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Kuntalain 91 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 282–285, 288–289, 291 ja 293–296 osalta, koska päätökset koskevat
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Muutosta ei voi hakea valittamalla §:iin 286–287 ja 290, koska päätöksestä
voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet §:ien 286–287 ja 290 osalta
liite A
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liite B
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282 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Puheenjohtaja
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Merkittiin, että talous- ja rahoitusjohtaja Toni Vainikainen esittäytyi kokouksen aluksi kaupunginhallitukselle.
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283 §
Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat kaupunginhallituksen jäsenet
Hetti Rytsy ja Pauli Ruotsalainen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti jäsenet Hetti Rytsy ja Pauli
Ruotsalainen.
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§ 284

Asianro 68/02.02.02/2014

Palvelualueiden taloustilanne

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 30.6.2014 kaupungin taloustilannetta ja ennustetta loppuvuodelle 2014. Kaupunginhallitus keskusteli taloustilanteesta ja päätti, että kunkin palvelualueen johtajat ja esimiehet velvoitetaan välittömästi etsimään keinot ja toimenpiteet kuukausiseurannassa esiin
tulleiden määrärahaylitysten kattamiseksi ja toteuttamaan toimenpiteet yhdessä henkilöstön kanssa.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti kokouksessaan, että se velvoittaa palvelualuejohtajat yksityiskohtaisesti raportoimaan kaupunginhallitukselle 1.9.2014
osaltaan palvelualueen toiminnallista ja taloudellista tilannetta.
Palvelualuejohtajat selostivat osaltaan asiaa kokouksessa.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. keskustelee palvelualueiden taloustilanteesta ja sen edellyttämistä toimenpiteistä.

Päätös

Talous- ja rahoitusjohtaja Toni Vainikainen oli läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.
Merkittiin, että valtuuston puheenjohtaja Markku Rossi ja jäsen Sirpa Karjalainen saapuivat kokoukseen asiakohdan käsittelyn aikana.
Kaupunginhallitus keskusteli palvelualueiden taloustilanteesta ja sen edellyttämistä toimenpiteistä. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jatkaa asian
käsittelyä seuraavassa kokouksessaan 8.9.2014.
Merkittiin, että talous- ja rahoitusjohtaja Toni Vainikainen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.
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§ 285

Asianro 7127/00.01.00/2013

Tuusniemen kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 11.8.2014 esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Tuusniemen kunnan ja Kuopion kaupungin yhdistymissopimuksen ja Tuusniemen kunnan liittämisen Kuopioon 1.1.2017 alkaen. Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että seuraavien
kuntavaalien toteuttamistavasta päätetään erikseen kun valmisteilla olevan
lainsäädännön sisältö on tiedossa.
Merkitään, että Kuopion kaupungin ja Tuusniemen kunnan välinen kuntaliitosasia on Kuopion kaupungin osalta kaupunginvaltuuston kokouksen 1.9.
esityslistalla.
Merkitään lisäksi, että Tuusniemen kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan
25.8.2014, ettei se liity Kuopion kaupunkiin 1.1.2017.
Valmistelija
Heikki Vienola
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. 044 718 2021

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. merkitsee Tuusniemen kunnanvaltuuston päätöksen tiedoksi.

Päätös

Kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan kokouksessa seuraavasti:
"Esitän, että kh. peruuttaa asiassa kaupunginvaltuustolle 11.8.2014 tekemänsä
päätösesityksen."
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen.
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§ 286

Asianro 1128/00.01.00/2012

Kuopio-Maaninka kuntaliitos - henkilöstön sijoitussuunnitelma ja tarvittavien virkojen perustaminen
Henkilöstöjohtaja Markku Mattila
Työnantajapalvelu
Maaningan ja Kuopion kuntaliitos toteutuu Maaningan ja Kuopion valtuustojen päätösten mukaisesti vuoden 2015 alusta. Valtioneuvoston päätös Kuopion kaupungin ja Maaningan kunnan yhdistymisestä 1.1.2015 on annettu Helsingissä 13.3.2014.
Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin yhdistymissopimuksessa todetaan
henkilöstöstä seuraavaa:
”Kuntajakolain 29 §:n 1 momentin mukaan kuntajaon muutos, joka johtaa
henkilöstön työnantajan vaihtumiseen, katsotaan liikkeenluovutukseksi.
Henkilöstön asemaan liittyvissä järjestelyissä sovelletaan yhdistymishetkellä voimassa olevia Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja pääsopijajärjestöjen sopimia periaatteita.
Maaningan kunnan vakinainen henkilöstö siirtyy Kuopion kaupungin tai
sen konserniyhteisöjen palvelukseen heille soveltuviin tehtäviin kuntajakolain mukaisella tavalla liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti. Vakinaisen henkilöstön palvelussuhteet turvataan viideksi (5) vuodeksi 1.1.2015
lukien. Palvelussuhdeturva koskee sekä Maaningan kunnan että Kuopion
kaupungin palveluksessa olevaa vakituista henkilöstöä. Siirtyvän henkilöstön yksityiskohtainen palvelussuhdejärjestely- ja sijoitussuunnitelma valmistellaan 31.12.2013 mennessä. Kuopion kaupunginhallitus vahvistaa
suunnitelman vuoden 2014 aikana.
Kuntajakolain mukaan henkilö siirretään Kuopion kaupungin palvelukseen
entisin palvelussuhde-ehdoin. Tästä voidaan poiketa, jos asianomaisen
kanssa toisin sovitaan.
Maaningan kunnan yksipuolisiin päätöksiin perustuvat henkilöstöpalvelut,
työaikajärjestelyt, työpaikkaruokailu, työterveydenhuolto ja muut vastaavat järjestelyt eivät siirry, vaan niistä päättää Kuopion kaupunki.
Kun yhdistymisen johdosta Maaningan kunta lakkaa olemasta itsenäisenä
oikeushenkilönä, samalla Maaningan kunnan nykyiset virat lakkaavat automaattisesti. Kuopion kaupunki perustaa siirtyviä viranhaltijoita varten
toiminnan kannalta tarpeelliset virat, joissa käytetään julkista valtaa. Henkilöiden siirtyminen virkasuhteeseen ei sisällä varsinaista nimitysharkintaa
eikä kyseessä ole virkavaali, vaan viranhaltijoiden siirtyminen rinnastetaan
liikkeenluovutukseksi kuntajakolain 29 §:n mukaisesti entisin palvelussuhdeehdoin.
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Mikäli nykyisessä virassa ei käytetä julkista valtaa, kyseinen viranhaltija
siirretään vastaavaan työsopimussuhteiseen tehtävään entisin palvelussuhde-ehdoin.
Määräaikainen henkilöstö siirtyy Kuopion kaupungin palvelukseen siksi
määräajaksi, mikä on ollut voimassa Maaningan kuntaan yhdistymishetkellä. Määräaikainen henkilöstö säilyttää ne palvelussuhteen ehdot, jotka ovat
olleet voimassa siirtohetkellä, määräaikaisen työsuhteen päättymiseen
saakka. Tämän yhdistymissopimuksen hyväksymisen jälkeen Maaningan
kunnassa solmittavat määräaikaiset palvelussuhteet tulee määrittää päättymään yhdistymisen voimaantuloon.
Maaningan kunta ja Kuopion kaupunki neuvottelevat keskenään ennen yhdistymisen ajankohtaa tapahtuvista sitovista henkilöratkaisuista, jotka olisivat voimassa yhdistymisen voimaantulon jälkeen ja joilla on vaikutusta
yhdistymisen jälkeisten toimintojen organisointiin ja toteutukseen.
Siirtyvän henkilöstön palkat, palkkarakenne ja palvelussuhteen ehdot yhdenmukaistetaan Kuopion kaupungin palkkausjärjestelmien ja palkkarakenteen mukaisiksi yhdistymissopimuksen voimassaoloaikana. Siirtymäkaudesta ja palvelussuhteiden yhdenmukaistamisesta neuvotellaan ao. henkilöstöjärjestöjen kanssa. Kenenkään palkkaedut eivät yhdenmukaistamisen
johdosta huonone.
Yhdistymisen valmisteluun liittyvistä työnantajan ja henkilöstön välisestä
yhteistoiminnasta vastaavat molemmat kunnat oman henkilöstönsä osalta.
Sen lisäksi Maaningan kunnan henkilöstölle järjestetään tiedotustilaisuuksia
tarpeen mukaan.
Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta ja työsuojeluyhteistoiminta järjestetään Kuopion kaupungin periaatteiden mukaisesti. Siirtyvän
henkilöstön vaikutukset yhteistoimintajärjestelmiin sekä pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen lukumääriin, toimialueisiin ja ajankäyttöön
neuvotellaan ao. henkilöstöjärjestöjen kanssa vuoden 2013 aikana.
Osapuolet toteavat, että vaikka suurimmalla osalla henkilöstöä tehtävät
säilyvät entisellään, on yhdistymisen kautta mahdollista toteuttaa henkilöstön sisäistä liikkuvuutta toiminnallisista lähtökohdista käsin. Tätä mahdollisuutta tuetaan kokonaisvaltaisella henkilöstösuunnittelulla ja koulutuksella.
Kaikessa toiminnassa pyritään kannustavuuteen ja henkilöstöä motivoivaan
työtehtävien kehittämiseen ja uudistamiseen. Sisäisesti haettavana olevia
työpaikkoja voidaan hakea yhteneväisesti sen jälkeen, kun yhdistymispäätös
on saanut lainvoiman.
Edellä sovittuja henkilöstön asemaa koskevia periaatteita sovelletaan myös
Kuopion kaupungin konserniyhteisöjen palvelukseen siirtyvään henkilöstöön.”
Siirtyvän henkilöstön sijoitussuunnitelman valmistelu- ja päätöksentekoaikataulua on kaupunginhallituksen 27.5.2013 § 193 päätöksellä jatkettu siten, että henkilöstön sijoitussuunnitelma valmistellaan maaliskuun loppuun 2014
mennessä. Sijoitussuunnitelma on laadittu yhteistyössä Maaningan kunnan ja
Kuopion kaupungin edustajien kanssa.
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Kunnallisen viranhaltijalain 25 §:n mukaan työnantajan luovutushetkellä
voimassa olevista virkasuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät
uudelle omistajalle tai haltijalla kun henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksen
periaatteiden mukaisesti. Ne virat, joissa käytetään julkista valtaa, perustetaan määrittelemällä virkanimike ja virkaan kuuluvat tehtävät. Virkanimike
kuvaa pääsääntöisesti riittävästi virkaan kuuluvia tehtäviä. Yksittäisten virkojen hoitoon kuuluvat tehtävät määritellään tarkemmin myöhemmin annettavilla viranhoitomääräyksillä. Niiden virkojen osalta, joissa virkojen kelpoisuusvaatimukset on määritelty laissa tai asetuksessa, Kuopion kaupunki noudattaa niitä. Toiminnan kannalta tarpeelliset virat kuntaliitoksen jälkeen on
merkitty sijoitussuunnitelmaan V (=virka) – kirjaimella.
Virkasuhteiden muuttaminen työsopimussuhteiksi tapahtuu työsopimuslainsäädännön mukaisesti tekemällä Kuopion kaupungin ja työntekijän välinen
kirjallinen työsopimus 1.1.2015 alkaen.
Henkilöstöjärjestelyihin liittyvästä yhteistoiminnasta ja kuulemisesta vastaa
nykyinen työnantaja Maaningan kunta.
Siirtyvän vakinaisen henkilöstön määrä on yhteensä 368 henkilöä. Kuopion
kaupungille siirtyvä henkilöstövoimavara on 347 viranhaltijaa/työntekijää:
kasvun ja oppimisen palvelualue 70, hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 4,
kaupunkiympäristön palvelualue 3, konsernipalvelu 265, perusturvan palvelualue 1, Kuopion Vesi 3 ja Kuntatekniikkaliikelaitos 1. Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Servicaan siirtyy 21 työntekijää.
Määräaikaisissa palvelussuhteissa, joissa määräaikaisuus kestää kuntaliitoksen jälkeen, on neljä (4) lomituspalvelutyöntekijää, kolme (3) opettajaa ja
kaksi (2) koulunkäynnin ohjaajaa. Lisäksi määräaikaisen taloussuunnittelijan
palvelussuhdetta tullaan jatkamaan muutamia kuukasia kuntaliitoksen yli
Maaningan kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen valmistelutehtävien takia.
Sijoitussuunnitelma on käsitelty Maaningan kunnan työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoimintaelimessä 7.4.2014. Yhteistoimintaelimellä ei ollut
huomautettavaa sijoitussuunnitelmaan. Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymään (Servica) siirtyvälle henkilöstölle järjestää Maaningan kunta kuulemistilaisuuden syksyn 2014 aikana.
Kuopion ja Maaningan yhdistymishallitus on käsitellyt sijoitussuunnitelman
5.5.2014 pidetyssä kokouksessa. Yhdistymishallituksen käsittelyn jälkeen on
suunnitelmaan tehty tarvittavia, tiedossa olevia täsmennyksiä, mm. päättyneiden palvelussuhteiden osalta.
Vaikutusten arviointi

Ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan asia on neutraali.

Esitys

Esitän, että kaupunginhallitus päättää kuntarakennelain 29 §:ssä tarkoitetulla
tavalla
1. perustaa 1.1.2015 alkaen tarvittavat virat liitteenä olevan sijoitussuunnitelman mukaisesti (liitteen nimikesarake V),
2. siirtää ao. henkilöt perustettaviin virkoihin liitteenä olevan sijoitussuunnitelman mukaisesti,
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3. hyväksyä muilta osin henkilöstön sijoitussuunnitelman työsuhteisiin tehtäviin siirtyvien henkilöiden osalta (liitteen nimikesarakkeessa merkintä
T) ja
4. oikeuttaa tekemään tarvittavat täsmennykset sijoitussuunnitelmaan kansliatoimenpitein.
Liitteet

1

1128/2012 Maaningan kunnan henkilöstön sijoitussuunnitelma

Valmistelija
Seija Pärnänen
seija.parnanen(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. hyväksyy henkilöstöjohtajan esityksen.

Päätös

Merkittiin, että kaupunginlakimies Vesa Toivanen saapui kokoukseen asiakohdan käsittelyn aikana.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.
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§ 287

Asianro 5825/00.04.02/2014

Kaupungin edustajan nimeäminen Savonia-ammattikorkeakoulu Oy:n nimitysvaliokuntaan

Pyyntö 22.8.2014
Savonia-ammattikorkeakoulu
Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiön hallitus päätti osakassopimuksen
8.2 pykälään perustuen pyytää Kuopion, Iisalmen ja Varkauden kaupunginhallituksia nimeämään lähtökohtaisesti yhden edustajan kustakin kaupungista Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n nimitysvaliokuntaan 10.9.2014 mennessä. Tavoitteena on, että nimitysvaliokunta tekee osaltaan ehdotuksensa hallituksen jäseniksi lokakuun aikana pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen.
Edellä esitettyyn perustuen pyydämme teitä nimeämään edustajan Savoniaammattikorkeakoulu oy:n nimitysvaliokuntaan ja toimittamaan siitä tiedon
10.9.2014 mennessä Savonia-ammattikorkeakoulun kirjaamoon, osoitteella
savonia@savonia.fi tai Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä, Kirjaamo, PL 6, 70201 Kuopio.
Liitämme oheen otteen hallituksen kokouspöytäkirjasta sekä tiivistelmän hallituksen kokoonpanoa koskevista ammattikorkeakoululain, osakeyhtiölain, tasa-arvolain ja osakassopimuksen määräyksistä.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. nimeää kaupungin edustajan nimitysvaliokuntaan.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen ja nimesi edustajakseen nimitysvaliokuntaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Kantasen.
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§ 288

Asianro 5679/00.00.01.00/2014

Eronpyyntö luottamustehtävistä / Sanna Voutila

Sanna Voutila (ent. Mustonen) (PS) on pyytänyt eroa Savoniaammattikorkeakoulun yhtymävaltuuston tarkastuslautakunnan jäsenyydestä
ja hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan varajäsenyydestä ajankäytön ja perhesyiden vuoksi.
Merkitään, että Sanna Voutila on valittu Hanna Happosen (kd) henkilökohtaiseksi varajäseneksi hyvinvoinnin edistämisen lautakuntaan.
Edelleen merkitään, että Savonia-ammattikorkeakoulun yhtymävaltuuston
tarkastuslautakunnan on valinnut Savonia-ammattikorkeakoulun yhtymävaltuusto.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. esittää kv:lle, että kv. myöntää Sanna Voutilalle eron hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen lautakuntaan toimikauden loppuun saakka.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.
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§ 289

Asianro 4499/05.09.00/2014

Selvitys Itä-Suomen aluehallintovirastolle lastensuojelun tilasta
Lastensuojelupäällikkö Marketta Kolari
Lapsiperhepalvelut
Perusturvan lapsiperhepalvelujen avohuollon sosiaalityöntekijät ovat 2.6.2014
lähettämällään kirjeellä halunneet tuoda Kuopion kaupungin johdon tietoon
työtilanteensa ja toiveensa toimenpiteistä asiantilan korjaamiseksi. Kirje on
mennyt tiedoksi myös Itä-Suomen aluehallintovirastolle, joka kirjeellään
10.7.2014 pyytää Kuopion kaupunginhallitukselta selvityksen siitä, mihin
toimenpiteisiin kirjoitus on johtanut.
Lastensuojelu on kansallisten suositusten ja nykyajattelun mukaisessa vahvassa kehitysvaiheessa. Osittain siksi ja osin muista syistä Kuopion perusturvan lapsiperhepalveluissa ja Kuopion kaupungin organisaatiossa laajemminkin on tehty tai valmistelussa useita muutokseen tähtääviä uudistuksia, jotka
koskettavat lapsia ja lapsiperheitä. Etenkin osaamisresursseja on tarpeen kasvattaa sekä lastensuojelussa että muualla kuin varsinaisten lastensuojeluammattilaisten piirissä.
Sosiaalityöntekijöiden kirje sinällään ei ole aiheuttanut toimenpiteitä, mutta
on johtanut siihen, että Kuopiossa entistä tarmokkaammin käydään läpi lasten, nuorten ja perheiden asiakkuuksien kokonaisprosesseja ja niiden toimivuutta, jotta lapset tulevat suojelluiksi. Tavoitteena on lainsäädännön, kansallisten suositusten ja sosiaalihuoltolakiluonnoksen mukainen ennakoiva ja
monialainen toiminta, jolla lasten arjen turvallisuus ja lasten kasvuolot turvataan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
Lastensuojelulain vuoden 2008 uudistuksen jälkeen Kuopion lastensuojelun
sosiaalityöhön on perustettu kuusi sosiaalityöntekijän virkaa. Näiden työntekijöiden työpanos kohdentuu lastensuojelutarpeen arviointiin. Lastensuojeluasiakkuuksien määrä on ollut kasvava. Vuonna 2008 lastensuojeluilmoituksia
tehtiin 1 458 ja vuonna 2013 2 584. Vuoden 2014 tähänastisten ilmoitusten
perusteella arvioiden ilmoitusten määrä ei ole vähenemässä. Lastensuojelun
avo- ja jälkihuollon asiakkaina oli vuonna 2008 1 866 lasta. Vuonna 2013 asiakkuudessa oli 2 393 lasta. Vuonna 2013 perustettiin neljä lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijän tehtävää ennaltaehkäisevään, ei-lastensuojeluasiakkuutta
edellyttävään työhön. Tätä ennen neuvolatyön yhteydessä oli kokeiluhankkeena perhetyöntekijöitä.
Avohuollon tukitoimia ja muita palveluja ostetaan yksityisiltä palvelun tuottajilta, järjestöiltä ja toisilta kunnilta. Vuoden 2010 talousarviossa ostopalveluihin oli varattu 10 687 669 euroa. Vuodelle 2014 laaditussa talousarviossa
summa oli 16 211 411 euroa. Tästä summasta 3 800 000 on varattu avohuollon ostopalveluihin. Tuo nimenomaan lastensuojelun avohuollon tukitoimien
ostoon varattu määräraha tulee ennusteen mukaan ylittymään. Tästä voi päätellä, että lapsella on säännöllisiä, henkilökohtaisia kohtaamisia ja lapsen tilannetta tarkastelevia tapaamisia enenevästi muun lastensuojelun piirissä
työskentelevän henkilöstön kuin lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän
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kanssa. Lastensuojelulain 29 §:n 1 momentin mukaan lastensuojelua toteutettaessa lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun
työntekijän (esimerkiksi perhetyöntekijä, sosiaaliohjaaja) tulee tavata lapsi
riittävän usein henkilökohtaisesti. Laissa ei ole tarkemmin määritelty, missä
laajuudessa tapaamisia ja lapsen kanssa käytäviä henkilökohtaisia keskusteluja on järjestettävä.
Lastensuojelun sosiaalityössä vuoden 2013 käyttösuunnitelman mukainen
toimenpide oli henkilöstön työpanoksen kohdentumisen profilointi ja tehtävien priorisointi asiakasmäärään nähden niukentuvien sosiaalityöntekijäresurssien tilanteessa. Muutoksella haettiin myös palvelujen ja toimintakäytäntöjen
alueellista ja sisällöllistä tasalaatuisuutta avainprosessin sisällä ja muiden lasten ja lapsiperheiden kanssa toimivien kanssa työskenneltäessä. Edelliset,
vuonna 2009 tehdyt muutokset eivät kaikilta osiltaan olleet enää tarkoituksenmukaisia ja toimivia asiakasmäärien kasvettua ja toimintaympäristön
muututtua. Lähtökohtana oli, että muutos tehdään olemassa olevalla henkilöstöllä.
Yhteistoiminnallisesti sosiaalityöntekijöiden kanssa valmisteltu muutos toteutui vuoden 2014 alusta niin, että
 lastensuojelun avohuollon sosiaalityötä selkeytettiin siirtämällä työntekijöiden tehtävistä sijaishuoltoon kuuluvat asiat sijaishuollon vastattaviksi
 sijaishuollon vastattavaksi siirtyi koko huostaan otetun lapsen sijaishuollon prosessi ja sijaishuollon jälkihuolto. Tähän sisältyy lapsen, lapsen biologisten vanhempien ja sijaishuoltopaikan kanssa työskentely
 siirrettiin neljän sosiaalityöntekijän työnpanos avohuollosta sijaishuoltoon
 tukiperhetoiminta siirtyi lastensuojelun avohuoltoon.
Lastensuojelun avohuolto organisoitiin yhdeksi kokonaisuudeksi entisten eteläisen ja pohjoisen lapsiperheyksikön sijaan. Lisäksi kaikki kantakaupungin
lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijät saivat yhden yhteisen asiakasvastaanottotilan keskustasta. Nilsiä-Maaninka ja Karttula jatkavat omina alueellisina yksikköinään osana avohuoltoa. Lastensuojelun avohuollon sosiaalityössä on muutoksen jälkeen 18,5 sosiaalityöntekijää, 2 toimistotyöntekijää ja
palveluesimies.
Lastensuojelun avohuollon kokonaisuuteen kuuluvat luonteeltaan varhaisemman vaiheen tukea antavat kunnalliset toiminnot (lastensuojelutarpeen
arviointiyksikkö, poliisilaitoksella tehtävä sosiaalityö, lastensuojelun perhetyö
ja lapsiperheiden kotipalvelu sekä perhekriisiyksikkö) ovat toisen palveluesimiehen vastuulla eikä niihin tuolloin tehty muutoksia.
Tehdyt rakenteelliset muutokset selkeyttivät lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijöiden ja sijaishuollon sosiaalityöntekijöiden tehtäväkuvia, mutta
eivät vaikuttaneet vähentävästi työntekijäkohtaisiin asiakasmääriin. Kuopiossa lastensuojelun avohuollon asiakaslapsia on noin 60 yhtä sosiaalityöntekijää
kohti. Laissa ei ole säädetty sosiaalityöntekijöiden määristä, mutta eri toimijat
ovat ottaneet kantaa siihen, millainen asiakasmäärä työntekijää kohti olisi
suositeltava. Lähtökohtana henkilöstömitoituksissa tulisi olla, että jokaiselle
lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle ja vanhemmalle taattaisiin mahdollisuus saada yksilölliseen tarpeeseen perustuen riittävästi henkilökohtaista
aikaa työntekijältään. Työntekijöiden kokemuksen ja asiakkailta saadun palautteen perusteella tähän ei Kuopiossa tällä hetkellä pystytä.
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Lastensuojeluasiakkaiden lisäksi lastensuojelun avohuollon sosiaalityön vastuulla on kuopiolaisten lapsiperheiden yleinen, ennaltaehkäisevä lapsiperheiden sosiaalityö, jolle ei korjaavan työn määrän ja aikaa vievyyden takia juuri
jää aikaa. Samoin täydentävän ja harkinnanvaraisen toimeentulotuen myöntäminen lapsiperheille kuuluu tehtäväkuvaan. Osa toimeentulotukiasiakkaista
on samalla myös lastensuojeluasiakkaita, osa ei. Toimeentulotukiasiakkaina
lastensuojelun avohuollossa on ollut 1.1. - 24.7.2014 414 eri taloutta (keskimäärin 22 taloutta/sosiaalityöntekijä), joille on tehty 871 toimeentulotukipäätöstä. Valmistelussa on lapsiperheiden toimeentulotukiasioiden keskittäminen, mikä jäntevöittäisi ja nopeuttaisi taloudellisen tuen tarpeiden käsittelyä
ja poistaisi toimeentulotukiasiakkaita työntekijöiltä, mutta ei vaikuttaisi lastensuojeluasiakkaiden määrään.
Täyttölupamenettelyssä on vireillä esitys lastensuojelun avohuollossa sosiaalityöntekijöiden työparina toimiville ja sosiaalityön tavoitteiden saavuttamista
tukeville kahdelle uudelle sosiaaliohjaajalle, joiden työ suuntautuu perheiden
koteihin ja vähentää lastensuojelun avohuollon ostopalvelujen tarvetta. Ohjaajatyöpanosta on tarkoitus suunnata tukihenkilötoiminnan lisäksi sosiaalityöntekijän työparina toimimiseen ja perheiden kanssa tehtävään lähityöskentelyyn. Tämä yksityisiltä palvelun tuottajilta ostetun ammatillisen tukihenkilötoiminnan tarvetta vähentävä palvelujen tuottaminen omana toimintana on kirjattu vuoden 2014 käyttösuunnitelmaan. Alun perin tämä uusi resurssi oli tarkoitus suunnata pelkästään lastensuojelun jälkihuoltoon, mutta
nykytilanne edellyttää sen kohdentamisen avohuoltoon ja avohuollon jälkihuoltoon. Omana toimintana toteutettavan ohjaajatyön vahvuutena on mahdollisuus ostopalvelua tiiviimpään yhteistyöhön asiakasprosessista vastaavan
sosiaalityöntekijän ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Omana toimintana
tämä työ on lisäksi taloudellisempaa kuin ostopalvelu.
Valmisteilla on muutos sosiaalityötä avustavassa ja tukevassa lastensuojelun
perhetyössä. Sillä tavoitellaan perhetyön nykyisten resurssien tehostamista
vastaamaan nopeammin ja aikaisemmin perheiden tarpeisiin. Muutoksella
haetaan perhetyön eri työmuotojen selkeyttä sekä ennaltaehkäisevän työn lisäämistä. Lisäksi suurena tavoitteena on yhteistyön tiivistäminen lastensuojelun sosiaalityön ja eri yhteistyötahojen kanssa, jotta perheet saavat mahdollisimman varhaisen avun ja tuen. Uusittu perhetyö saadaan käyttöön elo- ja
syyskuun 2014 aikana lukuun ottamatta vertaisryhmätoiminnan laajennusta,
jonka käytännön toteutus alkaa vuoden 2015 alussa. Tämäkään toimenpide ei
välittömästi vähennä lastensuojelun avohuollon sosiaalityön työpainetta, mutta tarjoaa mm. työpariuksia.
Lastensuojelun sijaishuollossa Kuopion kaupungin omiin perhetukikeskuksiin
ja luvanvaraisiin ostopalveluihin sijoitettujen lasten määrä on pysynyt viime
vuodet jokseenkin samana. Perhehoitoon sijoitettujen määrä sen sijaan on ollut kasvava. Kaupungin tuottavuusohjelman mukainen tavoite, että vähintään
65 % sijaishuollossa olevista lapsista on perhehoidossa, on saavutettu. Perheisiin sijoitettujen lasten oireilu edellyttää riittävää, monimuotoista tukea sijaisperheille, että sijaisvanhemmat jaksavat pitkäkestoisessa tehtävässään.
Suunnitteilla on uusi ympärivuorokautinen vastaanotto- ja arviointiyksikkö
13-17 –vuotiaille lapsille. Tässä yksikössä sijoitukset olisivat lyhytkestoisia ja
työskentely tähtäisi mahdollisimman usein kotiin palaamiseen pitkäkestoisen
sijoituksen sijaan. Tämä uusi laitosyksikkö sisältyy vuoden 2014 käyttösuun-
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nitelmaan, mutta valmistelua on hidastanut sopivien tilojen löytymisen vaikeus.
Kuopiossa on meneillään monialainen kaupunkitasoinen Lasten, nuorten ja
perheiden pärjäämisen tuki -hanke, jossa on tähän mennessä arvioitu lasten,
nuorten ja perheiden palvelut, esitetty kehittämisehdotuksia ja haettu tehokasta organisaatiomallia, joka parhaiten mahdollistaa ennaltaehkäisevän
työskentelyn ja mahdollisimman varhaisen tuen lasten, nuorten ja perheiden
päivittäisessä arkiympäristössä. Keskeinen tavoite hankkeessa on vaikeiden,
lastensuojeluasiakkuuksiin johtavien tilanteiden vähentäminen tulevaisuudessa tarttumalla asioihin ja tarjoamalla tukea siellä, missä tuen tarve todetaan. Yksi keskeinen lastensuojelun asiakasvirtojen mekanismi on, että toiset
viranomaiset ohjaavat keinojen puuttuessa ja loppuessa asiakkaita lastensuojeluun.
Edellä todetuin palvelurakenne- ja toimintakäytäntömuutoksin Kuopion kaupunki pyrkii turvaamaan lasten ja perheiden tulevaa hyvinvointia. Osalla toimenpiteistä tulee olemaan suora lastensuojelun avohuollon sosiaalityön
kuormittuneisuutta lievittävä vaikutus.
Liitteet

2

4499/2014 Selvityspyyntö ja sosiaalityöntekijöiden kirje

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. päättää antaa asiasta Itä-Suomen aluehallintovirastolle edellä esitetyn
selvityksen.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.
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§ 290

Asianro 2609/07.02.02/2014

Esitys Pertti "Spede" Pasasen muistomerkistä

Kuopion Museokeskuksen esitys 7.3.2014:
Kuopiolaissyntyinen ja Kuopiossa vuoteen 1953 asti asunut Pertti ”Spede” Pasanen (1930 - 2001) oli yksi suomalaisen viihdekulttuurin suosituimpia ja
menestyneimpiä henkilöitä, tunnettu myös keksijänä. Tämän innovatiivisen,
rajoja rikkovan ja uutta luovan monitaiturin pysyvä muistaminen ja hänen
elämäntyönsä huomioiminen on perusteltua.
Ehdotukseen muistolaatan hankkimisesta Pasaselle toteamme, että se on linjassa kaupungin aikaisemman laattapolitiikan kanssa, mutta mielestämme
olisi syytä tarkkaan harkita, onko muistolaatta sopivin muistamistapa Pertti
”Spede” Pasasen yhteydessä ajatellen hänen legendaarista persoonallisuuttaan.
Jos laattaan päädytään, on sopivan paikan löytäminen vaikeaa. Hänen kotitalonsa (vuosina 1940 - 53) Päivärinteentie 21:ssä on edelleen yksityiskäytössä.
Laatan kiinnittäminen yksityistalon seinään tai piha-alueelle on ongelmallista
muistolaatan julkisen luonteen takia.
Toinen keskusteluissa esiin tullut mahdollinen sijoituspaikka on Kuopion lyseo, jossa Pasanen kävi oppikoulua. On muistettava, että urheilevalle, nokkelalle ja kouluelämän oheistoiminnoissa aktiiviselle pojalle ei lyseo opettajineen ja omine sääntöineen ollut onnistunut väylä hänen taipumustensa ja kykyjensä toteuttamiseen. Pasanen kirjoittikin ylioppilaaksi lopulta Iisalmen lyseosta. Tätä taustaa vasten muistolaatan kiinnittäminen Kuopion lyseon seinään tuntuisi jokseenkin tahdittomalta. Huomautettakoon myös, että lyseon
julkisivussa on ennestään jo kolme muistolaattaa.
Mikäli kuitenkin tekstilaattaan päädytään, voisi tekstin lähtökohtana olla lyhennettynä Speden sitaatti: ”Ei minulla ole toteutumattomia haaveita. Tekeminen ja haaveileminen on minulle yksi ja sama asia. Jos joku asia alkaa kiinnostaa, niin ryhdyn toteuttamaan sitä.” (Tommi Aition teoksessa Spede, Pertti
Pasasen elämä, Tammi 2002, alkuperäinen muoto tarkistettava kirjoittajalta).
Yksi harkinnan arvoinen muistamisen muoto ja paikka voisi olla suunnitteilla
oleva matkakeskus nykyisen linja-autoaseman alueella. Se on alue, jossa Spede varmasti liikkui, kotitalonsa läheisyydessä. Alueella voisi nimetä mahdollisen aukion tai jonkin muun tilan Speden mukaan tai alueella voisi olla jokin
”spedemäinen”, komiikan keinoin toteutettu koje tai laite, sovellettuna esimerkiksi alueen informaatiotekniikkaan.
Pertti Pasanen oli modernin kaupunkielämän kasvatti, jonka kehittyvä tiedonvälitys – radio ja erityisesti TV - nosti koko kansan tietoisuuteen. Nykyaikainen liikekeskus ihmisten hetkellisten kohtaamisten paikkana voisi peilata
Speden tapaa nähdä oivaltavasti, tilannekomiikan valossa, tosielämän arkisia
kohtauksia.
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On syytä harkita tarkasti, kuinka se tapa, jolla Pertti ”Spede” Pasasta pysyvästi
muistetaan, olisi hänen näköisensä.
--Kansliasihteeri toteaa, että asiaan liittyen on saatu Kuopion museokeskuksen
lausunto. Lisäksi on kuultu mm. Kuopion lyseon rehtoria ja Pertti Pasasen suvun edustajaa.
Valmistelija
Pauli Kurkirinne
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. 044 718 2803

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
1. Kaupunki päättää muistaa ja kunnioittaa Pertti ”Spede” Pasasen innovatiivista, rajoja rikkovaa ja uutta luovana monitaiturin elämäntyötä kiinnittämällä muistolaatan ensisijaisesti Päivärinteentie 21 kiinteistön (Pertti
Pasasen kotitalo Kuopiossa) edustalle. Toissijaisena laatan sijoituspaikkana voidaan pitää Kuopion lyseon rakennusta.
2. Laattaan tulee Kuopion museokeskuksen ehdottama teksti ja laatta toteutetaan tekstilaattatyyppisenä.
3. Laatan sijoituspaikkavaihtoehtojen lopullinen selvittäminen ja laatan tekninen toteutus annetaan tilakeskuksen tehtäväksi. Laatan tuleva lopullinen teksti sekä laatan paljastamiseen liittyvän tilaisuuden järjestäminen
annetaan hyvinvoinnin palvelualueen tehtäväksi.
4. Hankkeeseen varataan 2000 euron määräraha kaupunginhallituksen
käyttövarausmäärärahasta.
5. Matkakeskukseen ja sen alueeseen liittyvät nimeämis- tai muut ratkaisut
tehtäneen myöhemmin.

Päätös

Merkittiin, että kaupunginsihteeri Heikki Vienola poistui kokouksesta ennen
asiakohdan käsittelyä. Pöytäkirjanpitäjänä toimi asiakohdasta lukien kaupunginlakimies Vesa Toivanen.
Merkittiin, että kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Markku Rossi poistui kokouksesta ennen asiakohdan käsittelyä.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.
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§ 291

Asianro 3832/05.00/2014

Lausunto valtuustoaloitteeseen / kodinomaisia hoito- ja palvelukoteja edullisin hinnoin
pienituloisille vanhuksille

Valtuustoaloite 19.5.2014
Pirjo Eskelinen ja Kaija Räsänen sekä 9 muuta valtuutettua:
Kuopiossa tuetaan kotona asumista mahdollisimman pitkään ja kotiin järjestetään vanhuksille erilaisia palveluja. Sitten tulee aika, ettei koti enää riitä,
vaan tarvitaan palveluasumista. Kuopion kaupungissa on palveluasuntoja ja
niitä rakennetaan, mutta palvelujen hinnat ovat liian korkeita monelle pienituloiselle vanhukselle. Kaikilla vanhuksilla ei ole varaa maksaa jokaisesta palvelusta erikseen.
Tarvitaan palvelukoteja, joissa on kohtuulliset palvelumaksut ja rahastus ei
ole tärkein asia. Hoito ja palvelut järjestetään vanhusten ehdoin mahdollisimman itsenäisiksi ja kodinomaisiksi. Vanhusten omatoimisuutta tuetaan,
jotta vanhus selviytyy itsenäisesti päivittäisistä toiminnoista tarpeidensa mukaisesti, vain tarvittaessa autettuna. Esimerkiksi silloin kun vanhus on kykenevä huolehtimaan itsenäisesti omasta pukeutumisestaan, ulkoilustaan ja
lääkehoidostaan, niin hoitohenkilökunta auttaa vanhusta tarpeen mukaan siinä.
Hoitohenkilökunnan käynnit perustuisivat vanhuksen toivomuksiin ja vapaaehtoisuuteen hänen itsemääräämisoikeuttaan kunnioittaen. Muun muassa
vanhukset saisivat nukkua vuorokausirytminsä mukaisesti. Päivisin sekä illalla ennen nukkumaan menoa he saisivat seurustella keskenään, katsoa televisiota, kuunnella radiota, tehdä käsitöitä, lukea, pelata erilaisia pelejä omien
voimavarojensa mukaisesti. Rauhoittavien- ja unilääkkeiden käyttöä rajoitettaisiin - vain tarvittaessa. Kaikissa palveluissa huomioidaan vanhuksen
toimintakyky, vireys ja virkeys sekä sallitaan omaisten ja vapaaehtoisten työskentely vanhusten kanssa. Valtuustoaloitteen tarkoitus on edistää kestävää
kehitystä ja hyvinvointia vanhuspalveluissa Kuopion kaupungin strategisten
tavoitteiden mukaisesti. Sekä ennaltaehkäistä vanhusten syrjäytymistä, yksinäisyyttä ja vahvistaa vanhusten ulkoista ja sisäistä turvallisuudentunnetta.
Me Kuopion kaupunginvaltuutetut esitämme, että Kuopion kaupunki rakennuttaa edullisia kodinomaisia ja vanhuksen hyvinvointia edistäviä hoito- ja
palvelukoteja pienituloisille vanhuksille.
Perusturva- ja terveyslautakunta 19.8.2014 § 60
Pirjo Eskelinen ja Kaija Räsänen sekä 9 muuta Kuopion kaupunginvaltuutettua ovat jättäneet 19.5.2014 valtuustoaloitteen, että Kuopion kaupunki rakennuttaisi edullisia kodinomaisia ja vanhuksen hyvinvointia edistäviä hoito- ja
palvelukoteja pienituloisille vanhuksille.
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Valtuustoaloite on erittäin ajankohtainen ja tärkeä. Valtakunnallisesti asiaan
on kiinnitetty huomiota ja 18.4.2013 on tehty Valtioneuvoston periaatepäätös
ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmasta vuosille 2013 - 2017. Suomen
väestörakenteen muutos on hyvin nopea tulevina vuosina ja Tilastokeskuksen
ennusteen mukaan yli 65-vuotiaita on vuonna 2030 25,6 % väestöstä eli
1 496 000 asukasta, kun määrä oli vuoden 2012 lopussa 18,8 % eli 1 018 420
asukasta. Yli 85-vuotiaita ennakoidaan olevan vuonna 2030 jo 3,9 %
(226 000) väestöstä, kun vuonna 2012 määrä oli 2,3 % (123 673).
Valtakunnallisen ohjelman tavoitteena on mm. parantaa ikääntyneiden asumisoloja siten, että myötävaikutetaan kotona asumiseen, tuetaan ikääntyneiden omaa varautumista asumiseen, luodaan edellytyksiä ikääntyneiden
asuinolojen parantamiseen valtion toiminnan avulla, vahvistetaan kuntien
suunnittelussa ikääntyvän väestön asumisen osuutta, suunnataan asunto- ja
rakennusalan toimintaa vastaamaan paremmin ikääntyneiden asumisen tarpeita ja parannetaan eri toimijoiden yhteistyötä sekä luodaan ikääntyneiden
asumista tukevia toimintamalleja. Suomessa on kansallisena tavoitteena, että
mahdollisimman moni ikääntynyt voisi asua kotona. Kotona asuminen edellyttää, että kyetään varmistamaan tarvittavien palvelujen saatavuus, asunnon
turvallisuus sekä asuinympäristön sopivuus ja tarkoituksenmukaisuus.
Valtuustoaloitteessa otetaan kantaa myös asumisen edullisuuteen. Ikäihmisten ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon uudistamista on pohdittu ns. Ikähoiva-työryhmässä (STM:n selvityksiä 2010:28). Työryhmä ehdottaa, että
kunnan järjestämisvastuulla oleviin asumispalveluihin säädetään valtakunnallisesti yhdenmukaiset asiakasmaksujen määräytymisperusteet ja kunnan
omana toimintana ja ostopalveluina tuotettavista asumispalveluista peritään
maksut yhtenäisin perustein. Työryhmän mielestä avohoidon maksujärjestelmän pitäisi olla lähtökohtana asumispalvelujen maksujärjestelmän kehittämisessä. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että tehostettuun palveluasumiseen
säädetään ns. vähimmäiskäyttövara, joka on jäätävä asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön kunnan järjestämästä palveluasumisesta aiheutuvien menojen,
kuten asumisen kustannukset, hoito- ja palvelumaksu ja ateriat, jälkeen.
Kunnissa odotetaan selkeitä ohjeita, koska käytännöt asiakasmaksuista eroavat eri kunnissa ja palveluissa. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään
hänen maksukykynsä mukaan määräytyvä maksu, joka on enintään 85 prosenttia nettokuukausituloista. Hoidossa olevan henkilökohtaiseen käyttöön on
jäätävä vähintään 97 euron käyttövara kuukaudessa. Tehostetun palveluasumisen maksuista sen sijaan ei ole laissa säännöksiä, ja kuntiin on syntynyt hyvin kirjavia maksukäytäntöjä. Asumispalveluissa asiakas maksaa asiakasmaksun lisäksi erikseen vuokraa ja lääkkeiden omavastuuosuudet. Asumispalveluissa voi syntyä kohtuuttomia tilanteita, jos asumisesta, palveluista ja lääkkeistä kertyvät maksut ylittävät ikäihmisen tulot.
Kuopion kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 14.4.2014 hyväksynyt perusturvan ja terveydenhuollon palveluverkostojen kehittämisselvityksen vuoteen
2030. Palveluverkkoselvityksen taustalla on Kuopion väestön ikääntyminen ja
yli 75-vuotiaiden määrän kaksinkertaistuminen vuoteen 2030 mennessä. Samaan aikaan kuntatalouden arvioidaan heikkenevän huoltosuhteen muuttumisen, veropohjan kaventumisen ja sosiaali- ja terveydenhuoltokulujen kasvun myötä. Kuopion kaupunki pyrkii vastaamaan em. haasteisiin uudistamalla palvelurakennettaan. Tavoitteena on ennakoivien ja toimintakykyä tukevien
palveluiden tarjontaan panostamalla vähentää raskaimpien palveluiden tarvetta.
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Kaupungin tavoitteena on asiakkaiden palvelu kokonaisvaltaisesti ja ennaltaehkäiseviä palveluja korostaen. Palveluiden lähtökohtana on asiakkaan kokema palvelutarve ja halu asua mahdollisimman itsenäisesti kodinomaisessa
ympäristössä oman toimintakykynsä mukaan. Kaupungin tavoitteena on
myös tukea poikkihallinnollista yhteistyötä palveluiden tuotannossa, jolloin
kaikki palveluketjun toimijat tunnistavat asiakkaiden tarpeet. Tämä mahdollistaa asiakkaan näkökulmasta hyvän palvelun.
Lähtökohtana ikääntyvien asumispalveluiden kehittämisessä voidaan käyttää
asukkaiden alueellista (kampuskeskukset) ikäjakaumaa vuonna 2030. Asumispalveluiden suunnittelussa on huomioitava myös olemassa olevat kiinteistöt ja tonttikapasiteetti sekä olemassa olevat palvelut. Sekä erityisryhmien että
ikääntyvien asumispalveluita sijoitettaessa on otettava huomioon keskustapalveluiden ja lähipalveluiden saavutettavuus niille, joiden tilanne sallii vielä
itsenäisen asioinnin. Palveluasumisen (erityisesti tehostettu asumispalvelu)
sijoittumista ratkaistaessa on vältettävä uuslaitostumisen muotoja mm. liian
suuria yksiköitä ja erityisasumisen keskittymiä. Palveluasumista suunnitellaan sijoitettavaksi ensisijaisesti kampuskeskusten yhteyteen ja välittömään
läheisyyteen. Uutena konseptina suunnitellaan ns. elämänkaaritalojen rakentamista. Elämänkaaritalojen erityispiirteenä ovat yhteistilat, asukastuvat, harrastetilat ym. jotka ovat helposti saavutettavissa. Elämänkaaritalon periaatteet tulisi määritellä Kuopion kaupungin toimesta ja tietyille yksiköille annettaisi jatkossa Elämänkaaritalo –status.
Palveluverkoston toteuttamiseen ollaan luomassa mallia. Tätä varten on perusteilla virkamiestyöryhmä, joka laatii palvelualueiden tarveselvitysten pohjalta vuosittaisen toteutussuunnitelman ja huolehtii maa-alueiden varauksista. Virkamiestyöryhmä pitää yllä palvelualueiden selvitysten pohjalta myös
nykytilanteen seurantaa.
Yhteistyökumppaneiden kanssa neuvotellaan hankkeiden toteutuksista. Yhtiöjärjestelyjä konsernin sisällä tarkistetaan tarvittavassa määrin.
Päävastuu palveluiden järjestämissä on palvelualueella ja sen johdolla ja päävastuu tilojen järjestämisessä on konserniohjaus ja tilapalvelut vastuualueella.
Kaupungin tilakeskus ei todennäköisesti ole ikä ihmisten asumispalvelutilojen
päätoteuttaja, vaan kaupunki tilaa tiloja eri toimijoilta. Konserniohjaus ja tilapalvelut pyrkii tilatessaan näitä tiloja ikäihmisten asumispalveluille kiinnittämään huomiota kustannuksiin siten, että vuokrakustannukset asukkaalle
olisivat mahdollisimman edulliset. Asuntojen toteuttajina voivat olla konserniyhtiöt tai yhteistyökumppanit esim. säätiöt, yhdistykset, yleishyödylliset
kiinteistöyhtiöt tai yksityiset rakennuttajat.
Virkamiestyöryhmä valmistelee ns. elämänkaaritalojen periaatteet hyväksyttäväksi. . Elämänkaariasuntojen toteuttajina ovat samaten konserniyhtiöt tai
muut yhteistyökumppanit, kuten säätiöt tai yksityiset rakennuttajat
Asiakasmaksujen osalta odotetaan valtakunnallista linjausta sosiaali- ja terveysministeriön maksutyöryhmän selvityksen valmistuttua. Työryhmän tavoitteena on tehdä ehdotukset palveluasumisen asiakasmaksuja koskeviksi säädöksiksi. Työryhmän tehtävänä on koota yhteen jo olemassa olevat, taustavalmistelussa esitetyt asumispalvelujen asiakasmaksuja koskevat ehdotukset
ja valmistella niiden pohjalta hallituksen esityksen palveluasumisen asiakas-
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maksuista. Säädösvalmistelun tueksi työryhmä selvittää ehdotusten taloudellisia vaikutuksia kuntien ja asiakkaiden kannalta. Selvityksessä tulee myös arvioida niin sanottuun vähimmäiskäyttövaraan liittyviä tekijöitä. Asiakasmaksuja koskevan säädösvalmistelun lisäksi työryhmä valmistelee työsuunnitelman maksujärjestelmän uudistuksen toisen ja kolmannen vaiheen toteutukselle. Toisessa vaiheessa toteutetaan terveydenhuollon yhtenäinen maksukatto ja kolmannessa sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja koskevat säännökset
kootaan samaan lakiin. Työryhmän toimikausi on 14.1.2013 - 31.10.2014.
Esitys

Konserniohjausjohtaja Janne Airaksinen ja hoivajohtaja Mari Antikainen:
Valtuustoaloitteeseen annetaan edellä esitetty vastaus.
Valmistelija
Mari Annika Antikainen
Janne Airaksinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. 044 718 6401
puh. 044 718 2128

Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta
Perusturva- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se saattaa kaupunginvaltuuston tietoon yllä olevan konserniohjausjohtaja Janne Airaksisen ja hoivajohtaja Mari Antikaisen selvityksen kuopiolaisten vanhusten
tekemään valtuustoaloitteeseen siitä, että Kuopion kaupunki rakennuttaisi
edullisia kodinomaisia ja vanhuksen hyvinvointia edistäviä hoito- ja palvelukoteja pienituloisille vanhuksille.

Päätös

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan
ehdotuksen.

Liitteet

3

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

3832/2014 Konserniohjausjohtajan lausunto 7.8.2014

Kh. esittää kv:lle saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.
Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.
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§ 292

Asianro 2652/10.02.02/2014

Oikaisuvaatimus / Rahasmäen yleiskaava
Kaupunginlakimies Vesa Toivanen
Kaupunginkanslia
Oikaisuvaatimus ja muutoksenhaun kohde
Markus Savolainen yhdessä 9 muun alueella maata omistavan henkilön kanssa on tehnyt oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen päätöksestä 26.5.2014
§ 194, joka koski Nilsiässä sijaitsevan Rahasmäen alueen yleiskaavoituksen
aloittamista. Kaupunginhallitus päätti, että tuulivoimayleiskaavan valmistelua
ei käynnistetä, vaan Rahasmäen alueen lähtökohta on tulevaisuudessa Tahkon alueen matkailu- ja virkistyskäyttö.
Oikaisuvaatimuksessa on vaadittu kaupunginhallitusta käsittelemään uudelleen Rahasmäen tuulivoimahankkeen. Oikaisuvaatimuksen perusteluissa on
mm. vedottu siihen, että Nilsiän kaupungin ja Kuopion kaupungin yhdistymissopimuksen mukainen neuvottelukunta ei ole saanut käsitellä asiaa ennen
kaupunginhallituksen tekemää päätöstä. Oikaisuvaatimuksen mukaan tuulivoimakaavan valmistelu edistää Rahasmäen alueen tulevaisuuden kehittymistä matkailu- ja virkistyskäyttöön ja alueelle tarjolla oleva investointi on yhteiskunnallisesti merkittävä. Muutoksenhakijat ovat vedonneet myös TuuliSaimaa Oy:n hanke-esittelyyn.
Selvitykset ja johtopäätös
Yhdistymissopimuksen mukainen neuvottelukunta ei ole lakisääteinen toimielin. Yhdistymissopimuksessa on neuvottelukunnan osalta mm. todettu, että neuvottelukunta osallistuu asiantuntijaelimenä Nilsiän aluetta koskevien
päätösten ja asioiden valmisteluun mm. antamalla lausuntoja.
Kaupunginhallitus on käsitellyt Rahasmäen yleiskaavan aloittamista koskevan
asian yleiskaavajohtaja Juha Romppasen valmisteleman esityksen perusteella
kokouksessaan 26.5.2014. Yleiskaavajohtajan esityksessä on selvitetty alueen
kaavoitustilannetta ja yleiskaavatyön aloittamisen harkintaan liittyviä seikkoja. Yleiskaavajohtaja on myös selostanut asiaa kokouksessa.
Asian valmistelusta tai siitä, mitä valmisteluun kuuluu, ei ole laissa erikseen
säädetty. Sen arvioiminen, onko valmistelu ollut riittävää, on toimielimen itsensä arvioitavissa. Kaupunginhallituksen johtosäännön 5 §:n 2 kohdan mukaan kaupunginhallitus johtaa yleiskaavoitusta ja 5 kohdan mukaan hyväksyy
kaavoituskatsauksen.
Kaupunginhallitus on katsonut Rahasmäen yleiskaavan aloittamista koskevan
asian valmistelun riittäväksi, eikä asiaa ole palautettu uudelleen valmistelua
varten. Kaupunginhallitus on siten voinut tehdä asiassa harkintavaltaansa perustuvan päätöksen, eikä päätöstä ole syytä muutoinkaan muuttaa oikaisuvaatimuksessa esitettyjen seikkojen johdosta.
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Esitys

Esitän kaupunginhallitukselle, että oikaisuvaatimus hylätään edellä mainituin
perustein.

Liitteet

4

2652/2014 Oikaisuvaatimus

Valmistelija
Vesa Toivanen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. 044 718 2041

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. hylkää oikaisuvaatimuksen kaupunginlakimiehen esittämin perustein.

Päätös

Keskustelun kuluessa varajäsen Anton Laakso teki jäsen Sirpa Karjalaisen
kannattamana seuraavan muutosehdotuksen: "Kaupunginhallitus hyväksyy
oikaisuvaatimuksen ja ottaa Rahasmäen yleiskaavan uudelleenkäsittelyyn."
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa
siten, että ne, jotka ovat kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat varajäsen Anton Laakson tekemän ehdotuksen
kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Nimenhuutoäänestyksellä suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä
(Alho-Törrönen Sirpa, Kantanen Pekka, Kaartinen Pekka, Ruotsalainen Pauli,
Rytsy Hetti, Röppänen Neeta, Savolainen Leila, Tolppanen Tapio ja Toppinen
Taisto) ja 2 ei-ääntä (Laakso Anton ja Karjalainen Sirpa), joten kaupunginhallitus oli hyväksynyt kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.
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§ 293

Asianro 1660/10.02.03/2012

Asemakaavan muutosehdotus / Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry / Linnanpelto 11-1-41

Kaupunkirakennelautakunta 20.11.2013 § 219:
Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut
Tiivistelmä:
Kaavamuutoksen päätarkoituksena on päivittää vanhentunut asemakaava vastaamaan nykytilaa ja säilyttää alueen ominaispiirteet. Samalla puistoalueesta muodostetaan tontteja. Kaavamuutoksessa tutkitaan Gottlundinkadun ja Linnanpellonkadun
risteyksessä sijaitsevan rakennuksen purkamista ja korvaamista Linnanpellon valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön sopivalla rakennuksella. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy ehdotuksen ja siihen
liittyvän sitovan tonttijaon nähtäville asetettavaksi.

Kaava-alue

Suunnittelualue sijaitsee Linnanpellon kaupunginosan keskellä, noin kilometrin etäisyydellä torilta.

Laadintaperusteet, päätökset ja suunnitelmat
Hanke sisältyi vuoden 2012 kaavoituskatsaukseen laajemmalla aluerajauksella: Linnanpelto, Sokeainkoulu (289). Asemakaavan muutos on erotettu omaksi kaavatyöksi kaava-alueella toimivan Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry:n
hakemuksen jälkeen.
Kaavoitustilanne

Kaava-alue on puistoaluetta.

Nykyinen tilanne

Alue on kokonaan rakennettu pientaloalueeksi. Vanhassa asuin- ja liikerakennuksessa toimii Sirkkulanpuiston toimintayhdistyksen asumis- ja kuntoutuspalvelut. Asemakaavamerkinnällä puisto ei ole ollut vaikutusta alueen
käyttöön.

Maanomistus

Alue on kaupungin omistuksessa.

Asemakaavan muutosehdotus
Asemakaavan muutoksella osoitetaan alue nykyisen tilanteen mukaisesti
pientaloalueeksi. Samalla muodostetaan uusi sitova tonttijako, jolla muodostetaan tontit 11-1-51 ja 52. Alue kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön, jonka ominaispiirteet tulee säilyttää. Voimassa
olevassa asemakaavassa alue on osoitettu puistoksi.
Käsittelyvaiheet

Työn vireilletulosta on ilmoitettu 24.10.2012 ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS, 10.10.2012) on ollut nähtävänä vireilletulokuulutuksen yhteydessä 29.10. - 12.11.2012. Nähtävänäoloaikana ei jätetty mielipiteitä. Kaavaluonnos oli nähtävillä 20.5. - 21.6.2013. Luonnoksesta saatiin lausunnot Poh-
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jois-Savon ELY-keskukselta sekä Kuopion kulttuurihistorialliselta museolta.
Valmisteluaineistosta järjestettiin yleisötilaisuus 13.6.2013.
Jatkotoimenpiteet

Kaupunkirakennelautakunnan hyväksymä kaavaehdotus ja sitova tonttijako
asetetaan julkisesti nähtäville.

Hyväksyvä viranomainen Kaupunginvaltuusto
Vaikutusten arviointi

Kaavalla ei ole vaikutuksia ilmastoon, luontoon tai luonnonympäristöön sillä
alueen käyttö pysyy samana. Purkamisen ja rakentamisen haitallisten vaikutusten vastapainoksi uusi rakennus on energiatehokkaampi.

Esitys

Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen asetettavaksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 14 päivän ajaksi. Samalla asetetaan nähtäväksi asemakaavan
muutosehdotuksen yhteydessä sitovalla tonttijaolla muodostuvan Kuopion
kaupungin 11. kaupunginosan (Linnanpelto) korttelin 1 tonttien 51 ja 52 tonttijako. Mikäli ehdotukseen ei muistutuksissa tai lausunnoissa esitetä muutoksia, kaavaehdotus esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Ehdotusaineisto toimitetaan tiedoksi mahdollista lausuntoa varten Kuopion
kulttuurihistorialliselle museolle ja Pohjois-Savon ELY-keskukselle.
Valmistelija
Iivo Vänskä
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 044 7185414

Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen
Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut
Asemakaavan muutosehdotuksen käsittelyvaiheet
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen
20.11.2013. Muutosehdotus on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti
nähtävänä 2.12.2013–3.1.2014. Aineisto on lähetetty tiedoksi mahdollista lausuntoa varten aluepelastus- ja ympäristölautakunnille ja alueelliselle rakennuslautakunnalle. Lisäksi aineisto lähetettiin tiedoksi Pohjois-Savon ELYkeskuksen Ympäristö ja luonnonvarat – vastuualueelle, Pohjois-Savon liitolle
ja Kuopion kulttuurihistorialliselle museolle.
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Lausunnot ja muistutukset
Kaavaehdotuksesta ei saatu lausuntoja, eikä siitä jätetty muistutuksia.
Jatkotoimenpiteet

Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry pyrkii hakemaan rakennusluvan uutta
rakennusta varten mahdollisimman pian kaavamuutoksen hyväksymisen jälkeen.

Vaikutusten arviointi

Kaavamuutos mahdollistaa vanhan huonokuntoinen rakennuksen purkamisen valtakunnallisesti merkittävässä rakennetussa kulttuuriympäristössä. Sen
paikalle on tarkoitus rakentaa uusi ympäristöön sopiva rakennus, joka on pitkälti samannäköinen puretun kanssa.
Kaavalla ei ole vaikutuksia ilmastoon, luontoon tai luonnonympäristöön sillä
alueen käyttö pysyy samana. Purkamisen ja rakentamisen haitallisten vaikutusten vastapainoksi uusi rakennus on energiatehokkaampi.

Esitys

Kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään, että se
hyväksyy kaavaehdotuksen ja siihen liittyvän sitovan tonttijaon.
Kaava-alueeseen liittyen ei tarvitse tehdä sopimusta MRL 12 a luvun mukaisesta, yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksesta,
sillä kaupunki omistaa alueen eikä kaavamuutos vaikuta yhdyskuntarakentamiseen.

Liitteet

5
6
7

1660/2012 Kaavaselostus
1660/2012 Selostuksen liitteet
1660/2012 Kaavakartta

Esityslistan liitteenä jaetaan selostus liitteineen. Muu aineisto on luettavissa
netissä.
Asiakirjoissa ovat: selostus, asemakaavakartta 1:1000, selostuksen liitteet,
kaupunkirakennelautakunnan päätös 20.11.2013 liitteineen ja asiakirjoineen
sekä kuulutus nähtävänäolosta.
Valmistelija
Iivo Vänskä
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 044 7185414

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

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
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01.09.2014

Päätös

Merkittiin, että asian esittelijänä ja päätösehdotuksen tekijänä on palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen.
Merkittiin, että kaupunginjohtaja Petteri Paronen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan päätösehdotuksen.
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§ 294

Asianro 188/10.02.03/2013

Asemakaavan muutosehdotus / Tahkovuori / Tahko Golf Club Oy / Petäjälampi, kortteli
294
Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut
Asemakaavan muutosehdotuksen käsittelyvaiheet
Nilsiän kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen
17.12.2012 § 377. Muutosehdotus on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 21.10.2013–22.11.2013. Aineisto on lähetetty tiedoksi mahdollista lausuntoa varten aluepelastus- ja ympäristölautakunnille ja alueelliselle
rakennuslautakunnalle. Lisäksi aineisto lähetettiin tiedoksi Pohjois-Savon
ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat – vastuualueelle.
Kaavan laatimisen aikana korttelin numero on ollut virheellisesti 337.
Lausunnot ja muistutukset
Kaavaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. Alueellinen ympäristönsuojelupalvelu totesi lausunnossaan että kaava toteaa olemassa olevan tilanteen.
Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueen tonttien vuokrasopimukset tarkistetaan vastaamaan asemakaavan muutosta.

Vaikutusten arviointi

Asemakaava toteaa nykyisen tilanteen eikä aiheuta muutoksia rakentamiseen,
tontteihin tai alueen käyttöön. Asemakaavan mukainen rakentaminen on jo
toteutunut.

Esitys

Kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään, että se
hyväksyy kaavaehdotuksen.
Kaava-alueeseen liittyen ei tarvitse tehdä sopimusta MRL 12 a luvun mukaisesta, yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksesta,
sillä asemakaavan muutos toteaa olemassa olevan tilanteen eikä aiheuta
muutoksia.

Liitteet

8
9
10

188/2013 Kaavaselostus liitteineen
188/2013 Kaavakartta
188/2013 Nilsiän kaupunginhallituksen päätös 17.12.2012

Esityslistan liitteenä jaetaan selostus liitteineen. Muu aineisto on luettavissa
netissä.
Asiakirjoissa ovat: selostus liitteineen ja asemakaavakartta 1:2000.
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Valmistelija
Iivo Vänskä
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 044 7185414

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

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.
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§ 295

Asianro 1242/10.02.04/2014

Ranta-asemakaavan muutosehdotus / Tahkovuori / Syvärinrannan ranta-asemakaava

Kaupunkirakennelautakunta 14.5.2014 § 110:
Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut
Tiivistelmä:
Ranta-asemakaavan tavoitteena on osoittaa loma-asuntorakennuspaikka kiinteistöjaotuksen sekä maanomistuksen mukaisesti kuitenkin tilan 15:1 rajoista hiukan poiketen. Rakennusoikeuden määrää ei ole tarkoitus muuttaa. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy ehdotuksen nähtäville asetettavaksi.

Kaava-alue

Ranta-asemakaavan muutos sijoittuu Tahkovuoren rinnealueen pohjoispuolelle Syvärin rannalle. Ranta-asemakaavan muutos koskee tiloja 297-504-15-0
(osa) ja 297-504-15-1.

Laadintaperusteet, päätökset ja suunnitelmat
Ranta-asemakaavan laatiminen on lähtenyt liikkeelle maanomistajien tekemästä aloitteesta. Ranta-asemakaavan tarkoituksena on osoittaa lomarakennuspaikka (RA) tilan 15:1 alueelle voimassa olevan ranta-asemakaavan RMmerkinnän sijalle.
Kaavoitustilanne

Maankuntakaavassa alue on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi, jolla ulkoilun ohjaustarvetta.
Syvärin rantayleiskaavassa alueelle on osoitettu AP- ja RA-alueet.
Alueella on voimassa oleva Syvärinrannan ranta-asemakaava (28.8.2012
§ 48). Kaavassa alue on Matkailua palvelevien rakennusten korttelialuetta
(RM -1), jonka rakennusoikeus on 1 000 k-m2.

Nykyinen tilanne

Kaava-alueen rakennuskanta on hyvin eri-ikäistä. Vanhempia rakennuksia
ovat talous-rakennukset ja uusin on rannassa oleva omakotitasoinen vuokrakäytössä oleva rakennus. Tilalla 15:0 on käytettyä rakennusoikeutta 289 m2 ja
103 m2 tilalla 15:1.
Alueelle liikennöinti tapahtuu Tahkomäen yksityistien kautta Nilsiä Varpaisjärven väliselle seututielle. Tahkomäentiestä erkanee rantaan Ruokoisentie.
Tahkomäentien tuntumassa on 20 kV sähkölinja.
Alueelle on rakennettu vesi- ja viemärijohdot Pieksänkosken vesiosuuskunnan toimesta. Alue kuuluu vuonna 2010 Nilsiän kaupunginvaltuustossa hyväksyttyyn Pieksänkosken vesiosuuskunnan vesi- ja viemäriverkoston toiminta-alueeseen.

Maanomistus

Alue on useiden yksityisten henkilöiden omistuksessa.

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus
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Ranta-asemakaavan muutosehdotus
Ranta-asemakaavan muutoksella Matkailua palvelevien rakennusten korttelialueesta (RM-1) on erotettu kiinteistöjaotuksen mukaisesti lomarakennuspaikka (RA-16). Alueen rakennusoikeutta (1 000 k-m2) ei ole muutettu vaan
se on jätetty niin, että uudelle RA-rakennuspaikalle on osoitettu rakennusoikeutta 250 k-m². Alueen kiinteistöjaotuksesta on poikettu, koska tila 15:1 ei
muodosta tarkoituksenmukaista rakennuspaikkaa suhteessa tilan 15:0 asuinrakennuspaikan pihapiiriin.
Alueen mitoitukseen ei ole tehty muutoksia. Kaavamuutos perustuu nykyiseen
kiinteistöjaotukseen ja maanomistukseen.
Kaavassa on osoitettu ajoyhteys rasiteoikeuden mukaisesti alueen etelärajalle.
Alueella toimivan maatilamatkailuyrityksen alue on osoitettu matkailupalveluiden alueeksi. Yrityksessä vuokrataan erillistä rantamökkiä sekä toimii puusepän verstas, jossa tehdään mm. soutuveneitä. Alueella on osoitettu rakennusoikeutta 750 k-m². Alueen pinta-ala on 2,65 ha.
Ranta-alueelle on osoitettu rantasaunan rakennusala (s).
Käsittelyvaiheet

Ranta-asemakaavan vireilletulo- ja valmisteluaineisto on annettu kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi 26.2.2014.
Alustavat luonnokset valmistuivat lokakuussa 2013. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto ovat olleet nähtävillä 3.3.–17.3.2014 välisen ajan. Mielipiteitä ei esitetty. Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön
suunnittelupalvelut huomautti lausunnossaan kaavaselostuksen virheistä
koskien mm. vesihuoltoa.
Kaavamuutosta on kehitetty kaupunkiympäristön suunnittelupalvelujen asemakaavoituksen ja kunnallisteknisen suunnittelun esitysten mukaan.

Jatkotoimenpiteet

Kaupunkirakennelautakunnan hyväksymä ranta-asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.

Hyväksyvä viranomainen Kaupunginvaltuusto
Vaikutusten arviointi

Kaavamuutos ei vaikuta rakentamisen määrään tai sijoittumiseen. Kaavamuutos mahdollistaa rantatontin myymisen, jolloin alueen käyttö saattaisi hiukan
lisääntyä. Näin ollen kaavamuutoksen vaikutukset ihmisiin, talouteen, ympäristöön ja ilmastopoliittiseen ohjelmaan ovat hyvin vähäiset.

Esitys

Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy ranta-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.

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus
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Ehdotusaineisto toimitetaan tiedoksi mahdollista lausuntoa varten ympäristöja rakennuslautakunnalle sekä Pohjois-Savon pelastuslautakunnalle. Lisäksi
aineisto lähetetään tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristövastuualueelle.
Valmistelija
Iivo Vänskä
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 044 7185414

Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen
Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut
Asemakaavan muutosehdotuksen käsittelyvaiheet
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen
14.5.2014. Muutosehdotus on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti
nähtävänä 23.5.–27.6.2014. 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.
Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueen tonttijako tarkistetaan vastaamaan asemakaavan muutosta.

Vaikutusten arviointi

Kaavamuutos ei vaikuta rakentamisen määrään tai sijoittumiseen. Kaavamuutos mahdollistaa muodostettavan rantatontin myymisen, jolloin alueen käyttö
saattaisi hiukan lisääntyä. Näin ollen kaavamuutoksen vaikutukset ihmisiin,
talouteen, ympäristöön ja ilmastopoliittiseen ohjelmaan ovat hyvin vähäiset.

Esitys

Kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään, että se
hyväksyy kaavaehdotuksen.

Liitteet

11
12

1242/2014 Kaavakartta
1242/2014 Kaavaselostus liitteineen
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Kaupunginhallitus
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Asiakirjoissa ovat: kaavaselostus liitteineen, ranta-asemakaavakartta
1:2000,ja asiakirjoineen sekä kuulutus nähtävänäolosta.
Valmistelija
Iivo Vänskä
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 044 7185414

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

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Kuopion kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus

23/2014

37 (41)
296 §

01.09.2014

§ 296

Asianro 1/00.02.01/2014

Kh:n tiedonantoja

Kh:lle saapuneet kirjeet:
2096/2014

Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt kaupungille talous- ja velkaneuvonnan lisäkorvausta 36.565,00 € vuodelle 2014. Jälj. talous- ja strategiapalvelu.

3863/2014

Kaupunki on antanut lausunnon Vaalijalan kuntayhtymälle Vaalijalan kehyssuunnitelmasta vuosille 2015 – 2017.
Jäljennös paikallisneuvottelupöytäkirjasta 17.6.2014: Luottamusmiestyön
korvaaminen luottamusmies, terveyskeskushammaslääkärille ajalla 1.7.201431.7.2015.
Jäljennös paikallisneuvottelupöytäkirjasta 12.8.2014: Tekniikka ja Terveys
KTN Kuopio ry:n pääluottamusmiehen ajankäyttö 1.1.2014 alkaen ja pääluottamusmiehen luottamusmieskorvaus 1.9.2014 alkaen.
Purkamisaikomusilmoitus, joka koskee tonttia 32-190-1 (Puustilantie 1).
Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja 20.8.2014.
Savon koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirja 9/22.8.2014.
Seuraavat pöytäkirjajäljennökset:
- kaupungin yhteistyötoimikunnan kokouksesta 3/18.6.2014,
- kaupunginjohtajan palkantarkistuspäätökset 3/26.8.2014,
- kaupunkirakennelautakunnan kokouksesta 11/13.8.2014,
- Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunnan kokouksesta 7/20.8.2014,
- ympäristö- ja rakennuslautakunnan kokouksesta 7/14.8.2014.
Seuraavat konsernipalvelun ja vetovoimaisuuden palvelualueen viranhaltijoiden päätökset ajalta 11.-24.8.2014:

Asia nro

Päätöksentekijä

Asiakirjan tyyppi

5819/2014

asiakkuuspäällikkö II TLK Asiakkuuspäällikkö II
asiakkuuspäällikkö II TLK Asiakkuuspäällikkö II
asiakkuuspäällikkö II TLK Asiakkuuspäällikkö II
kansliasihteeri - KON
Kansliasihteeri

Vuokraus ja varausasiat

5816/2014

2388/2014

5669/2014

§/
vuosi
13 § /
2014

Päätöspvm
22.8.2014

Otsikko

Vuokraus ja varausasiat

12 § /
2014

22.8.2014

Vuokraus ja varausasiat

11 § /
2014

22.8.2014

Särkiniemi KI Oy, Särkiniemen
ostoskeskus, kirjastotilan vuokraus
2014
Tikkalansaaren leirikeskus, A päärakennus, tilan vuokraus 2014

Muut asiat

27 § /
2014

18.8.2014

Kasarmirakennus 39, vaunuvaraston vuokraus 2014

Kaupungintalon juhlasalin vuokrasopimus / Hyväntekeväisyys konsertti 4.10.2014
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1687/2014

lakimies - KON Lakimies

Vahingonkorvaukset

27 § /
2014

11.8.2014

5203/2014

lakimies - KON Lakimies

Vahingonkorvaukset

29 § /
2014

14.8.2014

3412/2013

lakimies - KON Lakimies
lakimies - KON Lakimies
lakimies - KON Lakimies

Vahingonkorvaukset (S)

19 § /
2014
30 § /
2014
28 § /
2014

19.8.2014

8405/2013

lakimies - KON Lakimies

Vahingonkorvaukset

31 § /
2014

22.8.2014

5724/2014

palvelualuejohtaja KON Palvelualuejohtaja ptp
tietohallintojohtaja KON Tietohallintojohtaja

Henkilöstöasiat

16 § /
2014

20.8.2014

Hankinta- ym. sopimukset

3§/
2014

14.8.2014

6845/2013
8886/2013

5662/2014

Vahingonkorvaukset
Vahingonkorvaukset

14.8.2014
14.8.2014

Vahingonkorvaushakemus / takaisinsaantivaatimus /IF Vahinkovakuutusyhtiö / polkupyöräonnettomuus
Vahingonkorvaushakemus / ilmoitus takaisinsaantivaatimuksesta /
lisäselvityspyyntö / Pohjola / liukastuminen
Vahingonkorvaushakemus / takaisinsaantivaatimus / If
Vahingonkorvaushakemus / pyörän
vaurioituminen
Vahingonkorvaushakemus / vesivahinko / Asunto Oy Kuopion Saksofoni ja Asunto Oy Kuopion Fagotti
Vahingonkorvaushakemukset /
jätevesiviemärin tukkeutuminen /
Ilmarisentie 8
Henkilöstön siirto perusturvan palvelualueelta sairaalapalveluihin
Verkkotunnistus ja verkkomaksu
sopimukset POP Pankki / Siilinjärven osuuspankki

Esityslistan viiteaineistona jaetaan kaupunginjohtajan johtoryhmän täyttölupapäätökset 26.8.2014.
Viiteaineisto

1

1/2014 Täyttölupapäätökset 26.8.2014

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi ja päättää, etteivät ne anna aihetta
enempiin toimenpiteisiin ja ettei edellä mainituissa pöytäkirjoissa olevia päätöksiä oteta kh:n käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus
Muutoksenhakuohje
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Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / kaupunginhallitus (286-287, 290 §)
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Kaupunginhallitus
Postiosoite
Käyntiosoite
Puhelin
Faksi
Sähköposti
Virka-aika

PL 228
70101 KUOPIO
Tulliportinkatu 31
017 18 2111
017 18 2066
kirjaamo@kuopio.fi
talviaikaan 8.00 – 15.30,
kesäaikaan 8.00 – 15.00

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenten 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.
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksen 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.
Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen
toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan
päättymistä tai mikäli määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
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Liite B kuntalain mukainen valitusosoitus / kaupunginhallitus (292 §)
Valitusoikeus ja valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa
hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä, päätöksen tehnyt 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

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
− muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on
mainittava myös laatijan nimi, kotikunta ja postiosoite.
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.

