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Läsnä

Alanen Marja-Liisa
Hartikainen Petri
Hiltunen Ilkka
Hiltunen Jari
Honkavaara Matti
Huttunen Hanna
Jääskeläinen Pentti
Kanniainen Eveliina
Kinnunen Jyrki-Pekko
Mertanen Ilkka
Mononen Erkki
Nissinen Jonna
Nygrén Merja
Palander Pirkko
Partanen Anna
Partanen Hanne
Surakka Lilja
Tanskanen Markku
Tuononen Paula
Turpeinen Jari
Vartiainen Marja-Terttu
Voutilainen Sari
Voutilainen Timo
Keränen-Mahonen Kristiina
Kuokkanen Tuomo
Lehikoinen Paavo
Rissanen Toivo

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
1. varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
2. varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varavaltuutettu
varavaltuutettu
varavaltuutettu
varavaltuutettu

Muut

Hyvönen Pekka
Lintumäki Päivi
Karvonen Jarkko
Lätti Jukka-Pekka
Orenius Jukka
Nuutinen Pekka
Hieta Juuso

kaupunginjohtaja
hallinto- ja talousjohtaja
kaupunkirakennejohtaja
kehitysjohtaja
hyvinvointijohtaja
Josek Oy:n toimitusjohtaja,
asiantuntija
toimitusjohtaja

Antikainen Sanna
Kolehmainen Sirkka-Liisa
Mietala Maija
Pekkanen Niina

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Poissa

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Allekirjoitukset
Hanna Huttunen
puheenjohtaja

Päivi Lintumäki
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

§:t 6 - 11

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu 1.3.2018.

Hanne Partanen

Tuomo Kuokkanen

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla www.outokummunkaupunki.fi 2.3.2018 alkaen.

Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Lautakunta

Päivi Lintumäki

Hallitus

Valtuusto
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kvalt 26.02.2018 § 6

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 kaupunginvaltuuston kokoukseen ja esityslista liitteineen on
21.2.2018 julkaistu yleisessä tietoverkossa ja luottamushenkilöiden verkkopalvelussa sekä lähetetty tieto esityslistan julkaisusta tekstiviestillä valtuutetuille. Ilmoitus kokouksesta on julkaistu yleisessä tietoverkossa Outokummun kaupungin verkkosivuilla, www.outokummunkaupunki.fi
21.2.2018 sekä paikallislehti Outokummun Seudussa 22.2.2018.
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, 2.3.2018 alkaen.
Puheenjohtaja toteaa kaupunginvaltuuston kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Puheenjohtaja totesi.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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5
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Pöytäkirjantarkastajat
Kvalt 26.02.2018 § 7

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
Hanne Partanen ja Tuomo Kuokkanen.
Päätös:
Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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§8
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6

26.02.2018

Asiantuntijakuuleminen
Kvalt 26.02.2018 § 8

Valmistelija/esittelijä: psk/ph
Kaupunginvaltuuston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusasiat:
1. Josek Oy:n toiminta 2017; toimitusjohtaja Pekka Nuutinen
2. Koulutusvientihanke; hankkeen hankesuunnittelija luokanopettaja
Hanne Partanen.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
Merkittiin, että Josek Oy:n toimitusjohtaja Pekka Nuutinen ja toimitusjohtaja Juuso Hieta poistuivat kokouksesta tämän asian kohdan 2. käsittelyn
aikana klo 19:11.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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22.01.2018
19.02.2018
26.02.2018

Palkkio- ja matkustussääntö
Khall 22.01.2018 § 12
Outokummun kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö on viimeksi hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.12.2008 ja tullut
voimaan 1.1.2009.
Kaupunginhallitus käsitteli palkkio- ja matkustussääntöä kokouksessaan
22.5.2017 ja totesi, että palkkio- ja matkustussäännön mukaiset korvaukset pidetään ennallaan. Palkkiosääntö on kuitenkin perusteltua ja tarpeen
saattaa ajan tasalle mm. kuntalain ja kaupungin uuden hallintosäännön
tuomien muutosten johdosta. Kokouspalkkioiden osalta on hyvä selkeästi
määritellä palkkiot myös seniori-, vammaisneuvoston ja nuorisovaltuuston osalta sekä uuden hallintosäännön mukaisten eri jaostojen ja toimikuntien osalta. Lisäksi uutena sääntöön on otettu mukaan viranhaltijoiden
ja työntekijöiden kokouspalkkiot, jolloin erillinen viranhaltijoiden ja työntekijöiden kokouspalkkioita koskeva päätös voidaan kumota.
Oheisaineisto:
- nyt voimassa oleva luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö,
josta tarpeettomat kohdat on viivattu yli ja uudet kohdat on korostettu
keltaisella.
- KVTES:n mukainen kertapalkkio
- Kuntaliiton julkaisu; Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2013.
Valmistelijat/esittelijä: jka, jo, jpl, pl, ph/ph.
Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, 050 382 7769, paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä
palkkio- ja matkustussäännön liitteen mukaisesti ja määrätä sen tulemaan
voimaan 1.4.2018 lukien.
Päätös:
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti pyytää palkkio- ja matkustussäännöstä poliittisten ryhmien lausunnot.
_______________________________

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
§ 12
§ 26
§9
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22.01.2018
19.02.2018
26.02.2018

Khall 19.02.2018 § 26
Poliittiset ryhmät ovat antaneet pyydetyt lausunnot palkkio- ja matkustussäännöstä. Lausunnot on huomioitu liitteenä olevassa palkkio- ja matkustussäännössä.
Valmistelija/esittelijä: pl/ph.
Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, 050 382 7769,
paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy palkkio- ja
matkustussäännön liitteen mukaisesti ja määrää sen tulemaan voimaan
1.4.2018 lukien.
Päätös:
Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______________________________
Kvalt 26.02.2018 § 9

Päätös:
Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

1

Oheismateriaali

Voimassa olevaan luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntöön
tehdyt muutokset_KH 19022018
Kh 03122012 asia 206_KVTESn mukainen kertapalkkio
Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2013

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Lautakunta

Palkkio- ja matkustussääntö_1 4 2018

Hallitus

Valtuusto

OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
§ 10

2/2018

9

26.02.2018

Anna Partasen ym. valtuustoaloite: Puolivilli puutarha, vihreä syli
Kvalt 26.02.2018 § 10

Hallintosäännön mukaisessa järjestyksessä Anna Partanen ym. jättivät
kaupunginvaltuustolle liitteenä olevan aloitteen.
Päätös:
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Liitteet

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

2

Lautakunta

Anna Partasen ym. valtuustoaloite: Puolivilli puutarha, vihreä
syli - puistomaisen alueen kunnostaminen puistoksi

Hallitus

Valtuusto
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Outokummun Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite SIB -ohjelman ottamisesta selvitykseen ja mahdollisuuksien mukaan ko. järjestelmään liittymisestä
Kvalt 26.02.2018 § 11

Hallintosäännön mukaisessa järjestyksessä Outokummun Keskustan valtuustoryhmä jätti kaupunginvaltuustolle liitteenä olevan aloitteen.
Päätös:
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Liitteet

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

3

Lautakunta

Outokummun Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite SIB
-ohjelman ottamisesta selvitykseen hyvinvointilautakunnassa
ja mahdollisuuksien mukaan ko. järjestelmään liittymisestä parantaakseen nuorten työllistymistä ja hyvinvointia

Hallitus

Valtuusto
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6-11 §:t

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät:6-8, 10, 11
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: 9

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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Lautakunta

Hallitus
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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 2.3.2018.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

