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Saapuvilla olleet jäsenet
Timo Meriläinen, puheenjohtaja
Maarit Ojavuo, 2. varapuheenjohtaja, poistui 17:44
Aila Tartia-Jalonen
Akseli Leppänen
Anne Kemppainen
Anni Rimpiläinen
Antero Kyllönen
Arto Okkonen
Eero Suutari
Eila Aavakare, poistui 19:08
Hanna Karvinen
Hannu Juntunen
Hannu Kemppainen
Helena Ohtonen
Johanna Rantala, saapui 17:30
Jouni Lämpsä
Jukka Poutiainen, saapui 12:45, poistui 17:00
Katriina Ojala
Markku Oikarinen, saapui 11:16
Minna Partanen
Paavo Niemelä
Panu Huotari
Pasi Arffman, saapui 11:12, poistui 18:57
Pasi Kilpeläinen, poistui 17:59
Pauli Pyykkönen
Pertti Varimo
Päivi Huusko, saapui 17:03
Raili Myllylä, saapui 13:43
Raimo Piirainen, poistui 15:47
Raimo Tornberg
Ritva Mikkonen
Sari Kyllönen
Tanja Ålander
Teemu Niva
Tero Paukkeri
Teuvo Hatva
Tiina Heikkinen
Tiina Sarparanta
Toivo Sistonen
Veli-Matti Karppinen
Veli-Pekka Leivo, saapui 12:44
Vesa Kaikkonen
Kyösti Klemetti, varajäsen
Atte Haataja, varajäsen, saapui 11:15
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Pentti Väyrynen, varajäsen
Riikka Leinonen, varajäsen
Marjo Kangasharju, varajäsen, saapui 12:46
Helena Ahonen, varajäsen, saapui 12:56
Päivi Fonselius, varajäsen, poistui 13:45
Markus Leinonen, varajäsen
Esa Pellikka, varajäsen
Paavo Enroth, varajäsen, saapui 12:45
Leena Törrö, varajäsen, saapui 15:49
Muut saapuvilla olleet
Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, sihteeri
Mikko Saari, Sivistysjohtaja
Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja
Asta Tolonen, Talousjohtaja
Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja
Jyrki Komulainen, Henkilöstöjohtaja
Päivi Rissanen, Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden tulosalueen johtaja, saapui 12:
25
Mika Tiihonen, Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö, saapui 12:45, poistui 17:15
Tuula Romppanen, Kehityspäällikkö, saapui 12:45
Poissa

Miikka Kortelainen, puheenjohtaja
Aki Räisänen
Anne Seilonen
Ari Toppinen
Ella Kiljunen
Esa Niiranen
Kaija Patronen
Silja Keränen
Tuomas Laatikainen
Kiira Paukkeri, Nuorisovaltuutettu

Allekirjoitukset

Miikka Kortelainen
Puheenjohtaja

Tuija Aarnio
Sihteeri

Kajaanin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
09.12.2019

8/2019

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
11.12.2019

11.12.2019

Tero Paukkeri

Raimo Piirainen

11.12.2019

Pauli Pyykkönen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja julkaistaan Kajaanin kaupungin verkkosivuilla 13.12.2019.

Tuija Aarnio, pöytäkirjanpitäjä
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§ 55
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.
Kokouskäsittely
Johanna Rantala ollut kokouksessa paikalla klo 11.00-12.00 sekä 17.30-19.09.
Kokouksen aikana pidettiin ruokatauko klo 12.00 - 12.45 ja kahvitauko klo 15.00 -
15.20.
Päätös
Hyväksyi.
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§ 56
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
Hyväksyi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tero Paukkeri ja Raimo Piirainen. Raimo
Piiraisen poistuttua kokouksesta pöytäkirjantarkastajaksi kokouksen loppuajaksi
valittiin Pauli Pyykkönen.
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Tarkastuslautakunta, § 29,07.05.2019
Tarkastuslautakunta, § 65,12.11.2019
Kaupunginvaltuusto, § 57, 09.12.2019
§ 57
Sidonnaisuusrekisteri 2017-2021
KAJDno-2017-1041
Tarkastuslautakunta, 07.05.2019, § 29
Valmistelijat / lisätiedot:
Taina Juntunen
taina.h.juntunen@kajaani.fi
Hallintosuunnittelija
Eräiden viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden tulee kuntalain mukaan tehdä
sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa
harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä
muista sidonnaisuuksista, joilla voi olle merkitystä luottamus- ja virkatehtävien
hoitamiseen. Jokainen ilmoitusvelvollinen on vastuussa ilmoituksen tekemisestä ja
ilmoituksessa tapahtuvista muutoksista. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden
kuluessa siitä, kun henkilö on valittu virkaan tai luottamustehtävään.
Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo
ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset kaupunginvaltuuston
tietoon. Kajaanissa tämä tiedoksi saattaminen tehdään kerran vuodessa syyskaudella.
Tarkastuslautakunta on käsitellyt edellisen kerran sidonnaisuusrekisterissä
tapahtuneita muutoksia kokouksessaan 13.11.2018 ja vienyt sidonnaisuusrekisterin
valtuustolle tiedoksi 10.12.2018 kokoukseen. Tämän jälkeen ovat seuraavat henkilöt
päivittäneet sidonnaisuusilmoitustaan:
Timo Meriläinen 14.11.2018 (kaupunginvaltuuston I varapj.)
Arto Okkonen 14.11.2018 (kaupunginhallituksen varajäsen)
Veli-Matti Karppinen 23.11.2018 (liikunta- ja kulttuuriasiain neuvoston varapj.)
Tanja Ålander 28.11.2018 (ympäristöteknisen lautakunnan jäsen, lupajaoston
jäsen, kaupunginhallituksen varajäsen)
Teuvo Hatva 31.12.2018 (kaupunginhallituksen pj.)
Silja Keränen 7.3.2019 (kaupunginhallituksen jäsen)
Edellä mainittujen henkilöiden sidonnaisuusilmoitukset on jaettu lautakunnan
jäsenille oheisliitteenä. Sidonnaisuusrekisteri on julkaistu tietoverkossa, ja se
löytyy kokonaisuudessaan Kajaanin kaupungin verkkosivuilta osoitteesta: www.kajaani.
fi - Tietoa Kajaanista - Sidonnaisuudet.
Lisätietoja asiasta antaa hallintosuunnittelija Taina Juntunen, puh. 044 7100212 tai
sähköposti muodossa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi.
Ehdotus
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Esittelijä: Ari Toppinen
Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi 13.11.2018 kokouksensa jälkeen saapuneet
sidonnaisuusilmoitusten muutokset ja täydennykset.
Päätös
Merkitsi tiedoksi.

Tarkastuslautakunta, 12.11.2019, § 65
Valmistelijat / lisätiedot:
Taina Juntunen
taina.h.juntunen@kajaani.fi
Hallintosuunnittelija
Lautakunnan 7.5.2019 suorittaman sidonnaisuusrekisterin tarkastamisen jälkeen on
rekisteriin tehty seuraavat päivitykset:
Päivi Fonselius 3.9.2019
Raili Myllylä 3.9.2019
Miikka Kortelainen 11.10.2019
Lisätietoja asiasta antaa hallintojohtaja Tuija Aarnio, puh. 044 710 0216 sähköposti
muodossa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi tai hallintosuunnittelija Taina Juntunen, puh.
044 710 0212, sähköposti muodossa: etunimi.h.sukunimi@kajaani.fi.
Ehdotus
Esittelijä: Ari Toppinen
Tarkastuslautakunta käsittelee ja
1) merkitsee tiedoksi loppuvuodesta 2018 ja vuoden 2019 aikana tapahtuneet
muutokset sidonnaisuusilmoituksissa ja
2) vie liitteen mukaisen sidonnaisuusraportin 2019 kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
Tarkastuslautakunta muistuttaa ilmoitusvelvollisia siitä, että ilmoituksessa ilmoitetaan
ne sidonnaisuudet, joita laki edellyttää, ja ilmoitus tehdään kahden kuukauden
kuluessa siitä, kun ilmoitusvelvollinen on tehtävään valittu. Lisäksi tarkastuslautakunta
muistuttaa, että myös sidonnaisuuksissa tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava
viipymättä.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginvaltuusto, 09.12.2019, § 57
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Valmistelija / lisätiedot:
Taina Juntunen
Liitteet

1 Liite Sidonnaisuusraportti Kajaani 16-10-2019
Verkkojulkisuus rajoitettu
Ehdotus
Tarkastuslautakunta esittää liitteen mukaisen sidonnaisuusraportin 2019
kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
Tarkastuslautakunta muistuttaa ilmoitusvelvollisia siitä, että ilmoituksessa ilmoitetaan
ne sidonnaisuudet, joita laki edellyttää, ja ilmoitus tehdään kahden kuukauden
kuluessa siitä, kun ilmoitusvelvollinen on tehtävään valittu. Lisäksi tarkastuslautakunta
muistuttaa, että myös sidonnaisuuksissa tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava
viipymättä.

Päätös
Hyväksyi ja merkitsi tiedoksi.
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Kaupunginhallitus, § 247,24.10.2017
Kaupunginhallitus, § 174,18.09.2018
Ympäristötekninen lautakunta, § 91,24.10.2018
Sivistyslautakunta, § 92,14.11.2018
Kaupunginhallitus, § 173,17.09.2019
Kaupunginhallitus, § 215,19.11.2019
Kaupunginvaltuusto, § 58, 09.12.2019
§ 58
Äkälänniemi osayleiskaavan hyväksyminen
KAJDno-2017-1437
Kaupunginhallitus, 24.10.2017, § 247
Valmistelijat / lisätiedot:
Ismo Vendelin
Liitteet

1 Liite Äkälänniemi_osayleiskaava_OAS_17.10
Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalueella on valmistunut 17.10.2017
päivätty Kajaani keskustaajama 2015 osayleiskaavan muutoksen osallistumis- ja
arviointisuunnitelma, joka koskee Kajaanin keskustasta noin 3 kilometriä koilliseen
sijaitsevaa Äkälänniemen aluetta. Osayleiskaavan muutoksella uudistetaan Kajaani
keskustaajama 2015 osayleiskaavaan kuuluva Äkälänniemen alue, joka on rajattu
laadittavana olevan Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaavan ulkopuolelle
erilliseksi osayleiskaavahankkeeksi.
Tavoitteena on päivittää Äkälänniemen alueen maankäytön olemassa oleva tilanne
Kuurnantien ja valmiiden vesi- sekä viemärijohtojen vaikutuspiirissä ottaen huomioon
virkistyksen sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön suojelun tarpeet. Kaavamuutos
tukee osaltaan Kuurnantien kevyenliikenteen yhteyden muodostumista alueen läpi.
Lisäksi osoitetaan Särämäntien (valtatie 5) varteen alue varastotoiminnalle.
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 134,5 ha ja alueella on rantaviivaa noin 3
kilometriä. Alue rajautuu pohjoisessa Takkarannantien pohjoispuolisiin kaupungin
sekä yksityisten maanomistajien omistamiin maa- ja metsätalousvaltaisiin alueisiin,
idässä Ammeniemi-Vihtaniemi osayleiskaava-alueeseen ja Ammelahteen, etelässä
Nuasjärven Virtasalmeen sekä Rehjanselkään ja lännessä Särämäntiehen.
Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaavaa varten on tehty luontoselvitys 2014 ja
arkeologinen inventointi 2016, jotka kattavat myös Äkälänniemen suunnittelualueen.
Lisäksi vuonna 2016 valmistui Äkälänniemen aluetta koskeva luonto- ja liito-
oravaselvitys, jonka mukaan alueella on joitakin liito-oravalle suotuisia alueita ja
metsälain 10 §:n mukaisia kohteita.
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Kaavamuutos laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena oikeusvaikutteisena
osasyleiskaavana siten, että sen perusteella voidaan päättää rakennus- ja
toimenpideluvista ilman suunnittelutarve- ja poikkeamislupamenettelyä.
Lisätietoja asiasta antaa kaavasuunnittelija Ismo Vendelin p. 044 421 4188 tai ismo.
vendelin(at)kajaani.fi.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen
Kajaanin kaupunginhallitus päättää aloittaa kaavoituksen ja laittaa vireille Kajaani
keskustaajama 2015 osayleiskaavan muutoksen, joka koskee Äkälänniemen aluetta.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginhallitus, 18.09.2018, § 174
Valmistelijat / lisätiedot:
Ismo Vendelin
ismo.vendelin@kajaani.fi
Yleiskaavasuunnittelija
Liitteet

1 Oheisliite Äkälänniemi osayleiskaava kaavaluonnos 12.9.2018
2 Oheisliite Kaavaselostus liitteineen 12.9.2018
Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalueella on valmistunut 12.9.2018
päivätty Kajaani keskustaajama 2015 osayleiskaavan muutoksen kaavaluonnos, joka
koskee Kajaanin keskustasta noin 3 kilometriä koilliseen sijaitsevaa Äkälänniemen
aluetta. Osayleiskaavan muutoksella uudistetaan Kajaani keskustaajama 2015
osayleiskaavaan kuuluva Äkälänniemen alue, joka on rajattu laadittavana olevan
Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaavan ulkopuolelle erilliseksi
osayleiskaavahankkeeksi.
Tavoitteena on päivittää Äkälänniemen alueen maankäytön olemassa oleva tilanne
Kuurnantien ja valmiiden vesi- sekä viemärijohtojen vaikutuspiirissä ottaen huomioon
virkistyksen sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön suojelun tarpeet. Kaavamuutos
tukee osaltaan Kuurnantien kevyenliikenteen yhteyden muodostumista alueen läpi.
Lisäksi kaavassa varataan Särämäntien (valtatie 5) varteen alue teollisuus- ja
varastotoiminnalle, josta ei aiheudu ympäristöön häiritsevää melua, ilman
pilaantumista tai muuta haittaa.
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 134,5 ha ja alueella on rantaviivaa noin 3
kilometriä. Alue rajautuu pohjoisessa Takkarannantien pohjoispuolisiin kaupungin
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sekä yksityisten maanomistajien omistamiin maa- ja metsätalousvaltaisiin alueisiin,
idässä Ammeniemi-Vihtaniemi osayleiskaava-alueeseen ja Ammelahteen, etelässä
Nuasjärven Virtasalmeen sekä Rehjanselkään ja lännessä Särämäntiehen.
Suunnittelualueella on nykyisellään yhteensä 61 rakennuspaikkaa, joista 21 on
omarantaisia. Kaavaluonnokseen on osoitettu 11 uutta rakennuspaikkaa, joista neljä
on omarantaisia.
Kaavaluonnoksen uusista rakennuspaikoista neljä sijoittuu Kuurnantien varteen, kuusi
Takkarannantien varteen ja yksi Ammeniemeen. Kuivanmaan rakennuspaikkojen
kantatilan mitoituslukuna on käytetty yhtä hehtaaria ja rantamitoituksessa 20
rakennuspaikkaa muunnetulle rantaviivakilometrille. Rantarakentamisen
mitoitukseksi on uusien ja olemassa olevien rakennuspaikkojen myötä muodostunut
11,9 rakennuspaikkaa muunnetulle rantaviivakilometrille.
Kajaanin Veden ja Takkarannan viemäriosuuskunnan toiminta-alueet kattavat
luonnoksessa osoitetut rakentamisen alueet.
Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaavaa varten on tehty luontoselvitys 2014 ja
arkeologinen inventointi 2016, jotka kattavat myös Äkälänniemen suunnittelualueen.
Lisäksi vuonna 2016 valmistui Äkälänniemen aluetta koskeva luonto- ja liito-
oravaselvitys, jonka mukaan alueella on joitakin liito-oravalle suotuisia alueita ja
metsälain 10 §:n mukaisia kohteita.
Kaavamuutos laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 44 §:n ja 72 §:n mukaisena
oikeusvaikutteisena osayleiskaavana siten, että sen perusteella voidaan päättää
rakennus- ja toimenpideluvista ilman suunnittelutarve- ja poikkeamislupamenettelyä.
Liitteet: Äkälänniemi osayleiskaavan kaavaluonnos ja kaavaselostus liitteineen.
Lisätietoja asiasta antaa yleiskaavasuunnittelija Ismo Vendelin, p. 044 421 4188 tai
etunimi.sukunimi@kajaani.fi
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kajaanin kaupunginhallitus päättää asettaa yleisesti nähtäville 12.9.2018 päivätyn
kaavaluonnoksen, joka koskee Äkälänniemen aluetta.
Samalla kaupunginhallitus pyytää kaavaluonnoksesta lausunnot Kajaanin kaupungin
ympäristötekniseltä lautakunnalta, Kajaanin Vesi -liikelaitokselta, Kainuun sote-
kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollolta, Kainuun ELY -keskuksen ympäristö- ja
luonnonvarat -vastuualueelta, Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskuksen liikenne ja infra -
vastuualueelta, Kainuun liitolta, Kainuun Museolta, Kainuun Pelastuslaitokselta ja
Metsäkeskukselta.
Päätös
Hyväksyi.
Yleiskaavasuunnittelija Ismo Vendelin oli asiantuntijana kokouksessa asian käsittelyn
ajan.
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Ympäristötekninen lautakunta, 24.10.2018, § 91
Valmistelijat / lisätiedot:
Jussi Heikkinen
jussi.heikkinen@kajaani.fi
Tekninen johtaja
Kaupunginhallitus on päättänyt, 18.9.2018 § 174, asettaa yleisesti nähtäville 12.9.2018
päivätyn Äkälänniemen osayleiskaavaluonnoksen ja pyytää siitä ympäristöteknisen
lautakunnan lausuntoa viimeistään 26.10.2018 mennessä.
Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalueella on valmistunut 12.9.2018
päivätty Kajaani keskustaajama 2015 osayleiskaavan muutoksen kaavaluonnos, joka
koskee Kajaanin keskustasta noin 3 kilometriä koilliseen sijaitsevaa Äkälänniemen
aluetta. Osayleiskaavan muutoksella uudistetaan Kajaani keskustaajama 2015
osayleiskaavaan kuuluva Äkälänniemen alue, joka on rajattu laadittavana olevan
Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaavan ulkopuolelle erilliseksi
osayleiskaavahankkeeksi.
Tavoitteena on päivittää Äkälänniemen alueen maankäytön olemassa oleva tilanne
Kuurnantien ja valmiiden vesi- sekä viemärijohtojen vaikutuspiirissä ottaen huomioon
virkistyksen sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön suojelun tarpeet. Kaavamuutos
tukee osaltaan Kuurnantien kevyen liikenteen yhteyden muodostumista alueen läpi.
Lisäksi kaavassa varataan Särämäntien (valtatie 5) varteen alue teollisuus- ja
varastotoiminnalle, josta ei aiheudu ympäristöön häiritsevää melua, ilman
pilaantumista tai muuta haittaa.
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 134,5 ha ja alueella on rantaviivaa noin 3
kilometriä. Alue rajautuu pohjoisessa Takkarannantien pohjoispuolisiin kaupungin
sekä yksityisten maanomistajien omistamiin maa- ja metsätalousvaltaisiin alueisiin,
idässä Ammeniemi–Vihtaniemi osayleiskaava-alueeseen ja Ammelahteen, etelässä
Nuasjärven Virtasalmeen sekä Rehjanselkään ja lännessä Särämäntiehen.
Suunnittelualueella on nykyisellään yhteensä 61 rakennuspaikkaa, joista 21 on
omarantaisia. Kaavaluonnokseen on osoitettu 11 uutta rakennuspaikkaa, joista neljä
on omarantaisia.
Kaavaluonnoksen uusista rakennuspaikoista neljä sijoittuu Kuurnantien varteen, kuusi
Takkarannantien varteen ja yksi Ammeniemeen. Kuivanmaan rakennuspaikkojen
kantatilan mitoituslukuna on käytetty yhtä hehtaaria ja rantamitoituksessa 20
rakennuspaikkaa muunnetulle rantaviivakilometrille. Rantarakentamisen
mitoitukseksi on uusien ja olemassa olevien rakennuspaikkojen myötä muodostunut
11,9 rakennuspaikkaa muunnetulle rantaviivakilometrille.
Kajaanin Veden ja Takkarannan viemäriosuuskunnan toiminta-alueet kattavat
luonnoksessa osoitetut rakentamisen alueet.

Kajaanin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
09.12.2019

8/2019

14 (49)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaavaa varten on tehty luontoselvitys 2014 ja
arkeologinen inventointi 2016, jotka kattavat myös Äkälänniemen suunnittelualueen.
Lisäksi vuonna 2016 valmistui Äkälänniemen aluetta koskeva luonto- ja liito-
oravaselvitys, jonka mukaan alueella on joitakin liito-oravalle suotuisia alueita ja
metsälain 10 §:n mukaisia kohteita.
Kaavamuutos laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 44 §:n ja 72 §:n mukaisena
oikeusvaikutteisena osayleiskaavana siten, että sen perusteella voidaan päättää
rakennus- ja toimenpideluvista ilman suunnittelutarve- ja poikkeamislupamenettelyä.
Oheisliite Äkälänniemi osayleiskaava kaavaluonnos 12.9.2018
Oheisliite Kaavaselostus liitteineen 12.9.2018
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Jussi Heikkinen, p. 044 7100 263 tai sähköposti
etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.
Ehdotus
Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja
Ympäristötekninen lautakunta antaa Äkälänniemen osayleiskaavaluonnoksesta
seuraavan lausunnon:
Osayleiskaava toteuttaa hyvin tavoitetta tiivistää kaupunkirakennetta olemassa
olevien vesi- ja viemärilinjojen varrella, huomioiden virkistyksen sekä luonnon- ja
kulttuuriympäristöjen suojelun.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hallinnoiman Takkarannantien uuden kevyen
liikenteen väylän osalta ympäristötekninen lautakunta esittää väylän sijoittamista
Takkarannantien eteläpuolelle, mikäli väylä mahtuu tien eteläpuolelle, johtuen
huomattavasti runsaammasta asutuksesta verrattuna tien pohjoispuoleen. Tämä
kyseinen ratkaisu parantaisi liikenne- ja asukasturvallisuutta, kun Takkarannantien
ylityksiä asutukselta kevyen liikenteen väylälle tulisi huomattavasti vähemmän.
Kajaanin kaupungilla on ollut pulaa isommista teollisuustonteista. Ympäristötekninen
lautakunta pitää hyvänä asiana tukea elinkeinotoimintaa kaavoittamalla hyvien
liikenneyhteyksien läheisyyteen (VT5) lisää alueita teollisuus- ja varastotoiminnalle,
josta ei aiheudu ympäristöön häiritsevää melua, ilman pilaantumista tai muuta
haittaa (kaavamääräyksellä TY). Ympäristötekninen lautakunta toivoo Kajaanin veden
johtokunnan suhtautuvan myönteisesti kunnallistekniikan laajentumiseen uudelle
osayleiskaavan osoittamalle teollisuus- ja varastoalueelle, mikäli yleiskaavaluonnos
laillistuu ja tällaisia tarpeita myöhemmin ilmenee.
Osayleiskaavaluonnokseen on osoitettu 11 uutta rakennuspaikkaa, joista kolme
kuivan maan paikkaa on kaupungin omistamalla maalla. Vähän ympäristöhaittoja
aiheuttava teollisuus- ja varastoalue sijoittuu myös lähes kokonaan kaupungin maalle.
Osayleiskaavaluonnos monipuolistaa tonttitarjontaa kaupungin keskustaajaman
välittömässä läheisyydessä.
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Ympäristöteknisellä lautakunnalla ei ole muuta huomautettavaa nähtävillä olevasta
Äkälänniemen osayleiskaavaluonnoksesta.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Puheenjohtaja Kaija Patronen poistui kokouksesta esteellisenä käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi. Syy: lähiomaisen maanomistus alueella.

Sivistyslautakunta, 14.11.2018, § 92
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Saari
mikko.saari@kajaani.fi
Sivistysjohtaja
Lausunto Äkälänniemi osayleiskaava, Keskustaajama osayleiskaava 2015 muutos
Ympäristötekninen toimialan kaavoitus ja aluesuunnittelu pyytää sivistyslautakunnalta
lausuntoa Äkälänniemen osayleiskaavasta.
Osayleiskaavan muutoksella uudistetaan Kajaani keskustaajama 2015 osayleiskaavaan
kuuluva Äkälänniemen alue, joka on rajattu laadittavana olevan Kajaanin
keskustaajama 2035 osayleiskaavan ulkopuolelle erilliseksi osayleiskaavahankkeeksi.
Yleiskaavan muutos käsittää Äkälänniemen alueen ja sen ympäristön Särämäntien
(valtatie 5) itäpuolella, noin 3 kilometriä Kajaanin keskustasta koilliseen.
Kaavaluonnoksessa on 11 uutta rakennuspaikkaa, joista 3 rakennuspaikkaa on
kaupungin omistamalla maalla.
Lautakunta toteaa, että kaupungin vetovoiman kehittämiseksi on erittäin hyvä, että
pientalotontteja kaavoitetaan vetovoimaisille alueille lähelle palveluja vesistön ja
luonnon äärelle.
Sivistystoimialan palvelujen järjestämisen näkökulmasta kaavalla ei ole oleellisia tai
välittömiä vaikutuksia. Koulu- ja päiväkotipalvelut sijaitsevat suunnitellun asuinalueen
läheisyydessä. Alakoulu sijaitsee kävelymatkan päässä ja matka koululle on myös
kohtuullisen turvallinen. Kuurnantie on 40 km/h nopeusrajoitettu tieosuus,
perusparannettu sekä valaistu. Kuurnantie on levennetty perusparannuksen jälkeen ja
siinä on varaus jalkakäytävän rakentamiseksi. Kuurnantie yhdistyy muutaman sadan
metrin matkan jälkeen pyörätiehen ja sitä kautta jalkakäytäviä pitkin alakoululaisten
lähikouluun. Myös matka yläkouluun on turvallinen ja pyörätie- /
jalkakäytävävaltainen. Takkarannantien loppuosa ennen Kuurnantien ja
Takkarannantien risteystä on 50 km/h nopeusrajoitettu. Sitä ei ole valaistu. Tähän
mennessä Takkarannantien tältä osuudelta ei ole ollut tarvetta järjestää
koulukuljetuksia tieosuuden vaarallisuuteen perustuen eli tieosuutta ei ole luokiteltu
vaaralliseksi, johtuen nopeusrajoituksesta sekä liikennemääristä tiellä.
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Kuurnan alueella on useampi päiväkoti, mikä mahdollistaa päivähoitopalvelujen
järjestämisen, joskin joen pohjoispuolella päivähoitopaikkojen määrä ei ole täysin
suhteessa tarpeeseen. Mikäli Kätönlahteen suunnitellut muut asuinalueratkaisut
toteutuvat ja tonteilla on kysyntää, tarkoittaa tämä sivistyslautakunnan arvion mukaan
sitä, että alueelle tarvitaan lisää päivähoitopaikkoja. Uusi päivähoitolaki velvoittaa
kuntia järjestämään päivähoitoa palvelun lähiperiaatteen mukaisesti.
Lausuntopyyntö sekä kaavaesitys ovat tämän pykälän liitteinä ja internetosoitteessa:
http://www.kajaani.fi/fi/palvelut/akalanniemi
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Saari, Sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta antaa Äkälänniemen osayleiskaavasta esittelytekstin mukaisen
lausunnon.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginhallitus, 17.09.2019, § 173
Valmistelijat / lisätiedot:
Ismo Vendelin
ismo.vendelin@kajaani.fi
Yleiskaavasuunnittelija
Liitteet

1 Äkälänniemi osayleiskaava kaavaehdotus 3.9.2019
2 Äkälänniemi kaavaehdotuksen kaavaselostus liitteineen 11.9.2019
Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalueella on valmistunut 3.9.2019 päivätty
Kajaani keskustaajama 2015 osayleiskaavan muutoksen kaavaehdotus, joka koskee
Kajaanin keskustasta noin 3 kilometriä koilliseen sijaitsevaa Äkälänniemen aluetta.
Osayleiskaavan muutoksella uudistetaan Kajaani keskustaajama 2015 osayleiskaavaan
kuuluva Äkälänniemen alue, joka on rajattu laadittavana olevan Kajaanin
keskustaajama 2035 osayleiskaavan ulkopuolelle erilliseksi osayleiskaavahankkeeksi.
Osayleiskaavalla päivitetään Äkälänniemen alueen maankäytön olemassa oleva
tilanne Kuurnantien ja valmiiden vesi- sekä viemärijohtojen vaikutuspiirissä ottaen
huomioon virkistyksen sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön suojelun tarpeet.
Kaavamuutos tukee osaltaan Kuurnantien kevyenliikenteen yhteyden muodostumista
alueen läpi. Lisäksi kaavassa varataan Särämäntien (valtatie 5) varteen alue teollisuus-
ja varastotoiminnalle, josta ei aiheudu ympäristöön häiritsevää melua, ilman
pilaantumista tai muuta haittaa.
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 134,5 ha ja alueella on rantaviivaa noin 3
kilometriä. Alue rajautuu pohjoisessa Takkarannantien pohjoispuolisiin kaupungin
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sekä yksityisten maanomistajien omistamiin maa- ja metsätalousvaltaisiin alueisiin,
idässä Ammeniemi-Vihtaniemi osayleiskaava-alueeseen ja Ammelahteen, etelässä
Nuasjärven Virtasalmeen sekä Rehjanselkään ja lännessä Särämäntiehen.
Kaavaluonnoksesta saadun palautteen (kaavaselostuksen liite 5) johdosta
kaavakarttaa ja kaavaselostusta täydennetään seuraavasti:
- Kaavakarttaan merkitään Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kaavaluonnoksesta
antamaan lausuntoon perustuen valtatien 5 ja Takkarannantien risteysalueen
eteläpuolelle aluevarausmerkinnällä LT yleisen tien alue alueen liikenneturvallisuuden
parantamiseksi.
- Valtatien 5 ja Takkarannantien risteyksen itäpuolella olemassa olevan polttoaineen
jakelupaikan merkintää LH tarkennetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen
kaavaluonnoksesta antaman lausunnon mukaisesti kaavamääräyksellä nykyistä
toimintaa vastaavaksi (kylmäasema tai polttoaineen jakeluasema).
- Takkarannantien uusi kevyen liikenteen reitti osoitetaan kaavakartalla
liikenneturvallisuuden vuoksi pohjoispuolen sijaan Takkarannantien eteläpuolelle.
- Kaavakarttaan päivitetään neljän olemassa olevan rakennuspaikan AP-1/1 ja yhden
uuden rakennuspaikan AP-2/1 rajauksia sekä näiden rakennuspaikkojen yhteydessä
olevien maa- ja metsätalousvaltaisten alueiden M-1 rajauksia.
- Kuurnantien läheisyyteen lisätään mitoituslaskelmien tarkistuksen perusteella yksi
uusi rantarakennuspaikka AP-2/1. Olemassa oleva Kuurnantien varren AP-1/1-
rakennuspaikka muuttuu laskennallisesti rantarakennuspaikasta kuivan maan
rakennuspaikaksi.
- Ammeniemen luo-1-alueen rajausta tarkistetaan vähäisesti. Osayleiskaavan luo-1 ja
luo-2-aluemerkintöjen reunaviivat muutetaan pilvimäisestä rajauksesta
pistekatkoviivaksi.
- Mm. olemassa olevia teitä ja Äkälänniemen muinaismuistokohdetta kuvaaville
merkinnöille tehdään teknisluonteisia korjauksia.
Suunnittelualueella on nykyisellään yhteensä 61 rakennuspaikkaa, joista 21 on
omarantaisia. Kaavaehdotukseen on osoitettu 12 uutta rakennuspaikkaa, joista viisi
on omarantaisia.
Kaavaehdotuksen uusista rakennuspaikoista viisi sijoittuu Kuurnantien varteen, kuusi
Takkarannantien varteen tai näiden teiden läheisyyteen ja yksi Ammeniemeen.
Kuivanmaan rakennuspaikkojen kantatilan mitoituslukuna on käytetty yhtä hehtaaria
ja rantamitoituksessa 20 rakennuspaikkaa muunnetulle rantaviivakilometrille.
Rantarakentamisen mitoitukseksi on uusien ja olemassa olevien rakennuspaikkojen
myötä muodostunut 12,4 rakennuspaikkaa muunnetulle rantaviivakilometrille.
Kajaanin Veden ja Takkarannan viemäriosuuskunnan toiminta-alueet kattavat
ehdotuksessa osoitetut asuinrakentamisen alueet.
Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaavaa varten on tehty luontoselvitys 2014 ja
arkeologinen inventointi 2016, jotka kattavat myös Äkälänniemen suunnittelualueen.
Lisäksi vuonna 2016 on valmistunut Äkälänniemen suunnittelualuetta koskeva luonto-
ja liito-oravaselvitys, jonka mukaan alueella on joitakin liito-oravalle suotuisia alueita ja
metsälain 10 §:n mukaisia kohteita.
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Kaavamuutos laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 44 §:n ja 72 §:n mukaisena
oikeusvaikutteisena osayleiskaavana siten, että sen perusteella voidaan päättää
rakennus- ja toimenpideluvista ilman suunnittelutarve- ja poikkeamislupamenettelyä.
Lisätietoja asiasta antaa yleiskaavasuunnittelija Ismo Vendelin, p. 044 421 4188 tai
etunimi.sukunimi@kajaani.fi
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kajaanin kaupunginhallitus päättää asettaa yleisesti nähtäville 3.9.2019 päivätyn
kaavaehdotuksen, joka koskee Äkälänniemen aluetta, ja antaa kaavaselostuksen
liitteen 5 mukaiset vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin.
Samalla kaupunginhallitus pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot Kajaanin kaupungin
ympäristötekniseltä lautakunnalta ja sivistyslautakunnalta, Kajaanin Vesi -
liikelaitokselta, Kainuun sote-kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollolta, Kainuun
ELY -keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueelta, Pohjois-Pohjanmaan ELY -
keskuksen liikenne ja infra -vastuualueelta, Kainuun liitolta, Kainuun Museolta,
Kainuun Pelastuslaitokselta ja Metsäkeskukselta sekä teknisen verkon osalta
Takkarannan vesiosuuskunnalta, Loiste Sähköverkko Oy:lta, Loiste Lämpö Oy:lta,
Kaisanet Oy:lta ja Telia Finland Oy:lta.
Päätös
Hyväksyi.
Yleiskaavasuunnittelija Ismo Vendelin oli asiantuntijana kokouksessa asian esittelyn
ajan.

Kaupunginhallitus, 19.11.2019, § 215
Valmistelijat / lisätiedot:
Ismo Vendelin
ismo.vendelin@kajaani.fi
Yleiskaavasuunnittelija
Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalueella on valmistunut 11.11.2019
päivätty Kajaani keskustaajama 2015 osayleiskaavan muutos, joka koskee Kajaanin
keskustasta noin 3 kilometriä koilliseen sijaitsevaa Äkälänniemen aluetta.
Osayleiskaavan muutoksella uudistetaan Kajaani keskustaajama 2015 osayleiskaavaan
kuuluva Äkälänniemen alue, joka on rajattu Kajaanin keskustaajama 2035
osayleiskaavan ulkopuolelle erilliseksi osayleiskaavahankkeeksi.
Osayleiskaavalla päivitetään Äkälänniemen alueen maankäytön olemassa oleva
tilanne Kuurnantien ja valmiiden vesi- sekä viemärijohtojen vaikutuspiirissä ottaen
huomioon virkistyksen sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön suojelun tarpeet.
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Kaavamuutos tukee osaltaan Kuurnantien kevyenliikenteen yhteyden muodostumista
alueen läpi. Lisäksi kaavassa varataan Särämäntien (valtatie 5) varteen alue teollisuus-
ja varastotoiminnalle, josta ei aiheudu ympäristöön häiritsevää melua, ilman
pilaantumista tai muuta haittaa.
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 134,5 ha ja alueella on rantaviivaa noin 3
kilometriä. Alue rajautuu pohjoisessa Takkarannantien pohjoispuolisiin kaupungin
sekä yksityisten maanomistajien omistamiin maa- ja metsätalousvaltaisiin alueisiin,
idässä Ammeniemi-Vihtaniemi osayleiskaava-alueeseen ja Ammelahteen, etelässä
Nuasjärven Virtasalmeen sekä Rehjanselkään ja lännessä Särämäntiehen.
Suunnittelualueella on nykyisellään yhteensä 61 rakennuspaikkaa, joista 21 on
omarantaisia. Kaavassa on osoitettu 12 uutta rakennuspaikkaa, joista viisi on
omarantaisia.
Kaavan uusista rakennuspaikoista viisi sijoittuu Kuurnantien varteen, kuusi
Takkarannantien varteen tai näiden teiden läheisyyteen ja yksi Ammeniemeen.
Kuivanmaan rakennuspaikkojen kantatilan mitoituslukuna on käytetty yhtä hehtaaria
ja rantamitoituksessa 20 rakennuspaikkaa muunnetulle rantaviivakilometrille.
Rantarakentamisen mitoitukseksi on uusien ja olemassa olevien rakennuspaikkojen
myötä muodostunut 12,4 rakennuspaikkaa muunnetulle rantaviivakilometrille.
Kajaanin Veden ja Takkarannan viemäriosuuskunnan toiminta-alueet kattavat
ehdotuksessa osoitetut asuinrakentamisen alueet.
Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaavaa varten on tehty luontoselvitys 2014 ja
arkeologinen inventointi 2016, jotka kattavat myös Äkälänniemen suunnittelualueen.
Lisäksi vuonna 2016 on valmistunut Äkälänniemen suunnittelualuetta koskeva luonto-
ja liito-oravaselvitys, jonka mukaan alueella on joitakin liito-oravalle suotuisia alueita ja
metsälain 10 §:n mukaisia kohteita.
Kaavaehdotus on ollut nähtävänä 30.9.–31.10.2019 välisen ajan. Kaavaehdotuksesta
saatiin yhdeksän lausuntoa ja kaksi muistutusta. Takkarannantien vesiosuuskunnan
sekä Kajaanin Veden lausunnoissa kaavaehdotuksesta on otettu kantaa TY-alueen
(teollisuusalue, jolla ympäristö aiheuttaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia)
vesihuollon kehittämiseen, josta vastaavat alueelle tulevat toiminnanharjoittajat.
Muilta osin lausunnoissa ei esitetty huomautettavaa kaavaehdotukseen. Yksi
muistutus koskee Takkarannantien kevyen liikenteen väylän varausta sekä tien
valaistuksen parantamista, jotka tarkentuvat yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.
Toinen muistutus koskee kaavaluonnoksesta jätetyn mielipiteen tapaan ensisijassa
ranta-alueen kahta kiinteistöä ja 1950–60-luvuilla näihin kiinteistöihin liittyneitä
omistusoikeudellisia asioita, minkä johdosta muistutuksessa on esitetty kaavan
palauttamista uuteen valmisteluun. Äkälänniemi osayleiskaava ei muuta alueen
omistusoikeudellista tilannetta ja asianomaisia on toistuvasti ohjeistettu kääntymään
asiassa rekisterinpitäjän puoleen. Äkälänniemi osayleiskaavan kaavoitusmenettely,
kaavaprosessi sekä kuuleminen ja vuorovaikutus on järjestetty maankäyttö- ja

Kajaanin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
09.12.2019

8/2019

20 (49)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen edellyttämillä tavoilla (MRL 62–
63, 65–66, MRA 18–20, 30, 32a). Kaavaehdotuksesta saatujen lausuntojen ja
muistutusten perusteella ei ole tehty muutoksia kaavakarttaan.
Kaavamuutos on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 44 §:n ja 72 §:n mukaisena
oikeusvaikutteisena osayleiskaavana siten, että sen perusteella voidaan päättää
rakennus- ja toimenpideluvista ilman suunnittelutarve- ja poikkeamislupamenettelyä.
Lisätietoja asiasta antaa yleiskaavasuunnittelija Ismo Vendelin, p. 044 421 4188 tai
etunimi.sukunimi@kajaani.fi
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy
liitteenä olevan Äkälänniemi osayleiskaavan (11.11.2019).
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginvaltuusto, 09.12.2019, § 58
Valmistelija / lisätiedot:
Ismo Vendelin
Liitteet

1 Äkälänniemi kaavaselostus liitteineen 12.11.2019
Verkkojulkisuus rajoitettu
2 Äkälänniemi osayleiskaavakartta 11.11.2019
Verkkojulkisuus rajoitettu
Ehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy
liitteenä olevan Äkälänniemi osayleiskaavan (11.11.2019).
Päätös
Hyväksyi.
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Kaupunginhallitus, § 223,26.11.2019
Kaupunginvaltuusto, § 59, 09.12.2019
§ 59
Hallintosäännön muutos
KAJDno-2018-1022
Kaupunginhallitus, 26.11.2019, § 223
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
1) Elinvoimapalvelut
Konsernihallintoon perustetaan elinvoimapalveluiden yksikkö keskushallinnon
rinnalle. Yksikkö vastaa kaupungin yrityspalvelujen järjestämisestä ja siihen kootaan
kaupungin yrityspalvelut, joita ovat vielä pilottina toimiva yritysneuvonta ja
yrityspalveluseteli sekä hankinta-asiamiespalvelu. Yksikkö vastaa yleisistä
kaupunkikehityksen tehtävistä ja edunajamisesta sekä kaupungin tehtävistä
maakunnan osaamisen, innovaatiotoiminnan ja yritysten toimintaympäristön
kehittämisessä. Yksikköön kuuluvat kaupungin työvoima- ja työllisyyspalvelut. Mikäli
Kainuussa käynnistyy työllisyyden kuntakokeilu, niin sen koordinointivastuu on
elinvoimayksiköllä. Edelleen elinvoimayksikköön sijoittuu konsernihallinnon keskitetty
markkinointi ja viestintä, joka vastaa konsernitason markkinoinnista ja viestinnästä
sekä kaupunkitapahtumista ja tukee toimialoja ja laitoksia niiden markkinoinnissa.
Lisäksi yksikön tehtäviin kuuluu maaseudun ja kylien kehittäminen sekä
maaseutuhallinto.
2) Nuorisopalvelut tulosyksikön siirtäminen perusopetuksen tulosalueelta
kulttuurin tulosalueen yksiköksi
Sivistyslautakunta on hyväksynyt talousarvioesityksessään 2020 nuorisopalvelut
yksikön siirtämisen perusopetuksen tulosalueelta kulttuurin tulosalueen
yksiköksi. Yksikköjakoa harkittiin jo 2015, kun kaupungissa tehtiin liikuntapalvelujen
organisaatiouudistus ja neljän vuoden kokemuksen perusteella muutos olisi
tarpeellinen. Siirrolla on arvioitu vahvistettavan nuorisopalvelujen roolia osana
sivistystoimen palveluja sekä myös nuorisopalvelujen vapaa-ajan roolia. Perusopetus
tulosalue on toiminnaltaan ja laajuudeltaan suuri ja muutoksella on arvioitu
pystyttävän vahvistamaan myös nuorisopalvelujen johtamista. Yksikköjaon
muutoksesta on keskusteltu nuorisopalvelujen henkilöstön kanssa useampaan
otteeseen vuoden 2019 aikana. Henkilöstö pitää muutosta hyvänä. Siirrolla ei ole
talousvaikutuksia, eikä nuorisopalvelujen toimintaa heikentäviä vaikutuksia. Yhteistyö
perusopetuksen suuntaan jatkuu ja sitä on suunniteltu myös vahvistettavan
uudistuksesta huolimatta.
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3) Tiedonhallintalain vastuut
Uusi julkisen hallinnon tiedonhallintalaki tulee voimaan 1.1.2020. Lain tarkoituksena
on :
1) varmistaa viranomaisten tietoaineistojen yhdenmukainen ja laadukas hallinta sekä
tietoturvallinen käsittely julkisuusperiaatteen toteuttamiseksi;
2) mahdollistaa viranomaisten tietoaineistojen turvallinen ja tehokas hyödyntäminen,
jotta viranomainen voi hoitaa tehtävänsä ja tarjota palvelunsa hallinnon asiakkaille
hyvää hallintoa noudattaen tuloksellisesti ja laadukkaasti;
3) edistää tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuutta.
Kaupunginhallitus toimii tiedonhallintalaissa tarkoitettuna
tiedonhallintayksikön johtona, ellei vastuuta ole delegoitu hallintosäännössä jollekin
muulle toimielimelle tai viranhaltijalle. Tiedonhallintayksikön johdon on huolehdittava
siitä, että tiedonhallintayksikössä on määritelty tehtävien vastuut, ajantasalla oleva
ohjeistus, tarjolla koulutusta, asianmukaiset työvälineet ja järjestetty riittävä valvonta
tiedonhallintaan liittyvien säädösten, määräysten ja ohjeiden noudattamisesta.
Tiedonhallintalain mukaiset tehtävät kuuluvat keskushallinnon tehtäviin.
Hallintosääntöön lisätään hallintojohtajan tehtäviin vastuu toimia
tiedonhallintayksikön johtona. Hallintojohtaja nimeää ao. toimintojen vastuuhenkilöt
(mm. tietoturvapäällikkö) keskushallinnon henkilöstöstä.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että hallintosääntöön tehdään
seuraavat muutokset:
18 § Toimialojen organisaatiot ja tehtävät
1) - lisätään ennen kohtaa "Keskushallinto" kohta "Elinvoimapalvelut" ja teksti
" Elinvoimapalvelut muodostaa yhden konsernihallinnon tulosyksikön ja toimii
asiantuntijaorganisaationa, jota johtaa kehitysjohtaja. Kehitysjohtaja johtaa ja kehittää
elinvoimapalvelujen toimintaa niin, että hyväksytyt tulostavoitteet saavutetaan.
Elinvoimapalvelujen tehtävät
1. kaupungin yrityspalvelujen järjestäminen ja kehittäminen
2. kaupungin työvoima- ja työllisyydenhoidon palvelujen järjestäminen ja kehittäminen
3. kaupungin innovaatio- ja osaamisympäristöjen sekä yritysten toimintaympäristön
kehittäminen
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4. kaupunkikehitysohjelmat ja –hankkeet sekä hanketuki toimialoille
5. aluekehitysyhteistyö
6. kaupungin edunajaminen
7. markkinointi ja viestintä
8. maaseudun ja kylien kehittäminen sekä maaseutuhallinto
Lisäksi elinvoimapalvelujen tehtävänä on huolehtia kaupunginhallituksen
elinkeinojaoston ja työllisyysjaoston päätösvalmistelusta ja päätösten käytännön
toimeenpanosta."
- poistetaan keskushallinnon tehtävistä kohdat 12. viestintä ja markkinointi, 13,
työllisyydenhoito ja 17. maataloushallinnon järjestäminen.
2) - muutetaan kohdassa Sivistystoimiala tulosaluejako seuraavasti:
Sivistystoimiala jakaantuu kolmeen tulosalueeseen:
1. varhaiskasvatuksen tulosalue
2. perusopetuksen tulosalue
3. kulttuuri- ja nuorisopalvelujen tulosalue
- siirretään teksti tulosaluevastuu "...nuorisolain mukaisesta toiminnasta ja
kehittämisestä" perusopetuksen tulosalueelta kulttuuri- ja nuorisopalvelujen
tulosalueelle.
28 § Viranhaltijoiden tehtävät ja toimivalta
3) lisätään hallintojohtajan tehtäviin
3. toimii tiedonhallintayksikön johtona

Muutokset tulevat voimaan 1.1.2020.

Päätös
Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus: Edellä esitettyjen lisäksi
hallintosääntöön tehdään seuraava lisäys:
4) 42 § Palvelussuhteeseen ottaminen
3. kappaleeksi lisätään teksti: " Elinvoimapalvelut yksikön viranhaltijat ja
työsopimussuhteiset työntekijät valitsee kehitysjohtaja."
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen muutetussa muodossa.

Kaupunginvaltuusto, 09.12.2019, § 59
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Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Ehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että hallintosääntöön tehdään
seuraavat muutokset:
18 § Toimialojen organisaatiot ja tehtävät
1) - lisätään ennen kohtaa "Keskushallinto" kohta "Elinvoimapalvelut" ja teksti
" Elinvoimapalvelut muodostaa yhden konsernihallinnon tulosyksikön ja toimii
asiantuntijaorganisaationa, jota johtaa kehitysjohtaja. Kehitysjohtaja johtaa ja kehittää
elinvoimapalvelujen toimintaa niin, että hyväksytyt tulostavoitteet saavutetaan.
Elinvoimapalvelujen tehtävät
1. kaupungin yrityspalvelujen järjestäminen ja kehittäminen
2. kaupungin työvoima- ja työllisyydenhoidon palvelujen järjestäminen ja kehittäminen
3. kaupungin innovaatio- ja osaamisympäristöjen sekä yritysten toimintaympäristön
kehittäminen
4. kaupunkikehitysohjelmat ja –hankkeet sekä hanketuki toimialoille
5. aluekehitysyhteistyö
6. kaupungin edunajaminen
7. markkinointi ja viestintä
8. maaseudun ja kylien kehittäminen sekä maaseutuhallinto
Lisäksi elinvoimapalvelujen tehtävänä on huolehtia kaupunginhallituksen
elinkeinojaoston ja työllisyysjaoston päätösvalmistelusta ja päätösten käytännön
toimeenpanosta."
- poistetaan keskushallinnon tehtävistä kohdat 12. viestintä ja markkinointi, 13,
työllisyydenhoito ja 17. maataloushallinnon järjestäminen.
2) - muutetaan kohdassa Sivistystoimiala tulosaluejako seuraavasti:
Sivistystoimiala jakaantuu kolmeen tulosalueeseen:
1. varhaiskasvatuksen tulosalue
2. perusopetuksen tulosalue
3. kulttuuri- ja nuorisopalvelujen tulosalue
- siirretään teksti tulosaluevastuu "...nuorisolain mukaisesta toiminnasta ja
kehittämisestä" perusopetuksen tulosalueelta kulttuuri- ja nuorisopalvelujen
tulosalueelle.
28 § Viranhaltijoiden tehtävät ja toimivalta
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3) lisätään hallintojohtajan tehtäviin
3. toimii tiedonhallintayksikön johtona
42 § Palvelussuhteeseen ottaminen
4) 3. kappaleeksi lisätään teksti: " Elinvoimapalvelut yksikön viranhaltijat ja
työsopimussuhteiset työntekijät valitsee kehitysjohtaja."

Muutokset tulevat voimaan 1.1.2020.

Päätös
Hyväksyi.
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Kaupunginhallitus, § 224,26.11.2019
Kaupunginvaltuusto, § 60, 09.12.2019
§ 60
Marja Malinin eronpyyntö ympäristöteknisen lautakunnan varajäsenyydestä
KAJDno-2017-717
Kaupunginhallitus, 26.11.2019, § 224
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Marja Malin pyytää eroa ympäristöteknisen lautakunnan varajäsenyydestä
henkilökohtaisista syistä.
Ympäristöteknisen lautakunnan tämän hetkinen kokoonpano:
Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Puheenjohtaja
Malin Marja
Patronen Kaija
Varapuheenjohtaja
Mikkonen Ritva
Poutiainen Jukka
Ålander Tanja
Leinonen Markus
Huotari Panu
Seppänen Irja
Kilpeläinen Pasi
Kemppainen Kari
Tartia-Jalonen Aila
Huusko Päivi

Pyy Mervi
Ikonen Teemu
Korhonen Eveliina
Leinonen Voitto
Hautajoki Antti
Komulainen Onerva
Pyy Markku
Pesonen Mikko
Huovilainen-Huotari Saristiina
Karvinen Hanna

Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
- myöntää Marja Malinille eron ympäristöteknisen lautakunnan varajäsenyydestä
- valitsee Kaija Patroselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen.
Päätös
Hyväksyi.
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Kaupunginvaltuusto, 09.12.2019, § 60
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Ehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
- myöntää Marja Malinille eron ympäristöteknisen lautakunnan varajäsenyydestä
- valitsee Kaija Patroselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen.
Päätös
Hyväksyi.
Ympäristöteknisen lautakunnan jäsen Kaija Patrosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi
valittiin Paavo Niemelä.
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Kaupunginhallitus, § 225,26.11.2019
Kaupunginvaltuusto, § 61, 09.12.2019
§ 61
Marja Malinin eronpyyntö liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvoston varajäsenyydestä
KAJDno-2017-721
Kaupunginhallitus, 26.11.2019, § 225
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Marja Malin pyytää eroa liikunta- ja kulttuurineuvoston varajäsenyydestä
henkilökohtaisista syistä.
Neuvoston tämän hetkinen kokoonpano:
Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Puheenjohtaja
(ympäristöteknisen lautakunnan jäsen)
Huusko Päivi
Varapuheenjohtaja
(sivistyslautakunnan jäsen)
Karppinen Veli-Matti
Korhonen Eveliina
Heikkinen Janne
Juppi Tuula
Klemetti Harri
Enroth Paavo
Partanen Minna
Pesonen Mikko

Karvinen Hanna

Heikkinen Mika
Malin Marja
Peltonen Lauri
Huotari Teija
Hynynen Evelyn
Uurtomies Terje
Alanne Olga
Tolonen Iikka

Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
- myöntää Marja Malinille eron kulttuuri- ja liikuntaneuvoston varajäsenyydestä ja
- valitsee Eveliina Korhoselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen.
Päätös
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Hyväksyi.

Kaupunginvaltuusto, 09.12.2019, § 61
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Ehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
- myöntää Marja Malinille eron kulttuuri- ja liikuntaneuvoston varajäsenyydestä ja
- valitsee Eveliina Korhoselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen.
Päätös
Hyväksyi.
Kulttuuri- ja liikuntaneuvoston jäsen Eveliina Korhosen henkilökohtaiseksi
varajäseneksi valittiin Anja Hongisto.
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Kaupunginhallitus, § 216,19.11.2019
Kaupunginhallitus, § 226,26.11.2019
Kaupunginvaltuusto, § 62, 09.12.2019
§ 62
Kajaanin kaupungin talouden sopeuttamissuunnitelma 2020-2022
KAJDno-2019-971
Kaupunginhallitus, 19.11.2019, § 216
Valmistelijat / lisätiedot:
Asta Tolonen
asta.tolonen@kajaani.fi
Talousjohtaja
Liitteet

1 Liite_Kajaanin kaupunki_Talouden sopeuttamissuunnitelma 2020-2022
Kaupungin taloustilanne vuoden 2018 tilinpäätöksen ja kuluvan vuoden talousarvion
toteutuman mukaan on kaupungin perustoimintojen osalta alijäämäinen noin 10
miljoonaa euroa. Koska kaupungin perustoimintojen ja palveluiden talous ei ole
tulojen ja menojen osalta tasapainossa, kaupunginhallitus on käynnistänyt
yhteistyössä Kainuun soten ja Perlacon Oy:n kanssa Kajaanin kaupungin talouden
sopeuttamissuunnitelman laadinnan vuosille 2020 - 2022. Tavoitteena on talouden
tasapainon saavuttaminen vuoden 2022 loppuun mennessä.
Sopeuttamissuunnitelmaa on valmisteltu yhteistyössä luottamushenkilöiden ja
johtavien viranhaltijoiden ja työntekijöiden kanssa. Ohjausryhmän puheenjohtajana
on toiminut kaupunginhallituksen puheenjohtaja Teuvo Hatva ja jäseninä Eila
Aavakare, Vesa Kaikkonen, Silja Keränen, Miikka Kortelainen, Timo Meriläinen, Markku
Oikarinen, Maarit Ojavuo, Hannele Rautiainen, Toivo Sistonen ja Jari Tolonen. Kaikkien
valtuustoryhmien puheenjohtajat ovat osallistuneet kutsuttuina asiantuntijoina
ohjausryhmän työskentelyyn. Mukana valmistelussa on ollut laajennettu johtoryhmä
ja toimialojen asiantuntijoita sekä Perlacon Oy:n asiantuntijat.
Ohjausryhmä on kokoontunut 7 kertaa ja valtuuston puheenjohtajat ovat
neuvotelleet suunnitelman keinovalikoimasta kaksi kertaa 31.10.2019 ja 6.11.2019.
Valtuustoseminaarissa on suunnitelman valmistelua on esitelty kahdesti.
Kaupungin henkilöstö ja työyhteisöt ovat osallistuneet aktiivisesti säästökeinojen
kartoittamiseen työpaikkakohtaisilla kyselyillä ja henkilökohtaisilla
ideoilla. Kuntalaisille järjestettiin verkkokysely 23.10. - 3.11.2019 ja lisäksi kuntalaisia
kuultiin 24.9.2019 Suorat sanat -tilaisuudessa kirjastolla ja 2.11.2019
kekritilaisuudessa Rantapuistossa. Kaikille avoin infotilaisuus esityksestä talouden
sopeuttamissuunnitelmaksi pidettiin 14.11.2019. Kouluverkkoa koskevat
kuulemistilaisuudet järjestettiin 6.11. Jormuassa ja 13.11. Vuolijoella.
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Sopeuttamissuunnitelman laadintaan ja toteuttamiseen liittyvä
yhteistoimintamenettely käynnistettiin kaupunginhallituksen
päätöksellä 17.9.2019 koskien koko kaupunkia (peruskaupunki ja
liikelaitokset). Neuvottelut päättyivät 13.11.2019.
Talouden tasapainottamisen keinot on jaettu kolmeen koriin:
A-korissa ovat välttämättömät rakenteelliset muutokset, jotka perustuvat mm.
palvelutarpeen, toimintatapojen ja henkilöstön muutokseen (mm. eläköityminen). A-
korin keinoja täydentävät Kainuun soten keinot. B-Korin keinot otetaan käyttöön,
mikäli talouden tasapainoa ei saavuteta A-korin ja Kainuun soten keinoilla. B-korin
keinoihin turvaudutaan myös, jos toimintaympäristön muutokset estävät jonkun A-
korin keinon toteuttamisen tai tilalle muuten tarvitaan lisää/täydentäviä ratkaisuja. C-
korissa on lisäksi muita keinoja, jotka tässä vaiheessa päätettiin ohjausryhmässä vielä
jättää käyttämättä. C-Korin keinot ovat arvovalintoja ja/tai panostuksia kaupungin ja
seutukunnan elinvoimaisuuteen ja houkuttelevuuteen.
Esittettyjen korien kustannusvaikutukset jakautuvat seuraavasti:
2020

2021

2022

Yhteensä

HTV

A

1 725 300

1 936 700

1 353 200

5 015 200

26 - 49

B

451 750

754 550

135 000

1 341 300

11 - 19

C

393 850

277 950

35 000

706 800

2 660 900

2 979 200

1 508 200

7 148 300

Yhteensä

-
37 - 67

Kainuun soten talouden tasapainottamiskeinot jakatutuvat seuraavasti:
2020

2021

2022

Yhteensä

Hallituksen hyväksymät

2 873 000

2 873 000

18.9.hyväksytyt

2 100 000

2 100 000

Uusi sairaala

2 500 000

2 500 000

5 000 000

Muut säästöt

500 000 1 000 000

500 000

2 000 000

Yhteensä

5 473 000 3 500 000 3 000 000 11 973 000

Josta Kajaanin osuus

2 736 500 1 750 000

1 500 000

6 436 500

Talouden tasapainottamisen keinoista on tehty ennakkovaikutusten arviointi, joka on
sisältyy talouden sopeuttamissuunnitelmaan.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
1. hyväksyy Kajaanin kaupungin talouden sopeuttamissuunnitelman vuosille 2020-
2022 liitteen mukaisesti,
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2. valtuuttaa kaupunginhallituksen täydentämään tarvittaessa toimenpideohjelmaa
korin B mukaisilla toimenpiteillä, mikäli säästötavoitetta ei saavuteta.

Päätös
Asia jätettiin pöydälle.

Kaupunginhallitus, 26.11.2019, § 226
Valmistelijat / lisätiedot:
Asta Tolonen
asta.tolonen@kajaani.fi
Talousjohtaja
Liitteet

1 Liite_Kajaanin kaupunki_Talouden sopeuttamissuunnitelma 2020-2022
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
1. hyväksyy Kajaanin kaupungin talouden sopeuttamissuunnitelman vuosille 2020-
2022 liitteen mukaisesti,
2. valtuuttaa kaupunginhallituksen täydentämään tarvittaessa toimenpideohjelmaa
korin B mukaisilla toimenpiteillä, mikäli säästötavoitetta ei saavuteta.

Äänestykset
1) Hannu Juntunen Toivo Sistosen kannattamana esitti, että Vuolijoen ja Jormuan
koulut siirretään korista B koriin A. 2) Vesa Kaikkonen Päivi Fonseliuksen
kannattamana esitti, että Vuolijoen koulu siirretään korista B koriin A. Jormuan koulu
säilytetään korissa B ja sille annetaan aikaa 2 v. Kaupunginhallitus hyväksyi
puheenjohtajan äänestysjärjestysehdotuksen: ensin äänestetään Hannu Juntusen
ehdotus vastaan Vesa Kaikkosen ehdotus ja tämän jälkeen voittanut ehdotus vastaan
kaupunginjohtajan pohjaehdotus. 1) Hannu Juntunen JAA, Vesa Kaikkonen EI
Jaa
Toivo Sistonen
Hannu Juntunen
Teuvo Hatva
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Ei
Markku Oikarinen
Päivi Fonselius
Helena Ohtonen
Johanna Rantala
Vesa Kaikkonen
Tero Paukkeri
Minna Partanen
Silja Keränen
Kaupunginjohtajan ehdotus JAA, Vesa Kaikkosen ehdotus EI
Jaa
Minna Partanen
Markku Oikarinen
Helena Ohtonen
Silja Keränen
Tero Paukkeri
Teuvo Hatva
Johanna Rantala
Ei
Päivi Fonselius
Vesa Kaikkonen
Tyhjä
Hannu Juntunen
Toivo Sistonen
Päätös
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Kaupunginvaltuusto, 09.12.2019, § 62
Valmistelija / lisätiedot:
Asta Tolonen
asta.tolonen@kajaani.fi
Talousjohtaja
Liitteet

1 Liite_Kajaanin kaupunki_Talouden sopeuttamissuunnitelma 2020-2022
2 Eriävä mielipide valtuusto 091219
Ehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
1. hyväksyy Kajaanin kaupungin talouden sopeuttamissuunnitelman vuosille 2020-
2022 liitteen mukaisesti,
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2. valtuuttaa kaupunginhallituksen täydentämään tarvittaessa toimenpideohjelmaa
korin B mukaisilla toimenpiteillä, mikäli säästötavoitetta ei saavuteta.

Päätös
1) Markku Oikarinen teki SDP:n ja Vasemmistoliiton yhteisen ryhmäesityksen:
"Kuurnan nuorisotilan ja Lohtajan nuorisotalon toiminta arvioidaan uudelleen
viimeistään vuonna 2022 osana nuorisopalveluiden kokonaisratkaisua.
Kokonaisratkaisun osana on selkeytettävä palvelun järjestämisen periaatteet ja
toiminnalliset tavoitteet. Näin ollen esitys nuorisotilojen lopettamisesta siirretään
korista A koriin B."
2) Sari Kyllönen Panu Huotarin kannattamana esitti, että kaupunginhallituksen
päätösehdotuksesta poistetaan kohta 2. "Valtuuttaa kaupunginhallituksen
täydentämään tarvittaessa toimenpideohjelmaa korin B mukaisilla toimenpiteillä,
mikäli säästötavoitetta ei saavuteta."
3) Veli-Matti Karppinen teki Keskustan ryhmäesityksen kohtaan Nuorisotilojen määrän
vähentäminen: "Tämä kohta pidetään A-korissa. Lohtajan ja Kuurnan
nuorisotoiminnan jatkaminen selvitetään vuonna 2020 nuorisotilojen ja koulutilojen
vaihtoehtojen osalta."
Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan äänestysjärjestysehdotuksen:
Äänestetään ensin erillisenä asiana kaupunginhallituksen esitys vastaan Sari Kyllösen
esitys. Tämän jälkeen äänestetään SDP:n ja Vasemmistoliiton ryhmäesitys vastaan
Keskustan ryhmäesitys, ja tämän jälkeen kaupunginhallituksen esitys vastaan
äänestyksen voittanut esitys.
1) Äänestys kaupunginhallitus JAA, Sari Kyllönen EI
Äänestyksen tulos: 34 JAA-ääntä, 14 EI-ääntä, 1 tyhjä, 2 poissa.
Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen kaupunginhallituksen
esityksen.
2) Äänestys SDP:n ja Vasemmistoliiton ryhmäesitys JAA, Keskustan ryhmäesitys EI
Äänestyksen tulos: 18 JAA-ääntä, 31 EI-ääntä, 2 poissa.
Puheenjohtaja totesi Keskustan ryhmäesityksen voittaneen äänestyksen.
3) Äänestys kaupunginhallitus JAA, Keskustan ryhmäesitys EI
Äänestyksen tulos: 18 JAA-ääntä, 31 EI-ääntä, 2 poissa.
Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen Keskustan ryhmäesityksen.
Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen kaupunginhallituksen
esityksen talouden sopeuttamissuunnitelmaksi muutettuna Keskustan
ryhmäesityksellä.
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Eriävä mielipide
Panu Huotari ja Ritva Mikkonen jättivät eriävän mielipiteensä.
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Kaupunginhallitus, § 217,19.11.2019
Kaupunginhallitus, § 227,26.11.2019
Kaupunginvaltuusto, § 63, 09.12.2019
§ 63
Kajaanin kaupunkikonsernin talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma 2021 - 2022
KAJDno-2019-141
Kaupunginhallitus, 19.11.2019, § 217
Valmistelijat / lisätiedot:
Asta Tolonen
asta.tolonen@kajaani.fi
Talousjohtaja
Toimielimien ja johtokuntien laatimien talousarvioesitysten perusteella on
valmisteltu kaupunginjohtajan esitys Kajaanin kaupungin talousarviosta vuodelle
2020 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2021–2022.
Talousarvion 2020 käyttötalouden toimintatuotot (sis. liikelaitokset) ovat 66,1 milj.
euroa (TA 2019: 72,2 milj. euroa), toimintakulut -317,3 milj. euroa (TA 2019: -308,9 milj.
euroa) ja toimintakate -250,3 milj. euroa (TA 2019: -235,9 milj. euroa). Kainuun sosiaali-
ja terveydenhuollon kuntayhtymän maksuosuusarvio vuodelle 2020 on 138,4
miljoonaa euroa (TA 2019: 130,0 miljoonaa euroa).
Tuloveroarvio vuodelle 2020 perustuu veroprosenttiin 21,00 %.
Kiinteistöveroprosentit pysyvät samalla tasolla kuin vuonna 2019. Verotuloja on
arvioitu saatavan 143,7 milj. euroa (TA 2019: 143,2 milj. euroa) ja valtionosuuksia 109,5
milj. euroa (TA 2019: 100,6 milj. euroa).
Talousarvion 2020 vuosikate on 12,6 miljoonaa euroa, mikä ei riitä kattamaan
poistoja, jotka ovat 15,9 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos on -3,3 milj. euroa ja
varausten muutosten jälkeen tilikauden alijäämä on -2,8 milj. euroa.
Nettoinvestoinnit (sis. liikelaitokset) vuodelle 2020 ovat 28,8 milj. euroa.
Peruskaupungin osuus investoinneista on 21,7 milj. euroa ja liikelaitosten osuus 7,1
milj. euroa. Lainakanta kasvaa arviolta 9 milj. euroa vuonna 2020. Mikäli lainakanta
kasvaa arvion mukaisesti, on arvioitu asukaskohtainen lainamäärä vuoden 2020
lopussa 3880 eur/asukas (TA 2019: 3633 euroa/asukas). Investointipaineet
suunnitelmavuosina ovat merkittävät ja lainakannan arvioidaan edelleen kasvavan.
Päätösesityksen oheisliitteenä on kaupunginjohtajan esitys Kajaanin kaupungin
talousarvioksi vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2021-2022.
Lisätietoja antaa talousjohtaja Asta Tolonen, 044 7100 237 tai etunimi.sukunimi(at)
kajaani.fi.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden
2020 talousarvion ja vuosien 2021- 2022 taloussuunnitelman.
Päätös
Asia jätettiin pöydälle.

Kaupunginhallitus, 26.11.2019, § 227
Valmistelijat / lisätiedot:
Asta Tolonen
asta.tolonen@kajaani.fi
Talousjohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden
2020 talousarvion ja vuosien 2021- 2022 taloussuunnitelman.
Äänestykset
1) Vesa Kaikkonen Minna Partasen kannattamana esitti, että kohtaan Konsernihallinto
lisätään teksti: "Kajaanin kaupunki esittää Kainuun kunnille kuntarakenneselvityksen
tekemistä." Kaupunginjohtajan ehdotus JAA, Vesa Kaikkosen ehdotus EI
Jaa
Toivo Sistonen
Hannu Juntunen
Teuvo Hatva
Ei
Tero Paukkeri
Markku Oikarinen
Silja Keränen
Minna Partanen
Päivi Fonselius
Vesa Kaikkonen
Johanna Rantala
Helena Ohtonen
4) Markku Oikarinen Helena Ohtosen kannattamana esitti, että kohdasta
Investointisuunnitelma sivu 80 Kauppakadun investointimääräraha 750.000 € ja
Koivukoskenkadun hulevesiviemäröintimääräraha 200.000 € siirretään vuodelle 2022.
Kaupunginjohtajan ehdotus JAA, Markku Oikarisen ehdotus EI
Jaa
Tero Paukkeri
Silja Keränen
Toivo Sistonen
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Päivi Fonselius
Hannu Juntunen
Teuvo Hatva
Johanna Rantala
Ei
Markku Oikarinen
Helena Ohtonen
Minna Partanen
Vesa Kaikkonen
Päätös
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen lisättynä Vesa Kaikkosen
esittämällä tekstimuutoksella kuntarakenneselvityksestä.

Kaupunginvaltuusto, 09.12.2019, § 63
Valmistelija / lisätiedot:
Asta Tolonen
asta.tolonen@kajaani.fi
Talousjohtaja
Liitteet

1 KV Liite_Talousarvio_2020_ja_taloussuunnitelma_2021_2022 _KH
Ehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden
2020 talousarvion ja vuosien 2021- 2022 taloussuunnitelman.
Päätös
Asian käsittely alkoi 11.30. Käsittelyn pohjana oli liitteenä jaettu talousarvio 2020 ja
taloussuunnitelma 2021 - 2022.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan käsittelyjärjestysehdotuksen: Käsittely
aloitetaan kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan
puheenvuoroilla. Tämän jälkeen pidetään ryhmäpuheenvuorot järjestyksessä
Keskusta, Vasemmistoliitto, Kokoomus, SDP, Perussuomalaiset, Vihreät ja
Kristillisdemokraatit. Ryhmäpuheenvuorojen jälkeen käydään yleiskeskustelu ja sen
jälkeen yksityiskohtainen käsittely.
Yleiskeskustelu
Kaupunginvaltuusto kävi yleiskeskustelun talousarviosta 2020 ja taloussuunnitelmasta
2021 - 2022.
Yksityiskohtainen käsittely
KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS
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Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginjohtajan katsauksen kaupunginhallituksen
esittämässä muodossa.
1 YLEINEN OSA
Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleisen osan kaupunginhallituksen esittämässä
muodossa.
2 KAUPUNKISTRATEGIA
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkistrategian kaupunginhallituksen esittämässä
muodossa.
3 ARVIO KAJAANI-KONSERNIN MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA
EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ
Kaupunginvaltuusto hyväksyi riskit ja epävarmuustekijät kaupunginhallituksen
esittämässä muodossa.
4 TALOUSSUUNNITTELU
Kaupunginvaltuusto hyväksyi taloussuunnittelun kaupunginhallituksen esittämässä
muodossa.
5 KAJAANIN KAUPUNGIN TALOUS
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kajaanin kaupungin talouden kaupunginhallituksen
esittämässä muodossa.
6 KAJAANIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kajaanin kaupungin henkilöstön kaupunginhallituksen
esittämässä muodossa.
7 KÄYTTÖTALOUSOSA
1) Vali-Matti Karppinen teki Keskustan ryhmäesityksen, että kohdasta 7.1.
Konsernihallinto, Toimintaympäristön muutokset sivulta 48 poistetaan teksti
"Kajaanin kaupunki esittää Kainuun kunnille kuntarakenneselvityksen tekemistä."
Puheenjohtajan tiedustellessa voiko kaupunginvaltuusto hyväksyä Keskustan
ryhmäesityksen yksimielisesti, kukaan ei ilmoittanut vastustavansa sitä.
Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen Keskustan ryhmäesityksen
yksimielisesti.
2) Vesa Kaikkonen teki Vasemmiston ryhmäesityksen, että kohtaan
7.1. Konsernihallinto, Toimintaympäristön muutokset sivulle 48 lisätään teksti
"Kajaanin kaupunki esittää Kainuun kunnille eri toimialojen yhteistoimintaselvityksen
tekemistä."
Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen:
kaupunginhallituksen esitys (muuttunut 1. kohdassa poistetulla maininnalla) JAA,
Vasemmistoliiton ryhmäesitys EI
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Äänestyksen tulos: 27 JAA-ääntä, 21 EI-ääntä, 3 poissa.
Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen kaupunginhallituksen
esityksen.
3) Minna Partanen teki Perussuomalaisten ryhmäesityksen, että kohdassa 7.1.
Konsernihallinto, Maahanmuuttajapalvelut, Palvelulinjaus ensimmäinen linjaus
muutetaan muotoon "Ei lisätä vuosittain otettavien kiintiöpakolaisten määrää, vaikka
valtakunnallista kiintiötä kasvatetaan."
Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen:
kaupunginhallituksen esitys JAA, Perussuomalaisten ryhmäesitys EI .
Äänestyksen tulos: 43 JAA-ääntä, 5 EI-ääntä, 3 poissa.
Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen kaupunginhallituksen
esityksen.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen käyttötaloudesta
kohdan 1. mukaisella muutoksella.
8 INVESTOINTIOSA
4) Markku Oikarinen teki SDP:n ryhmäesityksen, että kohdasta 8.2
Investointisuunnitelma sivu 81 Kunnallistekniikan rakentaminen, peruskorjaukset
Kauppakatu 750.000 € ja Koivukoskenkadun hulevesiviemäri 200.000 € poistetaan ja
siirretään taloussuunnitemavuodelle 2022.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen:
kaupunginhallituksen esitys JAA, SDPn ryhmäesitys EI .
Äänestyksen tulos: 31 JAA-ääntä, 17 EI-ääntä, 3 poissa.
Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen kaupunginhallituksen
esityksen.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi investointiosan kaupunginhallituksen esittämässä
muodossa.
9 LIIKELAITOKSET
Kaupunginvaltuusto hyväksyi liikelaitokset kaupunginhallituksen esittämässä
muodossa.
10 TYTÄRYHTIÖT
Kaupunginvaltuusto hyväksyi tytäryhtiöt kaupunginhallituksen esittämässä muodossa.

Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen talousarvion 2020 ja
taloussuunnitelman 2021 - 2022 kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti siten
muutettuna, että kohdasta 7.1. Konsernihallinto poistettiin teksti
kuntarakenneselvityksestä.
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§ 64
Valtuustoaloite: Tietoturvallisuuden selvittäminen ja parantaminen
KAJDno-2019-1412
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Teemu Nivan esittämä ja Perussuomalaisten
valtuustoryhmän allekirjoittama seuvaavan sisältöinen valtuustoaloite:
Valtuustoaloite Tietoturvallisuuden selvittämiseksi ja parantamiseksi
"Euroopan yleisen turvallisuustilanteen heikentyminen on näkynyt selkeästi Ukrainan
sodan jälkeen. Erilaiset ryhmittymät suorittavat palvelunestohyökkäyksiä, eikä
valtiollisiakaan toimijoita voida pois sulkea.
Valtiollisten toimijoiden osuus näkyy hyvin mm. Kankaanpään kaupungin
palomuureissa. Kun Niinisalossa järjestetään harjoitus, niin mm. vesilaitos on
hyökkäyksen kohteena. Tavoitteena on selvittää harjoituksessa olevan joukon vahvuus
veden kulutuksen perusteella. Kankaanpää panostaakin kymmeniä tuhansia
kyberturvallisuuteen (IL, 14.7.2019).
Kyberturvallisuuden huoli tulee myös vahvasti Supon 5.12.2019 julkaisemasta
raportista, josta oheiset lainaukset.
Kyberympäristöön kohdistuva kansallisen turvallisuuden uhka on merkittävä, vaikka se ei
ilmenisi fyysisenä tuhona. Vakoileva valtio voi hankkimansa tiedon avulla vaikuttaa
Suomen päätöksentekoon vastoin Suomen intressiä ja kaventaa olennaisesti Suomen
toimintavapautta.
Sekä
Valtiollisten toimijoiden valmius käyttää voimakkaitakin hybridivaikuttamisen keinoja
tavoitteidensa edistämiseksi säilyy korkeana, ja maltillisellakin tasolla oleva
vaikuttamistoiminta voi muuttua nopeasti Suomen vakautta horjuttavaan suuntaan
Kajaani, jossa on yksi merkittävimmistä valmiuteen liittyvistä varuskunnista, ei voi
ummistaa silmiään tapahtuvilta kyberturvallisuutta heikentäviltä tapahtumilta.
Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää aloitteessaan seuraavaa:
1. Kajaanin kaupunki selvittää tietoturvallisuutensa ajantasaisuuden sekä
valmiuden poikkeusoloihin
2. Kajaanin kaupunki pyytää liikelaitoksiltaan ja tytäryhtiöltään vastaavan
selvityksen
3. Kajaanin kaupunki kiinnittää erityistä huomiota tietoturvallisuuteen Prikaatin
järjestämien harjoitusten aikaan
4.
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4. Varautuu kyberhyökkäyksen aiheuttamaan haittoihin sekä tuo valtuustolle
tiedoksi tarvittaessa tehtävien korjauksien aikataulun sekä suunnitelman, jolla
turvataan perusinfran toimivuus poikkeusolon aikana."

Ehdotus
Valtuustoaloite lähetetään kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti
kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
Päätös
Valtuustoaloite lähetettiin kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti
kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
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Kunnallisvalitus
§58
Kunnallisvalitusohje
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se,
- johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen
- elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
- muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa
- maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa ositetulla maankäytöllä on
vaikutusta.
- rekisteröity paikallisella tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa
toimialueellaan

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen kaikkien valitukseen
oikeutettujen tietoon silloin, kun päätöksen sisältävä pöytäkirja on asetettu yleisesti
nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai
- päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä.
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Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Virka-aika on klo 8.00-
15.00.
Postiosoite: PL 189, 90101 OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, OULU
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42841
Puhelinnumero: 029 56 42800
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet .

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi, sekä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on
joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat
yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä
asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot
lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä
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- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksista perittävät maksut
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja
hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä
hallinto-oikeudessa 250 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu
maksuvelvollisuudesta.
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Kunnallisvalitus
§59, §60, §61, §62, §63
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.
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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 260 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
§57, §64
Muutoksenhakukielto
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

