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Hiltunen Ilkka
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Pentti Jääskeläinen
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Käsitellyt asiat

§:t 114 - 123

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu 21.6.2021
Sanna Antikainen
pöytäkirjantarkastaja

Päivi Lintumäki
pöytäkirjanpitäjä

Ilkka Hiltunen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa
23.06.2021 alkaen.

2

Pöytäkirja

12/2021

3
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Kaupunginhallitus

§ 114

21.06.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall 21.06.2021 § 114
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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§ 115

21.06.2021

Pöytäkirjantarkastajat
Khall 21.06.2021 § 115
Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sanna Antikainen ja Ilkka
Hiltunen.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 116

21.06.2021

Ilmoitusasiat
Khall 21.06.2021 § 116
Valmistelija

Toimistosihteeri
1.

KT:n yleiskirjeet 10.6.2021:
- 7/2021: Varhaiskasvatuksen opettajien siirto KVTES 2020–2021:sta
OVTES 2021–2022:een 1.9.2021 ja siihen liittyvät KVTES:n liitteen 5 ja
OVTES:n sopimusmääräysten muutokset
- 8/2021: Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2020–2021
muutokset 1.9.2021 alkaen

2. Pohjois-Karjalan maakuntavaltuuston pöytäkirja 7.6.2021.
Pohjois-Karjalan maakuntavaltuusto 7.6.2021 § 27: Tilinpäätös ja
toimintakertomus vuodelta 2020.
3.

Savo-Pielisen jätelautakunnan pöytäkirja 3.6.2021.

4. Siun soten yhtymävaltuuston päätökset 10.6.2021:
- § 23 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma
- § 18 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020
- § 21 Talousarvio 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2023
5.

Lautakuntien pöytäkirjat:
- hyvinvointilautakunta 8.6.2021
- kaupunkirakennelautakunta 15.6.2021

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Edellä mainitut asiakirjat merkitään tiedoksi.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 117

21.06.2021

Keskusvaalilautakunnan ilmoitus kuntavaalien 2021 tuloksesta
28/00.00.00.00/2021
Khall 21.06.2021 § 117
Selostus

Keskusvaalilautakunta on vahvistanut 13.6.2021 pidettyjen kuntavaalien
tuloksen kokouksessaan 16.6.2021. Luettelo valtuutetuiksi valituista ja heidän
varajäsenistään on vaalilain 95 §:n nojalla annettava valtuustolle tiedoksi.
Luettelo valituista ehdokkaista vertausluvuittain ja varalle valituista on liitteenä

Valmistelija

Toimistosihteeri

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä kuntavaalien 2021 tuloksen tiedokseen ja
saattaa luettelon valtuutetuiksi valituista ja varalle valituista
kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Liitteet

[1]

Kuntavaalit 2021 Valitut valtuutetut ja varavaltuutetut vertausluvuittain
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§ 39
§ 118

15.06.2021
21.06.2021

Ostotarjous määräala 309-404-9-4-L2
230/10.00.02.00/2021
Kauprltk 15.06.2021 § 39
Selostus

Tomi ja Sanna Jämsä ovat tehneet 2.6.2021 ostotarjouksen suuruudeltaan
33 372,00 euroa Outokummun kaupungin (309) Rikkarannan (404) kylässä sijaitsevasta 3 708 m²:n suuruisesta määräalasta Munaniemi-nimisellä kiinteistöllä
r:no 9:4, osoitteessa Munaniementie 59 B, laitostunnus 309-404-9-4-L2.
Tomi ja Sanna Jämsä hallitsevat ko. tonttia 27.5.2021 siirretyn
vuokrasopimuksen perusteella sekä omistaa tontilla olevat rakennukset. Vuokraaika tontilla päättyy 31.12.2071.
Kaupunginvaltuusto on 15.6.2020 §:ssä 25 päättänyt, että Munaniemen tonttien
myyntiehtona on myyntihetken mukainen markkinahinta. Munaniemen alueelta
on myyty lokakuussa 2020 kaupungin toimesta tontti samalla neliöhinnalla, ko.
tontin myyntihinnaksi muodostuu 9 euroa/m².

Valmistelija

Maankäyttösihteeri

Lisätietoja

Kaupunkirakennejohtaja Jarkko Karvonen, 044 755 9330,
jarkko.karvonen@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Kaupunkirakennejohtaja

Päätösehdotus

Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että
Rikkarannan (404) Munaniemi nimisestä kiinteistöstä r:no 9:4 osoitteessa
Munaniementie 59 B, laitostunnus 309-404-9-4-L2, myydään 3 708 m²:n
suuruinen määräala 33 372,00 euron kauppahinnalla Tomi ja Sanna Jämsälle, ja
muuten kaupungin myyntikaupoissa noudatetuin ehdoin, jolloin mm. kaikki
kaupan sivukulut jäävät ostajien vastuulle.

Päätös

Kaupunkirakennejohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Khall 21.06.2021 § 118
Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kaupunkirakennelautakunnan esityksen.

Pöytäkirja
OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Kaupunkirakennelautakunta
Kaupunginhallitus
Päätös

§ 39
§ 118

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Liitteet

15.06.2021
21.06.2021

[2]

Munaniementie 59 B
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Kaupunkirakennelautakunta
Kaupunginhallitus

§ 14
§ 41
§ 119

22.02.2021
15.06.2021
21.06.2021

Anna Partasen valtuustoaloite aurinkoenergian käyttöönoton edistämisestä
101/00.01.06/2021
Kvalt 22.02.2021 § 14
Selostus

Hallintosäännön mukaisessa järjestyksessä valtuutettu Anna Partanen jätti
kaupunginvaltuustolle liitteenä olevan aloitteen.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen
kaupunginhallituksen valmisteltavaksi
_______________________

Kauprltk 15.06.2021 § 41
Selostus

Kaupunginvaltuutettu Anna Partanen on tehnyt liitteen mukaisen
valtuustoaloitteen aurinkoenergian käyttöönoton edistämisestä.
Toimenpiteenä on ehdotettu että:
-

”kaavamääräyksillä sallitaan aurinkoenergian keruulaitteet, mikäli
perusteltua estettä ei ole. Uudisrakennukset asemoidaan tonteille niin, että
auringon lämpösäteilyä on mahdollista hyödyntää optimaalisesti.
Huomioidaan kattokaltevuus ja katon kulma”. Lähivuosien aikana
Outokummun taajama-alue on lähes kokonaan kaavoitettu. Meneillään on
konsernistrategian mukaisesti viimeinen vaihe taajaman kaavoituksesta.
Kaavamääräyksissä ei kielletä aurinkoenergian käyttöä. Nykyisissä
asemakaavoissa on väljät rakennusalat, joten ne mahdollistavat
rakennuksen sijoittelun melko vapaasti aurinkoenergian kannalta
parhaaseen suuntaan. Asemakaavat eivät rajoita myöskään kattokaltevuutta
tai katon suuntaa.

-

”Maankäyttösopimuksissa ja tontinluovutusehdoissa ohjataan
energiatehokkaaseen rakentamiseen ja aurinkoenergian käyttöön,
rakentajien ratkaisuja kunnioitetaan ja hyväksytään myös muut
energiamuodot”. Maankäyttö- ja rakennuslaki ohjaa energiatehokkaaseen
rakentamiseen. Maankäyttö tai vuokrasopimuksissa ei katsota tarpeelliseksi
erikseen ohjeistaa entistäkin energiatehokkaampaan rakentamiseen.
Aurinkoenergian hyödyntämistä ei ole kielletty ja näin ollen sen
höydyntäminen olisi mahdollista jo rakennetuillakin kiinteistöillä.

-

”Julkisissa rakennushankkeissa, nykyisissä ja tulevissa, arvioidaan aina
aurinkopaneeleiden käyttämisen mahdollisuus jo suunnitteluvaiheessa”.
Tämä arvioidaan uusissa investointikohteissa ja selvitetään
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§ 14
§ 41
§ 119

22.02.2021
15.06.2021
21.06.2021

hyödyntämismahdollisuutta myös olemassa oleville kohteille
mahdollisuuksien mukaan. Esimerkiksi aurinkovoiman hyödyntämistä
selvitetään Jokipohjan jäteveden pudistamolla, jossa sähköä kuluu tasaisesti
läpivuoden noin 600 000 kWh.
-

”Kaupunkikonsernin tytäryhtiöissä ja liikelaitoksissa arvoidaan
aurinkoenergian hyödyntämisen mahdollisuus”. Tämä valtuustoaloite
toimitetaan tiedoksi kaupunkikonsernin yrityksille.

Valmistelija

Kaupunkirakennejohtaja

Lisätietoja

Kaupunkirakennejohtaja Jarkko Karvonen, 044 755 9330,
jarkko.karvonen@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Kaupunkirakennejohtaja

Päätösehdotus

Kaupunkirakennelautakunta päättää antaa edelle esitetyn vastauksena
aloitteeseen ja toimittaa sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös

Kaupunkirakennejohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Khall 21.06.2021 § 119
Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää antaa kaupunginvaltuustolle yllä olevan selvityksen
vastauksena valtuustoaloitteeseen.
Samalla kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää todeta
valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Liitteet

[3]

Anna Partasen valtuustoaloite aurinkoenergian käyttöönoton
edistämisestä
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§ 21
§ 40
§ 120

29.03.2021
15.06.2021
21.06.2021

Outokummun Perussuomalaisten valtuustoaloite: Outokummun kaupunki selvittää puurakentamisen
kokonaistaloudellisen hinnan suunnitteluvaiheessa ja pyrkii suosimaan puurakentamista
138/00.01.06/2021
Kvalt 29.03.2021 § 21
Selostus

Hallintosäännön mukaisessa järjestyksessä Outokummun Perussuomalaisten
valtuustoryhmä jätti liitteenä olevan aloitteen.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen
kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
______________________

Kauprltk 15.06.2021 § 40
Selostus

Outokummun Perussuomalaiset ovat tehneet liitteenä olevan valtuustoaloiteen
jossa esitetään, että Outokummun kaupunki selvittää:
1. Puurakentamisen kokonaistaloudellisen hinnan julkisten rakennusten
suunniteluvaiheessa.
2. Pyrkii suosimaan puurakentamista julkisten rakennusten suunnittelu- ja
rakennusvaiheessa sekä pyrkii käyttämään lähialueiden tarjoamia
rakennusmateriaaleja ja palveluja.
Puurakentamisen vaihtoehto tai vaihtoehdot huomioidaan
uudisrakennuskohteissa ja puurakentamisen kustannukset selvitetään
tapauskohtaisesti suunnittelun yhteydessä. Puurakentamista suositaan mikäli
se osoittautuu kokonaistaloudellisesti järkeväksi euromääräiset resurssit
huomioiden.
Lähialueiden tarjoamien rakennusmateriaalien ja palvelujen suosimiselle
hankintalaki asettaa tarkat ehdot. Lain lähtökohta on se että kilpailutuksessa
noudatetaan tarjoajien syrjimätöntä kohtelua ja kilpailun rajoittamiskieltoa.
Aloitteen kohdan kaksi seikat huomioidaan lain sallimissa rajoissa.

Valmistelija

Kaupunkirakennejohtaja

Lisätietoja

Kaupunkirakennejohtaja Jarkko Karvonen, 0447559330,
jarkko.karvonen@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Kaupunkirakennejohtaja
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§ 21
§ 40
§ 120

29.03.2021
15.06.2021
21.06.2021

Päätösehdotus

Kaupunkirakennelautakunta päättää antaa edellä esitetyn vastauksen
aloitteeseen ja toimittaa sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös

Kaupunkirakennejohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Khall 21.06.2021 § 120
Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää antaa kaupunginvaltuustolle yllä olevan selvityksen
vastauksena valtuustoaloitteeseen.
Samalla kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää todeta
valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Liitteet

[4]

Outokummun Perussuomalaisten valtuustoaloite 29.3.2021
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§ 121

21.06.2021

Hallintosäännön muutosten hyväksyminen
179/00.01.01.00/2021
Khall 21.06.2021 § 121
Selostus

Kuntalakiin tuli muutoksia (21.5.2021/419), jotka edellyttävät muutoksia
hallintosääntöön. Hallintosääntö on saatettava kuntalain 90 §:n (Hallintosääntö)
mukaiseksi vuoden 2021 loppuun mennessä. Kuntalain mukaan hallintosääntöön
tulee entisten määräysten lisäksi ottaa määräykset sisäisestä valvonnasta,
riskien hallinnasta ja sopimusten hallinnasta sekä tiedonhallinnan ja
asiakirjahallinnon järjestämisestä.
Kuntavaalit järjestettiin 13.6.2021 ja uuden valtuuston toimikausi alkaa 1.8.2021.
Valtuustokauden lopulla on vakiintuneesti käyty läpi voimassa oleva
hallintosääntö ja tehty tulevaa valtuustokautta varten mahdollisesti
hallintosääntöön tarvittavat muutokset.
Uuden hallintosäännön keskeisimmät muutokset verrattuna nykyiseen voimassa
olevaan hallintosääntöön ovat seuraavat:
-

-

-

-

elinvoima- ja omistajaohjausjaoston sekä rakennus- ja ympäristöjaoston
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee jaosto keskuudestaan
(aiemmin kaupunginvaltuusto)
Siun soten neuvottelukunnan sekä osallisuus- ja yhteisötoimikunnan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee kaupunginhallitus (aiemmin
kaupunginvaltuusto)
sopimusten hallinta ja sopimusten valvonnan järjestäminen uutena asiana
(24 §)
hankkeisiin osallistumisesta päättäminen on täsmennetty hallintosääntöön
rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtäviä on täsmennetty
määräykset normaalista toimivallasta poikkeamisessa (5a luku). Luku
käsittää määräykset toimivallan delegoinnista niihin tilanteisiin, joissa
kaupungin järjestämisvastuulla olevaan toimintaan kohdistuu sellainen riski
tai uhka, että normaalista toimivallasta poikkeamisella on välttämätön syy.
(esim. Covid 19 -epidemia).
täsmennykset toimivaltaan henkilöstöasioissa (6 luku)
lisätty määräykset tiedonhallintalakiin liittyen, mm. kaupunginhallituksen
tiedonhallintaan ja asiakirjahallintoon liittyvät tehtävät (7 luku)
sähköisen kokouksen edellytykset (76 §, 114 §)
valtuuston esityslistan jakelu varavaltuutetuille (78 §)
lisätty nuorisovaltuuston edustus valtuuston kokoukseen (83 §)
täsmennykset puheenvuoroon ja käsiteltävä olevasta asiasta puhumiseen
(90 §)
aloitteen käsittelyyn liittyvä kuntalain muutos päivitetty hallintosääntöön
(140 §)
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§ 121

21.06.2021

-

hallintosääntöön lisätty luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien
perusteet (V osa). Kokouspalkkioihin on esitetty 10 euron korotus.
Vuosipalkkiot pysyvät ennallaan.
Edellä olevien keskeisimpien muutosten lisäksi hallintosääntöön on tehty
erinäinen määrä pienempiä muutoksia hallintosäännön voimassaoloaikana
tehtyjen havaintojen ja esille tulleiden tarpeiden perustella sekä joitakin
stilisointimuutoksia. Tarkemmin nämä muutokset käyvät ilmi liitteenä olevasta
hallintosääntöesityksestä ja oheisaineistona olevasta vertailusta, jossa
hallintosääntöesitystä on verrattu voimassa olevaan hallintosääntöön.
Mikäli sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä ja hyvinvointialueita koskeva
lainsäädäntö vaikuttaa esim. hallintosäännön mukaisen sosiaali- ja
terveyspalvelujen neuvottelukunnan asemaan, voi olla tarpeen palata
hallintosäännön muutoksiin jo ennen tulevan valtuustokauden loppua.
Oheismateriaalina hallintosääntöluonnos, jossa nähtävissä vertailu voimassa
olevaan hallintosääntöön.
Valmistelijat

johtoryhmän jäsenet

Lisätietoja

johtoryhmän jäsenet

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä
olevan hallintosäännön ja määrätä sen tulemaan voimaan hallintosäännön
voimaantulosäännöksen mukaisesti 1.8.2021.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Liitteet

[5]

Hallintosääntö voimaan 1.8.2021
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§ 122

21.06.2021

Toukokuun talousraportti
43/02.02.00/2021
Khall 21.06.2021 § 122

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 toimintakate on 1,0 % suurempi edelliseen vuoteen
nähden. Hyvinvointilautakunnan toimintakatteessa on 7,2 % kasvu
edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.
Kaupunkirakennepalveluissa tuotot ovat kasvaneet 26,3 % ja kulut
kasvaneet 24,3 % edelliseen vuoteen nähden. Käyttötalouden
toimintakatteen kasvu kokonaisuudessaan on 2,3 % edelliseen vuoteen
nähden.
Verotuloja on kertynyt edelliseen vuoteen nähden 7.9 % enemmän.
Kunnallisveroja on kertynyt 2,7 % enemmän ja kiinteistöveroa reippaasti
enenmmän edelliseen vuoteen nähden. Kiinteistöveron kasvu johtuu siitä,
kun osa vuoden 2020 kiinteistöveroista tilitetään vasta vuoden 2021
puolella. Yhteisöveron kasvussa (52,7 %) näkyy koronapandemiasta
johtuva kuntien ryhmäosuuden korotus 10 %-yksiköllä.
Valtionosuudet kertyvät lähestulkoon talousarvion mukaisena.
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Huhtikuun lopussa työttömyysaste oli 17,0 % ja väestömäärä 6 503
henkilöä.
Vaikutusarviointi

Ei vaikutusarviointia.

Valmistelija

Hallinto- ja talousjohtaja

Lisätietoja

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

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee toukokuun talousraportin tiedokseen.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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Kaista Karjalaan -niminen laajakaistan esiselvityshankkeen hankesuunnitelman ja yhteistyösopimuksen
hyväksyminen
151/00.01.02.00/2021
Khall 21.06.2021 § 123
Selostus

Kaupunginhallitus päätti 7.6.2021 § 109, asiassa Valokuituverkon
tarveselvityksen toteuttaminen koko kaupungin alueella että ”kaupunginhallitus
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.”
Pohjois-Karjalan maakuntaliitossa on valmisteltu Kaista Karjalaan hankesuunnitelma. Hankkeen tavoitteena on selvittää Heinäveden, Kiteen,
Liperin, Outokummun, Polvijärven ja Tohmajärven alueiden nopeiden
tietoliikenneverkkojen nykytilan ja kehitystarpeet. Kyseisissä kunnissa nopeiden
kiinteiden tietoliikenneyhteyksien saatavuus on Traficomin tilastojen mukaan
huomattavasti alhaisempi kuin Pohjois-Karjalan nopeiden kiinteiden
tietoliikenneyhteyksien keskimääräinen saatavuus on muissa kunnissa.
Hankkeen tuloksena syntyy valmis malli kuntien alueille toteutettavan
valokuituverkon rakentamiseen. Toisaalta on mahdollista myös, että
esiselvityksessä todetaan, että jossakin kunnassa ei ole edellytyksiä
elinkelpoisen verkon rakentumiseen, mikäli kunnassa on jo paljon olemassa
olevaa, eri toimijoiden tuottamaa verkkoa. Näin hanke voi jatkua
tiedottamisesta ja toimintamallin selvittämisestä valokuituverkon
toteuttamiseen.
Hankkeen toteuttaa yhteistyössä kilpailuttamansa toimijan kanssa PohjoisKarjalan maakuntaliitto. Laajakaistan selvityshankkeesta kiinnostuneita ja
neuvotteluissa mukana olleita kuntia ovat Heinävesi, Kitee, Liperi, Outokumpu,
Polvijärvi ja Tohmajärvi

Vaikutusarviointi

Ei vaikutusarviointia (esiselvityshankkeesta päättäminen).

Valmistelija

Hallinto- ja talousjohtaja

Lisätietoja

Kaupunginjohtaja Pekka Hyvönen, pekka.hyvonen@outokummumkaupunki.fi,
puh. 044 7559 220

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää, että Outokummun kaupunki osallistuu Kaista
Karjalaan -laajakaistan esiselvityshankkeeseen ja hyväksyy hankkeen
hankesuunnitelman ja yhteistyösopimuksen. Kaupunginhallitus oikeuttaa
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hallintopalvelujen tekemään mahdollisia pieniä ja/tai teknisiä muutoksia liitteinä
oleviin asiakirjoihin.
Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Liitteet
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Kaista Karjalaan hankkeen yhteistyösopimus
Kaista Karjalaan hankesuunnitelma
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 114, § 115, § 116, § 117, § 119, § 120, § 121, § 122
Kaupunginhallitus
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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: § 118, § 123
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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