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27.12.2021 klo 17:00 - 17:44

Paikka

Valtuustosali, Hovilankatu 2

Osallistujat
Läsnä

Poissa

Antikainen Sanna

2. varapuheenjohtaja

Läsnä Teamsin välityksellä

Hiltunen Ilkka

1. varapuheenjohtaja

Jääskeläinen Pentti

jäsen

Kanniainen Eveliina

jäsen

Mertanen Ilkka

jäsen

Nissinen Jonna

puheenjohtaja

Palander Pirkko

jäsen

Tanskanen Markku

jäsen

Huttunen Hanna

kvalt puheenjohtaja

Hyvönen Pekka

kaupunginjohtaja, esittelijä

Lintumäki Päivi

hallinto- ja talousjohtaja,
pöytäkirjanpitäjä

Kinnunen Jyrki-Pekko
Nygren Merja
Mattila Alli

Allekirjoitukset

Jonna Nissinen
puheenjohtaja

Käsitellyt asiat

§:t 250 - 260

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu 27.12.2021
Pirkko Palander
pöytäkirjantarkastaja

Päivi Lintumäki
pöytäkirjanpitäjä

Markku Tanskanen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa
29.12.2021 alkaen.
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§ 250

27.12.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall 27.12.2021 § 250
Hallintosäännön 117 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava
kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava,
mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos
asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa
ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset
toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset
syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa
pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai
-velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu lähetetään, mikäli
mahdollista vähintään 4 päivää ennen kokousta.
Kuntalain 103 §:n mukaan valtuustoa lukuun ottamatta toimielin on
päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Hallintosäännön 125 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa
läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi.
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27.12.2021

Pöytäkirjantarkastajat
Khall 27.12.2021 § 251
Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pirkko Palander ja Markku
Tanskanen.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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27.12.2021

Viranhaltijapäätökset
Khall 27.12.2021 § 252
Viranhaltijapäätökset:
Hallinto- ja talousjohtaja

16.- 22.12.2021 §:t 11-12; Vuoden
2021 talousarviolainan
nostaminen, Kuntatodistuksen
liikkeeseenlasku 27.12.2021

Työllisyyspäällikkö

14.12.2021 §:t 17-18;
Työllistämisen kuntalisän
myöntäminen

Viranhaltijapäätökset ovat oheismateriaalina sähköisessä kokouksessa.
Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee em. viranhaltijapäätökset tiedokseen ja päättää,
ettei päätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kaupunginhallituksen
käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5

Pöytäkirja

24/2021

6

OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus

§ 253

27.12.2021

Ilmoitusasiat
Khall 27.12.2021 § 253
Valmistelija

Toimistosihteeri
1.

Maakuntavaltuuston pöytäkirja 13.12.2021.
Maakuntahallituksen pöytäkirja 20.12.2021.

2. Savo-Pielisen jätelautakunnan pöytäkirja 2.12.2021.
3.

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian yhtymähallituksen
pöytäkirja 16.12.2021.

4. Siun soten yhtymähallituksen pöytäkirja 20.12.2021.
5.

KT:n yleiskirje 13/2021 7.12.2021: Matkakustannusten korvaukset 1.1.2022
lukien.

6. Lautakuntien pöytäkirjat:
- Hyvinvointilautakunta 14.12.2021

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Edellä mainitut asiakirjat merkitään tiedoksi.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 254

Kaupunginvaltuuston 22.12.2021 kokouksen päätösten täytäntöönpano
Khall 27.12.2021 § 254
Selostus

Kuntalain (410/2015) 96 §:n mukaisesti, jos kaupunginhallitus katsoo, että
valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto
on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lain vastainen,
kaupunginhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on
viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Valmistelija

Toimistosihteeri

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta, että kaupunginvaltuuston päätökset ovat
syntyneet lainmukaisessa järjestyksessä, ja että ne ovat
täytäntöönpanokelpoisia.
Samalla kaupunginhallitus päättää panna ne täytäntöön ja tehdä sitä varten
seuraavat toimenpiteet ja ilmoitukset:
102 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ei aiheuta toimenpiteitä

103 §

Pöytäkirjantarkastajat
Ei aiheuta toimenpiteitä

104 §

Osallisuus- ja yhteisötoimikunnan jäsenten vaali
Ilmoitus valituille, palkanlaskentaan sekä merkintä
luottamushenkilörekisteriin

105 §

Eronpyynnöt tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja
puheenjohtajan tehtävästä sekä varajäsenyydestä sekä uusien
jäsen valinta
Kaupunginvaltuuston käsittelyyn 31.1.2021.

106 §

Pitkäniemen ranta-asemakaavan muutos
Ilmoitus kaupunkirakennelautakunnalle ja rakennus- ja
ympäristöjaostolle. Hallintopalvelut lähettää kaavan
hyväksymistä koskevan päätöksen ja kaavakartan sekä
selostuksen mahdollisine lausuntoineen ja muistutuksineen
viivytyksettä maanomistajalle ja Pohjois-Karjalan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Lisäksi
kaupunkirakennepalvelujen toimesta kaavan hyväksymistä
koskevasta päätöksestä ilmoitetaan viivytyksettä niille
viranomaisille, kunnan jäsenille ja muistutuksen
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tehneille, jotka ovat sitä pyytäneet kaavan ollessa
nähtävillä sekä kuulutetaan siten kuin kunnalliset ilmoitukset
kunnassa julkaistaan.
Sen jälkeen, kun kaavan hyväksymispäätös on saavuttanut
lainvoiman, kaupunkirakennepalvelujen toimesta kaavan
voimaantulosta kuulutetaan siten kuin kunnalliset ilmoitukset
kunnassa julkaistaan ja voimaan tullut kaava lähetetään PohjoisKarjalan maakuntaliitolle. Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle lähetetään ilmoitus kaavan voimaantulosta.

Päätös

107 §

Muutos vuoden 2021 talousarvioon/Siun soten alijäämän
kattaminen
Ilmoitus kirjapitoon

108 §

Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelma
Ilmoitus viranomaisille ja lautakunnille sekä julkaistaan kaupungin
yleisessä tietoverkossa

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Outokummun kaupungin lausunto Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 2040 1. vaiheen
kaavaehdotuksesta
234/10.02.00/2021
Khall 27.12.2021 § 255
Selostus

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto pyytää mm. Outokummun kaupungin lausuntoa
maakuntakaavaehdotuksesta ja siihen liittyvästä aineistosta 2.1.2022 mennessä.
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 13 §:n mukaan maakuntakaavaehdotuksesta
on ennen nähtäville asettamista pyydettävä lausunto eri viranomaisilta.
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 12 §:n mukainen kaavaehdotuksen julkisesti
nähtäville asettaminen toteutetaan lausuntovaiheen jälkeen kevättalvella 2022.
Vaihemaakuntakaavassa käsiteltävät teemat ovat turvetuotanto,
luonnonsuojelullisesti arvokkaat suot sekä rakennettu kulttuuriympäristö.
Outokummun osalta kaavaehdotus käsittää ainoastaan rakennettua
kulttuuriympäristöä.
Rakennettua kulttuuriympäristöä on käsitelty aiemmin kumottujen
maakuntakaavojen 1. ja 3. vaiheissa. Maakuntakaava 2040:ssa tarkastettiin
merkintöjen ajantasaisuus ja tehtiin vähäisiä muutoksia.
Aikaisemmissa maakuntakaavoissa Outokummun osalta maakunnallisesti
merkittäviksi rakennetun kulttuuriympäristön kohteet ovat;
- Abessiinia, os. Joensuunkatu 9
- Italia, os. Joensuunkatu 9
- Kyykerin entinen yleinen sauna, Yläsauna, os. Tehtaankatu 2
- Lähtevä, os. Kuminvaarantie 60
- Muurajan kartano, os. Suvisrannantie 15 a
- Outokummun kaupungintalo, os. Hovilankatu 2
- Outokummun Pyhän Hengen Kirkko, os. Kirkkopolku 3
- Yläpihan alue, Kaivoksen entisen maatilan pihapiiri, Joensuunkatu 20
- Pitkälahden alue
- Kyykerin alue
Edellä mainituista alueista kaikki kaupungin keskusta-alueen kohteet ovat
asemakaavoissa huomioitu suojelumerkinnöin. Nämä kohteet ovat myös
Outokummun taajaman kulttuuri- ja rakennushistoriallisen selvityksen mukaan
maakunnallisesti arvokkaita kohteita.
Maakuntakaavaehdotuksessa uusina kohteina esitetään;
- Hollola, os. Kiisukatu 36
- Kansakoulu, Keskustan alakoulu, os. Koulukatu 6
- Käärmetalo, os. Kiisukatu 13

Pöytäkirja
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- Outokumpu-yhtiön paloasema, os. Kummunkatu 23
- Sänkivaara Outokumpu, os. Kummunkatu 21 d
- Tuulensuu, Kaivosmiehenpolku 9
- Pohjoisahon alue
- Kummunkadun liikerakennukset
- lisäksi Kyykerin alueen rajausta on tarkennettu.
Kaikki edellä mainitut yksittäiset rakennukset ovat huomioitu kaupungin
keskusta-alueen asemakaavoissa suojelumerkinnöin. Aluekohteet ovat
huomioitu asemakaavoissa kulttuurihistoriallisina alueina, joiden täydennys- ja
korjausrakentamisessa on noudatettava alueen tyypillistä rakennustapaa ja
mittakaavaa.
Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja
asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön
järjestämiseksi (MRL 32 §). Maakuntakaavan merkinnät tulee huomioida
yksityiskohtaisemmissa kaavoissa, mutta sovittaen vallitsevaan tilanteeseen ja
laadittavan kaavan tarkkuuteen. Kaupunki on ottanut huomioon laadittavan
maakuntakaavan asemakaavoissa sillä tarkkuudella, ettei se vaikeutta
laadittavana olevan maakuntakaavan toteuttamista.
Outokummun taajaman kulttuuri- ja rakennushistoriallisen selvityksen mukaan
Sänkivaara on valtakunnallisesti merkittävä kohde. Kansakoulu on taasen
paikallisesti merkittävä kohde. Muut ovat maakunnallisesti arvokkaita kohteita.
Yhteenvetona voidaan todeta, että maakuntakaavaehdotuksen Outokummun
taajaman kohteet on huomioitu asemakaavoissa. Keskusta-alueen
osayleiskaavana yhteydessä tehty kulttuuri- ja rakennushistoriallinen selvitys
antoi hyvän pohjan asemakaavojen päivitykseen.
Outokummun kaupungilla ei ole huomauttamista maakuntakaava 2040 1.
vaiheen kaavaehdotuksesta.
Valmistelija

Kaavoittaja

Lisätietoja

Kaavoittaja Jukka Roponen, 050 438 5680,
jukka.ropponen@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää antaa edellä kirjoitetun lausunnon Pohjois-Karjalan
maakuntaliitolle maakuntakaava 2040 1. vaiheen kaavaehdotuksesta.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että Hanna Huttunen ja Sanna Antikainen ilmoittivat olevansa
esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi klo 17.06-17.08. Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys.
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Hanna Huttunen on maakuntaliiton hallituksen puheenjohtaja ja Sanna
Antikainen maakuntaliiton hallituksen jäsen.
______________________
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Marraskuun talousraportti
43/02.02.00/2021
Khall 27.12.2021 § 256
Selostus

Kaupunginhallituksen antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan
"lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja
talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä. Toiminta- ja talousraportin
yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja
niiden määrärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa
toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut."
Valtuuston hyväksymän talousarvion 2021 mukaan "mikäli määräraha on
talousarviovuoden aikana seurannan mukaan ylittymässä, on määrärahojen
riittävyys varmistettava ensisijaisesti tehostamalla toimintaa tai toissijaisesti
supistamalla palvelun määrää tai vaikuttavuutta. Määrärahan lisäyksiä
talousarviovuoden aikana ei voida hyväksyä, ellei samalla esitetä katetta
määrärahan lisäykselle."
Talousarvio on laadittu palvelualuetason tarkkuudella. Toimintakate on siitä
vastuussa olevaa toimielintä (kaupunginhallitus, hyvinvointilautakunta ja
kaupunkirakennelautakunta) sitova. Tuloslaskelmaosan määrärahat ovat sitovia
lukuun ottamatta poistoja, jotka määräytyvät hyväksytyn poistosuunnitelman
mukaisesti. Kaupunginhallituksen toimielimen alle sijoittuu hallintopalvelut.
Hallintopalvelujen toimintakatteen kasvu on 6,3 % ja hyvinvointipalvelujen kasvu
8 % edelliseen vuoteen nähden. Kaupunkirakennepalveluissa tuotot ovat
kasvaneet 16,9 % ja kulut kasvaneet 19,8 %. Käyttötalouden toimintakatteen
kasvu kokonaisuudessaan on 2,9 % edelliseen vuoteen nähden.
Verotuloja on kertynyt edelliseen vuoteen nähden 0,8 % enemmän.
Kunnallisveroja on kertynyt -2,6 % vähemmän ja kiinteistöveroa 13,7 %
enenmmän edelliseen vuoteen nähden. Kiinteistöveron kasvu johtuu siitä, kun
osa vuoden 2020 kiinteistöveroista tilitettiin vasta vuoden 2021 puolella. Osa
kuluvan vuoden (loppuvuoden) kiinteistöverosta tilitetään vasta vuoden 2022
puolella. Yhteisöveron kasvussa 32,9 % näkyy koronapandemiasta johtuva
kuntien ryhmäosuuden korotus 10 %-yksiköllä. Verotulot kokonaisuutena
toteutuvat talousarviota 25 000 euroa pienempänä.
Valtionosuudet kertyvät lähestulkoon talousarvion mukaisena.
Liitteenä olevassa tulosennusteessa ei ole huomioitu Siun soten alijäämän
kattamista varten mahdollisesti tehtävää pakollista varausta. Toisaalta taas
hoivayksikön rakentamisen investointivaraus, osa tai kokonaan pitää tulouttaa,
mikäli kohteen rakentaa muu kuin kaupunki. Mahdollinen tuloutus merkitään
tuloslaskelmaan ennen tilikauden yli/alijäämää.
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Marraskuun lopussa työttömyysaste oli 14,40 %. Marraskuun väestömäärätietoa ei ollut vielä saatavissa. Väestömäärässä on ollut hienoista kasvua kuluvan
syksyn aikanna.
Vaikutusarviointi

Ei

Valmistelija

Hallinto- ja talousjohtaja

Lisätietoja

Hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki,
paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi, puh. 050 382 7769

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee talousraportin marraskuulta tiedokseen.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Liitteet

[1]

Marraskuun talousraportti
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Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet
216/02.02.00/2021
Khall 27.12.2021 § 257
Selostus

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2022 ovat liitteenä. Talousarvion
toteutumisesta raportoidaan kaupunginvaltuustolle vuosineljänneksittäin ja
muille toimielimille kerran kuukaudessa.
Täytäntöönpano-ohjeita noudatetaan soveltuvin osin myös tytäryhteisöjen
toimintaan.

Vaikutusarviointi

Ei

Valmistelija

Hallinto- ja talousjohtaja

Lisätietoja

hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, 050 382 7769,
paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus antaa liitteen mukaiset vuoden 2022 talousarvion
täytäntöönpano-ohjeet asianomaisten noudatettavaksi.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Liitteet

[2]

TA 2022 täytäntöönpano-ohje
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Kaupunginhallituksen toimialueen käyttösuunnitelmien hyväksyminen vuodelle 2022
216/02.02.00/2021
Khall 27.12.2021 § 258
Selostus

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 22.12.2021 (§ 108) hyväksynyt vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023–2024 taloussuunnitelman.
Talousarviokirjassa on säännöksiä käyttösuunnitelmasta. Talousarvion
hyväksymisen jälkeen toimielimet hyväksyvät käyttösuunnitelmansa, jotka anne
taan tiedoksi kaupunginhallitukselle. Käyttösuunnitelmalla toimielimet jakavat
palvelualueen määrärahat ja tuloarviot tulosyksiköille.
Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii kaksi tulosaluetta; hallintopalvelut ja
sosiaali- ja terveyspalvelut. Hallintopalvelujen tulosalueen muodostavat
seuraavat tulosyksiköt: yleishallinto, viestintä ja markkinointi, laskentapalvelut,
elinkeinoelämän kehittäminen, matkailun kehittäminen, henkilöstöhallinto,
työllisyyspalvelut, maaseutuelinkeinot ja ruokapalvelut. Sosiaali- ja
terveyspalvelujen tulosalueen muodostaa sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä
ympäristöterveydenhuollon tulosyksiköt. Hallintosäännön mukaan kussakin
palvelussa on tulosalueita sen mukaan kuin talousarviossa ja tulosyksiköitä sen
mukaan kuin käyttösuunnitelmissa määrätään.
Kaupunginvaltuusto on talousarviota hyväksyessään hyväksynyt myös
hallintopalvelujen toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022. Tavoitteet on
asetettu asiakas-, henkilöstö-, talous- ja prosessinäkökulmasta. Tavoitteiden
toteutumista seurataan tavoitteille asetettujen mittarien perusteella sekä
raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä.
Kaupunginhallituksen tulee päättää myös koko kaupunkia koskevan
tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan käyttösuunnitelmien hyväksymisestä.

Vaikutusarviointi

Ei

Valmistelija

Hallinto- ja talousjohtaja

Lisätietoja

hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, 050 382 7769,
pai vi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginhallituksen alaisen hallintopalvelujen
käyttösuunnitelman, kaupunginhallituksen alaisen investointiosan
käyttösuunnitelman sekä tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan
käyttösuunnitelmat.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja

24/2021
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§ 258

27.12.2021

______________________
Liitteet

[3]
[4]
[5]
[6]

KH KÄYTTÖSUUNNITELMA 2022
Käyttösuunnitelma_Hallintopalvelujen investointiosa
Käyttösuunnitelma_Tuloslaskelma
Käyttösuunnitelma_Rahoituslaskelma
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§ 259

27.12.2021

Kaupunginhallituksen toimialueen laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat vuonna 2022
216/02.02.00/2021
Khall 27.12.2021 § 259
Selostus

Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohjeen (5.2) mukaan "talousarvion
hyväksymisen yhteydessä on palveluille määrätty vastuuhenkilöt, jotka
ovat vastuussa määrärahan käytöstä ja tilivelvollisina vastaavat tavoitteiden
saavuttamisesta ja päättävät toimivaltansa rajoissa tulosalueen hankinnoista ja hyväksyvät laskut (hyväksyjä)."
Ennen menon hyväksymistä on sitä koskeva lasku tarkastettava sekä
numeroiden että asian osalta. Tämä tarkoittaa sitä, että palvelu, tavara tai
työsuoritus on vastaanotettu ja lasku on sopimuksen tai tilauksen mukainen,
huomioiden myös mahdolliset alennukset. Asiatarkastaja suorittaa
tositteen tiliöinnin.
Sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti (kohta 5.2) kukaan ei ole oikeutettu
hyväksymään itseensä kohdistuvia kuluja tai maksuja itselleen.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan palvelujen päälliköiden
kululaskut ja heille kohdistuvat maksut hyväksyy kaupunginjohtaja ja hänen
varallaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Kaupunginjohtajan kululaskut ja
hänelle kohdistuvat maksut hyväksyy kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja
hänen varallaan kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja.
Luettelo tilinkäyttäjistä ja asiatarkastajista on toimitettava kirjanpitoon
31.1.2022 mennessä.

Vaikutusarviointi

Ei

Valmistelija

Hallinto- ja talousjohtaja

Lisätietoja

hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, 050 382 7769,
paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus määrää
1. hallintopalvelujen kustannuspaikkojen laskujen hyväksyjät sekä tasetilien
hyväksyjät ja asiatarkastajat liitteiden mukaisesti,
2. kaupunginjohtaja voi hyväksyä kaupungin palvelujen kaikkien
kustannuspaikkojen laskut, jos varsinainen hyväksyjä on estynyt.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja
OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus

§ 259

27.12.2021

______________________
Liitteet

[7]
[8]

Tilinkäyttäjät_2022_Hallinto
Tilinkäyttäjät_2022_Tasetilit
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Kaupunginvaltuusto
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§ 164
§ 241
§ 104
§ 260

23.08.2021
07.12.2021
22.12.2021
27.12.2021

Osallisuus- ja yhteisötoimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
262/00.00.01.02/2021
Khall 23.08.2021 § 164
Selostus

Hallintosäännön 14 §:n mukaan osallisuus- ja yhteisötoimikunnassa on
seitsemän (7) jäsentä; yksi (1) kaupunginhallituksen varsinainen jäsen, yksi (1)
hyvinvointilautakunnan varsinainen jäsen, yksi (1) kaupunkirakennelautakunnan
varsinainen jäsen, yksi (1) seniorineuvoston, yksi (1) nuorisovaltuuston ja yksi (1)
vammaisneuvoston edustajat sekä yksi (1) kolmannen sektorin
järjestötoimijoiden edustaja. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Kaupunginhallitus valitsee toimikunnan jäsenistä puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
Kuntalain (410/2015) 31 §:n mukaan toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin sovelletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.
Vaalikelpoisuudesta johtokuntaan ja toimikuntaan säädetään kuntalain 74 §,
kohdassa 3: Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö,
joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta
kunta ei ole.
Johtokuntaan ja toimikuntaan valittavalta edellytetään vain 18 vuoden ikää
valintahetkellä ja että häntä ei ole holhoustoimilain nojalla julistettu
vajaavaltaiseksi. Palvelussuhteesta tai muusta asemasta johtuvia rajoituksia ei
ole.
Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset.
Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a §, joka kuuluu
seuraavasti: Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa
toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan
toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että
miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Tasa-arvolain mukaan 7 -jäsenisen kunnallisen toimielimen jäsenistä ja
varajäsenistä miesten ja naisten vähimmäislukumäärä on 3. Tasa-arvovaatimus
koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Varsinaisen jäsenen ja hänen
henkilökohtaisen varajäsenensä ei kuitenkaan tarvitse olla samaa sukupuolta.

Vaikutusarviointi

Ei vaikutusarviointia.

Valmistelijat

Toimistosihteeri, hallinto- ja talousjohtaja

Pöytäkirja
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Kaupunginhallitus

§ 164
§ 241
§ 104
§ 260

23.08.2021
07.12.2021
22.12.2021
27.12.2021

Lisätietoja

Hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, 050 382 7769,
paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää pyytää
- hyvinvointilautakuntaa
- kaupunkirakennelautakuntaa
- seniorineuvostoa
- nuorisovaltuustoa
- vammaisneuvostoa sekä
- kolmannen sektorin järjestötoimijoita
tekemään ehdotuksen osallisuus- ja yhteisötoimikuntaan valittavasta jäsenestä
ja varajäsenestä.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Khall 07.12.2021 § 241
Selostus

Hyvinvointilautakunta, kaupunkirakennelautakunta, seniorineuvosto,
nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto sekä kolmannen sektorin järjestötoimijat
ovat tehneet ehdotuksensa osallisuus- ja yhteisötoimikuntaan valittavista
jäsenistä ja varajäsenistä seuraavasti:
Hyvinvointilautakunta
Kaupunkirakennelautakunta
Seniorineuvosto
Vammaisneuvosto
Nuorisovaltuusto
Kolmannen sektorin
järjestötoimijat

Jäsen
Kinnunen Timo
Vallius Kaisa

Varajäsen
Huttunen Miika
Lehvästö Aino

Pouhula Lasse
Plick Satu
Iida Turpeinen
Hiltunen Liisa

Vikström Pekka
Malinen Hilkka
Aslan Meryem

Todetaan, että nuorisovaltuusto ei ole pystynyt esittämään osallisuus- ja
yhteisötoimikuntaan varajäsentä.
Vaikutusarviointi

Ei vaikutusarviointia

Valmistelijat

Toimistosihteeri, hallinto- ja talousjohtaja

Pöytäkirja
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§ 164
§ 241
§ 104
§ 260

23.08.2021
07.12.2021
22.12.2021
27.12.2021

Lisätietoja

Hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, 050 382 7769,
paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
1. tekee ehdotuksen osallisuus- ja yhteisötoimikuntaan valittavasta
kaupunginhallituksen jäsenestä ja varajäsenestä sekä
päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
1. valitsee osallisuus- ja yhteisötoimikuntaan seitsemän (7) jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet.
2. toteaa, että osallisuus- ja yhteisötoimikunnan kokoonpanoa täydennetään
myöhemmin nuorisovaltuuston varajäsenen osalta.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti ehdottaa edustajakseen osallisuus- ja
yhteisötoimikuntaan varsinaiseksi jäseneksi Pentti Jääskeläinen ja varajäseneksi
Ilkka Mertanen.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että valtuusto
1. valitsee osallisuus- ja yhteisötoimikuntaan seitsemän (7) jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet.
2. toteaa, että osallisuus- ja yhteisötoimikunnan kokoonpanoa täydennetään
myöhemmin nuorisovaltuuston varajäsenen osalta.
______________________

Kvalt 22.12.2021 § 104
Päätös

1. Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti osallisuus- ja yhteisötoimikuntaan
jäseniksi seuraavat:
Kaupunginhallitus
Hyvinvointilautakunta
Kaupunkirakennelautakunta
Seniorineuvosto
Vammaisneuvosto
Nuorisovaltuusto

Jäsen
Jääskeläinen Pentti
Kinnunen Timo
Vallius Kaisa
Pouhula Lasse
Plick Satu
Iida Turpeinen

Varajäsen
Mertanen Ilkka
Huttunen Miika
Lehvästö Aino
Vikström Pekka
Malinen Hilkka

Pöytäkirja
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Kolmannen sektorin
järjestötoimijat

23.08.2021
07.12.2021
22.12.2021
27.12.2021
Hiltunen Liisa

Aslan Meryem

2. Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_______________________
Khall 27.12.2021 § 260
Selostus

Hallintosäännön 14 §:n mukaan kaupunginhallitus valitsee toimikunnan jäsenistä
puheenjohtajan ja varapuheenjohtaja.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus valitsee osallisuus- ja yhteisötoimikunnan jäsenistä
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Kaupunginhallitus yksimielisesti valitsi osallisuus- ja yhteisötoimikunnan
jäsenistä puheenjohtajaksi Timo Kinnusen ja varapuheenjohtajaksi Pentti
Jääskeläisen.
______________________

Pöytäkirja
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 250, § 251, § 252, § 253, § 254, § 255, § 256, § 257
Kaupunginhallitus

27.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET
Tähän päätökseen ei saa tehdä kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

23

Pöytäkirja

24/2021

OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 258, § 259, § 260
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Outokummun kaupunginkanslian kirjaamoon määräajan viimeisenä
päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja
on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Outokummun kaupunki, Kaupunginhallitus
Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: PL 47, 83501 Outokumpu
Käyntiosoite: Hovilankatu 2, 83500 Outokumpu (avoinna klo 9.00-11.30 ja 12.30-15.00)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@outokummunkaupunki.fi
Puhelinnumero: 013 5591 (vaihde)
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
 päätös, johon haetaan oikaisua
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella oikaisua vaaditaan.
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Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
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