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Kokoustiedot
Aika

16.06.2014 maanantai klo 18:00 - 23:00

Paikka

Valtuusto-virastotalo, valtuustosali, Suokatu 42

Saapuvilla olleet jäsenet
Markku Rossi, puheenjohtaja (Suomen Keskusta)
Irja Sokka, 2. varapuheenjohtaja, (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Sirpa Alho-Törrönen (Kansallinen Kokoomus)
Iris Asikainen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Harri Auvinen (Vihreä liitto)
Marja Berg (Vihreä liitto)
Nelli Berg-Väänänen (Kansallinen Kokoomus), klo 18.00 - 20.30
Erkki Björk (Vihreä liitto)
Björn Cederberg (Suomen Kristillisdemokraatit), klo 18.00 - 22.20
Aleksi Eskelinen (Suomen Keskusta)
Pirjo Eskelinen (Perussuomalaiset)
Ritva Hakulinen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue), varajäsen, klo 18.00 - 21.20
Marja-Leena Hublin (Vihreä liitto), varajäsen
Atik Ismail (Vasemmistoliitto)
Isto Huttunen (Perussuomalaiset)
Pekka Kaartinen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Tiina Kaartinen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Hannu Kananen (Suomen Keskusta)
Pekka Kantanen (Kansallinen Kokoomus)
Veijo Karkkonen (Suomen Keskusta)
Kalevi Kauhanen (Kalevi Kauhasen valtuustoryhmä)
Kalle Keinänen (Vasemmistoliitto)
Antti Kivelä (Suomen Keskusta)
Kimmo Kivelä (Perussuomalaiset)
Pentti Kolari (Vasemmistoliitto)
Hilkka Kontiainen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Riitta Korhonen (Kansallinen Kokoomus), klo 18.00 - 19.50
Allu Koskinen (Kansallinen Kokoomus)
Jaakko Kosunen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Mikko Lankinen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue), klo 18.00 - 20.30
Matti Niiranen (Suomen Keskusta)
Pekka Niiranen (Kansallinen Kokoomus)
Anna Olkkonen (Suomen Keskusta)
Anne Paulo-Tuovinen (Vihreä liitto)
Sakari Pentikäinen (Suomen Kristillisdemokraatit), varajäsen
Pirkko-Liisa Piironen (Kansallinen Kokoomus), varajäsen
Esa Pitkänen (Suomen Keskusta)
Pekka Pollari (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Jukka Pulkkinen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Varpu Puskala (Suomen Keskusta)
Ilkka Raninen (Kansallinen Kokoomus)
Minna Reijonen (Perussuomalaiset)
Pauli Ruotsalainen (Perussuomalaiset) klo 18.00 – 19.30
Hetti Rytsy (Suomen Keskusta), klo 18.00 - 22.25
Olli-Pekka Ryynänen (Kansallinen Kokoomus)
Kaija Räsänen (Perussuomalaiset)
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Krista Rönkkö (Perussuomalaiset), varajäsen, klo 18.00 - 21.30
Neeta Röppänen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Annu Saukko (Suomen Keskusta)
Jukka Savolainen (Kansallinen Kokoomus)
Leila Savolainen (Suomen Keskusta)
Teija Savolainen-Lipponen (Perussuomalaiset), varajäsen klo 19.30 - 23.00
Pirjo Simonen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue), varajäsen, klo 18.00 - 22.05
Markku Söderström (Vasemmistoliitto)
Tero Taipale (Kansallinen Kokoomus)
Veikko Tiihonen (Kansallinen Kokoomus)
Tapio Tolppanen (Suomen Keskusta)
Taisto Toppinen (Kansallinen Kokoomus)
Keijo Voutilainen (Suomen Keskusta)
Eero Wetzell (Kansallinen Kokoomus)
Poissa olivat esteen ilmoittaen seuraavat jäsenet
Pirjo Hentelä-Aho
Markku Huttunen
Markku Kiljander
Sirpa Kulin
Sanna Mertanen
Sari Raassina
Erkki Virtanen
Puheenjohtaja oli kutsunut heidän tilalleen seuraavat esteettömät varajäsenet
Pirkko-Liisa Piironen
Pirjo Simonen
Sakari Pentikäinen
Ritva Hakulinen
Krista Rönkkö
Marja-Leena Hublin
Pentti Kolari
Muut saapuvilla olleet
Petteri Paronen
Jarmo Pirhonen
Markku Tervahauta
Pekka Vähäkangas
Raija Korhonen
Sirpa Lätti-Hyvönen
Vesa Toivanen

Asiat

50 - 73 §

kaupunginjohtaja
palvelualuejohtaja
palvelualuejohtaja
palvelualuejohtaja
viestintäpäällikkö
strategiajohtaja
kaupunginlakimies, pöytäkirjanpitäjä
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Allekirjoitukset
Markku Rossi
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus

Vesa Toivanen
pöytäkirjanpitäjä

Kuopiossa, 23.6.2014

Tiina Kaartinen

Olli-Pekka Ryynänen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä
Kuopiossa, kaupunginkansliassa, 24.6.2014

Vesa Toivanen
Pöytäkirjanpitäjä
Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 91 §:n mukaan ei kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 50 – 51, 53, 55 –
56, 59, 62 – 63, 65 – 67 ja 71 – 72 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Valitusosoitukset
Pöytäkirjaan liitetään valitusosoitus §:ien 52, 57 - 58, 61, 64 ja 70 osalta
liite K
seuraava valitusosoitus §:ien 68 – 69 osalta
liite L
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Käsitellyt asiat
Nro

§

Liite/
viite*

1

50 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

6

2

51 §

Pöytäkirjantarkastajat

7

3

52 §

1

Kuopion kaupungin tilinpäätös vuodelta 2013

8

4

53 §

2

Kuopion kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013

11

5

54 §

3

Kuopion kaupungin tilintarkastuskertomus vuodelta 2013, tilinpäätöksen 2013 hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

13

6

55 §

4

Henkilöstökertomus vuodelta 2013

15

7

56 §

5

Talousarvion toteutumisen seuranta tammi-huhtikuu 2014

17

8

57 §

6

Talousarviomuutokset vuodelle 2014

20

9

58 §

7-10

Kuopion palveluverkosto vuonna 2013 ja palvelut kaupunkirakenteessa vuoteen 2025

22

10

59 §

11-13

Kuopion Energia liikelaitoksen toimintojen yhtiöittäminen

25

11

60 §

14-24

Savonia-ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen

27

12

61 §

25 *

Päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen muutosehdotus

29

13

62 §

Maaningan edustajat Kuopion kaupunginvaltuustossa vuosina 2015 2016

32

14

63 §

Maaningan edustajat Kuopion kaupungin toimielimissä vuosina 2015
- 2016

34

15

64 §

Maaninka-neuvottelukunnan jäsenet

36

16

65 §

Valtuustoaloite / hankesuunnitelma Vehmersalmen palvelukeskuksen toiminnan jatkamiseksi ja asumispalvelujen turvaamiseksi lähellä palvelujen käyttäjiä

41

17

66 §

Valtuustoaloite / selvitys valtuustolle saattohoidon järjestämisen
nykytilanteesta Kuopiossa sekä suunnitelmat saattohoidon kehittämisestä sekä tilojen että palvelun sisällön osalta

49

18

67 §

Valtuustoaloite opettajien, koulunkäyntiavustajien sekä muun koulunkäyntiin liittyvän henkilöstön lomautuksista luopuminen

55

19

68 §

31-34

Asemakaavan muutos / Savolanniemen kerrostaloalueen muuttaminen rivitaloalueeksi / Pirtti 34 korttelit 73...78

57

20

69 §

35-39

Asemakaavan muutosehdotus / Särkiniemi, Halmetien täydennysrakentamisalue

61

21

70 §

40

Ylimääräinen asia / Tarkastuspäällikön viran täyttäminen

65

26-30

Otsikko

Sivu
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22

71 §

Kokouksessa jätetty valtuustoaloite / Kuopion perusterveydenhuollon kustannustehokkuuden ja perus- ja erikoissairaanhoidon saumattoman yhteistyön parantaminen

69

23

72 §

Kokouksessa jätetty valtuustoaloite / Kiusaamisen kitkeminen Kuopion kaupungin työpaikoilta, kouluista, naapuristosta, terveydenhuollosta, harrastuspaikoista, netistä

70

24

73 §

Kokouksessa jätetty valtuustoaloite / Valkeisenlammen Sairaalakadun rakennukset ja puisto on säilytettävä kaupunkilaisten yleishyödyllisessä käytössä

72

52, 57-58, 61, 64 ja 70
§

Liite K kuntalain mukainen valitusosoitus

74

68-69 §

Liite L kaupunginvaltuusto / valitusosoitus kaava-asiat

76

Muutoksenhaku
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50 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Päätösehdotus Puheenjohtaja
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

Päätös
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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51 §
Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus
Puheenjohtaja
Kv. valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kaupunginvaltuuston
pöytäkirjan.
Päätös
Valittiin Tiina Kaartinen ja Olli-Pekka Ryynänen.
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§ 52

Asianro 1868/02.02.02/2014

Kuopion kaupungin tilinpäätös vuodelta 2013

Kaupunginhallitus 31.3.2014 § 130:
Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen
Talous- ja strategiapalvelu
Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se
valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Kuopion kaupungin taseyksiköiden ja liikelaitosten tilinpäätökset on yhdistelty
ydinkaupungin tilinpäätökseen rivi riviltä sisäiset erät eliminoiden. Tilinpäätökseen sisältyy konsernitilinpäätös.
Kuntalain 68 §:n mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat kaupunginhallituksen
jäsenet ja kaupunginjohtaja. Kuntalain 69 §:n 3 momentin mukaan kaupunginhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen
käsittelystä. Tuloksenkäsittelyeriä ovat investointivarauksen, poistoeron tai
rahaston lisäykset ja vähennykset.
Tilikauden tulos ennen tuloksenkäsittelyeriä on 638.199,87 euroa ylijäämäinen. Tilikauden tuloksen jälkeen kirjataan poistoeron tuloutus suunnitelman
mukaan ydinkaupungissa 41.005,12 euroa, tilakeskuksessa 33.354,48 euroa
Kuopion Vesi liikelaitoksessa 27.069,37 euroa, Pohjois-Savon pelastuslaitoksessa 249.459,85 euroa ja, yhteensä 350.888,82 euroa.
Tuloksenkäsittelyerien jälkeen tilikauden 2013 ylijäämäksi muodostuu
989.088,69 euroa. Yhdessä tilikauden ylijäämän kanssa taseen oman pääoman edellisten tilikausien ylijäämäksi muodostuu 7.794.004,68 euroa.
Kuopion kaupungin tilikauden tulos oli 7,8 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempi. Ennakoitua parempi tulos johtuu pääosin budjetoitua suuremmista verotuloista ja satunnaisista tuloista sekä osittain vuoden aikana toteutetuista sopeutustoimenpiteistä. Budjetoitua suuremmat verotulot puolestaan aiheutuvat valtion tekemistä muutoksista kuntien saamaan jakoosuuteen ja verotilitysten aikaistamisesta. Valtio tilitti kunnille joulukuussa
jäännösveroja, jotka normaalin aikataulun mukaan olisi tilitetty tammikuussa
2014. Vuonna 2014 verotuloista siten puuttuu kyseinen erä. Positiivisesta tuloksesta huolimatta meidän on välttämätöntä jatkaa rakenteellisten ja muiden
pitkävaikutteisten sopeutustoimenpiteiden toteuttamista, jotta voimme saavuttaa tavoitteena olevan tasapainoisen talouskehityksen ja pystymme siten
vastaamaan asiakkaiden tarvetta vastaavan palvelutuotannon haasteisiin.
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Vaikutusten arviointi

Merkitään, että asia on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali.
Kuopion kaupungin vuoden 2013 tilinpäätös jaetaan esityslistan liitteenä.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh.
1. hyväksyy ja allekirjoittaa Kuopion kaupungin tilinpäätöksen vuodelta
2013 ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan
arvioitavaksi.
2. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen
valtuuston käsiteltäväksi ja esittää vuoden 2013 tuloksen käsittelystä kaupunginvaltuustolle seuraavaa:



puretaan poistoeroa 350.888,82 euroa
tilikauden ylijäämä 989.088,69 euroa siirretään taseen Oman
pääoman erään Edellisten tilikausien yli- ja alijäämä.

3. oikeuttaa talous- ja strategiapalvelun tekemään tilinpäätökseen mahdolliset tekniset korjaukset.
Päätös

Henkilöstöjohtaja Mattila ja talousarviopäällikkö Salmelainen olivat kuultavana. Kokouksessa jaettiin korjaussivut (Liite).
Valtuuston II varapuheenjohtaja Sokka poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.
Merkitään, että kh. on kokouksessaan 2.6.2014 hyväksynyt tilinpäätökseen
korjauksia, joilla ei ole vaikutusta tilikauden tulokseen. Listan mukana jaettuun tilinpäätökseen on tehty kyseiset korjaukset.

Liitteet

1

1868/2014 Tilinpäätös 2013

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kv. merkitsee tilinpäätöksen 2013 tiedoksi (asiaa koskeva päätöskäsittely on
kohdassa 5).

Päätös

Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.
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Merkittiin, että valtuutettu Pauli Ruotsalainen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana ja hänen tilalleen kokoukseen saapui seuraava esteetön varavaltuutettu Teija Savolainen-Lipponen.
Merkittiin, että valtuutettu Riitta Korhonen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.
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§ 53

Asianro 3867/00.03.00/2014

Kuopion kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013

Tarkastuslautakunta 2.6.2014 § 52:
Vt. tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen
Tarkastustoimi
Kaupunginhallitus on 31.3.2014 § 130 hyväksynyt ja allekirjoittanut Kuopion
kaupungin tilinpäätöksen vuodelta 2013 ja jättänyt sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi. Tilinpäätöskirja on lähetetty tarkastuslautakunnan jäsenille postissa 31.3.2014 ja tilinpäätöstä ja toimintakertomusta on esitelty tarkastuslautakunnalle johtavien viranhaltijoiden
toimesta 3.4.2014 § 30.
Tilinpäätökseen on tehty tuloslaskelmaan ja konsernituloslaskelmaan teknisluonteisia korjauksia, jotka on hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.5.2014.
Korjauksilla ei ole vaikutusta tilikauden tulokseen.
Kunnanhallituksen on esitettävä kuntalain 69 §:n nojalla toimintakertomuksessa selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja tarkastuslautakunnan annettava 71 §:n mukaan oma
arvionsa valtuuston tilikaudelle asettamien tavoitteiden toteutumisesta.
Tarkastuslautakunta arvioi kertomuksessaan valtuuston vuoden 2013 talousarviossa asettamien keskeisten/sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Tarkastuslautakunta arvioi lisäksi kaupungin toiminnan ja hallinnon tarkoituksenmukaisuutta. Arviointi perustuu tilinpäätöksessä ja siihen sisältyvässä toimintakertomuksessa sekä henkilöstökertomuksessa esitettyihin tietoihin, tarkastuslautakunnan arviointikäynteihin sekä
erillisiin tarkastustoimiston selvityksiin, tilintarkastajan raportteihin ja toimielinten pöytäkirjoihin.
Tarkastuslautakunta on valmistellut vuoden 2013 arviointikertomusta kokouksissaan 16.4.2014 § 36, 5.5.2014 § 42 ja 19.5.2014 § 46.

Valmistelija
Tapani Laitinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 044 718 2808

Vt. tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen
Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä arviointikertomuksen.
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Tarkastuslautakunta päättää lähettää arviointikertomuksen kaupunginvaltuustolle ja esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2013
arviointikertomuksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten.
Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastetaan tässä kokouksessa.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

2

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta

3867/2014 Arviointikertomus 2013

Kv. merkitsee tiedoksi vuoden 2013 arviointikertomuksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten.
Päätös

Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi tarkastuslautakunnan päätösehdotuksen.
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§ 54

Asianro 3870/00.03.00/2014

Kuopion kaupungin tilintarkastuskertomus vuodelta 2013, tilinpäätöksen 2013 hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Tarkastuslautakunta 2.6.2014 § 54:
Vt. tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen
Tarkastustoimi
Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tällaisia ovat tilintarkastuskertomukseen sisältyvät asiat, kuten vastuuvapauden myöntäminen.
Tilintarkastajien on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava
hyvän tilintarkastustavan mukaisesti tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.
Kuntalain 75 §:n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin
tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa
on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen
jäsenille ja johtaville viranhaltijoille (tilivelvollisille) myöntää vastuuvapaus.
Jos tilintarkastajat havaitsevat, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu
vastoin lakia ja valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon.
Kuntalain 75 § 3 kohdan mukaan tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaiset selitykset sekä
kaupunginhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.
Kaupunginhallitus on käsitellyt Kuopion kaupungin tilinpäätöstä 31.3.2014 ja
26.5.2014. Tilinpäätös osoittaa 989.088,69 euron ylijäämää. BDO Audiator
Oy vastuullisena tilintarkastajanaan Johanna Lundström, JHTT, HTM on antanut 31.5.2014 tilintarkastuskertomuksen Kuopion kaupungin vuoden 2013
hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastamisesta. Tilintarkastuskertomukseen ei sisälly kuntalain 75 §:ssä tarkoitettua tilivelvolliseen kohdistuvaa muistutusta.
Tilintarkastuskertomuksen mukaan kaupungin hallintoa on hoidettu lain ja
kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti.
Tilintarkastaja on esittänyt antamassaan tilintarkastuskertomuksessa, että tilinpäätös voidaan hyväksyä ja vastuuvapaus voidaan myöntää kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville
viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013.
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Valmistelija
Tapani Laitinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 044 718 2808

Vt. tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen
Tarkastuslautakunta päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
1) merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja
2) hyväksyy tilinpäätöksen ja
3) myöntää vastuuvapauden kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tilivelvollisille viranhaltijoille.
Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastetaan tässä kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

3

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta

3870/2014 Tilintarkastuskertomus 2013

Kv.
1) merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi
2) hyväksyy tilinpäätöksen ja
3) myöntää vastuuvapauden kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tilivelvollisille viranhaltijoille.
Päätös

Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi tarkastuslautakunnan päätösehdotuksen.
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§ 55

Asianro 2170/01.00.02/2014

Henkilöstökertomus vuodelta 2013

Kaupunginhallitus 26.5.2014 § 199:
Henkilöstöjohtaja Markku Mattila
Työnantajapalvelu
Henkilöstökertomus antaa kaupungin päättäjille, ammatilliselle johdolle ja
henkilöstölle kokonaiskuvan kaupungin henkilöstötilanteen kehityksestä ja
muutoksesta. Henkilöstökertomus sisältää tietoa mm. henkilöstön työkykyisyyden kehittymisestä. Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja suunnittelun keskeinen apuväline. Se tukee päätöksentekoa mm. työvoiman
määrän ja laadun ennakoinnissa sekä henkilöstön kehittämisessä.
Kuopion kaupunki julkaisee vuoden 2013 henkilöstötietojen osalta henkilöstökertomuksen. Tämän henkilöstökertomuksen tiedot ovat valtakunnallisesti
vertailukelpoisia. Valmistelussa ja laadinnassa on otettu huomioon KT Kuntatyönantajan antamat suositukset kertomuksen laatimisesta. Henkilöstökertomus sisältää vertailutietoa palvelualueuudistuksesta 2011 alkaen. Kertomus
on laadittu Kuopion kaupungin henkilöstöohjelman rakenteen mukaiseksi.
Vuoden 2013 henkilöstökertomuksen aineisto on kerätty ja henkilötietojärjestelmästä ja intranetissä olevasta tietovarastosta, joista tarvittava tieto löytyy
kaikilla organisaatiotasoilla. Aineisto on koottu 1.2.2014 vallinneen tilanteen
mukaan.
Henkilöstökertomus sisältää kaupungin kaikki palvelualueet, taseyksiköt ja
liikelaitokset lukuun ottamatta Kuopion Energia-liikelaitosta.
Johtopäätöksiä henkilöstökertomuksesta:
-

-

henkilöstösuunnittelu ja – seuranta on kytkettävä entistä tiiviimmin osaksi toiminnan ja talouden suunnittelua sekä seurantaa
osaamisen ja motivaation johtamisessa on vielä paljon parannettavaa ja
käyttämätöntä tuottavuuspotentiaalia
palkkausjärjestelmä on passiivinen eikä sitä käytetä johtamisen välineenä
henkilöstömenojen sopeuttaminen ja henkilöstömäärän vähentäminen toteutetaan kertaluonteisten keinojen sijaan vähentämällä työtä koko konsernissa sekä henkilöstötyön tuottavuutta lisäävillä toimenpiteillä, toiminnan kehittämisellä ja tuottavuustoimenpiteillä
yhtiöitettyjen tukipalvelujen tuottavuutta kehittämällä voidaan henkilöstö- ja muita resursseja suunnata paremmin kuntalaisille suunnattujen
palvelujen tuotantoon
tekemättömän työn kustannukset on saatu käännettyä laskusuuntaan hyvällä työhyvinvointi- ja työturvallisuusjohtamisella sekä toimintatapaa tukevalla tietojärjestelmällä
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-

työterveyshuollon palvelujen painopistettä pitää pystyä muuttamaan ennaltaehkäiseviin palveluihin
strategisen henkilöstötiedon tuottaminen ja ylipäätään henkilöstöraportoinnin kehittäminen tarvitsevat jatkuvan kehittämisresursoinnin.

Kaupungin yhteistyötoimikunta käsitteli henkilöstökertomuksen kokouksessaan 23.4.2014. Henkilöstökertomus viedään kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyyn.
Esitys

Henkilöstöjohtaja Markku Mattila
Kaupunginhallitus merkitsee henkilöstökertomuksen tiedoksi ja toteaa, että
siitä vedetyt johtopäätökset pitää ottaa huomioon kaupungin toiminnan, talouden ja henkilöstön suunnittelussa ja johtamisessa.
Valmistelija
Hannu Issakainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 017 18 2740

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh.
1. hyväksyy henkilöstöjohtajan esityksen ja
2. esittää kv:lle henkilöstökertomuksen vuodelta 2013 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin, että jäsen Taisto Toppinen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Liitteet
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2170/2014 Henkilöstökertomus 2013

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kv. merkitsee henkilöstökertomuksen vuodelta 2013 tiedoksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.
Merkittiin, että valtuutetut Mikko Lankinen ja Nelli Berg-Väänänen poistuivat
kokouksesta asian käsittelyn päätyttyä.
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§ 56

Asianro 4046/02.02.02/2014

Talousarvion toteutumisen seuranta tammi-huhtikuu 2014

Kaupunginhallitus 2.6.2014 § 213:
Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen
Talous- ja strategiapalvelu
Talous
Ennusteen mukaan ydinkaupungin toimintamenot tulevat olemaan noin
697,5 milj. euroa, joka 3,5 milj. euroa budjetoitua enemmän. Ylityksestä 2,1,
milj. euroa kohdistuu vuokrakuluihin. Merkittävimmät ylitykset aiheutuvat
kaupunkiympäristön palvelualueen budjetoimatta jääneestä pysäköintilaitoksen vuokrasta ja toteutumatta jäävän kouluverkostoratkaisun vaikutuksesta
vuokramenoihin. Asiakaspalvelujen ostojen ennakoidaan ylittyvän 1,7 milj.
euroa, josta miljoona aiheutuu erikoissairaanhoidon kustannuksista ja 0,6
milj. euroa lapsiperhepalveluiden ja vanhus- ja vammaispalveluiden asiakaspalveluiden ostoista. Palvelualuekohtaiset tiedot kulueristä, joihin ylitykset ja
säästöt kohdistuvat, ovat palvelualueiden laatimissa teksteissä kunkin palvelualueen käyttötalousosan yhteydessä.
Toimintatuotot ovat ennusteessa liki talousarvion mukaisina. Perusturvan ja
terveydenhuollon palvelualueiden sekä kasvun ja oppimisen palvelualueen
toimintatuottoihin ei ole vielä arvioitu asiakasmaksujen korotuksen vaikutusta.
Toimintakate on toteutumassa noin 3,3 milj. euroa valtuuston päättämää talousarviota heikompana. Palvelualuejohtajien ja esimiesten edellytetään etsivän keinot ja toimenpiteet raportissa esiin tulleiden määrärahaylitysten kattamiseksi ja toteuttamaan toimenpiteet yhdessä henkilöstön kanssa.
Verotuloennuste on tässä vaiheessa talousarvion mukainen. Verotulojen alkuvuoden kehitys on ollut positiivinen, mutta verotuloarvion tarkistamiseen ei
ole tässä vaiheessa perustetta. Valtionosuudet toteutuvat 1,4 milj. euroa budjetoitua pienempänä.
Tuloslaskelmaennusteen mukaan ydinkaupungin koko vuoden tulos muodostuu – 26,0 milj. euroa alijäämäiseksi, mikä on 4,0 milj. euroa talousarviota
heikompi tulos.
Pohjois-Savon pelastuslaitos arvioi tuloksensa muodostuvan 0,6 milj. euroa ja
Kuopion Vesi liikelaitos 0,2 milj. euroa budjetoitua paremmaksi ja Kuopion
Energia liikelaitos 0,4 milj. euroa budjetoitua heikommaksi. Muut taseyksiköt
ja liikelaitokset arvioivat tilikauden tuloksensa toteutuvan budjetoidun mukaisena. Siten ydinkaupungin, taseyksiköiden ja liikelaitosten yhteenlasketuksi tilikauden alijäämäksi muodostuu ennusteen mukaan – 22,6 milj. euroa,
kun talousarviossa tilikauden alijäämä on – 19,2 milj. euroa.
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Talousarvioon sisältyy talousarviovalmistelun yhteydessä yhdessä päätettyjä
sopeutustoimenpiteitä yhteensä 12,6 milj. euroa. Kaupunginvaltuuston
10.3.2014 tekemän kouluverkostopäätöksen vaikutuksesta sopeutustoimenpiteistä jää toteutumatta palvelualueen arvion mukaan 0,4 milj. euroa. Sopeutustoimenpiteisiin sisältyy henkilöstömenosäästöjä 4,6 milj. euroa. Vapaaehtoisin lomarahan vapaaksi vaihtojen ja palkattomien vapaiden kautta kertyy
säästöä n. 1,4 milj. € ja työnantajan yksipuolisin keinoin arvioidaan toteutuvan säästöjä n. 3,3 milj. €.
Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
Palvelualuejohtajien katsauksissa on selvitys kunkin palvelualueen toiminnasta, taloudesta sekä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta. Palvelualueet ovat toteuttaneet toiminnassaan asetettujen tavoitteiden toteutumista tukevia toimenpiteitä ja toimenpiteet ovat edenneet pääosin suunnitellun
mukaisesti. Tarkemmat tiedot tavoitteiden toteutumisesta on raportissa kunkin palvelualueen kohdalla.
Liikelaitosten ja taseyksiköiden johtajien katsausten perusteella talous ja toiminta ovat toteutuneet pääosin suunnitellun mukaisesti. Kuopion Energia liikelaitoksen alkuvuoden liikevaihto on toteutunut arvioitua pienempänä ja siten tulos on suunniteltua heikompi. Tuloksen arvioidaan toteutuvan koko
vuoden osalta budjetoitua heikompana. Kunkin yksikön tarkemmat tiedot
ovat raportissa.
Myös konserniyhteisöjen seurantatietojen perusteella niille asetetut tavoitteet
ovat pääsääntöisesti toteutumassa.
Seurantaraportista tuotetaan myös sähköinen aineisto, joka siirretään kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen osoitteisiin:
Santra: Toimiva kaupunki/Toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta/Talousarvio/Talousarvion seuranta
Internet: www.kuopio.fi/Kaupunkitietoa/Raportit
Vaikutusten arviointi

Merkitään, että asia on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali.
Valmistelija
Pirjo Salmelainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 017 18 2807

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. merkitsee talouden ja toiminnan seurantaa koskevan osavuosikatsauksen
tiedoksi ja toimittaa sen edelleen tiedoksi kv:lle.

Päätös

Kokouksessa jaettiin täydennys osavuosikatsaukseen, joka liitettiin pöytäkirjaan. Liite 4.
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Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.
Täydennetty seurantaraportti jaetaan esityslistan liiteaineistona.
Liitteet
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4046/2014 Alkuvuoden seurantarapaportti tammi-huhtikuu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kv. merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.
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§ 57

Asianro 4043/02.02.02/2014

Talousarviomuutokset vuodelle 2014

Kaupunginhallitus 2.6.2014 § 214:
Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen
Talous- ja strategiapalvelu
Käyttötalous
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta esittää musiikkikeskuksen toimintamenoihin 174.303 euron lisäystä. Esitys perustuu musiikkikeskuksen 3vuotisbudjetointimalliin, jonka mukaan edellisen vuoden toimintakatteen alitus voidaan seuraavan vuoden toimintakulujen lisäykseksi. Muutos heikentää
toimintakatetta vastaavasti..
Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta esittää 445.203 euron toimintatuottojen ja –kulujen vähennystä, jotka kohdistuvat Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille tuotettuihin ensihoitopalveluihin.
Investoinnit
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta esittää kaupunginteatterin ja musiikkikeskuksen radiotaajuuksien muuttumisesta aiheutuvien langattomien
radiomikrofonien hankintaan 131.383 euron määrärahan lisäystä ja vastaavasti hankintaan saadun avustuksen 131.383 euron tulonlisäystä. Lisäksi kaupunginteatterin valo- ja äänitekniikan hankintaan esitetään 510. 000 euron
määrärahan lisäystä. Vastaavasti hankintaan saatu avustus, joka on budjetoitu
tilakeskuksen investointiosaan tuloksi, siirretään hyvinvoinnin edistämisen
palvelualueen investointiosaan tuloksi.
Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta esittää vuoden 2013 keskeneräisten kalustohankintojen määrärahaa 143.454 euroa siirrettäväksi vuodelle
2014 kalustohankintojen loppuunsaattamiseksi.
Tilakeskus esittää vuoden 2013 keskeneräisten perusparannushankkeiden
määrärahaa siirrettäväksi vuodelle 2.780.058 euroa 2014 hankkeiden loppuunsaattamiseksi. Teatteri-investointiin varattua määrärahaa esitetään pienennettäväksi 2.700.000 euroa. Tuloarviota esitetään pienennettäväksi
762.000 euroa, koska budjetoituun OPM:ltä teatteri-investointiin anottuun
avustukseen saatiin kielteinen päätös.
Talousarviomuutosten vaikutuksesta ydinkaupungin toimintamenot talousarviossa kasvavat 0,2 milj. euroa, joten toimintakate heikkenee vastaavasti ollen
-582,3 milj. euroa. Talousarviomuutosten jälkeen ydinkaupungin tilikauden
tulos muodostuu – 22,2 milj. euroa alijäämäiseksi ja koko kaupungin tulos
19,4 milj. alijäämäiseksi. Kaupungin talousarvion nettoinvestointimenot kasvavat 1,5 milj. euroa ja ovat talousarviomuutosten jälkeen 56,4 milj. euroa.
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Esityslistan liitteenä jaetaan yksityiskohtaisempi erittely talousarviomuutoksista.
Vaikutusten arviointi

Merkitään, että asia on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali.
Valmistelija
Pirjo Salmelainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 017 18 2807

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. esittää talousarviomuutokset kv:lle hyväksyttäväksi.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Liitteet
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Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

4043/2014 Talousarviomuutokset 2014

Kv. hyväksyy talousarviomuutokset.
Päätös

Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.
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§ 58

Asianro 813/10.00/2014

Kuopion palveluverkosto vuonna 2013 ja palvelut kaupunkirakenteessa vuoteen 2025

Kaupunginhallitus 2.6.2014 § 212:
Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen
Strateginen maankäytön suunnittelu
Kuopion palveluverkosto 2013 ja palvelut kaupunkirakenteessa vuoteen 2025
-selvitystyössä tarkastellaan Kuopion kaupungin palveluverkoston nykytilannetta, toimintaympäristöä ja haasteita. Lisäksi työssä esitetään Kuopion tavoitteellinen palvelurakenne sekä palveluverkostoa koskevia strategisen tason
tulevaisuuden tavoitteita aina vuoteen 2025 saakka. Työ liittyy vahvasti kaupungin kasvuun ja kehitykseen, talouden tervehdyttämiseen ja tuottavuuden
parantamiseen sekä parhaillaan myös valmisteilla olevaan kaupunkirakennesuunnitelmaan. Koko palveluverkostoa koskevia selvityksiä ja suunnitelmia
laadittiin Kuopiossa hyvinkin aktiivisesti 1970-1990-luvuilla, mutta viimeisen
reilun kymmenen vuoden aikana ei strategisen tason kokonaistarkastelua ole
tehty.
Palveluverkostoselvityksen tavoitteena on antaa tiivis kokonaiskuvaus Kuopion tämän hetkisestä fyysisestä palveluverkostosta sekä visioida tulevaisuuden
palveluverkostoa ja palvelujen asemaa kaupunkirakenteessa asuntotuotannon
uudet kasvusuunnat ja vanhojen alueiden täydennysrakentaminen huomioiden. Tarkastelu pyrkii osaltaan vastaamaan Kuopion ajankohtaisiin haasteisiin eli kuinka nykyisessä toimintaympäristössä sovitetaan yhteen niukkenevat kuntatalouden resurssit, väestönkasvu ja sen voimakas alueellinen muutos, vanhusväestön määrän kasvu sekä palveluverkosto. Kuopion palveluverkostolta vaaditaan tulevina vuosina aiempaa enemmän tehokkuutta ja tuottavuutta, mikä väistämättä tarkoittaa palvelujen kokoamista monipuolisemmiksi ja suuremmiksi kokonaisuuksiksi suurempien asuntoalueiden palvelukeskuksiin.
Selvityksessä nykyverkoston tarkasteluajankohtana on vuosi 2013 ja tavoitevuosi on 2025. Koko Kuopion osalta esitetään tavoitteellinen palveluverkosto
ja sen palvelukeskukset / palvelukampukset vuoteen 2025. Lisäksi esitetään
palveluverkoston kaupunkirakenteeseen liittyviä yleistavoitteita sekä erillisten
palvelujen verkostojen osalta strategisen tason yleislinjauksia ja -tavoitteita.
Selvitys toimii ohjeellisena kaupungin fyysisen palveluverkoston perusteena ja
yksityiskohtaisemman suunnittelun apuvälineenä.
Palveluverkostoselvitystyötä on valmisteltu Kuopion kaupungin konsernipalvelujen Strategisen maankäytön suunnittelussa ja yhteistyössä kaupungin
palvelualueiden kanssa. Työtä ovat ohjanneet yleiskaavajohtaja Juha Romppanen sekä strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen.
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Selvitys esiteltiin kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa marraskuussa 2013. Sen jälkeen vuoden 2014 alussa työ oli lausuntokierroksella, jonka lisäksi se oli netissä kommentoitavana kuukauden ajan. Kommentointimahdollisuudesta tiedotettiin kaupungin asukas- ja kyläyhdistyksiä ajatuksella, että
yhdistykset esittäisivät halutessaan mielipiteitä työhön.
Selvitykseen saatiin yhteensä seitsemän lausuntoa ja kymmenen kannanottoa.
Kannanotoista suurin osa koski maaseutukyliä. Lausuntojen ja kannanottojen
perusteella selvitykseen on tehty muutamia tekstimuutoksia ja -lisäyksiä,
mutta keskeiset strategiset päälinjaukset ja tavoitteet säilyivät hyvin ennallaan. Muutokset on kerrottu koosteessa, johon on koottu kaikki lausunnot ja
kannanotot sekä niihin laaditut vastaukset. Lisäksi selvitykseen on lisätty kaksi lukua, joista toinen kuvaa selvitysprosessin etenemistä (luku 1.) ja toinen
vaikutusten ennakkoarviointia (luku 6.).
Esitys

Esitän, että kaupunginhallitus merkitsee saadut lausunnot ja kannanotot vastauksineen tiedoksi ja hyväksyy Kuopion palveluverkosto vuonna 2013 ja palvelut kaupunkirakenteessa vuoteen 2025 -selvityksen sekä esittää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Valmistelija
Juha Romppanen
Sirpa Lätti-Hyvönen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. 017 18 5410
puh. 044 718 2132

Kaupunkisuunnittelija Katri Hiltunen on kokouksessa läsnä vastaamassa kysymyksiin.
Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. merkitsee saadut lausunnot ja kannanotot vastauksineen tiedoksi ja hyväksyy Kuopion palveluverkosto vuonna 2013 ja palvelut kaupunkirakenteessa vuoteen 2025 -selvityksen sekä esittää sen edelleen kv:lle hyväksyttäväksi.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.
Merkittiin, että kaupunkisuunnittelija Katri Hiltunen sel0sti asiaa kokouksessa. Hiltunen poistui kokouksesta asian käsittelyn päätyttyä klo 15.08.
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813/2014 Selvitykseen saadut lausunnot, kannanotot ja niihin annetut
vastaukset sekä selvitykseen tehdyt muutokset
813/2014 Kuopion palveluverkosto vuonna 2013 ja palvelut kaupunkirakenteessa vuoteen 2025
813/2014 Perustelut
813/2014 Äänestys kv. 16.6.2014
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Edellä mainittuja liitteitä ei jaeta uudelleen niille, jotka ovat saaneet ne kaupunginhallituksen esityslistan mukana.
Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kv. hyväksyy Kuopion palveluverkosto vuonna 2013 palvelut kaupunkirakenteessa -selvityksen.

Päätös

Keskustelun kuluessa valtuutettu Aleksi Eskelinen ehdotti valtuutettujen Marja Bergin ja Antti Kivelän kannattamana, että selvityksen kappaleeseen 4.5
Palveluverkoston tavoitetila kaupunkialueen ulkopuolella sivulle 52 taulukkoon Palvelutasot ja väkimäärät kahden kilometrin etäisyysvyöhykkeellä lisätään Hirvilahti tasolle Lähipalveluja ja vastaava muutos tehdään sivun 53
karttaan (kuva 13). Perustelut liitteenä 9.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti asiassa äänestettäväksi siten, että ne, jotka ovat
kaupunginhallituksen ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat
valtuutettu Eskelisen ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus
hyväksyttiin yksimielisesti.
Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 29 jaa-ääntä ja 27 eiääntä kolmen valtuutetun ollessa poissa, joten kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen ehdotuksen. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä 10.
Puheenjohtaja totesi vielä, että hyväksytyksi on siten tullut asian otsikon mukaisesti Kuopion palveluverkosto vuonna 2013 ja palvelut kaupunkirakenteessa vuoteen 2025.

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

5/2014

25 (77)
59 §

16.06.2014

§ 59

Asianro 3896/00.01.00/2014

Kuopion Energia liikelaitoksen toimintojen yhtiöittäminen

Kaupunginhallitus 2.6.2014 § 215:
Syyskuun 1. päivänä 2013 voimaan tulleen kuntalain muutoksen johdosta
kuntien on annettava kilpailutilanteessa markkinoilla hoitamansa tehtävät
osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi
(yhtiöittämisvelvollisuus, kuntalaki 2a §). Yhtiöittämisvelvollisuudelle annettu
siirtymäaika päättyy 31.12.2014.
Kuopion Energia-liikelaitoksen toimintaa harjoitetaan lainsäädännön määrittelemällä tavalla kilpailutilanteessa markkinoilla, joten yhtiöittämisvelvollisuus koskee liikelaitoksen toimintoja. Kaupunginvaltuuston tulee tämän johdosta päättää lainsäädännön edellyttämällä tavalla liikelaitoksen toiminnan
yhtiöittämisestä vuoden 2014 loppuun mennessä.
Kaupunki on valinnut energialiikelaitoksen yhtiöittämisselvityksen laatijaksi
kilpailutuksen jälkeen Pöyry Oyj:n. Yhtiöittämisselvityksen tuloksia esiteltiin
kaupunginvaltuuston iltakoulussa 19.5.2014. Yhtiöittämisselvityksessä on tarkasteltu kuutta vaihtoehtoista energialiiketoimintojen organisointimallia, joita ovat:
1. Yhtenäinen energiakonserni
2a. Kaukolämpöliiketoiminta osaksi Kuopion Energia Oy:tä (Kaukolämpö
yhdistetään liiketoimintayksiköksi Kuopion Energia Oy:öön ja sähköverkko
jatkaa liikelaitoksena)
2b. Kaukolämpöliiketoiminta osaksi Kuopion Energia Oy:tä (Kaukolämpö
yhdistetään liiketoimintayksiköksi Kuopion Energia Oy:öön ja sähköverkko
yhtiöitetään)
3a. Itsenäinen yhtiöitetty Kaukolämpö Oy (Kaukolämpö yhtiöitetään - muu
rakenne nykyinen)
3b. Itsenäinen yhtiöitetty Kaukolämpö Oy (Kaukolämpö yhtiöitetään ja sähköverkko Kuopion Energia Oy:n tytäryhtiöksi)
4. Kaksi energiayhtiötä (Kuopion Energia -liikelaitoksen yhtiöittäminen)
Kaikissa esillä olleissa vaihtoehdoissa lähtökohtana on, että yhtiöt ovat täysin
Kuopion kaupungin tai sen omistamien yhtiöiden omistuksessa ja että lainsäädännön edellyttämät toiminnallisen eriyttämisen vaatimukset täytetään.
Kaupunginjohtaja on asettanut energiatoimintojen yhtiöittämistä valmistelevan työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella toimintojen yhtiöittämistä
koskeva esitys toimielinpäätöksentekoa varten siten, että lainsäädännön edellyttämät toimenpiteet voidaan toteuttaa 31.12.2014 mennessä. Työryhmän
puheenjohtajana toimii palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen. Toimintojen yhtiöittämistä koskeva valmistelutyö tehdään yhteistyössä Kuopion Energia liikelaitoksen ja Kuopion Energia Oy:n kanssa. Kaupunginvaltuusto päättää
vuoden 2014 loppuun mennessä energiatoimintojen organisointimallista.
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Esityslistan liiteaineistona jaetaan vertailutietoa energialiiketoimintojen organisointivaihtoehdoista
Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. esittää kv:lle, että
1. energiatoimintojen yhtiöittämisvalmisteluja jatketaan ensisijaisesti yhtenäisen energiakonsernin pohjalta (yhtiöittämisselvityksen vaihtoehto 1) ja
2. valtuusto päättää vuoden 2014 loppuun mennessä lopullisesta energiatoimintojen organisointimallista.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.
Merkittiin, että kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Sari Raassina poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Liitteet

11
12
13

3896/2014 Energialiiketoimintojen yhtiöittäminen
3896/2014 Perustelut
3896/2014 Äänestys kv. 16.6.2014

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kv. päättää, että
1. energiatoimintojen yhtiöittämisvalmisteluja jatketaan ensisijaisesti yhtenäisen energiakonsernin pohjalta (yhtiöittämisselvityksen vaihtoehto 1) ja
2. vuoden 2014 loppuun mennessä päätetään lopullisesta energiatoimintojen
organisointimallista.

Päätös

Keskustelun kuluessa valtuutettu Kalle Keinänen ehdotti valtuutettu Kalevi
Kauhasen kannattamana, että Kuopion Energian monopolitoimintoja ei Pöyryn esittämällä tavalla tarpeettomasti yhtiöitetä. Perustelut liitteenä 12.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti asiassa äänestettäväksi siten, että ne, jotka ovat
kaupunginhallituksen ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat
valtuutettu Keinäsen ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus
hyväksyttiin yksimielisesti.
Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 53 jaa-ääntä ja 2 eiääntä neljän valtuutetun ollessa poissa, joten kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen ehdotuksen. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä 13.
Merkittiin, että varavaltuutettu Ritva Hakulinen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

5/2014

27 (77)
60 §

16.06.2014

§ 60

Asianro 2912/00.01.00/2014

Savonia-ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen

Kaupunginhallitus 26.5.2014 § 198:
Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen
Talous- ja strategiapalvelu
Kuntayhtymänä toimivien ammattikorkeakoulujen tulee hakea toimilupaa
15.9.2014 mennessä. Savonia-ammattikorkeakoulun toimilupa edellyttää toiminnan yhtiöittämistä 1.1.2015 mennessä. Jäsenkuntien edustajat ovat yhdessä kuntayhtymän edustajien kanssa valmistelleet vuoden 2014 aikana ammattikorkeakoulun toimintojen yhtiöittämistä.
Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 24.3.2014 ja päätti ilmoittaa
alustavana kantanaan kuntayhtymälle, että Kuopion kaupunki voi hyväksyä
luonnosvaiheessa olleen osakassopimuksen periaatteet.
Neuvotteluja ammattikorkeakoulutoimintojen yhtiöittämisestä on jatkettu
kevään 2014 aikana. Savonia-ammattikorkeakoulu on lähettänyt jäsenkunnille ammattikorkeakoulutoiminnan yhtiöittämistä koskevat asiakirjat toimielinten päätöksiä varten. Savonia-ammattikorkeakoulu Oy:n osakkaiksi tulevia jäsenkuntia pyydetään hyväksymään 17.6.2014 mennessä kaikki yhtiöittämiseen liittyvät sopimukset ja asiakirjat.
Esityslistan liiteaineistona jaetaan Savonia-ammattikorkeakoulun toiminnan
yhtiöittämistä koskevat asiakirjat.
Esitys

Esitän kh:lle ja edelleen kv:lle, että se hyväksyy Savonia-Ammattikorkeakoulu
Oy:n osakassopimuksen ja Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1.1.2015 alkaen.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. hyväksyy talousarviopäällikön esityksen.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Liitteet

14
15
16
17

2912/2014 Saatekirje Savonia kuntayhtymä
2912/2014 Savonia-ammattikorkeakoulu Oy:n osakassopimus
2912/2014 Perussopimuksen vertailu vanha ja uusi
2912/2014 Yhtiöjärjestys 1.1.2015 lukien
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18
19
20
21
22
23
24

Päätösehdotus

2912/2014 Yhtiöjärjestys
2912/2014 Perustamissopimus
2912/2014 Selvitys kiinteistöistä
291272014 Talous- rahoitus- ja investointiselvitys omistajakunnille
2912/2014 Selvitys osakepääoman ja sen jakautumisesta
2912/2014 Talous- rahoitus- ja investointiselvitys omistajakunnille oy ja
ky
2912/2014 Savonia-ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen, kh. 9.6.2014
§ 28

Kaupunginhallitus
Kv. hyväksyy Savonia-ammattikorkeakoulun Oy:n osakassopimuksen ja Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän perussopimuksen muutokset
1.1.2015 alkaen.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että valtuutetuille oli tämän asian käsittelyä varten jaettu ote kaupunginhallituksen pöytäkirjasta 9.6.2014 § 28, jossa kaupunginhallitus oli merkinnyt osakassopimuksen 8.2 kohtaa koskevan muutoksen tiedoksi ja päättänyt ilmoittaa muutoksesta 16.6 kokoontuvalle kaupunginvaltuustolle. Liite 24.
Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen päätösehdotuksen kaupunginhallituksen 9.6.2014 § 28 päätöksessä mainituin täsmennyksin.
Merkittiin, että varavaltuutettu Pirjo Simonen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.
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§ 61

Asianro 3613/05.15.02/2013

Päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen muutosehdotus

Kaupunginhallitus 2.6.2014 § 218:
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä:
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän hallitus ja yhtymävaltuusto ovat
valmistelleet kuntayhtymän perussopimuksen muuttamista. Muutostarve johtuu kuntaliitosten myötä jäsenkunnissa tapahtuneista muutoksista sekä toimintaympäristön muutoksesta.
Kuntalain 79 §:n mukaan kuntayhtymän perussopimusta voidaan muuttaa,
jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien kuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Päätöksen perussopimuksen muuttamisesta tekevät jäsenkuntien valtuustot, joissa asia päätetään normaaliin tapaan enemmistöpäätöksellä
kuntalain 59 §:ää noudattaen.
Luonnos uudeksi Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimukseksi on ollut jäsenkunnissa lausuntokierroksella keväällä 2013.
Toivomme jäsenkuntien kaupungin-/kunnanvaltuustojen päätöstä perussopimuksen muuttamisesta 31.5.2014 mennessä.
Lausunto 8.5.2014
mielenterveysjohtaja Heimo Viinamäki:
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä on pyytänyt lausuntoa Kuopion kaupungilta, joka on yksi kuntayhtymän jäsenkunta, päivitettävästä perussopimuksesta. Perussopimus tulisi voimaan 1.1.2014 ja edellinen päivitys on tehty
1.1.1997.
Olen mielenterveysjohtajan ominaisuudessa tutustunut sopimusluonnokseen
ja esitän hyväksyttäväksi perussopimuksen muutokset / lisäykset.
Samassa yhteydessä todetaan kuitenkin, että Kuopion kaupungin käyttö
vuonna 2012 on ollut hyvin vähäistä (15 palvelupäivää), Nilsiä ja Maaninka
eivät tätä palvelua ole vuonna 2012 käyttäneet lainkaan.
Esityslistan liiteaineistona jaetaan uusi perussopimusluonnos ja viiteaineistona voimassa oleva sopimus.
____
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Kuntalain 84 §:n mukaisesti jäsenkunta voi erota kuntayhtymästä. Jos muuta
ei ole perussopimuksessa sovittu, eroaminen tapahtuu valtuutettujen toimikauden päättyessä jäsenkunnan ilmoitettua eroamisesta toimikauden päättymistä edeltävän kalenterivuoden loppuun mennessä.
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimusluonnoksen 19 §:n
mukaisesti mikäli kunta eroaa kunta yhtymästä, sille ei yhtymävaltuuston
päätöksellä suoritettaisi kunnan osuutta peruspääomasta tai osaa siitä, ellei
yhtymävaltuusto niin päätä. Mikäli muut kunnat eivät lunasta eroavan jäsenkunnan pääomaosuutta, alennettaisiin pääomaa. Peruspääomaosuuden korvaukselle ei maksettaisi korkoa.
Oikeuskirjallisuudessa on kiinnitetty huomiota siihen, että kuntayhtymästä
eroavan jäsenkunnan kannalta on olennaista, että sillä on oikeus saada korvaus osuudestaan kuntayhtymän varoihin erotilanteessa. Korvauksen määrän
osalta on huolehdittava siitä, etteivät muut jäsenkunnat saa perusteetonta
etua kuntayhtymästä eroavan kunnan kustannuksella. Vaikka kuntayhtymän
perussopimuksen mukaan olisi mahdollista, että koko eroavan kunnan peruspääomaosuutta ei korvattaisikaan, niin kohtuullinen korvaus on kuitenkin
suoritettava. ”Nollakorvausta” ei pidetä erotilanteessa oikeuskirjallisuuden
mukaan lainmukaisena. (Harjula-Prättälä, Kuntalaki - tausta ja tulkinnat,
Helsinki 2012, sivu 671).
Edellä mainittu tulisi ottaa huomioon myös muutettaessa Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimusta.
Perussopimusta muutettaessa tulisi lisäksi huomioida, että Maaningan kunta
liittyy osaksi Kuopion kaupunkia 1.1.2015 lukien, joten Maaningan kunta tulisi poistaa perussopimusluonnoksen 2 §:stä (jäsenkunnat).
Valmistelija
Heikki Vienola
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. 017 18 2021

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. esittää kv:lle, että se
1. ei hyväksy Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen
muutosta perussopimuksen 19 §:n osalta ja
2. hyväksyy muilta osin Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen muutokset.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.
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Liitteet

25

3613/2013 Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimusluonnos

Viiteaineisto

1

3613/2013Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kv.
1. ei hyväksy Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen
muutosta perussopimuksen 19 §:n osalta ja
2. hyväksyy muilta osin Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen muutokset.

Päätös

Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.
Puheenjohtaja totesi, että esityslistan sivulla 25 mainittu perussopimuksen
voimaantulopäivä korjataan kirjoitusvirheenä olemaan 1.1.2015.
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§ 62

Asianro 3209/00.00.01.00/2014

Maaningan edustajat Kuopion kaupunginvaltuustossa vuosina 2015 - 2016

Kaupunginhallitus 19.5.2014 § 176:
Kuopion ja Maaningan yhdistymishallitus 5.5.2014 § 9:
Valtioneuvosto on 13.3.2014 tehnyt päätöksen Kuopion kaupungin ja Maaningan kunnan yhdistymisestä. Maaningan kunta lakkaa ja yhdistyy Kuopion
kaupunkiin. Päätös perustuu Kuopion kaupunginvaltuuston ja Maaningan
kunnanvaltuuston 12.11.2012 hyväksymään yhdistymissopimukseen. Päätös
tulee voimaan 1.1.2015.
Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin yhdistymissopimuksen mukaan
yhdistyneen kunnan valtuusto muodostetaan kuntajakolain 24 §:n 3 momentin mukaisesti. Yhdistyneen kunnan valtuustoon on tultava vähintään neljäsosa yhdistyvän kunnan valtuutetuista.
Yhdistymissopimuksessa on sovittu valtuustojen yhdistyvän osittain yhdistyneen kunnan valtuustoksi kunnallisvaalikauden loppuun kestäväksi toimikaudeksi. Yhdistyneen kunnan valtuustoon tulee 6 valtuutettua Maaningan
kunnan valtuutetuista. Valtuutetut määräytyvät heille edellisissä kunnallisvaaleissa vaalilain 89 §:n mukaisesti annettujen vertauslukujen suuruuden
mukaisessa järjestyksessä. Myös varavaltuutetut määräytyvät heille edellisissä
kunnallisvaaleissa annettujen vertauslukujen suuruuden mukaisessa järjestyksessä.
Kuntajakolain 89 §:n perusteluissa todetaan, että yhdistyneen kunnan valtuuston varavaltuutetut valitaan aina samasta vaaleissa edustettuna olleesta
ryhmästä kuin varsinainen valtuutettu. Käytännössä varavaltuutetuiksi tulevat yhteisvaltuuston ulkopuolelle jääneet entiset valtuutetut.
Kuntalain 11 §:n mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen
kunnallisvaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi.
Maaningan kunnanvaltuusto on nimennyt Maaningan ja Kuopion yhdistyneen kunnan valtuuston seuraavat jäsenet:
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Valtuutetut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Häiväläinen Jorma
Mensonen Heikki
Parviainen Marjatta
Punkki Pia
Tolonen Pauli
Rantonen Saana

kesk.
kesk.
kesk.
ps.
kesk.
sdp.

Varavaltuutetut puolueittain järjestyksessä:
1.
2.
3.
4.

Päätösehdotus

Ville Blom
Auli Pääkkönen
Antti Pylkkönen
Aila Tähtinen

kesk.
kesk.
kesk.
kesk.

1. Jari Kuosmanen
2. Jorma Kaunisaho

ps.
ps.

1. Eija Pietarinen
2. Matti Solehmainen

sdp.
sdp.

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Yhdistymishallitus merkitsee asian tiedoksi ja esittää sen edelleen tiedoksi
kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös

Yhdistymishallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. esittää kv:lle, että kv. merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kv. merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.
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§ 63

Asianro 3209/00.00.01.00/2014

Maaningan edustajat Kuopion kaupungin toimielimissä vuosina 2015 - 2016

Kaupunginhallitus 19.5.2014 § 177:
Kuopion ja Maaningan yhdistymishallitus 5.5.2014 § 10:
Valtioneuvosto on 13.3.2014 tehnyt päätöksen Kuopion kaupungin ja Maaningan kunnan yhdistymisestä. Maaningan kunta lakkaa ja yhdistyy Kuopion
kaupunkiin. Päätös perustuu Kuopion kaupunginvaltuuston ja Maaningan
kunnanvaltuuston 12.11.2012 hyväksymään yhdistymissopimukseen. Päätös
tulee voimaan 1.1.2015.
Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin yhdistymissopimuksen mukaan
yhdistyneen kunnan hallinto järjestetään Kuopion kaupungin 1.1.2015 voimassa olevan hallintomallin mukaisesti. Maaningan kunnasta tulee palvelualueiden lautakuntiin (vetovoimaisuuden palvelu aluetta lukuun ottamatta)
yksi edustaja ja varaedustaja puhe- ja läsnäolo-oikeudella kuntien yhdistymisestä 1.1.2015 alkaen valtuustokauden loppuun saakka
Kuopion palvelualueiden lautakunnat ovat:







Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Kasvun ja oppimisen lautakunta
Kaupunkirakennelautakunta
Perusturva- ja terveyslautakunta
Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Tarkastuslautakunta

Maaningan kunnanvaltuusto esittää Kuopion kaupunginvaltuustolle, että
Kuopion palvelualueiden lautakuntiin valitaan vuosiksi 2015 – 2016 seuraavat
edustajat ja varaedustajat:
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta:
edustaja
Raimo Haapalainen

varaedustaja:
Hanna Jaakkola

Kasvun ja oppimisen lautakunta:
edustaja:
Aila Tähtinen

varaedustaja:
Antti Pylkkönen

Ympäristö- ja rakennuslautakunta:
edustaja:
Minna Kukkonen

varaedustaja:
Aki Siidorow
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Perusturva- ja terveyslautakunta:
edustaja:
Merja Rekonen

varaedustaja:
Jaana Eskelinen

Kaupunkirakennelautakunta:
edustaja:
Matti Solehmainen

varaedustaja:
Jarkko Rantonen

Tarkastuslautakunta:
edustaja:
Aarne Blom

Päätösehdotus

varaedustaja:
Marko Huttunen

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Yhdistymishallitus merkitsee asian tiedoksi ja esittää sen edelleen tiedoksi
kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös

Yhdistymishallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. esittää kv:lle, että kv. merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kv. merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.
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§ 64

Asianro 3220/00.00.01.00/2014

Maaninka-neuvottelukunnan jäsenet

Kaupunginhallitus 19.5.2014 § 178:
Kuopion ja Maaningan yhdistymishallitus 5.5.2014 § 11:
Maaningan kunnanvaltuusto päätös 14.4.2014 § 21:
Valtioneuvosto on 13.3.2014 tehnyt päätöksen Kuopion kaupungin ja Maaningan kunnan yhdistymisestä. Maaningan kunta lakkaa ja yhdistyy Kuopion
kaupunkiin. Päätös perustuu Kuopion kaupunginvaltuuston ja Maaningan
kunnanvaltuuston 12.11.2012 hyväksymään yhdistymissopimukseen. Päätös
tulee voimaan 1.1.2015.
Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin yhdistymissopimuksen mukaan
Kuopion kaupunki perustaa Maaningan alueella toimivan erillisen toimielimen, Maaninka-neuvottelukunnan, jonka toiminta käynnistyy yhdistymisen
voimaantullessa.
Neuvottelukunta osallistuu asiantuntijaelimenä Maaningan aluetta koskevien
päätösten ja asioiden valmisteluun, hyväksyy osaltaan Maaningan aluetta
koskevien EU- ynnä muiden kehittämishankkeiden toteutusjärjestyksen sekä
tekee kaupunginhallitukselle talousarviota ja alueen investointeja koskevia
esityksiä. Neuvottelukunta toimii myös Maaningan alueelle perustettavien tai
aluetta muutoin koskevien kehittämishankkeiden ohjausryhmänä.
Lisäksi neuvottelukunnan tehtäviin kuuluu:
-

yhdistymissopimuksen valvonta ja lausunnon antaminen sen toteutumisesta kaupunginhallitukselle
paikalliset tapahtumat ja niiden järjestäminen
kansalaiskuulemiset ja –foorumit
yleinen lausunto- ja aloiteoikeus paikallisiin asioihin liittyen (esim. kaavat, toimintojen ja palveluiden budjettiesitykset, rakennusjärjestykset, yksityistieavustusten kohdentamistavoitteet)
antaa vuosittainen arvio Maaningan alueen kehityksestä ja palveluiden
tilasta kaupunginvaltuustolle

Neuvottelukunta ja kaupunginhallitus voivat pitää tarpeen vaatiessa yhteiskokouksia ajankohtaisista asioista. Lisäksi neuvottelukunta osallistuu Maaningan alueella mahdollisesti järjestettävien kaupunginhallituksen ja lautakuntien kyselytuntitilaisuuksien järjestämiseen yhteistoiminnassa kaupunginhallituksen ja lautakuntien kanssa.
Kuopion kaupunki varaa vuosittain talousarviossaan tarvittavan määrärahan
neuvottelukunnan toiminnan kulujen kattamiseen ja kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien, kylä- kotiseutu- ja asukasyhdistysten
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toiminnan sekä harrastus- ja liikuntatoiminnan edistämiseen Maaningan alueella. Vuosina 2015 - 2017 tämä määräraha on 50 000 euroa/vuosi.
Neuvottelukuntaan tuotavien asioiden valmistelijaksi ja neuvottelukunnan
esittelijäksi nimetään nykyisin Maaningan kunnan palveluksessa oleva tai
Maaningan alueella asuva viranhaltija.
Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyy neuvottelukunnalle oman toimintasäännön. Kuopion kaupunginvaltuusto valitsee neuvottelukuntaan 10 jäsentä
ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Neuvottelukunta muodostetaan
Maaningan alueen asukkaista. Esityksen Maaninkaneuvottelukunnan jäsenistä tekee Maaningan kunnanvaltuusto vuoden 2014 aikana.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto tekee esityksen
Maaninka-neuvottelukuntaan valittavista 10 jäsenestä ja henkilökohtaisista
varajäsenestä Kuopion kaupunginvaltuustolle.
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto tekee esityksen
Kuopion kaupunginvaltuustolle Maaninka-neuvottelukunnan puheenjohtajasta ja esittelijästä.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Käsittely:

Jorma Häiväläinen esitti neuvottelukuntaan valittavaksi seuraavat jäsenet ja
henkilökohtaiset varajäsenet:
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Antti Pylkkönen
Hanna Jaakkola
Auli Pääkkönen
Marjatta Parviainen
Eija Pietarinen
Jarkko Rantonen
Marko Huttunen
Kai Valta
Aarne Blom
Merja Rekonen

Ville Blom
Eeva-Liisa Tikkanen
Tarja Pylkkönen
Minna Kukkonen
Saana Rantonen
Matti Solehmainen
Kati Heikura
Jari Kuosmanen
Esa Manninen
Jouni Piirainen

Lisäksi Häiväläinen esitti neuvottelukunnan puheenjohtajaksi Marjatta Parviaista ja esittelijäksi Ritva Rytköstä.
Jari Kuosmanen esitti neuvottelukunnan puheenjohtajaksi Aarne Blomia.
Puheenjohtaja totesi, että Maaninka -neuvottelukunnan puheenjohtajaksi on
tehty kaksi ehdotusta, ja että asia on ratkaistava vaalilla. Vaali suoritettiin suljettuna lippuvaalina.
Suoritetussa vaalissa annettiin 20 ääntä, jotka jakautuivat seuraavasti:
Aarne Blom
Marjatta Parviainen

11 ääntä
9 ääntä
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Valtuusto esittää Kuopion kaupunginvaltuustolle, että Maaninka- neuvottelukuntaan valitaan seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Antti Pylkkönen
Hanna Jaakkola
Auli Pääkkönen
Marjatta Parviainen
Eija Pietarinen
Jarkko Rantonen
Marko Huttunen
Kai Valta
Aarne Blom, pj.
Merja Rekonen

Ville Blom
Eeva-Liisa Tikkanen
Tarja Pylkkönen
Minna Kukkonen
Saana Rantonen
Matti Solehmainen
Kati Heikura
Jari Kuosmanen
Esa Manninen
Jouni Piirainen

Lisäksi valtuusto esittää Kuopion kaupunginvaltuustolle, että Maaninka neuvottelukunnan puheenjohtajaksi valitaan Aarne Blom ja esittelijäksi Ritva
Rytkönen.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Yhdistymishallitus esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että
1.

Maaninka- neuvottelukuntaan valitaan seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Antti Pylkkönen
Hanna Jaakkola
Auli Pääkkönen
Marjatta Parviainen
Eija Pietarinen
Jarkko Rantonen
Marko Huttunen
Kai Valta
Aarne Blom, pj.
Merja Rekonen

Ville Blom
Eeva-Liisa Tikkanen
Tarja Pylkkönen
Minna Kukkonen
Saana Rantonen
Matti Solehmainen
Kati Heikura
Jari Kuosmanen
Esa Manninen
Jouni Piirainen

2. Maaninka -neuvottelukunnan puheenjohtajaksi valitaan Aarne Blom ja
esittelijäksi Ritva Rytkönen ja
3. Maaninka - neuvottelukuntaan valitaan varapuheenjohtaja.
Päätös

Yhdistymishallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. Jäsen Auli Pääkkösen ehdotuksesta yhdistymishallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että
Maaninka-neuvottelukuntaan valitaan varapuheenjohtajaksi Marjatta Parviainen.

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

5/2014

39 (77)
64 §

16.06.2014

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. ehdottaa kv:lle, että
1.

Maaninka- neuvottelukuntaan valitaan seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Antti Pylkkönen
Hanna Jaakkola
Auli Pääkkönen
Marjatta Parviainen
Eija Pietarinen
Jarkko Rantonen
Marko Huttunen
Kai Valta
Aarne Blom, pj.
Merja Rekonen

Ville Blom
Eeva-Liisa Tikkanen
Tarja Pylkkönen
Minna Kukkonen
Saana Rantonen
Matti Solehmainen
Kati Heikura
Jari Kuosmanen
Esa Manninen
Jouni Piirainen

2. Maaninka -neuvottelukunnan puheenjohtajaksi valitaan Aarne Blom, varapuheenjohtajaksi Auli Pääkkönen ja esittelijäksi Ritva Rytkönen.
Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kv. päättää, että
1. Maaninka- neuvottelukuntaan valitaan seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Antti Pylkkönen
Hanna Jaakkola
Auli Pääkkönen
Marjatta Parviainen
Eija Pietarinen
Jarkko Rantonen
Marko Huttunen
Kai Valta
Aarne Blom, pj.
Merja Rekonen

Ville Blom
Eeva-Liisa Tikkanen
Tarja Pylkkönen
Minna Kukkonen
Saana Rantonen
Matti Solehmainen
Kati Heikura
Jari Kuosmanen
Esa Manninen
Jouni Piirainen

2. Maaninka -neuvottelukunnan puheenjohtajaksi valitaan Aarne Blom, varapuheenjohtajaksi Auli Pääkkönen ja esittelijäksi Ritva Rytkönen.
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Päätös

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen päätösehdotuksen kohdassa
2 on kirjoitusvirhe ja Maaninka-neuvottelukunnan puheenjohtajaksi x) ehdotetaan valittavaksi yhdistymishallituksen esityksen mukaisesti Marjatta Parviainen.
Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen päätösehdotuksen puheenjohtajan toteamin korjauksin.
x) Korjataan kirjoitusvirheenä: varapuheenjohtajaksi
24.9.2014
Vesa Toivanen
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§ 65

Asianro 8095/05.17.01/2013

Valtuustoaloite / hankesuunnitelma Vehmersalmen palvelukeskuksen toiminnan jatkamiseksi ja asumispalvelujen turvaamiseksi lähellä palvelujen käyttäjiä

Kaupunginhallitus 19.5.2014 § 186:
Valtuustoaloite 13.11.2013
Erkki Virtanen ja 10 muuta valtuutettua:
Kaupunginjohtajan 17.2.2012 nimeä hankeryhmä valmisteli hanketta, jonka
ensisijaisena tavoitteena oliselvittää hoiva-asumispalvelujen järjestäminen
edelleen Vehmersalmella lähipalveluna.
Työryhmä on 7.3.2013 jätetyssä raportissaan päätynyt esittämään, että hanke
toteutettaisiin ns. ARA-mitoituksella (isommat asunnot). Hankkeen koko olisi
tällöin 947 m2, sisältäen 16 asuntoa sekä muut tarvittavat palvelukeskuksen
toimi- ja tekniset tilat. Rakennus on mahdollista sijoittaa entisen
kunnanviraston tontille, joka rakennus on nyt Tilakeskuksen purkukohteena.
ARA avustaa näitä asumispalveluhankkeita. Avustuksen suuruus Vehmersalmen hankkeen osalta olisi täysimääräisesti myönnettynä, asumispalvelujen
osuudesta laskettuna jopa 40 %.
Hanketta käsiteltiin 14.5.2013 Perusturva- ja terveyslautakunnassa. Esittelijän
päätösesityksen mukaan lautakunta hylkäsi äänestyksen jälkeen koko hankkeen. Toteuttamista kannatti 4 lautakunnan jäsentä.
Mainittakoon, että vehmersalmelaisille järjestetyssä kuntalaistilaisuudessa
2012 luvattiin, että yllä oleva hanke toteutetaan, korvaamaan asumispalvelujen ja muiden hoivapalvelujen tilantarvetta. Tuolloin oli tiedossa, että Kirnumäen vuodeosasto loppuu ja siellä olevat vanhukset ja vammaiset sijoitetaan
muualle. Kyseinen vuodeosasto ja sen yhteydessä oleva hoivakoti Vehmus lopettavat toimintansa vuoden 2013 lopussa.
Hankeryhmä on erinomaisella tavalla suunnitellut hanketta kampustyyppiseksi yksiköksi. Toteutuessaan Vehmersalmen palvelukeskus tulisi olemaan yksi osa Kuopion Vanhusten hoivapalveluiden Koillisen alueen
asumispalveluja, joka toimisi kotihoidon paikallisena tukikohtana. Vuonna
2012 Vehmersalmella oli 232 yli 75-vuotiasta ja väestöennusteen mukaan on
arvioitu, että väestömäärä emo ikäryhmän kohdalla säilyy.
Hankesuunnitelmassa on hahmoteltu, että Kansalaisopisto ja erilaiset järjestöt voisivat järjestää toimintaa palvelukeskuksen monitoimitilassa.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että yllämainittu hanke otetaan uuteen käsittelyyn.
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Maaliskuussa 2013 valmistunut hankeryhmän työ antaa erinomaisen mahdollisuuden hankkeen toteuttamiseksi. Järkevintä olisi, että kiinteistön rakennuttaa ja omistaa kaupungin oma yhtiö Niiralan Kulma Oy. Tällöin hankkeeseen
ei sitoudu peruskaupungin investointirahoja. Kaupunki joutuu tuolloin tekemään riittävän pitkän vuokrasopimuksen tilojen vuokraamisesta (ns. jälleenvuokraus). Se ei ole ongelma, eikä riski kaupungille, koska asumispalvelujen
tarve on kiistaton ja koska tahansa väestötilastollisesti osoitettavissa.
Perusturva- ja terveyslautakunta 18.3.2014 § 25
Kuopion kaupungin valtuuston kokouksessa 11.11.2013 on 11 valtuutettua jättänyt kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 2 luvun 5§:n mukaisen valtuustoaloitteen ”Hankesuunnitelman Vehmersalmen palvelukeskuksen toiminnan
jatkamiseksi ja asumispalvelujen turvaamiseksi lähellä palvelun käyttäjä” uudelleen käsittelemiseksi.
Vehmersalmen entisen palvelukeskuksen toiminta on päättynyt vuoden 2013
loppuun. Palvelukeskuksen toiminnan päättymistä ja palvelukeskuksen palvelujen järjestämistä on käsitelty perusturva- ja terveyslautakunnan kokouksissa 20.3.2012 ja 19.6.2012. Palvelukeskuksen toimintaa korvaavien palvelujen
järjestämistä on käsitelty perusturva- ja terveyslautakunnan kokouksessa
19.6.2012. Kaupunginjohtaja nimesi erillisen hanketyöryhmän 11.7.2012 selvittämään palvelutuotannon järjestämistä asumispalvelujen osalta Vehmersalmella. Työryhmän toimeksianto oli tehdä selvitys 31.1.2013 mennessä.
Hankeselvitys, vuokra-asuntojen tarjonta ja palvelujen nykytilanne
Hankeselvitys
Hanketyöryhmä esitti perusturva- ja terveyslautakunnan kokouksessa
22.1.2013 hankesuunnitelman vaihtoehdot, jotka olivat:
1. Päiväkeskuksen tontin ja rakennusten hyödyntäminen
2. Terveyskeskuksen tontin ja rakennusten hyödyntäminen
3. Toimintakeskuksen/Virastotalon tontin ja rakennusten hyödyntäminen
4. Uudisrakennus jollekin edellä mainituista tonteista.
Yllämainittujen vaihtoehtojen kesken vertailtiin nykyisen rakennuskannan
hyödyntämistä, tontin sijaintia ja soveltuvuutta tai vaihtoehtoisesti uudisrakennusta eri tonttivaihtoehdoille. Olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämisessä haasteena oli ja on edelleen nykyisten rakennusten paloluokka, joka
teknisten asiantuntijoiden mukaan edellyttää palomuurien rakentamista, mikäli nykyisiä rakennuksia laajennetaan.
Vertailun jälkeen työryhmä päätyi ehdottamaan ratkaisua, jossa rakennettaisiin uudisrakennus nykyiselle toimintakeskuksen/virastotalon tontille. Perusteena ratkaisulle oli, että tällöin saavutettaisiin tehokkaampi tilankäyttö verrattuna vanhan rakennuskannan hyödyntämiseen. Nykyisen virastotalon/toimintakeskuksen tontti soveltuu myös parhaiten uudisrakentamisen
kohteeksi. Tontin hyödyntäminen edellytti ja edellyttää edelleen poikkeamista
nykyisestä asemakaavasta.
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Kokouksessaan 22.1.2013 perusturva- ja terveyslautakunta päätti, että hanketyöryhmä jatkaa valmistelua uudisrakennusvaihtoehdon pohjalta nykyiselle
toimintakeskuksen/virastotalon tontille. Uudisrakentamista tutkittiin kahden
vaihtoehdon pohjalta. Vaihtoehdot sisälsivät tila- ja kustannuslaskelman
Asumisen rahoittamisen ja kehityskeskuksen (ARA) mukaisilla mitoilla sekä
pienemmillä, aluehallintoviraston (AVI) hyväksymillä huone- ja tilamitoituksilla.
ARAn mukaiset huonekoot ovat yhden hengen huoneiden osalta wc- ja suihkutiloineen 25 m2 ja kahden hengen huoneiden osalta 45m2. Vastaavasti
AVIn vähimmäismitoitus yhden hengen huoneen osalta suihkutiloineen on
19m2 ja kahdenhengen huoneen osalta 24m2. ARA-mitoituksella rakennuksen pinta-ala kasvaa noin 150m2 verrattuna AVIn vähimmäismitoituksiin.
Perustamiskustannusten osalta ARAn tuen mahdollistavan mitoituksen mukaiset laskennalliset kustannukset olisivat olleet 3 313 000,00 € ja pienemmän vähimmäismitoituksen mukaiset rakennuskokonaisuuden kustannukset
2 724 000,00 €. ARA-vaihtoehdon mukaiseen rakennukseen on siis mahdollista hakea avustusta, jota tyypillisesti myönnetään n. 25 – 40% kohteen laajuudesta ja kustannuksista sekä vuokran kohtuullisuudesta sekä erityisryhmään kuuluvan vuokranmaksukyvystä riippuen. Rahoitus edellyttää sitoutumista ko. palvelutuotannon järjestämiseen kyseisessä kiinteistössä useiden
vuosikymmenien ajaksi. Rakennuskustannukset ovat tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksin 2014 tammikuun tilaston mukaan nousseet 1,0 % vuoden 2013 vastaavasta eli tällä indeksillä arvioituna olisivat ARA-kohteen kustannukset nykyisin n. 3 350 000,00 € ja pienemmän, AVIn, huonekoon mukaisen rakennuksen kustannukset n. 2 750 000,00 €.
Käyttökustannusten osalta ARA-mitoitukset täyttävän hankkeen arvioidut
kustannukset olivat vuositasolla 318 984,00 € ja pienemmän, AVIn edellyttämien vähimmäismitoitusten mukaisen rakennuksen käyttökustannukset
284 839,00 € vuodessa. Käyttökustannusten arvioinnissa on käytetty tilastokeskuksen tammikuun 2014 kuluttajahintojen vuosimuutosta joka on 1,6 %.
Tällä indeksillä tarkistettuna käyttökustannukset olisivat ARA-kohteen mitoituksilla nyt n. 325 000,00 €/v ja pienemmän mitoituksen kohteella n.
290 000,00 €/v.
Palvelutuotannon kustannukset (henkilöstö- ja muine kuluineen) palveluasumisena/ tehostettuna palveluasumisena ovat ko. kohteeseen n. 720 00,00
€/vuosi henkilö- ja muine kustannuksineen vuoden 2013 kustannustasolla.
Vuoden 2014 tammikuun kuluttajahintojen vuosimuutoksella tarkistettuna
olisivat toiminnan kustannukset n. 730 000,00 €.
Tehdyn selvityksen perusteella hanketyöryhmä päätyi uudisrakennusvaihtoehdoissa ARA-avustuskohteen kannalle. ARA-tukea voidaan hakea investointiavustuksena tai korkotukilainana. Hakuaika investointiavustuksille
päättyy vuosittain loka-marraskuussa. Korkotukilainalle on jatkuva haku.
Vehmersalmen hanketyöryhmän selvitystä uudisrakennusvaihtoehdon osalta
käsiteltiin perusturva- ja terveyslautakunnan kokouksessa 14.5.2013, jolloin
lautakunta päätti äänestyksen jälkeen lopettaa hankkeen jatkoselvityksen,
koska alueen ikäihmisten palvelut kyetään järjestämään ilman ympärivuorokautista asumispalvelua. Lautakunnan jäsenistä neljä (4) kannatti hankkeen
toteuttamista.
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Vuokra-asuntojen tarjonta ja tilanne 19.2.2014
Valtuustoaloitteen pohjalta on edellä mainittua hankeselvitystä täydennetty
arvioimalla ja selvittämällä Vehmersalmen alueen vuokra-asuntokantaa ja
toimijoita. Vehmersalmella vuokra-asuntoja järjestää Niiralan kulma Oy ja
Vehmersalmen vanhustenkotiyhdistys. Niiralan kulmalla on Vehmersalmen
alueella useita vuokrataloja. Vierumäentien (rakennettu vuosina 1986 ja
1990), Pentinpolun (rakennettu 1991) ja Saittajärventien (rakennettu 1988)
asunnot ovat rakennusaikansa mukaisia rivitaloasuntoja, joihin on tehty normaalit ylläpito korjaukset. Rakennukset ovat pääosin hyvässä kunnossa.




Metsärinteentien kiinteistö on entinen paloasema, jota kunta on jo ennen Niiralan Kulman omistajuutta korjannut ja tehnyt lisää asuntoja.
Kiinteistön kunto on kohtalainen
Lempääläntiellä sijaitsevat asunnot ovat pieniä asuntoja, jotka on peruskorjattu vuonna 2009
Miettiläntien asunnot ovat kaksioita ja kolmioita, jotka on peruskorjattu
vuonna 2008.

Vehmersalmen vanhustenkotiyhdistyksellä on 8 vuokrataloa, joissa on yhteensä 35 asuntoa, jotka sijaitsevat urheilukentän laidalla ja terveysasemaa
vastapäätä Vehmersalmen keskustassa. Lempääläntien asunnot on rakennettu
vuonna 1979, Salmentien asunnot 1984 ja Laivarannantien asunnot 1991.
Kohteissa on tehty ylläpitokorjauksia, muttei peruskorjauksia. Kohteet edellyttävät muutostöitä mm. esteettömyyden näkökulmasta.
Vuokra-asuntojen ottaminen hoivakäyttöön
Asuntojen käyttötarkoituksen muutos on haasteellista. Hoivakäyttöön suunniteltujen asuntojen osalta edellytetään automaattisen sammutuslaitteiston
(sprinklaus) järjestämistä asukkaiden poistumis- ja pelastusturvallisuuden
varmistamiseksi. Kiinteistöjen paloluokitus on P3, joten pelkällä sprinklauksen järjestämisellä ei paloluokitusta voi muuttaa vaan luokituksen muuttaminen edellyttää mittavia muutostöitä.
Rakennuskanta edellyttää kuntokartoitusta, jossa huomioidaan uusi käyttötarkoitus. Käyttötarkoituksen muutos edellyttää myös aluehallintoviranomaisen lupaa.
Kiinteistöjen käyttötarkoituksen muutos ja toiminnan järjestäminen edellyttää myös neuvottelujenkäynnistämistä kiinteistöjen omistajien kanssa. Mahdolliset muutos- ja korjaustöihin liittyvät investoinnit edellyttävät lisäksi pitkäaikaisiin sitoumuksiin kiinteistöjen omistajien kanssa.
Ikäihmisten väestöosuuden kehittyminen ja palvelujen nykytilanne Vehmersalmella
Vehmersalmen ikärakenne on Kuopion vanhinta, asukkaiden keski-ikä on 48
vuotta. Alueen asukkaista on yli 75 vuotta täyttäneitä 240. Luonnollinen väestönmuutos on negatiivinen. Vehmersalmelle tulisi Ikäystävällinen strategiavuosille 2009 – 2013 mukaan järjestää vuosina 2014 – 2030 säännöllistä
kotihoitoa 14 % eli noin 40:lle, tavallista palveluasumista 5:lle, tehostettua/välimuotoista palveluasumista 14:lle yli 75-vuotiaalle asukkaalle. Omaishoidon tarve Vehmersalmella on 4 - 5 % eli 13 - 14 asiakkaalle. Tavoitteena on,
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että Vehmersalmella yli 75-vuotiaita kotona asuvia asukkaita on noin 250.
Palvelujen suunnittelussa tulee huomioida, että Vehmersalmelaisia asukkaita
käy keskimäärin 1-2 henkilöä kuukaudessa yhteispäivystyksessä ja Kuopion
kaupungin sairaaloissa on samoin noin 2 asukasta. Kuopion kaupungin strategian mukaisesti Vehmersalmen yli 75-vuotiaiden asukkaiden palvelut järjestetään aluekampusmallinmukaisesti (Vehmersalmen kampus).
Palvelut järjestetään asteittain siten, että vuoden 2014 alusta aloitetaan tehostettu kotihoito ja Vehmersalmen päiväkeskuksessa sijaitsevassa kotihoitokeskuksessa ennalta ehkäisevät, kotona asumista tukevat palvelut. Samalla hyödynnetään kotihoitokeskuksen välittömässä läheisyydessä ja Vehmersalmen
urheilukentän läheisyydessä olevien normaalien ikäihmisille sopivien asuntojen keskittymiä järjestää palvelut keskitetysti. Lisäksi otetaan suunnittelussa
mukaan Riistaveden palvelukeskuksen tilojen käyttö sekä yksityisten hoitokotien kuten Roinilan ja Kortejoen käyttö.
Vehmersalmen kampus
Vehmersalmen kampus tulee olemaan siis yksi Kuopion aluekampuksista.
Kampuksen ydin on kotihoitokeskus, jossa on tehostetun kotihoidon tukikohta, sekä kuntalaisille järjestettävien ennalta ehkäisevien toimintojen ja kotona
asumista tukevien palvelujen keskus. Ydinalueen välittömässä läheisyydessä
on 4 asuntoa, joista 1 on tällä hetkellä vuokralla sekä vastapäätä on Vehmersalmen vanhustenkotiyhdistyksen ylläpitämä kiinteistö Vannila, jossa on 20
asuntoa. Kyseisissä asunnoissa asuu tällä hetkellä 70 vuotta täyttäneitä 11
henkilöä, joista kotihoidon säännöllisten palvelujen piirissä on neljä. Lempelässä, joka sijaitsee Vehmersalmen urheilukentän läheisyydessä, on 14 asuntoa. Asunnoissa asuu tällä hetkellä viisi henkilöä, joista säännöllisen kotihoidon palvelujen piirissä on kolme (3). Asuntoja vuokrataan muillekin kuin
vanhuksille. Niiralan Kulma Oy:n asunnoissa on kolme henkilöä, jotka kuuluvat säännöllisen kotihoidon palvelujen piiriin. Lisäksi läheisyydessä on keskus, missä sijaitsee kauppa, apteekki, kirjasto, pankki, 2 yksityistä ruokaravintolaa. Kun päiväkeskukseen järjestetään matalan kynnyksen toimintaa, muodosta tämä tyypillisen aluekampuskokonaisuuden.
Tehostettu kotihoito
Tehostettu kotihoito toimii kaupungin omana toimintana kello 7 -22 ja kello
22 – 7 välisenä aikana Esperi Care Oy:n tuottamana turvapalveluna. Barona
Oy:n Vehmersalmella toteuttamat palvelut ovat siirtyneet vuoden 2014 alusta
kaupungin omaksi tuotannoksi. Tehostetun kotihoidon henkilöstömäärä tulee olemaan 9 työntekijää. Aamuvuoron vahvuus arkena on 3 työntekijää ja
viikonloppuna 2. Iltavuorossa on aina 2 työntekijää. Vehmersalmen kotihoidossa työskenteli vuonna 2013 6 työntekijää ja 3 työntekijää siirtyi Vehmuksen hoitokodista sen toiminnan päätyttyä vuoden 2013 loppuun mennessä.
Säännöllisen kotihoidon piiriin kuuluvia asiakkaita on Riistavedellä ja Vehmersalmella yhteensä 80. Pitkien välimatkojen vuoksi keskeistä on, että Riistavesi ja Vehmersalmi toimivat tiiviissä yhteistyössä ikäihmisten hoidon turvaamiseksi. Riistavedenkotihoidon muututtua 1.1.2014 Kuopion kaupungin
omaksi toiminnaksi toimii siellä 5 työntekijää. Vaikka Riistaveden ja Vehmersalmen kotihoidon tiimit toimivat omina tiimeinä, toimivat ne joustavasti yli
rajojen henkilöstön siirtyessä joustavasti tiimistä toiseen ja Vehmersalmen ja
Riistaveden asiakkaiden käynnit suunnitellaan logistisesti järkevästi.
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Turvapuhelinpalvelut
Vehmersalmelle tarjottavat turvapuhelinpalvelut tuottaa tällä hetkellä Esperi
Oy. Turvapuhelinasiakkaita on alueella tällä hetkellä noin 15. Esperi Oy tuottaa myös turvapuhelinpalveluun liittyvät auttajakäynnit klo 19.00 – 7.00 välisenä aikana ja kotihoidon henkilökunta kello 7.00 - 19.00.
Kotihoitokeskus
Vehmersalmen päiväkeskus sijaitsee Laivarannantie 1:ssä. Vehmersalmen
päiväkeskuksessa on kotihoidon 2 toimistotilaa, sosiaalitila, saunatilat ja keittiö sekä monitoimitila.. Päiväkeskuksen yhteydessä on 4 asuntoa, joista tällä
hetkellä on 1 asunto vuokrattu. Kotihoitokeskus tulee toimimaan päiväkeskuksen tiloissa. Kotihoitokeskus toimii kotihoidon tukikeskuksena sekä ennalta ehkäisevien toimintojen ja kotona asumista tukevien palvelujen keskuksena. Kotihoitokeskuksessa toimivat asukastupa, kaupungin järjestämä päiväkeskustoiminta, avoin vertaisohjaajien ja vapaaehtoisten kuten järjestöjen
toiminta yhteistyössä. Kotihoitokeskuksessa toimii kahvila. Kotihoitokeskus
on yhteisöllinen vehmersalmelaisten kokoontumispaikka ns. matalan kynnyksen tila
Asukastupatoiminta
Kotihoitokeskuksen asukastupa toiminta tapahtuu kumppanuusmallin mukaisesti. Vehmersalmella on asukastuvan tarve noussut esiin kaupungin edustajien ja asukkaiden yhteisissä keskustelutilaisuuksissa. Kotihoitokeskus toimii monipuolisena yhteiskäyttötilana, jossa toiminta järjestetään yhteistyössä
kaupungin yhteisö- ja toimintakeskus palveluiden, hyvinvointipalvelualueen
järjestämän asukastupatoiminnan, yksityisten yrittäjien palveluiden, kaupungin koordinoiman vapaaehtois- ja vertaistoiminnan ja muiden kolmannen
sektorin esimerkiksi järjestöjen kanssa.
Asukastupa tilana on matalan kynnyksen paikka, jonne on mahdollista tulla
tapaamaan muita ihmisiä. Asukastuvan henkilöstö huolehtii tuvan toiminnasta ja samalla auttaa ja tukee asiakkaita arjen asioissa. Asukastupa on auki arkisin kello 8 -16 ja silloin siellä toimivat kahvilapalvelut. Siellä voi lukea päivän lehdet, käyttää tietokonetta / Internet-pistettä, saada juttuseuraa sekä
osallistua järjestettyihin yhteisiin ryhmiin. Muina aikoina tupa on yhdistysten
sekä harraste- ja vertaisryhmien käytettävissä. Toiminta ja tilojen käyttö on
lähtökohtaisesti ilmaista.
Kotona asumista tukevat hyvinvointipalvelut
Vehmersalmen kotihoitokeskuksen sijainti lähellä alueen ikääntyville suunnattuja asuntoja mahdollistaa kotihoidon palveluiden tarveperusteista tuottamista tukevan teknologian käytön alueella. Tällä tarkoitetaan ensisijaisesti
kotihoidon palveluiden piiriin kuuluvien asiakkaiden terveydentilan etäseurantaa ja siinä tapahtuviin muutoksiin reagoimista. Nopea reagointi (esim.
kotona asuvan asiakkaan kaatuminen) on mahdollista suorittaa henkilökunnan toimesta noin reilun kilometrin säteellä kotihoitokeskuksesta. Vehmersalmella tuetaan asiakkaiden kotona asumista erityisesti hyödyntäen hyvinvointiteknologiaa. Hyvinvointiteknologia palveluista tehdään erillinen suunnitelma. Siinä huomioidaan henkilöstön resurssointi, käytössä olevat teknologiaratkaisut sekä uudet teknologiaratkaisuvaihtoehdot ja niiden toimivuus
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maaseutualueella. Näitä ovat mm. hyvinvointirannekkeet, etäläsnäolosovelluslaitteet kuten hyvinvointi-tv, palvelu-tv jne, henkilöpaikantimet ja Menumat-ateria-automaatti.
Vehmersalmen kotihoitokeskuksessa teknologiaa voidaan hyödyntää asukastupatoiminnan tukemiseen tavalla, joka tukee myös ikääntyvien ennaltaehkäisevien palveluiden järjestämistä Vehmersalmella kuten hyvinvointikioskin
palveluiden ja terveysmittausten tarjoaminen etäläsnäolon mahdollistavan
tekniikan avulla, etäläsnäolon kautta tuotetut virikepalvelut (esim. ohjattu
jumppatuokio ostopalveluna tai oppilaitosyhteyden kautta), Iäkkäiden ohjatut
Skype-puhelut kaukana asuville omaisille, kotona asumista tukevien apuvälineiden koekäytön ja käyttöön liittyvän opastuksen tarjoaminen, fyysisesti aktivoivat tai sosiaalisuutta tukevat pelit. Teknologian hyödyntäminen osana
asukastupatoimintaa edellyttää toiminnasta vastaavien tahojen sitouttamista.
Synergiaedut syntyvät ensisijaisesti teknologiakustannusten jakautumisesta
eri toimijoille ja teknologiapalveluiden käytön synnyttämien asiakasvirtojen
kautta.
Yhteenveto
Asumisen palvelutuotantoa järjestettäessä tulee Vehmersalmella harkita ensisijaisesti palvelujen järjestämistä yksityisen/Kuopion oman konsernirakentamisen näkökulmasta. Asukkaiden asumisen tulisi perustua suoriin asumisen palveluja tuottavan toimijan välisiin vuokrasopimuksiin ja irrottaa omaksi
prosessikseen. Asukkaiden palvelut järjestettäisiin jatkossa Vehmersalmen
kampuksessa kotihoitokeskusmallin mallin mukaisesti. Ko. mallin mukaisella
palvelutuotannon järjestämisellä kyetään vastaamaan Vehmersalmen ikäihmisten palvelutarpeeseen ja järjestämään laadukkaat hyvinvointipalvelut.
Kaupungin taloudellinen tilanne, alueen väestön ikärakenteen kehittymisen ja
tulevien palvelutarpeiden sekä nykyisen palvelutuotannon järjestämisen näkökulmasta ei perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueen hankkeena
asumispalvelujen järjestäminen ole tarkoituksenmukaista. Nykyinen vuokraasuntokanta tulisi hyödyntää remontoimalla asunnot vanhusten asumiseen
soveltuviksi, esteettömiksi ja turvateknisin ominaisuuksin varustetuiksi asunnoiksi.
Valmistelija
Pekka Savolainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. 044 718 3340

Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta
Perusturva- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se saattaa valtuuston tietoon yllä olevan selvityksen valtuustoaloitteesta koskien
hankesuunnitelmaa Vehmersalmen palvelukeskuksen toiminnan jatkamiseksi
ja asumispalvelujen turvaamiseksi lähellä palvelujen käyttäjiä.

Päätös

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan
ehdotuksen.
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Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. esittää kv:lle saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kv. merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.
Merkittiin, että valtuutettu Björn Cederberg poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.
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§ 66

Asianro 1792/06.00.00/2014

Valtuustoaloite / selvitys valtuustolle saattohoidon järjestämisen nykytilanteesta Kuopiossa sekä suunnitelmat saattohoidon kehittämisestä sekä tilojen että palvelun sisällön osalta

Kaupunginhallitus 2.6.2014 § 220:
Perusturva- ja terveyslautakunnan kokous 10.5.2014
Kaupunginvaltuuston kokouksessa 14.3.2014 on jätetty kaksi valtuustoaloitetta ko. aiheeseen liittyen
1. Kokoomuksen, Sosiaalidemokraattisen, Kristillisdemokraattien ja Vihreiden valtuustoryhmät jättivät 10.3.2014 päivätyn seuraavasti kuuluvan valtuustoaloitteen (asianro 1792/2014):
”Hyvään elämään kuuluvat oleellisina osina turvattu vanhuus ja arvokas kuolema. Hyvä ja riittävästi saatavilla oleva nykyaikainen saattohoito on oleellinen osa hyvää elämää. Saattohoidolla tarkoitetaan vaikeasti sairaan ihmisen
oireiden mukaista hoitoa, mukaan luettuna riittävä kivunlievitys.
Saattohoitoon siirrytään, kun parantavasta hoidosta on järkevää luopua. Hoitojen jatkaminen vain lisäisi henkilön kärsimyksiä, ilman että taudin etenemiseen enää kyetään vaikuttamaan. Saattohoitopalveluita voidaan antaa sekä
kotona asuville että kodinomaisissa laitosoloissa.
Me allekirjoittaneet valtuutetut sekä valtuustoryhmät esitämme, että valtuustolle valmistellaan ja tuodaan käsiteltäväksi selvitys saattohoidon järjestämisen nykytilanteesta Kuopiossa sekä suunnitelmat saattohoidon kehittämisestä
sekä tilojen että palvelun sisällön osalta.
Saattohoito on inhimillisesti arvokasta ja oikeata toimintaa, silloin kun parantavaa hoitoa ei voida enää tarjota. Hyvin järjestetty saattohoito säästää myös
sekä perusterveydenhuollon, että erikoissairaanhoidon kustannuksia.”
2. Sirpa Kulin jätti itsensä ja 11 muun valtuutetun allekirjoittaman
seuraavasti kuuluvan valtuustoaloitteen (asianro 1789/2014):
”Kuopion kaupungin järjestämä saattohoidon tukiyksikkö kuuluu osastokokonaisuuteen, joka toimii Harjulan sairaalan Kivelän kiinteistössä katutasossa. Osastolla on 14 vuodepaikkaa, 6 kpl 2 hengen huoneita ja 2 kpl1 hengen
huoneita, näistä toinen huone on erittäin pieni. Siihen sopii käytännössä vain
potilassänky. Toinen 1 hengen huone on muutettu 2 hengen huoneesta, mikä
mahdollistaa omaisen läsnäolon, esimerkiksi yöpymisen. Muut 6 huonetta
ovat aivan liian ahtaita 2 hengen huoneiksi. Potilassänkyjä erottaa vain potilaspöydän levyinen tila. Näkymät ikkunoista ulos ja sisään ovat esteettömät,
joten siis ohikulkijat näkevät suoraan potilashuoneisiin. Näkösuojia on koetettu laittaa. Osastolla on pieni parveke, jossa näkymät paikoitusalueelle, WCja peseytymistilat ovat kaukana potilashuoneista, joihin heikomman potilaan
on vaikea mennä. Päiväsali on pieni ja potilaan siirtyminen sängyllä mahdo-
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tonta. Osastonhoitajalla ei ole omaa kansliaa, mikä on hankalaa. Osastonsihteerin huone ei ole tukiyksikön tiloissa. Sairaalateologilla ei ole osastolla rauhallista tilaa tavata potilaita ja omaisia.
Kanslia osastolla on kolmen osaston yhteinen, mikä aiheuttaa runsasta, ylimääräistä liikehdintää osastolla. Kahvihuonetta käyttää myös useampi tiimi ja
kulku tapahtuu osaston kanslian kautta. Lääkehoitohuone on ahdas ja epäkäytännöllinen. Vainajien siirto osastolta Harjulassa sijaitsevaan kylmiöön on
hankalaa, koska reitillä kulkee paljon pieniä lapsia mennessään hammashoitoon. Osaston vieressä on juhlasali, jossa on päiväsaikaan paljon erilaisia tilaisuuksia, vainajien siirto myös tuolloin tuottaa vaikeuksia.
Se, että osastolla on 6 kpl 2 hengen huoneita, ei ole inhimillistä saattohoidossa olevan kannalta. Luonnollisesti tuottaa suuria vaikeuksia päättää kuka saa
1 hengen huoneen.
Saattohoitopotilaan on saatava turvallinen, rauhallinen tila, jossa voi omaisten, läheisten, tukihenkilöiden, hoitohenkilöstön kanssa puhua avoimesti ja
halutessaan saa oman rauhansa. Näillä nyt olemassa olevilla järjestetyillä tämä ei inhimillisellä tavalla toimi. Samoin osastonhoitajien on saatava työskentelyyn rauha, ilman ylimääräistä liikehdintää.
Me allekirjoittaneet valtuutetut vaadimme, että Kuopion kaupunki aloittaa välittömästi selvitystyön sopivan tilan löytämiseksi, jossa saattohoito voidaan
järjestää pikaisesti asianmukaisella, saattohoidossa olevaa kunnioittavalla tavalla.”
Ylilääkäri Tuija Jääskeläisen selvitys:
Saattohoidon teemavuosi mm. yhteisvastuukeräyksen kohteena, on odotetusti
herättänyt sekä valtakunnallisesti että paikallisesti kiinnostusta saattohoidon
tilanteeseen.
Toinen valtuustoaloitteista esittää valmisteltavaksi ja valtuuston käsittelyyn
tuotavaksi saattohoidon järjestämisen nykytilannetta Kuopiossa sekä suunnitelmaa saattohoidon kehittämisestä sekä tilojen että palvelun sisällön osalta.
Toinen aloitteista vaatii selvitystyötä sopivan tilan, jossa saattohoito voidaan
järjestää pikaisesti asianmukaisella ja saattohoidossa olevaa kunnioittavalla
tavalla, löytämiseksi.
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Kuopion saattohoidon kehittyminen
Kuopion kaupunki on pitänyt saattohoidon järjestämistä tärkeänä ja kehittänyt sitä määrätietoisesti käytettävissä olevilla resursseilla.
Kehittämistyö käynnistyi v. 2008, jolloin nyky- ja tavoitetila kartoitettiin yhteistoiminnallisesti kotipalvelun, palvelukeskuksien ja sairaalahoidon sekä
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin syöpäosaston kanssa.
Valtakunnalliseen selvitykseen, joka käynnistyi Sosiaali- ja terveysministeriön
Valtakunnallisen terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan (ETENE)
11.3.2009 sairaanhoitopiirien ja suurten kaupunkien johtaville viranhaltijoille
lähettämän pyynnön mukaisesti, osallistuttiin. Valtakunnallisen selvityksen
perusteella tehty suositus kävi lausuntokierroksella keväällä 2010 ja 5.3.2010
STM julkaisi yhteenvedon Syövän hoidon kehittäminen vuosina 2010 – 2020
(Työryhmän raportti: Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2010:6).
Valtakunnallisen suosituksen mukaan syövän hoitovastuu kuuluu julkiselle
sektorille, joka vastaa diagnostiikasta ja hoidosta omana toimintana ja käyttää
ostopalveluita vain erityisen tarkkaan harkituissa tilanteissa. Väestöpohjaiseksi tarpeeksi esitettiin 1 tukiosaston sairaansijaa / 10 000 asukasta ja 1 kotisaattohoitoon perehtynyt kotisairaanhoitaja / 25 000 asukasta. V. 2008
paikkatarve oli 8-10 ss. Näihin tietoihin perustuen toimintaa lähdettiin Kuopiossa kehittämään. Tukiosasto perustettiin Sosiaali- ja terveyslautakunnan
päätöksellä (26.10.2010 172§, Asianro 4360/221/2010) siten, että toiminnan
kustannukset tuli hakea käyttösuunnitelman sisältä. Erillistä rahoitusta toiminnalle ei osoitettu.
Tilat ja palvelun sisältö
Toiminta käynnistyi asteittain Harjulan osasto 6:n (8ss) tiloissa käytettävissä
olevilla henkilöstöresursseilla siten, että kaikkien samanaikaisesti meneillä
olevien osastomuutosten yhteydessä saattohoitoon parhaiten soveltuva henkilöstö valikoitiin ja keskitettiin kyseiselle osastolle. Henkilöstösiirrot aloitettiin
1.5.2011. Saattohoitotoiminta alkoi varsinaisesti 1.9.2011, jolloin osastolle saatiin oma osa-aikainen lääkäri.
Alkuvaiheiden ongelmana oli väärä henkilöstörakenne, jota mahdollisuuksien
mukaan on korjattu paitsi organisaation sisäisin henkilöstösiirroin myös
muuttamalla avoimiksi tulleiden tehtävien ammattinimikkeitä ja tutkintovaatimuksia perustehtävää tukeviksi. Henkilöstömitoitusta on voitu korjata ainoastaan asiakasmäärää pienentämällä.
Toiminnan vakiintuessa Harjulan sairaalan osasto 6:n tilat osoittautuivat ongelmalliseksi osaston pienuuden (8 ss) ja lukumääräisesti vähäisten huoneiden (5 huonetta) vuoksi. Erityisesti tukiyksikön roolin toteuttaminen koettiin
siellä hankalasti toteutettavaksi.
Keväällä 2013 toiminta siirtyi Harjulan sairaalan osasto 7A (Hos7A): n vapautuneisiin tiloihin, jossa on käytettävissä kahdeksassa huoneessa yhteensä 14
sairaansijaa (ss), näistä keskimäärin käytössä 10 (- 11) paikkaa. Yksi huoneista
on pieni eikä mahdollista omaisen samanaikaista majoittumista. Muissa huoneissa toinen potilaspaikka on ollut pääasiassa omaisen käytettävissä. Osastolta puuttuvat huonekohtaiset wc:t ja pesutilat. Nykyisen Kuopion asukasmää-
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rän mukainen tukiosastonsairaansijamäärätarve on n. 10-11 ss, saattohoitoon
perehtyneiden kotisairaanhoitajien tarve on n. 4 hoitajaa. Etäkaupunginosat,
Karttula, Nilsiä ja Tuusniemen yhteistoiminta alue, ovat vastanneet asiakaslähtöisesti oman lähiympäristön asiakkaiden tarpeesta siten mahdollistaen aktiivisen yhteistyön omaisten kanssa.
Hos7A:lla v. 2013, keskimääräinen hoitoaika oli kuukausi. Osastolle tulijoista
37 % siirtyi KYSIn osastoilta, 5% KYSin päivystysalueelta, 3% kotoa hoidon varauksen kautta, 15% kotoa päivystysyhteydenoton perusteella, 3% muista terveydenhuollon yksiköistä ja 37% Harjulan lyhytaikaisosastoilta. Tukiyksikön
toiminnasta siten n. 13-18% oli kotisaattohoidon tukemista. Hoitojaksoista
89,1 % päättyi kuolemaan, 4,7 % kotiutukseen, 6,3 % siirtymiseen muuhun
hoitopaikkaan.
Puutteistaan huolimatta nykyiset toimintatilat, vakiintuvat ja tiedonkulkua parantavat toimintamallit sekä ammatillisen osaamisen tason nousu ovat lähtötilanteeseen verrattuna parantaneet potilaiden hoitoa ja ohjautumista oikeaaikaisesti osastolle matalan kynnyksen periaatteella.
Potilailta ja heidän omaisiltaan saatu suora asiakaspalaute on ollut pääosin
positiivista. Kritiikki on koskenut puutteellisia wc tiloja, jaettuja huoneita ja
osastolle ohjautumisen vaikeuksia. Saattohoitopotilaiden ohjautuminen tukiyksikköön liittyy hoitolinjausten, erityisesti saattohoitopäätösten puuttumiseen, sekä tiedonkulun ongelmiin. Prosesseja näiltä osin hiotaan.
Saattohoitopäätöksen jälkeen tukiyksikön tulee pystyä ottamaan potilas tarvittaessa heti osastolle. Kotisaattohoidossa olevia tuetaan osastolta käsin puhelimitse, kotihoidon, kotisairaalan avulla ja perheitä autetaan tarvittavien palveluiden järjestämisessä yksilöllisesti. Omaiset ja potilas voivat halutessaan
käydä tutustumassa tiloihin ennalta. Tilanteen kotona muuttuessa potilas pääsee suoraan osastolle. Sairaalahoidon synergia mahdollistaa lääkärikonsultaatiot tarvittaessa myös päivystysaikana sekä osa-aikaisen lääkärin poissaolojen
sijaistamisen.
Saattohoito ei koske ainoastaan syöpäpotilaita. Moninaisissa pitkäaikaissairauksissa, silloin kun parantavaa hoitoa ei ole eikä hyvän hoitokäytännön mukaiselle hoidolle ole vastetta, hoito on oireenmukaista ja lähestytään saattohoitoa.
Osaamisen keskittäminen, lisääminen ja tehtävän mukainen täydennyskouluttautuminen ovat kaupungin oman toiminnan lisäksi myös alueellisesti yhdessä
kehitettäviä asioita mm. sairaanhoitopiirin määräaikaisen saattohoitohankkeen ja myöhemmin myös palliatiivisen hoidon tuottavuustyöryhmän kautta.
Syöpäyhdistyksen, omaisten, uskonnollisten yhteisöjen ja seurakuntien sekä
vapaaehtoisjärjestöjen kanssa tehdään yhteistyötä, tulevaisuudessa toivottavasti entistä aktiivisemmin.
Kuolemaa ja ainutkertaista, uhattuna olevaa, elämää ei tule vastakkain asetella
resursseja kohdennettaessa. Molempien toteuttaminen on yhtä tärkeää.
Tilakysymys
Saattohoidon tukiyksikön sijainti sairaala-alueella tuottaa synergiaetua, mm.
henkilökunnan sijaistamisessa, keskinäisessä avunannossa sekä muiden palveluiden järjestämisessä.
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Tilojen suurin ongelma on huonekohtaisten wc-pesutilojen puute. Perusturvan
ja terveydenhuollon strategian mukaisesti sairaanhoidon ympärivuorokautinen toiminta on keskitetty Harjulan alueelle. Tilojen käytön suunnittelu liittyy
keskeisesti sairaanhoitopiirin tuottavuushankkeisiin sekä pitkäaikaislaitoshoidon purkamiseen ja Harjulassa pitkäaikaishoidolta vapautuvien / vapautettavien tilojen tarkoituksenmukaiseen käyttämiseen, myös tämä asiakas/potilasryhmä huomioiden.
Vaihtoehtoisia tilaratkaisuja selvitetään ja selvittelyssä huomioidaan myös ulkoisen toimijan osallistumismahdollisuus.
Tunnusluvut ja kustannukset
Harjulan lyhytaikaisosastoilla kuolee vuosittain n. 270 henkilöä, saattohoidon
tukiyksikössä näistä 2013 106 henkilöä. Hoitojakson pituus oli keskimäärin
osastoilla 7 (sisältää siivet 7A ja 7B) 82,9 vrk, 7A osalta n. 3 viikkoa. Osasto
7:n hoitopäiväkustannus vuonna 2013 oli 204,40 € ja tehtyjen paikkavähennysten jälkeen 2014 tammi-maaliskuun kustannusten mukaisesti 251,69 € /
hoitopäivä.
Mikäli osasto 7B tilat yhdistettäisiin saattohoidon käyttöön ja muutettaisiin
sen ainoa 4-h huone oleskeluhuoneeksi sekä valta-osa 2 h-huoneista yhden
hengen huoneiksi, 7A ja 7B (yhteensä 13 huonetta) käytettävissä olisi 15 sairaansijaa, joiden kustannus 100 % kuormitusasteella olisi tämän hetken kustannustasolla 294,11 €/ hoitovuorokausi. Muutos korjaisi hoitohenkilökuntamitoitusta, mutta ei vielä huonekohtaisten wc- tai pesutiloja.
Päätösehdotus

Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta
Perusturva- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se saattaa kaupunginvaltuuston tietoon yllä olevan selvityksen valtuustoaloitteista
koskien saattohoidon järjestämisen nykytilannetta Kuopiossa sekä suunnitelmia saattohoidon kehittämisestä sekä tilojen että palvelun sisällöstä.

Päätös

Merkittiin, että sairaalan ylilääkäri Tuija Jääskeläinen oli kokouksessa esittelemässä saattohoidon tilannetta Kuopiossa.
Lisäksi merkittiin, että jäsen Sami Räsänen saapui kokoukseen klo 15.15 tämän asian käsittelyn aikana.
Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan
ehdotuksen.
Sairaalan ylilääkäri Tuija Jääskeläinen poistui kokouksesta klo 15.43 tämän
asian käsittelyn jälkeen.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. esittää kv:lle saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteisiin.
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Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Liitteet

26
27
28
29
30

1792/2014 Palliatiivinen työryhmä uusi toimintamalli lokakuu 2013
1792/2014 Saattohoitoprosessi uusi
1792/2014 Päivitetty Saattohoito Kuopiossa
1792/2014 Perustelut
1792/2014 Äänestys kv. 16.6.2014

Valmistelija
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kv. merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Keskustelun kuluessa valtuutettu Pekka Pollari ehdotti valtuutettujen Hilkka
Kontiaisen ja Eero Wetzellin kannattamana, että asia palautetaan ja kaupunginvaltuusto pitää saatuja selvityksiä riittämättöminä ja saattohoidon tilaa
nykyisissä tiloissa epäasiamukaisena. Perustelut liitteenä 29.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu palautusehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti asiassa äänestettäväksi siten, että ne, jotka
ovat asian käsittelyn jatkamisen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat valtuutettu Pollarin tekemän palautusehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 25 jaa-ääntä ja 26 eiääntä kahdeksan valtuutetun ollessa poissa, joten kaupunginvaltuusto oli
päättänyt palauttaa asian uudelleen valmistelua varten. Äänestystulos otettiin
pöytäkirjan liitteeksi 30.
Merkittiin, että varavaltuutettu Hetti Rytsy poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.
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§ 67

Asianro 1790/01.01.03/2014

Valtuustoaloite opettajien, koulunkäyntiavustajien sekä muun koulunkäyntiin liittyvän
henkilöstön lomautuksista luopuminen

Kaupunginhallitus 26.5.2014 § 204:
Valtuustoaloite 2.3.2014
Isto Huttunen ja 10 muuta valtuutettua:
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että opettajien, koulunkäyntiavustajien sekä muun koulunkäyntiin liittyvän henkilöstön suunnitelluista lomautuksista luovuttaisiin kokonaan.
Vuonna 2009 toteutettu opettajien lomautus osoitti, että henkilösäästöt eivät
olleet niin suuria kuin oli oletettu. Opettajien lomauttaminen on arvovalintakysymys koulutukseen panostamisesta. On hyvä muistaa, että opettajan kahden viikon lomautus merkitsee oppilaalle neljän viikon epäsäännöllistä opetusta rinnakkaisluokan opettajien toimiessa toistensa sijaisina. Lomautusten
aikana ovat myös uhattuna opettajien työturvallisuus, lasten turvallisuus ja
lasten oikeudet. Mikäli lomautusten aikana sattuisi jokin normaalista poikkeava tapahtuma, saattaisivat seuraukset olla katastrofaaliset. Tästä esimerkkinä on mm. Kouvolan koulu palo 11.2.2014, jossa ei kaikeksi onneksi ollut
palon hetkellä opettajien lomautuksia. Edellä mainittujen lisäksi lasten
oikeuksien sopimuksessa vuodelta 1989, jonka Suomi ratifioi 1991, sanotaan
3. artiklassa, että "Lasta koskevia päätöksiä tehtäessä on aina ensimmäiseksi
otettava huomioon lapsen etu." Suomi on saanut YK:n lapsen oikeuksien komitealta toistuvasti moitteita mm. siitä, ettemme ota riittävästi huomioon lapsen etua päätöksissä tai palveluissa, joilla on välittömiä tai välillisiä vaikutuksia lapseen (lainaus: Kari Lehtola, Ylitarkastaja, Itä - Suomen aluehallintovirasto, esitys keskustelutilaisuus 26.2.2014). Kuopion kaupunki voi tässä asiassa näyttää esimerkkiä tekemällä arvovalinnan olla lomauttamatta opettajia,
koulunkäynninavustajia sekä muuta koulunkäyntiin liittyvää henkilökuntaa.
Lausunto 16.5.2014
henkilöstöjohtaja Markku Mattila:
Työnantajapalvelu on valmistellut vastausta valtuustoaloitteeseen, jossa esitetään, että opettajien, koulunkäyntiavustajien sekä muun koulunkäyntiin liittyvän henkilöstön suunnitelluista lomautuksista luovutaan. Kaupunginhallitus päätti käynnistää yhteistoimintaneuvottelut alkuvuodesta henkilöstömenojen sopeuttamiseksi 4,6 M€. Neuvottelun aiheena oli henkilöstön mahdollinen lomauttaminen ja vaihtoehtoisten keinojen löytäminen lomauttamiselle.
Henkilöstömenojen säästämiseen löytyi kokonaisratkaisu siten, että henkilöstön lomauttamiseen ei tarvitse turvautua. Kaupunginhallitus hyväksyi kokonaisratkaisun, jonka täytäntöönpano on käynnissä.
Vastauksena valtuustoaloitteeseen totean, että se ei tässä tilanteessa anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.
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Valmistelija
Markku Mattila
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. 044 718 2231

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. esittää kv:lle saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kv. merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.
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§ 68

Asianro 8555/10.02.03/2013

Asemakaavan muutos / Savolanniemen kerrostaloalueen muuttaminen rivitaloalueeksi /
Pirtti 34 korttelit 73...78

Kaupunginhallitus 19.5.2014 § 188:
Kaupunkirakennelautakunta 19.3.2014 § 67:
Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut
Tiivistelmä:
Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa Savolanniemen kerrostaloalueen
muuttaminen rivitaloalueeksi. Alueen rakennusoikeus on 25 700 k-m2. Alueelle arvioidaan tulevan noin 300 asuntoa ja noin 600 asukasta. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy ehdotuksen nähtäville asetettavaksi.

Kaava-alue

Suunnittelualue sijaitsee Savolanniemessä (34. kaupunginosa, Pirtti) rajautuen Pirttilahdenpuistoon, Savolanniementiehen ja Varraspolkuun.

Laadintaperusteet, päätökset ja suunnitelmat
Kaavatyö sisältyi vuoden 2013 kaavoituskatsaukseen ja asemakaavoitusohjelmaan. Asemakaavan vireilletuloaineisto (osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS) sekä valmisteluaineisto annettiin tiedoksi kaupunkirakennelautakunnalle 11.12.2013. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävänä vireilletulokuulutuksen yhteydessä 16.12.2013–10.1.2014. Kaavoituksen yhdistetty aloitus- ja lausuntokokous pidettiin 15.1.2014. Kaavaluonnoksesta ei jätetty lausuntoja eikä mielipiteitä.
Pirtin alueen heikon kerrostalotonttikysynnän vuoksi ja vastaavasti kasvavan
rivitalokysynnän vuoksi asemakaavan muutos on yleiskaavan käyttötarkoituksesta (AK) poiketen katsottu perustelluksi, vaikka alueen rakentamistehokkuus laskee (noin 5 300 k-m2).
Kaavoitustilanne

Maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta (A). Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavassa alue on kerrostalovaltaista asuntoaluetta. Voimassa olevassa asemakaavassa alue on varattu asuinkerrostalojen korttelialueeksi.

Nykyinen tilanne

Suunnittelualueelle on rakennettu kadut 2000-luvulla. Korttelialueet ovat
rakentamattomat ja niillä kasvaa havupuuvaltaista nuorta puustoa ja pensasta.

Maanomistus

Korttelit ja katualue ovat Kuopion kaupungin omistuksessa.

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

5/2014

58 (77)
68 §

16.06.2014

Asemakaavan muutosehdotus
Asemakaavan muutoksessa asuinkerrostalokorttelit kaavoitetaan rivitalokortteliksi. Asemakaava-alueen laajuus on 5,8 hehtaaria, josta asumiseen on osoitettu 5,1 hehtaaria ja katualueelle 0,6 hehtaaria. Alueelle arvioidaan tulevan
noin 300 asuntoa ja noin 600 asukasta. Alueen kokonaisrakennusoikeus on
yhteensä noin 25 700 k-m². Voimassa olevan asemakaavan rakennusoikeus
on 31 000 k-m², joten rakennusoikeus vähenee 5 300 k-m².
Asuinrakennusten korttelialueelle on varattava kokonaiskerrosalasta 25 % autonsäilytyspaikkojen, varastojen tai yhteiskäyttöisten tilojen rakentamiseen
(at 25 %). Suurin sallittu kerrosluku on kaksi ja tontti tehokkuus 0.50. Rakennusten etäisyys tontin rajoista tulee olla kaksi metriä (etä-1=2) ellei rakenneta
samanaikaisesti kiinni naapurirakennukseen. Autopaikkoja tulee varata vähintään 1.3 autopaikkaa asuntoa kohti.
Korttelirajat on säilytetty lähes muuttumattomana. Alueen pohjoisosassa on
levennetty Savolanniementielle varattua katualuetta noin metrin verran lumitilan lisäämiseksi. Uunipolun ja Pankkopolun välinen kevyen liikenteen väylä
on muutettu ympäriajettavaksi katualueeksi. Arinapolulle on varattu pieni
aukio, johon pysäköintipaikkojen lisäksi voidaan sijoittaa pienimuotoinen istuskeluryhmä.
Käsittelyvaiheet

Asemakaavan vireilletuloaineisto sekä valmisteluaineisto on annettu kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi 11.12.2013. Aineisto on ollut nähtävänä vireilletulokuulutuksen nähtävänäolon yhteydessä 16.12.2013.–10.1.2014. Aineistosta ei jätetty lausuntoja eikä mielipiteitä. Kaavoituksen yhdistetty aloitus- ja lausuntokokous pidettiin 15.1.2014. Ehdotusaineisto on laadittu eri sidosryhmien kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta.

Jatkotoimenpiteet

Kaupunkirakennelautakunnan hyväksymä asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.

Hyväksyvä viranomainen Kaupunginvaltuusto
Vaikutusten arviointi

Kaavaratkaisu väljentää hieman kaupunkirakennetta, mutta muutos on alueen heikon kerrostalokysynnän ja toisaalta rivitalotonttien puutteen takia perusteltu. Alueen nopeampi käyttöönotto hyödyntää olemassa olevaa kunnallistekniikkaa sekä palveluverkostoa ja ratkaisu on siten kestävän kehityksen
tavoitteiden mukainen. Alueen rakentaminen edesauttaa osaltaan alueen joukkoliikenteen ja muiden julkisten ja yksityisten palveluiden säilymistä. Alueen
rakentuminen on kaupunkikuvallisesti perusteltua, sillä pitkään rakentamattomana oleva alue on myös asukkaiden viihtyisyyteen vaikuttava tekijä. Näin ollen alueen rakentaminen on kaavatalouden kannalta sekä ilmasto- ja yritysvaikutusten osalta kannatettava.

Esitys

Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen asetettavaksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Mikäli ehdotukseen ei muistutuksissa tai lausunnoissa esitetä muutoksia, kaavanmuutosehdotus esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.
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Ehdotusaineisto toimitetaan tiedoksi mahdollista lausuntoa varten ympäristöja rakennuslautakunnalle sekä Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnalle. Lisäksi aineisto lähetetään tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristövastuualueelle.
Asiakirjoissa: selostus liitteineen, asemakaavakartta 1:2000, havainneaineisto, ote ajantasakaavasta ja poistokartta, osallistumis- ja arviointisuunnitelma.
Valmistelija
Ulla Korhonen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. 044 718 5412

Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen
Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut
Asemakaavan muutosehdotuksen käsittelyvaiheet
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen
19.3.2014. Muutosehdotus on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti
nähtävänä 28.3.–30.4.2014. Aineisto on lähetetty tiedoksi mahdollista lausuntoa varten ympäristö- ja rakennuslautakunnalle sekä Pohjois-Savon pelastuslautakunnalle. Lisäksi aineisto lähetettiin tiedoksi Pohjois-Savon ELYkeskuksen Ympäristö ja luonnonvarat – vastuualueelle.
Lausunnot ja muistutukset
Kaavaehdotuksesta ei saatu lausuntoja, eikä siitä jätetty muistutuksia.
Vaikutusten arviointi

Kaavaratkaisu väljentää hieman kaupunkirakennetta, mutta muutos on alueen heikon kerrostalokysynnän ja toisaalta rivitalotonttien puutteen takia perusteltu. Alueen nopeampi käyttöönotto hyödyntää olemassa olevaa kunnallistekniikkaa sekä palveluverkostoa ja ratkaisu on siten kestävän kehityksen
tavoitteiden mukainen. Alueen rakentaminen edesauttaa osaltaan alueen
joukkoliikenteen ja muiden julkisten ja yksityisten palveluiden säilymistä.
Alueen rakentuminen on kaupunkikuvallisesti perusteltua, sillä pitkään rakentamattomana oleva alue on myös asukkaiden viihtyisyyteen vaikuttava tekijä. Näin ollen alueen rakentaminen on kaavatalouden kannalta sekä ilmasto- ja yritysvaikutusten osalta kannatettava.
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Esitys

Kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään, että se
hyväksyy kaavaehdotuksen.
Asiakirjoissa ovat: selostus liitteineen, asemakaavakartta 1:2000, havainneaineisto, ote ajantasakaavasta ja poistokartta, tonttikartat, kaupunkirakennelautakunnan päätös 19.3.2014, asemakaavoituksen esitys 11.3.2014 liitteineen
ja asiakirjoineen, kuulutus nähtävänäolosta.
Valmistelija
Ulla Korhonen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. 044 718 5412

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. esittää kv:lle asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyttäväksi.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Liitteet

31
32
33
34

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

8555/2013 Kaavaselostus
8555/2013 kaavaselostuksen liitteet
8555/2013 kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen
8555/2013 havaintokuvat

Kv. hyväksyy asemakaavan muutoksen.
Päätös

Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.
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§ 69

Asianro 3046/10.02.03/2012

Asemakaavan muutosehdotus / Särkiniemi, Halmetien täydennysrakentamisalue

Kaupunginhallitus 19.5.2014 § 187:
Kaupunkirakennelautakunta 19.3.2014 § 72:
Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut
Tiivistelmä:
Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa yleisten rakennusten korttelialueen
ja siihen liittyvän puistokaistaleen muuttaminen asuinrakennusten korttelialueeksi.
Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy ehdotuksen ja siihen liittyvän sitovan tonttijaon nähtäville asetettavaksi.

Kaava-alue

Suunnittelualue sijaitsee Särkiniemessä, Halmetien ja Ahopoluntien päässä.

Laadintaperusteet, päätökset ja suunnitelmat
Aloite asemakaavan muutostyöhön on tullut kaupunginhallituksen 2.7.2012
hyväksymän Y-tonttiselvityksen (selvitys yleisistä, julkisista ja sosiaali- ja terveydenhuoltoa palvelevista rakentamattomista tonteista) valmistelun pohjalta. Y-tonttiselvityksessä kyseinen korttelialue on todettu muutettavaksi asumiseen. Kaavatyö on sisältynyt vuoden 2013 kaavoituskatsaukseen ja asemakaavoituksen työohjelmaan.
Kaavoitustilanne

Maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta. Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavassa alue on pientalovaltaista asuntoaluetta (AP). Asemakaavassa tontti 15-51-4 on yleisten rakennusten korttelialuetta (Y) ja pohjoispuoleinen alueen osa lähinnä luonnontilassa säilytettävää puistoaluetta (Pl1).

Nykyinen tilanne

Alue on tällä hetkellä rakentamatonta luonnontilaista sekametsikköä. Alue
sijoittuu rakentuneen rivi- ja omakotialueen keskelle ja on rakennetun kunnallistekniikan piirissä.

Maanomistus

Alue on kokonaisuudessaan kaupungin omistuksessa.

Asemakaavan muutosehdotus
Asemakaavan muutoksessa tonttiin 15-51-4 on liitetty sen pohjoispuoleista
puistoaluetta noin 470 m²:n verran ja kaavan yhteydessä sitovalla tonttijaolla
muodostuva tontti 15-51-5 on kaavoitettu asuinpientalojen korttelialueeksi
(AP). Rakennusala on merkitty väljästi tontin rajoja ja havaintoaineistoa noudattelevaksi. Rakennusoikeus on ilmaistu teholukuna e=0.40, mikä merkitsee
rakennusoikeutta 3 024 k-m². Tästä on vähintään 25 % varattava auton säilytyspaikkojen, varastojen tai yhteiskäyttöisten tilojen rakentamiseen (at 25 %).

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

5/2014

62 (77)
69 §

16.06.2014

Rakennusten suurin sallittu kerroskorkeus on II. Autopaikkavaatimus on 1.3
autopaikkaa asuntoa kohti (1.3 ap/as), joista osa on osoitettava vierasautopaikoiksi seuraavan mitoituksen mukaan: 1 vierasautopaikka kutakin 10 asuntoa
kohti (1 vap-2/10 as). Kutakin asuntoa kohti on rakennettava asukkaita varten
2 polkupyöräpaikkaa (2 pp/as). Aluetta koskee hule-3 -määräys, jonka mukaan rakennuslupa-asiakirjoihin tulee sisältyä hulevesien hallintasuunnitelma, jonka sopeutumisesta alueelle tulee pyytää tarvittavat viranomaislausunnot. Lisäksi vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää
alueella viivytyspainanteiden, -altaiden tai muiden vastaavien rakenteiden
avulla.
Alueen rakentamistapaohjeena (rto) toimii selostuksen liitteenä 3 oleva havaintoaineisto (asemapiirros ja valokuvasovitus pohjoisesta).
Käsittelyvaiheet

Asemakaavan vireilletuloaineisto on annettu tiedoksi kaupunkirakennelautakunnalle 21.11.2012. Aineisto on ollut nähtävänä vireilletulokuulutuksen yhteydessä 4.2.–27.2.2013. Nähtävänäoloaikana ei jätetty mielipiteitä.
Vireilletulovaiheen jälkeen suunnittelualueeseen on sisällytetty noin seitsemän metrin levyinen kaistale pohjoispuoleisesta laajasta puistoalueesta tarkoituksenmukaisempaa ja maastoon paremmin sopeutuvaa toteutusta varten.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on täydennetty 11.11.2013.
Valmisteluaineisto on annettu tiedoksi kaupunkirakennelautakunnalle
20.11.2013 ja se on ollut nähtävänä 25.11.–30.12.2013. Aineistoa on esitelty
3.12.2013 asukastilaisuudessa, jossa esitettiin suullisesti mielipiteitä. Nähtävänäoloaikana jätettiin yksi kirjallinen mielipide ja annettiin yksi lausunto.
Mielipiteet ja lausunto vastineineen ovat esityslistan viiteaineistona.

Jatkotoimenpiteet

Kaupunkirakennelautakunnan hyväksymä asemakaavan muutosehdotus ja
sitova tonttijako asetetaan julkisesti nähtäville.

Hyväksyvä viranomainen Kaupunginvaltuusto
Vaikutusten arviointi

Hanke toteuttaa kaupungin täydennysrakentamisstrategiaa ja turvaa alueen
palveluiden säilymistä. Lisääntyvä liikennetuotos on vähäinen, eikä siitä aiheudu ilmastopoliittisia haittoja eikä olennaista haittaa naapurustolle. Luonnontilaisen alueen rakentuminen muuttaa ympäristönäkymiä, mutta korttelialue on joka tapauksessa rakentamisaluetta. Yritysvaikutuksien osalta hankkeella on positiivinen vaikutus rakentamistoimintaan.

Esitys

Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen asetettavaksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Samalla asetetaan nähtäville asemakaavan
muutosehdotuksen yhteydessä sitovalla tonttijaolla muodostuvan Kuopion
kaupungin 15. kaupunginosan (Särkiniemi) korttelin 51 tontin 5 tonttijako.
Mikäli ehdotukseen ei muistutuksissa tai lausunnoissa esitetä muutoksia,
kaavanmuutosehdotus esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Ehdotusaineisto toimitetaan tiedoksi mahdollista lausuntoa varten ympäristöja rakennuslautakunnalle sekä Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnalle. Lisäksi aineisto lähetetään tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristövastuualueelle.
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Asiakirjoissa: selostus liitteineen, asemakaavakartta 1:500, havaintoaineisto,
ote ajantasakaavasta ja poistokartta, osallistumis- ja arviointisuunnitelma,
Lehtotien asukkaiden mielipide ja Kuopion Vesi Liikelaitoksen lausunto.
Valmistelija
Anne Turkia
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 044 718 5415

Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen
Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut
Asemakaavan muutosehdotuksen käsittelyvaiheet
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen
19.3.2014. Muutosehdotus on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti
nähtävänä 28.3.–30.4.2014. Aineisto on lähetetty tiedoksi mahdollista lausuntoa varten ympäristö- ja rakennuslautakunnalle sekä Pohjois-Savon pelastuslautakunnalle. Lisäksi aineisto lähetettiin tiedoksi Pohjois-Savon ELYkeskuksen Ympäristö ja luonnonvarat – vastuualueelle.
Lausunnot ja muistutukset
Kaavaehdotuksesta ei saatu lausuntoja, eikä siitä jätetty muistutuksia.
Vaikutusten arviointi

Hanke toteuttaa kaupungin täydennysrakentamisstrategiaa ja turvaa alueen
palveluiden säilymistä. Lisääntyvä liikennetuotos on vähäinen, eikä siitä aiheudu ilmastopoliittisia haittoja eikä olennaista haittaa naapurustolle. Luonnontilaisen alueen rakentuminen muuttaa ympäristönäkymiä, mutta korttelialue on joka tapauksessa rakentamisaluetta. Yritysvaikutuksien osalta hankkeella on positiivinen vaikutus rakentamistoimintaan.

Esitys

Kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään, että se
hyväksyy kaavaehdotuksen ja siihen liittyvän sitovan tonttijaon.
Asiakirjoissa ovat: selostus liitteineen, asemakaavakartta 1:500, havaintoaineisto, poistokartta, tonttikartta, asemakaavoituksen esitys 6.3.2014 liitteineen ja asiakirjoineen, kuulutus nähtävänäolosta.
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Valmistelija
Anne Turkia
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 044 718 5415

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. esittää kv:lle asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon hyväksyttäväksi.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Liitteet

35
36
37
38
39

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

3046/2012 kaavaselostus ilman liitteitä
3046/2012 kaavaselostuksen liitteet
3046/2012 kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen
3046/2012 tonttijako
3046/2012 äänestys kv. 16.6.2014

Kv. hyväksyy asemakaavan muutoksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon.
Päätös

Keskustelun kuluessa valtuutettu Pekka Kaartinen ehdotti valtuutettu Pekka
Pollarin kannattamana, että asia palautetaan tielinjauksen tarkistamista varten.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu palautusehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti asiassa äänestettäväksi siten, että ne, jotka
ovat asian käsittelyn jatkamisen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat valtuutettu Kaartisen tekemän palautusehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 39 jaa-ääntä ja 12 eiääntä kahdeksan valtuutetun ollessa poissa, joten kaupunginvaltuusto oli
päättänyt jatkaa asian käsittelyä. Äänestystulosta otettiin pöytäkirjan liitteeksi 39.
Tämän jälkeen kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.
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§ 70

Asianro 2264/01.01.01/2014

Ylimääräinen asia / Tarkastuspäällikön viran täyttäminen

Kaupunginhallitus/suunnitteluasiat 9.6.2014 § 27:
Tarkastuslautakunta 2.6.2014 § 51:
Rekrytointipäällikkö Tarja Anneli Savolainen
Työnantajapalvelu
Tarkastuspäällikön viran tultua avoimeksi tarkastuslautakunta on päättänyt
kokouksessaan 3.4.2014 § 32, että tarkastuspäällikön virka laitetaan hakuun.
Kaupunki on julkaissut viran hakuilmoituksen kaupungin virallisella ilmoitustaululla, sisäisessä intranetissä, Kuopiorekryn sivuilla, Kuntarekryn sivuilla ja
TE- palveluiden verkkosivuilla. Lisäksi hakuilmoitus julkaistiin Savon Sanomissa ja Helsingin Sanomissa 13.4.2014 ja Kaupunkilehdessä 19.4.2014.
Tarkastuspäällikkö toimii tarkastuslautakunnan alaisen hallinnon ja talouden
tarkastustoimiston päällikkönä ja kaupunginvaltuuston hyväksymän tarkastussäännön 5 §:n mukaan kaupunginvaltuusto valitsee tarkastuspäällikön tarkastuslautakunnan esityksestä.
Tarkastuslautakunta päätti 3.4.2014 § 32, että tarkastuspäällikön viran kelpoisuusvaatimuksena edellytetään tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja riittävää perehtyneisyyttä tarkastustoimeen sekä kunnallishallintoon ja -talouteen. Lisäksi tarkastuslautakunta päätti, että hakijalle katsotaan eduksi JHTT-tutkinnon suorittaminen ja että tarkastuspäällikön kokonaispalkka on 5 000,00€/kk-5 400,00€/kk. Virantäytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
Tarkastuspäällikön tehtävät on tarkemmin määritelty tarkastuslautakunnan
25.1.2011 hyväksymän tarkastustoimiston toimintasäännön 2 §:ssä:
- huolehtia tarkastuslautakunnalle määrättyjen tehtävien hoitamisesta ja
tarkastustoimiston taloudenhoidosta;
- johtaa tarkastustoimistoa ja hyväksyä tositteet
- raportoida tarkastuslautakunnalle esiin tulleista kaupungin hallinnon ja
taloudenhoidon epäkohdista ja muista huomionarvoisista seikoista;
- sopia tilintarkastajan kanssa niistä tehtävistä, joilla tarkastustoimisto
avustaa tilintarkastajaa;
- seurata toimialansa yleistä kehitystä sekä tehdä aloitteita ja esityksiä kaupungin hallinnon ja talouden kehittämiseksi;
- suorittaa muut tarkastuslautakunnan antamat tehtävät;
Tarkastustoimiston muun henkilöstön tehtävistä päättää tarkastuspäällikkö.
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Tarkastuslautakunta käsitteli kokouksessaan 5.5.2014 § 40 määräaikaan
mennessä saapuneet hakemukset, joita oli kuusi kappaletta. Tarkastuslautakunta päätti kutsua haastatteluun seuraavat hakijat: HM, JHTT Tapani Laitinen, KTM, JHTT, HTM Timo Nuutinen, YTM Helena Pitkänen ja FM Seppo
Tiainen. Ansiovertailun pohjalta kaikilla hakijoilla oli ylempi korkeakoulututkinto. Eroavaisuudet syntyivät työkokemuksessa erityisesti tarkastustoimesta
ja tilintarkastuksesta. Haastatteluun kutsuttavilla kellään ei ollut viran hoitamisen kannalta kokemusta merkityksellisissä yhteiskunnallisissa tehtävissä
toimimisesta. Hakuasiakirjoja täydentämään käytettiin haastatteluja, jotka
toteutettiin 14.5.2014 ja 16.5.2014. Haastatteluissa käytettiin kaikkien haastateltavien osalta samaa haastattelurunkoa. Haastatteluissa kiinnitettiin huomiota edellä mainittujen seikkojen lisäksi hakijan motivaatioon, vuorovaikutustaitoihin; suullinen, kirjallinen, esiintymistaito, yhteistyötaidot, neuvottelutaidot ja argumentointikyky, organisointitaitoihin, kokonaisuuksien hallintaan, johtamis- ja esimiesvalmiuksiin ja verkostoitumistaitoihin.
Tarkastuslautakunta kävi haastattelujen päätteeksi yhteenvetokeskustelun
haastatteluista ja päätti, että ulkopuolisen asiantuntijan henkilöarviointiin ei
ole tarvetta päätösesityksen kannalta. Samalla tarkastuslautakunta sopi, että
tarkastuslautakunnan kokouksessa 2.6.2014 tehdään tarkastuspäällikön viran
valintaesitys Kuopion kaupunginvaltuustolle.
Valmistelija
Tarja Anneli Savolainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. 017 18 2221

Päätösehdotus
Puheenjohtaja Anna Olkkonen Tarkastuslautakunta päättää tehdä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esityksen tarkastuspäällikön valinnasta.
Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastetaan tässä kokouksessa.
Päätös

Vt. tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen ja tarkastussihteeri Anne Koponen
poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.
Täydennetty esityslistateksti on jaettu tarkastuslautakunnalle kokouksessa.
Kuopion kaupungin tarkastuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja
edelleen Kuopion kaupunginvaltuustolle tarkastuspäällikön virkaan valittavaksi KTM JHTT HTM Timo Nuutinen. Hakemusasiakirjojen, niistä laaditun
ansiovertailun ja haastattelujen muodostaman kokonaisarvioinnin perusteella
tarkastuslautakunta yksimieleisesti katsoi, että ottaen huomioon virkaan kuuluvat tehtävät ja viran edellyttämä muodollinen pätevyys, työkokemus sekä
muut valintakriteerit, Timo Nuutinen täyttää parhaiten kelpoisuusehdot. Hänellä on koulutuksensa ja työkokemuksensa kautta hankittu riittävä perehtyneisyys tarkastustoimeen ja kunnallishallintoon ja – talouteen. Työkokemus
on karttunut lähinnä asiantuntijatehtävissä. Hänellä on lisäksi keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan myöntämä HTM-tilintarkastajan ja julkishallinnon ja – talouden tilintarkastuslautakunnan myöntämä JHTTtilintarkastajan tutkinnot. Haastattelujen perusteella Timo Nuutisella on
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erinomaiset vuorovaikutus- ja viestintätaidot. Hän on toimintatavoiltaan
aloitteellinen ja asiakaslähtöisesti aikaansaava. Hänellä on riittävät organisointi- ja verkostoitumistaidot ja kyky kokonaisuuksien hallintaan. Lisäksi
hän omaa hyvät valmiudet johtamis- ja esimiestehtäviin. Timo Nuutisen kieltäytymisen varalle valitaan HM JHTT Tapani Laitinen.
Sovelletut lainkohdat:
Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) 3-8§:t
Viranomaisen toiminta julkisuudessa laki (21.5.1999/621) 24.1§, kohta 29
Perustuslaki (731/1999) 125.2§
Viranhaltijoiden ja työntekijöiden valintaohje (kv 18.6.2007) 65§, kaupunginjohtajan johtoryhmä (24.8.2009) 66§ 2§
Tarkastusääntö 5§
Materiaalit; hakemusasiakirjat, haastattelurunko, haastatteluyhteenveto ovat
olleet nähtävissä kokouksessa kaikilla lautakunnan jäsenillä.
Tarkastuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että
1. Kuopion kaupungin tarkastustoimen tarkastuspäälliköksi valitaan KTM
JHTT HTM Timo Nuutinen 1.9.2014 alkaen.
2. virkasuhteessa noudatetaan kuuden(6) kuukauden koeaikaa (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 8§), joka alkaa virantoimituksen aloittamisesta lukien.
3. Tarkastuspäällikön virkaan sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta.
4. Tarkastuspäällikön virkaan ei sovelleta työaikalakia (Työaikalaki 1.luku,
2§, kohta 1).
5. Tarkastuspäällikkö on johtavassa asemassa oleva viranhaltija.
6. Tarkastuspäällikön viran kokonaispalkaksi vahvistetaan 5482,21 €/kk.
Kokonaispalkkaan maksetaan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset
yleiskorotukset ja vastaavat korotukset.
7. Varalle valitaan HM JHTT Tapani Laitinen.
8. Valinta on ehdollinen ja virkaan valitun tulee esittää ennen valinnan vahvistamista hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Kaupunginjohtaja valtuutetaan tekemään virkavaalin vahvistamispäätös.
Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. esittää 16.6.2014 kokoontuvalle valtuustolle ylimääräisenä asiana tarkastuslautakunnan esityksen hyväksyttäväksi.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Liitteet

40

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat

2264/2014 Hakijayhteenveto tarkastuspäällikön virkaa hakeneista

Kv. hyväksyy tarkastuslautakunnan esityksen.
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Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti ottaa asian kokouskutsussa mainitsemattomana kiireellisenä asiana käsiteltäväkseen.
Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
Puheenjohtaja totesi vielä, että tarkastuspäällikön virkaan on näin ollen tullut
valituksi 1.9.2014 alkaen KTM JHTT HTM Timo Nuutinen ja hänen varalleen
HM JHTT Tapani Laitinen tarkastuslautakunnan esityksestä tarkemmin ilmenevin tavoin.
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§ 71

Asianro 4746/06.00.00/2014

Kokouksessa jätetty valtuustoaloite / Kuopion perusterveydenhuollon kustannustehokkuuden ja perus- ja erikoissairaanhoidon saumattoman yhteistyön parantaminen
Jaakko Kosunen jätti 16.6.2014 itsensä ja 18 muun valtuutetun
allekirjoittaman seuraavasti kuuluvan valtuustoaloitteen:
Suomen terveydenhoito oli v 1972 kansanterveyslain jälkeen yksi toimivimmista järjestelmistä kansainvälisesti arvioituna. Viimevuosikymmenen aikana
terveydenhuoltojärjestelmä on yhtä pitävien asiantuntija-arvioiden mukaan
kriisiytynyt. OECD:n arvion mukaan myös Suomen terveyden-/sairaanhoidon
rakenne aiheuttaa huomattavaa sosiaalista eriarvoisuutta.
Poliittinen vaikeus tehdä rakenteellisia terveydenhoidon ratkaisuja on hankaloittanut tilannetta. Edellä mainittu kehitys on vaikuttanut oleellisesti myös
Kuopion kykyyn tuottaa kustannustehokkaasti terveyden ja sairaanhoidon
palveluja. Kuopion perusterveydenhuollon kriisiytyminen näkyy vaikeutena
saada henkilökuntaa, etenkin lääkäreitä . Kuopion kaupunginosista osasta
puuttuu jatkuvasti väestövastuulääkäri. Kuopion terveyskeskus on yliopiston
yleisterveydenhuollon koulutusyksikkö, joten koulutus ja koulutettavien saama kuva perusterveydenhuollon toiminnasta heikkenee ja henkilökunnan vähentyessä voi käydä myös mahdottomaksi.
Sote-uudistuksesta on tehty periaatepäätös. Terveydenhuollon perusrakenteen uusiminen on kuitenkin tehtävä käytännön tasolla. Erikoissairaanhoidon
ja perusterveydenhoidon yhteystyön toimimattomuus korostuu Kuopiossa.
Keskussairaaloihin on keskushallinnon toimesta perustettu perusterveydenhuollon yksiköt, näiden merkitys on jäänyt vähäiseksi toimintojen integroimisessa.
KYS:n taholla on menossa voimakas uudisrakentaminen ja sen jälkeen vanhan sairaalan saneeraaminen. Saneerauksen yhteydessä vapautuu tiloja. Lopulliset suunnitelmat tehtäneen syksyllä.
Me allekirjoittaneet esitämme, että selvitetään pikaisesti Kuopion avohoidon
vastaanottotoiminnan sijoittamista KYS:n saneerattaviin tiloihin perusterveydenhuollon avohoitoklinikaksi. Tällöin laboratorio-, rtg-tutkimukset ja yliopiston perusterveydenhuollon koulutus voidaan keskittää ko. klinikalle.
Keskustassa sijaitsevat vastaanottotoimintaan käytetyt rakennukset voidaan
ohjata esimerkiksi asuntorakentamiseen. Pyörön jatkuvasti sisäilmaongelmallisiin tiloihin voidaan suunnitella sopivampaa käyttöä. Integroidussa tiloissa
johtaminen, kustannustehokkuus, laadun varmistus, yhteispäivystys ja henkilökunnan saatavuus on näin toteutettavissa paremmin.
Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
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§ 72

Asianro 4747/13.01/2014

Kokouksessa jätetty valtuustoaloite / Kiusaamisen kitkeminen Kuopion kaupungin työpaikoilta, kouluista, naapuristosta, terveydenhuollosta, harrastuspaikoista, netistä

Pirjo Eskelinen jätti itsensä ja seitsemän muun valtuutetun allekirjoittaman 16.6.2014 päivätyn seuraavasti kuuluvan valtuustoaloitteen:
Vuosittain noin 140 000 työntekijää kokee kärsivänsä jatkuvasta työpaikka
kiusaamisesta, mutta kiusaaminen on yleistä koko ympäröivässä yhteiskunnassa. Kiusaamista esiintyy myös naapuristossa, terveydenhuollossa, harrastuspaikoissa ja netissä. Lapsena kiusaamisen uhriksi joutuneet eivät toivu
koskaan ja heillä on tavallista enemmän masennusta, ahdistuneisuutta ja itsemurha-ajatuksia. Tutkimuksilla on osoitettu, että kiusaaminen jättää jälkiä,
jotka vaikuttavat ihmisen koko loppuelämään. Hyvään elämään ei kuulu kiusatuksi tuleminen eikä kiusaaminen. Kiusaaminen on vastuuttomuutta ja se
pohjautuu huonoon itsetuntoon ja narsismiin.
Huolimatta ihmisten sosio-ekonomisesta tai etnisestä taustasta, yhteinen
viesti näyttää olevan sama. Turvallisuudentunne lisääntyy, kun omat koulu- ja
työtoverit sekä naapurit tunnetaan eikä heitä tarvitse pelätä. Apua saa tarvittaessa ja osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia voi toteuttaa omassa lähiympäristössä. Jokaisella ihmisellä on vastuu arjen turvallisuudesta ja omasta käyttäytymisestään työpaikalla, koulussa, naapurina, terveydenhuollossa,
harrastuspaikoissa ja netissä. Suomalainen yhteiskunta on varsin turvallinen.
Normaalioloissakin ilmenee silti häiriötilanteita, jotka voivat vaikuttaa vakavasti monien ihmisten elämään.
Yhteiskunnassamme on paljon häiriökäyttäytymistä. Kiusatuiksi ja vainotuiksi tulevat aivan tavalliset ihmiset. Kiusaaminen saattaa johtua uhrin ulkonäöstä, luonteenpiirteestä, osaamisesta, lahjakkuudesta tai lahjattomuudesta.
Nämä eivät ole todellisia syitä. Kiusaaminen avulla kiusaaja hakee itselleen
statusta, valtaa, asemaa tai roolia yhteisössä. Ongelma ei ratkea muuttamalla
kiusatun persoonaa, vaan tutkimalla yhteisön rakennetta. Jos ihminen uskoo,
että syy kiusatuksi tulemiseen on hänessä itsessään, hänen minäkuvansa
heikkenee ja hän alkaa karttaa sosiaalisia ryhmiä. Henkinen väkivalta ja kiusaaminen pohjautuvat usein epäterveeseen narsismiin. Kun narsismi yhteiskunnassa yleistyy, niin sen myötä vaikutuksena kiusaaminen lisääntyy muun
muassa työpaikoilla. Esimerkiksi vastuu epäasiallisesta kohtelusta työpaikalla
on aina työnantajalla, ei työntekijällä itsellään. Työturvallisuuslaki
(738/2002; 28) velvoittaa työnantajan puuttumaan kiusaamistapauksiin, samoin kuin muuhun epäasialliseen kohteluun.
Mielenterveys-, psykosomaattisen ja somaattisten ongelmien taustalla saattaa
olla kyse kiusaamisesta, koska kiusaaminen jättää ihmiseen pysyvät jäljet.
Muun muassa kiusaamisen seuraamuksena varautuneisuus, pelko-ja jännitystilat ovat yleisiä ja pitkään kestänyt stressitila ihmisen elimistössä kroonistuu,
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aiheuttaen hermostoon kielteisiä vaikutuksia, sydämen rytmihäiriöitä, hormonaalisia muutoksia, unettomuutta, päänsärkyä, vatsakipuja ja verenpaineen nousua. Terveys on oikeushyvä, jota tulee suojella. Kansalaisilla on
perusoikeudet ja yhdenvertaisuus on perusoikeuksien lähtökohta. Lisäksi perusoikeuksiin kuuluu muun muassa vapausoikeudet, omaisuuden suoja, yksityiselämän turva, oikeus työhön ja elämään.
Me Kuopion kaupungin valtuutetut esitämme, että kiusaamista kitketään
kuopiolaisista työpaikoilta, kouluista, naapuristosta, terveydenhuollosta, harrastuspaikoista, netistä sekä vainoamiseen ja kiusaamiseen puututaan varhaisen puuttumisen keinoin ajoissa, asianmukaisesti sovitun toimintamallin ja
lainsäädännön mukaisesti, koska kiusaamistilanteilla on vaikutuksia niin koulutyön kuin työn tehokkuuteen, suoriutumiseen ja kiusaaminen tulee ennemmin tai myöhemmin yhteiskunnan maksettavaksi. Kiusaaminen on taloudellisesti yhteiskunnalle kallista vuositasolla noin miljardi luokkaa. Kiusaamistapauksia ratkotaan kaikkia osapuolia kuunnellen omassa koulussa,
omalla työpaikalla ja tarpeen vaatiessa oikeusteitse siten, että vastuun kantavat tekijät eivätkä uhrit, toimintatapojen tulee olla uhria auttava ihmisiä suojelevan ja ihmisen puolella olevan lainsäädännön mukaisesti, jotta ihmisten
terveys, turvallisuus ja hyvinvointi sekä yksilön sosiaalinen toiminta ja perusoikeudet ovat taattuina elämänkaaren jokaisessa vaiheessa.
Lähteet: Luentomoniste: Työpaikan erilaiset voimavarat käyttöön, Duodecim,
American journal of Psychiatry -lehti julkaisu brittitutkimuksesta, Työterveyslaitos (2013), NUT-Iehti, ihmisten kertomuksia, joita on kiusattu netissä,
naapuristossa ja palveluissa
Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
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§ 73

Asianro 4867/10.03.01.02/2014

Kokouksessa jätetty valtuustoaloite / Valkeisenlammen Sairaalakadun rakennukset ja puisto on säilytettävä kaupunkilaisten yleishyödyllisessä käytössä

Kaija Räsänen ja yksi muu valtuutettu jätti 16.6.2014 päivätyn seuraavasti kuuluvan valtuustoaloitteen:
Valkeisenlammen puisto on kaikenikäisille ihmisille tärkeä virkistys-ja ulkoilupaikka. Eniten ulkoilijoita on lammen Sairaalakadun puoleisella osalla. Matalat rakennukset sopivat hyvin vehreään ympäristöön. Nyt tämä osa puistosta ja rakennukset uhkaavat tuhoutua, kun sinne on suunnitteilla korkeita kerrostaloja. Valkeisen sairaalan ja Savonian kampusalueesta Kuopion kaupunki
on järjestänyt arkkitehtuuri-ja tontinluovutuskilpailun, johon on tullut kaksi
ehdotusta. Toisen ehdotuksen mukaan jopa 13-kerroksisia tornitaloja nousisi
lammen rannalle. Kaupunki on jo tyhjentänyt Valkeisen sairaalan asukkaista
talon purkua varten.
Kaupunkilaiset ovat vastustaneet hanketta. Savon Sanomien yleisönosastoIla
on ollut useita mielipiteitä suunnitelmien peruuttamiseksi. Kaupunkilehden
haastattelussa 31.5.2014 erityisesti lähitalojen asukkaat ovat huolissaan kaupungin rakennussuunnitelmista tälle alueelle. He ovat käynnistäneet internetissä nimien keruun adressin ja keränneet nimiä myös paperiseen adressiin
lammen alueella. Savon Sanomien 11.5.2014 mukaan adresseihin on tullut
useita satoja nimiä. Valkeisenlammen asuintalojen rakentamista vastaan on
kertynyt noin 450 alle kirjoittajaa ja nettiadressiin yli 300 nimeä. Lisäksi Tulli
tupa-kaupassa on 50 allekirjoittajaa.
Valkeisen sairaalan ja Savonian ammattikorkeakoulun kampusalueelle olisi
monia yleishyödyllisiä käyttötarkoituksia. Valkeisenlammen Sairaalakadun
rakennukset voisivat olla ikäihmisten toimintakeskuksena. Eläkeläisjärjestöt
tarvitsevat toimitilaa. Samoin vammaisjärjestöt. Myös omaishoitajat ja
omaishoidettavat voisivat virkistäytyä siellä. Sairauksista ja leikkauksista toipuvat ihmiset voisivat kuntoutua Valkeisen sairaalassa ja lammen puistossa.
Saattohoidolle alue olisi sopivan rauhallinen paikka. Huonojalkaisille, rollaattoreilla ja pyörätuoleilla liikkuville lammen puisto on hyvä ulkoilupaikka.
Valkeisen sairaala on valmis käyttöön. kun se on muutama vuosi sitten remontoitu. Valkeisenlammen puisto on erinomaisessa kunnossa, kun sitä on
kaunistettu miljoonilla euroilla. Säilytetään koko lammen puisto rakennuksineen kaupunkilaisten vihreänä olohuoneena. Onhan se osalle kaupunkilaisia
kesämökin korvike. Se on vihreä keidas aivan torin lähellä. Myös Kuopion
matkailulle ja maineelle Valkeisenlammen luontopuisto on arvokas ja säilyttämisen arvoinen asia.
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Me Kuopion kaupunginvaltuutetut esitämme, että Valkeisenlammen Sairaalakadun rakennukset otetaan kaupunkilaisten yleishyödylliseen käyttöön ja
että rakennuksia ei pureta eikä sinne rakenneta korkeita kerrostaloja. Esitämme ,että Valkeisenlammen puisto säilytetään luonnonmukaisena kaupunkilaisten ulkoilun ja virkistäytymisen paikkana. Esitämme myös, että asia
tuodaan erikseen kaupunginvaltuuston käsittelyyn.
Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
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Liite K kuntalain mukainen valitusosoitus (52, 57-58, 61, 64 ja 70 §)
Valitusoikeus ja valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä, päätöksen tehdyn viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite
PL 1744, 70101 KUOPIO
Sähköposti
ita-suomi.hao@oikeus.fi
Puhelin
029 56 42500 (vaihde)
Faksi
029 56 42501
Käyntiosoite
Puijonkatu 29 A, 2. krs, Kuopio
Virka-aika
8.00 - 16.15
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana.

Valituskirjelmän sisältö ja liitteet
Valituskirjassa on ilmoitettava:
−

valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero

−

päätös, johon haetaan muutosta

−

miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

−

sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava
myös laatijan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Valituskirjelmään on liitettävä
−

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

−

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta

−

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.
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Valituskirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle
Valitusasiakirjat on muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen
toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan
päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat
toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Valitusasiakirjan voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina.
Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on
tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Valitusasiakirjat toimitetaan aina omalla vastuulla. Postiin valitusasiakirjat on
jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa.
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Liite L kaupunginvaltuusto / valitusosoitus kaava-asiat (68-69 §)
Valitusoikeus ja valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä, päätöksen tehdyn viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite
PL 1744, 70101 KUOPIO
Sähköposti
ita-suomi.hao@oikeus.fi
Puhelin
029 56 42500 (vaihde)
Faksi
029 56 42501
Käyntiosoite
Puijonkatu 29 A, 2. krs
Virka-aika
8.00 - 16.15
Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kaavan
hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen kaikkien valitukseen oikeutettujen tietoon silloin, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Valituskirjelmän sisältö ja liitteet
Valituskirjassa on ilmoitettava
−

valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero

−

päätös, johon haetaan muutosta

−

miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

−

sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava
myös laatijan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Valituskirjelmään on liitettävä
−

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

−

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta

−

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.
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Valituskirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle
Valitusasiakirjat on muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen
toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan
päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat
toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Valitusasiakirjan voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina.
Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on
tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Valitusasiakirjat toimitetaan aina omalla vastuulla. Postiin valitusasiakirjat on
jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

