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Hyvinvointilautakunta
Aika

14.12.2021 klo 18:00 - 19:55

Paikka

Kaupunginhallituksen kokoushuone / Teams

Osallistujat
Läsnä

Kinnunen Timo

jäsen

Koponen Miia-Mari

jäsen

Matikka Helena

varapuheenjohtaja

Mattila Alli

jäsen

Pekkanen Niina

puheenjohtaja

Rissanen Toivo

jäsen

Räsänen Henri

jäsen

Sandman Kasimir

jäsen

Voutilainen Timo

jäsen

Mertanen Ilkka

khall edustaja

Pouhula Lasse

seniorineuvoston edustaja

Pekkanen Santeri

nuorisovaltuuston edustaja

Kervinen Tuija

vammaisneuvoston edustaja

Hyvönen Pekka

kaupunginjohtaja

Nissinen Jonna

khall puheenjohtaja

Orenius Jukka

hyvinvointijohtaja, esittelijä

Vähäkoski Leena

pöytäkirjanpitäjä

Parkkinen Tommi

Allekirjoitukset

Niina Pekkanen
puheenjohtaja

Käsitellyt asiat

§:t 99 - 107

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu 14.12.2021
Helena Matikka
pöytäkirjantarkastaja

Leena Vähäkoski
pöytäkirjanpitäjä

Alli Mattila
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa
15.12.2021 alkaen.
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OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Hyvinvointilautakunta

§ 99

14.12.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hyvltk 14.12.2021 § 99
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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§ 100

14.12.2021

Pöytäkirjantarkastajat
Hyvltk 14.12.2021 § 100
Esittelijä

Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Helena Matikka ja Alli
Mattila.

Päätös

Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Hyvinvointilautakunta
Hyvinvointilautakunta

§ 95
§ 101

09.11.2021
14.12.2021

Hyvinvointipalveluiden taksat 1.1.2022 alkaen
216/02.02.00/2021
Hyvltk 09.11.2021 § 95
Selostus

Hyvinvointipalveluiden taksoihin esitetään seuraavaa muutosta:
- jäähallin alle 18-vuotiaiden tuntitaksaksi esitetään 44,00/33,00 €. Nykyinen
taksa 66,00 / 55,00 €. Tällä parannetaan kaikkien lasten mahdollisuutta
osallistua jääurheilun harrastamiseen. Arvioitu tulojen vähennys
liikuntatoimessa on noin 3 t€.

Vaikutusarviointi

Sisältyy esitykseen

Valmistelija

Liikuntasihteeri, hyvinvointijohtaja

Lisätietoja

Hyvinvointijohtaja Jukka Orenius, 0447559240,
jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää ottaa muutetut taksat käyttöön 1.1.2022 alkaen.

Päätös

Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Hyvltk 14.12.2021 § 101
Selostus

Hyvinvointipalveluiden taksoihin www.outokummunkaupunki.fi/taksat esitetään
edellisen lisäksi seuraavia muutoksia 1.1.2022 alkaen, suluissa nykyiset hinnat:
- Ulkokenttien hinnat, suluissa nykyiset
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OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Hyvinvointilautakunta
Hyvinvointilautakunta

§ 95
§ 101

-

-

09.11.2021
14.12.2021

Uimahallin taksoista poistetaan Koulujen ja urheiluseurojen alta ”kummun
koulu ja lukio” sekä ”okun lukion opisk. vap.ajalla” ja muutetaan kohdaksi
”Urheiluseurat”. Taustaorganisaatioiden tukemia lippujen hintoja ei
ilmoiteta yleisessä hinnastossa
Uimahallin alennetusta kertakäyntitaksasta 4,00 € poistetaan 25+ rajaus
työttömiltä
Vauva- ja perheuinnissa ”1 lapsi + max 2 aikuista” 110 € (108 €)
Uimakoulujen alv 24 %, oli aiemmin 10 %

Seniorineuvosto on lisäksi toimittanut 17.11.2021 kokouksensa pöytäkirjan,
jonka 6 §:ssä esitetään ”maksuluokat kohtaan maksuluokka nolla (0) lisäyksen
outokumpulaiset veteraanijärjestöt ja eläkeläisjärjestöt.” Veteraanijärjestöt sekä
pääosa alle 18-vuotiaiden harjoitusvuoroista on ollut jo aiemmin maksuluokassa
0, jolloin siis maksua ei peritä. Eläkeläisjärjestöt ja muut outokumpulaiset
järjestöt ja yhdistykset ovat maksuluokassa 1, joka on maksullisista
maksuluokista 1-3 edullisin ja sisältää jo merkittävän kaupungin tuen
tilavuokraan. Jos eläkeläisjärjestöiltä poistettaisiin tilavuokrat kokonaan, olisi
samalla perusteltua miettiä muiden järjestöjen ja yhdistysten tasapuolisen
kohtelun vuoksi tilavuokrahinnoittelun rakenne kokonaisuudessaan.
Vaihtoehtoja on karkeasti kolme:
1. peritään tilojen todelliset kustannukset käyttäjiltä eli käytännössä
korotetaan kaikkia vuokria
2. subventoidaan voimakkaasti etenkin outokumpulaisia käyttäjiä eli nykyinen
malli
3. poistetaan tilavuokrat kokonaan outokumpulaisilta käyttäjiltä. Viime vuonna
tilavuokria hyvinvointipalveluissa kerättiin 63 320 €, josta valtaosa eli 52 960
€ kerättiin liikuntatoimessa.
Lisäksi tilan kokonaan omaan käyttöönsä vuokraavien kanssa on tehty

Maksuluokka 1 Maksuluokka 2 Maksuluokka 3
tunti
tunti
tunti
Liikuntaharjoitukset 7,50 (6,00)
18,00 (16,00)
27,00 (24,00)
Pääsymaksulliset
ottelut, kilpailut ja 18,75 (10,00)
40,00 (24,00)
50,00 (32,00)
turneet
Pääsymaksuttomat
ottelut, kilpailut ja 12,50 (8,00)
25,00 (18,00)
35,00 (26,00)
koulutustilaisuudet
Sirkus yms. (sis alv
190,00 / vrk + sähkö, lisävuorokaudet 70,00
24%)
lautakunnan päätöksellä sopimuksia, joissa hyvinvointilautakunnan tuki on 5075% tilan todellisista kustannuksista.
Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää tehdä edellä kerrotut muutokset taksoihin
1.1.2022 alkaen. Seniorineuvoston esityksen ”maksuluokat kohtaan
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Hyvinvointilautakunta
Hyvinvointilautakunta

§ 95
§ 101

09.11.2021
14.12.2021

maksuluokka nolla (0) lisäyksen outokumpulaiset veteraanijärjestöt ja
eläkeläisjärjestöt” käsittelyä hyvinvointilautakunta jatkaa myöhemmin.
Päätös

Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkitään, että liikuntasihteeri Tommi Parkkinen poistui kokouksesta tämän
pykälän käsittelyn jälkeen klo 18:47.
______________________
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OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Hyvinvointilautakunta

§ 102

14.12.2021

Viranhaltijapäätökset hyvinvointilautakunta
Hyvltk 14.12.2021 § 102
Valmistelija

Toimistosihteeri
Hyvinvointijohtaja
Dynasty:
Yleinen päätös 16.11.-1.12.2021 § 25-26; Harrastetilan vuokraaminen, First Card luottokortin hankinta nuorisotoimeen
Primus:
Oppilaspäätös 9.12.2021 § 44-45; Erityinen tuki
Lukion rehtori
Oppilaspäätös 17.11.-7.12.2021 § 35-40; Muut kurssisuoristukset
Peruskoulun rehtori
Oppilaspäätös
1.11.2021 § 51; Erityiset opetusjärjestelyt, lyhennetty koulupäivä/-viikko
10.-26.11.2021 § 52-62;Kirjallinen varoitus

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus

Merkitään em. viranhaltijapäätökset tietoon saatetuksi ja päätetään, ettei
päätöksiä oteta kuntalain 92 §:n ja hallintosäännön 30 §:n nojalla käsiteltäväksi.

Päätös

Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 103

14.12.2021

Ilmoitusasiat
Hyvltk 14.12.2021 § 103
Valmistelija

Hyvinvointijohtaja
1.

ISAVI 25.11.2021 sivistysjohdon aamukahvien terveiset: kantelut

2. ISAVI 25.11.2021 sivistysjohdon aamukahvien terveiset:
varhaiskasvatuksen valvontaohjelma
3. Move-mittauksen tulokset Kummun koulu 2021
4. Musiikkiopisto strategisena toimijana – Anna Leskinen
5.

VN/OKM 11.11.2021: Lukiokoulutuksen yksikköhinnat 2022

6. KARVI 22.11.2021: perusopetuksen laadunhallinnan kuulemistilaisuuden
terveiset
7. PoKaLi 30.11.2021: Urheilugaala
8. VN/STM 1.12.2021: Epidemiatilanteen muutoksen edellyttämät
toimenpiteet alueilla
Lisätietoja

Hyvinvointijohtaja Jukka Orenius, 0447559240,
jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus

Edellä mainitut asiakirjat merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Hyvinvointilautakunta

§ 104

14.12.2021

Varhaiskasvatuksen opettajan toimen täyttölupa
210/01.01.01.00/2021
Hyvltk 14.12.2021 § 104
Selostus

Yksi varhaiskasvatuksen vakinainen opettaja on irtisanoutunut toimestaan,
toinen varhaiskasvatuksen opettaja on irtisanoutunut koeajalla ja päiväkodin
johtajana toimiva varhaiskasvatuksen opettaja eläköityy 1.3.2022.
Varhaiskasvatuslain mukaisten palveluiden järjestäminen edellyttää uuden vakaopettajan palkkaamisen. Lisäksi varhaiskasvatuslain 2018/540 § 37 mukaisesti
vuodesta 2030 alkaen kahdella kolmasosalla päiväkodin henkilöstöstä tulee olla
varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuuus, eli
korkeakoulutettujen osuutta henkilöstöstä on nostettava.

Vaikutusarviointi

Ei tarvetta

Valmistelija

Varhaiskasvatusjohtaja, hyvinvointijohtaja

Lisätietoja

Varhaiskasvatusjohtaja Jaana Reijonen, 0447559305,
jaana.reijonen@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta pyytää kaupunginhallitukselta täyttölupaa kolmeen
varhaiskasvatuksen opettajan toimeen alkuvuonna 2022.

Päätös

Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus
Hyvinvointilautakunta

§ 233
§ 105

22.11.2021
14.12.2021

Outokummun kaupungin selvitys Itä-Suomen aluehallintovirastolle kunnan ehkäisevän päihdetyön
järjestämisestä
319/00.01.02.00/2021
Khall 22.11.2021 § 233
Selostus

Ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskeva laki määrittelee kunnan vastuut
ehkäisevässä päihdetyössä (523/2015, 5 §). Aluehallintovirastot ja Sosiaali- ja
terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ovat yhteistyössä valmistelleet
Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman vuosille 2020–
2023. Valvontaohjelman mukaisesti kunnan hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen osalta vuonna 2021 yhtenä valvontakohteena on ehkäisevän
päihdetyön lainmukaisuus. Lainmukaisuudessa tarkastellaan ehkäisevän
päihdetyön rakenteita, laatua ja sisältöä. Valvonnassa hyödynnetään THL:n ja
aluehallintovirastojen vuonna 2020 tekemää kyselyä kunnan ehkäisevän
päihdetyön tilasta ja rakenteista.
Aluehallintovirastot selvittävät valvontaohjelman painopisteiden mukaisesti
ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevan lain 5§:n toimeenpanon
tilannetta kunnissa.
Selvityspyynnön lisäksi jokaiseen kuntaan on lähetetty ohjauskirje hyvinvoinnin
ja terveyden edistämisen sekä ehkäisevän päihdetyön lakisääteisistä tehtävistä
kunnassa. Kunnan tulee lain mukaan nimetä toimielin, jonka vastuulle laissa
erikseen määritellyt ehkäisevän päihdetyön tehtävät kuuluvat. Ehkäisevän
päihdetyön järjestämistä koskevan lain 5 § mukaan kunta huolehtii ehkäisevän
päihdetyön tarpeen mukaisesta organisoinnista alueellaan ja nimeää ehkäisevän
päihdetyön tehtävistä vastaavan toimielimen.
Toimielimen tehtävänä on:
1) huolehtia kunnan päihdeolojen seurannasta ja niitä koskevasta tiedotuksesta;
2) huolehtia siitä, että päihdehaittoja ja niiden vähentämistä koskevaa tietoa
tarjotaan yksityisille henkilöille ja koko väestölle;
3) lisätä ja tukea päihdehaittoja ehkäisevien toimien osaamista kaikissa kunnan
tehtävissä;
4) esittää ja edistää ehkäisevän päihdetyön toimia kunnan hallinnossa, erityisesti
sosiaali- ja terveydenhuollossa, sivistys-, liikunta- ja nuorisotoimessa sekä
elinkeinotoimessa;
5) huolehtia siitä, että 4 kohdassa tarkoitetut kunnan toimet sovitetaan yhteen
poliisin, alkoholilain (1102/2017) ja tupakkalain (549/2016) noudattamisen
valvonnan, elinkeinoelämän ja erityisesti ehkäisevään päihdetyöhön
osallistuvien yleishyödyllisten yhteisöjen ehkäisevään päihdetyöhön kuuluvien ja
sitä tukevien toimien kanssa. (28.12.2017/1119).
Käytännössä toimielin ei välttämättä hoida itse ehkäisevän päihdetyön tehtäviä,
vaan johtaa, seuraa ja arvioi niiden toteutumista. Tällöin se on saattanut
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OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus
Hyvinvointilautakunta

§ 233
§ 105

22.11.2021
14.12.2021

valtuuttaa laissa mainitut tehtävät ja niiden käytännön toimeenpanon jollekin
kunnalliselle tai seudulliselle monialaiselle työryhmälle.

Vaikutusarviointi

Valmistelija
Lisätietoja

Valvontaohjelman painopisteen, ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevan
lain (523/2015) 5 §:n mukaisen toiminnan selvittämiseksi Itä-Suomen
aluehallintovirasto pyytää täydentämään annettua vastausta ehkäisevän
päihdetyön järjestämisestä.
+++
Vaikuttaa myönteisesti
*kaupunkilaisten hyvinvointiin ja terveyteen.
*perheiden taloudelliseen tilanteeseen
*työllisyyteen ja toimeentuloon
*ihmissuhteisiin
*turvallisuuden tunteeseen

Esittelijä

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

Päätösehdotus

Outokummun kaupunki ilmoittaa Itä-Suomen aluehallintovirastolle, että
1. päihdetyön yhdyshenkilöksi nimetään hyvinvointijohtaja Jukka
Orenius,
2. ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin on
hyvinvointilautakunta, sekä
3. ehkäisevän päihdetyön toimintasuunnitelma on osa kunnan
hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa. Hyvinvointisuunnitelma
vuosille 2021-2024 on parhaillaan valmistelussa ja tähän
suunnitelmaan sisällytetään myös ehkäisevän päihdetyön tavoitteet
ja toimenpiteet. Outokummun kaupunki on osallistumassa Siun sote
- kuntayhtymän hallinnoimaan Ennalta ehkäisevä päihdetyö
Pohjois-Karjalassa -hankkeeseen, jonka sisällöt ovat vastaus siihen,
miten lain velvoittamat asiat tehdään eläväksi toiminnaksi. Hankkeen
kautta kunnat saavat vaikuttaviksi todettuja ja yhteisöllisiä työkaluja
päihdehaittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen. Hanke tarjoaa myös
koulutusta kuntien henkilöstölle ehkäisevän päihdetyön sisältöihin
liittyen.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Hyvltk 14.12.2021 § 105
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OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus
Hyvinvointilautakunta

§ 233
§ 105

22.11.2021
14.12.2021

Selostus

Hyvinvointilautakunta käy keskustelun ehkäisevästä päihdetyöstä ja
mielenterveystyöstä Outokummun kaupungissa.

Valmistelija
Lisätietoja
Esittelijä

Hyvinvointijohtaja
Hyvinvointijohtaja Jukka Orenius, 0447559240,
jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi
Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta merkitsee asian tiedokseen.

Päätös

Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Hyvinvointilautakunta

§ 106

14.12.2021

Hyvinvointilautakunnan kumppanuudet, avustukset, palkinnot ja stipendit 2022
333/02.05.01.02/2021
Hyvltk 14.12.2021 § 106
Selostus

Outokummun kaupungin hyvinvointipalvelut toimii yhteistyössä yhdistysten,
järjestöjen, yksityisten ja muiden toimijoiden kanssa monin eri tavoin.
Kumppanuussopimukset, tilaratkaisut, tiedottaminen, tapahtumajärjestelyt,
avustukset ja palkinnot jne. ovat yhteistyön käytännön muotoja. Osa
yhteistyöstä on epämuodolliseen vuorovaikutukseen perustuvaa, osassa
periaatteet ovat kirjallisessa dokumentissa.

Vaikutusarviointi

Ei tarvetta

Valmistelija
Lisätietoja

Hyvinvointijohtaja, liikuntasihteeri, kulttuuriohjaaja
Hyvinvointijohtaja Jukka Orenius, 0447559240,
jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi
Hyvinvointijohtaja

Esittelijä
Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää vuodelle 2022
1. hyväksyä hyvinvointipalveluiden kumppanuus-, avustus-, palkinto- ja
stipendiohjeet liitteen mukaisesti.
2. varata toimintaan liitteen mukaiset euromäärät siten, että alle 20% muutokset
eri menokohdissa hyväksytään ilman eri päätöstä, kunhan kokonaissumma (45
300 €) ei ylity. Kumppanuussopimuksia voidaan toteuttaa myös palvelujen
ostoihin varattujen määrärahojen puitteissa.
3. avata nuoriso- ja kulttuuritoimen kohdeavustukset sekä liikuntatoimen
toiminta-avustukset haettaviksi ajalla 1.-31.1.2022.
4. jakaa Urheilutalo-uimahallin, kaupungintalon Syrjäkadun siiven sekä
Hovilankatu 16:n vuokra-avustukset liitteen 2 mukaisesti sekä valtuuttaa
liikuntasihteerin urheilutalo-uimahallin ja hyvinvointijohtajan muiden tilojen
osalta vuokraamaan tyhjiä tiloja liitteessä kerrotuin ehdoin.
5. valtuuttaa liikuntasihteerin jakamaan liikuntatoimen kohde-, ohjaus-,
koulutus- ja liikuntapaikka-avustukset.
6. valtuuttaa kulttuuriohjaajan jakamaan kulttuuritoimen kohdeavustuksia
yhteensä 1000 €.
7. valtuuttaa nuorisovaltuuston jakamaan nuorisotoimen kohdeavustuksia
yhteensä 1000 €.
8. nimeää kolmihenkisen raadin, Alli Mattila, Santeri Pekkanen ja Pasi Huttunen
valitsemaan kulttuuri- ja nuorisopalkintojen saajat.Raati tekee valintansa
joulukuun loppuun mennessä. Raadin kokoonkutsujana ja sihteerinä toimii
kulttuuriohjaaja.
9. nimeää kolmihenkisen raadin, Henri Räsänen, Lasse Pouhula ja Miia-Mari
Koponen valitsemaan vuoden outokumpulaisen liikuttajan ja stipendien saajat.
Raati tekee valintansa joulukuun loppuun mennessä. Raadin kokoonkutsujana ja
sihteerinä toimii liikuntasihteeri.
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Päätös

§ 106

Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Liitteet

14.12.2021

[1]
[2]

Ohjeet 2022
Eurot 2022

12/2021
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Hyvinvointilautakunta

§ 107

14.12.2021

Talousarvion ja käyttösuunnitelman seuranta
Hyvltk 14.12.2021 § 107
Selostus

Kaupungin vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan
toimielimen tulee saada kerran kuukaudessa tieto talousarvion toteumasta
ja samalla esitys korjaavista toimenpiteistä, mikäli toteutuminen poikkeaa
käyttösuunnitelmasta.

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja

Lisätietoja

Hyvinvointijohtaja Jukka Orenius, 044 755 9240,
jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttösuunnitelman seurannan tietoonsa
saatetuksi.

Päätös

Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet
[3]

Talouden seuranta 2021-11
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 99, § 100, § 102, § 103, § 104, § 105, § 107
Hyvinvointilautakunta

14.12.2021

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.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 101, § 106
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, Hyvinvointilautakunta
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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