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Pöytäkirjan tarkastus
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Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kvalt 18.12.2017 § 96

Kuntalain (410/2015) 94 §:n ja hallintosäännön 71 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen 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.
Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty kaikille valtuutetuille, sekä niille joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus sekä tiedotettu kaupungin verkkosivuilla, www.outokummunkaupunki.fi, 12.12.2017 sekä ilmoitettu Outokummun Seudussa.
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, 22.12.2017 alkaen.
Puheenjohtaja toteaa kaupunginvaltuuston kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Puheenjohtaja totesi.
Ennen kokouksen alkua kaupunginvaltuuston puheenjohtaja saattoi valtuustolle tiedoksi seuraavan valtuuston puheenjohtajalle jätetyn ilmoituksen:
Paavo Lehikoisen ilmoitus eroamisesta Sinisten valtuustoryhmän jäsenyydestä 6.12.2017 lukien ja liittymisestä Outokummun Perussuomalaisten
valtuustoryhmään 13.12.2017.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Pöytäkirjantarkastajat
Kvalt 18.12.2017 § 97

Hallintosäännön 92 §:n mukaan kaupunginvaltuusto valitsee jokaisessa
kokouksessa kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun
pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.
Puheenjohtajan ehdotus:
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaupunginvaltuutetut
Jonna Nissinen ja Merja Nygrén.
Päätös:
Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Veli-Matti Ranisen valtuustoaloite: Pitkäaikaistyöttömän kuntalisän enimmäismäärän
korottaminen
150/00.01.06/2017
Kvalt 12.06.2017 § 62
Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen mukaisessa järjestyksessä Veli-Matti Raninen jätti kaupunginvaltuustolle liitteenä olevan aloitteen.
Päätös:
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

_________________________________
Khall 11.12.2017 § 218
Veli-Matti Raninen valtuustoaloitteessaan esittää nykyisen pitkäaikaistyöttömän kuntalisän enimmäismäärän korottamista 350 eurosta 500 euroon/kk/työllistettävä. Perusteluina Raninen esittää mm. että Outokummun kaupungin työttömyydenhoidon kustannukset (mm. Kelalle maksettava työmarkkinatuen kuntaosuus) ovat nousseet merkittävästi vuoden
2017 aikana. Päätöksessä tulee huomioida myös pitkäaikaistyöttömän
työllistymisestä johtuva kuntaverokertymän lisäys. Edelleen aloitteessa
todetaan, että koska yritykset ovat ottaneet huonosti vastaan kuntalisän
antaman edun, houkuttavuutta voisi lisätä kun euromääräistä tasoa korotetaan.
Pyydettynä lausuntona Outokummun Teollisuuskylä Oy:n toimitusjohtaja
Juuso Hieta toteaa, että "Outokummussa on tällä hetkellä tarvetta osaavasta työvoimasta valmistavan- ja metalliteollisuuden töissä. Pulaa on
ajoittain mm. kokeneista koneistajista, riittävät luokkaosaamiset omaavista hitsaajista ja särmääjistä. Tähän tarpeeseen ovat vastanneet viime
aikoina rekrytointifirmat nopealla ja joustavalla toiminnallaan.
Kuntalisän korottamisen syy-seuraussuhteista ei ole näyttöä ja tämän
hetkinen palaute Outokummun pk-yrityksistä ja erityisesti teollisuudesta
on ollut enemminkin se, että he tarvitsevat valmiita työntekijöitä. Resurssit eivät suurella osalla yrityksistä riitä työn ohessa tehtävään työnohjaukseen. Tie työttömästä työnhakijasta kovan kysynnän ammattialoille ja
ammattiryhmiin vaatii toisenlaista lähestymistapaa kuin kuntalisän korottamista. Huomio kiinnittyy silloin enemmän mm. ammatilliseen aikuiskoulutukseen ohjaamiseen ja siihen liittyviin tukitoimiin.
Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Iso osa kuntalisää nyt hyödyntävistä yrityksistä on yhdistyksiä ja mm. kaupunkikonserniin kuuluvia yrityksiä."
Kuluvana vuonna kuntalisää on myönnetty 4 eri taholle (Matkakumpu Oy,
kaupungin ruokapalvelut, Omakotiyhdistys ja A-kilta ry), yhteensä 7 eri
henkilön palkkaamiseen. Määrärahaa on käytetty 4.12.2017 mennessä
8.295 euroa. Vuodelle 2018 määrärahaesitys on 15 000 euroa.
Edellä selvitettyyn perustuen yhdistysten työllistämisen tukemiseen
kuntalisä on tarpeellinen ja nykyisellään 350 euroa/työllistettävä/kk on
kuitenkin riittävä.
Valmistelija/esittelijä: pl/ph.
Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, 050 382 7769,
paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää antaa kaupunginvaltuustolle yllä olevan
selvityksen vastauksena valtuustoaloitteeseen.
Samalla kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää todeta valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_____________________________________
Kvalt 18.12.2017 § 98

Päätös:
Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Veli-Matti Ranisen valtuustoaloite: Kaupungin myöntämä hissiavustus
151/00.01.06/2017
Kvalt 12.06.2017 § 63
Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen mukaisessa järjestyksessä Veli-Matti Raninen jätti kaupunginvaltuustolle liitteenä olevan aloitteen.
Päätös:
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
______________________________
Khall 11.12.2017 § 219
Veli-Matti Raninen valtuustoaloitteessaan esittää, että vuoden 2018 talousarvioon varataan hissiavustusta varten määräraha noin 2-3 kerrostalon hissiä varten. Määrärahan suuruus olisi noin 50 000 - 75 000 euroa/vuosi.
Valtuustoaloitteen valmistelua varten asiasta on pyydetty asiantuntijatahojen lausuntoja.
Rakennustarkastaja Janne Korpela lausunto: " Outokummun kaupungin
kerrostalokanta koostuu pääasiassa 1960- ja 1970-luvuilla tehdyistä kerrostaloista. Näin kohteisiin ei ole alkujaan tehty hissejä. Alkuperäisiä hissejä löytyy tietojen mukaan vain kahdesta uudemmasta kohteesta. Jälkikäteen hissejä on tehty muutamaan 1960- ja 1970-luvun kerrostaloon. Jälkiasennushissien rakentamistahti on ollut luokkaa 1 hissi/2-3 vuotta.
Jälkikäteen tehtävän hissin kustannukset ovat noin 50 000- 100 000 €/hissi
eli yhtä kerrostaloa kohden kustannuksia voi tulla jopa 300 000 € (kolme
rappua = kolme hissiä).
Vuonna 2017 ARA myöntää avustusta ARA:n kriteerit täyttäville hissien
rakentamishankkeille 45 % avustusta määrärahojen puitteissa. Oletettavasti avustukset jatkuvat myös tulevina vuosina.
Outokummun kaupungin alueella toimivilta isännöitsijöiltä saamani tiedon mukaan hissien rakentamisesta on aika ajoin ollut puhetta taloyhtiöissä. Ylisesti hankkeisiin ei ryhdytä suurten kustannusten vuoksi. Taloyhtiöillä on usein olemassa olevaa korjausvelkaa tai peruskorjauksista aiheutuneita lainoja, tämän vuoksi uusia kustannuksia ei haluta. Mikäli kaupunki avustaisi hissihankkeita esim. 15 % osuudella ARA:n 45 %-osuuden
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lisäksi, hankkeisiin saattaisi löytyä hieman enemmän kiinnostusta."
Lausunnossaan rakennustarkastaja Janne Korpela esittää, että Outokummun kaupunki varaa tuleville vuosille hissiavustuksiin 50 000 € määrärahan. Määrärahasta jaetaan avustusta hissien rakentamiselle seuraavin ehdoin: hankkeelle on saatu/saadaan ARA:n hissiavustus, avustus 15 %
hankkeen kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 15 000€/hissi ja 45
000 €/kerrostalo. Avustusta myönnettäisiin määrärahojen puitteissa.
Avustus maksettaisiin hankkeen valmistumisen jälkeen.
Siun soten Outokummun kotihoito/palveluesimies Mervi Pulli ja palveluohjaaja Tanja Kilpeläinen lausuvat hissiavustuksesta seuraavaa:
Kotihoidon asiakkaista 20 asiakasta asuu kerrostaloissa (noin 14 % asiakkaista), joissa ei ole hissiä käytettävissä. Suurin osa asiakkaista, jotka asuvat hissittömissä kerrostaloissa, eivät pääse ilman apua poistumaan asunnoista, joten liikkuminen rajoittuu tämän takia kotiin ja heikentää ikäihmisen elämänlaatua. Muutama kotihoidon asiakkaista ei pääse poistumaan
asunnoista ilman ambulanssin miehistön apua tai, jos on menossa esim.
lääkäriin. Tältä osin hissit kerrostaloihin ovat tarpeellisia. Kotihoidon henkilökunta ei tarvitse työssään hissiä vaan henkilöstö suoriutuu kotihoidon
tehtävistä ilman hissiä.
Outokummussa on paljon ikäihmisiä, ja monille tulee ajan kanssa liikkumiseen vaikeuksia ja kun ikäihminen ei pääse poistumaan esteettömästi
asunnostaan niin toimintakyky laskee ja liikkuminen kodin ulkopuolelle
vaikeutuu."
Kysyttäessä edesauttaisiko asukkaiden saamista johonkin vuokrataloon
hissin hankinta Kiinteistö Oy Kummun Kotien toimitusjohtaja Juuso
Hieta toteaa, että Kummun Kodeissa on hissit kaikissa ikäihmisille tarkoitetuissa kohteissa, joten hän ei usko hissin edesauttavan vuokra-asuntojen menekkiin Kummun Kodeissa.
Kokonaisuutena voidaan arvioida, että hissiavustusten myöntäminen tehostaisi hissien rakentamista kerrostaloihin ja sitä kautta lisäisi kiinnostusta asumiseen Outokummussa. Kotihoidon toiminta kerrostaloissa asuvien asukkaiden osalta tehostuisi jossain määrin, myös kotihoidon asiakkaiden kannalta hisseillä on myönteinen vaikutus.
Vuoden 2018 talousarvion raami kaupunkirakennepalvelujen osalta ei
mahdollistanut määrärahan lisäämistä hissiavustusten myöntämistä varten. Määrärahan lisääminen talousarvion kehykseen arvioidaan vuosittain
kaupungin taloudellinen tilanne huomioiden.
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Valmistelija/esittelijä: pl/ph.
Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, 050 382 7769,
paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi, kaupunkirakennejohtaja Jarkko Karvonen, 044 7559 330, jarkko.karvonen@outokummunkaupunki.fi.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää antaa kaupunginvaltuustolle yllä olevan selvityksen vastauksena valtuustoaloitteeseen.
Samalla kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää todeta valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

___________________________________________
Kvalt 18.12.2017 § 99

Päätös:
Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Maija Mietalan ym. valtuustoaloite määrärahan varaamisesta nuorten kesätyöllistämiseen
vuodelle 2018
Kvalt 28.08.2017 § 71
Hallintosäännön mukaisessa järjestyksessä Maija Mietala ym. jättivät kaupunginvaltuustolle liitteenä olevan aloitteen.
Päätös:
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
_________________________________
Khall 11.12.2017 § 220
Maija Mietala ym. valtuustoaloitteessaan esittävät, että toisella asteella
opiskelevien nuorten kesätyöllistämiseen varataan määräraha vuoden
2018 budjettiin.
Kuluvana vuotena tilanne kesätyöntekijöiden osalta oli se, että kesätyöntekijöiden paikat ovat olleet pelkästään peruskoulun päättäneille, joille
kaikille (60-80 henkilöä) tarjotaan työpaikka. Noin 30-40 hlöä ottaa paikan vastaan.
Vuoden 2018 talousarvioon on varattu määrärahat kesätyöpaikkoihin kaikille peruskoulun päättäneille, noin 35 hlöä, yhteensä 12 000 € sekä toisen
asteen (lukio ja ammattiopisto) opiskelijoille yhteensä 12 000 €. Toisen asteen opiskelijoiden kesätyöpaikkoja voivat hakea kaikki outokumpulaiset
toisen asteen opiskelijat.
Valmistelija/esittelijä: pl/ph.
Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, 050 382 7769,
paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää antaa kaupunginvaltuustolle yllä olevan
selvityksen vastauksena valtuustoaloitteeseen.
Samalla kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää todeta valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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__________________________________________________
Kvalt 18.12.2017 § 100

Päätös:
Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite sähköisten autojen latauspisteiden
perustamiseksi Outokummun kaupungin alueella
82/00.01.06/2017
Kvalt 27.03.2017 § 19
Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen mukaisessa järjestyksessä Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti kaupunginvaltuustolle liitteenä olevan aloitteen.
Päätös:
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
________________________________
Kauprltk 21.11.2017 § 39
Kokoomuksen valtuustoryhmä teki 27.3.2017 valtuustoaloitteen sähköisten autojen latauspisteiden perustamiseksi Outokummun kaupungin alueelle.
Valtuustoaloitteessa kerrotaan kaupunginvaltuuston 30.11.2015 §75 tekemästä päätöksestä liittyä hiilineutraalikunta (HINKU) -hankkeeseen,
jonka tarkoituksena on vähentää alueen kasvihuonepäästöjä muuta yhteiskuntaa nopeammin. Aloitteessa on todettu, että sähköinen autoilu on
lisääntymässä ja edistää osaltaan hiilineutraalien tavoitteiden
saavuttamista.
Kokoomuksen valtuustoryhmä haluaa, että Outokummun kaupunki on
edistämässä sähköistä autoilua ja esittää, että kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin sähköisten autojen latauspisteverkon saamiseksi Outokummun
keskusta-alueelle.
Latauspisteiden rakentamismahdollisuutta on selvitetty kaupunkirakennepalveluiden toimesta yhteistyössä Outokummun Energia Oy:n kanssa.
Latausverkon suunnittelusta ja rakentamisesta on vielä kohtuullisen vähän kokemusta Suomessa. Lähtökohtana on se, että latauspisteiden rakentaminen tulisi olla markkinaehtoista.
Latausasemia on olemassa useita eri teholuokkia. Tällä hetkellä hyväksi
vaihtoehdoksi on todettu latausasema, jossa on kaksi 22 kW latauspistoketta. Täydeksi latausajaksi muodostuu n. 1 -1,5 tuntia. Latausaseman
sähköliittymän koko pitää olla vähintään 63 A, tämä asettaa rajoitteita laPöytäkirjantarkastajien
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tausaseman sijoitukselle. Mikäli sähköliittymä olisi valmiina on yhden latausaseman perustamishinnaksi arvioitu muodostuvan n. 5 000 € , tämän
lisäksi kustannuksia tulee myös latausaseman laskutusjärjestelmästä sekä
tietoliikenneyhteyksistä. Markkinoilla on myynnissä latausasemia, joihin
sisältyy myös laskutuspalvelu. Näiden asemien hinta on n. 8 000€ 35 000€.
Alustavasti on keskusteltu myös latausasemien mahdollisista sijoituspaikoista. Riittävän sähkön saannin turvaamiseksi latauspaikkaa kartoitettaessa on otettu huomioon nykyiset sähköliittymät. Tällä hetkellä esille
on noussut kolme eri paikkaa: Vanha kaivos ja siellä ravintolan seinusta,
Asemakatu 1 parkkialue sekä mahdollisesti myös Teollisuuskylä Oy:n päärakennuksen piha Kuvernöörinkatu 1. Selvitystyötä jatketaan ja kaupunki
haluaa osaltaan olla mahdollistamassa latauspaikkojen rakentamista. Uusien latausasemien perustaminen otetaan huomioon viimeistäänkin Kummunkadun peruskorjauksen yhteydessä.
Valmistelija/esittelijä: kr/jka
Lisätietoja: kaupunkirakennejohtaja Jarkko Karvonen, 044 755 9330,
jarkko.karvonen@outokummunkaupunki.fi
Kaupunkirakennejohtajan ehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää antaa kokoomuksen valtuustoryhmän tekemästä valtuustoaloitteeseen kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle edellä esitetyn selvityksen.
Päätös:
Kaupunkirakennejohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________________________________
Khall 11.12.2017 § 221
Valmistelija/esittelijä: psk/ph
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää antaa kaupunginvaltuustolle yllä olevan selvityksen vastauksena valtuustoaloitteeseen.
Samalla kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää todeta valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.
Pöytäkirjantarkastajien
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Päätös:
Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________________________________________________
Kvalt 18.12.2017 § 101

Päätös:
Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kaavoituskatsaus 2017
244/10.02.03/2017
Kauprltk 21.11.2017 § 41
Kaavoituskatsaus on maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n edellyttämä tiedote kunnassa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.
Kaavoituskatsauksen hyväksymisestä päättää kaupunginhallitus, hallintosääntö 25 § kohta 17.
Kaavoituskatsaus sisältää käynnissä olevat ja käynnistyvät kaavahankkeet
lyhyinä sanallisina kuvaksina ja sijaintitietona kartalla. Joitain kaavahankkeita voi käynnistyä näiden lisäksi tulevana vuonna. Niistä tiedotetaan aina erikseen kuten kaavahankkeista yleensäkin. Kaavoituskatsauksessa on
lisäksi lyhyt kuvaus maakuntakaavoituksesta.
Valmistelija/esittelijä: jro/jka
Lisätietoja: kaupunkirakennejohtaja Jarkko Karvonen, 044 755 9330, jarkko.karvonen@outokummunkaupunki.fi tai kaavoittaja Jukka Ropponen,
0504385680, jukka.ropponen@outokummunkaupunki.fi
Kaupunkirakennejohtajan ehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että
se hyväksyy kaavoituskatsauksen vuodelle 2017.
Päätös:
Kaupunkirakennejohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_______________________________
Khall 11.12.2017 § 222
Valmistelija/esittelijä: psk/ph
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kaavoituskatsauksen vuodelle 2017 ja
esittää sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.
Päätös:
Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
____________________________________________________
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Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
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Outokummun kaupungin omavelkainen takaus Kiinteistö Oy Kummun Kodeille
262/02.05.06/2017
Khall 11.12.2017 § 224
Kiinteistö Oy Kummun Kodit on kokouksessaan 21.11.2017 §7 päättänyt
ottaa Kuntarahoitus Oy:ltä 200 000 euron suuruisen 5 vuoden viitekorkoon (korkoindikaatio 1,13 % p.a. sisältäen marginaalin) sidotun lainan.
Laina-aika 10 vuotta. Korko tarkistetaan 5 vuoden kuluttua. Tämän jälkeen korko on Kuntarahoituksen 5 vuoden varainhankintakustannuskorko
lisättynä 1 %-yksikön marginaalilla p.a.
Lainalla on tarkoitus rahoittaa Hovilankatu 4 ja 18 kattojen korjaus ja Mikonkatu 5B peruskorjaus.
Valmistelija/esittelijä: pl/ph.
Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, 050 382 7769,
paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että
Outokummun kaupunki antaa omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy
Kummun Kodeille Kuntarahoitus Oy:ltä nostettavan 200 000 euron suuruisen lainan pääoman, laina-aika 10 vuotta, lainan koron, viivästyskorkojen sekä lainanhoito- ja perimiskulujen suorittamisen vakuudeksi, sekä
kaupunginvaltuusto valtiontukisääntelyn vuoksi erikseen toteaa, että
Kiinteistö Oy Kummun Kotien toimiala on asumiseen ja vuokra-asuntotuotantoon liittyvät palvelut. Vuokra-asuntotuotanto on osa kuntien toimialaa ja kuuluu kansalaisten kannalta välttämättömiin palveluihin. Kuntien on turvattava alueensa vuokra-asuntojen saatavuus. Haetulla rahoituksella ei rakenneta uutta asuntokantaa, vaan kunnostetaan olemassa
olevaa asuntokantaa. Hanke ei vääristä kilpailutilannetta kaupungin asuntomarkkinoilla. Ilman rahoitusta hanke ei toteudu.
Päätös:
Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________________________________________________
Kvalt 18.12.2017 § 103
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Merkitään, että valtuutettu Jyrki-Pekko Kinnunen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 14:28-14:31. Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys, Kiinteistö Oy Kummun Kotien hallituksen puheenjohtaja.
Merkitään, että Juuso Hieta ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 14:28-14:31.
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys, Kiinteistö Oy Kummun Kotien toimitusjohtaja.
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Maakunnallisen työllistämislisä-mallin hyväksyminen
263/00.02.04/2017
Khall 11.12.2017 § 225
Outokummun kaupungilla on ollut vuodesta 2016 alkaen työllistämislisä
käytössä. Työllistämislisää on voitu myöntää Outokummussa toimiville
yrityksille, 3. sektorin organisaatioille sekä kaupungin omille yksiköille Kelan listalla olevien (yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden) outokumpulaisten työttömien henkilöiden palkkaamiseen maksimissaan 350 euroa
kuukaudessa yhtä työllistettyä henkilöä kohden. Vuoden 2017 alusta työllistämislisäjärjestelmän käyttö laajennettiin koskemaan kaikkia vuoden
tai pidempään työttömänä olleita outokumpulaisia.
Maakunnan (ei aivan kaikki kunnat) työllisyyspalveluiden henkilöstö on
valmistellut yhteisen maakunnallisen mallin työllistämislisän käyttöönottamiseksi. Tällä hetkellä tilanne näyttää siltä, että ”Pohjois-Karjala + Heinävesi”-alueen 14 kunnasta mukaan olisi lähdössä ainakin 7-9 kuntaa.
Joissakin kunnissa tilanne on vielä avoin. Nurmes ja Rääkkylä ovat ilmoittaneet, että ne eivät juuri tällä hetkellä ole lähdössä mukaan kuntalisään.
Liitteenä on vertailu työllistämislisän mallista Outokummussa tällä hetkellä vrs. suunniteltu maakunnallinen malli.
Merkittävin ero malleissa on työllistämislisän myöntämisen kriteereissä.
Uudessa mallissa myöntämisen kriteerinä on yli 200 päivää työmarkkinatukea saanut henkilö, tai alle 29-vuotias, jonka työttömyys on kestänyt
väh. 6 kk, tai yli 29-vuotias, jonka työttömyys on kestänyt väh. 9 kk, tai
työtön, joka on kunnan työllisyyspalvelujen asiakas (esim. työhönvalmennuksessa oleva). Nykyisessä mallissa kriteerinä on pelkästään vuoden tai
pidempään työttömänä olleen henkilön työllistäminen.
Uusien kriteerien tavoitteena on, että malli olisi työnantajalle helpompi
(te-toimiston kanssa tehtävä paperityö jää pois). Palkkatukien hakeminen on työlästä, eikä vähäiset korvaukset kannusta yrityksiä työllistämään
työttömiä. Tavoitteena on myös työttömyyden ennalta ehkäisy eli nuorten työllistämiseen pyritään aikaisemmin tarttumaan. Malliin tulee mukaan myös harkinnanvaraisuutta.
Kun vuoden 2018 puolella on selvillä yhteiseen työllistämislisämalliin mukaan lähtevät kunnat, käynnistetään työllistämislisän yhteinen tiedottaminen, jolloin sille saadaan enemmän näkyvyyttä ja kenties myös enemmän kiinnostusta työnantajien keskuudessa.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
§ 225
§ 104

11/2017

21

11.12.2017
18.12.2017

Vuoden 2018 talousarvioon on esitetty tarkoitusta varten 15 000 euron
määräraha (vuonna 2017 määräraha oli 25 000 euroa).
Valmistelija/esittelijä: pl/ph.
Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, 050 382 7769,
paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi, työllisyyskoordinaattori
Anna-Maria Hynninen, 044 7559 296.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Outokummun kaupungissa otetaan 1.1.2018 lukien käyttöön maakunnallisen mallin mukainen työllistämislisä, jonka myöntämisen kriteerit ja muut ehdot hyväksytään liitteen mukaisena.
Päätös:
Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
___________________________________________________
Kvalt 18.12.2017 § 104

Päätös:
Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Vastuunalaisen tilintarkastajan vaihtuminen
Tarkltk 11.12.2017 § 90
Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 25.2.2013 (§ 33) valinnut
JHTT-yhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n suorittamaan hallinnon
ja talouden tarkastuksen vuosille 2013-2016 sekä optiona vuosille
2017-2018. Edelleen 31.10.2016 (§ 71) valtuusto on päättänyt käyttää
kaupungin tilintarkastuksen hankintasopimukseen sisältyvän option, ja
valita Outokummun kaupungin tilintarkastajaksi tilivuosiksi 2017-2018
KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n, vastuunalaisena tilintarkastajana
JHT, HM Kati Mäntylä.
KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy on toimittanut Outokummun
kaupungin tarkastuslautakunnalle kirjeitse 23.10.2017 ilmoituksen (liite),
että jatkossa Outokummun kaupungin vastuunalaisena tilintarkastajana
toimii JHT, HT Kaisa Lappalainen.
Puheenjohtajan ehdotus:
Tarkastuslautakunta päättää merkitä asian tiedoksi ja esittää ilmoituksen
vastuunalaisen tilintarkastajan vaihtumisesta tiedoksi
kaupunginvaltuustolle.
Päätös:
Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________________________________
Kvalt 18.12.2017 § 105

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
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Tarkastuslautakunnalle vuonna 2017 tehdyt sidonnaisuusilmoitukset
Tarkltk 11.12.2017 § 92
Kuntalain 84 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja
viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä
luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja
muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin
sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien
hoitamisessa. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n
mukaisesti valvoa lain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien
ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset
valtuustolle tiedoksi.
Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja
maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan
toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja
varapuheenjohtajaa, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria
sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu.
Tarkastuslautakunta on 9.5.2017 (§ 33) päättänyt, että Outokummussa
ilmoitusvelvollisia ovat:
- Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat;
- Kaupunginhallituksen puheenjohtajat sekä jäsenet ja varajäsenet;
- Kaupunginhallituksen elinvoima- ja omistajaohjausjaoston
puheenjohtajat sekä jäsenet ja varajäsenet;
- Kaikkien lautakuntien ja jaostojen puheenjohtajat ja
varapuheenjohtajat;
- Kaupunkirakennelautakunnan sekä rakennus- ja
ympäristöjaoston kaikki jäsenet ja varajäsenet;
- Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja;
- Vaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja;
- Kaikki esittelyvastuussa olevat viranhaltijat mukaan lukien
keskusvaalilautakunnan ja vaalilautakunnan esittelijät
Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo
ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset vuosittain
valtuuston tiedoksi. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä
yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta
johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai
tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä
ja tietoverkosta.
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Tarkastuslautakunta on käsitellyt sille tehtyjä sidonnaisuusilmoituksia
kokouksissaan 21.8.2017 (§ 54), 14.9.2017 (§:t 60–62), 4.10.2017 (§ 69),
1.11.2017 (§ 77), 29.11.2017 (§ 85) ja 11.12.2017 (§ 91).
Tarkastuslautakunta on hyväksynyt vuonna 2017 yhteensä 44
sidonnaisuusilmoitusta, joiden koontiasiakirja on liitteenä. Sama kooste
on
julkaistu
kaupungin
verkkosivuilla
verkko-osoitteessa
www.outokummunkaupunki.fi/sidonnaisuusilmoitukset.
Kahdeksan
henkilöä ei toistaiseksi ole jättänyt sidonnaisuusilmoitustaan lukuisista
tarkastuslautakunnan pyynnöistä huolimatta (tai ilmoitukseen on
pyydetty täydennystä). Tarkastuslautakunta tahtoo huomauttaa, että
ilmoitusvelvollisuus on myös näiden henkilöjen osalta edelleen voimassa.
Puheenjohtajan ehdotus:
Tarkastuslautakunta päättää
1) merkitä sille vuoden 2017 aikana tehdyt ja hyväksytyt
sidonnaisuusilmoitukset, 44 kpl, tiedoksi, ja
2) esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee ko. ilmoitukset
tiedoksi.
Päätös:
Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________________________________________
Kvalt 18.12.2017 § 106

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
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Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelma
162/02.02.00/2017
Khall 20.11.2017 § 211
Kuntalain 110 § mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma
kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi
on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin
toiminnan ja talouden tavoitteet.
1.5.2015 voimaan tulleen kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava
tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt ali jäämä tulee
kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.
Uuden kuntalain myötä kunnan taloudellista asemaa tarkastellaan jatkossa myös kuntakonsernin tunnuslukujen näkökulmasta. Arviointimenettelyssä kuntakonsernin tunnuslukuihin siirrytään vuonna 2017.
Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.
Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.
Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.
Valmistelijat/esittelijä: j-pl, pl, jo, jka, ph/ph
Lisätietoja: kaupunginjohtaja Pekka Hyvönen, 044 755 9220, pekka.hyvonen@outokummunkaupunki.fi
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää esittää vuoden 2018 talousarvion ja vuosien
2019 - 2020 taloussuunnitelman kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
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20.11.2017
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Päätös:
Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kaupunginhallitus teki teknisluonteisia korjauksia sivuille 15 ja 34.
Kohtaan Hyvinvointipalvelut sivulle 37 kaupunginhallitus teki kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen mukaisesti lisäyksen: Selvitetään koulutusvientihankkeen toteuttaminen alkuvuonna 2018.
_______________________________
Kvalt 18.12.2017 § 107

Päätös:
Kaupunginvaltuusto teki yksimielisesti muutoksia talousarvioon
seuraaviin kohtiin:
- sivulle 20 ja 22 Ohjeelliset toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2018
- sivulle 37 ja 42 Tulosalueen tilalle Palvelualue
Merkittiin, että kaupunginvaltuusto päätti pitää tauon klo 16.00 - 16.45.
Merkittiin, että valtuutettu Markku Tanskanen oli poissa kokouksesta klo
16.45 - 16.55.
Puheenjohtaja totesi talousarvion vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman
vuosille 2019-2020 tulleen kokonaisuudessaan käsitellyksi ja
kaupunginvaltuuston hyväksyneen kaupunginhallituksen ehdotuksen.
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18.12.2017

Outokummun Vasemmiston valtuustoaloite avotyötoiminnassa olevien henkilöiden oikeudesta
kaupungin henkilöstön etuuksiin
Kvalt 18.12.2017 § 108

Hallintosäännön mukaisessa järjestyksessä Outokummun Vasemmiston
valtuustoryhmä jätti kaupunginvaltuustolle liitteenä olevan aloitteen.
Päätös:
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
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96-108 §:t

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät:96 - 102, 105, 106, 108
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 momentin tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköpostiosoite:
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite:
Minna Canthin katu 64, Kuopio
Postiosoite:
PL 1744, 70101 Kuopio
Puhelin:
029 56 42500 (vaihde)
Faksi:
029 56 42501
Sähköposti:
ita-suomi.hao@oikeus.fi
Valitusaika 30 päivää, jollei pykälän kohdalla muuta ilmene
Kunnallisvalitus

Pykälät: 103, 104, 107

Hallintovalitus

Pykälät: -

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Kunnallisvalitus

Pykälät: -

Hallintovalitus

Pykälät: -

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva
pöytäkirjaote on lähetetty hänelle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla
asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Maankäyttö- ja rakennuslain 188.5 §:n mukaan kaavan tai
rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan kuitenkin tulleen myös asiaosaisen tietoon silloin,
kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan (tavallinen sähköinen
tiedoksianto), päätös katsotaan saadun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan niin, että päätös on
noudettavissa viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta (todisteellinen sähköinen
tiedoksianto), päätös katsotaan saadun tiedoksi, kun se on noudettu viranomaisen osoittamalta yhteydeltä.
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Valituskirjelmä
Valituskirjelmässä, joka osoitetaan valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valituskirjelmä on valittajan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituskirjelmän laatijana on muu henkilö,
valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä ja todistus siitä, minä päivänä
päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä ne asiakirjat, joihin valittaja vetoaa
vaatimuksensa tueksi.
Valitusasiakirjojen toimittaminen ja maksut
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla voi
valitusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät
perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat
voi lähettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai sähköpostiviestinä. Tällöin valituksen on oltava perillä viimeistään
valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinlaissa (1455/2015)
säädetään.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Outokummun kaupunginkansliasta.
Postiosoite: PL 47, 83501 Outokumpu
Käyntiosoite: Hovilankatu 2, Outokumpu
Sähköpostisoite: kaupunginkanslia@outokummunkaupunki.fi
Faksinumero: 013 335 9230
Puhelinnumero: 044 755 9211
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00-11.30 ja 12.30.-15.00.
Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 22.12.2017.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
Liitetään pöytäkirjaan
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