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Kuntalain 91 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 1-4 ja 7 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Muutosta ei voi hakea valittamalla §:iin 5 - 6, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.
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1§
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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2§
Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus
Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Neeta Röppänen ja Tapio Tolppanen.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti jäsenet Leila Savolainen ja Tapio Tolppanen.
Merkittiin, että jäsen Hetti Rytsy saapui kokoukseen asiakohdan käsittelyn aikana.
Merkittiin, että kokouksen alussa omistajaohjausjaoston puheenjohtaja Leila
Savolainen antoi kaupunginhallitukselle katsauksen omistajaohjausjaoston
8.2.2016 käsittelemistä asioista.
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§3

Asianro 1337/08.00.00/2015

Kuopion seudun viisaan liikkumisen hanke
Suunnittelupäällikkö Tanja Leppänen
KT-suunnittelu
Kuopion kaupungin, Siilinjärven kunnan ja Pohjois-Savon Ely -keskuksen yhteistyönä valmistui joulukuussa 2015 luonnos viisaan liikkumisen toteuttamisohjelmasta Kuopion seudulle. Viisaalla liikkumisella tarkoitetaan jalankulun, pyöräilyn, joukkoliikenteen ja kimppakyytien lisäksi oikeaa ajotapaa henkilöautolla. Toteuttamisohjelma sisältää kuusi hankekokonaisuutta ja niiden
kokoamiseen ovat osallistuneet alueen asukkaat ja yritykset.
Toteuttamisohjelman tavoitteet
Pitkällä tähtäimellä toteuttamisohjelman tavoitteena on saada Kuopion seudulle toimiva, turvallinen, innovatiivinen ja terveyttä edistävä viisas liikkumisjärjestelmä, jota käyttäjän on helppo ja mukava käyttää. Liikennepoliittisena tavoitteena on, että joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn kulkumuotoosuudet kasvavat ja ajoneuvoliikenteen määrä pysyy korkeintaan nykyisellään.
Toteuttamisohjelmaan valittujen toimenpidekokonaisuuksien yhteisenä tavoitteena on vähentää joko suoraan tai välillisesti Kuopion seudun hiilidioksidipäästöjä ja energiankulutusta lisäämällä kestävien liikkumismuotojen houkuttelevuutta henkilöautoiluun nähden. Joukkoliikenteen houkuttelevuuden
lisäämisellä vastataan myös kasvavan kuntien väliseen työmatkaliikenteen
vaatimuksiin. Toimenpidekokonaisuudet auttavat rakentamaan tulevaisuuteen suunnattua kestävää kaupunkiseuturakennetta, jossa ympäristöarvot
ovat tärkeitä. Ympäristöarvot ovat alueen houkuttelevuuden kannalta tärkeitä.
Asiakaslähtöisenä tavoitteena on tarvittavan tiedon saaminen helposti kaikista liikkumistavoista. Tietoa tulee saada matkan eri vaiheissa, tarjottavan tiedon tulee olla ajantasaista ja luotettavaa. Lisäksi palvelujen esteettömyys on
tärkeää.
Toteuttamisohjelman suhde strategioihin ja muuhun toimintaan
Hanke tukee vahvasti Itä-Suomen liikennestrategiaa, Kuopion kaupungin
strategiaa 2020, Kuopion ilmastopoliittista ohjelmaa sekä Siilinjärven kuntastrategiaa ja toimintasuunnitelmaa. Lisäksi se kytketään kiinteästi Kuopion
kaupunkiseudun joukkoliikennestrategiaan, jonka laatiminen käynnistyy alkuvuodesta 2016. Hanke tukee jo käynnissä olevia Savilahti- ja Savilahden
vähähiilinen energiamalli –hankkeita sekä suunniteltuja Lumitin Green
School –toimintaperiaatteita.
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Toimenpiteiden vaikutukset
Uusilla viisaan liikkumisen palveluilla helpotetaan alueen asukkaiden arjen
liikkumista sekä madalletaan joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn käyttökynnystä lisäämällä niiden houkuttelevuutta. Palveluja tulee kehittää kokonaisuutena ja löytää vaikuttavuudeltaan parhaimmat palvelut. Kuopion seudun asukkaita ja yrityksiä halutaan saada mahdollisimman laajasti mukaan
palvelujen kehittämiseen, toteutukseen ja käyttöön. Käyttäjien mukanaolo
toimenpiteiden suunnittelussa on tärkeää, jotta palveluista saadaan tarkoituksenmukaisia ja käyttökelpoisia.
Toimenpiteillä voidaan parantaa alueen yritysten mahdollisuuksia uudenlaisille liiketoiminnoille mm. tarjoamalla mahdollisuus avoimen informaatioalustan ja reaaliaikaisten tietojen hyödyntämiseen ja tätä kautta kehittää aivan uudenlaisia palveluita. Alueen yritykset voivat myös osallistua liikenteen
ja liikkumisen reaaliaikaisten informaatiopalveluiden toteutukseen.
Ohjelman toteutusvaiheessa yrityksillä on mahdollisuus lisätä tietoisuutta viisaasta liikkumisesta ja keinoista, joilla työntekijöiden kiinnostusta sitä kohtaan voidaan lisätä. Viisaan liikkumisen yritys antaa itsestään kuvan vastuullisena ja ympäristöystävällisenä toimijana, joka on työnantajana ja yhteistyökumppanina kiinnostava. Tämä luo edellytyksiä kilpailukyvyn parantumiselle.
Hankkeen rahoitus

Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 1,9 M€, johon on mahdollista
hakea rahoitusta EU:n aluekehitysrahastosta. Rahoituksen enimmäismäärä
on 75 % hyväksyttävistä kustannuksista, ja rahoitusta myönnetään pääsääntöisesti 2-2,5 vuodelle. Rahoitushakemus voidaan jättää poikkeuksellisesti yhtenä isona kokonaisuutena. Koska rahoituslähteitä on muitakin (mm. Tekes,
ESR), jaottelevat käsittelijät hyväksyttävät osa-alueet eri rahoituslähteille.
Osahankkeet ja niiden sisällöt tarkentuvat rahoituspäätösten myötä. Rahoitushakemuksen käsittelijöiden mukaan hankkeen sisäisiä painotuksia voidaan
muuttaa hankkeen aikana. Hankkeen toteutusvaihe tulee saada päätökseen
vuoden 2018 loppuun mennessä, jos rahoituspäätös niin edellyttää.
Kuopion ja Siilinjärven yhteistoimintasopimuksessa on sovittu, että kehittämishankkeiden kustannukset jaetaan yleensä asukaslukujen suhteessa, jos tapauskohtaisesti ei sovita toisin. Kuopion osuus kustannuksista on kuluvana
vuonna 84 % ja Siilinjärven 16 %. Ensi vuonna Kuopion osuus on Juankosken
kuntaliitoksen vuoksi 84,3 %. Siilinjärven osuudeksi jää 15,7 %.

Toteuttamisohjelman käsittely ja aikataulu
Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta hyväksyi osaltaan toteuttamisohjelmaluonnoksen 17.12.2015 rahoitushakemuksen pohjaksi. Joukkoliikennelautakunnan päätöksen mukaan kustannusjakoa tarkastellaan uudelleen, jos toteutettavaksi tulee toimenpiteitä, jotka koskettavat vain toista osapuolta.
Ohjelmaa on lisäksi esitelty kaupunkirakennelautakunnassa, kaupunkisuunnittelutyöryhmässä ja kaupunginjohtajan viikkopalaverissa.
Rahoitushakemus tulee jättää 12.2.2016 mennessä. Käsittely kestää 2-3 kuukautta, joten rahoituspäätöksen pitäisi valmistua kesään 2016 mennessä. Tämän jälkeen toteuttamisohjelma viimeistellään rahoituspäätöstä vastaavaksi
ja viedään päätöksentekokäsittelyyn kaupunkirakennelautakuntaan, Kuopion
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kaupunginhallitukseen ja Siilinjärven kunnanhallitukseen. Jos em. luottamuselimet hyväksyvät toteuttamisohjelman, voidaan toteutusvaihe aloittaa
alkusyksystä 2016.
Vaikutusten arviointi

Esitys on ympäristövaikutuksiltaan positiivinen, koska sen tavoitteena on kestävien kulkutapojen lisääminen. Esityksellä luodaan edellytyksiä alueen pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten parantamiselle, jonka vuoksi esitys on myös yritysvaikutuksiltaan positiivinen.

Esitys

Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.

Liitteet

1
2

1337/2015 Hankkeen kustannukset ja rahoitus
1337/2015 Tiivistelmä hankkeesta
Viiteaineisto julkaistaan internetissä osoitteessa
http://joukkoliikenne.kuopio.fi/paatoksenteko

Valmistelija
Jani Reinikainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. 044 185145

Asiaa esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Suunnitteluinsinööri Seija Pasanen ja joukkoliikennepäällikkö Jani Reinikainen olivat kokouksessa kuultavina asiakohdassa. Seija Pasanen ja Jani Reinikainen poistuivat kokouksesta kuulemisen jälkeen.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.
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§4

Asianro 8223/00.04.01/2015

PoSoTen tilannekatsaus
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksella pyritään ratkaisemaan julkisen talouden sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän ongelmia. Hallitusohjelman mukaan uudistuksen tavoitteena on vähentää 3 miljardilla eurolla julkisen talouden kestävyysvajetta vuoteen 2030 mennessä. Samalla vähennetään hyvinvointi- ja terveyseroja. Uudistuksen perimmäisenä ideana on
näin turvata perustuslain 19 §:ssä säädetty sosiaalinen perusoikeus eli oikeus
yhdenvertaisiin ja riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Tavoitteet ovat yksilön oikeuksien ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden turvaamisessa sekä julkisen talouden vakauttamisessa.
Maan hallitus on linjannut alueuudistuksessa muodostettavaksi 18 maakuntaa, 15 sote-aluetta ja 12 pelastuslaitosaluetta. Pohjois-Savo on yksi em. maakunnista, mutta sote-alueen muodostuminen saattaa perustua laajempaan
useamman maakunnan yhteiseen alueeseen.
Pohjois-Savossa kuntatoimijat ovat selvitelleet mm. tulevaisuuden toimintatapoja ja maakuntasoten muodostamisedellytyksiä PohjoisSavon liiton koordinoiman ns. PoSoTe-hankkeen tiimoilta. KH kuulee tilannekatsauksen PoSoTen etenemisestä.
PoSoTe-hankkeesta löytyy lisätietoa Pohjois-Savon liiton sivuilta osoitteesta:
http://www.pohjois-savo.fi/projektit/pohjois-savon-sote-palveluidentuottaminen.html
Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta selostaa asiaa kokouksessa.
Valmistelija
Markku Tervahauta
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. 017 18 2791

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kaupunginhallitus merkitsee asia tiedoksi.

Päätös

Merkittiin, että kokouksessa jaettiin pöydälle tilannekatsaus PoSoTehankkeesta.
Merkittiin, että jäsenet Minna Reijonen ja Neeta Röppänen poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.
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§5

Asianro 8628/10.03.02.04/2015

Toimitilojen vuokraaminen aikuissosiaalityön käyttöön
Päätöshistoria
Perusturva- ja terveyslautakunta 15.12.2015 110 §
Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueen verkostosuunnitelman kehittämistyön ohessa (loppuraportti 20.8.2013) käynnistettiin Aikuissosiaalityön
tilantarveselvitystyö. Tarveselvitys tuli ajankohtaiseksi lisääntyneen asiakasmäärän ja sen kautta toimintatapojen muutostarpeiden takia sekä Konttisen
liiketalon tiloissa esiintyvien sisäilmaoireilujen hälyttävän lisääntymisen takia. Tarveselvityksen perusteella (valmis 22.4.2013) tarveselvitystyöryhmä
esitti hankesuunnittelun aloittamista Perusturvan palvelualueen Aikuissosiaalityön työtilojen järjestämiseksi kiireellisenä.
Tarveselvitysvaiheen jälkeen Aikuissosiaalityön palvelut siirrettiin Konttisen
liiketalosta muualle useisiin eri toimipaikkoihin. Valkeisen sairaalan tilat vapautuivat hoitopalveluiden käytöstä ja Perusturva- ja terveyslautakunta päätti
vuokrata ne Aikuissosiaalityön väliaikaisiksi toimistotiloiksi helmikuussa
2014. Nykyisellään hankesuunnittelun kohteena olevat aikuissosiaalityön palvelut sijaitsevat pääosin Valkeisen sairaalan tiloissa. Lisäksi Kuopion työvoiman palvelukeskus sijaitsee osoitteessa Kirkkokatu 1.
Aikuissosiaalityön palveluiden toimintaympäristössä tapahtuu tulevina vuosina muutoksia, jotka vaikuttavat tilasuunnitteluun merkittävästi. Toimeentulotuen perusosan myöntämiseen ja maksatukseen liittyvät tehtävät siirtyvät Kelalle vuoden 2017 alusta. Lisäksi erityisryhmien ja asunnottomien asumispalvelut on siirretty osaksi vammaispalvelua 1.6.2015. Nämä palvelukokonaisuudet eivät ole olleet mukana aikuissosiaalityön tilasuunnittelussa.
Toiminnallisilla uudistuksilla pyritään ottamaan paremmin haltuun kasvava
asiakasmassa nykyisillä resursseilla. Toiminnallisten muutosten läpivieminen
edellyttää muutoksia myös toimitiloissa. Tilatarveselvityksen tavoitteena on
toiminnallisten muutosten ohella noudattaa tuottavuusohjelmaa ja pienentää
aikuissosiaalityön kokonaistilatarvetta 10 %. Tähän päästään luopumalla
omista työhuoneista, luomalla kompakteja asiakaspalvelupisteitä kuten Kelassa tai verotoimistossa ja sijoittamalla osa toiminnoista avokonttorityyppisesti
ja tiimeittäin.
Hankesuunnittelun lähtökohtana on ollut pitää aikuisten sosiaalisen tuen sekä työllistymisen tuen palvelut yhdessä, sillä yhteisillä tilaratkaisuilla olisi
mahdollista saavuttaa sekä asiakkaiden että yhteistyön sujuvuuden näkökulmista synergiahyötyjä. Työllistymisen tuen palveluiden henkilöstön määrä on
uusissa tiloissa yhteensä 34-36 (sis. hankkeet). Aikuisten sosiaalisen tuen palveluista uuteen tilaan siirtyy tämänhetkisen arvion mukaan 41 henkilöä. Lisäksi varaudutaan lisäämään pakolaisten kotouttamistyöhön yhteensä 6 henkilöä sekä 2-3 vaihtuvaan harjoittelijaan. Hankesuunnitelmassa on päädytty
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esitykseen, jossa edellä mainitut palvelukokonaisuudet voivat toimia samassa
rakennuksessa osoitteessa Asemakatu 38-40.
Va. tilahallintapäällikkö Mikko Lankinen esittelee asiaa kokouksessa.
Vaikutusten arviointi
Esitys
Liitteet

Aikuissosiaalityön toimitilat hs.pdf

Viiteaineisto
Valmistelija
Pirjo Oksanen
Mikko Lankinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 044 718 6115

Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta
Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy aikuissosiaalityön toimitilojen
hankesuunnitelman ja esittää kaupunginhallitukselle tilojen vuokraamista liikelaitos Senaatti-kiinteistöiltä hankesuunnitelman mukaisesti.

Päätös

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan
ehdotuksen.

Kaupunginhallitus 11.1.2016 § 4
Liitteet

2

8628/2015 Aikuissosiaalityön toimitilojen hankesuunnitelma

Vs. tilahallintopäällikkö Mikko Lankinen ja asiakkuuspäällikkö Petri Koponen selostavat asiaa kokouksessa.
Päätösehdotus

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas
Kh. hyväksyy tilojen vuokraamisen liikelaitos Senaatti-kiinteistöiltä hankesuunnitelman mukaisesti. Vuokrasopimus tuodaan erikseen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Merkittiin, että esittelijänä asiakohdassa toimi kaupunginjohtaja Petteri Paronen.
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Vs. tilahallintopäällikkö Mikko Lankinen ja asiakkuuspäällikkö Petri Koponen
olivat kokouksessa kuultavina asiakohdassa.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.
Mikko Lankinen ja Petri Koponen poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.

Vuokrasopimus tiloista on valmistunut ja luonnos jaetaan esityslistan liiteaineistona.
Liitteet

3

8628/2015 Vuokrasopimusluonnos

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan vuokrasopimuksen.

Päätös

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.
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§6

Asianro 277/00.04/2012

Kuntajohdon opintomatka
Kuntajohdolle, johtaville luottamushenkilöille ja viranhaltijoille, järjestetään
kansainvälinen opintomatka Ruotsiin (7-9.4.2015). Koulutuksessa syvennytään Ruotsin kuntien johtamisjärjestelmään ja lukuisten toteutettujen uudistusten käytännön vaikutuksiin.
Keskeisinä teemoina ovat kuntapalvelut ja käytännön kokemukset asiakkaiden valinnanvapaudesta sekä aluehallinnon (maakäräjät) ja kuntien toiminnan rajapinnat ja työnjako.
Opintomatka toteutetaan yhteistyössä USO (uuden sukupolven organisaatiot
ja johtaminen) verkostohankkeen kanssa, missä Kuopion kaupunki on ollut
mukana.
Opintomatkan ohjelma jaetaan liiteaineistona.
Liitteet

4

277/2012 Kuntajohdon opintomatka

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kaupunginhallitus nimeää edustajansa opintomatkalle.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen ja nimesi edustajiksi opintomatkalle Taisto Toppisen ja Irja
Sokan.
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§7

Asianro 954/00.02.00/2016

Kaupunginvaltuuston täytäntöönpanot 1.2.2016

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuuston 1.2.2016 tekemät päätökset ovat syntyneet lainmukaisessa järjestyksessä ja valtuuston toimivallan
puitteissa ja ehdottaa, että ne saataisiin välittömästi panna täytäntöön, mikäli
kysymys ei ole pöydälle pannuista asioista, tai sellaisista asioista, joissa täytäntöönpano tekisi mahdollisen valituksen mitättömäksi, sekä viimeksi mainittujen asioiden osalta sen jälkeen, kun ne ovat saavuttaneet lainvoiman.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.
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Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / kaupunginhallitus, suunnitteluasiat (5
ja 6 §)
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.

