tähän. Edellinen kehittämissuunnitelma on vuodelta
2011.
Kehittämissuunnitelma ei ole kuntaa sitova oikeusvaikutteinen suunnitteluväline, vaan
luonteeltaan tavoitteellinen asiakirja, joka osoittaa, millä tavoin kunnan alueen
vesihuolto aiotaan järjestää. Kehittämissuunnitelmassa tarkastellaan vesihuollon
nykytilaa ja tulevaisuuden tarpeita sekä taajamassa että haja-asutusalueilla.
Kajaanin kaupunki on päivittänyt Kajaanin vesihuollon kehittämissuunnitelman
vuosille 2022-2032. Kehittämissuunnitelman on laatinut ympäristötekninen toimiala,
konsulttina työssä on toiminut Ramboll Finland Oy. Kehittämissuunnitelmassa
esitetään vesihuollon nykytilanne sekä sen järjestämisen lähtökohdat kuten väestön ja
rakennuskannan kehittyminen sekä pohjavesialueiden ja vesistöjen tila kunnassa.
Kajaanin kaupungin ja Kainuun maakunnan muut oleelliset vesihuoltoon,
maankäyttöön, kylä- ja kaupunginosien kehittämiseen liittyvät suunnitelmat on
huomioitu. Keskeinen vesihuollon kehittämistä koskeva lainsäädäntö on esitelty, ja
suunnitelma on laadittu lainsäädännön reunaehtojen puitteissa.
Suunnitelman laatimiseen on osallistunut työryhmä, jossa on ollut Kajaanin
kaupungin, Kajaanin alueella toimivien vesihuoltolaitosten sekä Kainuun ELY-
keskuksen ja Kainuun soten edustus. Suunnittelutyön ohjausryhmä on ohjannut työn
etenemistä. Ohjausryhmässä on ollut Kajaanin kaupungin, Kajaanin alueella toimivien
vesihuoltolaitosten, Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan ja Kainuun ELY-
keskuksen edustus.
Kajaanissa toimii kaupungin vesiliikelaitoksen lisäksi 18 vesihuolto-osuuskuntaa ja
kaksi pienempää vesiyhtymää. Kajaanin kaupungin väestöstä noin 98 % on
vesijohtoverkoston ja noin 82 % viemäriverkoston piirissä (tilanne 2020). Kajaani Vesi -
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liikelaitos ei pääsääntöisesti laajenneta vesihuoltoverkostoa kuin asemakaava-alueilla.
Osuuskuntien toiminta-alueet ovat suurimmaksi osaksi taajamien ulkopuolella, eikä
niitä pääsääntöisesti laajenneta. Vesijohtoverkoston ulkopuolisten kiinteistöjen
vedenhankinta on yksityisten kaivojen varassa ja jätevedet käsitellään
kiinteistökohtaisesti.
Talousvesi otetaan pääosin Matinmäki-Mustikkamäki alueen
pohjavesimuodostumasta. Pohjavettä on käyttötarpeeseen vähintäänkin riittävästi, ja
se on hyvälaatuista. Pohjavesialueiden suojelusta on laadittu erilliset suunnitelmat.
Vesihuolto-osuuskunnat ostavat jakelemansa talousveden Kajaanin Vesi -
liikelaitokselta.
Keskitetystä jäteveden käsittelystä vastaa Kajaanin Vesi -liikelaitos ammattimaisesti.
Uuden puhdistamon suunnittelu on vireillä korvaamaan nykyinen Peuraniemen
puhdistamo. Vesihuolto-osuuskunnat toimittavat keräämänsä jäteveden Kajaanin
Veden puhdistamolle. Suuri osa jätevesiviemäriverkoston ulkopuolisista, vakituisesti
asutuista kiinteistöistä käsittelee kaikki jätevedet ainakin jossain määrin puutteellisesti
siten, että puhdistusteho ei välttämättä täytä lainsäädännön asettamia
puhdistusvaatimuksia. Tällaiset jätevedenkäsittelyjärjestelmät tulisi saneerata
lainsäädännön velvoitteiden mukaisesti. Viemäriverkostoon liittymättömien
kiinteistöjen jätevedenkäsittelyn tasoa olisi hyvä tarkastella käytettävissä olevat
resurssit ja mahdolliset hallintopakkomenettelyt huomioiden. Myös haja-asutusalueen
jätevesineuvonnalle on tarvetta vielä jatkossakin.
Edellisessä vesihuollon kehittämissuunnitelmassa oli maininta kaupungin
myöntämästä tuesta osuuskunnille rakennettaessa vesijohto- ja viemäriverkostoja.
Nyt laaditussa kehittämissuunnitelmassa ei kyseistä mainintaa ole. Mikään ei tietysti
estä kaupunkia myöntämästä tukea vesihuollon rakentamiseen erillisillä päätöksillä.
Vesihuoltolaitosten toiminnan kehittämiseen on laadittu erillinen suunnitelma.
Vesihuollon kehittämissuunnitelmasta pyydettiin lausunnot ympäristöteknisen
lautakunnan lupajaostolta, Kainuun Liitolta, Kainuun ELY-keskukselta ja Kajaanin Vesi -
liikelaitokselta. Kaikki tahot antoivat lausunnon määräaikaan mennessä.
Lausunnoissa mainittiin, että vesihuollon kehittämissuunnitelma on laadittu
asiantuntevasti eikä huomautettavaa ole. Kainuun ELY-keskus totesi, että suunnittelun
laadinnan eri vaiheissa on kuultu ja huomioitu Kainuun ELY-keskuksen
asiantuntijoiden näkemyksiä. Kajaani Vesi -liikelaitos totesi lausunnossa, että
suunnitelma on koottu kattavasti ja liikelaitos yhtyy suunnitelman tavoitteisiin.
Toiminta-alueet ovat kattavat, eikä niiden laajentamiseen ole tarvetta. Tärkeää on
varmistaa vesihuoltopalveluiden laatu ja sen kehittäminen. Ympäristöteknisen
lautakunnan lupajaosto totesi lausunnossaan, että ympäristönsuojelun ja ympäristön
pilaantumisen ehkäisemisen näkökulmasta jätevesien käsittely sekä
jätevesiverkostojen ja jätevesipumppaamojen toimintavarmuus ja häiriötilanteisiin
varautuminen ja niiden hallinta ovat keskeisiä. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota
pohjavesialueilla sijaitsevien jätevesiverkostojen ja pumppaamojen
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toimintavarmuuteen. Liittymisvelvollisuuden toimeenpano ympäristönsuojelu- ja
vesihuoltolain mukaisesti jo rakennettujen verkostojen alueella tulisi tehdä
riskinarviointiin perustuen ja yhteistyössä vesihuoltolaitosten kanssa.
Liite 1. Kajaanin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2022-2032
Liite 2. Lausunto Kainuun ELY-keskus
Liite 3. Lausunto Kainuun Liitto
Liite 4. Lausunto Kajaanin Vesi -liikelaitos
Liite 5. Lausunto ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto
Lisätietoja asiasta antaa suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen 044 710 0034, etunimi.
sukunimi (at) kajaani.fi
Ehdotus
Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja
Ympäristötekninen lautakunta hyväksyy laaditun Kajaanin vesihuollon
kehittämissuunnitelman 2022-2032, ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle suunnitelman hyväksymistä.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginhallitus, 10.05.2022, § 107
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Kauppinen, Jussi Heikkinen
jari.kauppinen@kajaani.fi, jussi.heikkinen@kajaani.fi
Suunnittelupäällikkö, Tekninen johtaja
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy Kajaanin vesihuollon kehittämissuunnitelman 2022-2032
ja lähettää sen edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginvaltuusto, 13.06.2022, § 35
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Kauppinen, Jussi Heikkinen
jari.kauppinen@kajaani.fi, jussi.heikkinen@kajaani.fi
Suunnittelupäällikkö, Tekninen johtaja
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Liitteet

1 Liite Kajaanin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2022-2032 KV 13.6.2022
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto hyväksyy Kajaanin vesihuollon kehittämissuunnitelman 2022-
2032.
Päätös
Hyväksyi.
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Kaupunginvaltuusto, § 28,02.05.2022
Kaupunginhallitus, § 128,31.05.2022
Kaupunginvaltuusto, § 36, 13.06.2022
§ 36
Valtuustoaloite: Tilapäisen valiokunnan asettaminen sivistyslautakunnan luottamuksen ja
aseman arviointia varten
KAJDno-2022-498
Kaupunginvaltuusto, 02.05.2022, § 28
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Miikka Kortelaisen (vas) esittämä ja useiden
muiden valtuutettujen (17 hlöä) kannattama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite:
Tilapäisen valiokunnan asettaminen sivistyslautakunnan luottamuksen ja aseman
arviointia varten
"Me allekirjoittaneet Kajaanin kaupunginvaltuutetut esitämme, että Kajaanin
kaupunginvaltuusto asettaa kuntalain 35 § mukaisen tilapäisen valiokunnan
arvioimaan sivistyslautakunnan luottamusta ja asemaa. "
Ehdotus
Valtuustoaloite lähetetään kaupungin hallintosäännön 119 §:n
mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
Päätös
Valtuustoaloite lähetettiin kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti
kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 31.05.2022, § 128
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Valtuutettu Miikka Kortelainen ja 17 muuta valtuutettua jätti kaupunginvaltuuston
kokouksessa 2.5.2022 valtuustoaloitteen tilapäisen valiokunnan asettamiseksi
arvioimaan sivistyslautakunnan luottamusta ja asemaa.
Kuntalain 34 §:n mukaan valtuusto voi erottaa toimielimeen valitsemansa
luottamushenkilöt kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston
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luottamusta. Erottamispäätös koskee kaikkia toimielimen jäseniä. Asia tulee vireille
kunnanhallituksen esityksestä tai vähintään neljäsosan valtuutetuista tehtyä sitä
koskevan aloitteen. Miikka Kortelaisen tekemän aloitteen allekirjoitti yli neljäsosa
valtuutetuista, ja asia etenee siten valtuuston käsittelyyn.
Luottamushenkilön erottamista koskevan asian tultua vireille valtuusto voi asettaa
tilapäisen valiokunnan asian valmistelua varten. Valtuusto päättää tilapäisen
valiokunnan asettamisesta normaalin päätöksentekotavan mukaisesti äänten
enemmistöllä, tarvittaessa äänestämällä. Mikäli valtuusto päättää, ettei valiokuntaa
aseteta, asia raukeaa.
Tilapäinen valiokunta
Kuntalain mukaan tilapäisen valiokunnan jäsenten on oltava valtuutettuja tai
varavaltuutettuja. Valiokunnan nimeämisessä tulee noudattaa tasa-arvolain
vaatimusta, jonka mukaan toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Mikäli valtuusto asettaa valiokunnan, valmistelee se lopullisen erottamispäätöksen
valtuuston käsiteltäväksi. Valmistelussa erottamisen kohteena oleville
luottamushenkilöille on varattava tilaisuus antaa selityksensä luottamuksen
menetyksen syistä ja erottamisvaatimuksesta. Myös toimielimen varajäseniä tulee
kuulla. Tilapäisen valiokunnan on hankittava asiassa kaupunginhallituksen lausunto.
Tilapäisen valiokunnan jäseneksi on esteellinen henkilö, jonka asemaa arvioidaan tai
tällaisen henkilön läheinen. Valtuustoaloitteen allekirjoittaminen ei tee henkilöä
esteelliseksi osallistumaan valiokuntatyöskentelyyn.
Tilapäinen valiokunta on julkisuuslaissa tarkoitettu kunnallinen viranomainen ja sen
laatimin ja vastaanottamiin asiakirjoihin sovelletaan julkisuuslakia. Valiokunnan
pöytäkirjat ovat julkisia asiakirjoja.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto
- asettaa keskuudestaan kuntalain 35 §:ssä tarkoitetun tilapäisen valiokunnan
valmistelemaan sivistyslautakunnan luottamuksen arviointia koskevaa asiaa
- valitsee tilapäiseen valiokuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen
- nimeää varsinaisista jäsenistä valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
- päättää, että valiokunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin osin kaupungin
hallintosäännön määräyksiä ja asiat käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta;
valiokunta voi nimetä itselleen sihteerin.
Päätös
Hyväksyi.

Kajaanin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
13.06.2022

4/2022

32 (55)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Anne Kemppainen sivistyslautakunnan jäsenenä ja Helena Ohtonen
sivistyslautakunnan varajäsenenä poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Kaupunginvaltuusto, 13.06.2022, § 36
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Ehdotus
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto
- asettaa keskuudestaan kuntalain 35 §:ssä tarkoitetun tilapäisen valiokunnan
valmistelemaan sivistyslautakunnan luottamuksen arviointia koskevaa asiaa
- valitsee tilapäiseen valiokuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen
- nimeää varsinaisista jäsenistä valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
- päättää, että valiokunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin osin kaupungin
hallintosäännön määräyksiä ja asiat käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta;
valiokunta voi nimetä itselleen sihteerin.
Äänestykset
1. Vihreiden valtuustoryhmä esitys: Asia jätetään pöydälle. Äänestysjärjestys: asian
käsittelyn jatkaminen JAA, pöydällepano EI.
Jaa
Peppiina Hakkarainen
Tuija Pöllänen
Auli Halonen
Tea Heikkinen
Kimmo Kumpulainen
Teuvo Hatva
Pasi Arffman
Anssi Manninen
Anni Rimpiläinen
Teemu Niva
Miikka Kortelainen
Valtteri Arffman
Jari Lindh
Toni Raesalmi
Markku Oikarinen
Minna Leinonen
Veijo Moilanen
Paavo Niemelä
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Raimo Tornberg
Marjatta Immonen
Raimo Piirainen
Heikki Hekkala
Toivo Sistonen
Jyrki Lesonen
Päivi Fonselius
Aki Räisänen
Janne Heikkinen
Sanna Pakkala-Juntunen
Tero Paukkeri
Pasi Kilpeläinen
Kari Kemppainen
Miariikka Tervonen
Tiina Kyllönen
Hannu Suutari
Kaija Patronen
Vesa Kaikkonen
Juho Leinonen
Esko Piippo
Harri Väisänen
Mousa Najafi
Paavo Enroth
Pertti Määttä
Risto Oikari
Saara Karjalainen
Sakari Koskelo
Tommi Ikäheimo
Ei
Silja Keränen
Mikko Alakärppä
Johanna Saarivaara
Jukka Poutiainen
2. Keskustan ryhmäesitys: Tilapäistä valiokuntaa ei aseteta. Äänestysesitys:
kaupunginhallituksen esitys JAA, Keskustan ryhmäesitys EI.
Jaa
Miikka Kortelainen
Päivi Fonselius
Silja Keränen
Peppiina Hakkarainen
Mikko Alakärppä
Janne Heikkinen
Kimmo Kumpulainen
Markku Oikarinen
Aki Räisänen
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Jari Lindh
Raimo Piirainen
Heikki Hekkala
Tiina Kyllönen
Kari Kemppainen
Esko Piippo
Johanna Saarivaara
Mousa Najafi
Saara Karjalainen
Ei
Teemu Niva
Teuvo Hatva
Auli Halonen
Tea Heikkinen
Marjatta Immonen
Sanna Pakkala-Juntunen
Paavo Niemelä
Jyrki Lesonen
Raimo Tornberg
Toivo Sistonen
Minna Leinonen
Tero Paukkeri
Pasi Kilpeläinen
Anni Rimpiläinen
Pasi Arffman
Tuija Pöllänen
Valtteri Arffman
Veijo Moilanen
Anssi Manninen
Hannu Suutari
Toni Raesalmi
Juho Leinonen
Kaija Patronen
Miariikka Tervonen
Harri Väisänen
Jukka Poutiainen
Paavo Enroth
Pertti Määttä
Risto Oikari
Sakari Koskelo
Tommi Ikäheimo
Tyhjä
Vesa Kaikkonen
Päätös
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1. Äänestyksen tulos: asian käsittelyn jatkaminen JAA 46 ääntä ja asian pöydälle
jättäminen 4 ääntä, 1 poissa.
Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.
2. Äänestyksen tulos: kaupunginhallituksen esitys JAA 18 ääntä, Keskustan
ryhmäesitys Ei 31 ääntä, 1 tyhjä ja 1 poissa.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Keskustan ryhmäesityksen, että tilapäistä valiokuntaa ei
aseteta.

Pykälän käsittelyn ajaksi klo 21.48-22.51 esteellisinä poistuivat sivistyslautakunnan
jäsenet ja varajäsenet Karppinen Veli-Matti, Kemppainen Anne, Kinnunen Eveliina,
Karjalainen Tuukka, Partanen Minna, Kyllönen Noora, Perhovaara Jaakko, Kangasharju
Marjo, Kuvaja Karoliina, Kääminen Teppo, Korkkonen Petja ja Ohtonen Helena.
Varajäseninä tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon osallistuivat Ikäheimo
Tommi, Karjalainen Saara, Kemppainen Kari, Koskelo Sakari, Kumpulainen Kimmo,
Määttä Pertti, Najafi Mousa, Oikari Risto, Piippo Esko, Saarivaara Johanna ja Väisänen
Harri.
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Kaupunginhallitus, § 129,31.05.2022
Kaupunginvaltuusto, § 37, 13.06.2022
§ 37
Hallintosäännön muutos 1.8.2022 alkaen; osallisuus- ja hyvinvointijaoston vaalikelpoisuus,
toimivalta henkilöstöasioissa ym.
KAJDno-2018-1022
Kaupunginhallitus, 31.05.2022, § 129
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
1. Osallisuus- ja hyvinvointijaoston jäsenten vaalikelpoisuus
Hallintosäännön 8 §:n mukaan kaupunginhallituksen alaiseen osallisuus- ja
hyvinvointijaostoon kuuluu 5 kaupunginhallituksen toimikaudekseen valitsemaa
jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Jäsenten ja varajäsenten tulee olla
valtuutettuja. Jäsenistä nimeää yhden sivistyslautakunta ja yhden ympäristötekninen
lautakunta.
Vaalikelpoisuussäännös, jonka mukaan jaoston jäsenten tulee olla varsinaisia
valtuutettuja, on osoittautunut jäykäksi ja vaikeuttanut jäsenten nimeämistä.
Vaalikelpoisuutta on perusteltua väljentää niin, että jaoston jäsenet ja varajäsenet
ovat valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
2. Sivistystoimialan tulosyksiköt ja rekrytointi
Sivistystoimialan tulosyksikköjakoa on muutettu sivistyslautakunnan kokouksessa
25.5.2022 vastaamaan tämän hetkistä varhaiskasvatuksen toimintatapaa ja muita
sivistystoimialalla viime vuosina tapahtuneita muutoksia. Varhaiskasvatuksen
tulosaluetta johtaa varhaiskasvatuksen johtaja ja sen tulosyksiköitä ovat
päiväkotitoiminta, yksityinen varhaiskasvatus, erityisvarhaiskasvatus ja aamu- ja
iltapäivätoiminta. Hallintosääntöön tulee tehdä muutoksia toimialan
palvelussuhteeseen ottamisoikeuteen sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen
tulosalueiden kohdalla.
3. Varhaiskasvatuslain mukaiset tukipäätökset
Eduskunta on hyväksynyt varhaiskasvatuslain muutoksen, joka tulee voimaan
1.8.2022. Lakimuutoksella varhaiskasvatukseen osallistuvan lapsen oikeus tukeen
vahvistuu merkittävästi. Lain myötä varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on
oikeus saada yksilöllisen kehityksensä, oppimisensa ja hyvinvointinsa edellyttämää
yleistä tukea osana varhaiskasvatuksen laadukasta perustoimintaa. Tukea on
annettava viivytyksettä tuen tarpeen ilmettyä. Jos tuki ei ole riittävää, voidaan tukea
antaa tehostettuna tai erityisenä tukena.
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Tuen antamisesta lapselle tulee tehdä oikaisuvaatimus- ja valituskelpoinen
hallintopäätös. Päätöksessä on mainittava tuen muodot, varhaiskasvatuksen
järjestämispaikka ja tukipalvelut. Päätöksen tekee varhaiskasvatuksen
järjestämisvastuussa oleva kunta. Hallintosäännöllä toimivalta päätöksen tekemisestä
delegoidaan varhaiskasvatuksen palvelupäälliköille.
4. Ympäristötekninen toimiala
Hallintosäännön 27 §:n mukaan "Lautakunta valmistelee ja ylläpitää viisi vuotta
eteenpäin tehtävää investointisuunnitelmaa, jolla turvataan kaupungin omistaman
rakennus- ja kunnallisteknisen omaisuuden toimivuus ja estetään korjausvelan
kasvu." Tarkoituksenmukaisempaa on puhua pitkän tähtäimen suunnitelmasta, jota
ylläpidetään investointisuunnittelun tueksi.
Hallintosäännön 27 §:n mukaan Ympäristöteknisen lautakunnan alainen lupajaosto
toimii rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisena sekä maa-aineslain
mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena. Kuntaliitto on laatinut ohjeet
rakennusjärjestyksen laatimisesta. Ohjeen mukaan vastuu rakennusjärjestyksen
valmistelusta on hallintosäännössä määrätyllä toimielimellä. Selvyyden vuoksi
lupajaoston tehtäviin tulee lisätä vastuu rakennusjärjestyksen valmistelusta.
5. Omaisuus ja hankinnat
- Hallintosäännön 69a §:ssä on määritelty kaupungin hankintavaltuudet hankintojen
arvon mukaisesti määriteltynä. Hallintösäännön 65 §:ssä määritellään toimivaltuudet
kaupungin omaisuuden myynnistä, vuokraamisesta tai muusta luovuttamisesta.
Pykälässä on virheellinen lausuma "Muun käyttöomaisuuden (koneet, kalusto, laitteet
ym.) hankinnasta päättää ao. toimielin." Virke tulee ristiriitaisena määräyksenä
poistaa.
- Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa on kuntalaista
poikkeavat oikaisuvaatimus- ja valituskeinot. Lain mukaan hankintapäätöksestä
voidaan tehdä mm. kunnan sisällä käsiteltävä hankintaoikaisu. Laissa ei ole
säännöksiä siitä, mikä viranomainen käsittelee oikaisuvaatimuksen, vaan kunnan tulee
määritellä taho omilla säännöksillään.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että hallintosääntöön tehdään
seuraavat muutokset:
1. hallintosäännön 8 §:n kohtaa "Osallisuus- ja hyvinvointijaosto" muutetaan siten,
että kappaleen toinen virke muutetaan kuulumaan "Jäsenten ja varajäsenten tulee olla
valtuutettuja tai varavaltuutettuja." ja kappaleen viimeinen lause muutetaan
kuulumaan "...loput jäsenet ja varajäsenet kaupunginhallitus valitsee valtuutetuista tai
varavaltuutetuista."
2. hallintosäännön 42 §:n kohta muutetaan kuulumaan "Sivistysjohtaja nimittää
tulosyksiköiden päälliköt, varhaiskasvatuksen palvelupäälliköt ja päiväkodin johtajat,

Kajaanin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
13.06.2022

4/2022

38 (55)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

jollei tehtävä kuulu lautakunnalle. Tulosalueen johtaja valitsee tulosalueensa
henkilöstön ja tulosyksikön päällikkö valitsee alaisensa henkilökunnan.
Perusopetuksen tulosalueen johtaja valitsee tulosalueensa henkilöstön yli 3
kuukauden palvelussuhteeseen ja tulosyksikön päällikkö valitsee alaisensa
henkilöstön enintään 3 kuukauden palvelussuhteeseen. Varhaiskasvatuksen
tulosalueen johtaja valitsee vakituisen henkilöstön ja nimeää päiväkodin
apulaisjohtajan, varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö valitsee määräaikaisen
henkilöstön ja päiväkodin johtaja valitsee alaisensa tilapäisen henkilöstön enintään 2
viikon pituiseen palvelussuhteeseen. (lisäykset alleviivattu)
3. hallintosäännön 28 §:n kohtaan Sivistystoimiala, tulosyksikön päällikkö /
varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö tehdään seuraavat muutokset:
- poistetaan kohdasta maininnat "varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö"
- ensimmäiseen kappaleeseen lisätään virke "Päiväkodin johtaja vastaa päiväkodin
toiminnasta, sekä johtaa ja kehittää toimintaa tulosaluejohtajan alaisuudessa.
- Vastuuluetteloon lisätään uusi kohta 6. " varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö tekee
varhaiskasvatuslain mukaiset päätökset tuen antamisesta " ja nykyiset 6 ja 7
muutetaan kohdiksi 7 ja 8. Ao. kohdassa 5. oleva sana ".. päivähoitoon.." muutetaan
sanaksi "..varhaiskasvatukseen.." .
4. hallintosäännön 27 § Ympäristötekninen lautakunta
- 3. kappale muutetaan kuulumaan "Lautakunta valmistelee ja ylläpitää
investointisuunnittelun tueksi 5 - 10 vuotta eteenpäin tehtävää pitkän tähtäimen
suunnitelmaa (PTS), jolla turvataan kaupungin omistaman rakennus- ja
kunnallisteknisen omaisuuden toimivuus ja estetään korjausvelan kasvu."
- lupajaoston tehtäviin lisätään kohta 12. "vastaa rakennusjärjestyksen valmistelusta"
5. - hallintosäännön 65 §:stä poistetaan toiseksi viimeinen virke " Muun
käyttöomaisuuden (koneet, kalusto, laitteet ym.) hankinnasta päättää ao. toimielin."
- hallintosäännön 69a §:ään lisätään kappale "Hankintaoikaisuvaatimuksen
käsittelee alkuperäisen päätöksen tehnyt viranomainen."

Muutokset tulevat voimaan 1.8.2022.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginvaltuusto, 13.06.2022, § 37
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
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Ehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että hallintosääntöön tehdään
seuraavat muutokset:
1. hallintosäännön 8 §:n kohtaa "Osallisuus- ja hyvinvointijaosto" muutetaan siten,
että kappaleen toinen virke muutetaan kuulumaan "Jäsenten ja varajäsenten tulee olla
valtuutettuja tai varavaltuutettuja." ja kappaleen viimeinen lause muutetaan
kuulumaan "...loput jäsenet ja varajäsenet kaupunginhallitus valitsee valtuutetuista tai
varavaltuutetuista."
2. hallintosäännön 42 §:n kohta muutetaan kuulumaan "Sivistysjohtaja nimittää
tulosyksiköiden päälliköt, varhaiskasvatuksen palvelupäälliköt ja päiväkodin johtajat,
jollei tehtävä kuulu lautakunnalle. Tulosalueen johtaja valitsee tulosalueensa
henkilöstön ja tulosyksikön päällikkö valitsee alaisensa henkilökunnan.
Perusopetuksen tulosalueen johtaja valitsee tulosalueensa henkilöstön yli 3
kuukauden palvelussuhteeseen ja tulosyksikön päällikkö valitsee alaisensa
henkilöstön enintään 3 kuukauden palvelussuhteeseen. Varhaiskasvatuksen
tulosalueen johtaja valitsee vakituisen henkilöstön ja nimeää päiväkodin
apulaisjohtajan, varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö valitsee määräaikaisen
henkilöstön ja päiväkodin johtaja valitsee alaisensa tilapäisen henkilöstön enintään 2
viikon pituiseen palvelussuhteeseen. (lisäykset alleviivattu)
3. hallintosäännön 28 §:n kohtaan Sivistystoimiala, tulosyksikön päällikkö /
varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö tehdään seuraavat muutokset:
- poistetaan kohdasta maininnat "varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö"
- ensimmäiseen kappaleeseen lisätään virke "Päiväkodin johtaja vastaa päiväkodin
toiminnasta, sekä johtaa ja kehittää toimintaa tulosaluejohtajan alaisuudessa.
- Vastuuluetteloon lisätään uusi kohta 6. " varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö tekee
varhaiskasvatuslain mukaiset päätökset tuen antamisesta " ja nykyiset 6 ja 7
muutetaan kohdiksi 7 ja 8. Ao. kohdassa 5. oleva sana ".. päivähoitoon.." muutetaan
sanaksi "..varhaiskasvatukseen.." .
4. hallintosäännön 27 § Ympäristötekninen lautakunta
- 3. kappale muutetaan kuulumaan "Lautakunta valmistelee ja ylläpitää
investointisuunnittelun tueksi 5 - 10 vuotta eteenpäin tehtävää pitkän tähtäimen
suunnitelmaa (PTS), jolla turvataan kaupungin omistaman rakennus- ja
kunnallisteknisen omaisuuden toimivuus ja estetään korjausvelan kasvu."
- lupajaoston tehtäviin lisätään kohta 12. "vastaa rakennusjärjestyksen valmistelusta"
5. - hallintosäännön 65 §:stä poistetaan toiseksi viimeinen virke " Muun
käyttöomaisuuden (koneet, kalusto, laitteet ym.) hankinnasta päättää ao. toimielin."
- hallintosäännön 69a §:ään lisätään kappale "Hankintaoikaisuvaatimuksen
käsittelee alkuperäisen päätöksen tehnyt viranomainen."
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Muutokset tulevat voimaan 1.8.2022.
Päätös
Hyväksyi.
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Kaupunginhallitus, § 130,31.05.2022
Kaupunginvaltuusto, § 38, 13.06.2022
§ 38
Toni Raesalmen eropyyntö kaupungin luottamustehtävistä
KAJDno-2022-633
Kaupunginhallitus, 31.05.2022, § 130
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Toni Raesalmi on pyytänyt eroa kaupunginvaltuuston ja tarkastuslautakunnan
jäsenyydestä paikkakunnalta muuttamisen vuoksi 1.8.2022 alkaen. Toni Raesalmi on
toiminut tarkastuslautakunnan puheenjohtajana.
Kaupungin hallintosäännön 9 §:n mukaan tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja, muut varsinaiset jäsenet voivat olla
valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
Kuntalain 75 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:
1. kunnanhallituksen jäsen;
2. pormestari ja apulaispormestari;
3. henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai
apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja
3 momentissa tarkoitettu läheinen;
4. henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiöön
palveluksessa taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa kunnan
määräysvallassa olevassa yhteisössä tai säätiössä;
5. henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.
Vaalin toimittamisen osalta tulee huomioon otettavaksi kuntalain 105 § ja tasa-
arvolain 4a §.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
- toteaa, että Toni Raesalmi menettää vaalikelpoisuutensa kotipaikkakunnan
muutoksen vuoksi 1.8.2022 alkaen ja kutsuu
Perussuomalaisten valtuustoryhmän ensimmäisen varajäsenen Teemu Nivan
valtuuston jäseneksi

Kajaanin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
13.06.2022

4/2022

42 (55)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

- myöntää eron tarkastuslautakunnan jäsen, puheenjohtaja Toni Raesalmelle
- valitsee tarkastuslautakuntaan uuden varsinaisen jäsenen ja
- nimeää lautakunnan puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginvaltuusto, 13.06.2022, § 38
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Ehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
- toteaa, että Toni Raesalmi menettää vaalikelpoisuutensa kotipaikkakunnan
muutoksen vuoksi 1.8.2022 alkaen ja kutsuu Perussuomalaisten valtuustoryhmän
ensimmäisen varajäsenen Teemu Nivan valtuuston jäseneksi
- myöntää eron tarkastuslautakunnan jäsen, puheenjohtaja Toni Raesalmelle
- valitsee tarkastuslautakuntaan uuden varsinaisen jäsenen ja
- nimeää lautakunnan puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Hyväksyi.
Tarkastuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi valittiin Teemu Niva.
Tiedoksi
asianosaiset, tarkastuslautakunta, Sarastia Oy
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Kaupunginhallitus, § 131,31.05.2022
Kaupunginvaltuusto, § 39, 13.06.2022
§ 39
Sivistyslautakunnan jäsenen ja varajäsenen muutos toimikaudelle 2021 – 2025
KAJDno-2021-404
Kaupunginhallitus, 31.05.2022, § 131
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Sivistyslautakunnan jäsen, varapuheenjohtaja Anne Kemppainen on pyytänyt
eroa 24.5.2022 sivistyslautakunnan varapuheenjohtajuudesta henkilökohtaisten
syiden vuoksi.
Sivistyslautakunnan varajäsen Karoliina Kuvaja on pyytänyt
eroa 24.5.2022 sivistyslautakunnan varajäsenyydestä henkilökohtaisten syiden vuoksi.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
- myöntää eron sivistyslautakunnan jäsen, varapuheenjohtaja Anne Kemppaiselle
- myöntää eron sivistyslautakunnan varajäsen Karoliina Kuvajalle
- nimeää sivistyslautakuntaan uuden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen
varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi sekä
- nimeää lautakunnan varapuheenjohtajan.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginvaltuusto, 13.06.2022, § 39
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Ehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
- myöntää eron sivistyslautakunnan jäsen, varapuheenjohtaja Anne Kemppaiselle
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- myöntää eron sivistyslautakunnan varajäsen Karoliina Kuvajalle
- nimeää sivistyslautakuntaan uuden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen
varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi sekä
- nimeää lautakunnan varapuheenjohtajan.
Päätös
Hyväksyi.
Sivistyslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi ja sen varapuheenjohtajaksi valittiin
Karoliina Kuvaja ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Anne Kemppainen.
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Kaupunginhallitus, § 132,31.05.2022
Kaupunginvaltuusto, § 40, 13.06.2022
§ 40
Ympäristöteknisen lautakunnan jäsenen ja varajäsenen muutos toimikaudelle 2021 – 2025
KAJDno-2021-406
Kaupunginhallitus, 31.05.2022, § 132
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Ympäristöteknisen lautakunnan varsinainen jäsen Saara Karjalainen on pyytänyt eroa
lautakunnan jäsenyydestä henkilökohtaisten syiden vuoksi.
Ympäristöteknisen lautakunnan varajäsen Kimmo Kumpulainen on pyytänyt eroa
lautakunnan varajäsenyydestä henkilökohtaisten syiden vuoksi.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
- myöntää eron ympäristöteknisen lautakunnan varsinaiselle jäsenelle Saara
Karjalaiselle ja varajäsenelle Kimmo Kumpulaiselle,
- valitsee lautakuntaan uuden varsinaisen jäsenen sekä
- valitsee lautakuntaan Mikko Alakärpälle uuden henkilökohtaisen varajäsenen.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginvaltuusto, 13.06.2022, § 40
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Ehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
- myöntää eron ympäristöteknisen lautakunnan varsinaiselle jäsenelle Saara
Karjalaiselle ja varajäsenelle Kimmo Kumpulaiselle,
- valitsee lautakuntaan uuden varsinaisen jäsenen sekä
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- valitsee lautakuntaan Mikko Alakärpälle uuden henkilökohtaisen varajäsenen.
Päätös
Hyväksyi.
Ympäristöteknisen lautakunnan varsinaiseksi jäseneksi valittiin Titta Pääkkönen
(aiemmin varajäsenenä) ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Antero Kyllönen.
Mikko Alakärpän henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Nina Jyrkäs.
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Kaupunginvaltuusto, § 20,28.03.2022
Kaupunginhallitus, § 122,24.05.2022
Kaupunginvaltuusto, § 41, 13.06.2022
§ 41
Valtuustoaloite: Kajaanin kaupunki avustamaan Ukrainaa
KAJDno-2022-364
Kaupunginvaltuusto, 28.03.2022, § 20
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Silja Keräsen (vihr) esittämä ja useiden muiden
valtuutettujen kannattama (9 hlö) seuraavan sisältöinen valtuustoaloite:
Kajaanin kaupunki avustamaan Ukrainaa
"Kuten moni muukin kunta ja yhteisö, Kajaanin kaupunkikin voisi tukea Ukrainan
sodasta aiheutuvan humanitaarisen kriisin hoitamista rahallisesti. Samalla kaupunki
voi omalla esimerkillään ja toiminnallaan kannustaa kajaanilaisia yrityksiä ja yhteisöjä
Ukrainan tukemiseen.
Me valtuutetut esitämmekin, että kaupunki tukee Ukrainaa 10 000 eurolla ja
kannustaa myös kajaanilaisia yrityksiä ja yhteisöjä mukaan. Näin ollen kaupunki lupaa
tuplata jokaisen Kajaanin kaupungissa toimivan yrityksen tai yhteisön lahjoituksen
yhteensä 40 000 euroon saakka."
Ehdotus
Valtuustoaloite lähetetään kaupungin hallintosäännön 119 §:n
mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
Päätös
Valtuustoaloite lähetettiin kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti
kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 24.05.2022, § 122
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
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Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 26.4.2022 avustaa ukrainalaisia lapsia ja
lapsiperheitä Ukrainassa Venäjän hyökkäyssodan aiheuttaman humanitäärisen kriisin
takia 30.000 eurolla, joka kohdistetaan Unicefille sen Ukrainan avustustyöhön.
Rahoitus myönnettiin toiminta-avustuksena Kajaanin kehittämisrahasta. Päätöksellä
kaupunki haastoi myös paikalliset yrittäjät tukemaan Kajaanissa asuvia pakolaisia
paikallisten yritysten lahjakorteilla. Lahjakortteja ei ole toistaiseksi saapunut.
Kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksellä 11.5.2022 kaupunki on lahjoittanut
unkarilaiselle ystävyyskaupungilleen Nyiregyhazalle 5.000 euron avustuksen, jolla
voidaan avustaa ystävyyskaupunkiin paenneita ukrainalaisia pakolaisia.
Lisäksi Kajaanin kaupunginteatteri on luovuttanut avustuksena näytäntönsä
lipputuloja.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle aloitteeseen esittelytekstin mukaisen
vastauksen ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginvaltuusto, 13.06.2022, § 41
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Ehdotus
Kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle aloitteeseen esittelytekstin mukaisen
vastauksen ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös
Hyväksyi.
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§ 42
Valtuustoaloite: Kainuulaisten arjen turvaaminen
KAJDno-2022-722
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Minna Leinosen (kesk) esittämä ja muun Keskustan
valtuustoryhmän kannattama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite:
Kainuulaisten arjen turvaaminen
"Mihin soitat, kun sinulla on todellinen hätä? Mitä odotat saadaksesi apua? Entä jos
ketään ei tule vastaamaan avuntarpeeseen? Kajaanin Keskustan valtuustoryhmä
kantaa erityisen suurta huolta kainuulaisten perusarjen turvallisuudesta. Tilannetta
tulee tarkastella kolmesta eri lähtökohdasta, joita ovat turvallisuus, toiminnallisuus ja
talous. Kajaanin paloasemalla on toimittu väistötiloissa jo vuodesta 2004.
Alkuperäisestä väistötilasta on siirrytty sisäilmaongelmien vuoksi nykyisiin
väistötiloihin vuonna 2015. Kiinteistön vuokrasopimus päättyy v. 2023. Kainuun
pelastuslaitoksen osalta, riskikartoituksen perusteella, yhdeksi merkittävimmistä
riskeistä turvallisuuden osalta on tiedostettu nykyiset Kajaanin paloaseman väistötilat,
jotka eivät rakenteellisesti eikä toiminnallisesti vastaa asetettuja vaatimuksia.
Sisäilmaongelma on seurannut alkuperäisistä väistötiloista myös nykyisiin tiloihin. Osa
pelastuslaitoksen henkilökunnasta ei pysty työskentelemään kaikissa tiloissa
sisäilmaongelmien vuoksi. Väistötiloja ei myöskään ole suunniteltu esim.
pakokaasupoiston ja lattiaviemäröinnin osalta paloasemakiinteistöksi.
Nykyisten valmiushuoneiden sijainti kaukana pelastusajoneuvoista aiheuttaa viivettä
kiireellisiin pelastustehtäviin lähtemisessä. Voimassa olevien sekä tulevaisuudessa
käyttöön otettavien järjestelmien turvallisuusvaatimustasoa ei pystytä toteuttamaan
nykyisissä toimitiloissa. Lisäksi tällä hetkellä on 20 % rekrytointivaje, joten tarvittavia
pelastuspalveluja ei pystytä järjestämään eikä toimimaan tämänhetkisen voimassa
olevan palvelutasopäätöksen mukaisesti. Pito- ja vetovoiman lisääminen: Positiivisen
työnantajakuvan ylläpitäminen tärkeää ottaa huomioon. Selvityksen perusteella
palkkataso viereisiin pelastuslaitoksiin verrattuna joissa Kainuu on alhaisimmalla
tasolla. Tällä merkittävä vaikutus siihen osaan henkilöstö, jotka käyvät töissä oman
asuinpaikkansa ulkopuolella, eli hakeutuvat parempaa palkkaa maksavan
pelastuslaitoksen palvelukseen, pohjoisen Suomen alueella. Temppu-hankkeen
toteutuminen ja ylipäätään terveelliset toimitilat koko Kainuun alueella. Nykyaikana
työntekijä arvostaa nykyaikaisia ja toiminnallisesti ajan tasalla olevia toimitiloja.
Viereisillä pelastuslaitoksilla toimitiloja on uusittu vastaamaan nykyajan vaatimuksia.
Viimeisin uudisrakennus pelastuslaitokselle on rakennettu Kajaaniin noin sata vuotta
sitten.
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Vuoden 2022 muuttunut geopoliittinen ja kansallinen kokonaisturvallisuus velvoittaa
turvallisuusviranomaiset arvioimaan toimitilojen ja organisaation toiminnan
turvallisuutta. Kainuun pelastustoimi on siirtymässä vuoden 2023 alussa Kainuun
Hyvinvointialueelle, jonka tulee pystyä järjestämään johtaminen myös vakavissa
häiriötilanteissa, mukaan lukien valmiuslain mukaiset poikkeusolot. Meidän tulee
kiinnittää huomiota, että kunnilla säilyy edelleen vastuu perusarjen turvaamisesta,
joka on tärkeää ottaa huomioon.
Toimitiloille vaaditaan tietosuojan sekä tietoturvan osalta mukaisesti suunniteltuja
tiloja. Lisäksi tilojen tulee täyttää toimitilakonseptin vaatimukset, jossa asetetaan esim.
rakenteelliset ja kulunvalvonnalliset vaatimukset toimitiloille. Kajaanin kaupungilla ei
ole tällä hetkellä tiloja, jotka vastaisivat edellä mainittuja vaatimuksia,
uudisrakentaminen on tällöin ainoa vaatimusten täyttävä vaihtoehto.
Meidän kaikkien arjen turvallisuuden kannalta edellytämme, että tilanne otetaan
käsittelyyn ennen kuin on myöhäistä."
Ehdotus
Valtuustoaloite lähetetään kaupungin hallintosäännön 119 §:n
mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
Päätös
Valtuustoaloite lähetettiin kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti
kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
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§ 43
Valtuustoaloite: Liikunnan lisäyspaketti
KAJDno-2022-700
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Tuukka Karjalaisen (ps) sekä muun
Perussuomalaisten valtuustoryhmän kannattama seuraavan sisältöinen
valtuustoaloite:
Liikunnan lisäyspaketti
" Liikunnan lisäyspaketilla on tarkoitus kasvattaa kajaanilaisten liikkumista, parantaa
terveyttä ja houkutella urheilun harrastajia kaikkialta Suomesta.
Kajaanin kaupungin on luotava liikunnallinen ympäristö ja markkinoitava sitä
valtakunnallisesti. Kainuulaisten terveyden parantaminen, liikunnan lisääminen ja
siihen kannustavan infrastruktuurin luominen tuovat säästöjä sairauksien hoidosta
tulevaisuudessa, houkuttelee nuoria ja aikuisia liikkumaan ja erityisesti ehkäisee
yksinäisyyttä ja masennusta. Liikunta hitsaa ihmisiä yhteen ja on parasta lääkettä
ruumiille ja mielenterveydelle.
1. Frisbeegolfratojen lisääminen
- Laji on erittäin suosittu nuorten ja aikuisten keskuudessa ja lisää liikkumista
mukavalla tavalla porukalla. Lajissa myös kilpaillaan nousevassa suhteessa ja
ammattilaisten määrä on kasvussa. Kajaani voisi radoillaan houkutella lajin
harrastajia, ammattilaisia ja mahdollistaa lajikilpailun järjestämistä.
2. Kuntoiluportaat + Vimpelin urheilukentän ulkokuntosali
- Korjattava ja laajennettava vimpelinvaaran kuntoiluportaat (mäkihyppytorni). Helppo
ja yksinkertainen toteuttaa esim. Opiskelijatyönä (KAO). Yritykset voivat myös
osallistua kustannuksiin ja mainostaa portaissa yrityksiään/ osallistuvat per porras
kustannuksiin mainostilasta. Tätä tapaa on jo käytetty muualla Suomessa. Portaat
ovat hyvä lisä liikuntareittien varrelle ja ne houkuttelevat ja haastavat liikkujia.
- Urheilukentän ulkokuntosali on kauheassa kunnossa, eikä houkuttele treenaajia.
Pitäisi laajentaa ja saada uudet laitteet. Mallina voidaan käyttää Kajaanin
monitoimialueen ulkoilualuetta. Paikka voidaan myös uudelleen sijoittaa
kuntoiluportaiden yhteyteen. Päivitetty alue sisältäisi kuntokontin (n. 10 000e riippuen
lisävarusteista) ja street workout telineistä (n. 5000e riippuen määrästä).
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Kajaanilaiset voisivat osallistua kuntokontin varusteluun lahjoittamalla vanhoja
käsipainoja, kahvakuulia jne."
Ehdotus
Valtuustoaloite lähetetään kaupungin hallintosäännön 119 §:n
mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
Päätös
Valtuustoaloite lähetettiin kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti
kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Kajaanin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
13.06.2022

4/2022

53 (55)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Kunnallisvalitus
§31, §34, §35, §37, §38, §39, §40
Kunnallisvalitusohje
Valitusoikeus ja valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on
muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen ja valitusaika
Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.
Postiosoite: PL 189, 90101 OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100 OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet .
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun
pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen
saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Kajaanin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
13.06.2022

4/2022

54 (55)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava.
Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan
ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta
oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on
luettava.

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle
ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi
lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valituksista perittävät maksut
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja
hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä
hallinto-oikeudessa 270 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu
maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä
muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n
nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen
säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa,
joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi.
Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on
valituskirjelmäkohtainen.
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Muutoksenhakukielto
§29, §30, §32, §33, §36, §41, §42, §43
Muutoksenhakukielto
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

