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Osallistujat

Läsnä

Antikainen Sanna

2. varapuheenjohtaja

Hiltunen Ilkka

Jäsen

Jääskeläinen Pentti

Puheenjohtaja

Kuokkanen Tuomo

Jäsen

Mertanen Ilkka

Jäsen

Mononen Erkki

Jäsen

Palander Pirkko

Jäsen

Partanen Hanne

1. varapuheenjohtaja

Vartiainen Marja-Terttu

Jäsen

Huttunen Hanna

Kvalt puheenjohtaja

Nygren Merja

Kvalt 1. varapuheenjohtaja

Tanskanen Markku

Kvalt 2. varapuheenjohtaja

Hyvönen Pekka

Kaupunginjohtaja, esittelijä

Lintumäki Päivi

Hallinto- ja talousjohtaja,
pöytäkirjanpitäjä

Allekirjoitukset
Pentti Jääskeläinen
puheenjohtaja
Käsitellyt asiat

§:t 1 - 8

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu 18.1.2021
Ilkka Mertanen
pöytäkirjantarkastaja

Päivi Lintumäki
pöytäkirjanpitäjä

Pirkko Palander
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Tarkastettu pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa
20.1.2021 alkaen.
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Kaupunginhallitus

§1

18.01.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall 18.01.2021 § 1
Hallintosäännön 111 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava
kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista, joka sisältää
selotuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi,
lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä.
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 119 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa
läsnäolevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi.
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1/2021

OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus

§2

18.01.2021

Pöytäkirjantarkastajat
Khall 18.01.2021 § 2

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ilkka Mertanen ja Pirkko
Palander.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§3

18.01.2021

Ilmoitusasiat
Khall 18.01.2021 § 3
Valmistelija

Toimistosihteeri
1.

Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje 4.1.2021, VN/27404/2020:
Oppivelvollisuuden laajentaminen perusopetuksen järjestäjien kannalta.

2. Kuntaliiton yleiskirje 14/2020: Suomen Kuntaliiton suositus kunnallisen
perhepäivähoidon kustannuskorvauksista 2021.
3.

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymähallituksen
pöytäkirjanote 16.12.2020 § 221: Jäsenkuntien kustannusten
kohdentamisen periaatteet vuodelle 2021.

4. Kevan ilmoitus täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruisen kuntoutustuen
myöntämisestä 1.10.2020 alkaen määräaikaisena 31.5.2021 saakka.
5.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 22.12.2020, ISAVI/9450/2020:
Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Itä-Suomen aluehallintoviraston
toimialueelle.

6. Siun soten toimialajohtajan päätös 14.1.2021 § 1; Tartuntatautivastaavien
nimeäminen kunnittain Siun soten alueella 13.1.2021 alkaen.
Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee edellä mainitut asiakirjat tiedoksi.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§4

18.01.2021

Viranhaltijapäätökset
Khall 18.01.2021 § 4
Viranhaltijapäätökset:
Hallinto- ja talousjohtaja

18.-31.12.2020 §:t 30-34
11.-13.1.2021 §:t 1-4

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.
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§5

18.01.2021

Vuoden 2021 kuntavaalien ennakkoäänestyspaikan ja vaalipäivän äänestyspaikan määrääminen
28/00.00.00.00/2021
Khall 18.01.2021 § 5
Selostus

Seuraavat yleiset vaalit ovat kuntavaalit, jotka toimitetaan sunnuntaina
18.4.2021. Ennakkoäänestys kotimaassa on 7. - 13.4.2021.
Vaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaa 1.6.2021 ja kestää vuoden
2025 toukokuun loppuun.
Vuoden 2021 kuntavaaleissa keskusvaalilautakuntana toimii valtuuston vuonna
2017 alussa asettama keskusvaalilautakunta.
Vaalilain 9 §:n mukaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja varsinaisen
vaalipäivän äänestyspaikoista kunnassa päättää kunnanhallitus. Kaupunki
päättää siis itsenäisesti ja oman harkintansa mukaan yleisten
ennakkoäänestyspaikkojen ja vaalipäivän äänestyspaikkojen lukumäärästä ja
sijainnista.
Vaalilain 48 §:n mukaan kunnanhallitus määrää myös ennakkoäänestyspaikkojen
päivittäiset aukioloajat, kuitenkin niin, että ennakkoäänestyspaikka ei saa olla
avoinna arkipäivisin ennen kello 8:aa eikä klo 20:n jälkeen eikä lauantaisin ja
sunnuntaisin ennen klo 9:ää eikä klo 18:n jälkeen.

Valmistelija

Kehitysjohtaja

Lisätietoja

Kehitysjohtaja Jukka-Pekka Lätti, p. 044 755 9515,
jukka-pekka.latti@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää
määrätä vuoden 2021 kuntavaalien yleiseksi ennakkoäänestyspaikaksi
Outokummun kaupungintalon kahvion, Syrjäkatu 2, 83500 Outokumpu, puh.
044 755 9515, ja ennakkoäänestyspaikan aukioloajat seuraavasti:
ke–pe 7.–9.4.2021 kello 09.00-18.00
la–su 10.–11.4.2021 kello 10.00-14.00
ma–ti 12.–13.4.2021 kello 09.00-18.00 sekä
määrätä vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivän äänestyspaikan
äänestysalueittain seuraavasti:
Äänestysalue
001 Outokumpu

Äänestyspaikka:
Kummun koulu, Koulukatu 6

Pöytäkirja
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Kaupunginhallitus
Päätös

§5

18.01.2021

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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§6

18.01.2021

Valtiovarainministeriön päätös kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2021
30/02.05.01.00/2021
Khall 18.01.2021 § 6
Selostus asiasta

Kaupunki maksaa korvausta outokumpulaisten oppilaiden käydessä muiden
kuntien, valtion tai yksityisten opetuksen järjestäjien koulua. Vastaavasti
kaupunki saa korvauksia muiden kuntien oppilaista, jos nämä ovat kaupungin
kouluissa.
Kotikuntakorvaus määräytyy kuntien ja muiden opetuksen järjestäjien esi- ja
perusopetuksen toteutuneiden kustannusten perusteella erikseen 6, 7-12 ja 13-15
–vuotiaille. Valtiovarainministeriön 30.12.2020 tekemän päätöksen mukaan
kotikuntakorvauksen perusosa on 7 112,84 euroa. Eri ikäryhmien
kotikuntakorvauk set määräytyvät vahvistettujen kertoimien mukaan. Kaupunki
maksaa päätöksen mukaisesti vuonna 2021 kotikuntakorvauksia 83 030 euroa ja
saa kotikuntakorvaustuloja 112 525 euroa. Lopulliset summat
kotikuntakorvusmenoista ja -tuloista on selvillä vasta tilivuoden päätyttyä.
Jos kaupunki on tyytymätön tähän päätökseen, sillä on oikeus kolmen
kuukauden kuluessä päätöksestä tiedon saatuaan tehdä kirjallinen
oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle.
Päätöksen vaikutusarviointia ei tehdä/ei vaadita.

Valmistelija

Hallinto- ja talousjohtaja

Lisätietoja

Hallinto- ja talousjohtaja

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee valtiovarainministeriön päätöksen
kotikuntakorvauksista tiedokseen ja tyytyy siihen.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Liitteet

1 Valtiovarainministeriön päätös kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta
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§7

18.01.2021

Valtionvarainministeriön päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta sekä veroperustemuutoksista
johtuvien veromenetysten korvaamisesta
30/02.05.01.00/2021
Khall 18.01.2021 § 7
Selostus

Valtiovarainministeriö on päättänyt myöntää 30.12.20 tekemällään päätöksellä
peruspalvelujen valtionosuutta 19 434 087 euroa sekä veroperustemuutoksista
johtuvaa veromenetysten korvausta 3 719 178 euroa. Peruspalvelujen
valtionosuus sisältää verotuloihin perustuvaa valitonosuuden tasausta 6 350 985
euroa. Päätökseen sisältyy vuoden 2020 osalta yritysten verolykkäysten
takaisinperintää 83 030 euroa. Päätöksen mukainen peruspalvelujen
valtionosuus on 23 070 235 euroa.
Talousarviossa peruspalvelujen valtionosuudeksi on arvioitu 19 430 772 euroa,
veroperustemuutoksista johtuvaa veromenetysten korvausta 3 617 440 euroa,
joka sisältää yritysten verolykkäyksen takaisinperinnän. Talousarvion mukainen
peruspalvelujen valtionosuus on 23 048 212 euroa eli 22 023 euroa vähemmän
kuin päätös osoittaa.
Jos kunta on tyytymätön valtiovarainministeriön ko. päätökseen, sillä on oikeus
kolmen kuukauden kuluessä päätöksestä tiedon saatuaan tehdä kirjallinen
oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle.
Päätöksen vaikutusarviointia ei tehdä/ei vaadita.

Valmistelija

Hallinto- ja talousjohtaja

Lisätietoja

Hallinto- ja talousjohtaja

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee peruspalvelujen valtionosuuspäätöksen tiedokseen
ja tyytyy siihen.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Liitteet

2 Valtiovarainministeriön päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta
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§8

18.01.2021

TYP-yhteistyösopimuksen hyväksyminen ajalle 1.1.2021-30.6.2023
8/14.06.01.01/2021
Khall 18.01.2021 § 8
Selostus

Sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta
(jäljempänä TYP) annetun lain (1369/2014) ja lain nojalla annetun asetuksen
(1377/2014) mukainen sopimus työttömille tarjottavan monialaisen
yhteispalvelun järjestämisestä.
Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) tavoitteena on
edistää työttömien työllistymistä tarjoamalla heille heidän palvelutarpeensa
mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali-,terveys-ja kuntoutuspalveluja.
Monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa TEtoimisto, kunnat ja Kela yhdessä arvioivat yhteispalvelua tarvitsevien
työttömienpalvelutarpeet, suunnittelevat palvelut työllistymisen kannalta
tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi ja vastaavat yhdessä työttömien
työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta.
Tässä sopimuksessa sovitaan yhteisistä toimipisteistä ja muualla kuin yhteisissä
toimipisteissä tarjottavasta yhteispalvelusta, yhteispalveluun osoitettavasta
henkilöstöstä, työttömille tarjottavista palveluista ja kustannusten jaosta.
Sopimusosapuolena on maakunnan kunnat sekä Pohjois-Karjalan työ- ja
elinkeinotoimisto sekä Kansaneläkelaitos.
Aiempi vastaava sopimus oli allekirjoitettu Outokummun kaupungin osalta
20.12.2016. Muutosta entiseen sopimukseen on se, että Heinäveden kunta liittyi
1.1.2021 Pohjois-Karjalan maakuntaan, jonka takia sopimus tuli uusia.

Valmistelija

Hallinto- ja talousjohtaja

Lisätietoja

Työllisyyskoordinaattori Merja Nygrén

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy TYP-yhteistyösopimuksen ajalle 1.1.2021-30.6.2023.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkitään, että Erkki Mononen saapui paikalle klo 17.38. tämän asian käsittelyn
ja päätöksenteon jälkeen.
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______________________
Liitteet

3 TYP yhteistyösopimus 1.1.2021-30.6.2023
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 1, § 2, § 3, § 4
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: § 5, § 6, § 7, § 8
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.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan
myös sähköpostiosoite.

