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Osallistujat
Läsnä

Antikainen Sanna

2. varapuheenjohtaja

Hiltunen Ilkka

1. varapuheenjohtaja

Jääskeläinen Pentti

jäsen

Kanniainen Eveliina

jäsen

Kinnunen Jyrki-Pekko

jäsen

Mertanen Ilkka

jäsen

Nissinen Jonna

puheenjohtaja

Palander Pirkko

jäsen

Tanskanen Markku

jäsen

Huttunen Hanna

kvalt puheenjohtaja

Nygren Merja

kvalt 1. varapuheenjohtaja

Mattila Alli

kvalt 2. varapuheenjohtaja

Hyvönen Pekka

kaupunginjohtaja, esittelijä

Lintumäki Päivi
Lätti Jukka-Pekka

hallinto- ja talousjohtaja,
pöytäkirjanpitäjä
kehitysjohtaja

Elsinen Henri

viestintäsuunnittelija

Allekirjoitukset

Jonna Nissinen
puheenjohtaja

Käsitellyt asiat

§:t 1 - 7

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu 10.1.2022
Ilkka Hiltunen
pöytäkirjantarkastaja

Läsnä Teamsilla

Läsnä Teamsilla

Läsnä Teamsilla

Saapuvilla klo 17.00-17.53,
§§ 1-3.
Saapuvilla klo 17.00-17.53,
§§ 1-3.

Päivi Lintumäki
pöytäkirjanpitäjä

Pentti Jääskeläinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa
12.01.2022 alkaen.
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§1

10.01.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall 10.01.2022 § 1
Hallintosäännön 117 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava
kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava,
mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos
asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa
ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset
toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset
syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa
pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai
-velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu lähetetään, mikäli
mahdollista vähintään 4 päivää ennen kokousta.
Kuntalain 103 §:n mukaan valtuustoa lukuun ottamatta toimielin on
päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Hallintosäännön 125 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa
läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi.
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§2

10.01.2022

Pöytäkirjantarkastajat
Khall 10.01.2022 § 2
Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ilkka Hiltunen ja Pentti
Jääskeläinen.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§3

10.01.2022

Asiantuntijakuuleminen
Khall 10.01.2022 § 3
Kaupunginhallitukselle esitetään seuraava asiantuntijakuuleminen:
Viestintäsuunnitelman esittely;
viestintäsuunnittelija Henri Elsinen ja kehitysjohtaja Jukka-Pekka Lätti.
Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee em. selvityksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkitään, että viestintäsuunnittelija Henri Elsinen ja kehitysjohtaja JukkaPekka Lätti poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.53.
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§4

10.01.2022

Ilmoitusasiat
Khall 10.01.2022 § 4
1.

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirja
21.12.2021.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Edellä mainitut asiakirjat merkitään tiedoksi.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Hyvinvointilautakunta
Kaupunginhallitus

§ 104
§5

14.12.2021
10.01.2022

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

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

Vaikutusarviointi

Ei tarvetta

Valmistelija

Varhaiskasvatusjohtaja, hyvinvointijohtaja

Lisätietoja

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

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta pyytää kaupunginhallitukselta täyttölupaa kolmeen
varhaiskasvatuksen opettajan toimeen alkuvuonna 2022.

Päätös

Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Khall 10.01.2022 § 5
Varhaiskasvatusopettajien toimien täyttöluvat on käsitelty kaupungin
johtoryhmässä 29.12.2021. Toimet on välttämätöntä täyttää.
Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää myöntää kolmen varhaiskasvatuksen opettajan
toimen täyttöluvat alkuvuonna 2022.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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§6

10.01.2022

Päätös valtionavustusta koskevassa asiassa/Kaivosmuseon kokoelmien digitointi ja julkaiseminen Finnapalvelussa
349/02.05.01.01/2021
Khall 10.01.2022 § 6
Selostus

Outokummun kaivosmuseon on hakenut valtionavustusta Kaivosmuseon
kokoelmien digitointia, luetteloinnin tarkentamista ja esineiden valokuvausta
varten. Tällä olisi valmisteltu aineiston siirto museokokoelmista Finna-palveluun.
(Finna.fi kokoaa museoiden, kirjastojen, arkistojen ym. aineistot yhteen ”saman
katon alle”. Finnaa ylläptää ja kehittää Kansalliskirjasto yhdessä 400 kotimaisen
toimijan kanssa). Tavoitteena oli avata Kaivosmuseon kokoelmia laajalle
yleisölle Finnan kautta niin, että Finnassa olisi ollut nyättävä otos Outokummun
kaivosmuseon esineistä ja valokuvista, jotka edustavat parhaiten museon
tallennusalaa, kaivannaiskulttuuria.
Hankkeen kustannusarvio oli 17 034 euroa ja OKM:ltä haettava avustus 12 200
euroa.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt kielteisen päätöksen hakemukseen.
OKM toteaa perusteluissaan, että hakemusten arviointi ja vertailu on perustunut
kokonaisharkintaan, jossa on otettu huomioon määrärahan käyttötarkoitus,
hakuilmoituksessa mainitut perusteet ja käytettävissä olevat määrärahat.
Päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua OKM:ltä 30 päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista, päätöksen päivämäärä 17.12.2021.

Vaikutusarviointi

-Museon kokoelmien digitointi viivästyy.

Valmistelija

Hallinto- ja talousjohtaja

Lisätietoja

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

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee päätöksen tiedokseen ja tyytyy siihen.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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§7

10.01.2022

Valmentajan ja työhönvalmentajan määräaikaisten virkojen täyttöluvat
6/01.01.01.01/2022
Khall 10.01.2022 § 7
Selostus

Työllisyyden kuntakokeilun valmentaja on irtisanoutunut määräaikaisesta
virkasuhteestaan 1.1.2022 alkaen ja Yhteistyöllä tuloksiin (YTYÄ!) -hankkeen
työhönvalmentaja on irtisanoutunut määräaikaisesta virastaan 1.2.2022 alkaen.
YTYÄ! -hankkeen työhönvalmentajan palkkakuluihin saadaan 80 % ESRrahoitus. Kuntakokeilun asiakkaiden palvelujen järjestäminen edellyttää
molempien määräaikaisten virkojen täyttämistä 30.6.2023 saakka.
Talousarvion 2022 täytäntöönpano-ohjeen kohdan 6 mukaan “jokainen
avoimeksi tuleva virka tai toimi on ennen täyttöluvan hakemista käsiteltävä
kaupungin johtoryhmässä ja tarkistettava mahdollisesti irtisanottujen
takaisinottovelvoitteen toteutuminen.”
Em. määräaikaisten virkojen täyttöluvat käsitellään 10.01.2022 kaupungin
johtoryhmässä.

Vaikutusarviointi

++
Työllisyyyspalvelujen tehokkaan toiminnan edistäminen.

Valmistelija

Hallinto- ja talousjohtaja

Lisätietoja

Työllisyyspäällikkö Merja Nygren, merja.nygren@outokummunkaupunki.fi, puh.
044 7559 209.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää myöntää työllisyyspalvelujen valmentajan ja
työhönvalmentajan määräaikaisten virkojen täyttöluvat edellä esitetyn
mukaisesti.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 1, § 2, § 3, § 4
Kaupunginhallitus

10.01.2022

MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET
Tähän päätökseen ei saa tehdä kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 5, § 6, § 7
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Outokummun kaupunginkanslian kirjaamoon määräajan viimeisenä
päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja
on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Outokummun kaupunki, Kaupunginhallitus
Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: PL 47, 83501 Outokumpu
Käyntiosoite: Hovilankatu 2, 83500 Outokumpu (avoinna klo 9.00-11.30 ja 12.30-15.00)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@outokummunkaupunki.fi
Puhelinnumero: 013 5591 (vaihde)
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
 päätös, johon haetaan oikaisua
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella oikaisua vaaditaan.
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Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
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