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111 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Puheenjohtaja
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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112 §
Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus
Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas
Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat lautakunnan jäsenet Auli Poutiainen ja Esa Pitkänen.
Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Auli Poutiainen ja Rauno Airas.
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§ 113

Asianro 8188/00.01.01/2014

Kuopion kansalaisopiston organisaatiomuutos
Kansalaisopiston rehtori Kirsti Turunen
Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut
Taustaa
Erilaiset yhteiskunnalliset ja maailmanlaajuiset muutostrendit luovat jatkuvia
paineita organisaatioiden oppimiselle ja osaamisen kehittämiselle. Muutoksissa menestyminen kulminoituu organisaatioiden innovatiivisuuteen ja taitoon uudistaa osaamistaan. Muutoshaasteista selviytyäkseen organisaatioiden
on kyettävä hahmottamaan toimintaympäristöään kokonaisuutena sekä selvitettävä, miten ulkoiset muutosvoimat vaikuttavat organisaation toimintaan ja
osaamistarpeeseen.
Henkilöstön kehittäminen lähtee asiakkaiden palvelutarpeista ja niiden tunnistamiseen perustuvasta asiakaslähtöisestä toimintatapojen kehittämisestä.
Kaupunki vastaa työnantajana siitä, että työntekijä voi suoriutua työstään
myös toimintaa, tehtävää työtä tai työmenetelmiä muutettaessa tai kehitettäessä. Henkilöstön osaamisen kehittämiseen kuuluu strategisesta osaamisesta
ja perusosaamisesta huolehtimisen lisäksi suunnitelmallinen pyrkimys käänteentekevien, palvelualueen toimintaa parantavien ratkaisujen löytämiseen.
Organisaatioiden nykyisessä toimintaympäristössä ennakoitavuus on haasteellista ja tapahtumat monin tavoin toisiinsa kietoutuneita. Alueellisten rakennemuutosten myötä opiston on kyettävä palvelemaan yhä suurempaa aluetta ja organisoitava hajallaan oleva henkilöstö parhaalla mahdollisella tavalla.
Kuopion kaupungin henkilöstöstrategiassa tuodaan esille kokonaisvaltaisen
johtamisen merkitys. Uudella organisaatiomallilla kansalaisopisto pyrkii
omalta osaltaan toteuttamaan kaupungin henkilöstöstrategiaa.
Prosessi
Kansalaisopiston vanha organisaatiomalli on tehty ennen kuntaliitoksia ja on
vastannut siis hyvin erilaiseen tarpeeseen (ydinopisto, pienempi kokonaisuus,
erilaiset oppimiskäsitykset ja asiakkaat). Nykyiseen opistoon kuuluu laaja
maantieteellinen alue, sopimuskuntia ja hyvin erilaisia oppijoita erilaisine
tarpeineen.
Kansalaisopiston henkilökunta osallistui keväällä 2014 (8 eri henkilöstöryhmien edustajaa) Opetushallituksen rahoittamaan Muutosjohtaminen kansalaisopistoissa -koulutukseen, jossa pohdittiin mm. hallinto- ja toimintarakenteiden merkitystä toiminnan prosessien tehostamisen näkökulmasta.
Koulutuksen myötä vahvistui käsityksemme siitä, että tarvitsemme kokonaisvaltaisempaa näkemystä omasta organisaatiostamme. Erilaisten ryhmien ja
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verkostojen tavoitteellisella ja tietoisella rakentamisella luomme osallistavammat toimintamallit, joiden kautta lisäämme vuorovaikutusta ja keskustelua eri henkilöstöryhmien välillä. Keihään kärjiksi nostimme asiakaslähtöisyyden, viestinnän, verkostoitumisen ja pedagogisen näkökulman vahvistamisen.
Organisaatiossamme on tilaa osaamisen kehittymiselle
Organisaatiomuutoksen myötä pyrimme toiminnalliseen yhteisöön ja varmistamaan osaamisen kehittämisen jatkossakin. Uudessa organisaatiossa määriteltyjen tiimien ja ryhmien lisäksi toiminnan arjessa on läsnä vahvasti myös
spontaanisti, jotakin tiettyä asiaa varten syntyviä epävirallisia ryhmiä, jotka
eroavat virallisista työryhmistä. Tähän toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista, tehtävää ei ole määrätty etukäteen ja toiminta kehittää osallistujien
osaamista (abstraktien asioiden konkretisointi, jonka tuloksena yhteisö tuottaa mm. välineitä ja ohjeita).
Tavoite
Uuden organisaatiomallin avulla pyrimme vastamaan yhteiskunnan haasteisiin muutoksessa ja huolehtimaan henkilöstön hyvinvoinnista pystyäksemme
tuottamaan kuntalaisille lupaamiamme laadukkaita hyvinvointia edistäviä
palveluja. Tavoitteena on myös huomioida entistä paremmin kaupunki- ja
maaseutualueiden erityispiirteet kansalaisopistopalveluiden tuottamisessa
sekä yhtenäistää Kuopion maaseutualueiden ja sopimuskuntien käytäntöjä.
Liitteenä kuvaus uudesta 1.1.2015 käyttöön otettavasta Kuopion kansalaisopiston organisaatiomallista.
Vaikutusten arviointi

Vaikutukset ihmisiin: palvelujen saatavuus ja laatu paranee.
Vaikutukset ympäristöön ja ilmastoon: neutraali.
Vaikutukset kunnan talouteen ja henkilöstöön: neutraali.
Vaikutukset yrityksiin: neutraali.

Esitys

Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää, että Kuopion kansalaisopisto ottaa uuden organisaatiomallin käyttöön 1.1.2015 alkaen.

Liitteet

1

8188/2014 Organisaatio

Valmistelija
Kirsti Turunen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. 044 718 4701

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä kansalaisopiston rehtorin esityksen.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Kirsti Turunen poistui kokouksesta klo 16.07 tämän asian käsittelyn jälkeen.
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§ 114

Asianro 5677/02.02.00/2014

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2015 käyttösuunnitelman laadinnan tilannekatsaus
Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvun ja oppimisen palvelualue
Kaupunginvaltuusto hyväksyy 15.12.2014 vuoden 2015 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2015 – 2018.
Käyttösuunnitelmien laatiminen palvelualueilla
Lautakunnat hyväksyvät tammikuun loppuun mennessä käyttösuunnitelmissa
talousarviossa päätettyjen määrärahojen ja tuloarvioiden jaon palvelualueensa avainprosesseille sekä tarvittaessa palveluprosesseille, hankkeille ja kohteille ja hyväksyvät samalla niille tavoitteet. Käyttösuunnitelmia laadittaessa
lautakuntien ja palvelualuejohtajien on huolehdittava, että palvelualueen toiminta suunnitellaan valtuuston päättämien määrärahojen ja tuloarvioiden
puitteissa ja että palvelualueille asetettavat osatavoitteet tukevat osaltaan
kaupunginvaltuuston hyväksymien strategisten tavoitteiden toteuttamista.
Vuoden 2015 talousarvioraamista kv päättää 15.12.2014, alla kh:n esitys:
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue (bruttositovat määrärahat):
toimintatuotot
2 545 682 €
toimintakulut
-17 329 195 €
toimintakate
-14 786 513 €
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / Liikuntapaikat (nettositovuus):
toimintatuotot
3 229 682 €
toimintakulut
-12 177 781 €
toimintakate
- 8 948 099 €
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / Kansalaisopisto (nettositovuus):
toimintatuotot
2 063 445 €
toimintakulut
-5 069 078 €
toimintakate
-3 005 634 €
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / Kaupunginteatteri (nettositovuus):
toimintatuotot
1 425 702 €
toimintakulut
-6 218 836 €
toimintakate
-4 793 134 €
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / Musiikkitoimi (nettositovuus):
toimintatuotot
1 192 110 €
toimintakulut
-4 365 438 €
toimintakate
-3 173 328 €
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Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue yhteensä:
toimintatuotot
10 456 621 €
toimintakulut
-45 160 329 €
toimintakate
-34 703 708 €
Tuottavuutta lisäävät toimenpiteet:
−

Organisaatiota tiivistetään hyödyntäen henkilöstön eläköityminen. Käynnistetään mm. selvitys teatterin ja musiikkikeskuksen toiminnallisesta ja
taloudellisesta yhdistämisestä, selvitetään myös kirjaston ja museoiden
hallinnollinen yhteistyömalli.

−

Valmistellaan esitys liikuntatilojen uudenlaisesta tuottamismallista siten,
että toimintamalli mahdollistaa yksityisen palvelutuotannon kaupungin
oman palvelutuotannon rinnalla.

−

Käynnistetään selvitys toimitilojen tiivistämisestä sekä avataan nykyinen
vuokrajärjestelmä. Jynkän kirjasto siirretään valmistuvaan Jynkän koulun yhteyteen, Neulamäen kirjaston sijoittumista Neulamäen koulun yhteyteen selvitellään edelleen osana verkostoratkaisua.

−

Avustusten kohdistaminen kaupungin tavoitteiden mukaisesti

−

Hyvinvointipalveluiden tiedotusta, markkinointia ja viestintää kehitetään
ja tehostetaan.

−

Maksupolitiikkaa tarkistetaan palveluittain ja asiakasryhmittäin.

−

Talousarvioon sisältyy 0,43 milj.euron lisäsopeutus, jonka osalta puuttuvat vielä toimenpiteet. Uusia sopeuttamistoimenpiteitä valmistellaan
käyttösuunnitelmaan, lisäsopeutukset luovat lisäpaineita myös maksujen
korotuksiin ja verkostojen karsintaan.

Vaikutusten arviointi
Esitys

Asiakkuusjohtajat esittelevät vuoden 2015 käyttösuunnitelmien laadinnan
tilannekatsauksen, jonka hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää merkitä tiedoksi.
Valmistelija
Raija Heinonen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. 044 718 4221

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä talouspäällikön esityksen.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 115

Asianro 8061/10.03.01.02/2014

Kuopion kuntatekniikkaliikelaitoksen kunnossapitosopimus ajalle 1.1. - 31.12.2015
Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen
Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen hallinnoimien liikuntapaikkojen sekä ulkoilu- ja virkistysalueiden hoidosta ja ylläpidosta vastaa keskeiseltä osin
Kuopion kuntatekniikkaliikelaitos, joka on aloittanut toimintansa 1.1.2011.
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta on tilannut liikuntapaikkojen sekä ulkoilu- ja virkistysalueiden hoidon ja ylläpidon vuonna 2014 hyvinvoinnin
edistämisen Kuopion kuntatekniikkaliikelaitokselta kokonaisurakkana.
Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen liikuntapaikkaja ulkoilu- ja virkistysyksiköt ovat neuvotelleet Kuopion kuntatekniikkaliikelaitoksen kanssa liikuntapaikkojen sekä ulkoilu- virkistysalueiden kunnossa -,
puhtaana - ja ylläpidon järjestämisestä vuonna 2015.
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen liikuntapaikka- sekä ulkoiluvirkistysyksiköt ovat neuvotelleet tehtäväkorttien mukaisesti hallinnoimiensa alueiden ja paikkojen kunnossa - ja puhtaanapidosta seuraavasti:
Liikuntapaikat:
−

Luistelualueet ja jääkiekkoradat

−

Nurmikentät

−

Sorakentät

−

Tekonurmikentät

−

Tenniskentät

−

Golfkenttä

−

Liikuntakeskukset ja hoitosopimusalueiden rakenteet ja alueet

−

Hyppyrimäet ja Puijon laskettelurinne

−

Finland Ice Marathon –rata

−

Kuntosalit

−

Lähiliikuntapaikat

Ulkoilu- ja virkistysalueet:
−

Beach-volley-kentät

−

Leikkipaikat

−

Uimarannat ja –paikat
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−

Koirapuistot ja pieneläinhautausmaa

−

Reitistön kunnossapito, ladut ja kuntopolut

−

Frisbee –golfrata

−

Viljelypalstat

−

Laiturivenepaikat

−

Soutuvenepaikat

−

Puistovenepaikat (poistettu/hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
18.11.2014 § 107)

−

Matonpesupaikat ja -laiturit

−

Veneiden talvisäilytyspaikat

Kuopion kuntatekniikkaliikelaitoksen vuosisopimuksen kokonaisarvoarvo
vuonna 2014 on 2 002 701,64 euroa, josta liikuntapaikkojen osuus on
1 464 380,64 euroa ja ulkoilu- ja virkistyspalveluiden osuus 538 321,00 euroa.
Lähtökohtana hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen liikuntapaikka- ja ulkoilu- ja virkistysyksikköjen sekä kuntatekniikkaliikelaitoksen välisissä neuvotteluissa on ollut liikuntapaikkojen sekä ulkoilu- ja virkistysalueiden palveluiden ja alueiden sekä rakenteiden kunnossa-, yllä- ja puhtaanapidosta hoidon järjestäminen vuoden 2015 talousarvioon varattavan määrärahan puitteissa. Nilsiän liikuntapaikat ja ulkoilu- ja virkistysalueet ja niiden hoitoon varatut määrärahat (yhteensä 105 000 euroa) on yhdistetty Kuopion kuntatekniikkaliikelaitoksen kokonaisurakkasopimukseen. Maaningan liikuntapaikkojen sekä ulkoilu- ja virkistysalueiden hoito toteutetaan erikseen laskutettavana työnä. Lähtökohtana on Maaningan nykyinen palveluverkosto, hoidon nykyinen laatutaso sekä tarkoitukseen varatut määrärahat.
Tavoitteena on ollut, että palvelujen tuottamista kehitetään siten, ettei palveluverkoston laajuuteen tarvitse tehdä toiminnallisesti merkittäviä supistuksia.
Verkostoon esitetään lisättäväksi Painija Eino Leinon lähiliikuntapuisto kokonaisuudessaan ja sen luistinrata sekä Tahkon lähiliikuntapuiston alueet
niiden valmistuttua. Kyseiset verkoston täydennykset on mahdollistanut erityisesti Kuopion kuntatekniikkaliikelaitoksen sisäiset palvelutuotannon kehittämistoimenpiteet. Kuopion kuntatekniikkaliikelaitoksen ylläpidosta ulkoiluja virkistysyksikön osalta poistuu puistovenepaikat, joiden muuttumisesta lupaperusteiseksi hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päätti 18.11.2014 § 107,
minkä perusteella niiden ylläpito siirtyy asiakkaan velvollisuudeksi.
Esityslistan liiteaineistona ovat alueurakkasopimusluonnos, sopimuksen tehtäväkortit, maksuerätaulukko ja yksikköhintatarjouslomake. Muut sopimusaineistot (kohdekuvaukset, kartat, määräluettelot ja muut sopimusasiakirjat)
ovat kokousaineistossa.
Vaikutusten arviointi

Ilmastopoliittisen ohjelman näkökulmasta päätösehdotus on neutraali.

Esitys

Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy seuraavat liikuntapaikka- ja ulkoilu- ja virkistysalueiden verkostomuutokset:
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Luistelualueet:
−

Painija Eino Leinon lähiliikuntapuiston luistelualue lisätään verkostoon
talvikaudelle 2014 - 2015

−

Jynkän koulun luistelualue korvataan tilapäisesti Tuuttipuistoon tehtävällä luistelualueella

Perustelu: Jynkän koulun alue on työmaa – alueena koulurakennuksen purkamisen vuoksi.
Lähiliikuntapuistot:
−

Tahkon lähiliikuntapuisto liitetään verkostoon ja otetaan käyttöön sen
valmistuttua

Lisäksi esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy liitteenä
olevan Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen kanssa tehtävän kokonaisurakkasopimuksen tehtäväkortteineen yhteishintaan 2 042 701,64 (ALV 0%), josta
liikuntapaikkojen osuus on 1 479 380,64 euroa ja ulkoilu- ja virkistyspalveluiden ja alueiden osuus on 563 321,00 euroa.
Lisäksi esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta valtuuttaa palvelualuejohtajan ja hyvinvoinnin edistämisen johtajan neuvottelemaan ja päättämään Maaningan liikuntapaikkojen ja ulkoilu- ja virkistysalueiden hoidon järjestämisen täsmennyksistä hankintavaltuuksiensa ja määrärahojen puitteissa.
Liitteet

2
3
4
5

8061/2014 Kuntatekniikkasopimus
8061/2014 Yksikköhintatarjouslomake
8061/2014 Tehtäväkortit
8061/2014 Maksuerätaulukko

Valmistelija
Janne Hentunen
Hannu Pöllä
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. 017 18 2502
puh. 044 718 2520

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Anja Lappi saapui kokoukseen klo 16.19 tämän asian käsittelyn aikana.
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Asianro 8260/02.05.00.00/2014

Asiakasmaksujen ja taksojen linjaukset 2015 / ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut
Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Heli Norja
Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen tulotavoite määräytyy kaupunginvaltuuston talousarvion mukaisesti. Kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2015
talousarviosta kokouksessaan 15.12.2015.
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen / ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut käsittää kansalaisopiston ja kansalaistoiminnan aktivoinnin kokonaisuuden. Tulotavoite kaupunginvaltuuston talousarviossa
vuodelle 2015 asiakasmaksujen osalta kasvaa tämän hetken valmistelutiedon
mukaan kansalaistoiminnan aktivoinnin puolella 20.000€ ja kansalaisopistolla 30.000 euroa vuoden 2014 talousarvion tasosta. Käyttömaksujen korotusvaatimus johtuu kaupungin yleisestä taloustilanteesta. Toimintasäännön
mukaan käyttömaksujen määräytymisen perusteista päättää hyvinvoinnin
edistämisen lautakunta.
Käyttömaksujen perusteiden määrittelyn lähtökohtana on taloustilanteen lisäksi kaupungin strategia ja siitä johdettavat vuodelle 2015 asetettavat tavoitteet sekä aiemmin käyttömaksujen käyttöön otosta ja niiden suuruuden määräytymisestä tehdyt päätökset. Keskeisimmät ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palveluita koskevat strategiset painotukset ovat asiakaslähtöiset ja ennalta ehkäisevät palvelut. Lisäksi käyttömaksujen perusteiden valmistelun erityisinä lähtökohtina on ollut syrjäytymisen ehkäisy ja ikäystävällisen Kuopion kehittäminen. Lisäksi linjauksissa on huomioitu kuntaliitossopimuksissa sovitut asiat.
Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palveluiden tehtävänä on
aktivoida kaupunkilaisia ottamaan vastuuta omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään. Ennaltaehkäisy on johtavana ajatuksena. Tavoitteenamme on etsiä yksittäiset henkilöt ja kohderyhmät, joiden kohdalla toimenpiteet ja tukeminen on vaikuttavinta. Prioriteetissa ovat lapset ja nuoret, ikääntyneet sekä
erityisryhmät mm. työttömät, mielenterveyskuntoutujat, vähävaraiset. Hallien kuntosali- ja uintimaksut ovat nousemassa joka tapauksessa. Liikunnan
aktivoinnin kausi- ja kurssimaksujen tulisi sen vuoksi pysyä vuoden 2014 tasolla, ettei monipuolisen liikkumisen mahdollisuus esty juuri niitä palveluita
eniten tarvitsevilta.
Vuonna 2014 Nilsiän musiikki- ja tanssileirin leirimaksuja korotettiin kipukynnykselle saakka. Mikäli leirimaksuja korotetaan nyt lisää, tämä vaikuttaa
osallistujamäärään ja samalla leirimaksuista kertyviin tuloihin niitä vähentäen. Vuonna 2014 leirimaksujen toteuma oli 45 370 €, kun leiriläisiä oli yhteensä 160. Vuonna 2015 leirin vetovoimaa lisätään ja markkinointia tehostetaan edelleen. Leirille odotetaan 180 osallistujaa. Arvion mukaan leirimak-
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suista kertyvät tulot ovat tällöin 51 040 € ja korotus vuoteen 2014 nähden 12,5
%.
Mantun talolta on vuokrattavissa koko talo, sali tai kahvio. Mantun taloa luovutetaan järjestöjen, yhteisöjen ja yksityisten käyttöön. Tilojen varauksista ja
vuokrien perinnästä huolehtii Nilsiän palvelupiste, p. 044 748 2220.
Nilsiän käyttömaksujen hinnastoon lisätään Nilsiän Mantun käytöstä yrityksiltä ja kaupallisilta yhteisöiltä perittävät vuokrat, joita korotetaan n. 10 %:
Vaikutusten arviointi

Ilmastopoliittisen ohjelman näkökulmasta päätösehdotus on neutraali.

Esitys

Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta linjaa käyttömaksujen tarkistusten perusteet vuodelle 2015 seuraavasti:
1. Kino Kuvakukkoon elokuvatoiminnanohjaaja esittää vajaan 10 % korotusta (0,50€) sekä normaalihintaiseen, että alennuslippuun. Markkinatilanteesta johtuen korotus ei voi olla suurempi.
2. Liikunnanaktivoinnin erityisryhmien kausimaksu (13x) 29€ ja erityisryhmien startti- ja jatkokurssien ohjausmaksut (5 x) 18€ pidetään samoina.
Muita liikunnan aktivoinnin maksuja voidaan korottaa 10-15% (mm. luennot, liikuntavälineiden vuokraus, testien tekeminen).
3. Mantun talon käytöstä perittävät vuokrat 1.1.2015 alkaen, hintoihin sisältyy alv:

Manttu
koko talo
sali
kahvio

€/tilaisuus alle 2 h
85
65
35

€/tilaisuus 2-4 h
165
130
65

€/tilaisuus yli 4 h
250
200
100

Kaupungin hallintokuntien sekä nilsiäläisten yleishyödyllisten yhdistysten ja
yhteisöjen avoimet tilaisuuden ovat maksuttomia. Kuopion konservatorion /
Nilsiän musiikkiopiston Mantulla olevista tilaisuuksista ei peritä vuokraa.
Mantulla olevan elokuvatoiminnan osalta noudatetaan erillistä sopimusta.
4. Kansalaisopistossa kevätlukukauden 2015 kurssit ja kurssimaksut on jo
ilmoitettu, joten niitä ei voida muuttaa. Seuraavaa lukuvuotta varten ollaan työstämässä hinnoittelun yhtenäistämistä erityisesti maaseutualueilla. Kun esitys on valmis, se tuodaan lautakunnalle vuoden 2015 keväällä.
Valmistelija
Heli Norja
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. 017 18 4000

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 117

Asianro 6126/02.05.01.00/2014

Avustukset jääurheilun harjoitustilavuokrien korvaamiseen 4.8.-31.12.2014
Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Heli Norja
Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut
Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päätti 11.6.2013 36§
jääurheilun maksupolitiikan uudistamisesta talvikaudesta 2013–2014 alkaen
siten, että käyttömaksuissa siirrytään markkinaperusteiseen hinnoitteluun ja
toimintaa tukemaan muodostetaan jääurheilun tukijärjestelmä. Uudistuksen
tavoitteena on edistää Kuopiossa ja Kuopion lähiseudulla olevien julkisten ja
yksityisten jäähallien tehokasta käyttöä ja siten helpottaa osaltaan jääurheilun
tilaongelmaa.
Avustusta voidaan myöntää kuopiolaisille rekisteröidyille yhdistyksille, joiden
toiminta on suunnattu lasten ja nuorten (alle 18v.) jääurheiluun ja joille on
myönnetty harjoitusvuoroja v. 2014. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat jäähallien peli- ja harjoituskäytön tilavuokrat. Erillisten harjoitusleirien kustannuksia ei hyväksytä.
Jääurheilun harjoitustilavuokra-avustukset ovat olleet haettavana 3.12.2014
mennessä ja määräaikaan mennessä saapui 5 hakemusta. Jääurheilun harjoitustilavuokra-avustusten ennakot on päätetty 23.9.2014 298§. Ennakkona hyväksyttäville hakijoille voidaan maksaa enintään 70 % kyseisen kauden harjoitustila-avustukseen varatusta määrärahasta. Määräraha vuodelle 2014 on
405.000€ ja syyskaudella jaetaan avustussummasta puolet 202.500€. Mikäli
ennakkona maksettu avustussumma on suurempi kuin lopullinen harjoitustila-avustus, kaupunki perii liikaa myönnetyn avustuksen takaisin. Jos hakijoilla on kaupungin laskutuksessa avoimia laskuja, ne kuitataan tästä avustuksesta.
Jääurheiluseurat neuvottelivat 26.2.2014 yhteisen sopimuksen, jossa seurat
sopivat jääurheilun tukien jakamisen periaatteista vuoden 2014 osalta sekä
jäävuorojen jakamisen keskeisistä periaatteista. Avustuslaskelma on tehty
seurojen sopiman periaatteen mukaisesti. Sopimuksen mukainen neuvottelu
ja sopimuksen tarkastelu kaupungin kanssa on pidetty 4.11.2014.
4.8.-31.12.2014
Ilmoitetut käyttötunnit
Juniori-Kalpa ry
1910 h
KHC-ringette ry
17 h
Kuopion Luisteluseura ry 947 h
Kuopion Skating Klubi ry 142 h
Kuopion Taitoluistelijat ry 289 h

Ilmoitetut kustannukset
295.958,40
2550,00
119.088,90
13.125,89
37.549,50
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Vaikutusten arviointi

Asia on ilmastopoliittisesti ja yritysvaikutuksiltaan neutraali.

Esitys

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää jakaa jääurheilun harjoitustilavuokrien avustukset seuraavasti:
Juniori-Kalpa
KHC-ringette ry
Kuopion Luisteluseura ry
Kuopion Skating Klubi ry
Kuopion Taitoluistelijat ry

122.210,42
1.428,55
56.617,65
3.758,50
18.484,88
Yhteensä 202.500 €

Valmistelija
Sirpa Niemi
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. 017 182504

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi.
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§ 118

Asianro 8054/10.03.01.00/2014

Särkiniemen lähiliikuntapuiston hankesuunnitelma
Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen
Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut
Särkiniemen nykyinen keskusleikkipuisto ja sen välittömässä läheisyydessä sijaitseva kenttäalue ovat peruskorjaustarpeessa. Alueelle on laadittu alueen
palvelukokonaisuutta ajanmukaistava ja käyttäjien tarpeista lähtevä lähiliikuntapaikkasuunnitelma.
Särkiniemen lähiliikunta-alue sijaitsee Kuopion keskustasta n. 3 km etelään
sijoittuvassa Särkiniemen kaupunginosassa, joka on kerros- ja rivitalovaltainen asuinalue. Särkiniemen lähiliikuntapaikka sijaitsee keskeisellä paikalla
asutuksen ympäröimänä Särkiniemen koulun välittömässä läheisyydessä.
Särkiniemi - Särkilahti alueella asuu tällä hetkellä noin 3900 asukasta. Väestömäärä tulee väestöennusteen mukaan laskemaan lähivuosina noin 3750
asukkaaseen.
Kuopion kaupungin palvelualueiden, alueen toimijoiden ja asukasyhdistyksen
yhteistyöllä on suunniteltu käyttäjien tarpeet huomioiden toiminnallisesti
alueen palveluja uudistava lähiliikuntapaikka jo olevaan palveluverkostoon.
Sijainniltaan paikka on hyvä uudistettavan keskusleikkipuiston ja kentästön
sijaitessa koulun ja päiväkodin läheisyydessä. Lisäksi lähiliikuntapaikka on
helposti saavutettavissa jalan, pyöräillen, julkisella liikenteellä sekä henkilöautoilla.
Särkiniemen puistossa sijaitseva keskusleikkipaikka ja Särkiniemen koulunpihan yhdistyvät toiminnalliseksi lähiliikuntapaikaksi, jonka suunnittelussa
on kiinnitetty erityistä huomiota erilaisiin käyttäjäryhmiin, alueen monipuoliseen ja ympärivuotiseen käyttömahdollisuuksiin sekä ympäristön viihtyisyyteen. Liikunta-alueet sijoittuvat Särkiniemen koulun piha-alueelle. Keskusleikkipaikan läheisyydessä sijaitsevat ulkokuntoiluvälineet, rantalentopallokenttä, sekä oleskelualueet. Alue on suunniteltu ympärivuotiseen käyttöön.
Särkiniemen lähiliikuntapaikan kustannusarvio on hankesuunnitelman liitteenä. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 641 750 euroa (alv 0 %), josta
rakennusosat ovat yhteensä 461 093 euroa ja työmaatehtävien osuus on 96
830 euroa ja suunnittelun ja rakennuttamisen osuus on 83 828 euroa. Kustannuslaskelmassa esitetyt summat ovat alv 0 %.
Hankkeen toteutus on suunniteltu vuosille 2015–2016 huomioiden käytettävissä olevat investointirahat ja muut lähiliikuntahankkeet.
Lähiliikuntapaikkaverkostosta vastaa hyvinvoinnin edistämisen palvelualue ja
toteutussuunnittelusta kaupunkiympäristön palvelualue. Särkiniemen lähiliikuntapaikan rakentamiseen haetaan valtionavustusta.
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Vaikutusten arviointi

Ilmastopoliittisen ohjelman näkökulmasta päätösehdotus on neutraali.

Esitys

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy Särkiniemen lähiliikuntapaikan hankesuunnitelman ja oikeuttaa valmistelijoiden tekemään hankesuunnitelmaan teknisiä muutoksia hankkeen edetessä.

Liitteet

6
7

8053/2014 Särkiniemen lähiliikuntapaikan hankesuunnitelma
8053/2014 Kartta

Valmistelija
Janne Hentunen
Kari Pekka Huttunen
Matti Nikoskelainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. 017 18 2502
puh. +358 044 718 5715
puh. +358 0447185711

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen palasi kokoukseen tämän
asian käsittelyyn.
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§ 119

Asianro 8313/12.04.00.00/2014

Hyvinvointia liikunnasta / Kuopion kaupungin liikuntapalvelusuunnitelma
Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Heli Norja
Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut
Vuoden 2015 alusta voimaan tulevan uuden liikuntalain mukaan kunnan tehtävänä on yleisten edellytysten luominen liikunnalle paikallistasolla. Kunnan
tulee järjestää asukkailleen liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia
edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen. Tähän tavoitteeseen
tulee pyrkiä mm. tukemalla kansalais- ja seuratoimintaa, rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja sekä kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä. Kunnan tulee kuulla kuntalaisia keskeisissä, liikuntaa koskevissa päätöksissä sekä arvioida kuntalaisten liikunta-aktiivisuutta osana hyvinvoinnin
ja terveyden edistämistä. Tehtävien toteuttaminen tulee tapahtua kunnan eri
toimialojen yhteistyönä ns. poikkihallinnollisesti.
Liikuntalain tavoitteena on edistää (2 §):
1. eri väestöryhmien mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa;
2. väestön hyvinvointia ja terveyttä;
3. fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista;
4. lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä;
5. liikunnan kansalais- ja seuratoimintaa;
6. huippu-urheilua sekä
7. liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita

Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat arvot:
tasa-arvo, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, monikulttuurisuus,
terveet elämäntavat, ympäristön kunnioittaminen, kestävä kehitys
Valtioneuvoston periaatepäätöksen (12/2008) ja voimassa olevan hallitusohjelman mukaan liikunnan tulee sisältyä peruspalveluluonteisena kuntien hyvinvointipolitiikkaan.
Yhä selvemmin on valtakunnallisesti ymmärretty liikunnan kaikinpuolinen
hyvinvointia ja terveyttä edistävä vaikutus. Kuopiossa on paikallistasolla lähdetty järjestämään tältä pohjalta palveluita laajassa yhteistyössä.
Tärkeää on liikuntamahdollisuuksien tarjoaminen eri ikäisille kaupunkilaisille, erityisesti niille, joilla on heikommat mahdollisuudet elämäntilanteen, varallisuuden, vajaakuntoisuuden yms. takia. Keskeistä on lasten ja nuorten ohjaaminen liikunnalliseen elämäntapaan. Jotta tähän tavoitteeseen päästäisiin,
Kuopiossa laitettiin liikkeelle jo vuonna 2006 ”Aktiivinen lapsuus ja nuoruus
Kuopiossa” – kokonaisuuteen kuuluvat kulttuuri- ja liikuntapolut. Kaikille perusopetuksen oppilaille on tätä kautta tarjottu aktivoivaa liikuntaa mm. välituntiliikunnan ja liikunnallisten kerhojen avulla.
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Yhtenä tärkeänä painopistealueena on ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen liikunnan kautta. Ammattilaisten lisäksi koulutetut vapaaehtoiset vertaisohjaajat liikuttavat viikoittain satoja kaupunkilaisia.
Kunnossa kaiken ikää (KKI) – kautta on jo yli kymmenen vuodenaikana saatu
lisärahoitusta työikäisten aktivoimiseen liikunnan pariin. Vuosina 2014-2015
pääpaino on MENOX- liikuntaneuvonnan (selkeästi terveytensä kannalta liian
vähän liikkuvat) kehittämisellä pysyväksi toimintamalliksi Kuopioon sekä
työttömien liikunnan aktivoinnissa.
Erityisryhmien osalta painotetaan vahvasti lapsiin ja nuoriin. Erityisliikuntaa
kehitetään samanaikaisesti kahdella suunnalla; Toisaalta sovellettuina palveluina ja toisaalta integraation/ inklusion pohjalta kaikille yhteisenä liikuntana.
Kuntaliitosten myötä Kuopio on laajentunut alueeltaan nopeasti. Tämä asettaa myös liikunnan aktivoinnille kovat haasteet. Perusteellisen alueilla jo olevien toimintojen ja tarpeiden kartoituksen jälkeen toimintaa tulee suunnitella
alueen asukkaat vahvasti osallistaen ja alueen omat mahdollisuudet huomioiden.
Kaiken toiminnan kannalta olennaista on yhteistyö eri palvelualueiden, järjestöjen, oppilaitosten yms. kanssa. Kaupunki jakaa vuosittain yleis- ja erityisavustuksia liikuntajärjestöille; vuonna 2014 noin 525.000 euroa 73:lle järjestölle. Lisäksi Kuopiossa on erittäin monipuolinen ja kattava liikunta-, ulkoiluja virkistysalueverkosto sekä runsaasti erilaisia liikuntapaikkoja. Edellä mainitusta kokonaisuudesta tehdään erillinen selvitys.
Kuopiossa on kehitetty yhteistyössä ns. liikuntapalveluketjuajattelua.
KUVIO 1.
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Perusterveydenhuollon kuntoutukseen asiakkaita tulee lääkärin lähetteellä.
Henkilökohtaisen tarkastelun jälkeen asiakkaita ohjataan yksilölliseen ryhmäkuntoutukseen tai hyvinvointipalveluiden tai kansalaisopiston liikuntaryhmiin, sekä seurojen tai yksityisten/yritysten tarjoamiin palveluihin aina
kunkin henkilön tilanteen ja tarpeen mukaan. Tavoitteena on pitemmällä tähtäimellä kuntoutettavan omaehtoinen liikunnan harrastaminen.
Kuopiolaisten lasten- ja nuorten liikkumista ja ravintotottumuksia on arvioitu
jo vuosien ajan Itä-Suomen yliopiston Lasten liikunta- ja ravitsemus- tutkimuksen ja sen jatkon Koulunsa aloittavien lasten terveydenedistämisen
(KALT) - tutkimuksen kautta. Lisäksi tietoa on saatu mm. valtakunnallisesta
Kouluterveyskyselystä. Liikunnan aktivoinnin ja kansalaisopiston liikuntaryhmien asiakkailta kerätään palautetta säännöllisesti toiminnan kehittämistä
varten.
Hyvinvointia liikunnasta - selvityksessä keskitytään kuvaamaan Kuopion
kaupungin liikunnan aktivoinnin nykytilaa ja pohtimaan kehittämisen suuntaviivoja.
Vaikutusten arviointi
Esitys

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy Hyvinvointia liikunnasta/
Kuopion kaupungin liikuntapalvelusuunnitelman pohjaksi kaupungin liikunnan aktivoinnin jatkokehittämiselle.
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Valmistelija
Heli Norja
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. 017 18 4000

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginhallituksen jäsen Harri Auvinen saapui kokoukseen klo 17.00 tämän asian esittelyn aikana.
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§ 120

Asianro 6073/12.00.00/2014

Selvitys vapaan sivistystyön kehittämisestä Kuopiossa
Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Heli Norja
Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut
Vapaan sivistystyötyön tarkoituksena on elinikäisen oppimisen periaatteen
pohjalta tukea yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisössä. Koulutuksen tavoitteista ja sisällöistä päättävät oppilaitosten ja organisaatioiden ylläpitäjät. Taustayhteisöt voivat edustaa erilaisia
maailmankatsomuksellisia tai uskonnollisia näkemyksiä tai toimia paikallisten ja alueellisten sivistystarpeiden pohjalta. Vapaa sivistystyö tukee kansalaisten hyvinvointia tarjoamalla omaehtoisen oppimisen väyliä kehittää ja sivistää itseä sekä antaa mm. merkittävää lisä- ja täydennyskoulutusta. OKM
Kuopiossa toimii tällä hetkellä kolme vapaan sivistystyön oppilaitosta: Kuopion kansalaisopisto, Snellman- kesäyliopisto ja Pohjois-Savon opisto.
Vapaan sivistystyön rahoituksellista perustaa ollaan valtakunnallisesti uudistamassa ja tämä muiden uudistusten ohessa vaikuttaa siihen, että opistokenttä on muutoksessa.
Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas asetti 8.9.2014 työryhmän (liite) pohtimaan Vapaan sivistystyön tulevaisuutta Kuopiossa. Ryhmään nimettiin jäseniksi rehtorit Kirsti Turunen (Kuopion kansalaisopisto), Soile Meklin
(Snellman- kesäyliopisto) ja Ensio Vatanen (Pohjois-Savon opisto). Puheenjohtajaksi määrättiin hyvinvoinnin edistämisen johtaja Heli Norja. Henkilöstöjärjestöjen nimeämänä edustajana on toiminut opettaja Hilkka Kauttonen
(Kuopion kansalaisopisto). Lisäksi kaupunginhallitus valitsi kolme edustajaa
seurantaryhmään: Pekka Kantanen (kaupunginhallituksen pj), Irja Sokka ja
Hetti Rytsy. Irja Sokan luovuttua tehtävästä uudeksi jäseneksi seurantaryhmään valittiin Jaakko Kosunen.
Työryhmän tehtävänä lokakuun 2014 loppuun mennessä oli 1) selvittää nykyinen toimintaympäristö ja analysoida muutosten vaikutuksia sekä 2) laatia
ehdotuksia vapaan sivistystyö toiminnan kehittämiseksi.
Työryhmä kokoontui yhteensä viisi kertaa, joista kahteen osallistuivat myös
kaupunginhallituksen nimeämät edustajat Pekka Kantanen ja Hetti Rytsy.
Nykyisen toimintaympäristön selvittämiseksi kukin rehtori koosti esityksen omasta oppilaitoksestaan (liitteet). Lisäksi laadittiin yhteenvetotaulukko oppilaitosten nykyisestä työnjaosta, yhteisyöstä ja toiminnan luonteesta
(liitteenä).
Muutosten vaikutusta analysoitaessa todettiin, että ylläpitolupia ei valtakunnallisesti olla tällä hetkellä uusimassa, mutta Opetus- ja Kulttuuriministeriö tarkastaa oppilaitosten toiminnan taloudelliset edellytykset.
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Käytännössä tässä prosessissa pyritään simuloimaan valtionosuussupistusten
vaikutusta oppilaitoksiin tulevaisuudessa.
Snellman-kesäyliopistossa valtionosuusrahoituksen osuus on vain 30 % ja
suoraan toiminnasta syntyvä asiakasmaksuosuus liikkuu 55-60 % välillä vuosittain. Kevyt hallinnollinen rakenne (ei kiinteää omaisuutta, ei vakinaisia
opettajia) mahdollistaa toiminnan nopean sopeuttamisen rahoitusmuutoksiin.
Pohjois-Savon opiston tuloista vapaan sivistystyön valtionosuudet ovat tällä
hetkellä vain n. 8 %, joten supistusten vaikutukset ovat pienet. Suurempi
merkitys on sillä, miten uusi rahoitusjärjestelmä ottaa huomioon opiston toiminnassa tapahtuneen voimakkaan kasvun.
Kuopion Kansalaisopiston valtionosuusrahoitus v. 2013 oli 33%, asiakastuotot
40%, kaupungin osuus ylläpitäjänä 26% sekä tuet ja avustukset 1%. Kansalaisopistojen ehdotettu uusi valtionosuuden laskentamalli lisää rahoituksen
ennakoitavuutta, edistää alueellista tasa-arvoa ja mahdollisuuksia palvelutarjonnan ylläpitämiseen. Kuopion osalta rahoituksen
yksikköhintaan tulee korotus.
Vapaan sivistystyön toiminnan kehittäminen
Kuopio pystyy tällä hetkellä hoitamaan varsin hyvin vapaan sivistystyön
edunvalvonta-asioita valtakunnan tasolla:
kansalaisopiston rehtori Kirsti Turunen on Kansalaisopistojen liiton hallituksen jäsen, Itä-Suomen vapaan sivistystyön yhteistyöelimen jäsen (Avi koordinoi), VST rakenne ja rahoitusryhmän kansalaisopistojaoston jäsen (OKM
koordinoi) Snellman- kesäyliopiston rehtori Soili Meklin on Suomen kesäyliopistot ry:n hallituksen varapuheenjohtaja, Opetus- ja kulttuuriministeriön
Kesäyliopistojaoston jäsen, Itä-Suomen vapaan sivistystyön yhteistyöelimen
jäsen (Avi koordinoi) sekä VST rakenne ja rahoitusryhmän varajäsen (OKM
koordinoi) Pohjois-Savon opiston rehtori Ensio Vatanen on selvitysmiehenä
tutkimassa, voidaanko kansanopistoja verkostoida osakeyhtiöksi. Lisäksi pyritään syksyksi 2015 kokoamaan itäsuomalaisia kansanedustajia yhteiseen palaveriin vapaan sivistystyön merkeissä.
Toimenpiteet yhteistyön tiivistämiseksi, seurantavastuut, rakenteelliset uudistukset
Vapaan sivistystyön laki velvoittaa koulutuksen järjestäjiä yhteistyön tiivistämiseen. Koulutustoimintoja on syytä koordinoida tehokkaasti ja huolehdittava siitä, ettei tehdä päällekkäistä työtä eikä kuluteta niukkojen resurssien aikana konkreettiseen koulutukseen tarkoitettuja rahoja muihin kohteisiin. Kts.
yhteinen työnjako- ja yhteistyökuvaus (liitteenä).
Itä-Suomen kesäyliopistot tunnustelevat tällä hetkellä mahdollisuuksia yhdistymisiin. Liikehdinnän suunta ollut tässä vaiheessa se, että Snellmankesäyliopisto on saanut tiedusteluja uusien toimipaikkojen mukaan ottamisesta. Neuvotteluista pisimmällä ollaan Kainuun korkeakouluyhdistyksen
kanssa. Myös Itä-Suomen yliopisto on ilmoittanut yhteistyön edellytysten paranevan, jos itäsuomalaiset kesäyliopistot muodostaisivat kiinteämmän yhteenliittymän.
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Pohjois-Savon opiston ylläpitämisluvan jatko on epävarmaa. Siksi opisto käy
neuvotteluja eri tahojen kanssa sekä maakunnallisesti että valtakunnan tasolla mahdollisista rakenteellisista yhdistymisistä. Yhtenä vaihtoehtona on
parhaillaan selvitettävänä oleva viidentoista kansanopiston "Suomen
kansanopisto Oy". Pohjois-Savon opisto on kuitenkin valmis pitkällekin
menevään yhteistyöhön esim. Kuopion kansalaisopiston kanssa, jos sillä
saadaan turvattua vapaan sivistystyön kansanopistokoulutuksen jatkuminen
Kuopiossa. Pohjaksi tulisi kuitenkin selvittää Pohjois-Savon opiston rakennusten ja maa-alueiden käyttöä myös mahdollisiin muihin tarkoituksiin.
Kansalaisopistokentän rakenteellinen kehittyminen on jatkuvassa prosessissa
kuntaliitosten johdosta ja alueellisia opistoja muodostettaessa. Rakenteiden
kehittäminen toteutuu ylläpitäjälähtöisesti, eikä erillisiä rakennetoimenpiteitä
OKM.n taholta ole odotettavissa.
Kannanotto yhteen yhteiseen toimijaan
Työryhmä ei tällä hetkellä näe järkevänä yhdistää kaikkea vapaan sivistystyön
toimintaa yhden yhteisen toimijan nimiin. Kesäyliopistokentässä tapahtuvat
yhdistymissuunnitelmat kohdentuvat ensisijaisesti muihin kesäyliopistoihin.
Parhaillaan neuvotellaan yhdistymisestä Kainuun kesäyliopistoyhdistyksen
kanssa. Jos Kuopion kansalaisopiston ja Pohjois-Savon opiston toimintoja
halutaan yhdistää, on siitä tehtävä oma erillinen selvityksensä. Kuopion
Kansalaisopiston toiminta-alue ja volyymi on jo kuntaliitosten myötä muodostunut huomattavan suureksi (Suomen 6. suurin), joten tarvetta vielä suurempaan yksikköön ei tällä hetkellä ole.
Vaikutusten arviointi
Esitys

Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee tiedoksi Vapaan
sivistystyö tulevaisuus Kuopiossa – selvityksen. Selvitys toimitetaan edelleen
kaupunginhallitukselle.

Liitteet

9
10
11
12
13

6073/2014 Vapaasivistystyön selvitys
6073/2014 Snellman-kesäyliopiston toiminta
6073/2014 Pohjois-Savon opisto 2014-2015
6073/2014 Kuopion Kansalaisopisto
6073/2014 Vapaa sivistystyö Kuopio kuvaus

Valmistelija
Heli Norja
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. 017 18 4000

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 121

Asianro 7193/11.03.05/2014

Kuopion luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, toimintaohjelma 2014 - 2020 / hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen lausunto
Palvelupäällikkö Hannu Pöllä
Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut
Kuopion luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma 20142020 on valmisteltu Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen
alueellisissa ympäristöpalveluissa yhteistyössä työryhmän kanssa, johon ovat
kuuluneet strategisen maankäytön suunnittelun, kaupunkiympäristön suunnittelupalvelujen, rakentamisen ja kunnossapidon, maaomaisuuden hallintapalvelujen, omatoimisen hyvinvoinnin palvelujen sekä Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistyksen edustajat. Ohjelman liitteeseen on koottu yksityismetsien
hoidossa noudatettavia hoitosuosituksia yhteistyössä Suomen metsäkeskuksen ja Metsänomistajien liiton edustajien kanssa.
Monimuotoisuusohjelman toimenpiteet ovat ohjeellisia ja ne toteutuvat suureksi osaksi muiden suunnitelmien ja ohjelmien kautta. Toimenpiteet on tarkoitettu otettavaksi huomioon maankäytön suunnittelussa, viheralueiden
suunnittelussa ja hoidossa sekä muissa toiminnoissa. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue vastuutetaan toimintaohjelmassa monella tavoin edistämään
Kuopion luonnon monimuotoisuuden turvaamista. Liikkumisen ja virkistyskäytön ohjaaminen ja niihin liittyvä rakentaminen sekä tietoisuuden lisääminen luonnon monimuotoisuuteen liittyvissä asioissa ovat niistä ehkä tärkeimmät.
Kuopion luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma on hyvä
kooste tavoitteista, toimintaperiaatteista ja toimenpiteistä eri palvelualueiden
toiminnassa huomioon otettavista, luonnon monimuotoisuuteen liittyvistä
seikoista.
Vaikutusten arviointi

Kaikki vaikutukset neutraaleja.

Esitys

Esitän hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan lausunnoksi ympäristö- ja rakennuslautakunnalle, että toimintaohjelma on laadittu riittävän yleisellä tasolla ja sen ohjeistuksessa painottuu periaatteet, mikä antaa hyvät edellytykset monimuotoisuusohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi ja yhteensovittamiseksi muiden tavoitteiden kanssa palvelualueiden hankkeiden ja toimintojen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Liitteet

14

7193/2014 Monimuotoisuusohjelmaluonnos

Valmistelija
Hannu Pöllä
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. 044 718 2520
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Päätösehdotus

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä palvelupäällikön esityksen.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Esa Pitkänen poistui kokouksesta klo 17.35 tämän asian käsittelyn aikana.
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§ 122

Asianro 8264/00.02.03/2014

Vuoden 2015 hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan kokouksista päättäminen
Vs. henkilöstö- ja hallintopäällikkö Pekka Savolainen
Kasvun ja oppimisen palvelualue
Vaikutusten arviointi
Esitys

Esitän, että vuoden 2015 tammikuun lautakunnan kokous pidetään 29.1.2015
klo 16.00 ja loput vuoden 2015 kokousajankohdat päätetään tammikuun kokouksessa 29.1.2015.
Jollei toisin ilmoiteta, niin kokouspaikka on Vuorikatu 27, 70100 Kuopio
(lautakuntien kokoushuone, 2. kerros). Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan erikseen.
Valmistelija
Pekka Savolainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. 044 718 3340

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä vs. henkilöstö- ja hallintopäällikön esityksen.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 123

Asianro 7835/00.02.03/2014

Tiedonannot 16.12.2014
Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 18.11.2014: Kunnallisasiaa koskeva valitus / Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan päätökset 17.9.2013 § 58 ja
12.11.2013 § 79 / Moottorikelkkareittisuunnitelman hyväksyminen / Tervon
raja – Ryönänlahti. Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös on liitteenä.
Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje 29.10.2014: Yleisten kirjastojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma vuosille 2014 – 2017.
Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje 10.11.2014: Ajankohtaista liikuntatoimen
kentässä.
Itä-Suomen Aluehallintoviraston kirje 28.11.2014: Ohjeet yleisten kirjastojen
perustamishankkeita koskevien asioiden käsittelystä vuonna 2015.
Kuopion kaupunginvaltuuston päätös 11.11.2014 § 104: Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa.
Kaupunginhallituksen päätös 10.11.2014 § 397: Internetin käyttösääntö.
−

MTKL:n liittovaltuuston kannanotto 25.10.2014 (liitteenä)

−

Vastine / Heinjoen ampuma- ja moottoriratakeskuksen ympäristölupaa
koskevaa vireillepano (liitteenä)

−

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen lausunto / Maaningan kunnan
valtuuston valtuustoaloitteeseen: Kunanntalolta kokoontumistilat maaninkalaisten yhdistysten ja järjestöjen käyttöön myös kuntaliitoksen jälkeen (liitteenä).
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7835/2014 Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös kunnallisasiaa koskevaan valitukseen
7835/2015 MTKL liittovaltuuston kannanotto 25.10.2014
7835/2014 Vastine / Heinjoen ampuma- ja moottoriratakeskuksen ympäristölupaa koskevaa vireillepano
7835/2014 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen lausunto- Maaningan kunnanvaltuuston valtuustoaloitteeseen
7835/2014 Viranhaltijapäätökset (ei julkiset)
7835/2014 Viranhaltijapäätökset
7835/2014 Toteuma tammi-marraskuu

Vaikutusten arviointi
Liitteet

16
17
18
19
20
21

Kuopion kaupunki

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
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Päätösehdotus

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi ja
päättää, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja ettei edellä mainituissa pöytäkirjoissa olevia päätöksiä oteta hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan ratkaistavaksi.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
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§ 124

Asianro 8408/02.05.00.00/2014

Ulkoilu ja virkistys -palvelujen käyttömaksut 2015
Palvelupäällikkö on tehnyt viranhaltijapäätöksen 10.12.2014 § 1 / Maksut
koskien ulkoilu- ja virkistyspalvelujen käyttömaksuja v. 2015. Päätös ja liite
käyttömaksuista ovat liitteenä.
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan puheenjohtaja on käyttänyt ottooikeutta 11.12.2014 palvelupäällikön 10.12.2014 § 1 päätökseen koskien ulkoilu- ja virkistyspalvelujen käyttömaksuja v. 2015 ja päättänyt ottaa asian käsiteltäväksi hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan kokoukseen 16.12.2014.
Liitteet

22
23

8408/2014 Viranhaltijapäätös
8408/2014 Ulkoilu ja virkistyspalveluiden käyttömaksut 2015

Päätösehdotus

Puheenjohtaja Pekka Niiranen
Puheenjohtaja esitti, että palvelupäällikön viranhaltijapäätös 10.12.2014 § 1 /
Maksut hyväksytään muilta osin lukuun ottamatta veneiden talvisäilytyspaikkojen vieraspaikkakuntalaisten maksuja. Tältä osin päätös palautetaan uudelleen valmisteluun.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 125

Asianro 8400/02.05.00.00/2014

Liikuntapaikkojen käyttömaksut 1.1.2015 alkaen
Palvelupäällikkö on tehnyt viranhaltijapäätöksen 15.12.2014 § 4 / Maksut
koskien liikuntapaikkojen käyttömaksuja v. 2015. Päätös ja liitteet käyttömaksuista ovat liitteenä.
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan puheenjohtaja on käyttänyt ottooikeutta 16.12.2014 palvelupäällikön 15.12.2014 § 4 päätökseen koskien liikuntapaikkojen käyttömaksuja v. 2015 ja päättänyt ottaa asian käsiteltäväksi
hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan kokoukseen 16.12.2014.
Liitteet

24
25
26
27

8400/2014 Liikuntapaikkojen käyttömaksut 2015
8400/2014 Liikuntapalveluiden käyttömaksut 2015
8400/2014 Koulutilojen käyttömaksut
8400/2014 Viranhaltijapäätös

Päätösehdotus

Puheenjohtaja Pekka Niiranen
Puheenjohtaja esitti, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy palvelupäällikön viranhaltijapäätöksen 15.12.2014 § 4 / Maksut teknisellä korjauksella: Kallaveden yläkoulun auditorio korjataan Ylä-Pyörön koulun auditorio.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösehdotuksen.
Kokous päättyi klo 18.05.
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Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimus / Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta (115,
116, 117, 124, 125 §)

Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje
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
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Postiosoite
Käyntiosoite
Puhelin
Faksi
Sähköposti
Virka-aika

Minna Canthin katu 24
70100 KUOPIO
Minna Canthin katu 24
017 18 2674
017 18 222
kirjaamo.hyvinvointi@kuopio.fi
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.

Kuopion kaupunki

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Muutoksenhakuohje
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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.

