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Tavoite

Pohjustaa Kajaanin ja Sotkamon syvempää yhteistyötä, tutustua toisiimme paremmin, 
vaihtaa ajatuksia ja sopia seuraavista askelluksista, esim. toimialakohtaisista 
tapaamisista ja strategisesta suunnittelusta

Ohjelma

klo 15–17 Ehdotukset yhteistyökohteista

Keskustelu

Jatkosta sopiminen

klo 17–19 Keskustelu jatkuu päivällisellä
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Arvot
Oikeudenmukaisuus

Suvaitsevaisuus

Turvallisuus

Luottamus tulevaisuuteen

Perustehtävä
Turvata hyvinvoinnin perusta ja luoda edellytykset 

ihmisten ja yritysten menestymiselle ja viihtymiselle 

Kajaanissa ja Kainuussa

Kajaanin kaupunkistrategia 
2015–2018

Kaupunginvaltuusto 9.6.2014 3



Kajaanin kaupungin strategiset valinnat

Sisäinen suorituskyky 
(toimivat prosessit ja tehokkaat tietojärjestelmät) 

Osaava ja muutosvalmis henkilöstö
Aktiiviset asukkaat

Peruspilarit

Kajaanin 
vetovoimatekijät

Kasvun kärjessäVisio 2025

Strategiset 
päämäärät 2018

Kajaani 
kasvukeskukseksi

Hyvinvointia 
lisäävä sujuva arki

Nollatulos 2015–2018 

Tiivis 
kaupunkikeskusta

Hyvät perus- ja 
vapaa-ajan palvelut

Puhdas ympäristö
Korkea-asteen 

koulutus
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Visio, strategiset päämäärät ja mahdollistajat

Kajaani kasvukeskukseksi

Visio 2025

Strategiset päämäärät  2018

Kasvun kärjessä

Halu auttaa yritysten kasvua

Saavutettavuuden parantaminen

Osaavan työvoiman saatavuus turvataan

Mahdollistajat

Hyvinvointia lisäävä sujuva arki

Kokonaisvaltainen asiakastuntemus ohjaa 
palvelujen järjestämistä ja tehostaa 

palvelujen tuotantoa

Positiivinen mielikuva viihtyisästä ja 
sujuvien palvelujen Kajaanista

Kuntalaisten omaehtoinen hyvinvoinnin 
edistäminen
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Tuloskortti 1

Mahdollistaja Mittari/indikaattori Nykytila Tavoite 2016 Tavoite 2018

Halu auttaa yritysten 
kasvua

Uudet yritykset vuodessa, 
netto

48 (2013) 56 70

Yritystoimipaikat, kpl 1 700 (2012) + 5%

Yritystyöpaikat, kpl 8 700 (2012) + 5%

Kasvuyritysten liikevaihto 
ja työpaikat

Ei mittaria Mittari määritelty + 20 %

Kaupungin omat 
kehittämisinvestoinnit 
yritysten 
toimintaympäristöihin 
(infra)

0,5 milj. €/vuosi 0,75 milj. €/vuosi 1 milj. €/vuosi

Strateginen päämäärä: Kajaani kasvukeskukseksi
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Mahdollistaja Mittari/indikaattori Nykytila Tavoite 2016 Tavoite 2018

Osaavan työvoiman saanti Tutkinnon suorittaneiden 
osuus yli  15-vuotiaista

68,5 % 69 % 70 %

Koulutus/osaamisalojen 
määrä 

KAMK: 5
KAO: 13

Vähintään nykytaso Vähintään nykytaso

Tutkintoalojen määrä KAMK: 6
KAO: 22

Vähintään nykytaso Vähintään nykytaso

Tutkintomäärä/läpäisy 
vuodessa

KAMK: 58,5 %
KAO:  81,6 %

Vähintään nykytaso Vähintään nykytaso

Kajaanin
ammattikorkeakouluun 
Kainuun ulkopuolelta 
hakeneiden määrä

70 % Vähintään nykytaso Vähintään nykytaso

Kajaanin
ammattikorkeakoulusta 
valmistuneiden 
työllistyminen Kainuuseen

68 % 69 % 70 %

Tuloskortti 2

Strateginen päämäärä: Kajaani kasvukeskukseksi
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Mahdollistaja Mittari / indikaattori Nykytila Tavoite 2016 Tavoite 2018

Saavutettavuuden 
parantaminen

Helsinki–Kajaani
-reittilentoyhteyden 
säilyttäminen

 3–4 vuoroa/arkipäivä
 Lauantaiyhteys Hgistä puuttuu
 Matkustajamäärä 75 000/vuosi

 Matkustajamäärä 
82 500/vuosi

 Väh. 3–4 vuoroa/arkipäivä
 Lauantaiyhteys Hgistä
 Matkustajamäärä   

90 000/vuosi

Helsinki-, Oulu- ja Venäjä-
väyläyhteyksien 
nopeuttaminen

 VT 22: 45 M€ investointi Liikpol
selonteko 2012, ei vielä alkanut

 VT 5: Mikkelin kohta 20 M€
Liikpol selonteko 2012, alkamassa

 Rataosuuden Ylivieska–Iisalmi–
Kontiomäki parantaminen 
(sähköistys) 90 M€ Liikpol
selonteko 2012

 KT 89: Jokimäki–Vartius-tien
leventäminen 6 M€ POP Ely, 
Vartiuksen rajanylityspaikan 
kehittäminen

 VT 5: Mikkeli–Juva Liikpol
selonteko 2016 ja  
jatkovaiheet mainittu

 Savon radan 
parannustoimenpiteet sekä 
maininta seuraavana 
valtakunnallisena 
ratahankkeena Liikpol
selonteko 2016

 VT 22: 1. vaihe toteutettu,
jatkovaiheet mainittu 
Liikpol selonteko 2016 

 Oulu–Kajaani-radan 
parannustoimenpiteet 
Liikpol selonteko 2016 tai 
LIVI-hankkeina

 Kajaani–Kostamus-
tieyhteysväli parantunut, 
jatkosuunnittelu käynnissä 

Toimivat tietoliikenne-
yhteydet

 Keskustaajamassa ja osin 
läheisellä haja-alueella kattavat 
laajakaistayhteydet, kiinteä ja 
mobiili

 Laajalla haja-alueella kiinteät ja 
mobiilit puhelinverkkoyhteydet 

 Ydinkeskustan avoin 
langaton verkko 

 Yritystoiminnan ja 
sähköisen asioinnin 
mahdollistavat 
tietoliikenneyhteydet 
asutuskeskittymissä 

Paremmat sisäiset 
yhteydet ja 
joukkoliikenne

 Pendelöinnin ja asioinnin 
mahdollistavat tieyhteydet ja 
bussiliikenne pohjoinen, itä, etelä 
VT 5, 6 ja 22 

 Haja-alueen 
asiointiliikenteen uudet 
ratkaisut

 Parantuneet ja 
turvallisemmat tieyhteydet 
Sotkamo- ja Paltamo–
Ristijärvi-suunnat 
pendelöinti/ 
asiointiliikenteelle

Parantunut mielikuva 
saavutettavuudesta

Maakuntakuvatutkimus (2012) Mielikuva saavutettavuudesta 
parantunut

Tuloskortti 3

Strateginen päämäärä: Kajaani kasvukeskukseksi
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Mahdollistaja Mittari/indikaattori Nykytila Tavoite 2016 Tavoite 2018

Kokonaisvaltainen 
asiakastuntemus ohjaa 
palvelujen järjestämistä ja 
tehostaa palvelujen 
tuotantoa.

Asiakasryhmittely Asiakastuntemus on 
toimiala- ja yksikkökohtaista. 
Toimialat tuottavat 
palveluita omien 
toimintamalliensa 
mukaisesti.

Asiakkaiden palveluohjausta 
kehitetään yhteistyössä 
toimialojen ja Kainuun soten
kanssa

Palvelut voidaan kohdistaa 
oikeille asiakasryhmille

Asiakkuudenhallinnan
käyttö

Asiakkuudenhallinta on 
tulosyksikkökohtaista

Kajaanissa otetaan käyttöön
asiakkuudenhallinnan 
toimintamalli ja  
tietojärjestelmä

Toimintamallia 
hyödynnetään palvelujen 
tuotannossa

Asiakastyytyväisyys Toimialakohtaisia 
asiakastyytyväisyyskyselyjä 
tehdään.

Kaupungin yhteiset 
asiakastyytyväisyysmittarit 
luotu

Yhteisiä  asiakastyytyväisyys-
mittareita hyödynnetään 
palvelujen järjestämisessä

Tuloskortti 4

Strateginen päämäärä: Hyvinvointia lisäävä sujuva arki
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Mahdollistaja Mittari/indikaattori Nykytila Tavoite 2016 Tavoite 2018

Positiivinen mielikuva 
viihtyisästä ja                                                                                                              
sujuvien palvelujen 
Kajaanista.

Kajaanin maine Ulkoiseen arviointiin 
perustuva, satunnainen

Säännölliset 
mainetutkimukset 
sidosryhmille on 
käynnistetty

Maineohjelma on 
käynnistetty yhteistyössä 
yrittäjien kanssa

Viestintäohjelma on 
päivitetty

Kajaanin maine on 
parantunut

Maineohjelma on toteutettu

5-tielle on tehty pysäyttäjä

Paluumuuttajien 
kokemukset

Ei mittaria Mittari määritetty Kokemukset parantuneet

Asukastyytyväisyys Kerätään satunnaisesti Säännölliset 
asukastyytyväisyys-
mittaukset on käynnistetty

Asukastyytyväisyys on 
parantunut

Tuloskortti 5

Strateginen päämäärä: Hyvinvointia lisäävä sujuva arki
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Mahdollistaja Mittari/indikaattori Nykytila Tavoite 2016 Tavoite 2018

Kuntalaisten omaehtoinen 
hyvinvoinnin edistäminen

Kulttuuri-, liikunta- ja 
nuorisotilojen kävijät1

Kulttuuri 109 638
Liikunta   581 440
Nuoriso     56 123  
Yhteensä 747 201 (2013)

Kävijämäärät ovat 
kasvaneet

Kävijämäärät ovat 
kasvaneet

Sairastavuusindeksi 122,2 (2011) 120,0 118,0

Varhaisnuorten päihteiden 
käyttö2 

(kouluterveyskysely: 8–9 lk.)

Tupakointi 17 %
Humalakokeilut 13 %
Huumekokeilut    8 % (2013)

15 %
10 %
6 %

12 %
8 %
3 %

Nuorten ja nuorten 
aikuisten päihteiden käyttö2

(kouluterveyskysely: 
ammattikoulu ja lukion 1. ja 
2. vuoden opiskelijat)

(2013)                KAO   lukio
Tupakointi          39 %  6 %
Humalakokeilut 40 %  18 %
Huumekokeilut  18 %  13 %

KAO   lukio
35 %   5 %
35 %  16 %
15 %  10 %

KAO   lukio
30 %   2 %
30 %  14 %
12 %   8 %

Päihdehuollon laitoksissa 
hoidossa olleet 25–64-
vuotiaat / 1 000 vastaavan 
ikäisistä (Sotka-netti)

1,3 (2011) 1,2 1,1

Kaupungin, soten, yritysten
ja kolmannen sektorin 
yhteistyö

Ei mittaria Mittari muodostettu Mittarin mukainen 
toiminnan vaikuttavuuden 
ja laajuuden arviointi

Terveyden
edistämisaktiivisuus3

32 (2011) 45 60

1Kulttuuri: kirjaston lainaajat, museon ja taidemuseon kävijät, Kaukametsän opiston ja musiikkiopiston opiskelijat, Kaukametsän ja kulttuuritapahtumien kävijät
Liikunta: Kajaanihallin, jäähallin, uimahallin, vesiliikuntakeskuksen ja Otanmäen urheilutalon kävijät    Nuoriso: nuorisotyön kävijämäärä

2Tupakointi = tupakoi päivittäin, humalakokeilut = tosi humalassa kerran kuussa, huumekokeilut = kokeillut laittomia huumeita
3Kuntajohdon terveydenedistämisaktiivisuus: sitoutuminen, johtaminen, terveysseuranta ja tarveanalyysi, voimavarat, yhteiset käytännöt, osallisuus sekä muut ydintoiminnat

Tuloskortti 6

Strateginen päämäärä: Hyvinvointia lisäävä sujuva arki
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Palveluohjelma 2014–2018

• Tavoitteena edistää kuntalaisten hyvinvointia ja sujuvaa 
arkea tehokkaasti järjestetyillä perus- ja vapaa-ajan 
palveluilla.

• Kehitetään kokonaisvaltaista asiakastuntemusta ja sisäistä 
suorituskykyä  (toimivat prosessit ja tehokkaat 
tietojärjestelmät) yhdessä osaavan ja muutosvalmiin 
henkilöstön ja aktiivisten asukkaiden kanssa.

• Palvelulinjaukset
– palvelutarjonta, palvelujen laajuus, saatavuus ja laatu
– palvelujen järjestäminen: oma toiminta, palveluseteli, yksityinen 

palvelutuotanto, yhteistyö Kainuun soten, kuntien ja muiden 
julkisyhteisöiden, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa

– oman toiminnan kehittäminen
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Palvelulinjaukset 2015–2018
Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2016–2017

Kaupunginhallitus
• Kuntarakenneselvityksen jatkotoimenpiteet, sote-valmistelu, johtajasopimus
Kaupunkikehitys ja elinkeinotoiminta
• Pitkäaikaiset sopimukset: Kainuun Etu, Cemis, Kajaanin Matkailu, kehittämisorganisaatiot, verkostomainen 

toimintatapa
Työllisyyden hoito
• TYP, työmarkkinatuen nousu, välityömarkkinoiden kehittäminen, opiskelijoiden ja koululaisten kesätöiden 

tukeminen
Keskushallinto
• Selvitetään sotelta ostettavien hallinnon tukipalveluiden vaihtoehtoiset tuottamistavat, sähköinen 

kokoushallinta, kalastuspalvelut ytekniselle toimialalle
Maahanmuuttajapalvelut
• Omana toimintana, kaikille maahanmuuttajille, voidaan myydä muille Kainuun kunnille
Sivistyslautakunta
• Tiedolla johtaminen, IVA-arviointi, ennalta ehkäiseviä ja terveyttä edistäviä toimintamalleja, matalan 

kynnyksen tehostetun tuen toimintamalleja
Varhaiskasvatus
• 30 % yksityistä, 70 % kunnallista päivähoitoa, palveluseteli, päiväkotiverkkoselvitys HauLe huomioiden
Perusopetus
• Tilajärjestelyt, liikuntasalien maksut poistetaan perhe- ja erityisryhmien liikunnasta, joustava perusopetus, 

harjoittelijoiden käyttö, kouluverkon päivitys
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Kulttuurilaitokset
• Museoiden pääsymaksut poistetaan, kansalais- ja musiikkiopiston kurssimaksuja nostetaan indeksin 

mukaisesti, arvio omatoimi-/automaattikirjastosta Otanmäkeen ja Lehtikankaalle
Liikunta- ja nuorisopalvelut
• Ikäihmisten omatoimisen terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen, uusi liikuntaorganisaatio, nuorisotyön 

opetussuunnitelma, harjoittelijoiden käyttö varhaiskasvatuksen mallin mukaisesti
Ympäristötekninen lautakunta
• Viiden vuoden investointisuunnitelma (rakennukset ja kunnallistekniikka)
Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistoiminnat
• Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointiohjelma, yleissuunnittelu, sähköisen asioinnin kehittäminen, 

rakennusvalvonnan arkiston sähköistäminen ja tietoverkkoliittymä, alueellinen rakennusvalvonta (jos laki 
edellyttää)

Kunnallistekniikka ja liikunta
• Kustannustehokas yhteistyö yksityisen ja 3. sektorin kanssa, yhteistoiminnalla korkea henkilöstön ja 

kaluston käyttöaste, kustannustehokkaat kalastuspalvelut
Tilakeskus
• Kaupungin tilaohjelma, liikelaitostaminen, 1–2 %:n vuotuinen energiakustannusten säästö, rakennuskanta 

sopeutetaan palvelutarpeen tasolle 
Pelastustoiminta 
• Palvelutasopäätös 2015–2017
Riskienhallinta
• Valvontasuunnitelma ja onnettomuuksien ehkäisy
Kajaanin Teatteri
• Vahva alueteatteri, kaikkien kohderyhmien saavutettavuus (alueteatteri: lapset, nuoret, vanhukset, 

teatteritalo: aikuiset), 4–5 ensi-iltaa/v, henkilöstösuunnitelma, tilaratkaisu
Kajaanin Mamselli
• Alihankinnan lisääminen asteittain: puhtaanapito 30 000 e/v, Kaukametsän atpu, astiahuoltoa
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Kajaanin Vesi

• Hulevesijärjestelmän ylläpito peruskaupungille, tiiviimpi osallistuminen ympäristöteknisen toimialan 
strategiseen yleissuunnitteluun, sähköinen asianhallinta, sähköinen etämittaus, vesihuollon 
toimintavarmuus, energiatehokkuus, taksamallin uudistaminen, keskitytään velvoittaviin ydintehtäviin

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos

• Logistiikkahalli Seppälään, metallialan tilahanke, Impilinnan peruskorjaus, Seppälän alueinfra, kaupungin 
tilaohjelma, tilojen vähentäminen 7 900 m2, energiakustannusten säästö, kiinteistön hoidon ja 
kunnossapidon tason säilyttäminen, tilakeskus hoitaa rakennuttamis- ym. tehtävät, sähköinen asiointi, 
projektinhallinta, palautejärjestelmä

Ammatillinen  koulutus

• Ammatilliselle uralle suuntaavien nuorten haltuunotto, aikuisten työtaitojen kehittäminen työelämän 
tarpeiden mukaan, Kainuun ja Koillismaan elinkeinoelämän tulevaisuustyöhön osallistuminen, KAO 
Suomen 10 parhaan joukossa, toimiminen kansainvälisessä maailmassa

Lukiokoulutus

• Kajaanin lukio valtakunnallinen suurlukio, laaja- ja monipuolinen oppiaine- ja kurssitarjonta, sähköisen 
oppimisen ja arvioinnin kehittäminen, panostaminen opinto-ohjaukseen, ryhmäohjaukseen, opiskelun 
tukeen ja opiskeluhuoltoon, korkea läpäisyaste ja vähäiset keskeyttämiset, tehokas väline työttömyyttä 
vastaan

Measurepolis Development Oy

• 3 uutta mittaustekniikan liiketoiminta-aihiota/vuosi, keskitytään Kajaanin ja Kainuun kannalta tärkeimpiin 
osa-alueisiin, ympäristömittaukset,  2020 Suomen johtava mittaus- ja tietojärjestelmiin erikoistunut 
teknologian ja liiketoiminnan kehitysyhtiö

Kajaanin Elokuvakeskus Oy

• Kajaanissa toimiva elokuvateatteri, tilojen vuokraamisen kilpailuttaminen elokuvapalveluja järjestävien 
yritysten kesken
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Kiinteistö Oy Lohtajan Palvelukeskus

• Tyhjät tilat yhtiön haltuun ja niihin vuokralaiset, kiinteistön kunnostaminen

Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari

• Vesitorninmäen ja Sotkamontie 11 vesikattojen ja Kankurintie 1:n peruskorjaus, sen jälkeen lisää 
vuosikorjauksia ja taukoa peruskorjauksissa, kiinteistöjen huolto pääosin omana työnä tarvittaessa 
ulkoistaen

Kajaanin Teknologiakeskus Oy

• Uutta tilaa tarpeen mukaan ja riskit huomioiden, nykyisiä tiloja kunnostetaan tarvittaessa nopeasti, 
investointipäätöksiin vaikuttaa tilojen soveltuvuus myös muille yrityksille ja yritystoiminnan kannattavuus, 
alkaville yrityksille tarjotaan edullista tilaa

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

• Toimitaan KAMK’2020-strategian ja OKM:n toimiluvan mukaisesti, koulutus, tutkimus-, kehitys- ja 
innovaatiotoiminta (TKI) ja aluekehitys

Loiste Oy

• Vapaat sähkömarkkinat, kilpailun edistäminen: kilpailukykyinen sähkö, energiatehokkuutta lisäävät 
ratkaisut, neuvonta energian säästämiseksi ja parempi palvelu. Sähkön toimitusvarmuus: sähköverkot, uusi 
voimantuotanto. Ilmastonmuutos ja kasvihuoneilmiön ennaltaehkäisy. Aktiivinen toimija yhteiskunnassa: 
paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Toimialan paras asiakaskokemus

Kajaanin Lämpö Oy

• Kilpailukykyisiä energiatuotteita, parasta palvelukokemusta, kaukolämpö halutuin lämmitysmuoto, häviön 
pienentäminen, kannattavat tuotantoratkaisut, öljylämmöntuotannosta luopuminen pitkällä jänteellä, 
oheistuotteet ja joustava hinnoittelu
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Sote-yhteistyö 1
• Strateginen yhteistyö ja yhteen sovittava johtaminen:  Kh:n ja sote-hallituksen yhteiset 

tapaamiset ja kuntajohtajakokoukset. Jonkin verran johtoryhmätason yhteistyötä. Yhteinen 
palveluohjelmamalli kesken.

• Yhteinen tilahallinto: Tavoitteena selvitys 2015, kesken.

• Yhteinen logistiikka: Logistiikkaselvitys aloitetaan syksyllä. Joukkoliikenteestä on tehty 
suunnitelma, joka on tullut Elystä lausunnolle. 

• Yhteinen hankintaorganisaatio: Ei toteudu.

• Yhteinen puhelinvaihde: Tavoitteena selvitys 2015, asia etenee.

• Taloushallinnon, henkilöstöhallinnon ja tietohallinnon yhteiset toimintakäytännöt. Kesken.

• Yhteinen TYP-organisaatio toteutettu, huomioitu kuntouttava työtoiminta ja nuorten 
työllistäminen/toimeentulotuki ja selkeytetty eri toimijoiden roolit. Soten ja kuntien ohjeet 
yhtenäistämättä.

• Sote-KAMK-KAO-kehittämisyhteistyö: Kolmikantayhteistyösopimus on tehty. 
Kehittämistoiminnoille ei ole syntynyt yhteistä rakennetta.

• Käytännön yhteistyö rekrytoinnissa: Tehty yhteistyötä Kainuu Connectioneissa ja 
muodostettu kuntien rekry-yhteyshenkilöiden ja soten rekryvastaavien tiimi.  Kaupungin ja 
soten suora yhteistyö muissa soten rekrytilaisuuksissa ja puolisotyöpaikkojen hakemisessa 
otetaan esille syksyllä. 
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Sote-yhteistyö 2
• Lasten ja nuorten hyvinvointia koskevien suunnitelmien yhteensovittaminen: Aloitettu eri toimijoiden 

intressien esittelyllä, ei vielä konkreettisia tuloksia.

• Käytännön yhteistyö lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvien kehittämishankkeiden valmistelussa: 
Sivistysjohtajan ja perhepalvelujohtajan valmistelussa. Laajennetun tuen sisältöjä kehitetään, vanhempien, 
koulujen ja päiväkotien palaute ollut kannustavaa. Tuloksia on vielä vaikea arvioida. 

• Tiedolla johtaminen: Tietohallinnon valmistelussa.

• Oppilashuollon kehittäminen, oppilaan aukoton ohjausketju ja kattava oppilashuolto, 
oppilasterveydenhuolto: Asia kunnossa, toimintaa ohjaa ohjausryhmä.

• Kulttuuri: palvelujen helppo saavutettavuus, yhteisöllisyys – sosiaaliset kokoontumispaikat, motivointi 
(osallisuus, tiedottaminen): Jatkuvan kehittämisen alla. Kulttuuriohjelman keskeisiä tavoitteita. Kajaanista 
pilottikunta yhdessä saavutettavuushankkeessa. 

• Kainuun kuntien yhteinen atpu-tuotannonohjausjärjestelmä: Yhteishankinta ei toteutunut, synergiaetua 
ei saavutettu.

• Ylijäämäruoan jatkohyödyntäminen: Selvitettiin Kainuun työttömien yhdistyksen kanssa, kaatui 
yhdistyksen resurssipulaan (henkilöstö ja kalusto).

• Ravitsemustiedon levittäminen 3. sektorille: Ei uusia avauksia. Mamselli ja KAO mukana Turun yo:n 
NuHeViMa-hankkeessa, tavoitteena lisätä KAOn asuntolassa asuvien nuorten ravitsemusosaamista. 

• ”Matalan kynnyksen” ruokailupaikat: Ei ole markkinoitu aktiivisesti, koska Kajaanissa toimii esim. 
työttömien yhdistyksen edullinen ravintola. Mamselli ei ole mukana soten palvelutarjottimessa 
kilpailuneutraliteetin takia.
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Elinkeinoyhteistyö 
1. Kajaani–Sotkamo-kuntaparin rakennemalli MALPE-kehittämisen tiekartaksi (Kainuu-sopimukseen)

• Laaditaan Kainuun kasvukäytävän elinvoimaa ja kilpailukykyä tukeva rakennemalli kuntien MALPE-
yhteistyön perustaksi. Rakennemalli on yhteinen ei-juridinen maankäyttöstrategia, joka kertoo kuntien 
yhteisen näkemyksen seudun maankäytön päälinjojen pitkän tähtäimen periaatteista. 

2. Kajaani–Sotkamo -seudullisen yhteysvälin parantaminen (Kainuu-sopimukseen)

• Keskeinen osa MALPE-kehittämistä ovat liikenneyhteydet, jotka ovat perusedellytykset kasvulle. 
Yhteysvälin investoinneista vastaa POP ELY, jonka tienpidon suunnitelmiin on vietävä:

 VT 6/KT 76 Nuasjärven eteläpuoli (1. vaihe): tievalaistus, ohituskaistat Hyyrönmäki 2 kpl

 ST 899/YT 8990 Nuasjärven pohjoispuoli (2. vaihe): tien leventäminen, tievalaistus

3. Vetovoimaa tukevan yhteismarkkinoinnin toteuttaminen Kajaani–Vuokatti-yritysakselilla 

• Kajaanin Matkailu Oy:n yhteismarkkinoinnissa on jo hyödynnetty Vuokatin kanavia. Perinteinen matkailun 
yhteismarkkinointi laajenee vetovoima- ja elinkeinomarkkinointiin  yrityskentän kanssa yhteisellä 
maineviestinnällä 2016–2018. Vuokatti/VMK Oy osallistuu siihen. Halutessa voi toimia konkreettisena 
yhteisen tekemisen paikkana ja siltahankkeena pidemmälle menevään Kajaani-Vuokatti 
yhteismarkkinointiin.

4. Kainuun innovaatioympäristön ylläpitäminen ja kehittäminen CEMIS-yhteistyöllä (Kainuu-sopimukseen)

• Kainuun innovaatioympäristö keskittyy Kajaaniin ja Sotkamoon. Kunnat ovat tehneet pitkäjänteistä 
yhteistyötä CEMIS-keskuksen sopimuskumppaneina ja kuntarahoittajina. Alueellisen innovaatioympäristön 
ylläpitäminen edellyttää aluekehitysrahoituksen suuntaamista siihen. Kajaani ja Sotkamo sitoutuvat 
pitkäjänteisesti kasvukäytävän innovaatioympäristön ylläpitoon ja kuntarahoitukseen keskeisenä 
yhteistyörakenteena CEMIS.
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Elinkeinoyhteistyö 
Poimintoja Kajaanin elinkeino-ohjelmasta yhteistyökeskusteluun

• Kainuun hankintarenkaan hankinta-asiamiespalvelu

 Kaupungin ylläpitämä 50 % henkilötyövuoden palvelu, KAO:n hankinta-asiantuntija Kyösti Kauppinen

 Kainuun Yrittäjät ry. ylläpitää palvelun verkkopalveluosiota, joka on Suomen Yrittäjien palvelu

 Muiden kuntien osallistuminen hankinta-asiamiehen kustannuksiin?

• Yrittäjyysmaakunta (Kainuu-sopimukseen)

 Kainuun Liiton ehdotuksena hallituksen kärkihankkeisiin, ei tietoa, meneekö läpi

 Kuntayhteistyönä hankkeen edistäminen yhdessä yrittäjäjärjestöjen kanssa

• Kainuun koulutus-, tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden yhteistyön kehittäminen (Kainuu-sopimukseen)

Turo Kilpeläinen KAMK ja Anssi Tuominen KAO esittelevät 
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Varhaiskasvatus ja perusopetus
• Varhaiskasvatus ml. yksityinen pvh

 Yhteistyötä tehdään: sotkamolaisia lapsia käy hoidossa Kajaanissa ja kajaanilaisia lapsia 
Sotkamossa (Kontinjoki)

 Yksityiseen päivähoitoon kuka tahansa perhe voi hakea
 Sotkamossa ei ole yksityisiä päiväkoteja, joten palvelusetelikäytänteen yhteistyö on siten 

toistaiseksi telakalla
 Vaka-hallinto on molemmissa kunnissa ohut mutta tulevina vuosina eläköitymisen osalta 

voidaan suunnitella yhdistämistä, jos siihen on molemmilla kiinnostusta. Kajaanille sopii.
 Tilojen osalta yhteistyö säästöjen tekemiseksi on vaikeaa ja uusi laki ryhmäkoosta rajoittaa 

tätä. Isot päiväkotiyksiköt (+ 150 lasta) ovat taloudellisia. Keskitetään ja luovutaan 
pienemmistä – on haaste yksityiselle päivähoidolle?

• Kouluyhteistyö: Kontinjoki & HauLe ym.
 HauLeen mahtuvat Kontinjoen yläkoululaiset mutta ratkaisu ei ole kotikuntakorvauksena 

Sotkamolle kannattavaa, ja sopimushintanakin se heikentäisi Sotkamon yläkoulujen 
käyttöastetta (opettajia ei pystyttäisi vähentämään ja Kajaaniin saattaisi muodostua jopa paine 
ryhmien jakamiseen).

 Jo nyt joitain nuoria käy koulua Kajaanissa, jos ryhmissä on tilaa ja tarvetta ei tule uusien 
ryhmien perustamiselle. Tämä on toimivaa.

 Jos pystytään luopumaan kiinteistöstä ja henkilöstöstä, on yhteistyö taloudellisesti järkevää.
 Kontiomäki–Jormua–Kuluntalahti–Pohjavaara-alueella voisi miettiä koulujen yhdistämistä ja 

toimintojen keskittämistä Kontiomäkeen sekä Kuluntalahteen. Tällä hetkellä Kuluntalahti on 
täynnä (n. 125 oppilasta). Ennusteen mukaan oppilasmäärä laskee noin 100, jolloin tilaa 
aukeaa jonkin verran. Kuluntalahti on peruskorjauksen tarpeessa. Kontiomäellä noin 40 opp?

 Koulujen keskinäisen pedagogisen yhteistyön tiivistäminen tarpeellista (osaaminen ja 
työhyvinvoinnin näkökulmista)
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Toisen asteen koulutus
• Lukiokoulutus: Kaikki yhteistoiminta päättyi 31.12.2012. Lukiokoulutuksen 

kustannukset suhteessa tuloihin on ongelmana molemmilla osapuolilla. 
Mikä on erityistehtävien ja niiden rahoituksen tulevaisuus? 
”Englanninkielen ylivalta on kutistanut muita kieliryhmiä ja opetusryhmät 
ovat kaikilla pieniä. Nykymuotoisen etäopetuksen tarjoaminen 
vaihtoehtona kutistaa opetusryhmiä entisestään.

• Ammatillinen koulutus: KAOn Vuokatin toimipaikassa on 68 nuas ja 17 
aikuisopiskelijaa = 85. Henkilöstöä on 8. Asuntolatoiminta on kallista, 
erityisesti valvonnan osalta. Koulutustoiminnan jatkaminen edellyttää 
tukea sijaintikunnalta.

• Urheiluakatemia: Hyvä aihio kuntayhteistyön kehittämiseksi, Kajaanissa 
toiminta on edennyt ja vakiintumassa, mutta edelleen alkeellista 
verrattaessa Vuokatin malliin. Vuokatti–Ruka-urheiluakatemia antaa hyvän 
brändin toiminnalle ja tuo mukanaan urheilullista osaamista.

• Kuhmon ja Sotkamon vapaan sivistystyön yhteistyö (yhteinen rehtori)
• Avaukset Sotkamon kanssa: KAO / Kajaanin lukio ja Kamk Oy + Vuokatin 

urheiluopisto + Sotkamon urheilulukio? Matkailu-, terveysliikunta- ja 
huippu-urheilun kehittäminen. 
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Tekninen toimiala
Perusedellytykset
• Riittävät resurssit

 Sekä Kajaanin että Sotkamon teknisen toimen resurssit on vähennetty luontaisen 
poistuman kautta minimiin. Ilman riittäviä resursseja ja panostusta yhteistyöhön työt 
jäävät tekemättä.

• Selkeät pelisäännöt ja toimintatavat

• Lainsäädännön mukaiset toimintamuodot

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu
• Esitys: Perustetaan yhteinen liikelaitosperiaatteella toimiva yksikkö, joka vastaa 

molempien kuntien rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun 
viranomaistehtävistä. Homma voidaan hoitaa joko kuntien yhteisenä 
liikelaitoksena tai isäntäkunnan liikelaitoksena. 
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Paikkatietoyhteistyö
• Tehdään sopimus, jonka perusteella Kajaanin kaupungin paikkatietojärjestelmään 

viedään Sotkamon alueen tiedot.

• Sopimuksessa sovitaan perustietojen tallennuksesta ja tietojen päivityksestä sekä 
kustannuksista.

• Kun perustiedot on tallennettu, Sotkamon kunta voi käyttää paikkatietoja omissa 
suunnittelujärjestelmissään tai Webmap-käyttöliittymän kautta.

• Vastaavaa yhteistyötä tehdään mm. Lahden ja Turun seudulla.

Maankäytön suunnittelu
• Kajaani ja Sotkamo laativat yhdessä Kajaani–Sotkamon maankäytön ja liikenteen 

rakennemallin. Laatimiseen saadaan tukea MAL-verkostolta.

• Rakennemalli on strateginen maankäytön ja liikenteen suunnitelma, jolla ei ole 
oikeusvaikutuksia. Se toimii kuntien yhteisenä strategia-asiakirjana. 

• Rakennemalli parantaa rahoitusmahdollisuuksia Kajaani–Sotkamo-kehityskäytävän 
toteuttamiseen.

Kunnallistekniikka ja liikunta
• Perustetaan kunnallistekniikan ja liikunnan toteuttamisliikelaitos, joka toteuttaa 

molempien kuntien katu-, puisto- ja liikunta-alueiden kunnossapidon, 
rakentamisen ja rakennuttamisen tehtävät kuntien tekemien tilausten mukaisesti 
joko omana työnä tai kilpailuttamalla. 24



Vesihuolto
• Yhteinen lietejätehuolto

• Hankintayhteistyön tiivistäminen

• Vesihuollon erityistuotteet & palvelut ?

• Vesihuollon suunnittelu

• Verkkotietojärjestelmäyhteistyö

• Tekla Palvelukeskus 2007–14 ?

• Prosessinohjaus-/kaukokäyttöjärjestelmäyhteistyö

• Varautumis-/varallaoloyhteistyö

• Työvoiman, kaluston & tarvikkeiden yhteiskäyttö

• Hallintopalvelut

• Vesihuollon laskutus

• Yhteinen jätevedenpuhdistamo

• Tulevaisuudessa nykyisten uusimistarpeiden myötä
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Toteuttamismallit

• Hankinta yksityiseltä toimijalta yhteisen kilpailutuksen 
kautta – Kainuun hankintarengas

• Olemassa olevan järjestelmän laajennus
 Kolmikanta toimittajan kanssa - Tekla Palvelukeskus tms. 

• Yhteiset/yhtenevät suunnitelmat & sopimukset
 Varautumis-/varallaoloyhteistyö

• Palvelujen myynti vesihuoltolaitokselta toiselle
 Toimimista markkinoilla? – ei liikelaitoksena mahdollista?

 Kajaanin Vesi Oy – palvelujen myynti OK

 Yhteinen vesihuoltolaitos

 Loiste-yhteistyö
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