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Hiltunen Ilkka
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Honkavaara Matti

jäsen

Huttunen Hanna

jäsen

Juvonen Ville

jäsen

Jääskeläinen Pentti

jäsen

Kanniainen Eveliina

jäsen
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Lasarov Harri
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Turpeinen Jari
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Hyvönen Pekka

kaupunginjohtaja

Lintumäki Päivi
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Orenius Jukka
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Moilanen Ulla-Riitta

toimitusjohtaja
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Allekirjoitukset

Pentti Jääskeläinen
puheenjohtaja §:t 51-54

Päivi Lintumäki
pöytäkirjanpitäjä

Hanna Huttunen
puheenjohtaja §:t 55-75
Käsitellyt asiat

§:t 51 - 75

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu 19.8.2021

Marja-Liisa Alanen
pöytäkirjantarkastaja

Ilkka Hiltunen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa
20.08.2021 alkaen.
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Kaupunginvaltuusto

§ 51

16.08.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kvalt 16.08.2021 § 51
Kuntalain 94 §:n ja 1.8.2021 voimaan tulleen hallintosäännön 77 §:n mukaan
kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kaupunginvaltuuston
kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus
tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä
tietoverkossa. Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan
lähettää sähköisesti. Tällöin kaupunginhallitus tai sen nimeämä viranhaltija
vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja
tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä.
Kutsu tähän kaupunginvaltuuston kokoukseen ja esityslista liitteineen on
10.8.2021 julkaistu yleisessä tietoverkossa ja luottamushenkilöiden
verkkopalvelussa sekä lähetetty tieto esityslistan julkaisusta tekstiviestillä
valtuutetuille. Ilmoitus kokouksesta on julkaistu yleisessä tietoverkossa
Outokummun kaupungin verkkosivuilla, www.outokummunkaupunki.fi,
10.8.2021 sekä paikallislehti Outokummun Seudussa 12.8.2021.
Kuntalain 94 §:n ja 1.8.2021 voimaan tulleen hallintosäännön 72 §:n mukaan
kokouskutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva
valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja
varapuheenjohtajat on valittu.
Uuden valtuuston iältään vanhin on Pentti Jääskeläinen, s. 1946.
Kuntalain (410/2015) 140 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine
valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä
tietoverkossa. Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti
nähtävänä Outokummun kaupungin verkkosivuilla,
www.outokummunkaupunki.fi, 20.8.2021 alkaen.
Puheenjohtaja toteaa kaupunginvaltuuston kokouksen lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös

Kaupunginvaltuuston iältään vanhin valtuutettu Pentti Jääskeläinen avasi
kokouksen ja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Merkitään, että Pentti Jääskeläinen toimi puheenjohtajana pykälien 51-54
aikana.
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Kaupunginvaltuusto

§ 52

16.08.2021

Pöytäkirjantarkastajat
Kvalt 16.08.2021 § 52
Hallintosäännön 98 §:n mukaan kaupunginvaltuusto valitsee jokaisessa
kokouksessa kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan
siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.
Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaupunginvaltuutetut MarjaLiisa Alanen ja Ilkka Hiltunen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja-Liisa Alanen ja Ilkka Hiltunen.
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Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 130
§ 53

09.08.2021
16.08.2021

Kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan vaali 2021-2025
181/00.00.01.01/2021
Khall 09.08.2021 § 130
Selostus

Outokummun kaupungin 1.8.2021 voimaan tulleen hallintosäännön 102 §:n mukaan kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien
toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on kolme (3) jäsentä ja
kullakin henkilökohtainen varajäsen.
Kaupunginvaltuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii kaupunginvaltuuston
pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä.
Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan 3-jäsenisen lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä
miesten ja naisten vähimmäismäärä on 1. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen
varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen
varajäsenensä ei kuitenkaan tarvitse olla samaa sukupuolta.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on
siihen suostunut. Suostumus on asetettu valinnan edellytykseksi, joten se on
annettava ennen valintaa.

Valmistelijat

Toimistosihteeri, hallinto- ja talousjohtaja

Lisätietoja

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

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto toimittaa suhteellisten
vaalien vaalilautakunnan vaalin sekä valitsee vaalilautakuntaan valituista
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt 16.08.2021 § 53
Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti valita suhteellisten vaalien
vaalilautakuntaan jäseniksi seuraavat:
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Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 130
§ 53

09.08.2021
16.08.2021

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Eveliina Kanniainen, KESK
Jonna Nissinen, SDP
Simo Ratilainen, PS

Niina Pekkanen, KESK
Helena Matikka, SDP
Mikko Veijalainen, PS

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti valita suhteellisten vaalien
vaalilautakunnan puheenjohtajaksi Eveliina Kanniaisen ja varapuheenjohtajaksi
Jonna Nissisen.
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Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 129
§ 54

09.08.2021
16.08.2021

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan vaali 2021-2025
180/00.00.01.01/2021
Khall 09.08.2021 § 129
Selostus

Kuntalain 18 §:n mukaan:
"Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän
toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja
varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen
kokouksessa."
Outokummun kaupungin hallintosäännön 72 §:n mukaan: "Kaupunginvaltuuston
toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kaupunginhallituksen
puheenjohtaja. Kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka
johtaa puhetta, kunnes kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja
varapuheenjohtajat on valittu.
Puheenjohtajisto valitaan kaupunginvaltuuston toimikaudeksi. Kaupunginvaltuustossa on kaksi (2) varapuheenjohtajaa.
Kaupunginvaltuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, jollei kaupunginvaltuusto toisin
päätä."
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on
siihen suostunut. Suostumus on asetettu valinnan edellytykseksi, joten se on
annettava ennen valintaa.

Valmistelijat

Toimistosihteeri, hallinto- ja talousjohtaja

Lisätietoja

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

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto toimittaa
kaupunginvaltuuston puheenjohtajan, 1. varapuheenjohtajan ja 2.
varapuheenjohtajan vaalin.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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§ 129
§ 54

09.08.2021
16.08.2021

Kvalt 16.08.2021 § 54
Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti valita
kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi Hanna Huttusen, 1. varapuheenjohtajaksi
Merja Nygrénin ja 2. varapuheenjohtajaksi Alli Mattilan.
Merkitään, että tämän pykälän käsittelyn jälkeen kokouksen puheenjohtajaksi
vaihtui Hanna Huttunen.
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Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 131
§ 55

09.08.2021
16.08.2021

Kaupunginhallituksen toimikausi ja vaali 2021-2025
182/00.00.01.01/2021
Khall 09.08.2021 § 131
Selostus

Outokummun kaupungin 1.8.2021 voimaan tulleen hallintosäännön 8 §:n mukaan kaupunginhallituksessa on yhdeksän (9) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto
valitsee kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen
varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Kaupunginhallituksen puheenjohtajiston on oltava kaupunginvaltuuston
varsinaisia jäseniä. Kaupunginhallituksen muista jäsenistä vähintään 1/3 on
oltava kaupunginvaltuuston varsinaisia jäseniä tai varajäseniä.
Kuntalain (410/2015) 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston
toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on
valtuuston toimikautta lyhyempi.
Kuntalain (410/2015) 73 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva
henkilö;
2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten
vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;
4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä
taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa
asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien
asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön
hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole
vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka
yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa
edunvalvonnasta.
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.
Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön
hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.
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
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Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 131
§ 55

09.08.2021
16.08.2021

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 9 –jäsenisen kaupunginhallituksen jäsenistä ja varajäsenistä miesten ja naisten vähimmäislukumäärä on 4. Tasa-arvovaatimus koskee
erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Varsinaisen jäsenen ja hänen
henkilökohtaisen varajäsenensä ei kuitenkaan tarvitse olla samaa sukupuolta.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on
siihen suostunut. Suostumus on asetettu valinnan edellytykseksi, joten se on
annettava ennen valintaa.
Valmistelijat

Toimistosihteeri, hallinto- ja talousjohtaja

Lisätietoja

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

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se
1. päättää Outokummun kaupunginhallituksen toimikauden pituudesta,
2. valitsee toimikaudeksi kaupunginhallitukseen yhdeksän (9) jäsentä ja kullekin
henkilökohtaisen varajäsenen, sekä
3. valitsee kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen
varapuheenjohtajan.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt 16.08.2021 § 55
Päätös

1. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti, että Outokummun
kaupunginhallituksen toimikausi on valtuustokauden mittainen.
2. Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti kaupunginhallitukseen seuraavat:
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Eveliina Kanniainen, KESK
Ilkka Hiltunen,KESK

Ville Juvonen, KESK
Henna Kokkonen, KESK
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§ 131
§ 55
Jyrki-Pekko Kinnunen, KESK
Jonna Nissinen, SDP
Pentti Jääskeläinen, SDP
Ilkka Mertanen, SDP
Sanna Antikainen, PS
Markku Tanskanen, VAS
Pirkko Palander, KOK

09.08.2021
16.08.2021
Marjo Piironen, KESK
Helena Matikka, SDP
Kari Riikonen, SDP
Voitto Mansikkamäki, SDP
Eija Poutiainen, PS
Erkki Mononen, VAS
Jukka Vänskä, KOK

3. Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti kaupunginhallituksen
puheenjohtajaksi Jonna Nissisen, 1. varapuheenjohtajaksi Ilkka Hiltusen ja 2.
varapuheenjohtajaksi Sanna Antikaisen.

13

Pöytäkirja

6/2021

14

OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 132
§ 56

09.08.2021
16.08.2021

Tarkastuslautakunnan vaali 2021-2025
183/00.00.01.01/2021
Khall 09.08.2021 § 132
Selostus

Kuntalain (410/2015) 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan
hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten.
Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.
Outokummun kaupungin 1.8.2021 voimaan tulleen hallintosäännön 10 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa on viisi (5) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on
henkilökohtainen varajäsen.
Kuntalain 75 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:
1) kunnanhallituksen jäsen;
2) pormestari ja apulaispormestari;
3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai
apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n
2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen;
4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.
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 4a §:n mukaan 5 –jäsenisen lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä
miesten ja naisten vähimmäislukumäärä on 2. Tasa-arvovaatimus koskee
erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Varsinaisen jäsenen ja hänen
henkilökohtaisen varajäsenensä ei kuitenkaan tarvitse olla samaa sukupuolta.
Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi,
jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston
toimikautta lyhyempi.
Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tarkastuslautakunnan tehtävät jatkuvat
siihen saakka, kunnes toimikauden viimeisen tilikauden tilintarkastus on
käsitelty valtuustossa. Vanhan tarkastuslautakunnan toimikauden jatkumisesta
huolimatta uusi tarkastuslautakunta valitaan muiden lautakuntien tavoin
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valtuuston elokuun kokouksessa. Uudelle tarkastuslautakunnalle kuuluvat
vaalivuoteen kohdistuvat asiat.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on
siihen suostunut. Suostumus on asetettu valinnan edellytykseksi, joten se on
annettava ennen valintaa.
Valmistelijat

Toimistosihteeri, hallinto- ja talousjohtaja

Lisätietoja

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

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se
1. valitsee tilikausien 2021-2024 arviointia varten tarkastuslautakuntaan viisi (5)
jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet, sekä
2. valitsee tarkastuslautakunnan varsinaisista jäsenistä lautakunnan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
tulee olla valtuutettuja.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt 16.08.2021 § 56
Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti
1. valita tarkastuslautakunnan jäseniksi seuraavat:
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Harri Lasarov, KESK
Sirkka-Liisa Kolehmainen, SDP
Marja-Liisa Alanen, VAS
Erkki Räsänen, KOK
Jari Turpeinen, SIN

Niina Pekkanen, KESK
Marja-Terttu Vartiainen, SDP
Lasse Pouhula, VAS
Olavi Savolainen, KOK
Petri Kokko, SIN

2. valita tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi Harri Lasarovin ja
varapuheenjohtajaksi Jari Turpeisen.
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Keskusvaalilautakunnan vaali 2021-2025
184/00.00.01.01/2021
Khall 09.08.2021 § 133
Selostus

Hallintosäännön 13 §:n mukaan keskusvaalilautakunnasta, vaalilautakunnista ja
vaalitoimikunnista säädetään vaalilaissa.
Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen
kunnan keskusvaalilautakunta.
Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin
oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he
tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien
mukaan edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita
äänestäjäryhmiä.
Jotta kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet edustaisivat edellisissä kuntavaaleissa esiintyneitä äänestäjäryhmiä, on kustakin äänestäjäryhmästä valittava yksi edustaja, kunnes viisi vaaleissa esiintynyttä äänestäjäryhmää on
saanut edustuksensa. Vaikka säännös ei sitä edellytä, käytännössä on
useimmiten valittu viisi eniten saanutta äänestäjäryhmää. Niin kauan kuin
yksikin huomioon otettava äänestäjäryhmä on vailla edustusta,
keskusvaalilautakuntaan ei saa valita muusta ryhmästä kahta edustajaa.
Valtuusto valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa
(Kuntalaki 33 §).
Kunnan keskusvaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja muun tarvittavan
henkilöstön.
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 5 -jäsenisen lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä miesten ja naisten vähimmäislukumäärä on 2. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen
varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen
varajäsenensä ei kuitenkaan tarvitse olla samaa sukupuolta.
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Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on
siihen suostunut. Suostumus on asetettu valinnan edellytykseksi, joten se on
annettava ennen valintaa.
Valmistelijat

Toimistosihteeri, hallinto- ja talousjohtaja

Lisätietoja

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

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se
1. valitsee keskusvaalilautakuntaan viisi (5) jäsentä ja seitsemän (7) varajäsentä.
Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan,
sekä
2. valitsee varsinaisista jäsenistä keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt 16.08.2021 § 57
Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti
1. valita keskusvaalilautakuntaan seuraavat:
Varsiainen jäsen

Varajäsen kutsumisjärjestyksessä

Tomi Jämsä, KESK
Terttu Kovalainen, SDP
Simo Ratilainen, PS
Eeva Pussinen, VAS
Martti Komulainen, KOK

1. Petri Kokko, SIN
2. Asta Kettunen, KD
3. Mika Nevalainen, Liike Nyt
4. Klas Swanljung, Vihreät
5. Katri Ratilainen, KESK
6. Eija Pennanen, SDP
7. Miika Huttunen, PS

2. valita keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi Tomi Jämsän ja
varapuheenjohtajaksi Terttu Kovalaisen.
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Hyvinvointilautakunnan vaali 2021-2025
185/00.00.01.01/2021
Khall 09.08.2021 § 134
Selostus

Outokummun kaupungin 1.8.2021 voimaan tulleen hallintosäännön 11 §:n mukaan hyvinvointilautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä. Kaupunginvaltuusto
valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakuntien puheenjohtajien on
oltava valtuutettuja. Hyvinvointilautakunnan jäsenistä vähintään 1/3 on
oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
Kuntalain (410/2015) 31 §:n mukaan toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin sovelletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.
Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi,
jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston
toimikautta lyhyempi.
Kuntalain 33 §:n mukaan valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee
jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän
varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa
vaalitoimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.
Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö,
joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva
henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella
toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä
taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa
asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen
yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien
asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
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 9 -jäsenisen lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä miesten ja naisten vähimmäislukumäärä on 4. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen
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varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen
varajäsenensä ei kuitenkaan tarvitse olla samaa sukupuolta.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on
siihen suostunut. Suostumus on asetettu valinnan edellytykseksi, joten se on
annettava ennen valintaa.
Valmistelijat

Toimistosihteeri, hallinto- ja talousjohtaja

Lisätietoja

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

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se
1. valitsee hyvinvointilautakuntaan yhdeksän (9) jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet, sekä
2. valitsee hyvinvointilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt 16.08.2021 § 58
Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti
1. valita hyvinvointilautakunnan jäseniksi seuraavat:
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Niina Pekkanen, KESK
Henri Räsänen, KESK
Helena Matikka, SDP
Toivo Rissanen, SDP
Timo Kinnunen, PS
Alli Mattila, VAS
Timo Voutilainen, VAS
Kasimir Sandman, KOK
Miia-Mari Koponen, KD

Marjo Piironen, KESK
Matias Sallinen, KESK
Katarina Dorotková, SDP
Heikki Savolainen, SDP
Miika Huttunen, PS
Ekaterina Pipko, VAS
Tomi Laurikainen, VAS
Jenni Räsänen, KOK
Anna Partanen, KD
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2. valita hyvinvointilautakunnan puheenjohtajaksi Niina Pekkasen ja
varapuheenjohtajaksi Helena Matikan.
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Kaupunkirakennelautakunnan vaali 2021-2025
186/00.00.01.01/2021
Khall 09.08.2021 § 135
Selostus

Outokummun kaupungin 1.8.2021 voimaan tulleen hallintosäännön 11 §:n mukaan kaupunkirakennelautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä. Kaupunginvaltuusto valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakuntien
puheenjohtajien on oltava valtuutettuja. Kaupunkirakennelautakunnan
jäsenistä vähintään 1/3 on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
Kuntalain (410/2015) 31 §:n mukaan toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin sovelletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.
Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi,
jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston
toimikautta lyhyempi.
Kuntalain 33 §:n mukaan valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee
jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän
varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa
vaalitoimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.
Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö,
joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva
henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella
toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä
taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa
asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen
yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien
asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
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 9 -jäsenisen lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä miesten ja naisten vähimmäislukumäärä on 4. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen
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varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen
varajäsenensä ei kuitenkaan tarvitse olla samaa sukupuolta.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on
siihen suostunut. Suostumus on asetettu valinnan edellytykseksi, joten se on
annettava ennen valintaa.
Valmistelijat

Toimistosihteeri, hallinto- ja talousjohtaja

Lisätietoja

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

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se
1. valitsee kaupunkirakennelautakuntaan yhdeksän (9) jäsentä ja jokaiselle
henkilökohtaisen varajäsenen,
2. valitsee kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt 16.08.2021 § 59
Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti
1. valita kaupunkirakennelautakunnan jäseniksi seuraavat:
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Kaisa Vallius, KESK
Annika Kontkanen, KESK
Mika Aaltonen, KESK
Marja-Terttu Vartiainen, SDP
Voitto Mansikkamäki, SDP
Eija Poutiainen, PS
Miika Homin, VAS
Kari Kalinen, KOK
Lari Naumanen, SIN

Aino Lehvästö, KESK
Kirsti Hiltunen, KESK
Jarmo Pakarinen, KESK
Mirva Jaskari, SDP
Urpo Lappalainen, SDP
Essi Hakkarainen, PS
Pentti Hyttinen, VAS
Pekka Martikainen, KOK
Marko Kaasinen, SIN

2. valita kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtajaksi Voitto Mansikkamäen ja
varapuheenjohtajaksi Kaisa Valliuksen.
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Kaupunkirakennelautakunnan rakennus- ja ympäristöjaoston jäsenten vaali 2021-2025
187/00.00.01.01/2021
Khall 09.08.2021 § 136
Selostus

Outokummun kaupungin 1.8.2021 voimaan tulleen hallintosäännön 11 §:n mukaan kaupunkirakennelautakunnan rakennus- ja ympäristöjaostossa on viisi (5)
jäsentä. Kullakin rakennus- ja ympäristöjaoston jäsenellä on henkilökohtainen
varajäsen. Jaosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Rakennus- ja ympäristöjaoston puheenjohtajan on oltava kaupunkirakennelautakunnan varsinainen jäsen.
Kuntalain (410/2015) 31 §:n mukaan toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin sovelletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.
Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi,
jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston
toimikautta lyhyempi.
Kuntalain 33 §:n mukaan valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee
jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän
varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa
vaalitoimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.
Kuntalain 30 §:n mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan, valiokunnan ja johtokunnan jaostoihin sovelletaan, mitä asianomaisesta toimielimestä säädetään.
Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö,
joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva
henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella
toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä
taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa
asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen
yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien
asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
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.”
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Tasa-arvolain mukaan 5 -jäsenisen kunnallisen toimielimen jäsenistä ja varajäsenistä miesten ja naisten vähimmäislukumäärä on 2. Tasa-arvovaatimus koskee
erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Varsinaisen jäsenen ja hänen
henkilökohtaisen varajäsenensä ei kuitenkaan tarvitse olla samaa sukupuolta.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on
siihen suostunut. Suostumus on asetettu valinnan edellytykseksi, joten se on
annettava ennen valintaa.
Valmistelijat

Toimistosihteeri, hallinto- ja talousjohtaja

Lisätietoja

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

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se
valitsee kaupunkirakennelautakunnan rakennus- ja ympäristöjaostoon viisi (5)
jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt 16.08.2021 § 60
Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti
1. valita kaupunkirakennelautakunnan rakennus- ja ympäristöjaoston jäseniksi
seuraavat:
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Annika Kontkanen, KESK
Jarmo Pakarinen, KESK
Juhani Westman, SDP
Eija Poutiainen, PS
Miika Homin, VAS

Kaisa Vallius, KESK
Henri Räsänen, KESK
Rakib Aslan, SDP
Sirpa Piikki, PS
Pentti Hyttinen, VAS
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Kaupunginhallituksen elinvoima- ja omistajaohjausjaoston jäsenten vaali 2021-2025
189/00.00.01.01/2021
Khall 09.08.2021 § 137
Selostus

Outokummun kaupungin 1.8.2021 voimaan tulleen hallintosäännön 9 §:n mukaan kaupunginhallituksessa on elinvoima- ja omistajaohjausjaosto, jossa on
kolme (3) jäsentä. Jäsenten ja varajäsenten on oltava kaupunginhallituksen
varsinaisia jäseniä tai kaupunginvaltuuston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Jaoston jäsenenä ei voi olla kaupungin omistamien yhteisöjen
hallinnossa oleva henkilö. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Jaosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto vastaa kaupunkikonsernin sisäisestä valvonnasta ja
riskienhallinnasta.
Kuntalain (410/2015) 31 §:n mukaan toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin sovelletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.
Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi,
jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston
toimikautta lyhyempi.
Kuntalain 33 §:n mukaan valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee
jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän
varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa
vaalitoimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.
Kuntalain 30 §:n mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan, valiokunnan ja johtokunnan jaostoihin sovelletaan, mitä asianomaisesta toimielimestä säädetään.
Kuntalain (410/2015) 73 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva
henkilö;
2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten
vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;
4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä
taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa
asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien
asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön
hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole
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vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka
yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa
edunvalvonnasta.
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.
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 3 -jäsenisen kunnallisen toimielimen jäsenistä ja varajäsenistä miesten ja naisten vähimmäislukumäärä on 1. Tasa-arvovaatimus koskee
erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Varsinaisen jäsenen ja hänen
henkilökohtaisen varajäsenensä ei kuitenkaan tarvitse olla samaa sukupuolta.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on
siihen suostunut. Suostumus on asetettu valinnan edellytykseksi, joten se on
annettava ennen valintaa.
Valmistelijat

Toimistosihteeri, hallinto- ja talousjohtaja

Lisätietoja

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

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se
valitsee kaupunginhallituksen elinvoima- ja omistajaohjausjaostoon kolme (3)
jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt 16.08.2021 § 61
Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti
valita kaupunginhallituksen elinvoima- ja omistajaohjausjaoston jäseniksi
seuraavat:
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Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Ilkka Hiltunen, KESK
Ilkka Mertanen, SDP
Pirkko Palander, KOK

Hanna Huttunen, KESK
Pentti Jääskeläinen, SDP
Markku Tanskanen, VAS
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Siun sote -neuvottelukunnan jäsenten vaali 2021-2025
188/00.00.01.01/2021
Khall 09.08.2021 § 138
Selostus

Outokummun kaupungin 1.8.2021 voimaan tulleen hallintosäännön 14 §:n mukaan Siun sote -neuvottelukunnassa kaupunkia edustaa seitsemän (7) jäsentä;
yksi edustaja kustakin seitsemästä suurimmasta valtuustoryhmästä. Mikäli
kaupunginvaltuustossa ei ole seitsemää valtuustoryhmää, suurin valtuustoryhmä
saa ensimmäisen lisäpaikan ja niin edelleen, kunnes neuvottelukunnan
jäsenmäärä on seitsemän. Kullakin neuvottelukunnan jäsenellä on
henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginhallitus valitsee neuvottelukunnan
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.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on
siihen suostunut. Suostumus on asetettu valinnan edellytykseksi, joten se on
annettava ennen valintaa.

Valmistelijat

Toimistosihteeri, hallinto- ja talousjohtaja

Lisätietoja

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

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se
valitsee Siun sote –neuvottelukuntaan seitsemän (7) jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt 16.08.2021 § 62
Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti
valita Siun sote -neuvottelukunnan jäseniksi seuraavat:
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Marjo Piironen, KESK
Mirva Jaskari, SDP
Mikko Veijalainen, PS
Katariina Malinen, VAS
Matti Honkavaara, KOK
Jari Turpeinen, SIN
Hanna Kaasinen, KD

Katri Ratilainen, KESK
Tanja Koponen, SDP
Simo Ratilainen, PS
Miika Homin, VAS
Pirkko Palander, KOK
Lari Naumanen, SIN
Liisi Luukkonen, KD
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Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenten valinta 2021
alkavalle valtuustokaudelle
190/00.00.01.01/2021
Khall 09.08.2021 § 139
Selostus

Kuntayhtymän toimielimistä säädetään kuntalaissa (410/2015):
58 § Kuntayhtymän toimielimet
Kuntayhtymän päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto tai yhtymäkokous. Kuntayhtymällä voi olla myös muita perussopimuksessa sovittuja toimielimiä.
Kuntayhtymän muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen toimielinten kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa
edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta
kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.
59 § Yhtymävaltuusto
Yhtymävaltuustoon sovelletaan, mitä valtuustosta säädetään. Yhtymävaltuuston jäsenet valitsee kunta perussopimuksessa sovitulla tavalla.
Vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän toimielimiin säädetään kuntalain 76 §:ssä
seuraavasti:
Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n mukaan on
vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei
kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä saman
kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö.
Vaalikelpoinen muun kuin 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan
toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä,
jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti
käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai
vahinkoa.
Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan kuitenkin valita sellainenkin henkilö, joka
ei ole vaalikelpoinen kuntayhtymän muihin toimielimiin tai jonka kotikunta ei ole
kuntayhtymän jäsenkunta.
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perussopimus:
10 § Yhtymävaltuuston jäsenten valinta
Jokaisen jäsenkunnan valtuusto valitsee kuntaa edustavat jäsenet yhtymävaltuustoon. Jäsenet valitaan yhtymävaltuustoon kunnan edellisen vuoden alun
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asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista
alkavaa kolmea ja puolta tuhatta (3 500) asukasta kohti.
Kullekin yhtymävaltuuston jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.
Yhtymävaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen
toimikautta vastaavaksi ajaksi.
11 § Jäsenten äänivalta
Kullakin yhtymävaltuuston jäsenellä on yksi (1) ääni. Mikäli jäsen on estynyt tai
poissa, siirtyy hänen äänivaltansa henkilökohtaiselle varajäsenelle.
13 § Yhtymävaltuuston tehtävät
Yhtymävaltuusto kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Yhtymävaltuustolla on kaikki kuntalain mukaan valtuustolle kuuluvat tehtävät.
Outokummun asukasluku oli vuoden 2020 alussa 6 688 asukasta, joten valtuustoon valitaan Outokummusta kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet. Perussopimuksesta poiketen yhtymävaltuuston toimikausi
päättyy hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on
siihen suostunut. Suostumus on asetettu valinnan edellytykseksi, joten se on
annettava ennen valintaa.
Valmistelijat

Toimistosihteeri, hallinto- ja talousjohtaja

Lisätietoja

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

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Pohjois-Karjalan sosiaalija terveyspalvelujen kuntayhtymän yhtymävaltuustoon valitaan kaksi jäsentä ja
heille henkilökohtainen varajäsen.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt 16.08.2021 § 63
Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti valita Pohjois-Karjalan sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymän valtuustoon jäseniksi seuraavat:
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Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varäjäsen

Marjo Piironen, KESK
Helena Matikka, SDP

Jarmo Pakarinen, KESK
Voitto Mansikkamäki, SDP
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Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian yhtymävaltuuston jäsenten valinta valtuustokaudelle
2021-2025
191/00.00.01.01/2021
Khall 09.08.2021 § 140
Selostus

Kuntayhtymien valtuustojen valinnasta säädetään kuntalaissa (410/2015)
seuraavaa:
58 § Kuntayhtymän toimielimet
Kuntayhtymän päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto tai yhtymäkokous. Kuntayhtymällä voi olla myös muita perussopimuksessa sovittuja toimielimiä.
Kuntayhtymän muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen toimielinten kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa
edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta
kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.
59 § Yhtymävaltuusto
Yhtymävaltuustoon sovelletaan, mitä valtuustosta säädetään. Yhtymävaltuuston jäsenet valitsee kunta perussopimuksessa sovitulla tavalla.
Vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän toimielimiin säädetään kuntalain 76 §:ssä
seuraavasti:
Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n mukaan on
vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei
kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä saman
kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö.
Vaalikelpoinen muun kuin 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan
toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä,
jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti
käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai
vahinkoa.
Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan kuitenkin valita sellainenkin henkilö, joka
ei ole vaalikelpoinen kuntayhtymän muihin toimielimiin tai jonka kotikunta ei ole
kuntayhtymän jäsenkunta.
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän 1.1.2020 voimaan tullut perussopimus:
6 § Jäsenten valinta

Pöytäkirja

6/2021

34

OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 140
§ 64

09.08.2021
16.08.2021

Jokaisen jäsenkunnan valtuusto valitsee kuntaa edustavat jäsenet yhtymävaltuustoon. Jäsenet valitaan yhtymävaltuustoon kunnan valtuustokautta
edeltävän vuoden viimeisen päivän asukasluvun mukaan siten, että kullakin
jäsenkunnalla on yksi jäsen jokaista alkavaa kolmea ja puolta tuhatta (3500)
asukasta kohti. Kullekin yhtymävaltuuston jäsenelle valitaan henkilökohtainen
varajäsen. Yhtymävaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien
valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Yhtymävaltuuston jäsenten ja
varajäsenten toimikausi jatkuu siihen asti kunnes uusi yhtymävaltuusto on
valittu.
Yhtymävaltuustossa edustettuina olevien ryhmien ääniosuuksien tulee
valittaessa vastata jäsenkuntien valtuustojen eri ryhmien kunnallisvaaleissa
saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.
Mikäli yhtymävaltuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa
kesken toimikauden tai hänelle myönnetään ero yhtymävaltuuston jäsenyydestä
kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja
uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevalle toimikaudelle.
Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen on edustettava samaa poliittista
ryhmää kuin se, jonka tilalle hänet valitaan.
Mikäli valtuustokauden aikana kuntayhtymään hyväksytään jäseneksi uusia
kuntia, ao. kunnat valitsevat jäljellä olevaksi valtuuston toimikaudeksi omat
edustajansa yhtymävaltuustoon noudat-taen perussopimuksen määräyksiä.
7 § Jäsenten äänivalta
Kullakin yhtymävaltuuston jäsenellä on yksi ääni. Mikäli jäsen on estynyt tai
poissa, siirtyy hänen äänivaltansa henkilökohtaiselle varajäsenelle
Outokummun asukasluku oli vuoden 2020 lopussa 6 552 asukasta, joten
yhtymävaltuustoon valitaan Outokummusta kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on
siihen suostunut. Suostumus on asetettu valinnan edellytykseksi, joten se on
annettava ennen valintaa. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä pyytää
jäsenkuntia toimittamaan kopiot kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäseniksi ja
varajäseniksi nimettyjen henkilöiden kirjallisista suostumuksista.
Todetaan, että Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston
toimikauden 2021-2025 ensimmäinen kokous on tarkoitus pitää 14.9.2021.
Valmistelijat

Toimistosihteeri, hallinto- ja talousjohtaja
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Lisätietoja

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

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Pohjois-Karjalan
koulutuskuntayhtymä Riverian yhtymävaltuustoon valitaan kaksi (2) jäsentä ja
heille henkilökohtainen varajäsen.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt 16.08.2021 § 64
Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti valita Pohjois-Karjalan
koulutuskuntayhtymä Riverian valtuustoon seuraavat:
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Annika Kontkanen, KESK
Tomi Laurikainen, VAS

Jarmo Pakarinen, KESK
Riitta Hyttinen, VAS
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Pohjois-Karjalan maakuntaliiton edustajainkokouksen edustajien valinta
192/00.00.01.01/2021
Khall 09.08.2021 § 141
Selostus

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto -kuntayhtymän perussopimus:
Kuntayhtymän toimielimet
Edustajainkokous
4 § Edustus edustajain kokouksessa
Jäsenkunnat valitsevat edustajat edustajain kokoukseen kunnan edellisen
vuoden alun asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi
edustaja jokaista alkavaa kolmea ja puolta tuhatta asukasta kohti.
Kullekin edustajalle valitaan henkilökohtainen varaedustaja.
Kullakin edustajalla on kokouksessa yksi ääni.
7 § Edustajain kokouksen tehtävät
Edustajain kokous
1. valitsee jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuuston jäsenet ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet sekä
2. käsittelee maankuntahallituksen antaman kertomuksen edellisen edustajain
kokouksen jälkeen tapahtuneesta kuntayhtymän toiminnasta.
Yhtymävaltuusto
9 § Maakuntavaltuuston jäsenten valinta
Maakuntavaltuustoon valitaan jäsenet kunnan edellisen vuoden alun
asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista
alkavaa kolmea ja puolta tuhatta asukasta kohti.
Kullekin valtuuston jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.
Maakuntavaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen
toimikautta vastaavaksi ajaksi.
Maakuntavaltuuston jäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja ja valtuustossa edustettuina olevien ryhmien ääniosuuksien tulee valittaessa vastata
jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa
saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.
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Outokummun kaupungin asukasluku oli vuoden 2020 alussa 6 688 asukasta,
joten edustajain kokoukseen valitaan Outokummusta kaksi (2) jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet.
Todetaan, että maakuntahallitus on päättänyt edustajain kokouspäiväksi
maanantain 27.9.2021.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on
siihen suostunut. Suostumus on asetettu valinnan edellytykseksi, joten se on
annettava ennen valintaa.
Valmistelijat

Toimistosihteeri, hallinto- ja talousjohtaja

Lisätietoja

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

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Pohjois-Karjalan
maakuntaliiton edustajain kokoukseen valitaan kaksi (2) jäsentä ja heille
henkilökohtainen varajäsen.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt 16.08.2021 § 65
Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti valita Pohjois-Karjalan maakuntaliiton
edustajain kokoukseen seuraavat:
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Harri Lasarov, KESK
Merja Nygren, SDP

Niina Pekkanen, KESK
Ilkka Mertanen, SDP
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Liperin kunnan maaseutulautakunnan jäsenen vaali 2021-2025
193/00.00.01.01/2021
Khall 09.08.2021 § 142

Selostus

Joensuun seudun maaseutupalvelujen yhteistoimintasopimus on tullut
voimaan 1.1.2013 ja sopijapuolina ovat Ilomantsin kunta, Joensuun kaupunki, Juuan kunta, Kontiolahden kunta, Liperin kunta Outokummun kaupunki ja Polvijärven kunta.
Yhteistoimintasopimuksen mukaan yhteistoiminta-alueen hallinnosta ja
tehtävistä vastaa Liperin kunta. Yhteistoimintasopimuksessa mainittujen
tehtävien hoitamista varten on perustettu kuntalain 77 §:ssä (uuden kuntalain 51 §) tarkoitettu sopijakuntien yhteinen toimielin, joka on Liperin
kunnan maaseutulautakunta.
Maaseutulautakunnan jäsenmäärä on seitsemän (7) jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Kukin sopijakunta valitsee maaseutulautakuntaan yhden (1) jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.
Jäsenten tulee olla pääsääntöisesti valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
Maaseutulautakunnan puheenjohtajana toimii Liperin edustaja ja varapuheenjohtajana toimii Joensuun edustaja.
Maaseutulautakunnan tehtävistä ja toimivallasta määrätään Liperin kunnan hallintosäännössä. Liperin kunnan tulee kuulla yhteistoimintasopimuksen mukaisia tehtäviä ja hallintoa koskevien sääntöesitysten osalta
muita sopijakuntia.
Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi.
Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on
henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaises-
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ti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä
tai vahinkoa.
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-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä ei
kuitenkaan tarvitse olla samaa sukupuolta.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö,
joka on siihen suostunut. Suostumus on asetettu valinnan edellytykseksi,
joten se on annettava ennen valintaa.
Valmistelijat

Toimistosihteeri, hallinto- ja talousjohtaja

Lisätietoja

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

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se toimittaa
maaseutulautakunnan jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen vaalin.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt 16.08.2021 § 66
Todetaan, että Liperin maaseutulautakunnassa on on 12 jäsentä eli yksi jäsen
jokaisesta Pohjois-Karjalan kunnasta lukuunottamatta Heinäveden kuntaa.
Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti valita Liperin maaseutulautakuntaan
jäseniksi seuraavat:
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Kasimir Sandman, KOK

Pirkko Palander, KOK
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Savo-Pielisen jätelautakunnan jäsenen vaali
194/00.00.01.01/2021
Khall 09.08.2021 § 143

Selostus

Outokummun kaupunki on liittynyt Jätekukko Oy:n osakkaaksi vuoden
2015 lopussa. Jätekukko Oy:n osakaskuntien yhteisenä jätehuoltoviranomaisena toimii Savo-Pielisen jätelautakunta, joka hoitaa 16 kunnan jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät jätelain ja kuntien tekemän sopimuksen mukaisesti. Niillä alueilla, joilla kunnat ovat siirtäneet jätehuollon palvelutehtävät hoidettavaksi kuntien omistamassa yhtiössä, kunnan
jätehuoltoviranomaisena jätelain 23 §:n mukaan toimii kuntien yhteinen
toimielin.
Savo-Pielisen jätelautakunnasta tehdyn sopimuksen 4 kohdan mukaan
lautakunnassa on 11 jäsentä ja kullakin jäsenellä henkilökohtainen varajäsen. Kunnat valitsevat yhteiseen lautakuntaan jäseniä seuduittain seuraavasti:
Kuopio
5 jäsentä
Pielisen-Karjalan seutu
(Lieksa, Nurmes, Juuka)

2 jäsentä

Siilinjärvi

1 jäsen

Pieksämäki

1 jäsen

Koillis-Savon seutu
(Kaavi, Rautavaara, Tuusniemi
ja Outokumpu)

1 jäsen

Sisä-Savon seutu
(Suonenjoki, Rautalampi, Vesanto,
Tervo) sekä Konnevesi

1 jäsen

Useamman kuin yhden kunnan muodostamilla seuduilla lautakuntapaikka
vuorottelee kuntien kesken vaalikausittain. Varsinainen jäsen ja varajäsen
nimetään eri kunnista. Kunnat ratkaisevat itse valintajärjestyksen.
Vastuukunnan eli Kuopion kaupunginvaltuusto valitsee yhden jäsenistään
lautakunnan puheenjohtajaksi ja muiden kuntien edustajista vuorotellen
yhden jäsenen varapuheenjohtajaksi.
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Kuntien on ilmoitettava lautakunnan jäsenten valinnasta vastuukunnalle.
Kuntien on huolehdittava, että lautakunnan kokoonpano täyttää naisten
ja miesten tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4a §:n vaatimukset. Jos
vaatimus ei täyty, on vastuukunnalla tähän perustuen oikeus pyytää viimeisimmäksi jäsenensä ilmoittanutta kuntaa nimeämään jäsenensä uudelleen. Tällä kunnalla on velvollisuus viipymättä nimetä vaatimukset
täyttävä jäsen.
Kunnat ovat sopineet, että Koillis-Savon seudulla tälle valtuustokaudelle
Outokummun kaupunki valitsee varajäsenen ja varsinainen jäsen tulee
Rautavaaran kunnasta.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö,
joka on siihen suostunut. Suostumus on asetettu valinnan edellytykseksi,
joten se on annettava ennen valintaa.
Valmistelijat

Toimistosihteeri, hallinto- ja talousjohtaja

Lisätietoja

Hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, 050 382 7769,

paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi
Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se toimittaa SavoPielisen jätelautakunnan varajäsenen vaalin.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt 16.08.2021 § 67
Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti valita Savo-Pielisen jätelautakunnan
varajäseneksi Harri Lasarovin.
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Keski-Karjalan musiikkiopiston johtokunnan vaali 2021-2025
195/00.00.01.01/2021
Khall 09.08.2021 § 144
Selostus

Keski-Karjalan musiikkiopiston sopimuskuntia ovat Heinävesi, Kitee, Liperi,
Outokumpu, Polvijärvi, Rääkkylä ja Tohmajärvi. Tohmajärvi opiston sijaintikuntana huolehtii sen hallinnosta ja taloudenpidosta.
Keski-Karjalan musiikkiopiston perussopimuksen 3 pykälä kuuluu ”Kuntalain 77
§:n mukaisena yhteisenä toimielimenä toimii opiston johtokunta. Sopimuskuntien valtuustot valitsevat opiston johtokuntaan yhden (1) jäsenen ja tälle
henkilökohtaisen varajäsenen jokaista alkavaa 50 oppilaspaikkaa kohden.”
Nykyinen Keski-Karjalan musiikkiopiston perussopimus on hyväksytty
sopimuskunnissa vuonna 2007 ja lisäpöytäkirja vuonna 2008. Sopimuksen
mukaan Outokummulla on musiikkiopistossa 30 oppilaspaikkaa. Oppilaspaikkoja
on lisätty myöhemmin ja on tällä hetkellä 35.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on
siihen suostunut. Suostumus on asetettu valinnan edellytykseksi, joten se on
annettava ennen valintaa.

Valmistelijat

Toimistosihteeri, hallinto- ja talousjohtaja

Lisätietoja

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

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee yhden (1)
varsinaisen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Keski-Karjalan
musiikkiopiston johtokuntaan.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt 16.08.2021 § 68
Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti valita Keski-Karjalan musiikkiopiston
johtokuntaan seuraavat:

Pöytäkirja

6/2021

OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 144
§ 68

09.08.2021
16.08.2021

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Markku Tanskanen, VAS

Eija Müller, KESK
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Käräjäoikeuden lautamiesten vaali 2021-2025
196/00.00.01.01/2021
Khall 09.08.2021 § 145
Selostus

Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (2016/675) 3 §:n mukaan käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärän vahvistaa Tuomioistuinvirasto.
Tuomioistuinviraston 16.6.2021 (TIV/67/2021) tekemän päätöksen mukaan
lautamiesten lukumäärä on Outokummussa 2.
Lautamiehen tehtävää ei voida pitää kunnallisena luottamustehtävänä, vaikka
valtuusto valitsee lautamiehet toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Lautamiehet,
joilla on yksilöllinen äänioikeus, ovat tuomioistuimen jäseniä ja toimivat
tuomarin vastuulla. Näin ollen tehtävä on pikemminkin valtiollinen
luottamustehtävä, jonka hoitamisesta maksettavat kustannukset (istuntopalkkio, ansionmenetyskorvaus ja matkakustannukset) suoritetaan valtion varoista.
Perustuslakivaliokunta on todennut mm. seuraavaa: ”Lautamiesten valinnassa
tulee korostaa lautamiehen tuomarintehtävää. Lautamies ei ole poliittisella
valtakirjalla toimiva kunnallinen luottamushenkilö, vaan hänen tulee olla
riippumaton. Valtuustoryhmillä on tämän suhteen erityinen vastuu. Sama
koskee sitä, että lautamiehiksi valittavat ovat valmiita toimimaan tehtävässään
koko kauden. Ottaen huomioon lautamiehen tehtävän ja aseman
tuomioistuimen jäsenenä puolueiden ei pidä vaatia lautamiehiksi valittavilta
sitoumuksia ns. puolueveron maksamisesta istuntopalkkiostaan.”.
Lautamiehen tehtävä eroaa kunnallisista lautakunnan jäsenyyksistä ja eräistä
muista kunnallisista luottamustehtävistä siinäkin suhteessa, että tuomioistuimen istunnot alkavat yleensä aamulla kello 9.00 ja istuntoja jatketaan niin
pitkään, että kaikki istuntopäivälle haastetut jutut saadaan käsitellyksi.
Lautamiehen tehtävä edellyttää siis varautumista koko päivän kestävään
istuntoon. Erityisesti laajoissa rikosasioissa lautamiesten tulee varautua olemaan
läsnä useampana päivänä peräkkäin.
Tuomioistuinten jäsenten esteellisyyskysymyksiin kiinnitetään nykyään huomattavan paljon huomiota. Esteellisyyttä koskevat säännökset on
uudistettu syyskuussa 2001 voimaan tulleella lailla. Mainittu lain muutos ja
Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen kannanotot ovat merkinneet sitä, että
esteellisten piiri on laajentunut. Vakiintunut periaate on, että tuomioistuimen on
paitsi oltava puolueeton myös näytettävä puolueettomalta. Esteellisyyskysymykset ovat usein ajankohtaisia erityisesti silloin, kun lautamiehinä on
esimerkiksi kunnanhallituksen tai kuntayhtymän hallituksen jäseniä. Ministeriön
näkemyksen mukaan merkittävässä asemassa olevien kunnallisten
luottamushenkilöiden tai kansanedustajien valitsemiseen lautamieheksi tulisi
suhtautua pidättyväisesti.
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Lautamiesten valinnan osalta Tuomioistuinvirasto kiinnittää huomiota käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain 2 §:ään kokonaisuudessaan. Lautamiehen
tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen
kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole
rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65
vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa
ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä
myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava
henkilö.
Lautamieslain 4 §:n 3 momentin mukaan kunnasta valittavien lautamiesten tulee
mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-,
sukupuoli- ja kielijakaumaa. Lautamiesjärjestelmän uskottavuutta ja
kansalaisten luottamusta järjestelmään saattaisi lisätä mikäli lautamiesten
joukossa olisi myös eri etnisiä ryhmiä edustavia henkilöitä.
Lautamieslain 1 §:n 2 momentin mukaan lautamiehen vaaliin, valituksi tulleen
lautamiehen oikeuteen kieltäytyä tehtävästä sekä lautamiehen tehtävän
hoitamiseen valituksen käsittelyn ja vaalin aikana sovelletaan kuntalain
(410/2015) 10 luvun kunnan luottamushenkilöä koskevia säännöksiä.
Lautamieslain 5 §:n mukaan lautamiehen on ennen tehtävään ryhtymistä sekä
tehtävän kestäessä annettava käräjäoikeudelle tuomioistuinlain (2016/673) 11
luvun 12 §:ssä tarkoitettu sidonnaisuusilmoitus käräjäoikeudesta saatavalla
lomakkeella.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on
siihen suostunut. Suostumus on asetettu valinnan edellytykseksi, joten se on
annettava ennen valintaa.
Valmistelijat

Toimistosihteeri, hallinto- ja talousjohtaja

Lisätietoja

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

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen kaksi (2) käräjäoikeuden
lautamiestä.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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Kvalt 16.08.2021 § 69
Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti valita käräjäoikeuden lautamiehiksi
seuraavat:
Harri Lasarov
Merja Helkamäki
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Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali 2021-2025
197/00.00.01.01/2021
Khall 09.08.2021 § 146
Selostus

Kiinteistönmuodostamislain (554/95) 6 §:n mukaan kunnanvaltuuston tulee
valita kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä
valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Kyseisen lain kohdan mukaan uskotun
miehen tulee olla perehtynyt kiinteistöasioihin ja lisäksi tuntea paikallisia oloja.
Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on lisäksi voimassa, mitä
kaäräjäoikeuden lautamiehistä säädetään. Maanmittauslaitos toivoo, että
valintaprosessissa kiinnitetään erityistä huomiota ikään, sillä käräjäoikeuden
lautamiehistä annetun lain mukaan uskotuiksi miehiksi ei tule valita henkilöä,
joka on valintahetkellä alle 25 vuotta tai täyttänyt 65 vuotta. Samalla he
toivovat, että valinnoissa kiinitetään huomiota uskotun miehen mahdollisuuteen
hoitaa tehtävää arkipäivisin. Maanmittauslaitoksen mukaan kuntaan valittavien
uskottujen miesten määrää tärkeämpi on, että valitut luottamushenkilöt
täyttävät em. kriteerit.
Uskottuun mieheen sovelletaan muuten, mitä kuntalaissa (410/2015) säädetään
kunnan luottamushenkilöstä, jollei jäljempänä toisin säädetä.
Uskottu mies suorittaa tehtävänsä virkavastuulla. Uskotun miehen on ennen
toimeensa ryhtymistä annettava käräjäoikeudessa tai maaoikeudessa vakuutus
siitä, että hän parhaan ymmärryksensä ja omantuntonsa mukaan täyttää
rehellisesti uskotun miehen toimensa eikä tee siinä kenellekään vääryyttä
mistään syystä.
Lain käräjäoikeuden lautamiehistä (675/16) 4 §:n 3 momentin mukaan kunnasta
valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan
väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa. Lautamiesjärjestelmän
uskottavuutta ja kansalaisten luottamusta järjestelmään saattaisi lisätä mikäli
lautamiesten joukossa olisi myös eri etnisiä ryhmiä edustavia henkilöitä.
Lain käräjäoikeuden lautamiehistä 1 §:n 2 momentin mukaan lautamiehen vaaliin sovelletaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain (410/2015) 79 §:n mukaan
luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu ja senkin
jälkeen siihen saakka, kunnes toimeen on valittu toinen.
Todetaan, että kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä oli edellisellä valtuustokaudella 9 ja he edustivat Outokummun eri kyliä. Yleisesti voidaan todeta, että
uskottujen miesten tarve on kiinteistötoimituksissa vähentynyt ja on pieniä
kuntia, joissa tarvetta ei välttämättä ole edes vuosittain.
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Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on
siihen suostunut. Suostumus on asetettu valinnan edellytykseksi, joten se on
annettava ennen valintaa.
Valmistelijat

Toimistosihteeri, hallinto- ja talousjohtaja

Lisätietoja

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

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto
1. päättää uskottujen miesten lukumäärästä ja
2. valitsee valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi uskotut miehet.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt 16.08.2021 § 70
Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti
1. uskottujen miesten lukumääräksi yhdeksän (9)
2. valita kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi seuraavat:
Anne Taimela
Harri Lasarov
Tomi Jämsä
Jari Utriainen
Sanna Antikainen
Eija Poutiainen
Ari-Pekka Räsänen
Marko Kaasinen
Hanna Kaasinen
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Poliisin neuvottelukunnan jäsenen ja varajäsenen valitseminen 2021-2025
198/00.00.01.01/2021
Khall 09.08.2021 § 147
Selostus

Poliisihallitus on 22.6.2021 vahvistanut poliisin hallinnosta annetun asetuksen
(158/1996) 13 §:n mukaisesti Itä-Suomen poliisilaitoksen poliisin
neuvottelukunnan jäsenten määräksi 2021 alkavalle neuvottelukunnan
toimintakaudelle 44 henkilöä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenmäärä
on yksi edustaja jokaisesta toiminta-alueen kunnasta.
Kunnanvaltuusto valitsee poliisin neuvottelukunnan jäsenet ja henkilökohtaiset
varajäsenet toimikaudekseen. Kunnan valitsemien jäsenten lisäksi
neuvottelukuntaan kuuluu myös poliisilaitoksen päällikkö. Puheenjohtajiston
neuvottelukunta valitsee keskuudestaan.
Asetuksen mukaan poliisin neuvottelukunnan tehtävänä on
1) seurata poliisin toimintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä, sekä poliisin
toimintaa,
2) tehdä aloitteita poliisin toiminnan kehittämiseksi,
3) antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista, sekä
4) käsitellä ne muut asiat, jotka käsiteltäviksi toimitetaan.
Outokummun kaupunginvaltuusto nimeää edustajakseen poliisin
neuvottelukuntaan yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.
Valintoja tehdessä on huomioitava naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain
4 a §:n säädökset.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on
siihen suostunut. Suostumus on asetettu valinnan edellytykseksi, joten se on
annettava ennen valintaa.

Valmistelijat

Toimistosihteeri, hallinto- ja talousjohtaja

Lisätietoja

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

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle yhden jäsenen ja
hänelle henkilökohtaisen varajäsenen valitsemista Itä-Suomen poliisin
neuvottelukuntaan.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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______________________
Kvalt 16.08.2021 § 71
Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti valita Itä-Suomen poliisin
neuvottelukuntaan seuraavat:
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Kari Riikonen, SDP

Timo Kinnunen, PS
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Kaupunginvaltuuston koollekutsumistapa
199/00.01.01.01/2021
Khall 09.08.2021 § 148
Selostus

Kuntalain 410/2015 94 §:ssä säädetään valtuuston kokoontumisesta:
”Valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston
puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.
Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan
valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsit telyä varten. Tällainen
asia on valmisteltava kiireellisesti.
Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouskutsun valtuuston
ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja ko
kouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes
valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Kutsussa on
ilmoitettava käsiteltävät asiat.
Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa
ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa. Kokouskutsu
voidaan lähettää sähköisesti, jos kunta huolehtii, että tähän tarvittavat tekniset
välineet ja yhteydet ovat käytettävissä.”
1.8.2021 voimaan tulleen hallintosäännön 77 §:n mukaan ”kokouskutsun antaa
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka
sekä käsiteltävät asiat.
Jos kyseessä on sähköinen kokous, kokouskutsussa on ilmoitettava verkkoosoite tai tila, jossa yleisö voi seurata kokousta. Kokouskutsussa on mainittava
jos osa kokousasioista käsitellään suljetussa kokouksessa.
Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen
kaupunginvaltuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on
kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta
tidotettava kaupungin verkkosivuilla. ”
Kuntalain 108 §: Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä
tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu sekä
tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Ilmoitusten on oltava
yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu.
Kunta voi yleisen tietoverkon käytön ohella päättää myös muusta
ilmoitustavasta. Valtuuston kokouksista ilmoitetaan tavallisesti myös
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paikkakunnalla leviävissä sanomalehdissä, joka aiemmin on ollut keskeinen
kanava. Ilmoitustavoista onkin syytä päättää asia- tai asiaryhmäkohtaisesti.
Valmistelijat

Toimistosihteeri, hallinto- ja talousjohtaja

Lisätietoja

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

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että toimikauden 2021-2025
valtuuston kokouskutsu julkaistaan kaupungin verkkosivuilla
www.outokummunkaupunki.fi ja Outokummun Seutu –nimisessä
paikallislehdessä. Lehdessä tapahtuva tiedoksi saattaminen ei ole tarpeen
ajankohtana, jona lehti ei poikkeuksellisesta syystä ilmesty.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt 16.08.2021 § 72
Päätös

Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kaupungin ilmoitusten julkaiseminen
200/00.01.01.01/2021
Khall 09.08.2021 § 149
Selostus

Kuntalain (410/2015) 108 §:n mukaan ”kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi
julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista
säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä
tavalla.
Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian
luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava
tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua.”
Ilmoituksilla tarkoitetaan niin sanottuja virallisia kuulutuksia, joita lainsäädäntö
edellyttää. Kunnan ilmoitukset ovat yleensä kuulutuksia kokouksista, vaaleista
sekä kaavoitusta koskevia tiedoksiantoja. Esimerkiksi valtuuston kokouksista on
annettava yleisesti tieto kuntalain 94 §:n mukaisella tavalla.
Kunta voi yleisen tietoverkon käytön ohella päättää myös muusta
ilmoitustavasta.
Yleisen tietoverkon lisäksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, joka sijaitsee
Outokummun kaupungintalolla, Hovilankatu 2, 1. krs., julkaistaan
erityislainsäädännön edellyttämiä ilmoituksia. Julkisten kuulutusten
ilmoitustaululla voidaan tarpeen ja harkinnan mukaan pitää nähtävillä myös
kaupungin muita ilmoituksia.

Valmistelijat

Toimistosihteeri, hallinto- ja talousjohtaja

Lisätietoja

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

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että
1. Outokummun kaupungin kunnalliset ilmoitukset valtuuston toimikaudella
julkaistaan yleisessä tietoverkossa kaupungin verkkosivuilla ja tärkeimmät
ilmoitukset lisäksi Outokummun Seutu –nimisessä paikallislehdessä kuitenkin
niin, että pitkistä ja kohtuuttoman kalliiksi tulevista ilmoituksista voidaan
julkaista vain ilmoitus, missä se on täydellisenä nähtävissä. Tiedoksi saattaminen
lehdessä ei ole tarpeen silloin, kun lehti ei poikkeuksellisesta syystä ilmesty,
2. kaupungin viran-/toimenhakuilmoitukset julkaistaan Kuntarekry-palvelussa ja
TE-palvelujen internetsivulla sekä tarpeen mukaan alan ammattilehdissä.
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Hallintokunnat ratkaisevat, julkaistaanko viranhakuilmoitukset yms.
pääsääntöisesti lyhennettynä myös muissa sanomalehdissä.
Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt 16.08.2021 § 73
Päätös

Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Ilmoitukset valtuustoryhmistä
201/00.01.01.01/2021
Khall 09.08.2021 § 150
Selostus

Kuntalain (410/2015) 19 §:n mukaan valtuustotyöskentelyä varten valtuutetut
voivat muodostaa valtuustoryhmiä. Valtuustoryhmän voi muodostaa yksikin
valtuutettu.
1.8 2021 voimaan tulleen hallintosäännön 73 §:n mukaan ”valtuutetut voivat
muodostaa valtuustoryhmiä valtuustotyöskentelyä varten.
Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava
kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle kirjallinen ilmoitus. Kaikkien ryhmään
liittyvien valtuutettujen on allekirjoitettava ilmoitus.
Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän on tehnyt 2
momentissa tarkoitetun ilmoituksen.
Kaupunginvaltuusto hyväksyy valtuustoryhmien nimet. Nimi ei saa olla
sopimaton. Puolueen valtuustoryhmästä eronneiden valtuutettujen
muodostaman uuden valtuustoryhmän nimestä ei saa aiheutua
sekaantumisvaaraa puolueen valtuustoryhmän nimeen.”

Valmistelijat

Toimistosihteeri, hallinto- ja talousjohtaja

Lisätietoja

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

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedokseen
valtuuston puheenjohtajalle jätetyt kirjalliset ilmoitukset valtuustoryhmistä ja
hyväksyy valtuustoryhmien nimet.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt 16.08.2021 § 74
Päätös

Merkittiin tiedoksi jätetyt ilmoituksen valtuustoryhmistä ja hyväksyttiin
valtuustoryhmien nimet seuraavasti:
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Outokummun Keskustan valtuustoryhmä
Outokummun Sosialidemokraattien valtuustoryhmä
Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Outokummun Vasemmiston valtuustoryhmä
Kokoomuksen valtuustoryhmä
Outokummun siniset
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Outokummun Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite: Outokummun kaupunki tekee selvityksen
mahdollisuudesta perustaa etätyökeskus
137/00.01.06/2021
Kvalt 29.03.2021 § 20
Selostus

Hallintosäännön mukaisessa järjestyksessä Outokummun Keskustan
valtuustoryhmä jätti kaupunginvaltuustolle liitteenä olevan aloitteen.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen
kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
______________________

Khall 09.08.2021 § 151
Selostus

Outokummun keskustan valtuustoryhmän aloitteessa esitetään, että
”a) selvitetään etätyökeskuksen mahdollisuutta perustaa vähintään kymmenelle
toimistotyöpisteelle jo Outokummun olemassa oleviin tiloihin kuitenkin niin,
että etätyökonttori olisi sijainniltaan mahdollisimman keskeisellä paikalla.
Lukumäärää voisi tarkentaa selvityksen edetessä. Lisäksi tilojen tulisi olla
mahdollisimman modernit ja nykytyöskentelyyn soveltuvat. Myös tilojen
vuokrausjärjestely etätyöntekijöille tulisi selvittää, että järjestelmä olisi
mahdollisimman automatisoitu ja toimiva, sekä
b) selvitetään rahoitusmahdollisuudet tämänkaltaisen etäkonttorin
perustamiseen.”
Etätyöllä tarkoitetaan joustavaa, vapaaehtoisuuteen perustuvaa työn
organisointitapaa. Työ tehdään siellä, missä se on työntekijän, työnantajan ja
tehtävän työn kannalta tehokkainta ja tarkoituksenmukaisinta. Etäyötä tehdään
työpaikan ulkopuolella esimerkiksi kotona, vapaa-ajan asunnolla tai liikkuvana
työnä matkoilla. Yhteinen piirre näille on sähköisen tieto- ja viestintätekniikan
keskeinen rooli työn tekemisessä. Työskentely voi tapahtua yhdessä tai
useammassa paikassa ja olla kestoltaan ja säännöllisyydeltään hyvin vaihteleva.
Osasta uusia käytäntöjä on sovittu tarkoin työnantajan ja työntekijän kesken,
osa muotoutuu ilman muodollisia menettelytapoja. Onnistuminen uusien
työmuotojen soveltamisessa edellyttää työkulttuurin muutosta kontrolloivasta
luottamukseen perustuvaan.
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Työterveyslaitoksen mukaan ”Etätyön edut ja haitat ovat yhteydessä siihen,
millaisesta liiketoiminnasta, työstä ja työtehtävistä on kyse. Etätyöhön
houkuttelevat lähinnä työn hallintaan, luovuuteen ja työhön keskittymiseen
liittyvät tekijät. Suomessa etätyötä, yhä yleisemmin sen liikkuvia muotoja,
tekevät lähinnä ylemmät toimihenkilöryhmät, joiden työmarkkina-asema on
keskimääräistä parempi. Heille etätyö merkitsee lisääntynyttä työelämän
joustavuutta. Suurimpia etätyöhön liitettyjä huolenaiheita ovat tutkimusten
mukaan työajan, paikan ja työn ja muun elämänpiirin rajojen hämärtyminen,
vähäiset mahdollisuudet päästä osallistumaan ja vaikuttamaan työpaikan
asioihin ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ja tuen niukkuus.”
Etätyöhön liittyvät hankkeet eivät ole vieraita Outokummussa.
Outokummun Teollisuuskylä Oy:n toimitusjohtaja Juuso Hieta kertoo, että
Outokummun seudun teollisuuskylällä on kolme etätyöhön hankkeella vuosina
2018-19 valmisteltua huonetta. Yrityskeskuksen 2. krs ja tilat ovat varattavissa
suoraan nettivarauskalenterista. http://teollisuuskyla.ponniste.com/reservation .
Ko. ovia ohjaa bluetooth-älylukitus eli ne ovat ns. automaattisesti käytettävissä
ja laskutus tapahtuu taloushallinnon toimesta muiden kokoustilalaskutusten
yhteydessä. Tilojen oltua nyt kolmisen vuotta käytössä on niiden käyttöaste ollut
niin alhainen, että Teolllisuuskylä on ottanut kaksi huoneista vakituiseen
vuokrakäyttöön (toistaiseksi voimassaolevilla sopimuksilla): tätä jäljellä olevaa
yhtä huonetta varataan yksittäisiä kertoja (n. 1-4 tuntia) kuukaudessa ja Hieta
korostaa, että varaushinnat ovat todella edulliset, joten siitä tilojen vähäinen
käyttö ei ole jäänyt kiinni.
Etätyötiloja on mainostettu kesäasukastiedotteiden ohessa jne. ja ne ovat myös
helposti näkyvillä Teollisuuskylän nettisivuilla – tietoa on välitetty myös ao.
läheisille yrityksille niiden alkuvaiheessa, mutta sillä ei ollut huomattavaa
vaikutusta käyttöasteeseen.
Juuso Hietan mukaan etätyötiloja siis Outokummusta (Teollisuuskylässä kolme
huonetta) löytyy , jos tarvetta ilmenee.
Valtuustoaloitteeseen liittyvässä asiassa käytiin keskustelu myös Matkakumpu
Oy:n toimitusjohtaja Ulla-Riitta Moilasen kanssa lähinnä liittyen kaupungin
keskustassa sijaitsevan hotelli-ravintolakiinteistön tilojen tiimoilta. Seurojentalo
Oy:n omistama kiinteistö on vuokrattu Matkakumpu Oy:lle. Kyseisessä
kiinteistössä on useitakin eri tiloja, joihin voisi ajatella perustettavan
Etätyökonttori. Jo tälläkin hetkellä kiinteistön tiloja (hotellihuoneet) voi varata
netissä ja sisään pääsee silloinkin, kun vastaanotto ei ole avoinna. Tilojen
varaajalle tulee joko tekstiviestinä tai sähköpostilla koodi ulko-oven ja
hotellihuoneen avausta varten. Nyt käytössä oleva Hotellinx-varausjärjestelmä
mahdollistaa myös varauksen maksamisen verkon kautta (hotelli Kummulla ei
ole vielä ko. ”palikkaa” käytössä). Tilojen varustaminen etätyön tekemistä varten
maksaa joitakin tuhansia euroja per piste.
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Lähialueilla mm. Liperin Ylämyllyltä löytyy yksityisrahoitteiset etätyötilat
www.patteristo.fi. Puhelinsoittokyselyn mukaan etätyötiloja on joka viikko joku
käyttänyt, mutta enenmmäkin mahtuisi. Ongelmana nähtiin, kuinka tieto
etätyötiloista saavuttaisi niiden tarvitsijat. Toisaalta Juuso Hietan mukaan
Teollisuuskylän etätyötiloja on markkinoitu useissa eri kanavissa, mutta siitä
huolimatta käyttäjiä ei ole löytynyt.
Teollisuuskylälle perustettuihin etätyökonttoreihin on saatu Maakuntaliiton
avustusta. Maakuntaliitolta on tiedusteltu avustuksen myöntämisestä myös
aloitteen mukaiseen hankkeeseen ja vastauksessaan maakuntaliitto toteaa, että
”rahoitusta voidaan myöntää erityyppisiin kehittämishankkeisiin, joissa
painotetaan Pohjois-Karjalan tunnetuksi tekemistä, maakunnan markkinointia ja
edunvalvontaa. Lisäksi rahoitusta voidaan myöntää alueellisiin/paikallisiin
omaehtoisuuteen perustuviin hankkeisiin sekä omarahoitusosuudeksi
maakunnan kannalta tärkeiden hankkeiden rahoittamisessa. Investointeihin
tukea ei tulevaisuusrahastosta voida myöntää.”
Edelleen maakuntaliitto toteaa, että tarvitsisi lisätietoa hankkeesta esim.
ideapaperin muodossa, että pystyisi arvioimaan rahoitusmahdollisuutta
paremmin.
Tehdyn selvityksen mukaan etätyökeskuksen perustamiseen olisi mahdollista
saada Leaderin avustusta max. 42 % kustannuksista. Hankkeella pitää kuitenkin
olla jotain uutuusarvoa, jotain uutta kehittämistyötä esim. markkinointiin
liittyen.
Yhteenvetona todetaan, että Outokummun kaupunkikonsernissa on tällä
hetkellä tarjota työtiloja etätyötarpeisiin. Mikäli kysyntä nykyisestä
merkittävästi kasvaa, Etätyökeskuksen perustamista voisi selvittää hotelliravintola Kummun tiloihin kuitenkin niin, että ideaa tulee kehittää edelleen
sisällyttäen hankkeeseen jotain uutta, joka houkuttelee etätyöntekijäitä
Outokumpuun ja jota myös mahdolliset rahoittajat edellyttävät.
Vaikutusarviointi

Ei vaikutusarvioinnin tarvetta.

Valmistelijat

Hallinto- ja talousjohtaja
kaupunkirakennejohtaja
Teollisuuskylä Oy:n toimitusjohtaja
Matkakumpu Oy:n toimitusjohtaja

Lisätietoja

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

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää antaa kaupunginvaltuustolle yllä olevan selvityksen
vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Pöytäkirja

6/2021

OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 20
§ 151
§ 75

29.03.2021
09.08.2021
16.08.2021

Samalla kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää todeta
valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt 16.08.2021 § 75
Päätös
Liitteet

Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
[1]

Outokummun Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite 29.3.2021
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 51, § 52, § 74, § 75
Kaupunginvaltuusto

16.08.2021

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: § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, § 58, § 59, § 60, § 61, § 62, § 63, § 64, § 65, §
66, § 67, § 68, § 69, § 70, § 71, § 72, § 73
VALITUSOSOITUS
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) 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 (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Maankäyttö- ja rakennuslain 188.3 §:n mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan
päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon samaan aikaan, kun päätöksen katsotaan kuntalain 140 §:n
mukaisesti tulleen kunnan jäsenen tietoon.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, sisäänkäynti Puistokadun puolelta, 70100 Kuopio
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Puhelin:
029 56 42502 (asiakaspalvelu)
Faksi:
029 56 42501
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Puhelinvaihde: 029 56 42500
Aukioloajat: Asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15
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Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
3) vaatimusten perustelut
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen
edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen
vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät
asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden
prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin
liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa
(1455/2015) säädetään.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Outokummun kaupunginkanslian kirjaamosta.
Postiosoite: PL 47, 83501 Outokumpu
Käyntiosoite: Hovilankatu 2, Outokumpu, avoinna klo 9.00-11.30 ja 12.30-15.00
Sähköpostiosoite: kirjaamo@outokummunkaupunki.fi
Puhelinnumero: 013 5591 (vaihde)

