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Osallistujat
Läsnä

Poissa

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

Nygren Merja

kvalt 1. varapuheenjohtaja

Lintumäki Päivi

hallinto- ja talousjohtaja,
vs. kaupunginjohtaja,
pöytäkirjanpitäjä

Antikainen Sanna
Huttunen Hanna
Mattila Alli
Hyvönen Pekka

Allekirjoitukset

Jonna Nissinen
puheenjohtaja

Käsitellyt asiat

§:t 131 - 141

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu 27.6.2022
Jyrki-Pekko Kinnunen
pöytäkirjantarkastaja

Päivi Lintumäki
pöytäkirjanpitäjä

Ilkka Mertanen
pöytäkirjantarkastaja

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
Pöytäkirjan nähtävilläpito
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa
29.06.2022 alkaen.
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall 27.06.2022 § 131
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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Pöytäkirjantarkastajat
Khall 27.06.2022 § 132
Esittelijä

Vs. kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jyrki-Pekko Kinnunen ja Ilkka
Mertanen.

Päätös

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kaupunginvaltuuston 20.6.2022 kokouksen päätösten täytäntöönpano
Khall 27.06.2022 § 133
Selostus

Kuntalain (410/2015) 96 §:n mukaisesti, jos kaupunginhallitus katsoo, että
valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto
on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lain vastainen,
kaupunginhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on
viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Valmistelija

Toimistosihteeri

Esittelijä

Vs. kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta, että kaupunginvaltuuston päätökset ovat
syntyneet lainmukaisessa järjestyksessä, ja että ne ovat
täytäntöönpanokelpoisia.
Samalla kaupunginhallitus päättää panna ne täytäntöön ja tehdä sitä varten
seuraavat toimenpiteet ja ilmoitukset:
40 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ei aiheuta toimenpiteitä.
41 §

Pöytäkirjantarkastajat
Ei aiheuta toimenpiteitä.

42 §

Outokummun kaupungin tilinpäätös vuodelta 2021
Ei aiheuta toimenpiteitä.

43 §

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021
Ei aiheuta toimenpiteitä.

44 §

Vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden
myöntäminen
Ei aiheuta toimenpiteitä.

45 §

Kaupunginjohtajan viran kelpoisuusehdot
Tiedoksi kaupunginjohtajan valintaa valmistelevalle työryhmälle.

Päätös

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Viranhaltijapäätökset
Khall 27.06.2022 § 134
Viranhaltijapäätökset:
Hallinto- ja talousjohtaja

3.6-22.6.2022 §:t 11-12; kirjanpitäjän toimen
täyttäminen, First Card -kortin hankkiminen

Työllisyyspäällikkö

9.6.-22.6.2022 §:t 22-28; työllistämisen kuntalisän
myöntäminen, Joensuun seudun työllisyyden
kuntakokeilun valmentajan valinta, Yhteistyöllä
tuloksiin (YTYÄ!) -hankkeen työhönvalmentajan
valinta

Viranhaltijapäätökset ovat oheismateriaalina sähköisessä kokouksessa.
Esittelijä

Vs. kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

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

Päätös

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Ilmoitusasiat
Khall 27.06.2022 § 135
Valmistelija

Toimistosihteeri
1.

Siun soten yhtymävaltuuston 14.6.2022 kokouksen pöytäkirja.

2. Siun soten yhtymähallituksen 20.6.2022 kokouksen pöytäkirja.
3.

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian yhtymähallituksen
16.6.2022 kokouksen pöytäkirja.

4. Lautakuntien pöytäkirjat:
- hyvinvointilautakunta 14.6.2022
Esittelijä

Vs. kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Edellä mainitut asiakirjat merkitään tiedoksi.

Päätös

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 53
§ 136

14.06.2022
27.06.2022

Koulunkäynninohjaajan toimen täyttölupa
165/01.01.01.01/2022
Hyvltk 14.06.2022 § 53
Selostus

Perusopetuslain 37 §:n ja lukiolain 57 §:n mukaan opetuksen järjestäjällä tulee
olla riittävä määrä opettajia, koulunkäyntiavustajia sekä muuta henkilöstöä.
Perusopetuksesta on koulunkäynninohjaaja eläköitynyt ja tarve
vakinaistamiseen on edelleen oppilasmäärien ennakoidusta tulevasta
vähenemisestä huolimatta, koska lisää koulunkäynninohjaajien eläköitymisiä on
tulossa lähivuosina.

Vaikutusarviointi

Ei tarvetta erilliseen vaikutusarviointiin

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja

Lisätietoja

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

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta pyytää kaupunginhallitukselta täyttölupaa
koulunkäynninohjaajan toimeen 1.8.2022 alkaen.

Päätös

Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Khall 27.06.2022 § 136
Talousarvion 2022 täytäntöönpano-ohjeiden mukaan ”Jokainen avoimeksi
tuleva virka tai toimi on ennen täyttöluvan hakemista käsiteltävä kaupungin
johtoryhmässä ja tarkistettava mahdollisesti irtisanottujen
takaisinottovelvoitteen toteutuminen.”
Koulunkäynninohjaajan toimen täyttölupa on käsitelty kaupungin
johtoryhmässä 22.6.2022 ja johtoryhmä ei näe estettä toimen täyttämiseen.
Esittelijä

Vs. kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvan koulunkäynninohjaajan toimeen
1.8.2021 alkaen.

Päätös

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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Toimeksiantosopimus vastaanottopalvelujen tuottamisesta
168/04.03.02.02/2022
Khall 27.06.2022 § 137
Selostus

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aihettanut ukrainalaisten siviilien hakeutumaan
turvaan eri puolille Eurooppaa, myös Suomeen.
Maahanmuuttovirasto on valmistellut ns. Kuntamallin, jonka tarkoituksena on
mahdollistaa tilapäistä suojelua hakevien ja saavien henkilöiden majoittuminen
siellä, mihin he ovat asettautuneet Suomeen saapuessaan. Kyseessä on nopea ja
väliaikainen ratkaisu, jossa kunta tuottaa vastaanottokeskukselle ja tilapäistä
suojelua hakeville ja saaville henkilöille vastaanottoon kuuluvia majoitus- ja
ohjauspalveluita. Kuntamallia toteutetaan Maahanmuuttoviraston,
vastaanottokeskusten ja kuntien yhteistyössä ja yhteistoimintana.
Kuntamalli koskee ainoastaan tilapäistä suojelua hakeneita ja saavia henkilöitä.
Kuntamalli ei koske henkilöitä, jotka ovat hakeneet pelkästään kansainvälistä
suojelua (turvapaikanhakijat). Mikäli henkilöllä on vireillä kansainvälisen suojelun
hakemus ja hän on samanaikaisesti hakenut ja/tai saanut tilapäistä suojelua, voi
hän olla mukana kuntamallin mukaisessa palvelussa ja toiminnassa.
Kuntamallin piirissä olevan henkilön tulee olla rekisteröitynyt kunnan kanssa
sopimuksen tehneen vastaanottokeskuksen asiakkaaksi ja henkilön
kuulumisesta kuntamalliin tulee olla sovittu vastaanottokeskuksen kanssa.
Kunnan tulee ilmoittaa vastaanottokeskukselle välittömästi uusista henkilöistä,
jotka olisivat tulossa kuntamallin piiriin. Kuntamallissa ei ole tarkoituksena, että
henkilöt muuttavat ja siirtyvät kuntamallissa mukana olevien kuntien välillä,
siirtäen majoitustaan kunnasta toiseen.
Kuntamallissa kunta tuottaa tilapäistä suojelua hakevien ja saavien henkilöiden
majoituspalvelut sekä antaa henkilöille majoitukseen ja arkeen liittyvää ohjausta
ja neuvontaa. Vastaanottokeskus vastaa muiden vastaanottopalveluiden
järjestämisestä.
Kuntamalliin ja sopimukseen eivät kuulu ne palvelut ja toiminta, jotka kunta
järjestää henkilöille muuten. Näitä palveluita ja toimintaa on esimerkiksi
varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, oppilashuolto (sis. koulu- ja
oppilasterveydenhuolto), lastensuojelu ja kiireellinen akuutteihin tilanteisiin
annettava terveydenhuolto sekä COVID-19- rokotusten järjestäminen
henkilöille. Kunta voi myös tarjota henkilöille halutessaan erilaista kotoutumista
ja hyvinvointia edistävää muuta toimintaa, kuten harrastusmahdollisuuksia.
Kuntamallin piiriin kuuluvat henkilöt majoitetaan kunnan omistamissa tai
vuokraamissa asunnoissa, joiden tulee olla asumisen vaatimukset täyttäviä.
Kunnan tuottamaan majoitukseen sisältyy asuntojen kalustus ja varustus
välttämättömillä tarvikkeilla, sähkö, vesi, jätehuolto, huoltotyöt, vakuutukset
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sekä asuntojen ennallistaminen sen jälkeen, kun henkilö muuttaa pois
asunnosta. Kunta ei saa erikseen korvausta näistä kustannuksista, vaan nämä
sisältyvät kunnalle maksettavaan vuorokausihintaan.
Majoituspalveluun kuuluu henkilöille annettavaa neuvontaa ja ohjausta.
Kuntamallin piiriin kuuluvien henkilöiden arjessa tapahtuva neuvonta ja ohjaus
tehdään lähtökohtaisesti kunnan toimintana, eikä vastaanottokeskuksesta
käsin.
Vastaanottokeskus korvaa kunnalle sopimuksen mukaisten majoituspalveluiden
ja ohjauspalveluiden tuottamisesta sopimuksessa määritellyn kuntakohtaisen
majoitusvuorokausihinnan. Hinta maksetaan jokaista majoittunutta henkilöä
kohden.
Vastaanottokeskus ei korvaa kunnalle vastaanottolain 18 §:n mukaisessa
yksityismajoituksessa asuvien henkilöiden majoituksesta.
Kaupunginhallitus on aiemmissa kokouksissaan käynyt keskustelua
ukrainalaisten pakolaisten tilanteesta ja suhtautunut myönteisesti ukrainalaisten
vastaanottamiseen ja asuttamiseen kaupungin ja Kummun Kotien asuntoihin.
Joensuun vastaanottokeskus järjesti yhdessä Maahanmuuttoviraston kanssa
14.6.2022 infon Pohjois-Karjalan kunnille Kuntamallin majoitukseen liittyen.
Tilaisuudessa oli varattu kullekin Kuntamallin mukaiseen toimintaan lähteville
kunnille aika keskustelulle ja sopimuksen allekirjoittamiselle.
Vaikutusarviointi

++
Ukrainalaisten pakolaisten auttaminen

Valmistelija

Hallinto- ja talousjohtaja

Lisätietoja

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

Esittelijä

Vs. kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy Outokummun kaupungin ja Joensuun
vastaanottokeskuksen välisen toimeksiantosopimuksen, jonka mukaisesti
Outokummun kaupunki tuottaa vastaanottopalveluja Joensuun
vastaanottokeskukselle.

Päätös

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Liitteet

[1]

Toimeksiantosopimus vastaanottopalvelujen tuottamisesta - Joensuun
vastaanottokeskus, SPR Savo Karjalan piiri
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Toukokuun talousraportti
216/02.02.00/2021
Khall 27.06.2022 § 138
Selostus

Kaupunginhallituksen antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan
"lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja
talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä. Toiminta- ja talousraportin
yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja
niiden määrärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa
toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut."
Valtuuston hyväksymän talousarvion 2022 mukaan "mikäli määräraha on
talousarviovuoden aikana seurannan mukaan ylittymässä, on määrärahojen
riittävyys varmistettava ensisijaisesti tehostamalla toimintaa tai toissijaisesti
supistamalla palvelun määrää tai vaikuttavuutta. Määrärahan lisäyksiä
talousarviovuoden aikana ei voida hyväksyä, ellei samalla esitetä katetta
määrärahan lisäykselle."
Talousarvio on laadittu palvelualuetason tarkkuudella. Toimintakate on siitä
vastuussa olevaa toimielintä (kaupunginhallitus, hyvinvointilautakunta ja
kaupunkirakennelautakunta) sitova. Tuloslaskelmaosan määrärahat ovat sitovia
lukuun ottamatta poistoja, jotka määräytyvät hyväksytyn poistosuunnitelman
mukaisesti. Kaupunginhallituksen toimielimen alle sijoittuu hallintopalvelut.
Hallintopalvelujen toimintakate on 2,3 % suurempi edelliseen vuoteen nähden.
Hyvinvointilautakunnan toimintakatteessa on 1,7 % kasvu edellisen vuoden
vastaavaan ajankohtaan nähden. Kaupunkirakennepalveluissa tuottoja on
vähemmän 2,9 % ja kulut kasvaneet 2,9 % edelliseen vuoteen nähden.
Käyttötalouden toimintakatteen kasvu kokonaisuudessaan on 3,3 % edelliseen
vuoteen nähden.
Verotuloja on kertynyt edelliseen vuoteen nähden 3,7 % enemmän.
Kunnallisveroja on kertynyt 4,3 % enemmän, kiinteistöveroa -5,1 % vähemmän
ja yhteisöveroa 0,7 % enemmän edelliseen vuoteen nähden.
Valtionosuudet kertyvät lähestulkoon talousarvion mukaisena.
Toukokuun lopussa työttömyysaste oli 14,3 % ja väestömäärä huhtikuun lopussa
6 520 henkilöä. Väestömäärässä on ollut hienoista kasvua viime kuukausien
aikana.
Rahastojen markkina-arvo on painunut miinukselle johtuen nykyisestä
epävarmasta tilanteesta markkinoilla ja maailmalla.

Valmistelija

Hallinto- ja talousjohtaja
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Lisätietoja

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

Esittelijä

Vs. kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee toukokuun talousraportin tiedokseen.

Päätös

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Liitteet

[2]

Toukokuun talousraportti
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Outokummun kaupungin lausunto FinnCobalt Oy:n Hautalammen kaivoshanketta koskevasta
ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta
148/11.01.00.05/2022
Khall 27.06.2022 § 139
Selostus

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää lausuntoa
FinnCobalt Oy:n Hautalammen kaivoshanketta koskevasta
ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.
Arviointiselostuksessa on esitetty kolme vaihtoehtoa, VE0, jossa kaivoshanke ei
toteudu, sekä kaivoshankkeen toteuttamisen vaihtoehdot VE1 ja VE2.
Molemmissa toteuttamisvaihtoehdoissa kaivoshanke toteutuisi louhimalla
Hautalammen sekä Mökkivaaran esiintymät sekä niiden välialue. Maanalaisesta
kaivoksesta louhitaan malmia arviolta 35 000 – 600 000 tonnia vuodessa,
kaivoksen toiminta-aika on noin 10 vuotta tai enemmän. Malmi rikastettaisiin
kaivosalueelle rakennettavassa rikastamossa. Rikaste kuljetettaisiin
kaivosalueen ulkopuolelle jatkojalostukseen. Vaihtoehtojen ero tulee
rikastushiekka-alueen sijainnista, VE1:ssä rikastehiekka-alue sijaitsisi Keretin
nykyisellä rikastushiekka-alueella, johon rakennettaisiin uusi allasalue, ja VE2:ssa
rikastushiekka-alue sijaitsisi kaivospiirin eteläosassa Ruutunkankaalla, johon
rakennettaisiin uusi allasalue.
Arviontiselostus sisältää tiedot mm. hankkeen työryhmästä, hankkeen
lähtökohdat, tavoitteet sekä perustelut, hankevaihtoehdot kuten edellä esitetty,
hankekuvauksen, luvat ja päätökset (olevat ja hankkeen edellyttämät), YVAmenettelyn tarpeen ja tarkoituksen arvioinnin, YVA-menettelyn ja
osallistumisen kuvauksen sekä ympäristön nykytilan ja vaikutusten arvioinnin.

Vaikutusarviointi

Arvointiselostus sisältää vaikutusarvioinnin.

Valmistelija

Vs. ympäristönsuojelusihteeri

Lisätietoja

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

Esittelijä

Vs. kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Outokummun kaupunki toteaa lausuntonaan seuraavaa:
1. Kaupungin näkemyksen mukaan arviointiselostus on laadittu kattavasti ja
asiantuntevasti,
2. Kaupunki toteaa, että kaivoshankkeen toteuttamisen vaihtoehdoista VE1 olisi
parempi,
3. Kaupunki pitää todennäköisenä, että kaivoshankkeen toteuttaminen piristäisi
elinkeinoelämää huomattavasti,
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4. Kaupunki pitää mahdollisena, että kaivohankkeen toteutuessa hankkeen
myötä on mahdollista vähentää edellisen kaivoshankkeen aiheuttamia haittoja
Päätös

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys toimintavuodesta 2021
180/00.04.03/2022
Khall 27.06.2022 § 140
Selostus

Siun soten yhtymähallitus on 20.6.2022 § 144 käsitellyt sosiaali- ja
potilasasiamiehen selvityksen vuodelta 2021 ja lähettänyt sen edelleen tiedoksi
jäsenkunnille.

Vaikutusarviointi

Ei vaikutusarviointia.

Valmistelija

Toimistosihteeri

Lisätietoja

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

Esittelijä

Vs. kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee sosiaali- ja potilasasiamiehen selvityksen
toimintavuodesta 2021 tiedokseen ja saattaa selvityksen edelleen
kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Liitteet

[3]

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys toimintavuodesta 2021
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Outokummun kaupungin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisten
työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi
136/03.00/2022
Khall 27.06.2022 § 141
Selostus

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen
esitykseksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä
koskevaksi lainsäädännöksi.
Esitys liittyy pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman
toteuttamiseen. Hallitusohjelman keskeisenä tavoitteena on työllisyyden
vahvistaminen ja työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin. Hallitusohjelman
mukaan kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistetaan.
Ensimmäisenä toimenpiteenä käynnistettiin 1.3.2021 työllisyyden edistämisen
kuntakokeilut, joissa kokeilukunnat vastaavat osin alueensa työ- ja
elinkeinopalveluiden tarjoamisesta. Outokumpu on mukana Joensuun seudun
kuntakokeilussa yhdessä Joensuun, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kanssa.
Kevään 2021 puoliväliriihessä hallitus päätti julkisen talouden suunnitelmasta
vuosille 2022–2024. Samalla hallitus päätti jatkaa valmistelua TE-palvelujen
siirtämiseksi kunnille.
Työvoimapalveluiden järjestämisvastuun siirtoa koskevan uudistuksen
tavoitteena on kasvattaa työllisyyttä edistämällä kysynnän ja tarjonnan
kohtaantoa valtion ja kuntien välisellä yhteistyöllä sekä vahvistaa alueiden
elinvoimaa ja kilpailukykyä asiakaslähtöisillä palveluilla hyödyntämällä
kuntaekosysteemin mahdollisuuksia. Uudistuksella tavoitellaan 7 000–10 000
henkilön työllisyysvaikutusta.
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki työvoimapalveluiden
järjestämisestä, jossa säädettäisiin kunnan järjestämistä työvoimapalveluista ja
niihin liittyvistä tehtävistä. Nykyinen laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta
kumottaisiin.
Vastuu työnhakijoille sekä yrityksille ja muille työnantajille tarjottavista
työvoimapalveluista siirrettäisiin pääosin kunnille. Työvoimapalveluiden
järjestäminen ja muut työvoimapalveluihin liittyvät lakisääteiset tehtävät
muodostaisivat kunnille uuden valtionosuustehtävän. Työttömyysetuuksien
rahoitusvastuita uudistettaisiin siten, että kunnan rahoitusvastuu laajenisi
työmarkkinatuen lisäksi koskemaan peruspäivärahaa ja ansiopäivärahaa. Lisäksi
rahoitusvastuu alkaisi nykyistä työmarkkinatuen rahoitusvastuuta aikaisemmin
ja kasvaisi portaittain työttömyyden pitkittyessä. Kunnan rahoitusvastuu ei
myöskään katkeaisi työttömyysturvalaissa tarkoitettuun työllistymistä
edistävään palveluun osallistumisen ajalta kuten nykyisin.
Valtiolla olisi jatkossakin kokonaisvastuu työllisyydestä ja
työvoimapalvelujärjestelmän valtakunnallisesta toimivuudesta. Valtio vastaisi
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kuntien työllisyydenhoidon tehokkuuden seurannasta ja arvioinnista sekä
laillisuusvalvonnasta. Valtio tarjoaisi työvoimapalveluihin liittyvät
valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut sekä ylläpitäisi valtakunnallisia
tietovarantoja.
Valtion paikallisviranomaisina toimivat työ- ja elinkeinotoimistot lakkautettaisiin
ja niiden nykyisin hoitamat tehtävät, joita ei ehdoteta siirrettäväksi kunnille,
sijoitettaisiin valtionhallinnon sisällä uudelleen pääosin KEHA-keskuksen
tehtäviksi. Poikkeuksena olisivat työ- ja elinkeinotoimiston nykyisin hoitamat
työntekijän oleskeluluvan osalupaan liittyvät tehtävät, jotka siirrettäisiin
Maahanmuuttovirastolle.
Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta kumottaisiin ja
korvattaisiin uudella lailla työllistymistä edistävästä monialaisen tuen
yhteistoiminnasta.
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 27.6.2022 klo 9 vastaamalla
Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
Vaikutusarviointi

-

Valmistelija

Työllisyyspäällikkö

Lisätietoja

Työllisyyspäällikkö Merja Nygrén, merja.nygrén@outokummunkaupunki.fi,
puh. 044 7559 209

Esittelijä

Vs. kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy ja merkitsee tiedokseen liitteenä olevan annetun
lausunnon.

Päätös

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Liitteet

[4]

Outokummun kaupungin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi
eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen
järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Pöytäkirja

14/2022

OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 131, § 132, § 133, § 134, § 135, § 138, § 139, § 140, § 141
Kaupunginhallitus

27.06.2022

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: § 136, § 137
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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