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§ 16
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Kaupunginvaltuusto myönsi pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille
läsnäolo- ja puheoikeuden.
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§ 17
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan
kaupungintalon asiakaspalvelupisteessä, Kajaani Infossa, torstaina 1.6.2017
kello 11.00 - 12.00.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kajaani Infossa
perjantaina 2.6.2017 kello 9.00 - 15.00.
Päätös
Kaupunginvaltuusto valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Teuvo Hatvan ja Airi
Haukipuron.
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Tarkastuslautakunta, § 5, 02.02.2017
Kaupunginhallitus, § 35, 21.02.2017
Tarkastuslautakunta, § 12, 21.03.2017
Kaupunginvaltuusto, § 18, 29.05.2017
§ 18
Kaupungin tilivelvollisten määrittely
KA JDno-2017-150
Tarkastuslautakunta, 02.02.2017, § 5
Valmistelijat / lisätiedot:
Taina Juntunen
taina.juntunen@kajaani.fi
Hallintosuunnittelija
Tilivelvollisia ovat kuntalain (410/2015) 125 §:n mukaisesti toimielinten jäsenet
ja toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat.
Tilivelvollisuus ei muuta mitenkään sitä vastuuta, joka viranhaltijoilla
muutoinkin on asemansa perusteella määrärahan käytöstä päättävänä
viranhaltijana, laskujen asiatarkastajana ja hyväksyjänä sekä esimiehenä.
Tilivelvollisuus merkitsee kuntalain mukaan sitä, että
- viranhaltijan toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi;
- viranhaltijaan voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus;
- viranhaltijalle voidaan myöntää vastuuvapaus.
Tilivelvollisuuden määrittely lain tarkoittamalla tavalla tässä päätöksessä
mainituille viranhaltijoille ei poista huolellisuusvelvoitetta muiltakaan
viranhaltijoilta ja työntekijöiltä.
Valtuutetut eivät ole tilivelvollisia, sen sijaan kunnan muiden toimielinten
jäsenet ovat. Kuntalain tarkoittamia toimielimiä ovat valtuuston lisäksi
kunnanhallitus, lautakunnat, valiokunnat ja johtokunnat, niiden jaostot sekä
toimikunnat.
Kajaanin kaupungin tarkastussäännön 4 §:n 4)-kohdan mukaan
tarkastuslautakunnan tulee tehdä vuosittain esitys valtuustolle tilivelvollisten
määrittelystä varattuaan ensin kaupunginhallitukselle ja ulkoiselle
tilintarkastajalle tilaisuuden lausunnon antamiseen.
Kajaanin kaupunginvaltuusto on viimeksi 2.5.2016 määritellyt kaupungin
tilivelvolliset. Tämän jälkeen on tapahtunut seuraavat muutokset:
- talousjohtaja on irtisanoutunut kaupungin palveluksesta 1.1.2017alkaen ja
hänen tilalleen on valittu viran väliaikainen hoitaja 2.1.2017 alkaen ja virka on
julistettu haettavaksi
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- Kajaanin lukion rehtori on 1.1.2017-31.7.2017 Markku Nissinen; tilivelvollisuus
koskee myös 1.8.2017 alkaen lukion rehtorin virassa olevaa henkilöä
- tietohallintopäällikön sijaisuutta hoitaa 31.3.2017 saakka Risto Hyvönen;
tilivelvollisuus koskee myös 1.4.2017 alkaen tietohallintopäällikön virassa
olevaa henkilöä.
Tilivelvollisten luettelo kokonaisuudessaan on seuraava:
Toimielinten jäsenet:
Kaupunginhallitus
Tarkastuslautakunta
Keskusvaalilautakunta
Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto
Sivistyslautakunta
Vuolijoen aluelautakunta
Ympäristötekninen lautakunta
Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto
Pelastuslautakunta
Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitoksen johtokunta
Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta
Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta
Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta
Toimielinten tehtäväalueiden johtavat viranhaltijat:
Kaupunginhallituksen toimiala:
Kaupunginjohtaja Jari Tolonen
Hallintojohtaja, kaupunginlakimies Tuija Aarnio
Va. talousjohtaja Joni Partanen
Henkilöstöpäällikkö Pekka Sivonen
Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen
Kansliapäällikkö Risto Hämäläinen
Vs. tietohallintopäällikkö Risto Hyvönen
Maahanmuuttajapalveluiden johtaja Asta Komulainen
Kaupunginteatterin johtaja Helka-Maria Kinnunen
Kajaanin Mamsellin johtaja Tuija Vuorinen
Kajaanin Veden johtaja Juha Nurminen
Vimpelin kehittämisliikelaitoksen johtaja Markku Haverinen
Kajaanin kaup. koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen
Kajaanin kaup. koulutusliikelaitoksen talouspäällikkö Piia Rissanen
Kainuun ammattiopiston rehtori Raimo Sivonen
Kajaanin lukion va. rehtori Markku Nissinen
Sivistystoimiala:
Sivistysjohtaja Mikko Saari
Talouspäällikkö Piia Rissanen
Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja Sirpa Kemppainen
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Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden tulosalueen johtaja
Päivi Rissanen
Museonjohtaja Antti Mäkinen
Vuolijoen aluelautakunta:
Rehtori, aluelautakunnan esittelijä Pasi Auvinen
Ympäristötekninen toimiala:
Tekninen johtaja Timo Soininen
Toimitilapäällikkö Markku Haverinen
Suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen
Liikuntapäällikkö Jarmo Kinnunen
Rakennustarkastaja Hannu Leskinen
Kaupungininsinööri Matti Nousiainen
Kainuun pelastuslaitos -toimiala:
Pelastusjohtaja Anssi Parviainen
Lisätietoja asiasta antaa hallintosuunnittelija Taina Juntunen, puh. 044 710
0212 tai sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@kajaani.fi.
Esittely tarkastuslautakunnassa tapahtuu puheenjohtajan selostuksen
pohjalta.
Ehdotus
Esittelijä: Markku Tolonen
Ennen esityksen tekemisestä kaupunginvaltuustolle tarkastuslautakunta
päättää pyytää tilivelvollisten määrittämisestä lausunnot
kaupunginhallitukselta ja ulkoiselta tilintarkastukselta.

Päätös
Lautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.

Kaupunginhallitus, 21.02.2017, § 35
Valmistelijat / lisätiedot:
Taina Juntunen, Tuija Aarnio
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa
tarkastuslautakunnan määrittelyyn.
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Päätös
Hyväksyi.

Tarkastuslautakunta, 21.03.2017, § 12
Valmistelijat / lisätiedot:
Taina Juntunen
taina.juntunen@kajaani.fi
Hallintosuunnittelija
KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy/JHT, KHT Antti Kääriäinen on
tarkastuslautakunnan pyytämän lausunnon johdosta todennut 7.2.2017
päivätyssä lausunnossaan, ettei heillä ole huomauttamista Kajaanin kaupungin
tarkastuslautakunnan 2.2.2017 esittämään tilivelvollisten listaukseen.
Ehdotus
Esittelijä: Markku Tolonen
Tarkastuslautakunta ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se määrittelee
tilivelvollisiksi esittelytekstissä mainitut toimielinten jäsenet ja toimielinten
tehtäväalueen johtavat viranhaltijat.
Päätös
Lautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.

Kaupunginvaltuusto, 29.05.2017, § 18
Valmistelija / lisätiedot:
Taina Juntunen
taina.juntunen@kajaani.fi
Hallintosuunnittelija
Ehdotus
Tarkastuslautakunta ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se määrittelee
tilivelvollisiksi esittelytekstissä mainitut toimielinten jäsenet ja toimielinten
tehtäväalueen johtavat viranhaltijat.
Päätös
Talousjohtaja Eeva Suomalainen va. talousjohtaja Joni Partasen tilalle.
Hyväksyi.
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Yhteistyötoimikunta, § 5, 23.03.2017
Kaupunginvaltuusto, § 19, 29.05.2017
§ 19
Henkilöstöraportti 2016
KA JDno-2017-475
Yhteistyötoimikunta, 23.03.2017, § 5
Valmistelijat / lisätiedot:
Pekka Sivonen
pekka.sivonen@kajaani.fi
Henkilöstöpäällikkö
Liitteet

1 Liite Henkilöstöraportti 2016
Vuosittain laadittava henkilöstöraportti on kunnallisen työmarkkinalaitoksen
suosituksen mukainen.
Asiaa esittelevät henkilöstöpäällikkö Pekka Sivonen, henkilöstönkehittäjä Sanna
Kemppinen ja henkilöstösihteeri Paula Tokkonen.
Pekka Sivonen esitteli henkilöstöraporttia liitteenä olevan aineiston mukaisesti.
Päätös
Merkitsi tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto, 29.05.2017, § 19
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Sivonen
pekka.sivonen@kajaani.fi
Henkilöstöpäällikkö
Liitteet

1 Liite Henkilöstöraportti 2016
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto merkitsee henkilöstöraportin tiedoksi.
Päätös
Merkitsi tiedoksi.

Kajaanin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
29.05.2017

3/2017

12 (56)

Kaupunginhallitus, § 65, 04.04.2017
Kaupunginvaltuusto, § 20, 29.05.2017
§ 20
Kajaanin kaupungin henkilöstöohjelma
KA JDno-2017-554
Kaupunginhallitus, 04.04.2017, § 65
Valmistelijat / lisätiedot:
Pekka Sivonen
pekka.sivonen@kajaani.fi
Henkilöstöpäällikkö
Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa
valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin
tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon yhtenä osa-alueena
henkilöstöpolitiikka. Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallituksen tehtävä on
edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta.
Kuntalain mukainen poliittinen johtajuus henkilöstöasioiden suhteen tapahtuu
valtuuston hyväksymän talousarvion ja taloussuunnitelman kautta ja niin, että
kaupunginhallitus hyväksyy henkilöstöohjelman. Käytännön johtamisesta ja
operatiivisesta toiminnasta vastaa kaupungin henkilöstö hallintosäännön ja
johtosääntöjen mukaisesti.
Hyväksyttävänä oleva henkilöstöohjelma pohjautuu aikaisempaan
henkilöstöohjelmaan.
Henkilöstöohjelma on käsitelty johtoryhmässä ja yhteistoimintamenettelynä
työnantajan edustajien ja Kajaanin kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita
edustavien pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiesten välillä.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy Kajaanin kaupungin henkilöstöohjelman ja
lähettää sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
Päätös
Kaupunginhallitus hyväksyi Kajaanin kaupungin henkilöstöohjelman ja lähettää
sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
Henkilöstöpäällikkö Pekka Sivonen oli asiantuntijana kokouksessa tämän asian
kohdalla klo 16.10 - 16.20.
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Kaupunginvaltuusto, 29.05.2017, § 20
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Sivonen
pekka.sivonen@kajaani.fi
Henkilöstöpäällikkö
Liitteet

1 Henkilöstöohjelma 2017-2018
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto merkitsee henkilöstöohjelman tiedoksi.
Päätös
Merkitsi tiedoksi.
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Kaupunginhallitus, § 53, 14.03.2017
Kaupunginvaltuusto, § 11, 27.03.2017
Kaupunginhallitus, § 77, 25.04.2017
Kaupunginvaltuusto, § 21, 29.05.2017
§ 21
Talousarvion investointiosan 2016 muutokset
KA JDno-2017-454
Kaupunginhallitus, 14.03.2017, § 53
Valmistelijat / lisätiedot:
Joni Partanen, Tuija Aarnio
Liitteet

1 Liite Investointi ja käyttötalousosa
Kajaanin kaupungin talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille
2017 - 2018 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 7.12.2015 § 63.
Talousarvion investointiosan mukaisesti sitovuustaso on toimielintaso.
Talonrakennuksen, peruskorjausten ja uudisrakentamisen sitovuustaso on
hankekohtainen yli 1.000.000,00 euron hankkeissa.
Kajaanin kaupungin hallintosäännön 21 § mukaan talousarvioon
tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana.
Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain
poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion
muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä.
Talousarvion mukaan rakennusinvestoinneissa Hauhola/Lehtikankaan
monitoimitalolle oli arvioitu 12.900.00,00 € kustannuksia ja 1.200.000,00 €
avustusta.
Talousarvion mukaan Keskushallinnon Kajaste - hankkeelle oli arvioitu
1.000.000,00 € investointikustannuksia. Kajaanin kaupunginhallitus siirsi
kokouksessaan 13.9.2016 KH § 144 kaupunginhallituksen irtaimen omaisuuden
investointimäärärahaa 450.000,00 € Kajaste-hankkeelle. Kajaste -hankkeesta
on aiheutunut lisäksi kaupunginhallituksen käyttötalouteen 212.833,33 €
kustannuksia.
Kajaste-hankkeen investointiosan ylitys johtuu suurelta osin siitä, että
hankkeen laajuutta ei osattu hahmottaa oikein päätöksentekohetkellä
ja talousarvion 2016 valmistelussa. Alkuperäisessä suunnitelmassa ja
talousarviota hyväksyttäessä tarkoituksena oli valmistella vuonna 2016
muiden tietojärjestelmäosioiden käyttöönotto vuoden 2017 alkuun pl.
ERP-henkilöstöhallinto (kustannusarvio 340.000 €), jonka valmistelu oli
allokoitu vuodelle 2017. Hankkeen edetessä tämäkin osio päätettiin
toteuttaa yhtä aikaa muun kokonaisuuden kanssa ja tätä koskeva
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talousarviomuutos tehtiin kaupunginhallituksessa 13.9.2016. Hankkeen
hinta perustuu projektitoimitussopimukseen ja sen perusteella tehtyjen
työtuntien mukaiseen laskutukseen. Päätöksentekoaineistossa hankkeen
laajuudeksi arvioitiin noin 1,2 milj. € ja lisäksi liittymäkustannukset, joita ei
erikseen arvioitu. Toteutuneiden työtuntien määrä poikkeaa huomattavasti
sopimuksentekohetkellä arvioidusta määrästä ja suurin osa ylityksestä
aiheutuu tästä. Arviosta puuttuneiden liittymätöiden kustannukset
muodostuivat suuriksi, noin 300.000 €. Hankkeen aikana järjestelmän
kehittämiseksi tilattiin muutostöitä yhdessä muiden käyttäjäkuntien kanssa
noin 170.000 €:n arvosta.
Käyttötalouteen on kirjattu pienempiä, myös arviosta puuttuneita eriä mm.
Kainuun Soten järjestelmistä siirrettyjen vanhojen tietojen poiminnat ja
Master data -tietojen rikastus (noin 150.000 €) ja Soten henkilöstö-, talous- ja
tietohallintohenkilöstön työpanos (noin 40.000 €) ja koulutus-, tarjoilu- yms.
kustannuksia (noin 30.000 €),
Hankkeen loppuraportin valmistelu ja neuvottelut lopullisista kustannuksista
ovat käynnissä ja valmistuvat vuoden 2016 tilinpäätöksen yhteydessä.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2016 Hauhola/
Lehtikankaan monitoimitalon investointimäärärahaa korotetaan 215 949,76 €
ja vastaavasti Hauhola/Lehtikankaan monitoimitalon avustusta vähennetään
13.000,00 €.
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kajaste -hankkeen
investointimäärärahaa korotetaan 1.194.129,60 €.
Päätös
Keskustelun aikana Markku Oikarinen esitti, että talousarvion
2016 investointiosan muutosta Kajaste-hankkeen investointimäärärahan
korottamisesta 1.194.129,60 € ei hyväksytä, koska talousarviovuoden aikana
ei tehty lisätalousarviopyyntöä ja asia pitää selvittää kustannusten osalta
perusteellisesti ja tuoda tilinpäätöskokoukseen.
Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen.
Markku Oikarinen jätti päätökseen eriävän mielipiteensä, liite

Kaupunginvaltuusto, 27.03.2017, § 11
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Valmistelijat / lisätiedot:
Joni Partanen
joni.partanen@kajaani.fi
Taloussuunnittelija
Liitteet

1 Liite Investointi ja käyttötalousosa
2 Liite Eriävä mielipide
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2016 Hauhola/
Lehtikankaan monitoimitalon investointimäärärahaa korotetaan 215 949,76 €
ja vastaavasti Hauhola/Lehtikankaan monitoimitalon avustusta vähennetään
13.000,00 €.
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kajaste -hankkeen
investointimäärärahaa korotetaan 1.194.129,60 €.
Päätös
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja esitti, että investointikohteet käsitellään
erikseen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi käsittelyjärjestyksen yksimielisesti.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi, että vuoden 2016 Hauhola/Lehtikankaan
monitoimitalon investointimäärärahaa korotetaan 215 949,76 € ja vastaavasti
Hauhola/Lehtikankaan monitoimitalon avustusta vähennetään 13.000,00 €.
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja esitti Kari Saukkosen kannattamana,
että Kajaste -hankkeen investointimäärärahan korotus 1.194.129,60 €:oon
palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Raimo Piirainen esitti Markku
Oikarisen kannattamana, että asian käsittelyä jatketaan.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen:
puheenjohtajan ehdotus JAA, Raimo Piiraisen ehdotus EI.
Äänestyksen tulos: 42 JAA-ääntä ja 9 EI-ääntä.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen, että Kajaste
-hankkeen investointimäärärahan korotus 1.194.129,60 €:oon tuodaan
valtuuston 8.5.2017 kokoukseen.

Kaupunginhallitus, 25.04.2017, § 77
Valmistelijat / lisätiedot:
Joni Partanen, Tuija Aarnio
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1 Liite Investointi ja käyttötalousosa
2 Liite Eriävä mielipide
Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 11.4.2017 päättänyt teetättää Kajastehankkeesta erityistilintarkastuksen. Tarkastusraportti tuodaan tiedoksi
kaupunginhallituksen kokoukseen.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kajaste-hankkeen
investointimäärärahaa korotetaan 1.194.129,60 €.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginvaltuusto, 29.05.2017, § 21
Valmistelija / lisätiedot:
Joni Partanen
joni.partanen@kajaani.fi
Taloussuunnittelija
Liitteet

1 Liite Investointi ja käyttötalousosa
2 Liite Eriävä mielipide
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kajaste-hankkeen
investointimäärärahaa korotetaan 1.194.129,60 €.
Päätös
Vesa Kaikkonen Markku Tolosen kannattamana esitti, että
investointimäärärahaa ei koroteta.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Vesa Kaikkosen esityksen.

Kajaanin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
29.05.2017

3/2017

18 (56)

Kaupunginhallitus, § 79, 25.04.2017
Kaupunginvaltuusto, § 22, 29.05.2017
§ 22
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen
KA JDno-2017-590
Kaupunginhallitus, 25.04.2017, § 79
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Uuden kuntalain kuntayhtymää koskevat säännökset ovat tulleet voimaan
1.5.2016. Lain 56 §:n mukaan kuntayhtymän perussopimuksessa on aiempien
säännösten lisäksi sovittava
- menettelystä, jolla kuntayhtymän alijäämä katetaan tilanteessa, jossa
jäsenkunnat eivät ole hyväksyneet 119 §:n 2 momentissa tarkoitettua
sopimusta kuntayhtymän talouden tasapainottamisesta
- talouden ja toiminnan seurantajärjestelmästä ja raportoinnista jäsenkunnille.
Kuntalain siirtymäsäännösten mukaan kuntien yhteistoimintaa koskevaa
lukua aletaan soveltaa 1.6.2017 alkaen. Lain 52 §:n tarkoittamat kuntien
yhteistoimintasopimukset on saatettava vastaamaan uuden kuntalain 8
luvun säännöksiä viimeistään 1.6.2017. Kuntayhtymän perussopimus on
siirtymäsäännöksessä tarkoitettu kuntien yhteistoimintasopimus.
Kainuun Soten perussopimusta muutettiin 1.1.2015 alkaen siten, että
kuntayhtymän taseeseen ei voi kertyä ali- tai ylijäämää. Voimassaolevan
perussopimuksen 16 § 11 mom.: ”Maksuosuuksia korjataan kyseessä olevan
talousarviovuoden tilinpäätöksen yhteydessä kustannuksia vastaavaksi.
Tasaukset suoritetaan mahdollisimman pian tilinpäätöksen hyväksymisen
jälkeen.” Ao. säännöksen johdosta perussopimuksessa ei ole tarpeen säännellä
alijäämän kattamismenettelystä.
Em. lainkohdan vaatima lisäys lisätään 1.1.2015 alkaen voimaan tulleeseen,
päivitettyyn perussopimukseen a) pykälänä.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
hyväksyy oheisliitteenä olevaan, 1.1.2015 voimaan tulleeseen Kainuun sosiaalija terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimukseen lisättäväksi
- 14 a § Talouden ja toiminnan seurantajärjestelmä ja raportointi jäsenkunnille
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Kuntayhtymä raportoi taloudestaan ja toiminnastaan jäsenkunnille kolme
kertaa vuodessa neljän (4) kuukauden välein.
Muutos tulee voimaan 1.6.2017.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginvaltuusto, 29.05.2017, § 22
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Ehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
hyväksyy oheisliitteenä olevaan, 1.1.2015 voimaan tulleeseen Kainuun sosiaalija terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimukseen lisättäväksi
- 14 a § Talouden ja toiminnan seurantajärjestelmä ja raportointi jäsenkunnille
Kuntayhtymä raportoi taloudestaan ja toiminnastaan jäsenkunnille kolme
kertaa vuodessa neljän (4) kuukauden välein.
Muutos tulee voimaan 1.6.2017.
Päätös
Hyväksyi.
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Kaupunginhallitus, § 80, 25.04.2017
Kaupunginvaltuusto, § 23, 29.05.2017
§ 23
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kympin perussopimuksen muuttaminen
KA JDno-2017-612
Kaupunginhallitus, 25.04.2017, § 80
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Uuden kuntalain kuntayhtymää koskevat säännökset ovat tulleet voimaan
1.5.2016. Lain 56 §:n mukaan kuntayhtymän perussopimuksessa on aiempien
säännösten lisäksi sovittava
- menettelystä, jolla kuntayhtymän alijäämä katetaan tilanteessa, jossa
jäsenkunnat eivät ole hyväksyneet 119 §:n 2 momentissa tarkoitettua
sopimusta kuntayhtymän talouden tasapainottamisesta
- talouden ja toiminnan seurantajärjestelmästä ja raportoinnista jäsenkunnille.
Kuntalain siirtymäsäännösten mukaan kuntien yhteistoimintaa koskevaa
lukua aletaan soveltaa 1.6.2017 alkaen. Lain 52 §:n tarkoittamat kuntien
yhteistoimintasopimukset on saatettava vastaamaan uuden kuntalain 8
luvun säännöksiä viimeistään 1.6.2017. Kuntayhtymän perussopimus on
siirtymäsäännöksessä tarkoitettu kuntien yhteistoimintasopimus.
Em. lainkohdan vaatimat lisäykset lisätään 30.12.2011 allekirjoitettuun
perussopimukseen.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
hyväksyy oheisliitteenä olevaan, 30.12.2011 allekirjoitettuun
Kainuun jätehuollon kuntyhtymän Eko-Kympin perussopimukseen
lisättäväksi kohtaan "Talous"
- 6.6 Talouden ja toiminnan seurantajärjestelmä ja raportointi jäsenkunnille
Kuntayhtymä raportoi taloudestaan ja toiminnastaan jäsenkunnille kolme
kertaa vuodessa neljän (4) kuukauden välein.
- 6.7 Alijäämän kattaminen
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Mikäli jäsenkunnat eivät ole hyväksyneet kuntalain 119 §:n 2 momentissa
tarkoitettua selvityshenkilön laatimaa sopimusta kuntayhtymän talouden
tasapainottamisesta, vastaavat kunnat alijäämän kattamisesta asukasmäärien
mukaisessa suhteessa. Alijäämä on katettava vuoden kuluessa em.
sopimuksen valmistumisesta.
Muutokset tulevat voimaan 1.6.2017.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginvaltuusto, 29.05.2017, § 23
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Ehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
hyväksyy oheisliitteenä olevaan, 30.12.2011 allekirjoitettuun
Kainuun jätehuollon kuntyhtymän Eko-Kympin perussopimukseen
lisättäväksi kohtaan "Talous"
- 6.6 Talouden ja toiminnan seurantajärjestelmä ja raportointi jäsenkunnille
Kuntayhtymä raportoi taloudestaan ja toiminnastaan jäsenkunnille kolme
kertaa vuodessa neljän (4) kuukauden välein.
- 6.7 Alijäämän kattaminen
Mikäli jäsenkunnat eivät ole hyväksyneet kuntalain 119 §:n 2 momentissa
tarkoitettua selvityshenkilön laatimaa sopimusta kuntayhtymän talouden
tasapainottamisesta, vastaavat kunnat alijäämän kattamisesta asukasmäärien
mukaisessa suhteessa. Alijäämä on katettava vuoden kuluessa em.
sopimuksen valmistumisesta.
Muutokset tulevat voimaan 1.6.2017.
Päätös
Hyväksyi.
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Sivistyslautakunta, § 32, 22.03.2017
Kajaanin kaupunginteatteri - liikelaitoksen johtokunta, § 13, 07.04.2017
Kaupunginhallitus, § 82, 25.04.2017
Kaupunginvaltuusto, § 24, 29.05.2017
§ 24
Hallintosäännön uudistaminen
KA JDno-2017-344
Sivistyslautakunta, 22.03.2017, § 32
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Saari, Sirpa Kemppainen, Päivi Rissanen
Valtuustoryhmien puheenjohtajista muodostettu ns. hallintosääntöryhmä
on valmistellut uutta hallintosääntöluonnosta, jonka on määrä tulla voimaan
1.6.2017. Työryhmä kokoontuu vielä asian tiimoilta 23.3.2017.
Toimialoilta ja liikelaitoksilta on pyydetty lausuntoja hallintosäännön
luonnokseen liittyen. Sääntöluonnosta koskevien muutosehdotusten tulee
olla keskushallinnossa viimeistään 13.4.2017, jolloin muutosesitykset ehtivät
kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi.
Uuden hallintosäännön tarkoituksena on koota toimialojen ja liikelaitoksen
nykyiset erilliset johtosäännöt yhdeksi hallintosäännöksi. Hallintosäännössä
määritellään päätöksenteon, kokousmenettelyn ja johtamisen yleiset
periaatteet ja toimijoiden väliset suhteet, niiltä osin mitä ei ole laissa toisin
säädetty. Lautakunnat tekevät jatkossa tarkemmat, erilliset lautakuntaa ja
viranhaltijoita koskevat delegointipäätökset niiltä osin kuin hallintosääntöä on
tarpeellista tarkentaa.
Sivistystoimialaa ja lautakuntaa koskeva osuus on selkeä. On hyvä, että
nykyisessä johtosäännössä osin pitkälle menevät viranhaltijoiden toimivaltaa
koskevat määritykset tehdään jatkossa erillisenä päätöksensä.
Yksityiskohtaiset korjausesitykset luonnokseen ovat seuraavat:
Sivu 13 muotoon: Varhaiskasvatuksen tulosalue vastaa lakisääteisten
varhaiskasvatuspalveluiden ja esiopetuksen sekä koululaisten aamu- ja
iltapäivätoiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä yhteistyössä toimialan
muiden tulosalueiden kanssa
Sivu 20: Lautakunnan ratkaisuvaltaa koskevassa osiossa, jossa todettaan ”valita
tulosalueen johtajat, kirjastotoimenjohtaja, museonjohtaja ja taidemuseon johtaja”
tulisi harkita muotoa ”valita tulosalueen johtajat”, koska kirjastotoimenjohtaja,
museonjohtaja ja taidemuseon johtaja ovat tulosyksiköiden johtajia
(verrannollisia esimerkiksi peruskoulujen rehtoreihin)
Sivu 25 muotoon: Tulosyksikön päällikkö/varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö
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Tulosyksikön päällikön/ varhaiskasvatuksen palvelupäällikön tehtävänä on
johtaa tulosvastuullisesti yksikkönsä/ vastuualueensa toimintaa, huolehtia sen
kehittämisestä sekä valmistella ja panna täytäntöön yksikön menestyksellisen
hoitamisen kannalta keskeiset asiat.
1. vastaa tulosyksikkönsä/vastuualueensa tuloksekkaasta toiminnasta,
2. päättää luvan myöntämisestä kiinteistön tai huoneiston käyttöön lukuun
ottamatta koulujen liikuntasaleja koulujen oman toiminnan ulkopuolisten
ajankohtien osalta
3. vastaa tulosyksikkönsä osalta lautakunnan käsittelyyn tulevien asioiden
valmistelusta,
4. ottaa oppilaan oppilaitokseen,
5. ottaa lapsen päivähoitoon, esiopetukseen ja aamu- ja iltapäivätoimintaan
sekä päättää asiakasmaksuista ja niiden perimättä jättämisestä voimassa
olevien säädösten ja lautakunnan päätösten mukaisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Saari, Sivistysjohtaja
Lautakunta antaa johtosäännöstä esittelytekstin mukaisen lausunnon.
Päätös
Lautakunta antaa johtosäännöstä esittelytekstin mukaisen lausunnon, mutta
poistaa lausunnosta kohdan, jossa esitetään museoiden ja kirjastotoimen
johtajan rekrytoinnin sivistysjohtajan päätettäväksi. Lautakunta katsoo, että ko.
kulttuurilaitosten johtajien valinta on säilytettävä lautakunnan päätöksenteon
alaisuudessa.

Kajaanin kaupunginteatteri - liikelaitoksen johtokunta, 07.04.2017, § 13
Valmistelijat / lisätiedot:
Helka-Maria Kinnunen, Anne Kovalainen
Kajaanin keskushallinto on lähettänyt teatterille hallintosääntöluonnoksen
kommentoitavaksi. Kirjeen mukaan liikelaitos voi halutessaan käyttää
luonnoksen lautakunnassa / johtokunnassa. Hallintosääntö uudistuu siten,
että lauta- ja johtokuntien johtosäännöt on kirjoitettu hallintosäännön sisälle,
uudistuksen myötä teatterilla ei ole enää erillistä omaa johtosääntöä.
Kaupunginlakimies Tuija Aarnion mukaan hallintosääntöön ei ole sisällöllisesti
tulossa muutoksia. Teatterin osalta uusi hallintosääntö aiheuttaa seuraavat
muutokset:
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johtokunnan jäsenmäärä nousee kuudesta jäsenestä seitsemään.

liikelaitosten johtajat valitsee kaupunginhallitus. Teatterin
johtosäännössä on maininta, että teatterinjohtajan valitsee kaupunginhallitus
kuultuaan liikelaitoksen johtokuntaa ja teatterin henkilökuntaa
liikelaitoksen johtajan tehtäviä ei ole yksilöity hallintosäännössä niin
tarkasti kuin teatterin omassa johtosäännössä, esimerkiksi teatterinjohtajan
tehtävä ohjelmistosta päättäminen.
Hallintosääntö astuu voimaan 1.6.2017. Keskushallinto pyytää toimielimien
ja liikelaitosten kommentit 13.4.2017 mennessä. Tuija Aarnion mukaan sen
jälkeen kun uusi hallintosääntö astuu voimaan, johtokunnat voivat halutessaan
tarkentaa hallintosäännön määräyksiä, esimerkiksi teatterinjohtajan tehtävien
osalta.
Ehdotus
Johtokunta keskustelee asiasta.
Päätös
Johtokunta keskusteli asiasta ja valtuutti teatterinjohdon tekemään tarkentavia
kysymyksiä hallintosäännöstä teatterinpäätöksenteon näkökulmasta katsoen
sekä esittämään tarpeelliset muutoskohdat hallintosääntöluonnokseen.

Kaupunginhallitus, 25.04.2017, § 82
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Uuden kuntalain mukaan kunnissa tulee olla pääsääntöisesti vain
yksi hallintosääntö, johon yhdistetään kaikki aeimmin erillisissä,
toimielinkohtaisissa ja tehtäväkohtaisissa johtosäännöissä olleet määrykset.
Uudistelulla hallintosäännöllä on pääsääntöisesti säilytetty ennallaan
kaupunkiorganisaation luottamustoimielin- ja toimialarakenne. Toimialat,
liikelaitokset ja niiden luottamushenkilötoimielimet, lautakunnat ja johtokunnat
jatkavat toimintaansa aiemmilla tehtävävastuilla. Johtokuntien kokoonpanoihin
on tehty vähäisiä muutoksia. Liikunta- ja kulttuurineuvostossa tulee jatkossa
olla tasapuolisesti edustus molemmilta aloilta. Sivistys- ja ympäristöteknisen
lautakuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien tulee olla valtuutettuja.
Keskeisimmät uudessa hallintosäännössä toteutettavat muutokset ovat:
1. Kajaanin kaupungissa otetaan käyttöön 1.1.2019 alkaen osa-aikaisen
hallituksen puheenjohtajan luottamustoimi. Luottamushenkilölle
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maksettava kuukausipalkka ja muut korvaukset määritellään myöhemmin
kaupunginvaltuuston päätöksellä. Osa-aikaisella luottamushenkilöllä on oikeus
saada vuosilomaa, sairauslomaa, perhevapaita ja työterveyshuollon palveluita
samoin perustein kuin viranhaltijalla. Tavoitteena on lain mahdollistamin tavoin
luottamushenkilöiden aseman ja poliittisen johtamisen vahvistaminen.
2. Kaupunginhallituksen alaisuuteen perustetaan erilliset jaostot
elinkeinoasioihin ja työllisyysasioihin. Tavoitteena on kaupugin elinvoiman ja
kasvun vahvistaminen sekä työllisyyskehityksen parantaminen.
3. Toimialoja koskevaa sääntelyä on hallintosäännössä yksinkertaistettu ja
yksityiskohtaiset toimialojen viranhaltijoita koskevat toimivaltamääräykset
tullaan jatkossa tekemään ao. lautakunnan delegointipäätöksellä.
Tällä estetään kaikkein pienimpienkin muutosten tekemisen tarve
valtuustokäsittelyllä. Toimielinten delegointipäätökset velvoitetaan liittämään
osaksi säädöskokoelmaa ja ne julkaistaan osana sitä.
4. Lain lähtökohta on, että otto-oikeus alempien toimielinten ja
viranhaltijoiden päätöksiin on yksinomaan kaupunginhallituksella, ellei muuta
määrätä. Hallintosäännössä esitetään aiemman käytännön jatkamista eli
otto-oikeus on johtokunnilla ja lautakunnilla kaupunginhallituksen lisäksi.
Otto-oikeuden piiristä rajataan pois rutiiniluonteiset, lakiin ja virka- ja
työehtosopimuksiin perustuvat vuosilomaa, sairaslomaa, laissa säädettyjä
perhevapaita ym. koskevat päätökset, joissa otto-oikeudella ei ole käytännön
merkitystä.
5. Hallintosäännössä yhtenäistetään ja selkiytetään viranhaltijoiden
hankintarajat sekä peruskaupungin että liikelaitosten osalta.
6. Henkiöstöasioissa seurannan parantamiseksi edellytetään tuotavan
kaupunginhallituksen tietoon kaikki vakinaisten työ- ja virkasuhteiden
solmimiset. Harkinnanvaraisten virkavapaiden kesto rajoitetaan
pääsääntöisesti 6 kk:een, virkavapaus voi olla enintään 1 vuosi.
7. Palkkiosääntöön on tehty maltilliset tasokorotukset ja palkkioiden
maksamisen perusteita on selkiytetty.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy
liitteenä olevan hallintosäännön. Hallintosääntö tulee voimaan 1.6.2017.
Säännöllä kumotaan voimassa olevat hallintosääntö, valtuuston työjärjestys,
tarkastussääntö, kaupunginhallituksen johtosääntö, keskushallinnon
johtosääntö, pelastuslautakunnna johtosääntö, sivistyslautakunnan
johtosääntö, Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtosääntö, Kainuun
toisen asteen koulutusliikelaitoksen johtosääntö, ympäristöteknisen
lautakunnan johtosääntö, Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtosääntö, Kajaanin
kaupunginteatteri - Oulun läänin alueteatteri -liikelaitoksen johtosääntö,

Kajaanin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
29.05.2017

3/2017

26 (56)

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtosääntö, Vuolijoen aluelautakunnan
johtosääntö ja luottamushenkilöiden palkkiosääntö.
Päätös
1) Kaupunginjohtajan lisätty muutosesitys:
Hallintosäännön 28 §:ään kohtaan "Keskushallinto" lisätään:
Henkilöstösihteeri
1. tekee palkkatukityöllistämispäätökset
2. päättää työllisyydenhoidon kuntalisien myöntämisestä yrityksille ja
yhdistyksille
3. päättää palkkatukilainojen myöntämisestä työllisyysjaoston hyväksymien
periaatteiden pohjalta.
2) Keskustelun kuluessa Hannu Juntunen teki Arto Okkosen kannattamana
seuraavan esityksen: Kaupunginhallituksen alaisena toimii elinkeinojaosto,
johon kuuluu kuusi kaupunginhallituksen toimikaudekseen valitsemaa
jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Kaupunginhallitus valitsee
neljä varsinaista jäsentä ja heille varajäsenet, joiden tulee olla halituksen
varsinaisia jäseniä tai varajäseniä. Kaupunginhallitus valitsee yhden
luottamushenkilöjäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.
Kaksi jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä kaupunginhallitus
valitsee Kajaanin Yrittäjien esityksestä. Yrittäjäjäsenten tulee edustaa laajasti
Kajaanin yrityskenttää.
Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen:
kaupunginjohtajan ehdotus JAA, Hannu Juntusen ehdotus EI.
Äänestyksen tulos: 6 JAA-ääntä (Toivo Kyllönen, Aki Räisänen, Markku
Oikarinen, Anne Heikkinen, Eila Aavakare ja Silja Keränen) ja 5 EI-ääntä (Hannu
Juntunen, Marjatta Immonen, Tero Paukkeri, Arto Okkonen ja Miariikka
Tervonen).
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Kaupunginvaltuusto, 29.05.2017, § 24
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
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1 Liite. Kajaanin kaupungin hallintosääntö
Ehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy
liitteenä olevan hallintosäännön. Hallintosääntö tulee voimaan 1.6.2017.
Säännöllä kumotaan voimassa olevat hallintosääntö, valtuuston työjärjestys,
tarkastussääntö, kaupunginhallituksen johtosääntö, keskushallinnon
johtosääntö, pelastuslautakunnna johtosääntö, sivistyslautakunnan
johtosääntö, Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtosääntö, Kainuun
toisen asteen koulutusliikelaitoksen johtosääntö, ympäristöteknisen
lautakunnan johtosääntö, Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtosääntö, Kajaanin
kaupunginteatteri - Oulun läänin alueteatteri -liikelaitoksen johtosääntö,
Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtosääntö, Vuolijoen aluelautakunnan
johtosääntö ja luottamushenkilöiden palkkiosääntö.

Päätös
Hannu Juntunen teki Arto Okkosen kannattamana seuraavan esityksen:
Kaupunginhallituksen alaisena toimii elinkeinojaosto, johon kuuluu 8
kaupunginhallituksen toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta
henkilökohtaista varajäsentä. Kaupunginhallitus valitsee 6 varsinaista jäsentä
ja heille varajäsenet, joiden tulee olla hallituksen varsinaisia jäseniä tai
varajäseniä. Kaupunginhallitus valitsee yhden luottamushenkilöjäsenistä
puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Kaksi jäsentä ja heidän
henkilökohtaiset varajäsenensä kaupunginhallitus valitsee Kajaanin Yrittäjien
esityksestä. Yrittäjäjäsenten tulee edustaa laajasti Kajaanin yrityskenttää.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen:
Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, Hannu Juntusen esitys EI.
Äänestyksen tulos: 34 JAA-ääntä ja 16 EI-ääntä, 1 poissa.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
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Sivistyslautakunta, § 30, 22.03.2017
Kaupunginhallitus, § 83, 25.04.2017
Kaupunginvaltuusto, § 25, 29.05.2017
§ 25
Valtuustoaloite kaksikielisen kielikylpypäiväkotiryhmän perustamisesta Kajaaniin
KA JDno-2017-405
Sivistyslautakunta, 22.03.2017, § 30
Valmistelijat / lisätiedot:
Sirpa Kemppainen
sirpa.i.kemppainen@kajaani.fi
Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja
Liitteet

1 Liite Kaksikielisen kielikylpypäiväkotiryhmän perustaminen Kajaaniin
Valtuustoialoite kaksikielisen kielikylpyryhmän perustamisesta on saapunut
kirjaamoon 10.11.2016. Aloitteen allekirjoittaneet pyytävät Kajaanin kaupungin
johtoa sekä sivistystoimea selvittämään mahdollisuudet suomi–englantikielikylpyryhmän perustamiseksi Kajaaniin.
Kielikylpy on opetusmenetelmä, jossa lapset oppivat toisen kielen kuulemalla
ja käytttämällä sitä päiväkodin eri tilanteissa, kuten leikissä, ulkoilussa,
ruokailussa, pukemistilanteissa jne. Varhainen täydellinen kileikylpy alkaa
yleensä aikaisintaan sinä vuonna, kun lapsi täyttää neljä vuotta. Lapsilla
on 4–6-vuoitiaana erityinen herkkyyskausi oppia vierasta kieltä. Erityisen
tärkeää on, että henkilö, joka puhuu lapselle vierasta kieltä, puhuu tätä kieltä
äidiikielenään. Myös kielikylpykielen jatkumista heti peruskoulun 1. luokalta
alkaen pidetään tärkeänä. Kajaanissa kielikylpyä on järjestetty 1990-luvulla
seuraavasti: Karusellin päiväkodissa englantia, Variskankaan päiväkodissa
saksaa, Nakertajan päiväkodissa venäjää ja Vanamossa ruotsia. Vieraan kielen
opettajat olivat usein ulkomaalaisia paikkakunnalla asuvia opiskelijoita. Tällä
hetkellä englannin kielikylpyä annetaan yksityisessä Montessorileikkikoulussa.
Päiväkodissa on työskennellyt aidinkielenään englantia puhuva työntekijä. Tällä
hetkellä kielikylpyä on 1 tunti viikossa molemmille lapsiryhmille. Englannin
kielelle ei ole ollut jatkuvuutta perusopetuksen 1. luokalta alkaen, vaan vasta 3.
luokalla.
Valtuustoaloitetta käsiteltiin sivistylautakunnan iltakoulussa 22.2.2017.
Sivistyslautakunta kävi vilkkaan keskustelun asiasta.Yleinen mielipide oli, että
on hyvä asia, että käytetään lapsen herkkyyskautta vieraan kielen oppimiseen.
Se, että kieli opitaan arkipäivän toimintojen ohessa ja että vierasta kieltä
puhuva aikuinen puhuu äidinkielenään kielikylpykieltä, sai myös laajaa
kannausta. Haasteellista lautakunnan mielestä oli se, että vain pienellä osalla
lapsista on mahdollista päästä kielikylpyryhmään ja myös se, että vielä ei
pystytä takaamaan, että kielen opetus jatkuu heti peruskoulun alussa. Myös
henkilökunnan rekrytoinnin haasteellisuus puhututti ja se kuinka järjestetään,
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että kielikylpyä on tarjolla tasapuolisesti kaikille halukkaille ja millä kriteereillä
ryhmään valitaan.
Kajaanin kaupungin varhaiskasvatus ja perusopetus on hakenut 13,2,2017
valtionavustusta kileten opiskelun varhentamiseen ja lisäämiseen
varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Hakemukslle varhaiskasvatukseen
haettiin yhtä osa-aikaista kielikylpyopettajaa eli 20.000 €. Päätös asiasta saatiin
6.3.2017. Hankkeen neljälle kunnalle haettu kokonairahoitus oli yhteensä
304.500 € ja valtionavustusta saatiin 168.422 € eli 55,3 % haetusta rahasta.
Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja Sirpa Kemppainen,
puh. 044 710 1720 tai etunimi.i.sukunimi(at)kajaani.fi.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Saari, Sivistysjohtaja
Lautakunta päättää, että Kajaanin kaupungin varhaiskasvatuksessa
aloitetaan englannin kieleen tutustuminen ja kielikylpytyyppisen toiminnan
kehittäminen saadulla hankerahoituksella. Lautakunta lähettää aloitteen
kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle tiedoksi.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginhallitus, 25.04.2017, § 83
Valmistelijat / lisätiedot:
Sirpa Kemppainen, Tuija Aarnio
Liitteet

1 Liite Kaksikielisen kielikylpypäiväkotiryhmän perustaminen Kajaaniin
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi ja lähettää tiedoksi
kaupunginvaltuustolle.
Päätös
Merkitsi tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto, 29.05.2017, § 25
Valmistelija / lisätiedot:

Kajaanin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
29.05.2017

3/2017

Sirpa Kemppainen
sirpa.i.kemppainen@kajaani.fi
Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja
Liitteet

1 Liite Kaksikielisen kielikylpypäiväkotiryhmän perustaminen Kajaaniin
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi.
Päätös
Merkitsi tiedoksi.
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Sivistyslautakunta, § 42, 19.04.2017
Kaupunginhallitus, § 88, 25.04.2017
Kaupunginvaltuusto, § 26, 29.05.2017
§ 26
Valtuustoaloite koulujen aloitusajankohdan siirtämisestä
KA JDno-2017-128
Sivistyslautakunta, 19.04.2017, § 42
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Rissanen, Mikko Saari
Liitteet

1 Liite Tiedustelu OKM:lle koulujen työ- ja loma-aikoihin liittyen
2 Liite Opetus- ja kulttuuriministeriön vastaus tiedusteluun
Valtuustoaloite koulujen aloitusajankohdan siirtämisen selvittämisestä
329/12.02/2015
KV § 42 21.9.2015
Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Tiina Sarparannan esittämä ja Kajaanin
Kokoomuksen valtuustoryhmän allekirjoittama seuraavan sisältöinen
valtuustoaloite, joka kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 21 §:n mukaisesti
lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi:
"Suomessa on usean vuosikymmenen ajan totuttu aloittamaan koulu
elokuun puolivälissä. Tällöin kesä on meillä kauneimmillaan ja myös muualla
Euroopassa vielä lomaillaan. Tänä kesänä koulujen aloitusajankohdan
siirtämisestä ollut on poikkeuksellisen vilkasta keskustelua, koska alkukesä on
ollut sateisen viileä, kun taas syyskesä puolestaan poikkeuksellisen lämmin.
Joensuun kaupunki teki asiasta tänä syksynä laajan kyselyn, johon tuli yli 2400
vastausta. Vastaajista vajaa puolet oli koululaisten vanhempia, viidennes
oli koululaisia ja opiskelijoita ja kymmenesosa koulujen henkilökuntaa.
Myös elinkeinoelämän edustajilta kysyttiin, mutta heiltä vastauksia kyselyyn
tuli vähän. Kyselyyn vastanneista 70 prosenttia kannatti kesäloman alun
lykkäämistä ja nyt Joensuussa mietitään koulujen kesälomien myöhentämistä.
Koulutuksen ja opetuksen kehittämisen näkökulmasta perusopetuslain
(628/1998) 20.1 §:n 2 kohta antaa mahdollisuuden siirtää koulunkäynnin
aloitusajankohtaa kokeiluluonteisesti enintään kolmeksi vuodeksi. Kokeilulupa
myönnetään opetuksen järjestäjän hakemuksesta. Myös alueellisuus otetaan
huomioon, jos samaan kokeiluun osallistuu useiden opetuksen järjestäjien
kouluja. Tällöin koulut valitaan alueellisesti mahdollisimman edustavasti (HE
205/2002 vp.).
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Elinkeinoelämän keskusliitto, Keskuskauppakamari ja Suomen Yrittäjät
tekivät selvityksen syksyllä 2012 yritysten mielipiteitä koulujen kesälomaajankohdan siirtämisestä. Selvityksen perusteellä ilmeni, että yritykset
kokevat elinkeinoelämän kannalta hyödylliseksi ajatuksen peruskoulun,
lukion ja ammatillisen koulutuksen kesäloman siirtämisestä alkamaan
kaksi viikkoa nykyistä myöhemmin. Puolet elinkeinoelämän järjestöjen
valtakunnalliseen kyselyyn vastanneista yrityksistä arvioi, että loma-aikojen
siirtämisellä olisi positiivinen vaikutus yritystoiminnalle. Myönteisimmin
ajatukseen suhtauduttiin Etelä-Savossa ja Kainuussa.
Juha Sipilän hallituksen strateginen hallitusohjelma ”Ratkaisujen Suomi” ottaa
kokeilut käyttöönsä täysin uudenlaisena työkaluna Suomen kilpailukyvyn
parantamiseksi. Kainuu liitto on linjannut hallitusohjelmaa mukaillen,
että kainuulaisten paikallista osallistumisaktiivisuutta ja uudistumisintoa
tukemalla edistetään kokeilukulttuuria. Maakunnan tavoitteena on parantaa
kainuulaisten mahdollisuuksia työhön ja mielekkääseen tekemiseen, sekä
parantaa työhyvinvointia, toimeentuloa sekä osaamista.
On siis paljon puoltavia syitä sille, miksi koulujen aloittamisajankohdan
myöhentämistä kannattaa selvittää.
Edellä esitetyn perusteella Kajaanin Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää,
että:
1) Kajaanin kaupunki selvittää, miten kajaanilaiset perheet ja paikalliset
yritykset suhtautuvat koulujen aloittamisajankohdan siirtämiseen. Kyselyssä
tulee huomioida myös lasten ja nuorten mielipide.
2) Mikäli selvityksen perusteella koulujen aloitusajankohdan siirtäminen saa
riittävää (yli 50 %) kannatusta, hakee Kajaanin kaupunki opetusministeriöltä
kokeilulupaa koulujen aloittamisajankohdan siirtämiselle."
_________
KH § 204 29.11.2016
(valm. Päivi Rissanen ja Mikko Saari)
Kokoomuksen valtuustoryhmä on tehnyt valtuustoaloitteen, jossa esitetään
selvitettäväksi koulujen lukuvuoden aloitusajankohdan siirtämistä elokuussa
kahdella viikolla nykyistä myöhäisemmäksi.
Perusopetuslain 23 §:ssä on säädetty koulupäivien lukumääräksi 190,
joista vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva
itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Perusopetusasetuksen 7
§:ssä on säädetty Suomessa järjestettävän perusopetuksen lukuvuoden
koulutyön päättymisajankohdaksi viikon 22 viimeinen arkipäivä. Ulkomailla
järjestettävässä opetuksessa ja opetuksessa, jossa työpäivien määrä on
asianomaisen ministeriön perusopetuslain 23 §:n 1 momentin nojalla
myöntämän luvan perusteella mainitussa pykälässä säädettyä suurempi,
opetuksen järjestäjä päättää koulutyön päättymisajankohdasta.
Nykyisen lainsäädännön mukaan opetuksen järjestäjä voi siirtää elokuun
koulun aloitusta kahdella viikolla syyskuun suuntaan siten, että muita lomia
vastaavasti lyhennetään ja otetaan käyttöön lauantain koulupäiviä. Tämä
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tarkoittaisi syyloman lyhentämistä esimerkiksi kolmella päivällä ja kolmea
lauantaikoulupäivää kouluvuoteen sekä lisäksi joululoman lyhentämistä
vähintään neljällä päivällä, jolloin käyttöön saataisiin kymmenen työpäivää.
Kajaanissa lauantaikoulupäivistä on luovuttu jo 2000-luvun alussa, koska
ne ovat taloudellisesti kalliita koulupäiviä; kustannukset kasvavat erityisesti
ruokapalvelujen sekä kuljetusten vuoksi. Yhden lauantaityöpäivän ylimääräiset
kustannukset ovat n. 33.000 €.
Opetus- ja kulttuuriministeriöltä haettavan luvan saaminen koulutyöpäivien
määrän lisäämiseksi mahdollistaisi sen, että opetuksen järjestäjä voi
määrittää itse lukuvuoden koulutyön päättymisajankohdan. Kouluvuoden
työpäivien määrän kasvattaminen edellyttäisi neuvotteluja mm. OA J:n kanssa.
Kustannukset lisääntyisivät huomattavasti palkkakulujen sekä ruoka- ja
kuljetuskustannusten vuoksi.
Järkevintä olisi, että kunta pystyisi koulupäivien määrää kasvattamatta
siirtämään kevätlukukauden päätöstä noin kahdella viikolla eteenpäin ja
vastaavasti jatkamaan kahdella viikolla kesälomaa elokuun loppuun saakka.
Tämä edellyttää kuitenkin lainsäädännön muutosta.
Valtuustoaloitteessa esitettiin, että asiasta tehdään kysely kajaanilaisille
perheille ja yrityksille, jossa heidän suhtautumistaan asiaan. Aloitteessa
jatketaan, että mikäli puolet kyselyyn vastanneista suhtautuu asiaan
myönteisesti, hakee Kajaanin kaupunki kokeilulupaa koulujen
aloittamisajankohdan siirtämiselle.
Perusopetuksessa toteutettiin kysely kajaanilaisille peruskoululaisten
huoltajille, elinkeinoelämän edustajille, peruskoululaisille, peruskoulun
päättäneille opiskelijoille keväällä 2016. Linkki kyselyyn löytyi www.kajaani.fi
etusivulta.
Kaikista kyselyyn vastanneista yli 80 % olisi valmis siirtämään koulujen
alkamis- ja päättymisajankohtaa kahdella viikolla eteenpäin. Peruskoululaiset
ja peruskoulunsa päättäneet suhtautuvat hieman muita varauksellisemmin
siirtoon, kyllä sai heiltä reilut 60 %.
Kyselyyn vastasi 854 vastaajaa. Vastaajista peruskoululaisten huoltajia oli
60,5 %, elinkeinoelämän edustajia 4,7 %, peruskoululaisia 11,2 %, peruskoulun
päättäneitä opiskelijoita 9,5 % ja muita 14,1 %.
Kysymys: Mielestäni koulujen alkamis- ja päättymisajankohtaa tulisi siirtää
kaksi viikkoa nykyistä myöhemmäksi?
Olen
peruskoululaisen huoltaja
elinkeinoelämän edustaja
peruskoululainen
peruskoulun päättänyt opiskelija
muu
Kaikki vastaajat yhteensä

Kyllä
85,0 %
80,0 %
68,8 %
63,0 %
89,0 %
81,4 %

Ei

15,0 %
20,0 %
31,2 %
37,0 %
11,0 %
18,6 %
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On tärkeää huomioida, että koulujen aloittamisajankohdan suunnittelussa
huomioidaan Kainuun opetuksen ja koulutuksen järjestämisen kokonaisuus.
Toiminnallisesti ja taloudellisesti (kuljetus-, ruokapalvelut erityisesti
huomioiden) on tärkeää, että Kainuun koulut ja oppilaitokset noudattavat
yhteisiä työ- ja loma-aikoja. Koulujen alkamisen siirtämisestä kahdella viikolla
on keskusteltu Kainuun opetus- ja sivistystoimen johtajien kokouksessa sekä
kevättalvella 2016 että syksyllä 2016. Lähtökohtaisesti asiaan suhtaudutaan
myönteisesti. Kuitenkin koulutusjärjestelmä on kokonaisuus, jossa yhden
kunnan tai maakunnan lukuvuoden työ- ja loma-aikojen huomattava muutos
sekoittaisi järjestelmää, ja erityisesti päättymisajankohdan siirtäminen
vaikeuttaisi mm. hakeutumista jatko-opintoihin. Lisäksi erityisesti toisen asteen
lukiokoulutus ja lukuvuoden aloitus lukiossa asettaa haasteen muutokselle.
Syksyn sekä myös kevään ylioppilaskirjoitusten ajankohdat pitäisi pystyä
muuttamaan valtakunnallisesti sellaiseksi, että se mahdollistaisi kesäloman
ajankohdan siirron.
Kesäloman ajankohdan muuttaminen niin, että kesäloman pituus säilyy
entisellään (juhannukselta syyskuun alkuun) olisi pedagogisesti sekä
myös alueiden yritysten talouden kannalta järkevää. Kajaanin kaupungin
perusopetuksen ei kuitenkaan kannata yksin muuttaa koulujen työ- ja lomaaikoja vaan muutoksen tulisi koskettaa myös toista astetta, jossa kuitenkin
lukioiden tarpeet määrittävät työ- ja loma-aikojen määrittymistä.
Koska perusopetuksen koulujen lukuvuosi on säädetty asetuksella
päättymään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä, vaatii lukuvuoden
päättymisen siirtäminen kahdella viikolla (esim. viikon 24 viimeiseksi
arkipäiväksi) asetusmuutoksen. Mikäli muutosta halutaan, on tehtävä aloite
asetuksen muuttamiseksi. Koska perusopetus on osa valtakunnallista
koulutusjärjestelmää, on syytä tarkastella muutoksen mahdollisuutta koko
järjestelmän kannalta.
Lisätietoja asiasta antaa perusopetuksen ja nuorisopalveluiden tulosalueen
johtaja Päivi Rissanen puh. 044 7100 611 tai sähköposti muotoa
etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.
Kaupunginjohtajan esitys: Koulujen ja oppilaitosten työ- ja loma-aikojen
muuttaminen edellyttäisi koko koulutusketjun mukaantuloa muutoksen tai
laajempaa lainsäädännön muutosta kuin pelkkää kuntakohtaista kokeilua.
Tämän vuoksi kaupunginhallitus toteaa valtuustoaloitteeseen liittyen, ettei
Kajaanin kaupunki hae erillistä kokeilulupaa perheille ja yrityksille tehdyn
kyselyn tuloksesta huolimatta.
Kaupunginhallitus merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen
tiedoksi ja saattaa asian edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.
Kaupunginhallitus: Merkitsi tiedoksi.
_________
KV § 72 12.12.2016
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Kaupunginvaltuusto: Keskustelun aikana valtuutettu Tiina Sarparanta esitti
Toivo Sistosen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti palauttaa asian sivistyslautakunnan
valmisteltavaksi."
_________
SIVLTK 19.4.2017
(valm. Päivi Rissanen ja Mikko Saari)
Kajaanin kaupunginvaltuusto palautti valtuustoaloitteen sivistyslautakunnan
valmisteltavaksi. Aiempi valtuustoaloitteen käsittely ja siihen liittyvä esittely
on tämän esittelytekstin osana. Tässä sivistyslautakunnan käsittelyssä
tarkennetaan aiempaa esittelytekstiä. Palautuksen jälkeen aiheesta on
kysytty uudelleen kantaa Kainuun kuntien sivistysjohtajilta sekä toisen
asteen koulutusliikelaitokselta: miten ao. toimijat arvioivat aloitteen
toteuttamisen mahdollisuuksia. Tiedustelu sekä saadut palautteet ovat
tämän tekstin oheisliitteenä. Lisäksi kantaa asiaan on tiedusteltu opetus- ja
kulttuuriministeriöstä. Myös tämä vastaus on liitteissä.
Kainuussa koulujen työ- ja loma-ajat ovat laadittu 2000-luvun ajan
mahdollisimman yhtenäisinä. Monessa kunnassa peruskouluissa ja lukioissa
on yhteisvirkoja, mikä edellyttää että toisella asteella ja peruskouluissa
lukuvuoden alkamis- ja päättymisajankohdat ovat yhtenäiset. Muista kunnista
kuljetaan toisen asteen opintoihin Kajaaniin, mikä edellyttää osaltaan myös
aikojen yhtenäisyyden huomiointia Kainuun alueella. Aloitteessa esitetyn
mukainen toiminta edellyttää, että myös muut kunnat olisivat mukana.
Lisäksi asiaa on huomioitava valtakunnallisesti mm. ylioppilaskirjoitusten sekä
yhteisvalintojen näkökulmista. Nämä huomioitavat näkökulmat tulevat ilmi
myös kuntien sivistysjohtajien sekä koulutusliikelaitoksen johdon antamissa
palautteissa. Yhden kunnan kokeiluna ja yhdellä kouluasteella asiaa ei täten
nähdä toteuttamiskelpoisena.
Opetus- ja kulttuuriministeriölle lähetettiin tiedustelu Perusopetuslain
(628/1998) 20 §:n mukaisesta mahdollisuudesta järjestää kokeilu koulutuksen
tai opetuksen kehittämiseksi sekä kouluvuoden työajan siirtämisestä. Saadun
vastauksen mukaan kokeilujen tulee olla pedagogisesti perusteltuja. Esimerkki
pedagogisesti perustellusta kokeilusta olisi esimerkiksi kielipainotteisen
opetuksen laajentaminen kesäksi, jossa oppilaat saisivat mahdollisuuden
lähteä kesäaikaan esimerkiksi vaihtoon harjoittamaan kielitaitoaan
autenttisiin ympäristöihin. Valtuustoaloitteessa perustellaan koulutyön aikojen
muutostarvetta ilmastollisilla tekijöillä, loma-aikojen yhdenmukaistamisella
muun Euroopan kanssa sekä elinkeinoelämän tarpeilla, jotka eivät ole sellaisia
pedagogisia perusteita, joita mahdollisella kokeilulla perustellusti tuettaisiin.
Ministeriöllä ei vastauksen mukaan ole suunnitteilla koulun työaikaa tai koulun
käynnin aloittamisajankohtaa koskevaa kokeilua. Vastauksessa on todettu,
että hallitusohjelman mukainen normien purkaminen ja kuntakokeilut eivät
anna mahdollisuutta kokeiluluvan saamiseen kevyemmillä perusteilla, vaan
kokeilussa noudatetaan perusopetuslain säännöksiä.
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Ehdotus
Esittelijä: Mikko Saari, Sivistysjohtaja
Lautakunta toteaa, että Kajaanissa ei ole edellytyksiä toteuttaa
valtuustoaloitteen mukaista koulujen työ- ja loma-aikojen muutosta / kokeilua.
Aloite on sisällöltään kuitenkin kannatettava. mutta sen toteuttaminen
edellyttäisi koulujen työ- ja loma-aikojen uudistamista koko maassa
yhtäaikaisesti.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginhallitus, 25.04.2017, § 88
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Rissanen, Tuija Aarnio
Liitteet

1 Liite Tiedustelu OKM:lle koulujen työ- ja loma-aikoihin liittyen
2 Liite Opetus- ja kulttuuriministeriön vastaus tiedusteluun
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi
kaupunginvaltuustolle.
Päätös
Merkitsi tiedoksi.
Hannu Juntunen toimi puheenjohtajana tämän asian kohdalla.

Kaupunginvaltuusto, 29.05.2017, § 26
Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Rissanen
paivi.rissanen@kajaani.fi
Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden tulosalueen johtaja
Liitteet

1 Liite Tiedustelu OKM:lle koulujen työ- ja loma-aikoihin liittyen
2 Liite Opetus- ja kulttuuriministeriön vastaus tiedusteluun
Ehdotus
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Kaupunginvaltuusto merkitsee asian tiedoksi.
Päätös

Merkitsi tiedoksi.
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Ympäristötekninen lautakunta, § 39, 03.05.2017
Kaupunginhallitus, § 98, 16.05.2017
Kaupunginvaltuusto, § 27, 29.05.2017
§ 27
Valtuustoaloite Veneiden vesille laskuluiska entisen Huvipuiston alueelle
KA JDno-2017-384
Ympäristötekninen lautakunta, 03.05.2017, § 39
Valmistelijat / lisätiedot:
Timo Soininen
timo.soininen@kajaani.fi
Tekninen johtaja
Liitteet

1 Liite Veneen laskuluiskan sijaintikartta
Kaupunginvaltuusto 12.12.2016, § 76:
Pöytäkirjaan merkittiin Kajaanin sosialidemokraatit ry valtuustoryhmän
allekirjoittama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite, joka kaupunginvaltuuston
työjärjestyksen 21 §:n mukaisesti lähetettiin kaupunginhallitukselle
valmisteltavaksi:
"Kajaanin kaupunki on järjestänyt veneiden vesille laskemista varten
luiskapaikkoja mm. Kauppatorin rantaan ja Petäisenniskaan. Kauppatorin
rannassa tai edes kohtuullisella etäisyydellä ei ole pysäköintitilaa
venetrailereille ja niiden vetoautoille. Lisäksi tämän luiskan käyttäjät ovat
kertoneet, että pienemmille autoille vetoluiska on liian jyrkkä.
Petäisenniskan venesatama on lukittujen porttien takana, joten siellä sijaitseva
vetoluiska ei sovellu tilapäiskävijän veneen Kajaaninjokeen laskupaikaksi.
Entisen Huvipuiston alue sopisi mainiosti ns. ylävesille suuntaavien
pienveneiden vesille laskupaikaksi. Alue rajoittuu Kajaaninjokeen ja siinä on
runsaasti tyhjää tilaa venetrailereiden tilapäispysäköintialueeksi. Koska muita
rakennelmia ei tarvita, kuin veneluiskan rakentaminen, tulevaisuudessa alueen
mahdollinen muuhun käyttöön ottaminen on yhtä vaivatointa kuin nytkin.
Edellä kerrottuun viitaten, me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että
Kajaanin kaupunki rakentaa Kajaaninjokeen pienveneiden vesille laskuluiskan
entisen Huvipuiston alueen rantaan."
Kainuun Prikaati on rakentanut Petäisenniskaan omia koulutustarpeitaan
varten kaksi sorapintaista veneiden laskuliuskaa. Kainuun Prikaatin kanssa
allekirjoitetun alueiden käyttösopimuksen mukaan kajaanilaisilla on oikeus
käyttää näitä laskuluiskia silloin, kun Kainuun Prikaati ei niitä itse tarvitse.
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Sorapintaisen laskuliuskan käyttäminen pienveneiden vesille laskemiseen
on hankalaa. Tähän tarkoitukseen käytettävän laskuliuskan tulee olla
betonipäällysteinen. Kainuun Prikaatin kanssa alkuvuodesta käydyissä
neuvotteluissa on sovittu, että kaupunki voi päällystää eteläisimmän
laskuliuskan betonielementillä ja rakentaa tarvittaessa paremman pääsytien
liuskalle. Laskuluiskan käyttöoikeutta ei muuteta aiemmin sovitusta.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Timo Soininen, p. 044 7100 263 tai
etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Soininen, Tekninen johtaja
Ympäristötekninen lautakunta päättää, että liitekarttaan merkityn veneiden
laskuluiskan kunnostamiseen pienveneiden laskuluiskaksi varataan
investointimääräraha vuoden 2018 talousarvioon. Mikäli määräraha
on valtuuston hyväksymässä vuoden 2018 talousarviossa, laskuluiska
kunnostetaan pienveneiden laskuun sopivaksi kesällä 2018.
Tämä päätös saatetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tietoon.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginhallitus, 16.05.2017, § 98
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Veneen laskuluiskan sijaintikartta
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee ympäristöteknisen päätöksen tiedoksi ja vie sen
edelleen kaupunginvaltuuston tietoon.
Päätös
Merkitsi tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto, 29.05.2017, § 27
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Valmistelija / lisätiedot:
Jari Kauppinen
jari.kauppinen@kajaani.fi
Suunnittelupäällikkö
Liitteet

1 Liite Veneen laskuluiskan sijaintikartta
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi.
Päätös
Merkitsi tiedoksi.
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Kaupunginhallitus, § 89, 25.04.2017
Kaupunginvaltuusto, § 28, 29.05.2017
§ 28
Tilintarkastajan laatima selvitys Kajaste-hankkeesta
KA JDno-2017-431
Kaupunginhallitus, 25.04.2017, § 89
Valmistelijat / lisätiedot:
Taina Juntunen, Tuija Aarnio
Tarkastuslautakunta 24.4.2017 § 25:
"Kajaanin kaupunki on tilannut talous- ja palkkahallinnon palvelut 1.1.2017
alkaen Kunnan Taitoa Oy:ltä (Kajaste-hanke). Kuntien Tiera Oy on tehnyt
tietojärjestelmiin vaadittavat työt. Hallintojohtaja Tuija Aarnio antoi 11.4.2017
kokouksessa selvityksensä Kajaste-hankkeen toteutuksesta.
JHT/KHT Antti Kääriäinen esitteli tarkastuslautakunnalle 11.4.2017
yhteenvedon Kajaanin kaupungin ja sen liikelaitosten tilikauden 2016
tarkastuksesta. Tilintarkastajan raportti on JulkL 24.1 §:n 15-kohdan
perusteella salassa pidettävä asiakirja. Raportin johdosta tarkastuslautakunta
päätti tilata KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:ltä erityistarkastuksen ja
lausunnon Kajaste-hankkeesta. KPMG:n erityistarkastus on rajattu aikavälille
17.11.2015-31.3.2017. Lautakunnan valtuuttamana puheenjohtaja Markku
Tolonen on 12.4.2017 allekirjoittanut toimeksiantokirjeen KPMG Julkishallinnon
Palvelut Oy:n kanssa. Toimeksiantokirjeessä on sovittu toimeksiannon
sisältö, aikataulu ja asiakkaan vastuut sekä KPMG:n henkilöstö ja resurssit
erityistarkastuksen suorittamiseen.
Toimeksiantotyön tulee olla valmiina 21.4.2017 klo 16 mennessä.
Tilintarkastaja esittelee selvitystyön tuloksen kokouksessa.
Lisätietoja asiasta antaa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Markku Tolonen,
puh. 040 568 2585 tai sähköposti: ruuperi(@)suomi24.fi.
Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta keskustelee ja päättää
tilintarkastusyhteisön laatiman selvityksen pohjalta jatkotoimista.
Päätös: Merkittiin, että Sanna Kemppinen saapui kokoukseen klo 10.31 tämän
asian käsittelyn aikana ja poistui klo 12.11.
Merkittiin, että tarkastuslautakunta piti tauon klo 12.11-13.00.
Puheenjohtaja teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen.
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Tarkastuslautakunta toteaa KPMG:n tekemän erityistarkastusraportin Kajastehankkeen kustannusarvion ylittymisestä (21.4.2017 Antti Kääriäinen), selvitys
hankkeen toteutuksesta (11.4.2017 hallintojohtaja Tuija Aarnio) ja suullisten
kuulemisten perusteella seuraavaa:
Kajaste-hankkeeseen liittyvät (pää)sopimukset Tiera Oy/Taitoa Oy ja niiden
noudattaminen
KPMG:n 21.4.2017 raportin mukaan projektista ei ollut kokonaissuunnitelmaa
(tätä projektia varten olevaa projektisuunnitelmaa), vastuunjakotaulukko RACImatriisi puuttui, Kajaanin kaupunki on hankkinut Tieralta projektipalvelut
Tiera ERP-palvelujen käyttöönottoa varten (projektinjohtaja) ja työn sisältöä
vaatimuksineen/vastuineen ei ole kirjallisesti dokumentoitu. Muun muassa
edellä mainitut keskeiset puutteet ovat johtaneet puutteelliseen raportointiin,
puutteelliseen seurantaan, puutteelliseen reklamointiin ja puuttteelliseen
projektin kokonaisjohtamiseen.
Kaupunginvaltuuston Kajaste-hankkeeseen liittyvien päätösten ja
hallintosäännön noudattaminen ja kaupunginhallituksen antamien
talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden noudattaminen
Kaupunginhallitus on 17.11.2015, 229 §, päättänyt hankkia henkilöstö- ja
taloushallinnon tukipalvelut 1.1.2017 alkaen Kuntien Taitoa Oy:ltä ja irtisanoa
Kainuun Sotelta vastaavat palvelusopimukset 1.1.2017 alkaen. Valtuusto on
hyväksynyt 1 milj. euron investointimäärärahan 7.12.2015, 63 §, vuoden 2016
talousarvion.
Kaupunginhallitus on käsitellyt 26.1.2016, 19 §, Kajaste-hankkeeseen liittyvät
sopimukset. Hankkeen kokonaiskustannusarvioksi arvioitu noin 1 milj. euron
määräraha on varattu v. 2016 talousarvioon kertainvestointina, jatkuvan
palvelun alkuvaiheen palvelulaajuudella 190 000 euroa/vuosi ja nousevat
käyttöönotettavien järjestelmien määrän noustessa tasolle 270 000 euroa/
vuosi. Taitoan vuosikustannus vuodelle 2017 on 892 800 euroa.
Palvelutuotannon lähtökohtana on se, että kaupunki saa sopimuksen mukaiset
vähintään kaikki ne palvelut, jotka on aiemmin saatu Kainuun Sotelta
Kaupunginhallitus on päättänyt 13.9.2016, 144 §, siirtää talousarviossa 2016
investointikohdassa "irtain omaisuus" kaupunginhallituksen toimialalla olevat
määrärahat yhteensä 450 000 euroa Taitoa/Tiera kertainvestointiin.
Kaupunginhallitus esittää 14.3.2017, 53 §, kaupunginvaltuustolle Kajastehankkeen investointimäärärahan korottamista 1 194 129,60 eurolla.
Tieto ylittymisestä on ollut keväällä 2016 ja viimeistään 1.11.2016, ja kun
pääkirjan mukaan määräraha on ylittynyt, olisi talousarviomuutos tullut viedä
kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
Mahdolliset toimivallan ylitykset Kajaste-hankkeen yhteydessä
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Projektipäälliköitä Erja Niittyviita, Sanna Kemppinen ja Tuula Romppanen ei ole
virallisesti nimetty, eikä heidän vastuitaan ole määritelty, joten näin ollen he
eivät ole voineet ylittää toimivaltaa. Heikki Mattila on nimetty sopimuksessa
projektijohtajaksi, mutta hänen vastuitaan ei ole tarkemmin yksilöity eikä
dokumentoitu, joten toimivallan ylitystä ei voida tutkia hänen osaltaan.
Mattilan sopimuksen on allekirjoittanut hallintojohtaja Tuija Aarnio, sopimusta
ei ole käsitelty kaupunginhallituksessa, ja näin ollen ei ole voitu todentaa Tuija
Aarnion toimivaltaa asiassa.
Kaupunginjohtaja Jari Tolonen on toiminut Kajaste-hankkeen
kaupunginhallituksen esittelijänä, ja hänellä ei ole ollut aktiivista roolia
hankkeessa. Kaupunginhallituksen johtosäännön 10 §:n mukaan
kaupunginjohtajan tehtävä on myös valvoa toimialojen ja keskushallinnon
toimintaa sekä valmistelua niin luottamuselin- kuin viranhaltijatoiminnan
osalta. Kaupunginhallituksen esittelijänä kaupunginjohtaja on osaltaan
vastuussa siitä, että talousarvion ylitykset tuodaan kaupunginhallituksen
käsiteltäväksi viipymättä.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen noudattaminen
Kajaste-hanketta on seurattu 31.10.2016 ja raportoitu kaupunginhallitukselle.
Talouden seurantaraporttia ei ole käsitelty kaupunginhallituksessa
30.11.2016 ja 31.12.2016 tilanteessa, jolloin talousarvion ylitys on
tapahtunut. Erityistarkastuksessa on havaittu joitain puutteita sopimusten
noudattamisessa ja päätöksentekoprosessissa; talousarviomuutosta ei ole
viety käsittelyyn ajoissa ja kaikkia hankkeeseen liittyviä päätöksiä ei löytynyt.
Myös laskuja on hyväksytty vielä määrärahojen ylittymisen jälkeen ja laskuista
ei ole reklamoitu kustannusten ylittyessä.
Kaupunginhallituksen talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan laskujen
oikeellisuudesta ja määrärahan riittävyydestä on vastuussa laskujen hyväksyjä.
Kajaste-hankkeen kaikki laskut on hyväksynyt hallintojohtaja Tuija Aarnio.
Kajaste-hankkeeseen on alunperin varattu talousarviossa 1 milj. euroa.
31.3.2017 on kulunut 3,0 milj. euroa investointiin ja 0,26 milj. euroa
käyttötalouteen.
Tarkastuslautakunta kysyy kaupunginhallitukselta:
1. Mikä on hankkeen lopullinen kustannus tai luotettava ennuste
kustannuksista.
2. Toteutuuko 26.1.2016, 19 §, kaupunginvaltuuston palvelutuotannon
lähtökohta, että kaupunki saa sopimuksen mukaisesti vähintään kaikki ne
palvelut, mitä on aiemmin saatu Kainuun Sotelta sopimuksen mukaisin hinnoin
huomioiden Kajaanin kaupungille siirtynyt lisätyö.
3. Kehottaa kaupunginhallitusta neuvotteluun Tieran ja Taitoan välillä
raportissa olevien erimielisyyksien ratkaisemiseksi ja reklamointiin.
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4. Miten harkinnanvaraisiin virkavapauksiin tulisi suhtautua jatkossa.
5. Miksi hankkeesta päätettäessä ei huomioitu Arviointikertomuksen 2015,
sivut 7 ja 23, tarkastuslautakunnan kehotusta huolellisempaan valmisteluun
ennen hankkeisiin ryhtymistä.
6. Aiheuttaako puutteellinen valmistelu ja ohjeistuksen laiminlyönti
vastuullisille viranhaltijoille moitteita tai muita sanktioita.
7. Kaupunginhallitus harkitsee, onko tarkoituksenmukaista jatkaa
henkilöstöhallinnon Populus/HR SAP:n kehittämistä ja käyttöönottoa, vai olisiko
syytä siirtyä Populus-palkanlaskentajärjestelmän käyttöön.
8. Miten kaupunginhallitus on varautunut henkilöstöresurssien (5,3 htv)
lisäämiseen, mikäli HR SAP-järjestelmän käyttöönottoa jatketaan.
Lautakunta hyväksyi puheenjohtajan muutetun päätösehdotuksen ja
päätti, että tilintarkastajan raportti voidaan julkaista kokouksen jälkeen
tilintarkastusyhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n luvalla."
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee tilintarkastajan laatiman
erityistarkastusraportin tiedoksi ja vie sen edelleen tiedoksi
kaupunginvaltuustolle.
Tarkastuslautakunnan kysymyksiin vastaaminen ja toimenpiteisiin
ryhtyminen laitetaan keskushallinnon valmisteluun.
Päätös
Hyväksyi.
Hannu Juntunen toimi puheenjohtajana tämän asian kohdalla.

Kaupunginvaltuusto, 29.05.2017, § 28
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Liitteet

1 Erityistarkastusraportti_Kajaanin kaupunki Kajaste hanke KPMG 21042017
Ehdotus
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Kaupunginvaltuusto merkitsee tilintarkastajan laatiman
erityistarkastusraportin tiedoksi.
Päätös
Merkitsi tiedoksi.
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Kaupunginhallitus, § 92, 16.05.2017
Kaupunginvaltuusto, § 29, 29.05.2017
§ 29
Kajaani-Sotkamo rakennemallin hyväksyminen
KA JDno-2017-814
Kaupunginhallitus, 16.05.2017, § 92
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Hämäläinen
risto.i.hamalainen@kajaani.fi
Kansliapäällikkö
Liitteet

1 Liite Kajaani-Sotkamo rakennemalli, luonnos
Kajaanin kaupunginhallitus ja Sotkamon kunnanhallitus käynnistivät
lokakuussa 2015 Kajaani-Sotkamo rakennemallin valmistelun yhtäpitävillä
päätöksillään. Rakennemalli on yksi osa kuntien välisen yhteistyön lisäämistä,
joka kunnat sopivat Kainuun kuntarakenneselvityksen jatkotoimenpiteenä.
Kuntarakenneselvitys totesi, että Kainuun vahvin kasvuakseli on Kajaani –
Sotkamo, ja Kainuun menestymisen ja houkuttelevuuden ratkaisee, miten
nämä kunnat löytävät yhteisen kehittämisen sävelen.
Rakennemalli on kuntien yhteinen näkemys niistä tulevaisuuden
kehittämiskohteista ja yhteistyömahdollisuuksista, joilla voidaan edistää
alueen kasvua, kilpailukykyä ja palvelurakenteen toteutusta. Se ei ohjaa
maakäyttöä tai kunnan muita toimia juridisesti, mutta kertoo kuntien yhteisen
näkemyksen pitkän tähtäimen kehittämisperiaatteista. Kuntien sitoutuminen
rakennemallissa tehtäviin ratkaisuihin tehdään valtuustoissa.
Rakennemallin konsulttityön tekijäksi valittiin tarjouskilpailun perusteella
Sweco Ympäristö ja konsulttina toimi kehitysjohtaja Kimmo Vähäjylkkä.
Valmistelu käynnistettiin kuntien hallitusten yhteisellä tavoitetyöpajalla.
Valmistelun aikana on ollut useita muita työpajoja ja konsultti on kuullut
keskeisiä sidosryhmiä eri tilaisuuksissa. Valmistelun ohjausryhmänä toimi
kuntien luottamushenkilöjohto ja kuntajohtajat. Valmistelutyöryhmän
muodostivat kuntien keskeiset viranhaltijat. Viimeisessä vaiheessa
rakennemalliluonnos on käsitelty kuntien valtuustojen iltakoulu/
esittelytilaisuuksissa, joiden perusteella liitteenä oleva rakennemalliehdotus
4.5.2017 on viimeistelty.
Kajaani – Sotkamo kuntaparin rakennemalli on tehty yhteisen MALPEkehittämisen tiekartaksi, jossa yhteistyösisältöjä ovat mm. kuntien väliset
työmatka- ja asiointiliikenteen yhteydet, Vuokatin matkailun ja muun
seudun elinkeinotoiminnan kehityksen ja toimintaympäristöjen kehityksen
tukeminen, virkistysmahdollisuuksien parantaminen, palvelujen kehittäminen.
Rakennemalli lähtee enemmän hakemaan ratkaisuja seudun toiminnallisiin
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kehittämishaasteisiin, mutta niitä tarkastellaan myös maankäytön ja
kaavoituksen tiivistyvän yhteistyön kautta. Rakennemallin tultua hyväksytyksi
se sisällytetään mukaan kuntastrategioihin ja talousarvioihin osana KajaaniSotkamo yhteistyötä.
Rakennemallin eri pohjavaihtoehdoista on syntynyt liitteessä esitetty
yhdistelmämalli. Siinä on hahmotettu yhteinen näkemys Kajaanin
kehittämiseen kaupunkikeskuksena, Vuokatin matkailukeskuksen kasvun
edellytyksiin ja Sotkamon kuntakeskuksen palveluihin sekä maaseudun
elinvoimaisten kylien tukemiseen. Kuntien välinen kehityskäytävä muodostuu
Nuasjärven eteläpuoliseen valtatie 6:n liikennekäytävään. Rakennemallin
lopuksi on ehdotus toimenpiteistä rakennemallin toteuttamiseksi.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä
olevan Kajaani-Sotkamo rakennemallin.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginvaltuusto, 29.05.2017, § 29
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Kajaani-Sotkamo rakennemalli, luonnos
Ehdotus
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä
olevan Kajaani-Sotkamo rakennemallin.
Päätös
Hyväksyi.
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Kaupunginhallitus, § 94, 16.05.2017
Kaupunginvaltuusto, § 30, 29.05.2017
§ 30
Vuoden 2017 talousarvion muutos/Teatteritalon valokaluston uusiminen
työturvallisuusmääräysten mukaiseksi
KA JDno-2017-515
Kaupunginhallitus, 16.05.2017, § 94
Valmistelijat / lisätiedot:
Eeva Suomalainen
eeva.suomalainen@kajaani.fi
Talousjohtaja
Kajaanin kaupunginteatterin valokaluston uusiminen työsuojelumääräysten
mukaiseksi -asiaa on käsitelty vuonna 2016, jolloin kaupunginvaltuusto
on päättänyt myöntää 25 000 euron määrärahan teatterin rikkoutuneen
himmenninkaapin uusimiseen. Samassa yhteydessä on päätetty, että
valokaluston uusimisasiaan palataan talousarvion 2017 valmistelun
yhteydessä.
Kajaanin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 12.12.2016 § 75 talousarvion
vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuosille 2018-2019. Talousarviossa 2017
Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitoksen investointiosaan on hyväksytty 134
000 euron investointimeno valokaluston uusimista varten. Määrärahavarausta
ei kuitenkaan ole tehty kaupungin eikä teatterin käyttötalousmenoihin. Mikäli
teatterin investointi toteutetaan, täytyy se toteuttaa kaupungin myöntämällä
toiminta-avustuksella.
Teatterin valokaluston uusiminen on perusteltua työturvallisuuden
parantamiseksi sekä teatterin toimintaedellytysten turvaamiseksi.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2017
talousarvioon myönnetään lisämääräraha 134 000 euroa kaupunginteatterin
valokaluston uusimiseen.
Määräraha 134 000 euroa myönnetään kaupunginhallituksen toimialalle
keskushallinnon kustannuspaikalle kohtaan avustukset ja se myönnetään
teatterille toiminta-avustuksena.
Päätös
Hyväksyi.
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Kaupunginvaltuusto, 29.05.2017, § 30
Valmistelija / lisätiedot:
Eeva Suomalainen
eeva.suomalainen@kajaani.fi
Talousjohtaja
Asian aikaisempi käsittely oheisliitteenä.
Ehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2017
talousarvioon myönnetään lisämääräraha 134 000 euroa kaupunginteatterin
valokaluston uusimiseen.
Määräraha 134 000 euroa myönnetään kaupunginhallituksen toimialalle
keskushallinnon kustannuspaikalle kohtaan avustukset ja se myönnetään
teatterille toiminta-avustuksena.
Päätös
Hyväksyi.
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Kaupunginhallitus, § 95, 16.05.2017
Kaupunginvaltuusto, § 31, 29.05.2017
§ 31
Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n lainaehtojen muutos
KA JDno-2017-780
Kaupunginhallitus, 16.05.2017, § 95
Valmistelijat / lisätiedot:
Eeva Suomalainen
eeva.suomalainen@kajaani.fi
Talousjohtaja
Kajaanin kaupunginvaltuusto on päättänyt 12.12.2016 § 70 myöntää Kajaanin
Teknologiakeskus Oy:lle omavelkaisen takauksen Kuntarahoitus Oyj:n viiden
miljoonan euron lainalle. Lainalla on 10 vuoden kiinteä korko ja laina-aika
on 20 vuotta. Korkoindikaatio 26.10.2016: 1,030 % sisältäen marginaalin.
Kaupunki perii vuosittain 0,5 %:n takausprovision, joka lasketaan kulloinkin
jäljellä olevalle pääomalle.
Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n hallitus on päättänyt kokouksessaan 30.3.2017
§ 4, että Kuntarahoitus Oyj:ltä nostettavan lainan korko muutetaan viiden
vuoden varainhankintakustannuskoroksi, marginaalin ollessa ensimmäiset
10 vuotta 0,70 % ja siitä eteenpäin 0,85 %. Kuntarahoitus Oyj edellyttää, että
viitekoron muuttamiseen on pyydettävä Kajaanin kaupungin hyväksyntä.
Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n lainan viitekoron muuttaminen on perusteltua,
koska sillä saavutetaan kustannusetua verrattuna alkuperäiseen päätökseen.
Ehdotus
Esittelijä: Tuija Aarnio, Hallintojohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Kajaanin
Teknologiakeskus Oy:n viiden miljoonan euron lainan (myöntäjä: Kuntarahoitus
Oyj) takauspäätöksen muutoksen siten, että lainan viitekorko muutetaan viiden
vuoden varainhankintakustannuskoroksi, marginaalin ollessa ensimmäiset 10
vuotta 0,70 % ja siitä eteenpäin 0,85 %.
Päätös
Hyväksyi.
Jari Tolonen ja Timo Kananen poistuivat esteellisenä asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi Teknologiakeskus Oy:n hallituksen jäseninä.
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Kaupunginvaltuusto, 29.05.2017, § 31
Valmistelija / lisätiedot:
Eeva Suomalainen
eeva.suomalainen@kajaani.fi
Talousjohtaja
Ehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Kajaanin
Teknologiakeskus Oy:n viiden miljoonan euron lainan (myöntäjä: Kuntarahoitus
Oyj) takauspäätöksen muutoksen siten, että lainan viitekorko muutetaan viiden
vuoden varainhankintakustannuskoroksi, marginaalin ollessa ensimmäiset 10
vuotta 0,70 % ja siitä eteenpäin 0,85 %.
Päätös
Hyväksyi.
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Kaupunginhallitus, § 86, 25.04.2017
Kaupunginvaltuusto, § 32, 29.05.2017
§ 32
Toimikaudeksi 2017 - 2021 valitut kaupunginvaltuutetut
KA JDno-2017-11
Kaupunginhallitus, 25.04.2017, § 86
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Vaalilain 95 §:n perusteella Kajaanin kaupungin keskusvaalilautakunta on
lähettänyt tiedoksi oheiset luettelot huhtikuun 9. päivänä 2017 suoritetuissa
kunnallisvaaleissa valituiksi tulleista valtuutetuista ja näiden varajäsenistä.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi ja saattaa kaupunginvaltuuston tietoon.
Päätös
Merkitsi tiedoksi.
Hannu Juntunen toimi puheenjohtajana tämän asian kohdalla.

Kaupunginvaltuusto, 29.05.2017, § 32
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi.
Päätös
Merkitsi tiedoksi.
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§ 33
Valtuustoaloite Terrorismitorjunnan huomioiminen kaupunkisuunnittelussa
KA JDno-2017-956
Pöytäkirjaan merkittiin perussuomalaisten valtuutettujen, Teemu Niva,
Eila Aavakare, Pertti Ahlqvist, Eija Hakkarainen, Pentti Kettunen ja Jussi
M. Hyry, seuraavan sisältöinen valtuustoaloite, joka kaupunginvaltuuston
työjärjestyksen 21 §:n mukaisesti lähetettiin kaupunginhallitukselle
valmisteltavaksi:
"Kajaanin kaupunki on viime vuosien aikana panostanut kaupunki
keskustan viihtyisyyteen sekä pyrkinyt luomaan lisää eloa keskustan
alueelle. Vuosittaisista isoista tapahtumista voitaneen mainita vappu sekä
Markkinakatu.Näistä tapahtumista erityisesti markkinakatu vetää tiiviille
alueelle tuhansittain ihmisiä.
Kajaani ei kuitenkaan voi ummistaa silmiään maailmalla tapahtuvilta
terroriteoilta, joissa hyökkäykset kohdistuvat nimenomaan isoihin tiiviisiin
väkijoukkoihin. Teot ovat toteutettu muun muassa ajamalla raskaalla
ajoneuvolla väkijoukkoon.
Tapahtumien turvaamiseksi on ryhdytty käyttämään raskaita ajoneuvoja
teiden tukkeina. Näin on toimittu mm. Tampereella Tapparan voitonjuhlien
yhteydessä. Näin ollen turvallisuuteen liittyvät kustannukset tulee nousemaan
voimakkaasti.
Koska tapahtumien turvallisuudesta vastaa aina järjestäjä, niin kustannusten
nousu voi estää pienemmiltä toimijoilta tapahtumien järjestämisen.
Koska kokoontumislain (530/1999) 4 § velvoittaa julkista valtaa turvaamaan
ja edistämään oikeutta kokoontua ilman häiriöitä, niin tämän vuoksi me
allekirjoittaneet esitämme, jotta kaupunkisuunnittelussa otetaan huomioon
paremmin terrorismiin ja turvallisuuteen liittyvät näkökohdat.
Lisäksi esitämme, jotta kauppakadun kävelykatuosuudella penkit ja
kukkaistutuksiin käytettävät materiaalit suunnitellaan ja asennetaan kiinteiksi
siten, että ne merkittävästi hidastavat tai estävät ajoneuvoin tehtävän terroriiskun. Suunnittelussa on otettava huomioon pelastustoimen toiveet."
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Kunnallisvalitus
§18, §21, §22, §23, §24, §29, §30, §31
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
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa. Asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai
erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä
tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.

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

Kajaanin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
29.05.2017

3/2017

55 (56)

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 250 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain
7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.
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Muutoksenhakukielto
§19, §20, §25, §26, §27, §28, §32, §33
Muutoksenhakukielto
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

