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Hyvinvointilautakunta
Aika

11.01.2022 klo 18:05 - 19:35

Paikka

Teams

Osallistujat
Läsnä

Poissa

Kinnunen Timo

jäsen

Koponen Miia-Mari

jäsen

Matikka Helena

varapuheenjohtaja

Mattila Alli

jäsen

Pekkanen Niina

puheenjohtaja

Rissanen Toivo

jäsen

Räsänen Henri

jäsen

Sandman Kasimir

jäsen

Voutilainen Timo

jäsen

Mertanen Ilkka

khall edustaja

Hyvönen Pekka

kaupunginjohtaja

Orenius Jukka

hyvinvointijohtaja, esittelijä

Vähäkoski Leena

pöytäkirjanpitäjä

Kervinen Tuija

vammaisneuvoston edustaja

Pouhula Lasse
Pekkanen Santeri
Nissinen Jonna

Allekirjoitukset

Niina Pekkanen
puheenjohtaja

Käsitellyt asiat

§:t 1 - 9

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu 11.1.2022
Toivo Rissanen
pöytäkirjantarkastaja

Leena Vähäkoski
pöytäkirjanpitäjä

Henri Räsänen
pöytäkirjantarkastaja

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

§1

11.01.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hyvltk 11.01.2022 § 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

11.01.2022

Pöytäkirjantarkastajat
Hyvltk 11.01.2022 § 2
Esittelijä

Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Toivo Rissanen ja Henri
Räsänen.

Päätös

Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§3

11.01.2022

Ilmoitusasiat
Hyvltk 11.01.2022 § 3
Valmistelija

Hyvinvointijohtaja
1.

VN_32121_2021-OKM-1 Kirje - Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen
indeksitarkistus voimaan 1.8.2022
2. Move! -mittauksen kuntaraportin päivitys
3.

OKM lausuntopyyntö jatkuvan oppimisen sanastosta

4. Joensuun Seudun kansalaisopiston tuntien toteuma Outokummussa 2021
5.

Koronatilannekatsaus

Lisätietoja

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

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus

Edellä mainitut asiakirjat merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§4

11.01.2022

Viranhaltijapäätökset hyvinvointilautakunta
Hyvltk 11.01.2022 § 4
Valmistelija

Toimistosihteeri
Liikuntasihteeri
Yleinen päätös 23.12. – 28.12.2021 § 1-7 ja 7.1.2022 § 1; ohjaus-, liikuntapaikka-,
kohde- ja koulutusavustus, koirahiihtovuorot
Lukion rehtori
Oppilaspäätös 13. – 17.12.2021 § 41-43; Muut kurssisuoritukset

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus

Merkitään em. viranhaltijapäätökset tietoon saatetuksi ja päätetään, ettei
päätöksiä oteta kuntalain 92 §:n ja hallintosäännön 30 §:n nojalla käsiteltäväksi.

Päätös

Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkitään, että Timo Voutilainen poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo
18.29.
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§5

11.01.2022

Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys
263/12.00.02.00/2021
Hyvltk 11.01.2022 § 5
Selostus

Perusopetuksen rehtori esittää Maailma matematiikan silmin ja Pakopelit tutuksi
-valinnaisaineiden lisäämistä perusopetuksen paikalliseen opetussuunnitelmaan.

Vaikutusarviointi

Päätöksen erillistä vaikutusten ennakkoarviointia ei tarvita

Valmistelija

Perusopetuksen rehtori

Lisätietoja

Rehtori Minna Lemmetyinen, 0447559267,
minna.lemmetyinen@edu.outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää lisätä liitteiden mukaiset kaksi valinnaisainetta
perusopetuksen paikalliseen opetussuunnitelmaan.

Päätös

Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Liitteet

[1]
[2]
[3]
[4]

Maailma matematiikan silmin
Maailma matematiikan silmin sisältö
Pakopelit tutuksi
Pakopelit tutuksi sisältö
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§6

11.01.2022

Lausuntopyyntö Outokummun kaupunkikonsernin strategiasta 2022-2025
7/00.01.02.00/2022
Hyvltk 11.01.2022 § 6
Selostus

Kaupungin luottamustoimielimiltä on pyydetty lausunnot kaupunkikonsernin
strategialuonnoksesta vuosille 2022-2025. Kaikilla kaupunkilaisilla on myös
mahdollisuus antaa lausuntonsa. Nuorisovaltuusto on oman lausuntonsa jo
antanut. Seniorineuvostolta ja vammaisneuvostolta on pyydetty lausunnot
14.1.2022 mennessä. Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion lapsilta ja
nuorilta on yksiköiden kautta pyydetty erikseen mielipiteitä strategiasta
14.1.2022 mennessä.

Vaikutusarviointi

Päätöksen erillistä vaikutusten ennakkoarviointia ei tarvita

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja

Lisätietoja

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

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa esitettyyn
strategialuonnokseen.

Päätös

Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Liitteet

[5]

Konsernistrategia 2022-25 luonnos lausunnoille
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§7

11.01.2022

Hyvinvointilautakunnan avustusjärjestelmän uudistaminen
333/02.05.01.02/2021
Hyvltk 11.01.2022 § 7
Selostus

Kaupungin tehtävä on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia yhteistyössä eri
toimijoiden kanssa. Yksi elementti kunnan ja toimijoiden välisissä suhteissa on
kumppanuudet ja avustukset, jotka perustuvat ainakin Kuntalain (410/2015), Lain
kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019), Liikuntalain (390/2015) ja Nuorisolain
(1285/2016) linjauksiin ja pykäliin. Nykyiset linjaukset kumppanuuksista,
avustuksista ja palkinnoista ovat muotoutuneet vuosikymmenten aikana. Pääosa
avustustoiminnasta kanavoituu hyvinvointilautakunnan kautta, mutta myös
kaupunkirakennepalvelut ja kaupunginhallitus avustavat toimijoita.
Nykyistä järjestelmää voidaan arvioida ainakin seuraavista näkökulmista:
- Avoimuus, selkeys, yksinkertaisuus ja tasapuolisuus kaikille toimijoille
- Tarjoaako järjestelmä jonkin elementin kaikille kaupunkilaisten hyvinvointia
lisääville toiminnoille ja toimijoille
- Panos-tuotos -suhde eli tuottaako samankokoiset panostukset
kokonaisuutena yhtä paljon hyvinvointia kaikissa avustetuissa kohteissa
Nykyinen järjestelmä tuottaa erilaisia raha- sekä työpanosvirtoja sekä muuta
yhteistyötä toimijoiden ja kaupungin välille. Näiden kartoitus ja avaaminen on
tarpeen kokonaisuuden jäsentämiseksi. Samoin toimijoiden kanssa on tarpeen
käydä perusteellinen keskustelu nykyisen järjestelmän hyvistä sekä kehittämistä
vaativista ominaisuuksista.

Vaikutusarviointi

Liitteenä

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja

Lisätietoja

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

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää aloittaa selvityksen hyvinvointilautakunnan
avustusjärjestelmän uudistamisesta.

Päätös

Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Liitteet

[6]

Ohjeet 2022
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§7
[7]
[8]

11.01.2022

Eurot 2022
Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi - hyvinvointilautakunnan
avustusjärjestelmä 11.1.2022
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§8

11.01.2022

Hyvinvointipalveluiden sisäisen tarkastuksen raportti 2021 ja suunnitelma 2022
351/00.03.00/2021
Hyvltk 11.01.2022 § 8
Selostus

Hyvinvointilautakunta on 9.2.2021 § 21 hyväksynyt hyvinvointipalveluiden
sisäisen tarkastuksen suunnitelman vuodelle 2021. Sisäisen tarkastuksen
toiminta on toteutettu ja havainnot kirjattu liitteeseen, joka esitellään
kokouksessa. Samoin suunnitelma vuodella 2022 esitellään kokouksessa.

Vaikutusarviointi

Päätöksen erillistä vaikutusten ennakkoarviointia ei tarvita.

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja

Lisätietoja

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

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää
1. hyväksyä hyvinvointipalveluiden sisäisen tarkastuksen raportin vuodelta 2021
ja toimittaa sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.
2. hyväksyä hyvinvointipalveluiden sisäisen tarkastuksen suunnitelman vuodelle
2022.

Päätös

Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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§9

11.01.2022

Hyvinvointipalveluiden käyttösuunnitelma 2022
216/02.02.00/2021
Hyvltk 11.01.2022 § 9
Selostus

Kaupungin hallintosäännön 17§:n mukaan "Kussakin palvelussa on tulosalueita
sen mukaan kuin talousarviossa ja tulosyksiköitä sen mukaan kuin
käyttösuunnitelmissa määrätään." Kaupunginvaltuuston 22.12.2021 § 108
hyväksymän vuoden 2022 talousarvion luvun 6.2 mukaan hyvinvointipalvelut on
yksi tulosalue. Luvun 5.5 mukaan "Talousarvion hyväksymisen jälkeen
toimielimet hyväksyvät käyttösuunnitelmansa, jotka esitetään tiedoksi
kaupunginhallitukselle. Käyttösuunnitelmilla toimielimet jakavat tulosalueiden
määrärahat ja tuloarviot tulosyksiköille.” Kaupunginhallituksen 27.12.2021 § 257
hyväksymän vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen luvun 4.4
mukaan toimielin hyväksyy käyttösuunnitelman ja ”Mikäli määrärahojen tai
investointien suunniteltu käyttö muuttuu olennaisesti talousarviovuoden aikana,
on poikkeaman syyt selvitettävä ja toimielimen on tehtävä käyttösuunnitelman
muutos. Mikäli taas talousarviovuoden aikana havaitaan määrärahojen
riittämättömyys, tulee toiminta sopeuttaa määrärahoihin ensisijaisesti
toimintoja tehostamalla tai toissijaisesti supistamalla palvelun määrää tai
vaikuttavuutta.” Edelleen ” Määrärahojen seurannan tulee olla jatkuvaa ja
toimintoja on arvioitava jo vuoden alusta alkaen. Seurantaan tulee kiinnittää
erityistä huomiota. Mikäli määrärahan käyttö poikkeaa suunnitellusta, on
poikkeaman syyt selvitettävä. Selvitykseksi ei riitä pelkkä poikkeaman
nimeäminen, vaan myös syyt poikkeamaan on selvitettävä ja korjaavat
toimenpiteet on eriteltävä kirjallisesti johtoryhmälle kuukausittain sekä
neljännesvuosiseurannan yhteydessä.”

Vaikutusarviointi
Valmistelija
Lisätietoja

Päätöksen erillistä vaikutusten ennakkoarviointia ei tarvita.
Hyvinvointijohtaja
Hyvinvointijohtaja Jukka Orenius. 0447559240,
jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää, että vuonna 2022
1. hyvinvointipalveluissa on liitteessä kerrotut tulosyksiköt, joilla on liitteen
mukaiset euromääräiset käyttösuunnitelmat.
2. varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sanalliset tavoitteet on kerrottu
talousarvion luvussa 6.2 sekä varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmissa sekä
niiden pohjalta laaditussa vuosisuunnitelmassa.
3. perusopetuksen sanalliset tavoitteet on kerrottu talousarvion luvussa 6.2 sekä
perusopetussuunnitelmassa sekä sen pohjalta laaditussa vuosisuunnitelmassa.
4. lukiokoulutuksen sanalliset tavoitteet on kerrottu talousarvion luvussa 6.2
sekä lukion opetussuunnitelmassa sekä sen pohjalta laaditussa
vuosisuunnitelmassa.
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§9

11.01.2022

5. muiden tulosyksiköiden sanalliset tavoitteet on kerrottu talousarvion luvussa
6.2.
Päätös

Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Liitteet

[9]

Talouden seuranta 2022
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 6, § 7, § 8
Hyvinvointilautakunta

11.01.2022

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, § 9
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, Hyvinvointilautakunta
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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