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§ 73
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.
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§ 74
Pöytäkirjan tarkastus
Hallintosäännön 147 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä
tavalla.
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia, ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi,
tarkastetaan pöytäkirja sähköpostikuittauksin kokousta seuraavana torstaina. Tällöin
pöytäkirjan tarkastavat vuorollaan toimielimen kaksi jäsentä sukunimensä mukaisessa
aakkosjärjestyksessä.

Ehdotus
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
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Tarkastuslautakunta, § 34,31.08.2021
Kaupunginhallitus, § 198,07.09.2021
Kaupunginvaltuusto, § 75, 20.09.2021
§ 75
Tarkastuslautakunnan jäsenten muutos toimikaudelle 2021 – 2025
KAJDno-2021-405
Tarkastuslautakunta, 31.08.2021, § 34
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 9.8.2021 päättänyt tarkastuslautakunnan
toimikaudesta ja kokoonpanosta. Varapuheenjohtajan ja hänen varajäsenensä osalta
toimielimen kokoonpano tulee uudelleen käsiteltäväksi kaupunginvaltuuston
syyskuun kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Toni Raesalmi
Tarkastuslautakunta merkitsee kaupunginvaltuuston päätöksen tiedoksi ja tulevan
muutoksen osalta huomioon otettavaksi.
Päätös
Merkitsi tiedoksi.

Kaupunginhallitus, 07.09.2021, § 198
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 9.8.2021 valinnut tarkastuslautakuntaan
jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen, jotka eivät ole vaalikelpoisia
lautakuntaan, koska molemmat työskentelevät Kajaanin kaupungin palveluksessa.
Henkilöt ovat pyytäneet eroa tehtävästä.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto
- myöntää eron tarkastuslautakunnan jäsen Minna Leinoselle ja hänen
henkilökohtaiselle varajäsenelleen Anni Rimpiläiselle,
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- nimeää tarkastuslautakuntaan uuden varsinaisen jäsenen, joka toimii lautakunnan
varapuheenjohtajana ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginvaltuusto, 20.09.2021, § 75
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 9.8.2021 valinnut tarkastuslautakuntaan
jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen, jotka eivät ole vaalikelpoisia
lautakuntaan, koska molemmat työskentelevät Kajaanin kaupungin palveluksessa.
Henkilöt ovat pyytäneet eroa tehtävästä.
Ehdotus
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto
- myöntää eron tarkastuslautakunnan jäsen Minna Leinoselle ja hänen
henkilökohtaiselle varajäsenelleen Anni Rimpiläiselle,
- nimeää tarkastuslautakuntaan uuden varsinaisen jäsenen, joka toimii lautakunnan
varapuheenjohtajana ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.
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Kaupunginhallitus, § 199,07.09.2021
Kaupunginvaltuusto, § 76, 20.09.2021
§ 76
Ympäristöteknisen lautakunnan jäsenen muutos toimikaudelle 2021 – 2025
KAJDno-2021-406
Kaupunginhallitus, 07.09.2021, § 199
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Ympäristöteknisen lautakunnan varajäsen Eveliina Kinnunen on pyytänyt eroa
lautakunnan jäsenyydestä.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että
- valtuusto myöntää eron ympäristöteknisen lautakunnan varajäsen Eveliina Kinnuselle
- nimeää jäsen Kaija Patroselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginvaltuusto, 20.09.2021, § 76
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Ympäristöteknisen lautakunnan varajäsen Eveliina Kinnunen on pyytänyt eroa
lautakunnan jäsenyydestä.
Ehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että
- valtuusto myöntää eron ympäristöteknisen lautakunnan varajäsen Eveliina Kinnuselle
- nimeää jäsen Kaija Patroselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen.
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Kaupunginhallitus, § 139,22.06.2021
Kaupunginvaltuusto, § 63,09.08.2021
Kaupunginhallitus, § 200,07.09.2021
Kaupunginvaltuusto, § 77, 20.09.2021
§ 77
Pelastuslautakunnan jäsenten valinta toimikaudelle 2021 – 2025
KAJDno-2021-426
Kaupunginhallitus, 22.06.2021, § 139
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Hallintosääntö 11 §:
Pelastuslautakuntaan kuuluu kymmenen (10) valtuuston toimikaudekseen valitsemaa
jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Lautakunnan jäsenistä nimeää
Kajaanin kaupunki 3 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Muut kunnat
nimeävät yhden jäsenen ja yhden henkilökohtaisen varajäsenen. Lautakunnan
puheenjohtajaksi määrätään Kajaanin kaupungin edustaja.
Vaalin toimittamisen osalta kuntalain 105 § ja tasa-arvolain 4a §.
Vaalikelpoinen lautakuntaan ei ole kuntalain 74 §:n mukaan:
1. asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö,
2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan
määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa,
3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle
ao. lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan
tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Mikäli valmisteilla oleva Sote-uudistus toteutuu hallituksen esitystyksen mukaisesti,
päättyy ao. toimielimen toimikausi 1.1.2023 uusien hyvinvointialueiden aloittaessa
toimintansa.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se
- valitsee pelastuslautakuntaan toimikaudeksi 2021–2025 11 jäsentä ja yhtä monta
henkilökohtaista varajäsentä, joista kolme jäsentä ja näiden henkilökohtaiset
varajäsenet nimeää Kajaanin kaupunki ja muut 7 jäsentä ja henkilökohtaista
varajäsentä kukin muu pelastustoimen yhteistyössä mukana oleva kunta sekä
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- määrää varsinaisista jäsenistä yhden lautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden
varapuheenjohtajaksi.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginvaltuusto, 09.08.2021, § 63
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Ehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se
- valitsee pelastuslautakuntaan toimikaudeksi 2021–2025 10 jäsentä ja yhtä monta
henkilökohtaista varajäsentä, joista kolme jäsentä ja näiden henkilökohtaiset
varajäsenet nimeää Kajaanin kaupunki ja muut 7 jäsentä ja henkilökohtaista
varajäsentä kukin muu pelastustoimen yhteistyössä mukana oleva kunta sekä
- määrää varsinaisista jäsenistä yhden lautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden
varapuheenjohtajaksi.
Päätös
Asia jätettiin pöydälle.

Kaupunginhallitus, 07.09.2021, § 200
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se
- valitsee pelastuslautakuntaan toimikaudeksi 2021–2025 10 jäsentä ja yhtä monta
henkilökohtaista varajäsentä, joista kolme jäsentä ja näiden henkilökohtaiset
varajäsenet nimeää Kajaanin kaupunki ja muut 7 jäsentä ja henkilökohtaista
varajäsentä kukin muu pelastustoimen yhteistyössä mukana oleva kunta, sekä
- määrää varsinaisista jäsenistä yhden lautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden
varapuheenjohtajaksi.
Päätös
Hyväksyi.
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Kaupunginvaltuusto, 20.09.2021, § 77
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Ehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se
- valitsee pelastuslautakuntaan toimikaudeksi 2021–2025 10 jäsentä ja yhtä monta
henkilökohtaista varajäsentä, joista kolme jäsentä ja näiden
henkilökohtaiset varajäsenet nimeää Kajaanin kaupunki ja muut 7 jäsentä ja
henkilökohtaista varajäsentä kukin muu pelastustoimen yhteistyössä mukana oleva
kunta, sekä
- määrää varsinaisista jäsenistä yhden lautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden
varapuheenjohtajaksi.
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Tarkastuslautakunta, § 42,31.08.2021
Kaupunginvaltuusto, § 78, 20.09.2021
§ 78
Vastuullisen tilintarkastajan varahenkilön vaihtuminen
KAJDno-2020-1063
Tarkastuslautakunta, 31.08.2021, § 42
Tilintarkastaja Antti Kääriäinen esitti, että vastuullisen tilintarkastajan varahenkilöksi
vaihdetaan JHT, HT Aki Saari.
Ehdotus
Puheenjohtaja ehdotti, että tilintarkastajan varahenkilöksi vaihdetaan JHT, HT Aki Saari
ja lautakunta vie vaihdoksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
Päätös
Lautakunta hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksen.

Kaupunginvaltuusto, 20.09.2021, § 78
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Tilintarkastustiimin nykyinen kokoonpano on jaettu kaupunginvaltuuston jäsenille
oheisliitteenä.
Ehdotus
Kaupunginvaltuustolle tiedoksi nykyinen tilintarkastustiimin kokoonpano.
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Kaupunginhallitus, § 186,31.08.2021
Kaupunginvaltuusto, § 79, 20.09.2021
§ 79
Kajaanin kaupunkikonsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2021
KAJDno-2020-1528
Kaupunginhallitus, 31.08.2021, § 186
Valmistelijat / lisätiedot:
Tarja Lempeä
tarja.lempea@kajaani.fi
Talousjohtaja
Liitteet

1 Liite_Kajaanin kaupunki Osavuosikatsaus 30.6.2021.pdf
2 Liite_Talouden sopeuttamissuunnitelma 30.6.2021.pdf
Kuntalain mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat
kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.
Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan
ja talouden tavoitteet. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava
talousarviota.
Kajaanin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan
tilinpäätöksen lisäksi tulee laatia osavuosikatsaus kerran vuodessa (30.6. tilanteesta).
Osavuosikatsaukseen sisällytetään arvioita taloudellisten ja toiminnallisten
tavoitteiden saavuttamisesta tulosalueittain. Mikäli raportit osoittavat, että jonkin
toimielimen/tulosalueen määräraha ei riitä tai toiminta ei muuten vastaa talousarvion
tavoiteasettelua, on raportin pohjalta ryhdyttävä sopeuttamistoimenpiteisiin
asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja määrärahan riittävyyden turvaamiseksi.
Lisäksi osavuosikatsauksen yhteydessä raportoidaan varainhankinnasta ja
suojauksista sekä sijoitustoiminnasta.
Toimielinten, liikelaitosten ja konserniyhteisöjen toimittamien tietojen perusteella on
laadittu liitteenä oleva Kajaanin kaupungin osavuosikatsaus ajalta 1.1.–30.6.2021.
Kajaanin kaupungin (peruskaupunki ja liikelaitokset) ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot
ovat 48,9 milj. euroa ja ne ovat toteutuneet 1,4 milj. euroa talousarviota pienempinä.
Toimintakulut ovat 165,8 milj. euroa ja ne ovat toteutuneet 1,5 milj. euroa
talousarviota suurempina. Toimintakulut ovat kasvaneet 5,6 milj. euroa eli 3,6 %
edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Henkilöstökulut ovat
toteutuneet 1,5 milj. euroa talousarviota pienempinä ja ne ovat kasvaneet 2,3 milj.
euroa eli 5,4 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Palvelujen ostot
ovat toteutuneet 4,2 milj. euroa talousarviota suurempina ja ne ovat kasvaneet 5,0
milj. euroa eli 5,4 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Varhaiskasvatuksen palvelusetelimenojen kirjauskäytännön muutos vaikuttaa
palvelujen ostot ja avustukset -kuluryhmiin.
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Merkittävävä Kajaanin kaupungin talouden ennakoimista vaikeuttava tekijä on
Kainuun soten menokehitys ja vuodelle 2021 ennakoitu alijäämä. Kainuun soten
yhtymähallituksen 2.7.2021 § 223 julkaiseman ennusteen mukaan vuoden 2021
alijäämä on 27,0 milj. euroa, josta Kajaanin kaupungin osuus on noin puolet. Lisäksi
vuodelle 2021 on ennakoitu syntyvän lisäkustannuksia Kainuun soten
palkkaharmoinisoinnista, mikä ei sisälly alijäämäennusteeseen. 30.6.2021 tilanteessa
palvelujen ostoja Kainuun soten osalta on kirjattu 76,3 milj. euroa, josta 6,5 milj. euroa
ennakoitua alijäämää. Näin ollen koko vuoden osalta ennakoidaan merkittävää
talousavioon sisältyvän 140,0 milj. euron kuntarahoitusosuuden ylitystä.
Kesäkuun lopun tilanteessa Kajaanin kaupungin (peruskaupunki ja liikelaitokset)
toimintakate on 116,7 milj. euroa ja se ylittää 2,9 milj. euroa talousarvion toteuman
ollessa 51,5 %. Toimintakate on kasvanut 3,2 milj. euroa eli 2,8 % edellisen vuoden
vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Kajaanin kaupungin vuosikate on 14,3 milj. euroa ja se on 4,8 milj. euroa talousarviota
vahvempi. Vuosikate on parantunut 22,7 milj. euroa edellisen vuoden vastaavaan
aikaan verrattuna. Vuosikatetta vahvistaa hyvä verotulokertymä
sekä erityisesti rahoitustuotot ja -kulut -ryhmän toteuma 11,3 milj. euroa, johon
sisältyy mm. osingot ja sijoitustoiminnassa syntyneet arvopapereiden myyntivoitot.
Rahoitusmarkkinoiden nopea toipuminen koronahäiriöstä on vaikuttanut
merkittävästi rahoitustuottojen ja -kulujen kertymään. Kesäkuun lopussa
rahoitustuottoja ja -kuluja on kertynyt 7,2 milj. euroa talousarviota enemmän ja
muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna on 17,2 milj. euroa.
Verotuloja on kertynyt 260.000 euroa talousarviota enemmän ja niiden kertymä on 6,4
milj. euroa eli 9,1 % vahvempi kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Verotulojen
arvioidaan toteutuvan yhteensä 1,9 milj. euroa talousarviota vahvemmin johtuen
positiivisesta yleisestä talouskehityksestä. Valtionosuuksien kertymä on 200.000 euroa
talousarviota vahvempi ja ne ovat kasvaneet 2,3 milj. euroa eli 5,6 % edellisestä
vuodesta. Valtionosuuksia ennakoidaan kertyvän 1,5 milj. euroa talousarviota
enemmän koko vuoden 2021 osalta johtuen ammatilliseen koulutukseen
myönnetystä lisärahoituksesta.
Kesäkuun lopussa Kajaanin kaupungin (peruskaupunki ja liikelaitokset) tilikauden
tulos on 5,6 milj. euroa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden tuloksen
ennakoidaan kuitenkin heikkenevän ja olevan 5,9 milj. euroa alijäämäinen koko
vuoden osalta, kun koko vuodelle kohdistuu mm. kaikki Kainuun soten
maksuosuuteen liittyvät kustannukset. Lisäksi on huomattava, että tilikauden aikainen
seuranta sisältää aina epätarkkuutta kullekin kirjanpitokuukaudelle jaksotettujen
kustannuseten kohdistumisessa. Rahoitustuotot ja -kulut ryhmän osalta
ennusteeseen sisältyy rahoitusmarkkinoista johtuvaa epävarmuutta.
Kajaanin kaupungin (peruskaupunki ja liikelaitokset) investointiosan nettototeuma
kesäkuun lopussa on 5,1 milj. euroa toteuman ollessa 28,2 %.
Osavuosikatsauksen liitteenä esitetään myös talouden sopeuttamissuunnitelman
2020–2022 tilannekatsaus. Vuoden 2021 tavoite on saavuttaa säästöjä 1,9 milj. euroa.
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30.6.2021 tilanteessa säästöjä on kertynyt noin 0,5 milj. euroa. Näin ollen on
ennakoitavissa, että vuoden 2021 tavoitetta ei tulla saavuttamaan ilman
lisätoimenpiteitä.
Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Tarja Lempeä, p.044 7100 237 sähköposti
muodossa etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee osavuosikatsauksen ajalta 1.1.–30.6.2021 tiedoksi ja
antaa sen tiedoksi valtuustolle.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginvaltuusto, 20.09.2021, § 79
Valmistelijat / lisätiedot:
Tarja Lempeä
tarja.lempea@kajaani.fi
Talousjohtaja
Liitteet

1 Liite_Kajaanin kaupunki Osavuosikatsaus 30.6.2021.pdf
2 Liite_Talouden sopeuttamissuunnitelma 30.6.2021.pdf
Ehdotus
Kaupunginhallitus vie Kajaanin kaupungin osavuosikatsauksen ajalta 1.1.–30.6.2021
edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi.
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Kaupunginvaltuusto, § 8,10.02.2020
Kaupunginhallitus, § 187,31.08.2021
Kaupunginvaltuusto, § 80, 20.09.2021
§ 80
Valtuustoaloite: Kajaanin kaupungin liittyminen ikäystävällisten kuntien verkostoon
KAJDno-2020-180
Kaupunginvaltuusto, 10.02.2020, § 8
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Raili Myllylän esittämä ja Vasemmistoliiton
valtuustoryhmän ja useiden muiden valtuutettujen (yht. 35) allekirjoittama seuvaavan
sisältöinen valtuustoaloite:
Aloite Kajaanin kaupungin liittymiseksi ikäystävällisten kuntien verkostoon
"Kajaanin kaupungin strategiassa on huomioitu nuoret kiitettävällä tavalla. Kaupunkia
ovat rakentaneet ja rakentavat myös täällä asuvat ikäihmiset. Hekin ansaitsevat
arvostuksen ja kunnioituksen elämälleen.
Kunta voi osoittaa sitoutumista ikäystävällisyyteen liittymällä Maailman
Terveysjärjestö WHO:n ikäystävällisten kuntien verkostoon (Age Friendly Cities and
Communities). Suomen kunnista verkostossa ovat jo Tampere ja Turku. Muissakin
kaupungeissa on asia aloitteiden pohjalta käsittelyssä.
Verkostoon liittyminen ei synnytä kunnalle suoria velvoitteita. Kunta määrittelee itse,
kuinka se toteuttaa ikäystävällisyyttä. WHO:n verkosto voi kuitenkin arvioida kuntia
tiettyjen kriteereiden pohjalta. Maailmanlaajuisen verkoston jäsenet voivat vaihtaa
kokemuksia asiantuntijoiden kanssa ja jakaa hyväksi koettuja käytänteitä. Tampereella
ikäystävällisyys näkyy esimerkiksi säännöllisinä terveystarkastuksina, iäkkäiden
äänestys- ja osallistumisaktiivisuutena, kahtena kunnallisena vanhusasiamiehenä sekä
erilaisina ikääntyneiden neuvonta- ja palvelupisteinä. Ikäystävällinen kunta huomioi
väestön ikääntymisen päätöksenteossaan ja sitä ohjaavissa asiakirjoissa.
Ikäystävällisyyden keskeisiä elementtejä ovat:
1) Päätöksenteon on oltava ikäystävällistä. Asukaslähtöinen demokratia edellyttää
ikäihmisten kuulemista ja vaikutusmahdollisuuksia. Vanhusneuvostoilla on oltava
todellista vaikutusvaltaa, mielellään jo asioiden valmisteluvaiheessa. Digitalisointi ei
saa johtaa ikäihmisten mielipiteiden sivuuttamiseen. Kansalaistoiminnan tuki ja hyvät
toimitilat tukevat ikääntyneiden osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja vapaaehtoistyötä.
2) Elinympäristön kehittämisessä, kuten kaavoituksessa ja rakentamisessa, on
otettava huomioon ikäihmiset. Asumisen, liikenteen ja elinympäristön pitää olla
esteetöntä, turvallista ja viihtyisää. Henkistä hyvinvointia edistävät yhteisölliset
asumisratkaisut, monipuoliset ja saavutettavat lähipalvelut ja oikeus lähiluontoon.
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3) Julkisia palveluita on kehitettävä ikäihmisten tarpeet huomioon ottaen. Sosiaali- ja
terveyspalveluiden lisäksi pitää kuntien vastuulla olevien liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-
ajan palveluiden olla ikäystävällistä. Palveluiden kehittämisessä on myös otettava
huomioon ikääntyneen väestön moninaisuus.
Esitämme, että Kajaanin kaupunki liittyy ikäystävällisten kuntien verkostoon."
Ehdotus
Valtuustoaloite lähetetään kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti
kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
Päätös
Valtuustoaloite lähetettiin kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti
kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 31.08.2021, § 187
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Aloitteessa esitetään kaupungin liittymistä Maailman terveysjärjestön WHOn
ikäystävällisten kuntien verkostoon. Aloitteen mukaan verkostoon liittyminen ei
synnytä kunnalle suoria velvoitteita. Kunta määrittelee itse, miten se
toteuttaa ikäystävällisyyttä. WHO:n verkosto voi arvioida mukana olevia kuntia
tiettyjen kriteereiden pohjalta. Maailmanlaajuisen verkoston jäsenet voivat vaihtaa
kokemuksia asiantuntijoiden kanssa ja jakaa hyväksi havaittuja
käytänteitä. Ikäystävällinen kunta huomioi väestön ikääntymisen päätöksenteossaan
ja asiakirjoissaan.
Ikäystävällisyyden keskeisiä elementtejä ovat aloitteen mukaan päätöksenteko,
elinympäristön kehittäminen kaavoituksessa, rakentamisessa, asumisessa ja
liikenteessä sekä julkisten palveluiden kehittäminen ikäihmisten tarpeet
huomioiden. Sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi myös kuntien vastuulla
olevien liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden on oltava ikäystävällisiä.
Palveluiden kehittämisessä on myös otettava huomioon ikääntyvän väestön
moninaisuus.
Viime aikoina aloitteessa mainittujen Turun ja Tampereen lisäksi verkostoon ovat
liittyneet esim. Oulu, Kerava ja Kalajoki.
Kajaanin kaupungin asukkaiden ikääntyminen jatkuu tilastokeskuksen
väestöennusteen mukaan. 65 vuotta täyttäneiden määrä on ollut vuonna 2020 noin
8.800 hlöä (24 % asukkkaista) ja se kasvaa vuoteen 2030 mennessä 9.900 hlöön (29 %
asukkaista). Vuoteen 2040 mennessä ikääntyneiden absoluuttinen määrä pienenee
asukasluvun pienentyessä, mutte heidän suhteellinen osuutensa asukkaista kasvaa 30
%:iin.
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Kajaanin kaupungissa toimii vanhusneuvosto ja 1.8.2021 alkaen kaupunginhallituksen
alainen osallisuus- ja hyvinvointijaosto. Erityisesti näiden toimielinten tavoitteena on
toteuttaa ikäihmisten hyvinvointia parantavia ja osallisuutta lisäävää toimintaa.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että Kajaanin kaupunki liittyy WHOn ikäystävällisten
kuntien verkostoon.
Kaupunginhallitus vie päätöksen tiedoksi valtuustolle ja esittää, että valtuusto toteaa
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginvaltuusto, 20.09.2021, § 80
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Ehdotus
Kaupunginhallitus vie päätöksen tiedoksi valtuustolle ja esittää, että valtuusto toteaa
aloitteen loppuun käsitellyksi.
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Kaupunginvaltuusto, § 7,08.02.2021
Kaupunginhallitus, § 188,31.08.2021
Kaupunginvaltuusto, § 81, 20.09.2021
§ 81
Valtuustoaloite: Kaupunkiimme uusi älykäs osallisuusohjelma
KAJDno-2021-165
Kaupunginvaltuusto, 08.02.2021, § 7
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Pöytäkirjaan merkittiin Kajaanin Keskustan valtuustoryhmän esittämä ja
allekirjoittama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite:
Kaupunkiimme uusi älykäs osallisuusohjelma
"KAKS-Kunnallisalan kehittämissäätiön viimeisin kyselytutkimus osoittaa, että puolet
kansalaisten eivät luota päättäjiin myös Kajaanissa. Tästä meidän täytyy olla
huolestuneita. Tutkimuksessa on mainittu asioita, jotka näyttävät kansalaisten
mielestä menevän huonompaan suuntaan niin talouden, palvelujen,
liikenneyhteyksien, koulutusmahdollisuuksien, asumisen kallistumisen,
työllisyydenhoidon, toimeentulon kuin yritysten vireydenkin osalta.
Tulokseen on osaltaan vaikuttanut koronatilanne, julkinen viestintä ja erilaiset
päätökset sekä kansalaisten tietämys päätösten taustoista. Päätöksen teon tueksi
tarvitsemme yhteistä näköalaa, keskinäistä luottamusta viranhaltijoiden
luottamushenkilöiden ja kansalaisten kesken sekä vahvaa vuorovaikutusta ja
osallistamista, jossa kansalaisia kuullaan ja kuunnellaan avoimesti.
Osallisuus voidaan määritellä kolmella ulottuvuudella: riittävä toimeentulo ja
hyvinvointi, toiminnallinen osallisuus, yhteisöihin kuuluminen sekä jäsenyys.
Osallisuus perinteisin menetelmin toteutettuna tuottaa harvoin hyvää tulosta
kansalaisten keskuudessa. Tarvitaankin uusia kiinnostavia osallisuusmalleja. Näin
pystymme vahvistamaan yhdenvertaisia oikeuksia, mahdollisuuksia ja resursseja
osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan. Kaupunkimme toiminnassa nykyiset
osallisuustoimet eivät riitä. Meidän tulee hakea uusia ratkaisuja osallisuuden
edistämiseen yhdistämällä digitaalisuuden viestinnän uudet mahdollisuudet toimiviin
perinteisiin osallisuusmalleihin. Digitaaliset vuorovaikutusmahdollisuudet ovat
kehittyneet räjähdysmäisesti, joista useimmat toimintamallit mahdollistavat nopean ja
avoimen reagoinnin osallisuuden kehittämisessä.
Keskustan valtuustoryhmä esittää, että kaupunkiimme rakennetaan älykäs
osallisuusohjelma, jossa digitaalisuuden hyödyntäminen ja uudet työ sekä
toimintakulttuurit ovat läpäisyasioita. Ohjelmassa yhdistetään perinteisiä
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osallisuusmalleja, digitaalisuuden uusia mahdollisuuksia, palveluihin ja
päätöksentekoon liittyviä avoimia sekä läpinäkyviä toimintakulttuureja osaksi
arkipäivän toimintaa."
Ehdotus
Valtuustoaloite lähetetään kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti
kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
Päätös
Valtuustoaloite lähetettiin kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti
kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 31.08.2021, § 188
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 31.5.2021 hyväksynyt hallintosäännön
muutoksen, jolla kaupunginhallituksen alaisuuteen on perustettu 1.8.2021 alkaen
osallisuus- ja hyvinvointijaosto. Osallisuus- ja hyvinvointijaoston tehtävänä on edistää
kaupunkilaisten hyvinvoinnin toteuttamista eri toimialoilla, toimia yhteistyön
kehittäjänä ja koordinoijana kaupungin ja järjestöjen välillä, vastata kaupungin
osallisuuden toteuttamisesta, jakaa avustuksia ja vastata kaupungin
päihdetyöstä. Kaupunginhallitus on 8.6.2021 perustanut hyvinvointikoordinaattorin
viran. Hyvinvointikoordinaattori toimii jaoston tehtäväkentän vastuullisena
viranhaltijana ja vastaa jaoston päätöksenteon valmistelu- ja esittelytehtävistä.
Kaupungin osallisuusohjelmaa on valmisteltu vuonna 2020 ja sitä on käsitelty
kaupunginhallituksen iltakoulussa, ohjelmaa ei ole lopullisesti hyväksytty.
Osallisuusohjelmassa esitetään kaupungin osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
sekä vuorovaikutusta kehittävät tavoitteet ja toimenpiteet. Kuntalaisten
vaikutusmahdollisuuksia edistetään parantamalla tiedonkulkua sekä lisäämällä
mahdollisuuksia osallistua palveluiden ja toimintojen suunnitteluun asioiden
valmisteluvaiheessa, ennen päätöksentekoa. Kuntalaisten ja järjestöjen omaehtoista
toimintaa tuetaan mm. järjestöavustuksilla (alueellinen toimintaraha, asukas- ja
kyläyhdistysten avustukset, kohdeavustukset).
Lohtajan, Pikku-Ketun ja Huuhkajavaaran alueella käynnissä olevassa PORE-
hankkeessa, jonka toteuttajia ovat Kajaanin ammattkikorkeakoulu, kaupunki ja
Daikonia ammattikorkeakoulu, toteutetaan kuluvan vuoden aikana osallisuutta.
Hankkeessa on toteutettu osallistavaa budjetointia ja yhteiskehittämistä työpajoissa,
ns. Tuumingeissa, joihin on voinut osallistua joko paikan päällä taikka etänä.
Hankkeen kokemukset otetaan huomioon osallisuuden jatkotyöstämisessä.
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Valtuustoaloitteessa esitettyjen uudenlaisten toimintamallien, digitalisaation
hyödyntäminen ja toimintakulttuurin muokkaaminen kuntalaisten tämän hetkisiä
odotuksia paremmin vastaavaksi on keskeinen osa tulevan hyvinvointikoordinaattorin
virkatehtävää ja osallisuus- ja hyvinvointijaoston tavoite. Osallisuuskokemuksen
parantamisen tavoitteet, muodot ja toimintatavat tullaan kirjaamaan
osallisuusohjelmaan.
Laadittava osallisuusohjelma ja talousarviossa osallistavaan budjetointiin varattava
määräraha toteuttavat osaltaan kaupunkistrategian kasvuteema 1:n "Asukkaiden
tyytyväisyys" tavoitteita "Hyvää elämää älykkäässä kaupungissa".
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle esittelytekstin mukaisen lausunnon ja
esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginvaltuusto, 20.09.2021, § 81
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Ehdotus
Kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle esittelytekstin mukaisen lausunnon ja
esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
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Kaupunginvaltuusto, § 63,05.11.2018
Kaupunginhallitus, § 189,31.08.2021
Kaupunginvaltuusto, § 82, 20.09.2021
§ 82
Valtuustoaloite: Yhteistyömallin rakentaminen kolmannen sektorin kanssa
KAJDno-2018-1191
Kaupunginvaltuusto, 05.11.2018, § 63
Pöytäkirjaan merkittiin Kajaanin Keskustan valtuustoryhmän allekirjoittama seuraavan
sisältöinen valtuustoaloite:
"Kolmannen sektorin toiminta on yhteiskunnallisesti monin tavoin merkityksellistä.
Keskeiset toiminta-alueet ovat demokratia, hyvinvointi ja maksupalvelupohjaiset
palvelut. Hyvinvointipalvelut ovat kolmannen sektorin laajimmat toimialueet, näitä
ovat mm. liikunta, kulttuuri, kylätoiminta, sosiaali- ja terveystoiminta. Nämä ovat
yhteiskunnassamme keskeisiä sote-palveluita ennaltaehkäiseviä toimintoja.
Keskustan valtuustoryhmä esittää, että Kajaanin kaupunki käynnistää yhteistyömallin
rakentamisen kolmannen sektorin kanssa. Toiminnan piiriin tulee liittää järjestöjen
toiminta, talous ja osaaminen. Tavoitteena on kehittää järjestöjen ja kaupungin
yhteistoimintaa tukeva kumppanuusmalli.
Lisäksi mallin piiriin tulee saattaa kolmannen sektorin toiminnassaan tarvitsemien
tilojen ylläpito. Käytössä on kaupungin tilat, järjestöjen itse omistamat tilat tai
yksityisiltä markkinoilta vuokratut tilat. Järjestöjen itse omistamat tilat ovat usein
ylläpidoltaan haasteellisia ja vuokratilat ovat usein kalliita. Peruslähtökohtana
selvityksessä tulee olla järjestöjen tasa-arvoinen kohtelu."
Ehdotus
Valtuustoaloite lähetetään Kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti
kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
Päätös
Lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 31.08.2021, § 189
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 31.5.2021 hyväksynyt hallintosäännön
muutoksen, jolla kaupunginhallituksen alaisuuteen on perustettu 1.8.2021 alkaen
osallisuus- ja hyvinvointijaosto. Osallisuus- ja hyvinvointijaoston tehtävänä on edistää
kaupunkilaisten hyvinvoinnin toteuttamista eri toimialoilla, toimia yhteistyön

Kajaanin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Kokouskutsu
09.09.2021

23 (29)

kehittäjänä ja koordinoijana kaupungin ja järjestöjen välillä, vastata kaupungin
osallisuuden toteuttamisesta, jakaa avustuksia ja vastata kaupungin
päihdetyöstä. Kaupunginhallitus on 8.6.2021 perustanut hyvinvointikoordinaattorin
viran. Hyvinvointikoordinaattori toimii jaoston tehtäväkentän vastuullisena
viranhaltijana ja vastaa jaoston päätöksenteon valmistelu- ja esittelytehtävistä.
Kaupungin osallisuusohjelmaa on valmisteltu vuonna 2020 ja sitä on käsitelty
kaupunginhallituksen iltakoulussa. Osallisuusohjelmassa esitetään kaupungin
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä vuorovaikutusta kehittävät tavoitteet
ja toimenpiteet. Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia edistetään parantamalla
tiedonkulkua sekä lisäämällä mahdollisuuksia osallistua palveluiden ja toimintojen
suunnitteluun asioiden valmisteluvaiheessa, ennen päätöksentekoa. Kuntalaisten ja
järjestöjen omaehtoista toimintaa tuetaan mm. järjestöavustuksilla (alueellinen
toimintaraha, asukas- ja kyläyhdistysten avustukset, kohdeavustukset).
Valtuustoaloitteessa esitetään järjestöjen ja kaupungin yhteistoimintaa tukeva
kumppanuusmallin luomista. Lisäksi mallin piiriin esitetään otettavaksi kolmannen
sektorin toiminnassaan tarvitsemien tilojen ylläpito (kaupungin tilat, järjestöjen itse
omistamat tilat tai yksityisiltä markkinoilta vuokratut tilat).
Osallisuusohjelman ja osallisuus- ja hyvinvointijaoston yksi tehtävä on
järjestöyhteistyön kehittäminen. Hyvinvointikoordinaattori toimii kaupungin
järjestöyhdyshenkilönä. Jo valmiina olemassa olevia järjestöyhteistyöfoorumeita ovat
mm. JärjestöKainuu 2.0 -hanke, järjestöjen neuvottelukunta ja kunnissa
toimivat järjestökoordinaattorit.
Aloitteessa esitetyt asiat tullaan ottamaan huomioon osallisuusohjelman
valmistelussa ja muussa osallisuus- ja hyvinvointityössä.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus antaa valtuustolle esittelytekstin mukaisen lausunnon ja esittää,
että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginvaltuusto, 20.09.2021, § 82
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Ehdotus
Kaupunginhallitus antaa valtuustolle esittelytekstin mukaisen lausunnon ja esittää,
että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
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Kaupunginvaltuusto, § 41,31.05.2021
Kaupunginhallitus, § 190,31.08.2021
Kaupunginvaltuusto, § 83, 20.09.2021
§ 83
Valtuustoaloite: Kaupunkilaisten ja paikallisten yhdistysten kuuleminen iltakouluissa
KAJDno-2021-606
Kaupunginvaltuusto, 31.05.2021, § 41
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Panu Huotarin (vas) esittämä ja valtuutettujen
Anne Kemppainen (vihr), Ella Kiljunen (sd), Sari Kyllönen (vas), Aki Räisänen (vas), Raili
Myllylä (vas) ja Miikka Kortelainen (vas) allekirjoittama ja kannattama seuraavan
sisältöinen valtuustoaloite:
Kaupunkilaisten ja paikallisten yhdistysten kuuleminen iltakouluissa
"Tässä aloitteessa esitän, että valtuustossa, ja toimielimissä otetaan vastaisuudessa
nykyistä laajemmin kuultavaksi kaupungin asukkaiden edustajia, sekä paikallisia
yleishyödyllisiä yhdistyksiä ja järjestöjä. Tarkoituksena on parantaa lähidemokratian
toimintaedellytyksiä ja edistää päättäjien ja kaupunkilaisten suoraa vuoropuhelua.
Kajaanin kaupungin eri elinten iltakouluissa on kuluvalla valtuustokaudella usein
kuultu ao. hankkeiden edustajia ja viranhaltijoita, tai esim. teollisuuden yritysten
/etujärjestöjen edustajia. Pelkästään näiden varaan jääminen päätösasioiden
yhteydessä jättää päätösten kaupunkilaisia suoraan koskevat syy-seuraussuhteet
päättäjiltä helposti hämärän peittoon. Tämä konkretisoituu usein esim.
kaavoituksessa, luonnon ja ympäristön käyttöön suunnitelluissa toimenpiteissä ja
rakennussuunnittelussa tulevina muistutuksina ja pitkällisinäkin valitusprosesseina.
Useat käytännön kokemukset osoittavat, että esim. paikallista luontoa hyödyntävien
hankkeiden osalta päättäjien olisi tasapuolisuuden nimissä syytä kuulla ajatuksia
lähiluonnon parhaiten tuntevilta ihmisiltä, kuten kylä- ja asukasyhdistyksiltä, tai
paikallisilta erä- ja/tai luonnonsuojeluyhdistyksiltä tms..
Peruskäytännöksi tulisikin ottaa kaupunkilaisten itsensä kuuleminen toimielinten
iltakouluissa heitä koskevien asioiden valmisteluissa. Tämä tulisi toteuttaa
kutsuperiaatteella, jossa viranhaltija(t) kutsuvat paikallisten yhdistysten edustajia ja
asiantuntijoita kertomaan suoraan näkemyksensä tomielinten iltakouluihin."
Ehdotus
Valtuustoaloite lähetetään kaupungin hallintoäännön 119 §:n mukaisesti
kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
Päätös
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Valtuustoaloite lähetettiin kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti
kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 31.08.2021, § 190
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Valtuustoaloitteessa on esitetty, että eri toimielimet kuulevat aiempaa laajemmin ja
säännöllisemmin alueen asukkaita ja palvelujen käyttäjiä ennen päätöksentekoa mm.
järjestämällä iltakouluja.
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 31.5.2021 hyväksynyt hallintosäännön
muutoksen, jolla kaupunginhallituksen alaisuuteen on perustettu 1.8.2021 alkaen
osallisuus- ja hyvinvointijaosto, jonka esittelijänä toimii hyvinvointikoordinaattori.
Osallisuus- ja hyvinvointijaoston tehtävänä on edistää kaupunkilaisten hyvinvoinnin
toteuttamista eri toimialoilla, toimia yhteistyön kehittäjänä ja koordinoijana kaupungin
ja järjestöjen välillä, vastata kaupungin osallisuuden toteuttamisesta, jakaa
avustuksia ja vastata kaupungin päihdetyöstä. Kaupunginhallitus on 8.6.2021
perustanut hyvinvointikoordinaattorin viran. Hyvinvointikoordinaattori vastaa jaoston
tehtäväkentän vastuullisena viranhaltijana ja vastaa jaoston päätöksenteon
valmistelu- ja esittelytehtävistä.
Kaupungin osallisuusohjelmaa on valmisteltu vuonna 2020 ja sitä on käsitelty
kaupunginhallituksen iltakoulussa. Osallisuusohjelmassa esitetään kaupungin
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä vuorovaikutusta kehittävät tavoitteet
ja toimenpiteet. Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia edistetään parantamalla
tiedonkulkua sekä lisäämällä mahdollisuuksia osallistua palveluiden ja toimintojen
suunnitteluun asioiden valmisteluvaiheessa, ennen päätöksentekoa.
Kuntalain mukaan valtuuston kokoukset ovat julkisia, muiden toimielinten kokoukset
ovat suljettuja. Suljetuissa kokouksissa toimielin voi kuulla asiantuntijoita, jotka
poistuvat ennen päätöksentekoa. Toimielin voi pitää myös julkisia kokouksia erillisellä
päätöksellä.
Päätöksentekoon keskittyvät kokoukset eivät ole toimivin paikka joukkojen
kuulemiselle, vaan kuntalaisten osallistamisen ja mielipiteiden kuulemisen tulee
tapahtua tarpeeksi varhaisessa vaiheessa valmistelun aikana, jolloin mielipiteet
tulevat huomioonotetuiksi päätöstä valmistellessa. Lautakunnat voivat halutessaan
järjestää kuntalaistapaamisia ja kuulemistilaisuuksia varsinaisten päätöskokousten
ulkopuolella.
Osallisuusohjelmaan kirjataan Kajaanin kaupungilla käyttöön otettavat menettelytavat
kuntalaisten osallistamisessa asioiden valmisteluvaiheessa.
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Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus antaa valtuustoaloitteeseen esittelytekstin mukaisen vastauksen ja
esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginvaltuusto, 20.09.2021, § 83
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Ehdotus
Kaupunginhallitus antaa valtuustoaloitteeseen esittelytekstin mukaisen vastauksen ja
esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.
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Kaupunginvaltuusto, § 42,31.05.2021
Kaupunginhallitus, § 203,07.09.2021
Kaupunginvaltuusto, § 84, 20.09.2021
§ 84
Valtuustoaloite turvallisuuspoliittisen koulutuksen lisäämisestä
KAJDno-2021-605
Kaupunginvaltuusto, 31.05.2021, § 42
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Teemu Nivan esittämä ja muun
perussuomalaisten valtuustoryhmän allekirjoittama seuraavan sisältöinen
valtuustoaloite:
Turvallisuuspoliittisen koulutuksen lisäämisestä
"Viime vuosien muutokset maailman tilanteessa ovat olleet hyvin nopeita. Vuonna
2015 Suomeen kohdistui ennen näkemätön turvapaikanhakijoiden tulva, vuonna 2017
Suomessa koettiin maan terrori-isku Turussa ja vuonna 2019 lähti liikkeelle SARS-
Covid-19 virus, jonka vaikutukset ovat olleet merkittävät ympäri maailmaa.
Tapahtumien alle on helppo unohtaa Itä-Ukrainan sota, joka alkoi vuonna 2014.
Tapahtumien alle on myös helppo unohtaa tulevat uhkakuvat, jotka ovat vaikeammin
hahmotettavissa ja ovat monimutkaisempia ja monisyisempiä. Tällä tarkoitamme
kyber- ja hybridiuhkia sekä harmaan ajan toimintaa. Vieraan vallan agenttina ei toimi ”
James Bond”, vaan todennäköisemmin kotimaan kansalainen, joka on saatu
houkuteltua ja painostettua toimimaan vieraan vallan hyväksi.
Ottaen huomioon erilaiset uhkakuvat ja niiden mahdollisuudet katsomme, että
valtuustolle olisi hyvä pitää koulutus, jossa opetetaan tunnistamaan erilaisia
uhkakuvia, käydään läpi nykyisiä sisä-, ulko- ja turvallisuuspoliittisia näkemyksiä.
Koulutuksessa olisi hyvä käsitellä muun muassa avoimen lähteen tiedustelua (Osint),
jotta valtuutetut kykenevät tunnistamaan tiedustelun kohteet sekä riskiryhmät
(poliitikot, virkamiehet, elinkeinoelämä).
Perussuomalaisten ryhmä toivoo, jotta koulutusta pidettäisiin kahden vuoden välein.
Valtuustokauden alussa ja puolessa välissä."
Ehdotus
Valtuustoaloite lähetetään kaupungin hallintoäännön 119 §:n mukaisesti
kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
Päätös
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Valtuustoaloite lähetettiin kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti
kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 07.09.2021, § 203
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Valtuustoaloitteessa esitetään kokonaisvaltaisen, yleiseen turvallisuustilanteeseen
liittyvän koulutuksen järjestämistä valtuutetuille.
Valtuustoaloitteessa on tunnistettu monia yleiseen turvallisuustilanteeseen liittyviä
muutoksia, jotka vaativat aiempaa herkempää ja uudenlaista varautumiskykyä
organisaatioilta. Vastuu kaupungin poikkeustilanteisiin varautumisesta ja
organisaation kyvykkyydestä on kaupunginhallituksella. Kaupunginhallitus on
hyväksynyt päivitetyn valmiussuunnitelman yleisen osan kesäkuussa 2021.
Tietoisuuden lisääminen vallitsevasta geopoliittisesta, valtakunnallisesta ja
paikallisesta tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä vahvistaa päätöksentekijöiden ja
viranhaltijoiden osaamista varautumisessa ja ns. hiljaisen tiedon havainnoinnissa.
Koulutuksen järjestäminen on perusteltua.
Konsernipalvelut valmistelevat alkuvuodelle 2022 valtuutetuille ja viranhaltijoille
tarkoitetun tilaisuuden, jossa keskitytään yleiseen turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen
ja tulevaisuuden näkymiin. Tilaisuudessa esitellään asiaa sekä yleisellä, geopoliitisella
että paikallisella tasolla.
Harkinta koulutuksen säännöllisestä toteuttamisesta tehdään ao. tapahtumasta
saadun kokemuksen perusteella.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus antaa valtuustolle esittelytekstin mukaisen lausunnon ja esittää,
että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginvaltuusto, 20.09.2021, § 84
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Ehdotus
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Kaupunginhallitus antaa valtuustolle esittelytekstin mukaisen lausunnon ja esittää,
että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

