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Paikka

Valtuustosali, Hovilankatu 2

Osallistujat
Läsnä

Poissa

Antikainen Sanna

2. varapuheenjohtaja

Hiltunen Ilkka

jäsen

Jääskeläinen Pentti

puheenjohtaja

Kuokkanen Tuomo

jäsen

Mertanen Ilkka

jäsen

Palander Pirkko

jäsen

Vartiainen Marja-Terttu

jäsen

Nygren Merja

kvalt 1. varapuheenjohtaja

Tanskanen Markku

kvalt 2. varapuheenjohtaja

Hyvönen Pekka

kaupunginjohtaja, esittelijä

Lintumäki Päivi

hallinto- ja talousjohtaja,
pöytäkirjanpitäjä

Saapui kokoukseen klo
17.01, §§ 105-113.

Mononen Erkki
Partanen Hanne
Huttunen Hanna

Allekirjoitukset

Pentti Jääskeläinen
puheenjohtaja

Käsitellyt asiat

§:t 104 - 113

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu 7.6.2021
Pirkko Palander
pöytäkirjantarkastaja

Päivi Lintumäki
pöytäkirjanpitäjä

Marja-Terttu Vartiainen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa
09.06.2021 alkaen.
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OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus

§ 104

07.06.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall 07.06.2021 § 104
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
selostuksen 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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§ 105

07.06.2021

Pöytäkirjantarkastajat
Khall 07.06.2021 § 105
Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pirkko Palander ja MarjaTerttu Vartiainen.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkitään, että valtuuston 1. varjapuheenjohtaja Merja Nygren saapui
kokoukseen klo 17.01.
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§ 106

07.06.2021

Viranhaltijapäätökset
Khall 07.06.2021 § 106
Viranhaltijapäätökset:
Työllisyyspäällikkö

28.5.2021 § 2 Työllistämisen kuntalisän
myöntäminen

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

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

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus

§ 107

07.06.2021

Ilmoitusasiat
Khall 07.06.2021 § 107
Valmistelija

Toimistosihteeri
1.

Sosiaali- ja terveysministeriön kirje 27.5.2021, VN/14345/2021:
Hybridistrategian toimintasuunnitelman päivityksen mukaiset
toimenpidesuositukset epidemian leviäminen estämiseksi.

2. Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 2.6.2021, ISAVI/4557/2021:
Tartuntatautilain 58 §:n mukaisen päätöksen kumoaminen Pohjois-Savon
sairaanhoitopiirin, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen
kuntayhtymän sekä Itä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen
kuntayhtymän alueilla.
3.

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirja
19.5.2021.

4. Pohjois-Karjalan maakuntahallituksen pöytäkirja 24.5.2021.
5.

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston pöytäkirja
26.5.2021.

6. Siun soten yhtymähallituksen pöytäkirja 27.5.2021.
7.

Siun sote, terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialuejohtajan päätös
28.5.2021 § 4/2021: Tartuntatautivastaavien nimeäminen Siun soten
alueella 1.6.2021 alkaen.

8. Kevan ilmoitus 24.5.2021 täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruisen
kuntoutustuen myöntämisestä 1.9.2021 alkaen määräaikaisena 30.9.2021
saakka.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Edellä mainitut asiakirjat merkitään tiedoksi.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 108

Kaupunginvaltuuston 31.5.2021 kokouksen päätösten täytäntöönpano
Khall 07.06.2021 § 108
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:
30 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ei aiheuta toimenpiteitä

31 §

Pöytäkirjantarkastajat
Ei aiheuta toimenpiteitä

32 §

Tontin 309-7-706-2 Kummunkatu 10 ostotarjous
Saatetaan tiedoksi asianosaiselle ja kaupunkirakennelautakunnalle

33 §

Ostotarjous määräala 309-406-43-29
Saatetaan tiedoksi asianosaisille ja kaupunkirakennelautakunnalle

34 §

Sisäisenvalvonnan ja riskienhallinnan perusteet
Ei aiheuta toimenpiteitä

35 §

Rahastojen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen
Saatetaan tiedoksi kirjanpitoon

36 §

Rahastojen perustaminen
Saatetaan tiedoksi kirjanpitoon

37 §

Terveyskeskuksen investoinnin toteutustavan valinta
Saatetaan tiedoksi kaupunkirakennelautakunnalle
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Päätös

§ 108

07.06.2021

38 §

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite omaishoitajien
hyvinvoinnin ylläpitämiseksi
Ei aiheuta toimenpiteitä

39 §

MattiHonkavaaran ym. valtuustoaloite saksan kielen aseman
parantamisesta Outokummun koululaitoksessa
Ei aiheuta toimenpiteitä

40 §

Outokummun Sinisten valtuustoryhmän valtuustoaloite
musiikkiopiston aloituspaikkojen lisäämiseksi
Ei aiheuta toimenpiteitä

41 §

Outokummun Vasemmiston ja Outokummun
Sosialidemokraattien valtuustoryhmien valtuustoaloite:
Vanhusten arkiapuri
Aloite lähetetään valmisteltavaksi hallintopalveluihin

42 §

Outokummun Sosialidemokraattien ja Outokummun
Vasemmiston valtuustoaloite: Sosiaalisten kriteereiden ja
paikallisen elinvoimaisuuden huomioiminen kaupungin
hankinnoissa, erityisesti uuden terveyskeskuksen rakentamisen
kilpailutuksessa sekä muissa tulevissa investointi- ja
hankintakohteissa.
Aloite lähetetään valmisteltavaksi kaupunkirakennepalveluihin

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 109

07.06.2021

Valokuituverkon tarveselvityksen toteuttaminen koko kaupungin alueella
151/00.01.02.00/2021
Khall 07.06.2021 § 109
Selostus

Valtioneuvosto teki 4.12.2008 periaatepäätöksen valtakunnallisesta
laajakaistahankkeesta Suomessa. Tavoitteeksi määriteltiin saada vuoden 2015
loppuun mennessä 99 % vakinaisista asunnoista sekä yritysten ja julkishallinnon
organisaatioiden vakinaisista toimipaikoista enintään kahden kilometrin
etäisyydelle vähintään 100 Mbit/s nopeudella toimivasta valokuituverkosta.
Tuolloisen ajatuksen mukaan kuluttajat olisivat hankkineet tilaajayhteyden (max
2 km) omalla kustannuksellaan. Väestötihentymiin eli taajamiin teleyritysten
oletettiin rakentavan nopeat yhteydet markkinaehtoisesti, jonka oletettiin
tuottavan noin 95 % väestöpeiton. Lopun 4 %.n rakentamiseen eli noin 120 000
haja-asutusalueen kotitalouteen varauduttiin ohjaamaan julkista tukea.
Julkisesti tuettujen yhteyksien rakentaminen ajoitettiin suunnitelmassa vuosille
2010−15. Kustannukset jaettiin pääosin kolmeen kuntien tms., valtion
kanavoiman tuen ja teleyritysten kesken.
Valtion linjausten pohjalta laadituissa kartta-aineistoissa suureen osaan
Outokummun kaupungin kodeista, yrityksistä ja vapaa-ajan asunnoista
valokuituyhteyksien oletettiin toteutuvan markkinaehtoisesti ilman julkista
tukea eli noille alueille tukea ei ollut saatavissa. Jäljelle jäänyt tukikelpoinen alue
pilkottiin viiteen kohteeseen, joista toteutukseen asti eteni vain yksi eli
Viuruniemi – Myhkylä – Itkonsalo, jossa tuolloisen tilastoinnin mukaan oli 62
kotitaloutta + 7 yritystä. Vapaa-ajan asuntoja ei tuossa yhteydessä laskettu
mukaan. Viuruniemen kyläyhdistykseltä helmikuussa 2021 saadun tiedon
mukaan verkkoon on liittynyt alueella noin 45 taloutta. Luvussa ovat mukana
myös vapaa-ajan asunnot. Muut suunnat eli
 Paloranta – Maljasalmi – Valkeavaara (58 + 3)
 Lähtevä – Kuminvaara – Mykymäki – Rikkaranta – Munaniemi (51 + 7)
 Louhivaara – Raiskio – Törisevä (32 + 11)
 Kokonvaara – Harmaasalo (31 + 5)
jäivät tuolloin toteutumatta koska operaattorit ilmoittivat että eivät ole
kinnostuneita jatkamaan toteutuksia ja että ne keskittyvät mobiiliverkkojen
kehittämiseen ja kattavuuden parantamiseen. Outokummussa on kuitenkin
edelleen alueita, joissa 4G-verkko ei toimi luotettavasti koska verkon peitto on
on huono eikä 5G ja edelleen kehittyvät mobiiliverkot todennäköisesti tuo
helpotusta tilanteeseen etenkään harvaan asutuilla alueilla. Mobiiliverkoissa
todellinen yhteysnopeus riippuu aina myös yhtäaikaisten käyttäjien määrästä
toisin kuin valokuituverkossa. Toisaalta kaikki käyttäjät ovat liikkuessaan
mobiiliverkkojen käyttäjiä.
Valokuituverkon toteuttamiskustannukseksi em. viiden tukikelpoisen kohteen
osalta arvioitiin tuolloin 2,3 M€. Tukikelvottomat eli markkinaehtoisen
toteutuksen tai muun rahoituksen varaan jäävät alueet ovat hieman
pienentyneet mutta niissä asuu Liikenne- ja viestintäviraston vastikään
julkaiseman kartta-aineiston perusteella edelleen noin 2/3 outokumpulaisista.
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Toisaalta aiempaa kahden kilometrin rajausta ei enää ole. Kartta-aineiston
perusteella tukikelvottomia alueita ovat pääosa Outokummun keskustaajamasta
jossa asuu viimeisimmän väestötilaston mukaan 69% outokumpulaisista, pääosa
Kuusjärvi – Ulla alueesta jossa asuu 6% outokumpulaisista sekä osia Kokonvaara
– Harmaasalo –suunnasta. Operaattorit tarjoavat siis liikenne- ja
viestintäviraston aineiston perusteella ainakin osaan eo. alueilla olevista
kiinteistöistä valokuituyhteyksiä. Samoin nopeita yhteyksiä (max 1 Gbit/s)
toimitetaan taajamassa Elisan ylläpitämän kaapeli-tv -verkon kautta niihin
talouksiin, jotka ovat liittyneet ko. verkkoon.
Tukea tukikelpoisille alueille eli käytännössä toteutumatta jääneille neljälle
kylähankkeelle jonkin verran laajentuneina on mahdollista saada kahta kautta.
Valtio on varannut vuoden 2021 alusta uutta tukea laajakaistahankkeisiin 5 M€ ja
jos EU:n elvytysrahasto toteutuu, on sieltä luvassa laajakaistahankkeeisiin lisää
50 M€. Tätä kautta avustus on enintään 33 %. Toinen mahdollisuus on EU:n
maaseuturahasto, jolloin tuki voisi olla 50% tai jopa 70 % kustannuksista.
Nykyiset avustusrahat maaseuturahastossa on käytetty mutta sinne on varattu
laajakaistahankkeisiin korvamerkittyä elvytysrahaa valtakunnallisesti 16 M€
vuosille 2021-2022. Rahoituskauden 2023-2027 maaseuturahastovaroja voidaan
käyttää kaikkiin maaseuturahastoasta rahoitettaviin kohteisiin, myös
laajakaistahankkeisiin.
Neljän Outokummun kylähankkeen kustannuksiksi arvioidaan noin 2,5 M€ ja
tukikelvottomien alueiden noin 2,5 M€ eli koko kaupungin kattavan
valokuituverkon rakentamiskustannukseksi arvioidaan alustavasti 5 M€. Jos
yhteen tai useampaan kylähankkeeseen saataisiin tukea maasueuturahaston
elvytysvaroista, kaupungille ei niissä jäisi todennäköisesti ollenkaan
maksuosuutta. Ehtona tälle on se että verkkoon liittyjiä on riittävästi jolloin joku
toimija voisi lähteä toteuttamaan verkkoa. Jos maaseuturahaston rahoitus ei
toteutuisi mutta valtion kanavoima 33 % rahoitus toteutuisi, sekä kunnalle että
käyttäjille jäisi kummallekin tässä mallissa noin 0,83 M€:n osuus. Kokonaan
tukikelvottoman alueen arvioidut kustannukset 2,5 M€ olisi todennäköisesti
jaettava kokonaan kaupungin ja valokuituverkkoon liittyvien kesken, jotta
mikään ulkopuolinen toimija olisi kiinnostunut hanketta toteuttamaan.
Kaupungin osuus koko kaupungin alueen kattavassa hankkeessa tulisi näin
arvioiden olemaan vähintään 3 M€, avustusta saataisiin tuo vajaa 1 M€ ja
käyttäjien osuus olisi reilun 1 M€. Tukikelvottomalla alueella käyttäjien
lukumäärä ja maksuosuus vaikuttaa suoraan kaupungin osuuteen
kustannuksista. Valokuituverkkoa voidaan myös rakentaa liittymishalukkuuden
perusteella vain osaan kylistä tai taajamasta.
2010-luvulla on toteutettu kaksi valokuituyhteyden tarvekyselyä
Outokummussa, ensimmäinen yhdessä kaupungin silloisen tytäryhtiön
Outokummun Energian kanssa ja toinen keskustaajaman alueella yhdessä
Kaisanetin kanssa. Kummankaan kyselyn perusteella ei saatu riittävästi
kiinnostuneita liittyjiä valokuituverkkoon, jotta hankeen suunnittelussa ja
toteutuksessa olisi ollut mahdollista edetä. Rikkarannan kylä on lisäksi
toteuttanut oman kyselyn ja järjestänyt infotilaisuuksia vuodenvaihteessa 20202021 oman kyläverkon rakentamiseksi. Hanke ei ole ainakaan toistaiseksi
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edennyt toteutukseen.
Joensuun Seudun Leader-yhdistykseltä saatujen tietojen mukaan koko
kaupungin kattavan laajakaistatarveselvityksen toteuttamiseen on haettavissa
Leader-rahoitusta. Myöntämispäätöksen tekee yhdistyksen hallitus. Tukitaso on
lähtökohtaisesti 42 prosenttia selvityshankkeen kokonaiskustannuksista, jolloin
kaupungin omarahoitusosuudeksi jäisi 58 prosenttia. Kuitenkin, laskennallisista
kustannuksista riippuen, selvitys voitaisiin mahdollisesti rahoittaa Leaderille
kertyneestä ns. ylimääräisestä kuntarahasta siten, että Leader-yhdistyksen tuki
olisi mainittu 42 % ja kaupungin omarahoitusosuus 58 %, jonka kaupunki voisi
myöhemmin hakea takaisin. Leader-tuen osuus olisi tällöin 100 %.
Kitee, Tohmajärvi, Heinävesi, Liperi, Polvijärvi ja Outokumpu ovat neuvotelleet
valtioenemmistöisen Cinia Oy:n, maakuntaliiton ja ELY-keskuksen kanssa
yhteisen valokuituselvityksen mahdollisuudesta. Outokummun osalta Cinian
toteuttaman esiselvityksen hinta olisi 14 940 € (alv 0%), josta kunnan osuus
maaseuturahastosta rahoitettuna on yleensä ollut 10-30 % eli tässä siten 1 500 –
4 500 €. Esiselvitys voitaisiin toteuttaa kunnittain kuntien omina erillisinä
kilpailutettuina hankkeina tai vaihtoehtoisesti maakuntaliiton halinnoimana
kuntien yhteisenä hankkeena. Neuvottelut asiasta ovat käynnissä ja
toteutustapa sekä kunnan maksuosuus näin toteutettuna tarkentuu kesäkuun
aikana. Molemmissa tapauksissa esiselvitys toteutettaisiin siten, että kaikkien
em. kuntien olisi mahdollista hakea esiselvityksen tulosten pohjalta varsinaista
laajakaistainvestointia 30.9.2021 päättyvässä haussa. Jos liittyjiä toteutuksiin
löytyisi riittävästi ja hanke saisi rahoituksen, toteutus kuntien eri kohteisiin voisi
tapahtua vuosina 2022-2023.
Valmistelija

Hyvinvointijohtaja, kehitysjohtaja

Lisätietoja

Hyvinvointijohtaja Jukka Orenius, puh. 044 7559 240,
jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi
Kehitysjohtaja Jukka-Pekka Lätti, puh. 044 7559 515,
jukka-pekka.latti@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää toteuttaa valokuituverkon esiselvityksen joko omana
tai lähikuntien yhteisenä hankkeena siten, että kaupunki voi hakea varsinaista
laajakaistainvestointia 30.9.2021 päättyvässä maaseuturahaston haussa, jos se
esiselvityksen pohjalta on perusteltua. Esiselvityksen toteuttamisen ehtona on
Leaderin tai ELY:n kautta saatu avustus selvityksen tekemiseen.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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20.05.2021
07.06.2021

Henkilöstön työterveyshuollon järjestäminen
212/01.04.02.02/2021
Ytr 20.05.2021 § 15

Selostus

Työterveyshuoltolaki (1383/2011) velvoittaa työnantajan järjestämään
työntekijöilleen työterveyshuollon "työstä ja työolosuhteista johtuvien
terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä
työntekijöiden turvallisuuden, työkyvyn ja terveyden suojelemiseksi ja
edistämiseksi." Jos työnantaja ei järjestä lain tarkoittamia palveluita itse,
työnantajan ja työterveyshuollon palveluiden järjestäjän tulee tehdä
palveluiden järjestämisestä kirjallinen sopimus. Palveluiden järjestäjällä
tulee olla riittävä määrä työnantajista ja työntekijöistä riippumattomia
työterveyshuollon ammattihenkilöitä ja asiantuntijoita käytössään.
Työterveyshuoltolain määrittelemien ennaltaehkäisevien palveluiden
(KL1) lisäksi työnantaja voi halutessaan järjestää työntekijöilleen
sairaanhoitopalvelut (KL2). KELA korvaa työnantajalle molemmista
palveluista 50% toteutuneista kustannuksista. Jos työnantajalla on
käytössään varhaisen tuen malli, ennaltaehkäisevistä kustannuksista
korvataan kuitenkin 60 %.
1.1.2019 alkaen kaupungin työterveyspalvelut on tuottanut Siun
työterveys Oy. Aikaisemmin palvelut tuotti Siun Soten työterveys joka
otti palveluiden tuottamisen omaksi toiminnakseen Attendolta 1.7.2018
alkaen.
Siun työterveys Oy:llä on ollut jatkuvaa vajetta työterveyslääkärin
palveluista. Vuoden 2018 lopussa sairaanhoidollisia lääkäripalveluita oli
käytettävissä mutta vuoden 2019 aikana Outokummun
kaupunkikonsernin käytössä oli vain KL1 luokan lääkäripalveluita, ei
ollenkaan KL2 palveluita. Sama ongelma on jatkunut vuosina 2020 ja
2021. Konsernin henkilöstöä on ohjattu Siilaiselle tai muihin Siun
työterveys Oy:n toimipisteisiin. Kaupunki on korvannut myös
työntekijöiden terveyskeskusmaksut, jos he hakeutuvat
perusterveydenhuollon lääkärin vastaanotolle koska työterveyslääkärin
palveluita ei Outokummussa ole saatavilla.
Yhteistoimintaryhmä on käsitellyt asiaa edellisen kerran 21.2.2019 §6,
jollin yhteistoimintaryhmä esitti että ”jos 1.5.2019 mennessä Siun
työterveys Oy ei ole saanut sairaanhoidollisia lääkäripalveluita
järjestettyä, kaupunkikonserni lähtee kilpailuttamaan
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§ 15
§ 110

20.05.2021
07.06.2021

työterveyspalvelut.” Asia ei tuolloin edennyt kaupungissa
luottamuselinten käsiteltäväksi.
Kaupungilla on tässä tilanteessa kolme vaihtoehtoa:
1. Jatkaa nykyisellä sopimuksella Siun Työterveys Oy:n kanssa ja
toivoa että lääkäritilanne paranee
2. Lopettaa ei-lakisääteisten eli sairaanhoidollisten palveluiden (KL2)
tarjoaminen henkilöstölle ja muuttaa siltä osin työterveyshuollon
toimintasuunnitelmaa
3. lähteä kilpailuttamaan työterveyshuollon palvelut
Työterveyshuollon toteuttamiseen liittyvissä päätöksissä työnantajan
tulee työterveyshuoltolain mukaan toimia yhteistoiminnassa
työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa.
Valmistelija

Hyvinvointijohtaja

Lisätietoja

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

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus

Yhteistoimintaryhmä päättää esittää kaupunginhallitukselle, että Outokummun
kaupunki lähtee kilpailuttaman kaupungin työterveyshuollon palvelut ja pyytää
kilpailutukseen mukaan omia konserniyhtiöitään sekä outokumpulaisia yrityksiä.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Khall 07.06.2021 § 110
Vaikutusarviointi
Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä yhteistoimintaryhmän esityksen.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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Määräaikaisten työhönvalmentajien ja työkykykoordinaattorin virkojen perustaminen
223/01.01.00.00/2021
Khall 07.06.2021 § 111
Selostus

Outokummun kaupunki on mukana 1.3. 2021 alkaneessa työllisyyden
kuntakokeilussa, joka kestää 30.6.2023 saakka. Kaupungin työllisyyspalveluissa
toimivat myös ESR-rahoitteiset YTYÄ! - ja Topakka -hankkeet. Kuntakokeilun
asiakkaat tarvitsevat huomattavan määrän henkilökohtaista valmennusta ja
kuntakokeiluvalmentajien työmäärää on tarpeen jakaa. ESR-hankkeiden
rahoittajan sekä KEHA-keskuksen kanssa on keskusteltu hankevalmentajien
työajan suuntaamisesta kuntakokeilun asiakastyöhön. Molemmat tahot ovat
suhtautuneet asiaan myönteisesti.
ESR-hankkeiden työntekijöille tulee perustaa määräaikaiset virat, jotta he voivat
käyttää kuntakokeilun käytössä olevaa URA-järjestelmää. Perustettaviin
määräaikaisiin virkoihin siirretään YTYÄ!-hankkeen työhönvalmentajat sekä
Topakka-hankkeen työkykykoordinaattori. Virkoihin siirrettäviä työntekijöitä on
kuultu asiasta, ja he ovat antaneet siirtoon suostumuksensa.
Hallintosäännön 33 §:n mukaan kaupunginvaltuusto päättää palvelujen
päälliköiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä
virkanimikemuutoksista. Muiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
sekä virkanimikemuutoksista päättää kaupunginhallitus.

Vaikutusarviointi

Vaikutusten ennakkoarviointi, liite.

Valmistelija

Työllisyyspäällikkö, hallinto- ja talousjohtaja

Lisätietoja

Työllisyyspäälllikkö Merja Nygren, 050 382 7769,
merja.nygren@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää perustaa Outokummun kaupungin
työllisyyspalveluihin neljä työhönvalmentajan määräaikaista virkaa sekä yhden
työkykykoordinaattorin määräaikaisen viran ajalle 8.6.2021-30.6.2023.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Liitteet

1 Vaikutusten ennakkoarviointi_Määräaikaisten virkojen perustaminen
työllisyyspalveluihin
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Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätökset kunnallisvalituksiin Siun sote
214/02.05.00.01/2021
Khall 07.06.2021 § 112
Selostus

Itä-Suomen hallinto-oikeus on antanut 11.5.2021 päätöksensä, päätökset no
21/0214/2 ja 21/0215/2 Outokummun kaupungin tekemiin kunnallisvalituksiin
koskien Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (myöh.
Siun sote) yhtymävaltuuston 19.3.2019 § 7 ja § 8 tekemiä päätöksiä.
Pykälä 7 tehdyn päätöksen mukaan jäsenkuntien kiinteät maksuosuudet
liitetään vuoden 2018 talousarvioon. Yhtymävaltuusto on hyväksynyt kyseiset
maksuosuudet vuoden 2019 laskutuksen perustaksi, jonka perusteella
kuntakohtaiset tasaukset vuoden 2018 aikana tehtyyn laskutukseen tehdään
siten, että tasaukset huomioidaan vuoden 2019 maksuosuuksien laskutuksessa
1.4.2019 lukien. Lisäksi yhtymävaltuusto on päättänyt hyväksyä STM:n
tietopakettien käyttämisen vuosien 2017 ja 2018 kuntakohtaisten kustannusten
laskennassa ja laskennan tulosten käyttämisestä kyseessä olevien vuosien
maksuosuuksien määrittämisessä.
Outokummun kaupungin valituksessa todetaan, että valituksenalainen päätös
on Siun soten hallintosäännön vastainen, koska sillä on tehty muutoksia
talousarvioon talousarviovuoden päättymisen jälkeen. Valituksenalaisella
päätöksellä on virheellisesti päätetty STM:n tietopakettien käyttöönotosta
ennen kuin yhtymävaltuuston 1.3.2019 § 36 koskien tietopakettien
käyttöönottoa oli saanut lainvoiman. Siun soten perussopimuksen mukaan
kunnan talousarviovuoden maksuosuus on lopullinen. Yhtymävaltuuston
päätöksellä on perussopimuksen vastaisesti takautuvasti muutettu jäsenkuntien
vuoden 2018 maksuosuuksia.
Päätöksessään hallinto-oikeus toteaa pykälän 7 osalta, että yhtymävaltuuston
päätös ei ole valituksessa esitetyillä perusteilla kuntalain 135 §:n 2 mom
tarkoitetulla tavalla virheellisessä järjestyksessä syntynyt tai muutenkaan
lainvastainen. Päätöstään hallinto-oikeus perustelee mm. sillä, että mikäli
kuntayhtymän perussopimuksessa ei ole ehtoja perussopimuksen
muuttamisesta, sovelletaan kuntalain 57 §:ssä säädettyä. Lisäksi hallintooikeuden päätöksen mukaan kuntayhtymän menettely maksuosuuksien
tarkistuksessa vastaa kuntien valmistelussa ollutta tarkoitusta tarkastaa
kuntakohtaisia maksuosuuksia vuoden 2017 tilinpäätöksen valmistelua.
Pykälä 8 päätöksen mukaan Siun sote on ottanut STM:n tietopaketit käyttöön
ennen kuin yhtymähallituksen päätös 1.3.2019 § 36 koskien tietopakettien
käyttöönottoa on saanut lainvoiman.
Pykälä 8 tehtyyn valitukseen hallinto-oikeus toteaa, että lainsäädäntö tai
muutkaan määräykset eivät ole asettaneet estettä sille, että yhtymävaltuusto on
19.3.2019 § 8 päättänyt liittää jäsenkuntien maksuosuudet vuoden 2019
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§ 112

07.06.2021

talousarvioon ja hyväksyä maksuosuuden kuntalaskutuksen perustaksi, vaikka
maksuosuuksien laskennan perusteita koskevat päätökset eivät ole olleet
lainvoimaisia.
Itä-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt valitukset samoin kuin vaatimuksen
oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.
Kuntalain 142 §:n 1 mom mukaan hallinto-oikeuden päätöksiin saa hakea
muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallintooikeus myöntää valitusluvan. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallintooikeuden päätöksen tiedoksisaantipäivästä.
Vaikutusarviointi

Ei vaikutusarviointia.

Valmistelija

Hallinto- ja talousjohtaja

Lisätietoja

Kaupunginjohtaja Pekka Hyvönen, pekka.hyvonen@outokummunkaupunki.fi,
puh. 044 7 559 220.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätökset
tiedokseen ja tyytyy niihin.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Liitteet

2 Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös no 0214
3 Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös no 0215
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Outokummun kaupungin lausunto Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 2040 1. vaiheen
kaavaluonnoksesta
234/10.02.00/2021
Khall 07.06.2021 § 113
Selostus

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 1. vaihekaavaluonnos on ollut nähtävillä
ja siitä on pyydetty lausuntoa. Kaavaluonnoksessa osoitetaan turvetuotantoon
soveltuvia soita (osoitettavia suoalueita ei ole Outokummun kaupungin alueella).
Lisäksi kaavaluonnoksessa osoitetaan rakennetun kulttuuriympäristön alueita ja
kohteita.
Outokummun osalta rakennetun kulttuuriympäristön alueet ja kohteet
noudattelevat pääsääntöisesti keskusta-alueen osayleiskaavan ja
asemakaavojen mukaisia alueita ja kohteita. Kaupungin asemakaavat alueella
ovat uusia tai ehdotusvaiheessa. Asemakaavoitusta varten on keskustan
osayleiskaavan laatimisen yhteydessä tehty kattavat selvitykset mm.
rakennuskulttuurihistoriallisesti merkittävistä kohteista ja alueista.
Maakuntakaavaan ei ole syytä ottaa edellä esitetyistä syistä johtuen uusia
kohteita tai laajempia alueita.

Valmistelija

Yhdyskuntainsinööri

Lisätietoja

Yhdyskuntainsinööri Janne Korpela, 044 7559 333,
janne.korpela@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää lausuntonaan seuraavaa:
- Maakuntakaava 2040, 1. vaihekaavaluonnoksessa esitetyt rakennetun
kulttuuriympäristön aluemerkinnät Outokummun alueella on syytä muuttaa
voimassa- ja vireillä olevien asemakaavojen mukaiseksi

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkitään, että maakuntahallituksen varajäsen Sanna Antikainen ei osallistunut
asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.
______________________
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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: § 109, § 110, § 111, § 112
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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