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10 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Puheenjohtaja
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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11 §
Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat kaupunginhallituksen jäsenet
Leila Savolainen ja Harri Auvinen.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti jäsenet Leila Savolainen ja
Harri Auvinen.
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§ 12

Asianro 3740/10.02.02/2012

Neulaniemen osayleiskaava
Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen
Strateginen maankäytön suunnittelu
Neulaniemen alueelle on laadittavana kaavoitusohjelman mukaisesti osayleiskaava. Kaavatyö käynnistyi vuonna 2012 osayleiskaavan lähtötietoaineiston
valmistelulla.
Laadittavassa osayleiskaavassa, jonka pinta-ala on noin 850 ha (vesialuetta n.
300 ha), Neulaniemen alue varataan pääosin asuinalueiksi sekä virkistys- ja
suojelualueiksi. Kaavassa määritetään rakentamisen ja liikenteen perusratkaisut, rakennettavien alueiden rajautuminen, kortteleiden tuleva käyttö sekä
alueen liittyminen muuhun kaupunkirakenteeseen.
Neulaniemen osayleiskaavalla muutetaan kaupunginvaltuuston 11.12.2000
hyväksymää Kuopion keskeisen kaupunkialueen yleiskaavaa. Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan mukaan alue on pääosin virkistysaluetta sekä rannoille sijoittuvaa loma-asuntoaluetta. Osayleiskaavasta tulee oikeusvaikutteinen ja se tulee ohjaamaan alueen yksityiskohtaista suunnittelua.
Edellisen kerran Neulaniemen osayleiskaavaa esiteltiin suunnittelukokouksessa 14.10.2013.
Kaavatyö on edennyt alueen rakennemallivaihtoehtojen tarkasteluun. Neulaniemen osayleiskaava alueelle on laadittu rakennemallivaihtoehtoja kolme
kappaletta. Malleilla on tutkittu rakentamisen, tiestön ja palveluiden sijoittumista alueelle, olevien loma-asuntojen tulevaisuutta, virkistysmahdollisuuksien suhdetta asumiseen sekä kaupunkirakenteen laajenemisen mahdollisuuksia Neulaniemen alueen rakentamisen jälkeen. Rakennemallien tavoitteena
on ekokaupungin periaatteisiin pohjautuvan asuinalueen rakentaminen.
Jatkossa rakennemalleista on tarkoitus valita yksi tai useamman yhdistelmä
osayleiskaava luonnoksen pohjaksi. Valittavan rakennemallin tulee ratkaista
alueen pääliikenneyhteydet, rakennettavien alueiden sijoittuminen sekä kaupunkirakenteen jatkorakentamisen periaate Laivon suuntaan.
Osayleiskaavan suunnittelutilannetta esitellään yksityiskohtaisemmin kokouksessa. Liitteenä on 3.2.2015 päivätty luonnos rakennemallivaihtoehtojen
vertailusta.
Esitys

Esitän, että kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.

Liitteet

1

3740/2012 rakennusmallivaihtoehtojen vertailu
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Valmistelija
Juha Romppanen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. 017 18 5410

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. hyväksyy yleiskaavajohtajan esityksen.

Päätös

Kaavoitusinsinööri Timo Kortelainen ja yleiskaavajohtaja Juha Romppanen
olivat asiantuntijoina kuultavina kokouksessa.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.
Timo Kortelainen ja Juha Romppanen poistuivat kokouksesta kuulemisen jälkeen.
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Asianro 8582/10.03.02.01/2014

Jynkän koulu, Karttulan koulu ja Syvänniemen koulu -kohteiden toteuttaminen elinkaarihankkeena
Konserniohjausjohtaja Janne Airaksinen
Omistajaohjaus ja hankintojen koordinointi
Kuopion kaupunginvaltuusto on 15.12.2014 vuoden 2015 talousarvion yhteydessä päättänyt, että Jynkän koulu ja Karttulan koulukeskus suunnitellaan toteutettavaksi elinkaarihankkeena. Lisäksi valtuusto päätti talousarviokokouksessa, että Jynkän kouluinvestointi tulee aloittaa vuoden 2015 aikana.
Jynkän kouluinvestoinnille asetetun aloitusaikataulun vuoksi, kaupunginhallitus käsitteli vaihtoehtoisia hankemalleja ja eri hankemallien aikataulu- ja
kustannusvaikutuksia kokouksessaan 12.1.2015. Kaupunginhallitus päätti, että Jynkän kouluhankkeen suunnittelua jatketaan elinkaarihankemallin pohjalta, kuten kaupunginvaltuusto on talousarvion käsittelyn yhteydessä linjannut. Lisäksi kaupunginhallitus näki tarpeelliseksi viedä asian vielä kaupunginvaltuuston päätettäväksi.
Karttulan osalta perusopetuksen ja päivähoidon järjestämisestä sekä Syvänniemellä että Karttulan keskustassa on kaupunginvaltuusto päättänyt kokouksessaan 8.12.2014/ § 126. Tämän listatekstin liitteessä 1 ”Karttulan koulukeskus – hankkeen sisällön päivitys 2015” on esitelty Karttulan koulutus- ja päivähoidon järjestäminen kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti.
Talousarviokirjassa Karttulan koulukeskuksen (nykyisen Kissakuusenkoulun)
ja Jynkän koulun kohteiden kokonaisinvestointikustannuksiksi on arvioitu
yhteensä noin 25 miljoonaa euroa. Kyseisessä kustannusarviossa Karttulan
koulutuspalvelujen tilantarpeet on suunniteltu toteutettaviksi Karttulan keskustan Kissakuusenkoulun uudisrakennuksessa. Toteutettaessa Karttulan perusopetus ja päivähoito kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti kahdessa
paikassa keskitetyn ratkaisun sijaan, muuttuvat Karttulan koulutuspalveluiden ja päivähoitopalveluiden investointikustannukset noin 2,5 miljoonaa euroa, jolloin elinkaarihankkeen kokonaisinvestointikustannukset ovat noin
27,5 miljoonaa euroa.
Elinkaarihankkeen valmistelun edetessä ja talousvaikutusten tarkentuessa,
hankinta tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi kokonaistaloudellisen
edullisuuden perusteella.
Vaikutusten arviointi

Vaikutusten ennakkoarviointi on laadittu liitteeksi kaupunginhallituksen
12.1.2015 kokoukseen.

Esitys

Esitän, että Kuopion kaupunginhallitus panee toimeen kaupunginvaltuuston
tekemät päätökset:
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valtuuttamalla Kuopion Tilakeskuksen käynnistämään Jynkän koulun ja Karttulan koulukohteiden elinkaarihankkeen hankinnan. Hankintakokonaisuus
tuodaan kilpailutuksen jälkeen kaupunginvaltuuston päätettäväksi.
hyväksymällä Karttulan perusopetuksen ja päivähoidon tilaratkaisut kahteen
toimipisteeseen Karttulan keskustaan ja Syvänniemelle hajautettuna.
Liitteet

2
3
4

8582/2014 Jynkän koulun rakentamisen kustannusvertailu
8582/2014 Jynkän koulun rakentaminen vaikutusten arviointi
8582/2014 Karttulan koulukeskus -hankkeen päivitys 2015

Valmistelija
Veli-Matti Paananen
Harri Korkalainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. 044 718 5621
puh. 044 718 5211

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. esittää kv:lle, että se
1. valtuuttaa tilakeskuksen käynnistämään Jynkän koulun ja Karttulan koulukohteiden elinkaarihankkeen hankintaprosessin. Hankintakokonaisuus
tuodaan kilpailutuksen jälkeen kaupunginvaltuuston päätettäväksi ja
2. hyväksyy Karttulan perusopetuksen ja päivähoidon tilaratkaisujen jakamisen kahteen toimipisteeseen hajautettuna Karttulan keskustaan ja Syvänniemelle.

Päätös

Rakennuttajapäällikkö Veli Matti-Paananen oli asiantuntijana kuultavana
kokouksessa.
Kaupunginjohtaja muutti kokouksessa päätösehdotuksen kohdan 1 kuulumaan seuraavasti:
"1. valtuuttaa tilakeskuksen käynnistämään Jynkän koulun ja Karttulan koulukeskuksen elinkaarihankkeen hankintaprosessin. Hankintakokonaisuus
tuodaan kilpailutuksen jälkeen kaupunginvaltuuston päätettäväksi ja"
Keskustelun kuluessa jäsen Neeta Röppänen teki jäsenten Minna Reijonen,
Harri Auvinen ja Jukka Pulkkinen kannattamana seuraavan sisältöisen muutosehdotuksen:
"Kh. esittää kv:lle, että se päättää käynnistää Jynkän ja Karttulan koulujen toteuttamisen perinteisenä jaettuna urakkana."
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa
siten, että ne, jotka ovat kaupunginjohtajan tekemän muutetun päätösehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat jäsen Neeta Röppäsen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.
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Nimenhuutoäänestyksellä suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä
(Alho-Törrönen, Kantanen, Rytsy, Savolainen, Tolppanen ja Toppinen) ja 5 eiääntä (Auvinen, Pulkkinen, Reijonen, Röppänen ja Karjalainen), joten kaupunginhallitus oli hyväksynyt kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen.
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§ 14

Asianro 1308/00.01.04/2015

Meklaripalvelusopimuksen irtisanominen
Kaupunginlakimies Vesa Toivanen
Kansliapalvelu
Kuopion kaupungin ja Novum Oy:n välillä on voimassa kaupunginhallituksen
päätökseen 29.8.2011 § 347 perustuva ja 10.10.2011 allekirjoitettu toimeksiantosopimus, jolla on sovittu KL-Kuntahankinnat Oy:n vuonna 2010 kilpailuttaman puitesopimuksen mukaisista vakuutusmeklaripalveluista toimeksiantosopimuksessa tarkemmin määritellyin tavoin ja ehdoin.
Toimeksiantosopimus on voimassa neljä vuotta allekirjoituksesta lukien, eli
10.10.2015 saakka. Sen jälkeen sopimus jatkuu vuoden jaksoissa, ellei sopimusta ole sitä ennen irtisanottu kirjallisesti 6 kuukautta ennen sopimuksen
eräpäivää päättymään vuosieräpäivänä.
KL-Kuntahankinnat Oy on kilpailuttanut uuden vakuutusmeklaripalveluiden
puitesopimuksen ja hankintapäätös on lainvoimainen. KL-Kuntahankinnat
Oy:n asiakkaat voivat hankkia erikseen vakuutusmeklaripalveluja puitejärjestelyyn valittujen toimittajien antamien tarjousten perusteella (ns. minikilpailutus).
Ottaen huomioon 10.10.2011 allekirjoitetun toimeksiantosopimuksen irtisanomista koskevan ehdon, sopimus on näin ollen tarkoituksenmukaista irtisanoa päättymään sopimuksen tarkoittamana alkuperäisenä vuosieräpäivänä
10.10.2015.
Vakuutusmeklaripalveluiden hankinnasta päätetään myöhemmin erikseen.
Esitys

Esitän kaupunginhallitukselle, että Kuopion kaupungin ja Novum Oy:n välillä
10.10.2011 allekirjoitettu vakuutusmeklaripalveluja koskeva toimeksiantosopimus irtisanotaan päättymään 10.10.2015.

Liitteet

5

1308/2015 Sopimus Novum

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

puh. 044 718 2041

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. hyväksyy kaupunginlakimiehen esityksen.
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Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.
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§ 15

Asianro 1270/00.04.02/2015

Kuopion romanityöryhmän asettaminen vuosiksi 2015 - 2016

Kuopion kaupungissa toimineen romanityöryhmän toimikausi on päättynyt
31.12.2014. Puheenjohtajana toimi kaupunginhallituksen nimeämänä Sirpa
Karjalainen.
Alun perin Kuopion paikallinen romanityöryhmä perustettiin Itä-Suomen
alueellisen romaniasiain neuvottelukunnan esittäessä sitä Kuopion kaupunginhallitukselle. Työryhmässä on ollut sekä romaneja että valtaväestön edustajia, jotka ovat sitoutuneet ryhmän toimintaan ja edistäneet ryhmän tavoitteiden saavuttamista. Romanityöryhmä on järjestänyt myös romanipäivät keväällä 2011.
Työryhmän toiminta-ajatuksena on ollut avoin tiedonvaihto sekä kaupungin
eri yksiköiden, että romaniväestön ja kaupungin välillä. Tämä on luonut edellytyksiä romanien elinolojen kohentamiseksi, romaninuorten koulunkäynnin
turvaamiseksi ja on myös tuonut romanikulttuurin tuntemusta kaupungin eri
yksiköihin.
Romanityöryhmä on todennut, että tätä nykyä romanien asumisasiat ovat
Kuopiossa erinomaisella tolalla. Sen sijaan romanityöryhmä näkee tärkeäksi
työskennellä seuraavien asioiden eteen jatkossa:
Romanityöryhmän tavoitteet valtuustokaudella 2013–2016
•
•

Romaninuorten koulutuksen tukeminen
Aikuisen ja nuoren romaniväestön työelämään sijoittumisen tukeminen

Romanityöryhmä laatii toimintakaudelleen toimintasuunnitelman.
Romanityöryhmä tekee yhteistyötä ja konsultoi mm. seuraavia toimijoita:
Nuorten monialainen ohjaus ja palveluverkosto, Kuopion kaupungin ja Tukevasäätiön etsivä nuorisotyö, Kuopion perusopetuksen romanilasten koulunkäyntiä tukeva hanke sekä Nuorten ohjaus- ja tukikeskus Rehti.
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Romanityöryhmän kokoonpano oli edellisellä kaudella seuraava:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
Päätösehdotus

Puheenjohtaja, Sirpa Karjalainen, (Heidi Komulainen 30.6.2014 saakka)
Varapuheenjohtaja Pauli Ruotsalainen
Romanijäsenet:
- Tenho Nikkinen
- Mertsi Hagert
- Seppo Hagert
- Orvokki Balzar
Perusturvan palvelualueen edustaja, sosiaalityöntekijä Marja-Leena Hublin,
Kasvun ja oppimisen palvelualueen edustaja, rehtori Mika Kuitunen
Kuopion kaupungin nuorisopalveluiden edustaja, nuorisopäällikkö Jari
Väänänen
Niiralan kulman edustaja, asukaspäällikkö Päivi Vanninen,
Savon ammatti- ja aikuisopiston edustaja, koulutuspäällikkö Pirjo Rahunen, varajäsen rehtori Marjatta Selkäinaho,
TE-toimiston edustaja, asiantuntija Merja Örmälä, varajäsen asiantuntija
Margit Marin-Halonen
sihteeri, kehityspäällikkö Mirja Wihuri, hyvinvoinnin palvelualue

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh.
1. asettaa Kuopion romanityöryhmän toimikaudeksi 2015–2016 ja nimeää
siihen seuraavat henkilöt:
•
•
•
•
•
•
•

Romanijäsenet:
Tenho Nikkinen
Mertsi Hagert
Seppo Hagert
Orvokki Balzar
Perusturvan palvelualueen edustaja, perusturvajohtaja Mari Antikainen
Kasvun ja oppimisen palvelualueen edustaja, rehtori Mika Kuitunen
Kuopion kaupungin nuorisopalveluiden edustaja, nuorisopäällikkö
Jari Väänänen
Niiralan kulman edustaja, asukaspäällikkö Päivi Vanninen,
Savon ammatti- ja aikuisopiston edustaja, koulutuspäällikkö Pirjo
Rahunen, varajäsen rehtori Marjatta Selkäinaho,
TE-toimiston edustaja, asiantuntija Merja Örmälä, varajäsen asiantuntija Margit Marin-Halonen

2. nimeää työryhmän sihteeriksi hallintosihteeri Anne Miettisen perusturvan
palvelualueelta ja
3. päättää, että työryhmän kokouksista maksetaan kokouspalkkiot luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön 6 §:n mukaisesti.
Päätös

Kaupunginjohtaja täydensi kokouksessa päätösehdotustaan seuraavasti:
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4. nimeää kaksi edustajaansa työryhmään, joista yhden puheenjohtajaksi ja
yhden varapuheenjohtajaksi.
Lisäksi kaupunginjohtaja täydensi päätösehdotustaan siten, että perusturvan
palvelualueen edustajan, perusturvajohtaja Mari Antikaisen, varaedustajana
työryhmässä toimii sosiaalityöntekijä Marja-Leena Hublin.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan täydennetyn
päätösehdotuksen ja nimesi edustajakseen työryhmään Sirpa Karjalaisen ja
Pauli Ruotsalaisen, joista Sirpa Karjalaisen puheenjohtajaksi ja Pauli Ruotsalaisen varapuheenjohtajaksi.
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§ 16

Asianro 7247/00.00.01.00/2014

Savo-Pielisen jätelautakunnan seuduittaisten jäsenten nimeäminen vuosille 2015 - 2016

Alueellista jätelautakuntaa (Savo-Pielisen jätelautakunta) koskevan vuonna
2010 tehdyn sopimuksen 4 kohdan mukaan isäntäkunnan valtuusto asettaa
lautakunnan toimikaudekseen sopijakuntien valtuustojen nimeämistä jäsenistä. Lautakunnassa on 11 jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.
Kunnat nimeävät yhteiseen lautakuntaan jäseniä seuduittain seuraavasti:
-

Kuopio (ja Karttula)
Pielisen Karjalan seutu
(Lieksa, Nurmes, Juuka ja Valtimo)
Siilinjärvi ja Maaninka
Pieksänmäki
Koillis-Savon seutu
(Nilsiä, Rautavaara, Juankoski, Kaavi ja Tuusniemi)
Sisä-Savon seutu
(Suonenjoki, Rautalampi, Vesanto ja Tervo) ja Konnevesi

4 jäsentä
2 jäsentä
2 jäsentä
1 jäsen
1 jäsen
1 jäsen

Tehdyn sopimuksen mukaan useamman kuin yhden kunnan muodostamilla
seuduilla lautakuntapaikka vuorottelee kuntien kesken kahden vuoden välein
siten, että kukin kunta nimeää jäsenen ja varajäsenen vuorollaan. Muutos jäsenen toimikaudessa tapahtuu parittomien vuosien alusta lukien.
Isäntäkunnan on sopimuksen mukaisesti huolehdittava siitä, että lautakunnan kokoonpano täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain
4a §:n vaatimukset.
Isäntäkunnan valtuusto valitsee sopimuksen perusteella yhden jäsenistään
lautakunnan puheenjohtajaksi ja muiden kuntien edustajista vuorotellen yhden jäsenen varapuheenjohtajaksi.
Alueellisen jätelautakunnan (Savo-Pielisen lautakunnan) kokoonpano kaudella 2013–2014 oli seuraava:

Kuopio, pj.
Koillis-Savo, vpj.
Pielisen Karjala
Pieksämäki
Kuopio
Kuopio
Siilinjärvi-Maaninka
Sisä-Savo
Pielisen Karjala

kesk.
kok.
sd.
kesk.
ps.
kok.
sd.
kesk.
kesk.

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Kananen Hannu
Marttila Päivi
Hyttinen Jukka
Hämäläinen Maritta
Kartano Matti
Kiema Marko
Korhonen Tarja
Luukkonen Hanna
Pelkonen Timo

Kumpulainen Mauno
Pasanen Antti
Rautiainen Marko
Viljakainen Kaija
Antikainen Paavo
Vihavainen Satu
Niemitz Pirjo
Rossi Vuokko
Riikonen Maija
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Siilinjärvi-Maaninka
Kuopio

ps.
sd.

Suhonen Maria
Ålander Martti

Kotimäki Kyllikki
Keski-Orvola Reijo

Vaihtuvien lautakuntapaikkojen osalta asianomaiset kunnat ovat nimenneet
lautakuntaan jäseniä ja varajäseniä seuduittain vuosille 2015–2016 seuraavasti:
Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Pielisen Karjalan seutu
(Lieksa, Nurmes, Juuka
ja Valtimo)

Jukka Hyttinen(Juuka)
Marko Rautiainen (Valtimo)

Timo Pelkonen (Nurmes)
Maija Riikonen (Lieksa)

Siilinjärvi ja Maaninka

Kyllikki Kotimäki (Siilinjärvi)
Maria Suhonen (Siilinjärvi)

Tarja Korhonen (Siilinjärvi)
Merja Kaija (Siilinjärvi)

Koillis-Savon seutu
(Rautavaara, Juankoski,
Kaavi ja Tuusniemi

Tuija Mustonen (Tuusniemi)

Heimo Räsänen (Tuusniemi)

Sisä-Savon seutu
(Suonenjoki, Rautalampi,
Vesanto ja Tervo) sekä
Konnevesi

Piia Kauppinen (Konnevesi)

Hanna Luukkonen (Suonenjoki)

Todetaan lisäksi, että lautakunnan varajäsen Satu Vihavainen (kok.) on pyytänyt eroa tehtävästään paikkakunnalta muuttamisen johdosta. Vihavainen on
toiminut lautakunnassa jäsen Marko Kieman (kok.) henkilökohtaisena varajäsenenä.
Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. esittää kv:lle, että se
1. myöntää Satu Vihavaiselle eron alueellisen jätelautakunnan varajäsenen
tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen toimikauden loppuun,
2. valitsee jäsenistä alueellisen jätelautakunnan varapuheenjohtajan ja
3. asettaa alueellisen jätelautakunnan vuosille 2015–2016.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.
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§ 17

Asianro 3081/01.01.03/2014

Kaupunginjohtajan vuosiloma 2014

Kaupunginjohtaja on pyytänyt pitää talvilomaansa 2.3.–8.3.2015.
Päätösehdotus

Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta
Kh. suostuu kaupunginjohtajan pyyntöön.

Päätös

Merkittiin, että esityslistatekstistä poistettiin sana (lomarahavapaa).
Kaupunginjohtaja poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti, kaupunginjohtajan poissa ollessa,
palvelualuejohtaja Markku Tervahaudan päätösehdotuksen.
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Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / kaupunginhallitus, suunnitteluasiat
(14-15, 17 §)
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.
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Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

