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13 §
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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14 §
Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas
Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat lautakunnan jäsenet Auli Poutiainen ja Teija Savolainen-Lipponen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Auli Poutiainen ja Hanna Happonen.
Muutettiin käsittelyjärjestystä siten, että seuraavana päätettiin käsitellä tiedonannot § 19.
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§ 15

Asianro 1198/02.05.01.00/2016

Yhteistoiminta-avustuksen myöntämisen periaatteet
Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas
Kaupunginhallitus
Markkinoinnin, viestinnän ja asiakaspalvelujen asiakaspäällikkö on valmistellut Yhteistoiminta-avustuksen myöntämisen periaatteita. Kuopion kaupunki
myöntää vuosittain avustuksia Kuopiossa järjestettäville tapahtumille sekä eri
toimijoille toiminnasta koituvan taloudellisen riskin pienentämiseksi. Kuopion kaupungilla on käytössään tapahtumien arviointi- ja hyödyntämismalli, jota voidaan käyttää strategisesti merkittävien yhteistyöorganisaatioiden toiminnan tukemiseen. Kuopion kaupunki voi varata kaupungin talousarvioon
vuosittain määrärahan käytettäväksi strategisesti merkittävien tapahtumien ja
toimijoiden tukemiseen. Toimijat, jotka täyttävät tämän yhteistoimintaavustuksen ehdot, voivat hakea tuen piiriin. Avustus on tarkoitettu hakijan
toimintasuunnitelman mukaiseen toimintaan. Avustusta ei myönnetä voittoa
tuottavaan toimintaan. Yhteistoiminta-avustuksen tavoitteena on rakentaa
kumpaakin osapuolta palveleva pitkäaikainen ja toimiva yhteistyö.
Yhteistoiminta-avustuksen tavoitteet
1 Toiminta on sisällöltään ja vaikuttavuudeltaan kaupungin strategiaa
tukevaa sekä Kuopio kuvaa ja vetovoimaa vahvistavaa
2 Toiminta houkuttelee kaupungille merkittäviä kohderyhmiä
3 Toiminta tarjoaa kaupungille erityisen kansainvälisen imagollisen näkyvyyden

Vaikutusten arviointi
Esitys

Avustusta koskevat yleiset periaatteet
1 Avustuksen myöntäminen perustuu tarkoituksenmukaisuus- ja tarveharkintaan.
2 Avustus on aina osarahoitus.
3 Tukemisella ei saa olla kilpailua vääristäviä vaikutuksia yritystoimintaan.
4 Toiminta on kaupungin strategian mukaista toimintaa.
5 Toimintaa arvioidaan sen laajuuden ja laadun mukaan sekä yhteiskunnallisen merkityksen kannalta.
6 Samaan toimintaan avustusta voidaan myöntää vain yhdestä kaupungin organisaatiosta.
7 Valmistelussa otetaan huomioon hakijan muualta saamat avustukset.
Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy yhteistoimintaavustuksen myöntämisen periaatteet edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.
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1198/2016 Yhteistyöavustuksen periaatteet

Valmistelija
Petri Kervola
Pekka Savolainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. 044 18 2062
puh. 044 718 4101

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä palvelualuejohtajan
ehdotuksen.

Päätös

Esittelijä muutti esitystään seuraavasti:
Esitän, että lautakunta keskustelee ja ohjeistaa yhteistoiminta-avustuksen periaatteiden valmistelua. Viimeistellyt avustuskriteerit tuodaan lautakunnan
käsiteltäväksi.
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun päätösehdotuksen.
Rauno Airas palasi kokoukseen klo 16.48 tämän asian käsittelyyn.
Allu Koskinen poistui kokouksesta klo 17.10. tämän asian käsittelyn aikana.
Petri Kervola poistui kokouksesta klo 17.24 tämän asian käsittelyn jälkeen.
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§ 16

Asianro 2338/10.03.02/2014

Kuopion museon peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen
Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen
Kaupunginjohtaja asetti 10.10.2012 hankesuunnittelutyöryhmän Kuopion
museon peruskorjauksen hankesuunnitelman laatimista varten.
Vuonna 1907 valmistunut Kuopion museo on rakennustekniikan ja talotekniikan osalta kiireellisen peruskorjauksen tarpeessa. Samassa yhteydessä on parannettava myös kohteen esteettömyyttä ja toiminnallisuutta sekä huomioitava nykytilanteessa kokonaan puuttuvat tilat, jotka ovat oleellisia toiminnan
järjestämisen kannalta. Lisäksi on tehtävä päätös siitä, mitkä toiminnot useissa eri toimipisteissä sijaitsevista museotoiminnoista on tarkoituksenmukaista
sijoittaa Kauppakadulla sijaitsevaan Kuopion museo -rakennukseen.
Rakennusteknisten korjaustarpeiden lisäksi hankesuunnitelman tavoitteena
on ollut määritellä, millainen tulevaisuuden museon halutaan olevan; mitä
palveluja tarjotaan ja missä muodossa sekä miten asiakkaiden odotuksiin on
mahdollista vastata. Museon toiminnan kehittämistavoitteet ovat tarpeellisia
ja strategisesti perusteltuja. Kuopiossa on nyt erityinen mahdollisuus vahvistaa entisestään museotoiminnan asemaa ja vaikuttavuutta.
Hankesuunnittelun yhteydessä on selvitetty erilaisia vaihtoehtoja toimivan
kokonaisuuden saavuttamiseksi. Tavoitteena ovat olleet sekä museon nykyaikaista näyttely-, tietopalvelu- ja kokoelmatyötä palvelevat tilat että yhteiskäyttöisyys eri toimijoiden kesken. Hankesuunnitelmassa on tutkittu lisäksi museon ja kirjaston nykyistä laajemman yhteistyön mahdollisuuksia sekä sen
tarjoamia toiminnallisia ja tilallisia synergiaetuja.
Hankesuunnittelutyöryhmän esitys hankesuunnitelmakokonaisuudeksi:
Rakennushistoriallisesti arvokkaan Kuopion museo -rakennuksen teknisesti
kattavan peruskorjauksen lisäksi rakennusta laajennetaan siten, että kokonaisuuteen saadaan museotoimintaa palvelevat, helposti muunneltavat, monikäyttöiset, esteettömät, turvalliset ja terveelliset tilat. Lisäksi museorakennus
yhdistetään laajennusosan avulla kirjastorakennukseen. Lopputuloksena on
toiminnaltaan uudenlainen, vetovoimainen kulttuurikohde ja kohtaamispaikka kaupunkilaisille.
Museon ja kirjaston yhdistäminen mahdollistaa museo- ja kirjastopalvelujen
kehittämisen kokonaan uudella tavalla, yhdessä, asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti. Ratkaisu tarjoaa uusia mahdollisuuksia kohdentaa molempien laitosten palveluja yhteisille kohderyhmille. Kulttuurikeskuksen palvelut
ovat tasavertaisesti kaikkien saavutettavissa, koettavissa ja hyödynnettävissä.
Kuopion museoon suunnitellaan yleisötyön vaatimukset täyttävät ja näyttelytoimintaan soveltuvat tilat sekä museon omista kokoelmista koostuvia näyttelykokonaisuuksia että asiakasvirtaa kasvattavia, vetovoimaisia ja laajoja vaih-
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tuvia näyttelyitä varten. Museon toiminta edellyttää myös tavaran vastaanotto- ja purkutiloja, näyttelyiden valmistelutiloja sekä olosuhteiden säätelyjärjestelmillä varustettuja esineistön eristys- ja säilytystiloja.
Museopalvelujen painopistealueisin kuuluu opetusta ja oppimista tukevien
palvelujen kehittäminen, mutta museolta puuttuvat toimintaan tarvittavat tilat. Museon ja kirjaston yhteiset pedagogiset tilat tukevat nykyistä koulujen,
päiväkotien sekä erityisryhmien kanssa tehtävää yhteistyötä tarjoamalla aikaisempaa monipuolisemman oppimisympäristön.
Tuleva kahvila-alue palvelee kulttuurikeskuksen kaikkia asiakkaita ja mahdollistaa osaltaan yleisötilojen käytön myös ulkopuolisten järjestämiin tapahtumiin.
Henkilökunnan työskentelytilojen osalta esitetään luonnontieteellisen museon Myhkyrinkadun kiinteistössä sijaitsevien tilojen sijoittamista samaan yhteyteen kulttuurihistoriallisen museon työ- ja arkistotilojen kanssa. Henkilöstön työskentely yhteisissä tiloissa tehostaa museotoimintaa ja edistää asiantuntija- ja tietopalveluiden saavutettavuutta. Myhkyrinkadun kiinteistöstä
voidaan samalla luopua kokonaan. Koska Kuopion museon tontti on ahdas ja
hankkeen investointikustannuksia on pyritty pienentämään, työskentely- ja
arkistotilat esitetään sijoitettavaksi museorakennuksen ulkopuolelle, kuitenkin lähietäisyydelle.
Hankkeen toteuttaminen edellyttää kaavamuutosta. Koska kyseessä on valtakunnallisesti merkittävä, suojeltu museorakennus, joka sijaitsee kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla ruutukaavakeskustassa, museon muutos- ja
laajennussuunnittelusta järjestetään yleinen arkkitehtuurikilpailu. Sen tavoitteena on kartoittaa erilaiset vaihtoehdot ja löytää toiminnallisesti, arkkitehtonisesti sekä kokonaistaloudellisesti paras ratkaisu muutos- ja lisärakentamiselle. Kilpailun perusteella saadaan ehdotussuunnitelmat sekä hankkeen
kaavamuutoksen että toteutussuunnittelun pohjaksi.
Arkkitehtuurikilpailun valmisteleminen aloitetaan välittömästi kohteen hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Tavoitteena on, että arkkitehtuurikilpailu järjestetään vuoden 2016 aikana ja kaavatyö käynnistyy välittömästi kilpailun ratkeamisen jälkeen.
Hankkeen toteutussuunnittelulle on varattava aikaa noin vuosi ja rakentamiselle n. 1,5 vuotta. Mikäli kaavatyö etenee sujuvasti hankkeen toteutussuunnittelun rinnalla, eikä kaavasta valiteta, rakentaminen voi käynnistyä vuoden
2018 alussa ja kohde valmistuu syksyllä 2019.
Osa Kuopion museon nykyisistä toiminnoista ja tiloista on tulevaisuudessa
järkevä sijoittaa tarvesuunnitteluvaiheessa olevan kokoelmakeskuksen yhteyteen. On huolehdittava siitä, että Kuopion museohankkeen ja siihen toiminnallisesti oleellisesti liittyvän kokoelmakeskuksen toteutukset aikataulutetaan
siten, että toiminta ei keskeydy. Kuopion museon toiminnalliseen kokonaisuuteen oleellisesti liittyvän kokoelmakeskuksen hankesuunnittelu esitetään
käynnistettäväksi välittömästi Kuopion museon peruskorjaus- ja laajennus hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen.
Hankesuunnitelman mukaisessa laajuudessa tehtävän Kuopion museo rakennuksen peruskorjauksen ja laajennuksen investointikustannukset ovat
tavoitehinta-arvion mukaan 12,75 milj. euroa (alv 0%). Kustannukset eivät si-
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sällä kirjastorakennukseen tehtäviä muutostöitä. Rakennushankkeeseen on
mahdollista saada kulttuuritilojen peruskorjauksiin ja perustamishankkeisiin
tarkoitettua avustusta, joka on vuosittain haettavissa opetus- ja kulttuuriministeriöltä.
Kh:n 9.1.2004 tekemän päätöksen mukaisesti Kuopion kaupungin rakennuskohteisiin varataan kuvataidehankintoihin prosenttiperusteinen määräraha
suuruudeltaan 0,5–1,5 % kohteen tavoitehinnasta (keskimäärin 1 %). Hankesuunnitelmassa esitetään, että Kuopion museo -hankkeen taidemääräraha n.
100 000 € lisätään rakennushankkeen investointikuluihin.
Hankesuunnittelutyöryhmä esittää, että hankesuunnitelman mukaisesti
−

toteutetaan Kuopion museo -rakennuksen peruskorjaus ja laajennus ja
yhdistetään museorakennus kirjastorakennukseen,

−

luonnontieteellisen ja kulttuurihistoriallisen museon henkilökunnan yhteiset työskentelytilat ja kulttuurihistoriallisen museon kuva-arkisto sijoitetaan museorakennuksen ulkopuolelle, kuitenkin museon välittömään
läheisyyteen, jolloin Myhkyrinkadun kiinteistöstä voidaan luopua,

−

aloitetaan arkkitehtuurikilpailun valmistelu,

−

käynnistetään museoiden kokoelmakeskuksen hankesuunnittelu.

Vaikutusten arviointi
Esitys

Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy Kuopion museon
peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman ja hankesuunnittelutyöryhmän esityksen ja esittää hankesuunnitelman ja työryhmän esityksen edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäviksi.

Liitteet

2
3

2338/2014-5 Kuopion museon peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelma 5_2_2016 liitteineen
2338/2014-5 Vaikutusten arviointi

Valmistelija
Liisa Kaksonen
Aija Jaatinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. 044 718 5201
puh. 044 718 2634

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

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 17

Asianro 1023/02.02/2016

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2015 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutuminen
Talouspäällikkö Raija Heinonen
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toiminnalle asetetut tavoitteet ja
toimenpiteet toteutuivat pääosin suunnitellun mukaisesti.
Talousarviossa pysyminen on edellyttänyt toiminnallisia sopeuttamistoimenpiteitä sekä maksujen ja taksojen tarkistamista. Palvelusopimuksiin on tehty
talouden edellyttämät vähennykset ja henkilöstösuunnitelmia on toteutettu
taloudellisten reunaehtojen mukaisesti.
Sisäisen valvonnan suunnitelmaa on toteutettu vuodelle 2015 asetettujen painopisteiden mukaisesti.
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2015 talousarvion
toteutuminen:

Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

Talousarvio
+ tamu
10 423 652
-45 481 490
-35 057 838

Toteutuma
10 076 667
-44 893 092
-34 816 425

Erotus
-346 985
588 398
241 413

%
96,7
98,7
99,3

Kirjasto- ja museopalveluissa tulotavoite ei toteutunut. Liikuntapaikkapalveluiden kävijämäärissä ei ole merkittävää muutosta, mutta asiakasmaksutuottojen kertymä ei toteutunut ennakoidusti. Syynä tulojen alittumiseen on mm.
käyttäjäprofiilin muuttuminen jossain määrin aleryhmäläisiin, jossa maksut
ovat pienimmät mm. eläkeläiset. Ulkoilu- ja virkistysyksikössä tulotavoite
saavutettiin ja muiden yksiköiden osalta tulovajeet saatiin katettua menoja
karsimalla. Koko omatoimisen hyvinvoinnin avainprosessin osalta toimintakate on n. 99 000 € positiivinen.
Kansalaistoiminnan aktivointiyksikön toimintakate alittui n. 11 000 € saatujen avustusten vuoksi, varsinaisen toiminnan menoja mm. henkilöstömenoja
saatiin katettua avustuksilla. Kansalaisopiston tulos on n. 27 000 € positiivinen, toteutuma on 99,2 %.
Taidepalveluissa teatterin osalta tulotavoite saavutettiin, mutta menot ylittyivät peruskorjauksesta ja laajennuksesta aiheutuneen lomapalkkavelan vuoksi
siten, että toimintakate on hieman negatiivinen (n. -13 000 €). Teatterilla oli
ensimmäinen kolmivuotisbudjettikausi, joten negatiivinen tulos siirtyy vuodelle 2016. Musiikkikeskuksella on kolmivuotisen kauden viimeinen vuosi ja
hyvä tulos (n. 85 000 €) jää vuoden 2015 tilinpäätökseen.
Tapahtumapalveluiden talous toteutui lähes talousarvion mukaisesti ja tukipalveluiden n. 36 000 € alle talousarvion.
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Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue saavutti 0,2 M€ lisäsopeutusvaatimuksen, jonka kaupunginhallitus asetti 18.5.2015 kokouksessa.
Investointien toteutuminen:
Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2015 talousarvion investointiosassa varattiin hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle -360 000 € määräraha koneiden ja kaluston hankintaan, jonka käyttöikä on yli kolme vuotta
ja hankintahinta yli 10 000 €. Investointimäärärahasta on esitetty 160 000 €
siirrettäväksi vuodelle 2016 Studentian katsomoiden hankintaa varten. Tästä
on tehty erillinen talousarviomuutosesitys lautakunnalle. Investointikustannuksia toteutui -192 220 €, toteutuma oli 96,11 %, kun otetaan huomioon siirtyvä määräraha.
Museon prosenttitaide- ja taidehankintojen määräraha oli tuloissa 41 000 € ja
menoissa -100 000 €, kate -59 000 €. Tuloja toteutui 21 500 € ja menoja toteutui -79 894 €, toimintakatteen toteutuma on -58 394 €, eli 99 %.
Kaupunkiympäristön palvelualueen toteuttamien Yhdyskuntarakentamisen
urheilu- ja virkistysalueiden investointikulut toteutuivat 92 %, n. 200 000 €
alle talousarvion ja vastaavasti lähiliikuntapaikkojen investointikulut toteutuivat 167,5 %, n. -185 000 yli talousarvion. Sitovuustaso kv:lle ja lautakunnalle on yhdyskuntarakentaminen yhteensä. Ulkoilu- ja virkistysalueille tuli n.
200 000 € budjetoimatonta tuloa, joka on Pohjois-Savon Liiton avustus Tahkon keskustaan rakennettuun Tahko Event Parkiin, joka valmistui alkukesällä.
Vaikutusten arviointi

Asialla ei ole yritys- eikä ilmastopoliittisia vaikutuksia.

Liitteet

4

1023/2016 Tilinpäätös 2015

Valmistelija
Raija Heinonen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. 044 718 4221

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy selvityksen hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2015 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutumisesta liitteineen ja antaa sen eteenpäin
kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Kuopion kaupunki

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

Pöytäkirja

2/2016

15 (17)
18 §

16.02.2016

§ 18

Asianro 1102/02.02.00/2016

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen / Teatterin talousarviomuutosesitys vuodelle
2016
Talouspäällikkö Raija Heinonen
Teatteri (nettoyksikkö) siirtyi vuoden 2007 alusta alkaen 3vuotisbudjetointiin. Vuoden 2007 talousarviokirjassa on todettu, että talousarvion ja tilinpäätöksen välinen toimintakatteen erotus siirretään talousarviossa vahvistetun toimintakatteen lisäykseksi tai vähennykseksi talousarviomuutoksin. Erotuksen kohdentamisesta toimintatuottoihin tai –kuluihin
päättää hyvinvoinnin edistämisen lautakunta.
Teatterin vuoden 2015 toimintakate ylittyi -13 317 €, joka esitetään siirrettäväksi vuoden 2016 henkilöstömäärärahojen vähennykseksi. Toimintakatteen
ylityksen syynä on peruskorjauksesta ja laajennuksesta aiheutunut lomapalkkavelka. Teatteri on tehnyt suunnitelman lomien pitämiseksi ja tilanne tasapainottuu vuoden 2016 aikana.
Vaikutusten arviointi

Valmistelija
Eila Ruotsalainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. 044 718 2402

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle
ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että teatterin vuoden 2015 toimintakatteen
ylitys -13 317 € siirretään talousarviomuutoksena vuoden 2016 henkilöstömäärärahojen vähennykseksi.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Kuopion kaupunki

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

Pöytäkirja

2/2016

16 (17)
19 §

16.02.2016

§ 19

Asianro 320/00.02.03/2016

Tiedonannot 16.2.2016
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle saapuneet kirjeet:
Opetushallituksen ohje 17.12.2015 11/012/2015: Opintopolun organisaatiopalvelun tietojen ylläpito.
Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje 31.12.2015 56/221/2014: Päätös opetusja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävän rahoituksen tarkistamisesta vuodelle 2015.
Kaupunginhallituksen päätös 1.2.2016 § 41: Avustusanomus / Puijon Hiihtoseura ry.
Taiteen edistämiskeskuksen päätös 22.1.2016 TKT/117/521/2015: Taiteen
edistämiskeskus on myöntänyt kulttuurin hyvinvointivaikutusten erityisavustusta 35.800 euroa syrjäytymisvaarassa olevien nuorten taidetoimintaan
Kuopiossa ja Pohjois-Savossa Kipinä!-hankkeelle.
Pienen Neulamäen osayleiskaavasta on tullut lausuntopyyntö hyvinvoinnin
edistämisen palvelualueelle (lausuntopyyntö ja kartta ovat liitteenä). Pienen
Neulamäen osayleiskaavaehdotuksessa hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen tarpeet on otettu riittävästi huomioon. Palvelualueella/ lautakunnalla ei
ole huomautettavaa ehdotukseen.
Viranhaltijapäätöksistä on yhdistelmät liitteenä.
Yhdistysten maksusuunnitelmat ovat liitteenä.
Liitteet
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320/2016-2 Viranhaltijapäätökset/salaiset
320/2016-2 Viranhaltijapäätökset
320/2016-2Lausuntopyyntö/Pienen Neulamäen osayleiskaava
320/2016-2 Kartta
320/2016-2 Maksusuunnitelma
320/2016-2 Maksusuunnitelma
320/2016-2 Maksusuunnitelma
320/2016-2 Maksusuunnitelma

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

Lakimies Vesa Toivanen selosti maksusuunnitelmien periaatteita.

Kuopion kaupunki

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

Pöytäkirja

2/2016

17 (17)
19 §

16.02.2016

Puheenjohtaja esitti, että lautakunta edellyttää, että maksuhäiriöihin puututaan entistä varhaisemmin ja lautakunnalle esitetään osavuosikatsausten yhteydessä raportti perinnässä olevista maksuista. Puheenjohtajan esitystä kannatettiin yksimielisesti ja puheenjohtajan esitys päätettiin merkitä pöytäkirjaan.
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsi tiedonannot tiedoksi.
Esa Pitkänen saapui kokoukseen klo 16.02 tämän asian käsittelyn aikana.
Anja Lappi saapui kokoukseen klo 16.22 tämän asian käsittelyn aikana.
Rauno Airas poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo
16.02 – 16.48.
Vesa Toivanen poistui kokouksesta klo 16.48 tämän asian käsittelyn jälkeen.

