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Aika

05.09.2022 klo 17:00 - 17:57

Paikka

Valtuustosali, Hovilankatu 2

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

hallinto- ja talousjohtaja,
pöytäkirjanpitäjä

Allekirjoitukset

Jonna Nissinen
puheenjohtaja

Käsitellyt asiat

§:t 158 - 163

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu 5.9.2022
Eveliina Kanniainen
pöytäkirjantarkastaja

Päivi Lintumäki
pöytäkirjanpitäjä

Jyrki-Pekko Kinnunen
pöytäkirjantarkastaja

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
Pöytäkirjan nähtävilläpito
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa
07.09.2022 alkaen.
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§ 158

05.09.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall 05.09.2022 § 158
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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§ 159

05.09.2022

Pöytäkirjantarkastajat
Khall 05.09.2022 § 159
Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Eveliina Kanniainen ja JyrkiPekko Kinnunen.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 160

05.09.2022

Ilmoitusasiat
Khall 05.09.2022 § 160
Valmistelija

Toimistosihteeri
1.

Pohjois-Karjalan maakuntahallituksen pöytäkirja 29.8.2022.

2. Siun soten omistajaohjausneuvottelu 16.8.2022 pöytäkirja.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Edellä mainitut asiakirjat merkitään tiedoksi.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 161

05.09.2022

Viranhaltijapäätökset
Khall 05.09.2022 § 161
Viranhaltijapäätökset:
Hallinto- ja talousjohtaja

24.8.2022 § 15; hankelainan myöntäminen
Outokummun Mielenterveysyhdistys Välke ry:lle

Viranhaltijapäätös on oheismateriaalina sähköisessä kokouksessa.
Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

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

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 162
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Kaupunginvaltuuston 29.8.2022 kokouksen päätösten täytäntöönpano
Khall 05.09.2022 § 162
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

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:
46 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ei aiheuta toimenpiteitä.

47 §

Pöytäkirjantarkastajat
Ei aiheuta toimenpiteitä.

48 §

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys toimintavuodesta 2021
Ei aiheuta toimenpiteitä.

49 §

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton oman pääoman ehtoisten
sijoitusten käsittely
Ilmoitetaan Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle.

50 §

Kaupunginjohtajan valinta
Tiedoksi kaupunginjohtajan valintaa valmistelevalle työryhmälle.

51 §

Osavuosikatsaus ja toiminnan ja talouden seuranta 1.1.-30.6.2022
Ei aiheuta toimenpiteitä.
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§ 162
52 §

Päätös

05.09.2022

Valtuutettu Jari Turpeisen ym. valtuustoaloite pyörätuolikeinun
hankkimisesta Ruplan tontille ja/tai Vanhalle Kaivokselle
Aloite lähetetään valmisteltavaksi hyvinvointipalveluihin sekä
kaupunkirakennepalveluihin.

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 163

05.09.2022

Harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen hakeminen
197/02.05.01.01/2022
Khall 05.09.2022 § 163
Selostus

Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta
annetun lain 30 §:n mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion
talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten
kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen
tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet.
Harkinnanvaraisen avustuksen kriteereissä huomioidaan myös koronakriisin
vaikutukset.
Valtionosuuden korotuksen myöntämsien ehtona on, että kunta on hyväksynyt
taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavia toimenpiteitä. Toimenpiteet
aikatauluineen ja euromääräisine vaikutuksineen on esitettävä valtionosuuden
korotusta koskevassa hakemuksessa. Jos toimenpiteitä ei ole päätetty hakuajan
loppuun mennessä, on hakemukseen merkittävä se, millloin valtuusto käsittelee
ne ja mitkä toimenpiteet ovat. Valtionapuviranomainen voi asettaa korotuksen
myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja.
1. Korotus ei saa aiheuttaa vastaavan suuruista kunnan omassa
päätäntävallassa olevien menojen lisäystä. Tämä koskee sekä käyttötalousettä investointimenoja. Korotus on tarkoitettu tukemaan kunnan omia
talouden tervehdyttämistoimenpiteitä, joihin kunnan on syytä varautua
avustuksesta riippumatta.
2. Korotus on tarkoitettu varautumiseen niihin talouden
tervehdyttämistarpeisiin, jotka ovat syntyneet kunnan talouden
aikaisemman kehityksen johdosta. Tällaisia tarpeita ovat varautuminen
velanhoitokustannuksiin, alijäämien kattamiseen ja tiedossa oleviin
tuloperusteiden jo tapahtuneisiin muutoksiin.
Hakemuksessa tulee arvioidan erityisesti vuoden 2022 tilannetta. Perusteluissa
tulee erityisesti tuoda esille ne toimenpiteet, joita kunta on tehnyt tai on
tekemässä poikkeuksellisten tai tilapäisten talousongelmien parantamiseksi.
Valtionosuuden korotus voidaan seuraavina vuosina jättää myöntämättä tai se
voidaan myöntää alennettuna, jos esitettyjä toimenpiteitä tai asetettuja ehtoja
ei ole noudatettu.
Harkinnan varaisen valtionosuuden korotukseen on käytettävissä enintään 10
milj. euroa. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 48 §:n 2
momentin mukaan korotusta on haettava valtiovarainministeriön päättämään
ajankohtaan mennessä.
Hakemukset tulee toimittaa perjantaihin 9.9. 2022 klo 16.15 mennessä VM:öön.

Pöytäkirja

17/2022

10

OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus

§ 163

05.09.2022

Kuluvan vuoden tilinpäätösennuste on noin 2,5 milj. euroa tappiollinen, mutta
esim. taseen kumulatiivinen ylijäämä on vuoden 2021 tilinpäätöksessä noin 18
milj. euroa. Outokummun kaupungin taloudellinen tilanne ei täytä
harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen ehtoja.

Vaikutusarviointi

Ei

Valmistelija

Hallinto- ja talousjohtaja

Lisätietoja

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

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää, että Outokummun kaupunki ei hae
harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta vuonna 2022.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 158, § 159, § 160, § 161, § 162
Kaupunginhallitus

05.09.2022

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: § 163
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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