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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja julkaistaan Kajaanin kaupungin verkkosivuilla 25.5.2018 alkaen.
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§ 106
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja
puheoikeus.
Päätös
Hyväksyi.
Hannu Juntunen toimi puheenjohtajana § 112 käsittelyn ajan.

4 (31)

Kajaanin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
24.05.2018

11/2018

5 (31)

§ 107
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Hallintosäännön 147 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen
päättämällä tavalla.
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia, ettei pöytäkirjaa saada
valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja sähköpostikuittauksin kokousta seuraavana
torstaina. Tällöin pöytäkirjan tarkastavat vuorollaan toimielimen kaksi jäsentä
sukunimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyi.
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§ 108
Kajaanin kaupungin omistajapoliittiset linjaukset
KA JDno-2018-407
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Kajaanin kaupungin omistajapoliittiset linjaukset
Kaupunginvaltuusto linjaa kaupungin omistajapolitiikan. Linjaukset ohjaavat
kaupungin pääoman käyttöä ja eri omaisuuseriä koskevaa päätöksentekoa. Ne
on tarkoitettu ohjeeksi kaupungin luottamushenkilöille ja henkilöstölle sekä
tytär- ja osakkuusyhteisöille tulevien yksittäisten päätösten pohjaksi. Linjausten
tavoitteena on turvata päätöksenteon systemaattisuus, pitkäjänteisyys ja
pääomien käytön tehokkuus. Omistajapolitiikalla määritellään, millaista
omaisuutta kaupunki hankkii ja missä tehtävissä ja hankkeissa kaupunki on
mukana omistajana ja sijoittajana. Omistajapolitiikka määrittelee omistuksen
tarkoituksen ja tavoitteen. Konserniyhtiöllä tulee olla aina jokin kaupungin
toimintaan liittyvä strateginen tavoite ja yhtiön tulee toteuttaa kaupungin
kokonaisedun mukaisesti tulokseksellisesti omistajan sille asettamia tavoitteita.
Valtuuston hyväksymät omistajapoliittiset linjaukset sekä konseniohjaus
ja omistajaohjauksen periaatteet ohjaavat omistajan tahdonmuodostusta.
Käytännön omistajaohjausta toteuttavat kaupunginhallitus ja konsernijohto.
Kaupungin omistajapoliittiset linjaukset on määritelty edellisen kerran
vuonna 2007. Uusi kuntalaki korostaa aiempaa vahvemmin myös omistuksen
strategista ohjausta.Toimintaympäristössä ja kaupungin omistuksissa
on tapahtunut suuriakin muutoksia viime vuosina. Muutosten takia
omistajapoliittisten linjausten uudistaminen on välttämätöntä.
Omistajapoliittista linjauksista on valmisteluvaiheessa pyydetty
valtuustoryhmien kannanotot. Linjauksia on työstetty kaupungin
johtoryhmässä, konsernin johtoryhmässä (mukana myös liikelaitosten
ja tytäryhtiöiden edustus), kaupunginhallituksen seminaarissa ja
kaupunginvaltuuston ryhmäpuheenjohtajiston tapaamisissa.
Linjausten lähtökohtana ovat kaupungin kehittämistavoitteet ja näkemys
tulevien vuosien palvelutarpeista. Omaisuus jaotellaan strategisiin,
kaupungin kehitystä edistäviin, palvelutuotannon edellytyksiä turvaaviin
ja liiketaloudellisiin, taloudellista tuottoa tuottaviin omistuksiin.
Omistajapolitiikan toteuttamisen ja omistajaohjauksen vastuut määritellään
omistajapolitiikassa, konserniohjeessa sekä sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan ohjeessa.
Tämän vuoden aikana kaupunginvaltuuston päätettäväksi tulevat
omistajapoliittisia linjauksia täydentävät Maankäyttöpoliittinen ohjelma ja

Kajaanin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
24.05.2018

11/2018

7 (31)

Varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteet ja ohjeet. Kaupunginhallitus
hyväksyy syksyllä omistajapoliittisen ohjeman, jossa aikataulutetaan ja
vastuutetaan omistajapoliittisten linjausten toimeenpano.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy
liitteenä olevan Kajaanin kaupungin omistajapoliittiset linjaukset -asiakirjan.
Päätös
Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy
liitteenä olevan Kajaanin kaupungin omistajapoliittiset linjaukset -asiakirjan
seuraavin muutoksin:
Sivu 21: Omaisuuden merkitys kaupungin palvelutuotannolle muutettuna:
Teatteri tukee Kajaanin ja alueen vetovoimaisuutta ja kuntalaisten hyvinvointia.
Mahdollistaa kaupungille vapaaehtoisen teatteritoiminnan järjestämisen.
Kajaanin kaupunginteatterin omistajapoliittinen linjaus kohta 2 muutettuna:
Teatterin toimitilaselvityksen perusteella tarkennetaan, millaisen
toimitilainvestoinnin kaupungin taloudellinen kantokyky kestää ja mikä on
teatterin toiminnan laajuus tulevaisuudessa. Alueteatteri säilytetään.
Hyväksyttiin muutettu päätösehdotus.
Kehityspäällikkö Tuula Romppanen oli läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.
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§ 109
Kajaanin kaupunkistrategia 2019 - 2022
KA JDno-2018-374
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Romppanen
tuula.romppanen@kajaani.fi
Kehityspäällikkö
Liitteet

1 Kajaanin kaupunkistrategia 2019 - 2022
Kuntalain 37 §:n mukaan kuntastrategia on valtuuston lakisääteinen
ohjausväline, joka sisältää kunnan toiminnan ja talouden pitkän
aikavälin tavoitteet. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon kunnan
asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, palvelujen järjestäminen ja
tuottaminen, kunnan tehtäviä koskevissa laissa säädetyt palvelutavoitteet,
omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka, kunnan asukkaiden osallistumisja vaikuttamismahdollisuudet sekä elinympäristön ja alueen elinvoiman
kehittäminen. Strategian on perustuttava arvioon kunnan nykytilanteesta
ja tulevista toimintaympäristön muutoksista. Strategian toteutumista on
arvioitava ja seurattava.
Kajaanin kaupungin strateginen ohjausjärjestelmä perustuu yhteen
kaupunkistrategiaan, jossa määritellään kaupungin haluttu tulevaisuus ja
päämäärät. Sen avulla avulla valtuusto ohjaa Kajaani-konsernin toimintaa.
Strategia toimii johtamisen välineenä, ja sitä toteutetaan talousarvion ja
taloussuunnitelman vuositavoitteilla sekä poikkihallinnollisilla ohjelmilla
ja hankkeilla. Tärkeimpiä strategisia ohjelmia ovat elinvoimaohjelma,
omistajapoliittiset linjaukset, maankäyttöpoliittinen ohjelma ja
henkilöstöohjelma. Kajaanin strategia ei ole ainoastaan kaupunkiorganisaation
vaan koko kaupungin strategia, jonka toteuttamisessa kaupungin kumppaneita
ovat kuntalaiset, yritykset, ja yhteisöt.
Kajaanin strategia on uudistettu kevään 2018 aikana. Valtuutetut,
valtuustoryhmät, puheenjohtajisto ja kaupungin johto ovat osallistuneet
keskeisesti strategian valmisteluun. Myös henkilöstö ja kuntalaiset ovat
osallistuneet aktiivisesti strategiatyöhön. Nykytilan ja muutosvoimien analyysia
ja strategiasuunnittelua on tehty mm. kaikille avoimella verkkokyselyllä, johdon
kyselyllä sekä nuorten ja ikäihmisten työpajoissa, kaupungin työyhteisöissä
sekä kaupunginhallituksen, konsernin johtoryhmän, laajan johtoryhmän ja
kaupungin johtoryhmän työpajoissa. Aluelautakunta ja vammaisneuvosto
ovat kertoneet näkemyksensä. Myös elinvoimaohjelman työpajat, joihin
on osallistunut elinkeinoelämän ja sidosryhmien edustajia, ovat tuottaneet
aineistoa strategiaan.
Osa strategian toteutumista mittaavista mittareista on luotava tai hankittava.
Näiden mittareiden lähtötasot ovat selvillä ensimmäisen mittauksen jälkeen
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ja tavoitetasot voidaan asettaa vasta sitten. Mittarit luodaan ja ensimmäiset
mittaukset tehdään tämän vuoden aikana. Tämän vuoksi strategian mitattavat
tavoitteet on tarkoituksenmukaisinta hyväksyä talousarvion 2019 ja
taloussuunnitelman 2020-2021 käsittelyn yhteydessä.
Strategian toteutumista arvioidaan vuosittain osavuosikatsauksessa ja
tilinpäätöksessä. Tarvittaessa strategia päivitetään strategiakauden aikana.
Strategian ulkoasua muotoillaan vielä strategian viestinnässä.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteen
mukaisen Kajaanin kaupunkistrategian 2019 - 2022. Strategiamittareiden
tavoitteet hyväksytään talousarvion 2019 käsittelyn yhteydessä.
Päätös
Hyväksyi.
Kehityspäällikkö Tuula Romppanen oli läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.
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§ 110
Ohje varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteista
KA JDno-2018-570
Valmistelija / lisätiedot:
Asta Tolonen
asta.tolonen@kajaani.fi
Talousjohtaja
Liitteet

1 Liite Varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteet
Varainhankinnan ja sijoitustoiminnan ensisijainen tehtävä on tukea Kajaanin
kaupungin toimintaa valtuuston asettamien strategisten ja toiminnallisten
tavoitteiden saavuttamisessa. Varainhankinnalla tarkoitetaan kaupungin
toiminnan rahoittamista vieraan pääoman instrumenteilla. Sijoitustoiminnalla
tarkoitetaan kunnan toimiala- ja kassavarasijoittamista sekä mahdollista
lahjoitusvarojen sijoittamista.
Kuntalain mukaan valtuuston tehtävänä on päättää varallisuuden hoidon ja
sijoitustoiminnan perusteista. Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa ja
valvoa varainhankintaa ja sijoitustoimintaa osana taloudenhoitoa. Kajaanin
kaupungin varainhankintaa ohjaa vuosittain laadittava talousarvio, jossa
kaupunginvaltuusto hyväksyy pitkäaikaisten talousarviolainojen muutoksen
ja lyhytaikaiselle varainhankinnalle enimmäisrajan. Talousjohtajalle on
annettu hallintosäännöllä oikeus päättää lainan ottamisesta valtuustoon
tekemien päätösten rajoissa. Hallintosäännön mukaan talousjohtaja
päättää myös kaupungin rahavarojen tallettamisesta ja sijoittamisesta
valtuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti.
Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Asta Tolonen p. 044 7100 237 tai
asta.tolonen(at)kajaani.fi.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy
liitteenä olevan ohjeen varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteista.
Päätös
Hyväksyi.
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§ 111
Kajaanin kaupungin talouden seurantaraportti 1.1. - 30.4.2018
KA JDno-2018-369
Valmistelija / lisätiedot:
Asta Tolonen
asta.tolonen@kajaani.fi
Talousjohtaja
Liitteet

1 Liite Talouden seurantaraportit 1- 4 2018
Kaupungin vuoden 2018 talousarvio (sisältää liikelaitokset) ajalta 1.1. 30.4.2018 on toteutunut toimintatuottojen osalta 32,0 prosenttisenttia
ja toimintakulujen osalta 33,0 prosenttia. Toimintakulujen koko
vuoden toteutuminen riippuu suurelta osin sosiaali- ja terveysmenojen
toteutumisesta. Tämän hetken arvion mukaan Sote kuntayhtymän kuluvan
vuoden alijäämä on 3,9 miljoonaa euroa. Tästä Kajaanin kaupungin
osuudeksi kertyy noin puolet. Valtionosuuksia vuodelle 2018 kertyy
valtionosuuspäätösten mukaan 1,1 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän.
Alku vuodesta verotuloja on kertynyt 2,1 miljoonaa euroa arviota enemmän.
Loppu vuoden tilityksiin vaikuttavat mm. jako-osuuksien tarkistukset.
Tilikauden alijäämä kuluvalle vuodelle on tämän hetken arvion mukaan noin 1,
3 miljoonaa euroa.
Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Asta Tolonen p. 044 7100 237 tai
asta.tolonen(at)kajaani.fi.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi liitteenä olevan talouden
seurantaraportin ajalta 1.1. - 30.4.2018.
Päätös
Hyväksyi.
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§ 112
Talousarviolainan ottaminen
KA JDno-2018-637
Valmistelija / lisätiedot:
Asta Tolonen
asta.tolonen@kajaani.fi
Talousjohtaja
Kajaanin kaupunginvaltuusto on vuoden 2018 talousarviossa oikeuttanut
kaupunginhallituksen ottamaan vuonna 2018 talousarviolainaa enintään 24,7
miljoonaa euroa.
Rahoituslaitoksilta on pyydetty 7.5.2018 tarjouksia 24 miljoonan euron
talousarviolainasta investointien rahoittamista varten seuraavasti:
- 3 kk, 6 kk, ja 12 kk euroboriin sidottu 10 vuoden ja 20 vuoden laina sisältäen
marginaalin siten, että marginaali on voimassa vähintään 5 vuotta,
- kiinteäkorkoinen 10 vuoden ja 20 vuoden laina siten, että korkonoteeraus on
laskettu 11.5.2018 klo 14.00,
- lainan nosto kahdessa erässä 7 / 2018 ja 10/ 2018 ja lyhennykset tapahtuvat
tasaerissä,
- tarjousten voimassaoloaika on 31.7.2018 saakka.
Lainatarjoukset pyydettiin seuraavilta rahoituslaitoksilta: Danske Bank Oyj,
Kainuun Osuuspankki, Kuntarahoitus Oyj, Kuntien Eläkevakuutus, Nordea
Pankki Suomi Oyj.
Lainatarjouksen määräaikaan 14.5.2018 klo 12.00 mennessä jättivät: Kainuun
Osuuspankki, Kuntarahoitus Oyj ja Nordea Bank AB.
Kaikki tarjoukset sisälsivät sekä kiinteäkorkoisen että vaihtuvakorkoisen
lainatarjouksen. Kainuun Osuuspankin on tarjonnut korkosuojausta 10
vuoden kiinteän koron vaihtoehtona.
Korkotaso on edelleen historiallisen matala ja euriborkorot ovat vielä
lähitulevaisuudessa alhaisella tasolla. Pitkät korot ovat jo kääntyneet nousuun,
mikä luo nousupaineita myös euriborkoroille. Mikäli ennusteet korkotason
noususta vuoden 2019 loppupuolella pitävät paikkaansa, nostettavan lainan
sitominen kiinteään korkoon 10 vuodeksi on edullisin vaihtoehto.
Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Asta Tolonen p. 044 7100 237 tai
asta.tolonen(at)kajaani.fi.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus päättää, että 24 miljoonan euron talousarviolaina otetaan
Kuntarahoitus Oyj:ltä saadun tajouksen mukaisesti kiinteäkorkoisena
koko luottoajan. Korkoindikaatio on 0,770 % p.a. Takaisinmaksuaika on 10
vuotta ja lainasta ei ole muita kuluja. Luottoa lyhennetään tasalyhennyksin
puolivuosittain.
Päätös
Hyväksyi.
Teuvo Hatva Kainuun Osuuspankin hallituksen jäsenenä poistui esteellisenä
tämän asian esittelyn ja käsittelyn ajaksi.
Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi Hannu Juntunen.
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Ympäristötekninen lautakunta, § 48, 16.05.2018
Kaupunginhallitus, § 113, 24.05.2018
§ 113
Tontin nro 205-16-75-1 (Laaksokatu 1) ostaminen
KA JDno-2018-549
Ympäristötekninen lautakunta, 16.05.2018, § 48
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Säkkinen
jari.sakkinen@kajaani.fi
Kaupungingeodeetti
Kajaanin kaupunki on neuvotellut maanomistajan kanssa tontin nro 20516-75-1 (Laaksokatu 1) ostamisesta. Kaupunki on tarjonnut rivitalotontista
(käyttötarkoitus AR) 80 500 euroa, joka vastaa n. 80 % kaupungin oman
hinnaston mukaisesta rivitalotontin maanhinnasta. Maanomistaja on
hyväksynyt kaupungin tarjouksen tontista.
Tontti sijaitsee kaupungin omistamien maiden keskellä valmiin
kunnallistekniikan piirissä. Kaupunki omistaa myös samassa korttelissa
olevan toisen rivitalotontin. Kaupan toteutuessa tontit voidaan yhdistää
ja yhdistetyn tontin käyttötarkoitusta muuttaa poikkeamisluvalla
hankekohtaisesti tai myöhemmin asemakaavan muutoksella vastaamaan
alueen liiketonttien kysyntään.
Toimivaltadelegointi: Kajaanin kaupungin vuoden 2018 talousarviokirjan
sivun 85 kohdan 7 mukaan yli 40 000 euron maanhankintapäätökset tekee
kaupunginhallitus.
Lisätietoja antaa kiinteistöinsinööri Jari Säkkinen, p. 044 4214 112 tai
etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kauppinen
Ympäristötekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle,
että se päättää ostaa tontin nro 205-16-75-1 (Laaksokatu 1) 80 500 euron
kauppahinnalla tarjouksessa mainituin ja muuten normaalein kiinteistökaupan
ehdoin.
Päätös
Hyväksyi.
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Kaupunginhallitus, 24.05.2018, § 113
Valmistelija / lisätiedot:
Asta Tolonen
asta.tolonen@kajaani.fi
Talousjohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy ympäristöteknisen lautakunnan esityksen.
Päätös
Hyväksyi.
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Kaupunginvaltuusto, § 8, 13.02.2017
Ympäristötekninen lautakunta, § 46, 16.05.2018
Kaupunginhallitus, § 114, 24.05.2018
§ 114
Valtuustoaloite Kainuun ammattiopiston ja Kajaanin ammattikorkeakoulun alueen
liikenneturvallisuuden parantaminen
KA JDno-2017-367
Kaupunginvaltuusto, 13.02.2017, § 8
Pöytäkirjaan merkittiin Kajaanin Perussuomalaisten valtuustoryhmän
allekirjoittama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite, joka kaupunginvaltuuston
työjärjestyksen 21 §:n mukaisesti lähetettiin kaupunginhallitukselle
valmisteltavaksi:
"Vimpelinlaaksossa sijaitseva oppilaitoskeskittymä, joka koostuu sekä Kainuun
ammattiopiston että Kajaanin ammattikorkeakoulun koulutusaloista, on
ainutlaatuinen Suomessa. Kajaanin ammattikorkeakoulun kampusalueen ja
Kainuun ammattiopiston välillä on vain Kuntokatu ja tiivistyvän yhteistyön
takia sen ylittäminen ja edestakainen liikenne tulee kasvamaan lähivuosina.
Toimivan ja ennen kaikkea turvallisen liikkumisen takaaminen on ensiarvoisen
tärkeää; alueella liikkuu päivittäin satoja opiskelijoita ja sen lisäksi opettajia
ja muuta henkilöstöä. Kajaanin keskussairaalan ja paloaseman välittömän
läheisyyden takia alueella liikkuu usein hälytysajoneuvoja sekä Ketunkadun
yhdistyessä ohitustiehen myös Kainuun prikaatin raskaampia ajoneuvoja.
Jos samanaikaisesti Vimpelinlaakson urheilukeskuksessa tai pallohallissa
järjestetään suuri tapahtuma, on tilanne liikenneturvallisuuden näkökulmasta
ongelmallinen. Aamuisin kahdeksan ja iltapäivällä neljän aikaan liikenne on
tukossa ja vaaratilanteita syntyy eritasoisten kulkuneuvojen välillä. Alueella
on yhtä aikaa liikenteessä henkilöautoja, mopoja, moottoripyöriä, pyöräilijöitä
ja kävelijöitä. Etenkin Ketunpolun ja Kuntokadun risteyskohta on erityisen
vaarallinen.
Me allekirjoittaneet esitämme, että alueen liikennejärjestelyiden
parantamisesta tehdään selvitys ja siten kartoitetaan, voisiko
liikenneturvallisuutta parantaa esimerkiksi liikennevaloin, jalankulku- ja
kevyenliikenteen eritasoristeyksen tai kiertoliittymän avulla. Selvityksen
tulee käsitellä myös Ketunkadun ja ohitustien välistä logistiikkaa ja
esittää parannusehdotuksia siihen. Edellä mainituista syistä selvitys
on pantava täytäntöön ripeästi, jotta Kajaanin kaupungin vuoden 2018
talousarvioon voidaan osoittaa hankkeelle tarvittava määräraha."

Ympäristötekninen lautakunta, 16.05.2018, § 46
Valmistelijat / lisätiedot:
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Niina Kinnunen
niina.kinnunen@kajaani.fi
Suunnitteluinsinööri
Kajaanin Perussuomalaisten valtuustoryhmä on jättänyt 13.2.2017
aloitteen Kainuun ammattiopiston ja Kajaanin ammattikorkeakoulun
liikenneturvallisuuden parantamisesta. Alueella toimivat Kajaanin
ammattikorkeakoulu ja Kainuun ammattiopisto. Oppilaitokset tekevät
yhteistyötä ja edestakainen liikenne Kuntokadun poikki tulee kasvamaan
lähivuosina. Kajaanin keskussairaalan ja paloaseman välittömän läheisyyden
takia alueella liikkuu usein hälytysajoneuvoja. Valtuustoaloitteessa on tuotu
myös esille Vimpelinlaakson urheilukeskuksessa ja pallohallissa järjestettävät
tapahtumat sekä Kainuun prikaatin ajoneuvoliikenne. Valtuustoaloitteessa
on esitetty, että alueen liikennejärjestelyiden parantamiseksi tehdään
selvitys ja siten kartoitetaan, voisiko liikenneturvallisuutta parantaa
esimerkiksi liikennevaloin, jalankulku- ja kyvyen liikenteen eritasoristeyksen tai
kiertoliittymän avulla. Selvityksen tulee käsitellä myös Ketunkadun ja ohitustien
välistä logistiikkaa ja esittää parannnusehdotuksia siihen. Edellä mainituista
syistä selvitys on pantava täytäntöön ripeästi, jotta Kajaanin kaupungin vuoden
2018 talousarvioon voidaan osoittaa hankkeelle tarvittava määräraha.
Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Kainuun ammattiopiston alueen
liikenneturvallisuuteen liittyvistä asioista on keskusteltu Kajaanin
liikenneturvalllisuusryhmässä sekä sen lisäksi vielä toistamiseen PohjoisPohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Ketunkatu/Ketunpolku ja Ketunpolku/
Kuntokatu risteyksistä on tehty liikennelaskennat. Oppilaitoksien läheisyyden
vuoksi risteysalueilla liikkuu paljon jalankulkijoita ja pyöräilijöitä.
Ketunkatu/ Viitostie liittymän liikennejärjestelyihin ei ole tulossa muutoksia.
Viitostien nopeusrajoituksiin on odotettavissa muutoksia etelän suunnasta
tultaessa. Liikenneonnettomuustilaston 2013–2017 mukaan risteysalueella on
tapahtunut 1 kääntymisonnettomuus, josta ei aiheutunut henkilövahinkoja.
Liikenneturvallisuuden näkökulmasta Kuntokadun ja Ketunpolun risteysalue
edellyttää toimenpiteitä. Risteysalueella on tapahtunut viimeisen 5 vuoden
aikana 2 henkilövahinkoihin johtanutta onnettomuutta ja 5 risteämis-/
kääntymisonnettomuutta, joista ei ole aiheutunut henkilövahinkoja.
Kuntokatu/ Ketunpolku risteysalueen liikenneturvallisuuden parantamiseksi
toimivin ratkaisu on kiertoliittymä. Kiertoliittymä laskee ajonopeuksia
Kuntokadulla ja mahdollistaa kevyen liikenteen turvallisemman kadun
ylityksen. Nykyisen risteysalueen korvaamista kiertoliittymällä on alustavasti
tarkasteltu jo muutama vuosi sitten. Tuolloin ei kuitenkaan vielä lähdetty
esittämään investointiohjelmaan kiertoliittymän rakentamista.
Lisätietoja asiasta antaa suunnitteluinsinööri Niina Kinnunen p. 044 7100 360
tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kauppinen
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Ympäristötekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle
seuraavaa vastaukseksi Kajaanin Perussuomalaisten valtuustoryhmän
valtuustoaloitteeseen. Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Kainuun
ammattiopiston alueella ei tehdä erillistä aloitteessa esitettyä
liikenneturvallisuusselvitystä. Kiertoliittymän rakentaminen Ketunpolku/
Kuntokatu risteykseen esitetään lisättäväksi 5-vuotis investointiohjelmaan.
Kohteen suunnittelu voidaan aloittaa tämän tai ensi vuoden aikana ja se
rakennetaan, kun valtuusto on myöntänyt määrärahat sen toteuttamiseen.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginhallitus, 24.05.2018, § 114
Valmistelija / lisätiedot:
Asta Tolonen
asta.tolonen@kajaani.fi
Talousjohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy
ympäristöteknisen lautakunnan esityksen.
Päätös
Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy
ympäristöteknisen lautakunnan esityksen ja toteaa aloitteen loppuun
käsitellyksi.
Hyväksyttiin muutettu päätösehdotus.
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Kaupunginvaltuusto, § 82, 06.11.2017
Ympäristötekninen lautakunta, § 47, 16.05.2018
Kaupunginhallitus, § 115, 24.05.2018
§ 115
Valtuustoaloite: Kauppakadun pysäköinnin maksuttomuudesta
KA JDno-2017-1558
Kaupunginvaltuusto, 06.11.2017, § 82
Päätös
Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Eila Aavakaren esittämä ja
Perussuomalaisten valtuustoryhmän allekirjoittama seuraavan sisältöinen
valtuustoaloite, joka kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 21 §:n mukaisesti
lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi:
"Olen saanut tämän kuluneen syksyn aikana tavallista enemmän
yhteydenottoja koskien Kauppakadun pysäköintijärjestelmää. Yhteydenotot
ovat olleet pääsääntöisesti kaupunkilaisilta, asiakkailta. Tämän vuoksi
jalkauduin piirimme puheenjohtajan Pertti Ahqvistin kanssa syksyisenä
lauantaina Kauppakadun yrittäjien pariin ja haastattelimme eri monta
yrittäjää. Viesti oli surullista kuunneltavaa. Huomasimme, että heillä oli asiaa,
he avautuivat huolistaan täysin. Ilo ja tekemisen meininki oli poissa, koska
katu oli tyhjä. 2-3 henkilöä näkyi katukuvassa. Niistä ei riittänyt kaikille
aiakkaiksi. Samalla tarkistimme, että markettien parkkipaikoilla oli tungosta.
Siis nettikauppaa ei voida syyttää!
Asiakkaiden viesti yrittäjälle on ollut selkeä; pysäköintimittarit ovat suurin este
asioimiselle, kun sen voi tehdä muualla maksutta, kiireettömästi, unohtaen
minuutit ja ajankulun. Kassavirrat ovat pienentynet 1/3 osaan siitä, mitä ovat
vuosi – puolitoistavuotta sitten olleet.
Yrittäjä, joka omistaa kadunvarrella liikehuoneiston, liiketoiminnan tulisi
olla tuottavaa, siten yritys voi kehittyä, tehdä uusia investointeja, lisätä
henkilökuntaa, suunnitella mahdollista sukupolven vaihdosta tai jopa
yrityksen myyntiä. Jos mitään näistä ei pysty suunnittelemaan, on edessä
loukku ja kierre, josta ei ole ulos pääsyä, työasiat tulee yöuniin, jopa terveys
järkkyy. Totuus on, että yrittäjän silmänurkkaan vierivä kyynel, kertoi omaa
sanomaansa, joka ei saa jättää kylmäksi meistä yhtäkään, kotikaupunkimme
päättäjää, vastuunkantajaa.
Monet totesivat että toisen on lähdettävä etsimään työtä oman yrityksen
ulkopuolelta. Tästä seuraa tilanne, että se ainoa vapaapäivä on taakse jäänyttä.
Tilanne on mielestäni niin huolestuttava, että kysynkin teiltä arvoisat
virkamiehet, ympäristöteknisen lautakunnan jäsenet ja hyvät valtuutetut,
onko meillä varaa antaa kaupunkikeskustan muuttua aavekaupungiksi,
joka on tulevaisuutemme imago upeasta maakuntamme keskustaajamasta.
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Toiseksi,eikö jo päätettyjä asioita voi muuttaa, jos ne vievät jo olemassaolevilta
yrityksiltä kasvun mahdollisuuden?
Perustelen tätä sillä, että mitä enemmän luin tulevaa Kainuu ohjelmaa
ja kaupunkistrategiaa sitä enemmän minulla on tahtotilaa tehdä näitten
yritysten säilymisen puolesta töitä. Ohjelmassa nimenomaan sanotaan, että
Kainuussa on kilpailukykyinen maakuntakeskus Kajaani. Samoin luvataan, että
uusien yritysten syntymisen myötä meidän kuuluu kiinnittää huomiomme
jo olemassaoleviin yrityksiin ja auttaa niitä säilyttämään elinvoimaisuutensa,
kehittymään, vahvistamaan liiketoimintaansa.
Kaupunkistrategiassa todetaan, teemme kaupungista kasvukeskuksen, meidän
on huolehdittava tiiviistä kaupunkikeskustasta! Onko tyhjänä ammottavat
liikehuonejstot, katu ilman ihmisiä, asiakkaita, tavoite, mihin pyrimme?
Toivomme Vuokatin lomailijoita ostoksille Kajaaniin. Miksi lähteä tänne, kun
Sotkamossa löytyy kauppoja ja putiikkeja ja ilman parkkimaksuja.
Ehdotuksemme on, että pysäköinti muuttuu kiekkopysäköinniksi välittömästi,
pidemmäksi määräajaksi, jotta saamme kattavan vertailutuloksen nykyiseen
järjestelmään. Kiekkopysäköinnin aika olisi 1-2 tuntia ja sillä rajoituksella, että
yrittäjät itse eivät täytä parkkipaikkojaan omilla ajopeleillään.
Kysynkin, miksi ei voida antaa tätä mahdollisuutta? Jos se vaatii
ympäristöteknisen lautakunnan luvan, käsitellään se siellä. Pysäköintimaksu
tuntuu monesta tässä salissa pieneltä, mutta sillä on yllättävän suuret
vaikutukset yritysten toimintaan, työllisyyteen , verotuloihin. Annetaan joulu ja
joulumyynnin ilo myös kaupunkikeskustan kauppiaille!"

Ympäristötekninen lautakunta, 16.05.2018, § 47
Valmistelijat / lisätiedot:
Niina Kinnunen
niina.kinnunen@kajaani.fi
Suunnitteluinsinööri
Kajaanin Perussuomalaisten valtuustoryhmä on jättänyt aloitteen
Kauppakadun pysäköinnin maksuttomuudesta. Aloitteessa on tuotu esille huoli
keskustassa asioivien määrän väheneminen viime vuosina ja sen seurauksena
liikehuoneistojen tyhjeneminen ja yrittäjien epävarmuus tulevasta. Asiakkaiden
viesti yrittäjille on ollut, että pysäköintimittarit ovat suurin este keskustassa
asioimiselle. Ehdotuksena on, että pysäköinti muuttuu kiekkopysäköinniksi
välittömästi pidemmäksi ajaksi, jotta saamme kattavan vertailutuloksen
nykyiseen järjestelmään. Kiekkopysäköinnin aika olisi 1–2 tuntia ja sillä
rajoituksella, että yrittäjät itse eivät täytä parkkipaikkoja omilla ajopeleillään.
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Keskustan alueella on rajallisesti tilaa pysäköinnille. Pysäköinti ei ole
ilmaista, vaan kulut maksetaan aina jossain muodossa. Kuluja katetaan
pysäköintimaksuilla tai verovaroilla. Kustannuksia aiheutuu pysäköintialueen
rakentamisesta ja kunnossapidosta. Verovaroin kustannettuna pysäköinnistä
maksavat myös joukkoliikenteen käyttäjät, jalankulkijat ja pyöräilijät.
Kajaanissa on otettu käyttöön nykyinen pysäköintijärjestelmä 2015. Tuolloin
pysäköintimaksuautomaatit uusittiin, määritettiin pysäköintitaksat ja
maksullisen pysäköinnin alueet. Keskusta pysäköinnin ohjaus uusittiin
vastaamaan nykyisiä järjestelyjä. Pysäköintiaika keskustan maksullisilla
pysäköintialueilla on rajoitettu ja lähialueen kiekkopysäköintipaikoilla
pysäköintiaika vaihtelee 15:stä minuutista 2:een tuntiin.
Keskustan pysäköinnin maksullisuudesta, pysäköintialueista ja niihin
kohdistuvista aikarajoituksista on keskusteltu eri tahojen kanssa. Kajaanin
Kauppiasyhdistys ry ja Oulun kauppakamarin Kainuun kauppakamarijaosto
ovat toimittaneet lausunnot koskien keskustan pysäköintiä. Kajaanin
Kauppiasyhdistys ry:n lausunnossa on mm. esitetty, että parkkimaksuja
tarvitaan takaamaan riittävä vaihtuvuus kaupunkikeskustan parkkipaikoilla.
Lisäksi on mainittu, että ilmainen pysäköinti on aiheuttanut ongelmia
parkkipaikkojen täyttyessä asukas- ja työpaikkapysäköinnistä. Kainuun
kauppakamarijaosto on puolestaan tuonut esille, että heidän näkemyksen
mukaan pysäköinnin maksullisuudesta ei ole merkittävää haittaa kaupalliselle
toiminnalle keskustan alueella. Kumpikaan lausunto ei puoltanut keskustan
pysäköinnin maksuttomuutta. Lausunnot ovat oheisliitteenä.
Maksuttoman pysäköintikiekolla aikarajoitetun pysäköinnin kokeilu olisi
haastava toteuttaa. Jos kokeilujakso kohdistuisi vain Kauppakadulle, niin
se lisäisi tarpeettomasti liikennettä autoilijoiden etsiessä Kauppakadulta
maksutonta kiekkopysäköintipaikkaa. Pysäköinninohjaus tulisi keskustassa
uusia kokonaisuudessaan kokeilun ajaksi. Käytännössä tuo edellyttäisi ainakin
53 liikennemerkin poistamista ja korvaamista uusilla kiekkopysäköinnistä ja
aikarajoituksista kertovilla liikennemerkeillä.
Kajaanissa maksullisen pysäköinnin alueilla on järjestetty maksuttomia
pysäköintijaksoja mm. joulun tienoilla. Käytännössä tuolloin esim. monet
työntekijät ovat siirtyneet pysäköimään ajoneuvonsa yläkaupungin
kadunvarsipysäköinnin sijaan keskustan normaalisti maksullisille
pysäköintialueille. Joulukuussa olleen maksuttoman pysäköintijakson aikana
suositeltiin, että pysäköintiaika rajoittuisi 2:een tuntiin, mutta käytännössä sitä
ei pysty valvomaan, eikä myöskään rajoittamaan, kun pysäköinninohjausta ei
ole ollut liikennemerkein toteutettu. Tuona aikana eivät pysäköinnin tarkastajat
pystyneet antamaan virhepysäköintimaksuja, vaikka ajoneuvo olisi pysäköitynä
samassa paikassa koko päivän, jos ajoneuvo muutoin oli pysäköimiseen
sallitulla alueella. Lisäksi on havaittu, että maksuttoman pysäköintijakson
aikana ajoneuvoja pysäköidään virheellisesti alueille, joille pysäköinti ei ole
sallittu.
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Kajaanin kaupunki myöntää maksua vastaan asukas- ja yrityspysäköintilupia.
Jos keskustan alueella olisi käytössä täysin maksuton pysäköinti, niin
todennäköisesti asukas- ja yrityspysäköintien lupamäärät vähenevät.
Valtuustoaloitteen käsittelyn aikana on tullut esille mielipiteitä ja havaintoja,
joiden pohjalta ympäristötekninen lautakunta harkitsee muutoksia nykyiseen
pysäköintijärjestelyyn. Muutoksien valmistelussa huomioidaan valtuustoaloite
ja sen käsittelyvaiheessa toimitetut lausunnot.
Lisätietoja asiasta antaa suunnitteluinsinööri Niina Kinnunen p. 044 7100 360
tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kauppinen
Ympäristötekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että vastataan
Kajaanin Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen, että siinä
esitettyä Kauppakadun maksuttoman pysäköinnin kokeilua ei järjestetä.
Päätös
Puheenjohta totesi ympäristöteknisen lautakunnan hyväksyneen esittelijän
ehdotuksen.

Kaupunginhallitus, 24.05.2018, § 115
Valmistelija / lisätiedot:
Asta Tolonen
asta.tolonen@kajaani.fi
Talousjohtaja
Liitteet

1 Liite Eriävä mielipide E Aavakare
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy
ympäristöteknisen lautakunnan esityksen.
Päätös
Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy
ympäristöteknisen lautakunnan esityksen ja toteaa aloitteen loppuun
käsitellyksi.
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Eila Aavakare jätti asiassa liitteenä olevan eriävän mielipiteen.
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Kaupunginvaltuusto, § 95, 11.12.2017
Ympäristötekninen lautakunta, § 54, 16.05.2018
Kaupunginhallitus, § 116, 24.05.2018
§ 116
Valtuustoaloite: Vimpelinvaaran kuntoiluportaat
KA JDno-2017-1722
Kaupunginvaltuusto, 11.12.2017, § 95
Päätös
Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Tiina Heikkisen esittämä ja SDP:n
valtuustoryhmän allekirjoittama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite,
joka kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 21 §:n mukaisesti lähetettiin
kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi:
"Vimpelin vaaraan kuntoiluportaat
Aloitteeni koskee kuntoliikuntaportaiden saamista Vimpelin vaaralle.
Ulkoliikuntapaikkoja ovat luonto- ja retkeilypolkujen lisäksi mm.
urheilukentät, golfkenttä (maksullinen), leikkipuistot ja päiväkotien pihaalueet lähiliikuntapaikkoina sekä talvella luistinradat ja hiihtoladut.
Sisäliikuntapaikkoina ovat uimahalli, pallohalli ja Kajaanihalli, yksityiset
kuntosalit (maksullisia). Vaikka luontoreittejä ja -polkuja on valittavaksi
joka viikonpäivälle omansa, niin ulkona sijaitsevia maksuttomia
kuntoliikuntapaikkoja on vähän kaupunginosan asukasmäärään verrattuna.
Perusteluna on maksuttomien kuntoilu- ja liikunta mahdollisuuksien
lisääminen kaikille kuntalaisille. Kuntoiluportaat ja ulkoliikuntapaikka lisäisivät
tasavertaisuutta alueen liikuntamahdollisuuksissa (maksuttomuus, jolloin
kuka tahansa voi osallistua) ja edistäisivät terveysliikuntaa ja omaehtoista
liikuntaharrastamista.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Vimpelin vaaralle rakennetaan
riittävän levyiset kuntoiluportaat, entisen hyppyrimäen portaiden tilalle."

Ympäristötekninen lautakunta, 16.05.2018, § 54
Valmistelijat / lisätiedot:
Niina Kinnunen, Aleksi Nyström
niina.kinnunen@kajaani.fi, aleksi.nystrom@kamk.fi
Suunnitteluinsinööri, Tuntiopettaja
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Valtuuston kokouksessa 11.12.2017 on jätetty Tiina Heikkisen esittämä ja
SDP:n valtuustoryhmän allekirjoittama valtuustoaloite ”Vimpelinvaaran
kuntoiluportaat”.
”Ulkoliikuntapaikkoja ovat luonto- ja retkeilypolkujen lisäksi mm.
urheilukentät, golfkenttä (maksullinen), leikkipuistot ja päiväkotien pihaalueet lähiliikuntapaikkoina sekä talvella luistinradat ja hiihtoladut.
Sisäliikuntapaikkoina ovat uimahalli, pallohalli ja Kajaanihalli, yksityiset
kuntosalit (maksullisia). Vaikka luontoreittejä ja -polkuja on valittavaksi
joka viikonpäivälle omansa, niin ulkona sijaitsevia maksuttomia
kuntoliikuntapaikkoja on vähän kaupunginosan asukasmäärään verrattuna.
Perusteluna on maksuttomien kuntoilu- ja liikunta mahdollisuuksien
lisääminen kaikille kuntalaisille. Kuntoiluportaat ja ulkoliikuntapaikka lisäisivät
tasavertaisuutta alueen liikuntamahdollisuuksissa (maksuttomuus, jolloin
kuka tahansa voi osallistua) ja edistäisivät terveysliikuntaa ja omaehtoista
liikuntaharrastamista.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Vimpelin vaaralle rakennetaan
riittävän levyiset kuntoiluportaat, entisen hyppyrimäen portaiden tilalle."
Vimpelinvaaran kuntoiluportaat on kunnostettu viime syksynä.
Kuntoiluportaiden tarvetta on kartoitettu ja niiden rakentamispaikkaa
selvitetty. Selvitystyön perusteella on päädytty siihen, että uudet
kuntoiluportaat rakennetaan Teppanaan Kalkkisillansataman rinteeseen.
Renforsin lenkin läheisyydessä kuntoiluportaille on käyttöä ja asiakkaita on
enemmän ilta-aikaan liikenteessä kuin Vimpelinvaaralla. Kuntoiluportaat on
tarkoitus rakentaa tämän kesän aikana.
Lisätietoja asiasta antaa projektipäällikkö Aleksi Nyström, p. 044 421 4378 tai
etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Kauppinen
Ympäristötekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle vastauksena
valtuustoaloitteeseen, että Vimpelinvaaraan ei rakenneta uusia
kuntoiluportaita.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginhallitus, 24.05.2018, § 116
Valmistelija / lisätiedot:
Asta Tolonen
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asta.tolonen@kajaani.fi
Talousjohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy
ympäristöteknisen lautakunnan esityksen.
Päätös
Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy
ympäristöteknisen lautakunnan esityksen ja toteaa aloitteen loppuun
käsitellyksi.
Hyväksyttiin muutettu päätösehdotus.
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§ 117
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.
Hallintojohtaja
Muu päätös:
§ 1 Kutsuntatilaisuuksien järjestelyt v. 2018, 14.05.2018
Kaupunginjohtaja
Hankintapäätös:
§ 14 Maanrakennusurakka 5 2018 Matkakeskus, hankinnan keskeyttäminen,
08.05.2018
§ 15 Maanrakennusurakka 6 2018 Kaupunginlammen monitoimikenttä,
Urakoitsijan valinta, 11.05.2018
Hankintapäätös (Kainuun hankintarengas):
§ 3 KLKH147 Matkatoimistopalvelut, 08.05.2018
Talousjohtaja
Talouspäätös:
§ 2 Kuntatodistusten liikkeeseen laskeminen, 08.05.2018
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen
käsiteltäväksi.
Päätös
Hyväksyi.
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§ 118
Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat v. 2018
KA JDno-2018-46
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Kokouspöytäkirjat:
Vuolijoen aluelautakunta 8.5.2018
Ympäristötekninen lautakunta 16.5.2018

Tiedoksi merkittävät asiat:
Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodesta 2017, oheisliite
Kajaanin Päiväkeskus ry:n selonteko toiminnasta v 2017, oheisliite
Vaasan hallinto-oikeuden hylkäävä päätös (Dnro 00748/17/5107)
ympäristösuojelulain mukaisen asian valituksesta. Hakijana Kainuun
jätehuollon kuntayhtymä, oheisliite. Päätös luettavissa kokonaisuudessaan
www.kajaani.fi->Ilmoitustaulu->Kuulutukset
Iltakouluasiat, ryhmäkokoustilat ja kokousaikataulu, oheisliite

Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi ja päättää, ettei pöytäkirjoihin merkittyjä
päätöksiä siirretä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
Päätös
Hyväksyi.
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Muutoksenhakukielto
§106, §107, §108, §109, §110, §111, §114, §115, §116, §117, §118
Muutoksenhakukielto
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
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Oikaisuvaatimus
§112, §113
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero: 08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00
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Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta,
postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa
tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös
sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin
kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.

