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228 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Puheenjohtaja
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös
Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Merkittiin, että esittelijänä kokouksessa toimii kaupunginjohtaja Petteri Paronen.
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229 §
Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus
Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen
Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Neeta Röppänen ja
Erkki Virtanen.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti jäsenet Neeta Röppänen ja
Erkki Virtanen.
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§ 230

Asianro 5377/02.07.01/2016

Tahkovuoren Liikuntakeidas Oy:n osakkeiden myynti
Kaupunginlakimies Vesa Toivanen
Kansliapalvelu
Tahkovuoren Liikuntakeidas Oy on kaupungin täysin omistama yhtiö. Yhtiö
omistaa Nilsiän Tahkolla sijaitsevalla ja Kuopion kaupungilta vuokratulla Liikuntakeidas-nimisellä tilalla (kiinteistötunnus 297499-15-561) sijaitsevan urheilu-, virkistys- ja liiketoimintatiloja käsittävän rakennuksen, joka on vuokrattu edelleen Tahko Spa Oy:lle. Rakennuksen vuokrasopimus on voimassa
2024 saakka ja vuokralaisella on etuoikeus jatkaa sopimusta 10 vuodella, mikäli vuokranantaja ei ota vastatakeen vuokrakohteen operoinnista vuokrakauden jälkeen. Kaupungin omistaman kiinteistöyhtiön liiketoiminta on ollut
viime vuosina tappiollista ja asian ratkaisemiseksi kaupunki on neuvotellut
yhtiön osakekannan myynnistä tiloissa toimivalle vuokralaiselle. Käytännössä
yhtiön osakekannan arvo muodostuu yhtiön omistamasta rakennuksesta
vuokraoikeuksineen.
Neuvottelussa on keskusteltu ratkaisusta, jossa yhtiön osakekannan velaton
kauppahinta olisi 1,5 Me ja Kuopion kaupunki vuokraisi Tahko Spa Oy:ltä uimahallipalveluihin liittyvät tilat 15 vuodeksi. Osakkeiden kauppahintaa voidaan pitää riittävänä kiinteistön arvosta saatujen arvioiden perusteella. Kuopion kaupunki vastaisi siten jatkossa alueella uimahallipalveluiden tarjonnasta. Kuopion kaupungin vuosittain Tahko Spa Oy:lle maksama vuokra olisi
288 000 euroa lisättynä arvonlisäverolla. Kuopion kaupunki maksaisi myöhemmin tarkennettavalla jaottelulla osuuden uimahallin käyttömenoista
(lämpö, vesi ja sähkö), joiden arvioitu vuosittainen kustannus on n. 217 000
euroa. Vuokranantaja vastaisi kiinteistön ylläpidosta ja peruskorjauksesta sekä tilojen ja laitteiden käytettävyydestä uimahallitoimintaan. Vuokranantaja
vastaisi lisäksi uinninvalvonnasta, lipunmyynnistä, siivouksesta ja teknisestä
tuesta. Kuopion kaupunki suorittaisi näistä vuokranantajalle aiheutuvista kuluista 100.00 euroa vuodessa. Vuosittaisiksi toimintamenoiksi muodostuisi n.
605 000 euroa (alv 0%). Nykyisillä kävijämäärillä kaupungille tuloutuvien
lipputulojen määräksi arvioidaan n. 380.000 euroa. Vuosittaiseksi toimintakatteeksi muodostuisi annetuilla tiedoilla n. -225.000 euroa. Kävijäkohtainen
toimintakate sekä asukaskohtainen toimintakate ovat tällöin samalla tasolla
kuin Niiralan ja Lippumäen uimahalleissa. Arvioitu toimintakate tulisi huomioitavaksi vuoden 2017 talousarviossa hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen menoihin.
Osakekaupan edellytyksenä on lisäksi, että Tahkovuoren Liikuntakeidas Oy:n
ja Tahko Spa Oy:n välistä huoneenvuokrasopimusta tarkistetaan vuokran
määrän osalta 1.7.2016 lukien siten, että kiinteistöyhtiö pystyy suoriutumaan
velvoitteistaan.
Kaupunginhallituksen johtosäännön 1 luvun 5 §:n 25 kohdan mukaan tytäryhteisön osakkeiden myynnistä päättää kaupunginvaltuusto. Tarkoituksena on
jatkaa osakkeiden myynnin valmistelua ja lopullisten sopimusten laatimista
edellä mainittujen lähtökohtien mukaisesti siten, että tarkemmat luovutuseh-
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dot viedään kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi
5.9.2016.
Esityslistan oheisaineistona jaetaan kaupunginhallituksen kokoukseen osallistuville yhteenveto jatkoneuvotteluissa täsmennettävistä asiakokonaisuuksista.
Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Esitän kaupunginhallitukselle, että sopimusneuvotteluja yhtiön osakekannan
myynnistä jatketaan edellä mainittujen perusteiden mukaisesti ja että asia
tuodaan edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle päätettäväksi.

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

Päätösehdotus

puh. 044 718 2041

Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginlakimiehen esityksen,

Päätös

Merkittiin, että esittelijänä asiakohdassa toimi kaupunginjohtaja Petteri Paronen.
Merkittiin, että jäsen Tapio Tolppanen poistui kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Palvelupäällikkö Saku Kekäläinen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa.
Kekäläinen poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.
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§ 231

Asianro 1233/10.00.02.01/2016

Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen johdosta/tontin vuokrausta ja
myyntiä koskeva esisopimus Finnpulp Oy:n kanssa
Kaupunginlakimies Vesa Toivanen
Kansliapalvelu
Ranta-Toivala-Uuhimäki kyläyhdistys ry on valittanut Itä-Suomen hallintooikeudelle Kuopion kaupunginhallituksen päätöksestä 9.5.2016 § 135, jolla on
hylätty valittajan tekemä oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä
21.3.2016 § 16. Viimeksi mainittu kaupunginhallituksen päätös koski tontin
vuokrausta ja myyntiä koskevan esisopimuksen tekemistä Finnpulp Oy:n
kanssa.
Kyläyhdistys on vaatinut edelleen päätöksen kumoamista mm. seuraavilla
perusteilla:
- kuntalaisilla ei ole ollut mahdollisuutta lausua näkemyksiään asiassa;
- sopimus on katsottava maankäyttösopimukseksi;
- esisopimukseen liittyvää rasitesopimusta ei voida tehdä vielä tässä vaiheessa.
Valituksessa on pääosin uudistettu oikaisuvaatimuksessa esitetyt perustelut
sellaisenaan.
Itä-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt valituksen johdosta kaupunginhallitukselta lausuntoa 15.8.2016 mennessä.

Esitys

Esitän kaupunginhallitukselle, että hallinto-oikeudelle ilmoitetaan lausuntona
seuraavaa:
Valituksessa on uudistettu aiemmat vaatimukset ja vedottu perusteluina oikaisuvaatimuksessa esitettyihin perusteluihin. Kaupunginhallitus viittaa siten
lausuntonaan oikaisuvaatimuksen johdosta annetun päätöksen perusteluihin.
Tiivistetysti voidaan vielä todeta, että asiassa on kyse tehdashankkeen muodostamasta kokonaisuudesta, jossa yhtiön suunnitteleman tehtaan rakentaminen edellyttää ensisijaisesti aluetta koskevan asemakaavan muutoksen
voimaantulemisen ja ympäristölupalainsäädännön edellyttämän luvan saamisen. Tehdashankkeen vaikutukset ympäristöön ja asumiseen syntyvät nimenomaan tehtaan toiminnasta ja sen edellyttämän kaavamuutoksen ja ympäristöluvan kautta. Maa-alueen luovuttaminen on puolestaan kytketty edellä mainittujen edellytysten toteutumiseen, eikä sillä ole erikseen vaikutuksia ympäristöön tai asumiseen. Tehdasrakennuksen maantieteellinen sijainti on myös
käynyt ilmi asemakaavamuutosta ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevista asiakirjoista, joita on esitelty kaavamuutoksen ja YVAmenettelyn vireille tulon ja sitä seuranneen käsittelyn aikana laajalti ja eri ta-
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voin. Tehdashankkeen osalliset henkilöt ja muut tahot ovat saaneet tietää asian vireilläolosta ja vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta kaavoitus- ja
ympäristölupamenettelyn aloittamisen kautta. Kaupunki ei siten ole laiminlyönyt maa-alueen luovuttamiseen liittyvän esisopimuksen käsittelyä koskevan asian vireilläolosta ilmoittamista ja vaikuttamismahdollisuuksien varaamista valittajan esittämin tavoin.
Kyseessä ei ole myöskään maankäyttö- ja rakennuslain 91 b §:n tarkoittama
maankäyttösopimus. Esisopimuksen mukaan osapuolten yksinomaisena tarkoituksena on ollut sopia tontin luovutuksesta Finnpulp Oy:lle, eikä yhtiö ole
suunnittelualuetta koskevan maa-alueen omistaja. Kaupunginhallitus on voinut hyväksyä maa-alueen luovuttamista koskevan esisopimuksen maankäyttö- ja rakennuslain 91 b §:n estämättä.
Tarvittavien rasitteiden edellyttämien rakenteiden tarkempi sijainti määräytyy puolestaan myöhemmin vahvistettavien viranomaislupien perusteella ja
mm. Virtasalmen soveltuvuus veden ottamiseen tutkitaan vesilain mukaisen
lupahakemuksen yhteydessä. Kaupunginhallitus on voinut harkintansa mukaan hyväksyä rasitesopimuksen sisällön päätöksessä mainituin ehdoin.
Valitus tulee siten hylätä perusteettomana.
Liitteet

1

1233/2016 Valitus Ranta-Toivala-Uuhimäki Kyläyhdistys (nettiversio)

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

puh. 044 718 2041

Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginlakimiehen esityksen.

Päätös

Merkittiin, että esittelijänä asiakohdassa toimi kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.
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§ 232

Asianro 1233/10.00.02.01/2016

Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen johdosta/tontin vuokrausta ja
myyntiä koskeva esisopimus Finnpulp Oy:n kanssa
Kaupunginlakimies Vesa Toivanen
Kansliapalvelu
Yksityishenkilö on valittanut Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Kuopion kaupunginhallituksen päätöksestä 9.5.2016 § 136, jolla on hylätty valittajan tekemä oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 21.3.2016 § 16. Viimeksi mainittu kaupunginhallituksen päätös koski tontin vuokrausta ja myyntiä koskevan esisopimuksen tekemistä Finnpulp Oy:n kanssa.
Valittaja on vaatinut edelleen päätöksen kumoamista. Valittajan mukaan esisopimukseen on otettava lisäkohta, jossa yhtiö velvoitetaan korvaamaan
asuinkiinteistöjen lunastuskustannukset ja muut haittakorvaukset. Esisopimukseen liittyvää rasitesopimusta ei voida myöskään tehdä vielä tässä vaiheessa.
Valituksessa on pääosin uudistettu oikaisuvaatimuksessa esitetyt perustelut
sellaisenaan.
Itä-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt valituksen johdosta kaupunginhallitukselta lausuntoa 15.8.2016 mennessä.

Esitys

Esitän kaupunginhallitukselle, että hallinto-oikeudelle ilmoitetaan lausuntona
seuraavaa:
Valituksessa on uudistettu aiemmat vaatimukset ja vedottu perusteluina oikaisuvaatimuksessa esitettyihin perusteluihin. Kaupunginhallitus viittaa siten
lausuntonaan oikaisuvaatimuksen johdosta annetun päätöksen perusteluihin.
Tiivistetysti voidaan vielä todeta, että kaupunginhallitus on voinut sille kuuluvan harkintavallan perusteella hyväksyä sopimuksen ehdot ja sisällön sellaisina kuin ne on kirjattu kaupunginhallituksen päätökseen. Muutoksenhakijan
mainitsemat korvausasiat käsitellään erillisessä menettelyssä ympäristölainsäädännön edellyttämällä tavalla, eikä korvauskysymysten määrittely muutoinkaan kuulu maa-alueen hallintaa koskevalla esisopimuksella sovittaviin
asioihin.
Rasitesopimusluonnoksen mukaan johtojen, laitteiden ja rakennelmien sijoittaminen on tehtävä viranomaislupien ehtojen mukaisesti. Tarvittavien rasitteiden edellyttämien rakenteiden tarkempi sijainti määräytyy siten myöhemmin vahvistettavien viranomaislupien perusteella. Tehtaan soveltuvuus suunnitellulle sijoituspaikalle ja tehtaan toiminnan vaikutukset ympäristölle tulevat puolestaan arvioitaviksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) tarkoittaman menettelyn yhteydessä. Lain 2 §:n mukaan
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ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä tarkoitetaan 2 luvun mukaista
menettelyä, jossa selvitetään ja arvioidaan tiettyjen hankkeiden ympäristövaikutukset ja kuullaan viranomaisia ja niitä, joiden oloihin tai etuihin hanke
saattaa vaikuttaa, sekä yhteisöjä ja säätiöitä, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat koskea. Kaupunginhallitus on voinut harkintansa mukaan
hyväksyä myös rasitesopimuksen sisällön päätöksessä mainituin ehdoin. Valituksessa esitetyllä näkemyksellä Virtasalmen vesitilavuudesta ja sen riittävyydestä ei ole myöskään merkitystä asiassa.
Valitus tulee siten hylätä perusteettomana.
Liitteet

2

1233/2016 Valitus (nettiversio)

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

puh. 044 718 2041

Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginlakimiehen esityksen.

Päätös

Merkittiin, että esittelijänä asiakohdassa toimi kaupunginjohtaja Petteri Paronen.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.
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§ 233

Asianro 1233/10.00.02.01/2016

Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen johdosta/tontin vuokrausta ja
myyntiä koskeva esisopimus Finnpulp Oy:n kanssa
Kaupunginlakimies Vesa Toivanen
Kansliapalvelu
Useat Virtasalmen ranta-alueen asukkaat ovat valittaneet Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Kuopion kaupunginhallituksen päätöksestä 9.5.2016 § 137, jolla
on hylätty valittajien tekemä oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 21.3.2016 § 16. Viimeksi mainittu kaupunginhallituksen päätös koski
tontin vuokrausta ja myyntiä koskevan esisopimuksen tekemistä Finnpulp
Oy:n kanssa.
Valittajat ovat vaatineet edelleen päätöksen kumoamista ja valituksessa on
pääosin uudistettu oikaisuvaatimuksessa esitetyt perustelut sellaisenaan.
Itä-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt valituksen johdosta kaupunginhallitukselta lausuntoa 15.8.2016 mennessä.

Esitys

Esitän kaupunginhallitukselle, että hallinto-oikeudelle ilmoitetaan lausuntona
seuraavaa:
Valituksessa on uudistettu aiemmat vaatimukset ja vedottu perusteluina oikaisuvaatimuksessa esitettyihin perusteluihin. Kaupunginhallitus viittaa siten
lausuntonaan oikaisuvaatimuksen johdosta annetun päätöksen perusteluihin.
Tiivistetysti voidaan vielä todeta, että asiassa on kyse tehdashankkeen muodostamasta kokonaisuudesta, jossa yhtiön suunnitteleman tehtaan rakentaminen edellyttää ensisijaisesti aluetta koskevan asemakaavan muutoksen
voimaantulemisen ja ympäristölupalainsäädännön edellyttämän luvan saamisen. Tehdashankkeen vaikutukset ympäristöön ja asumiseen syntyvät nimenomaan tehtaan toiminnasta ja sen edellyttämän kaavamuutoksen ja ympäristöluvan kautta. Maa-alueen luovuttaminen on puolestaan kytketty edellä mainittujen edellytysten toteutumiseen, eikä sillä ole erikseen vaikutuksia ympäristöön tai asumiseen. Tehdasrakennuksen maantieteellinen sijainti on myös
käynyt ilmi asemakaavamuutosta ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevista asiakirjoista, joita on esitelty kaavamuutoksen ja YVAmenettelyn vireille tulon ja sitä seuranneen käsittelyn aikana laajalti ja eri tavoin. Tehdashankkeen osalliset henkilöt ja muut tahot ovat saaneet tietää asian vireilläolosta ja vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta kaavoitus- ja
ympäristölupamenettelyn aloittamisen kautta. Kaupunki ei siten ole laiminlyönyt maa-alueen luovuttamiseen liittyvän asian vireilläolosta ilmoittamista
ja vaikuttamismahdollisuuksien varaamista valittajien esittämin tavoin.
Kyseessä ei ole myöskään maankäyttö- ja rakennuslain 91 b §:n tarkoittama
maankäyttösopimus. Esisopimuksen mukaan osapuolten yksinomaisena tar-

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

20/2016

12 (14)
233 §

08.08.2016

koituksena on ollut sopia tontin luovutuksesta Finnpulp Oy:lle, eikä yhtiö ole
suunnittelualuetta koskevan maa-alueen omistaja. Kaupunginhallitus on voinut hyväksyä maa-alueen luovuttamista koskevan esisopimuksen maankäyttö- ja rakennuslain 91 b §:n estämättä.
Rasitesopimusluonnoksen mukaan johtojen, laitteiden ja rakennelmien sijoittaminen on tehtävä viranomaislupien ehtojen mukaisesti. Tarvittavien rasitteiden edellyttämien rakenteiden tarkempi sijainti määräytyy siten myöhemmin vahvistettavien viranomaislupien perusteella. Tehtaan soveltuvuus suunnitellulle sijoituspaikalle ja tehtaan toiminnan vaikutukset ympäristölle tulevat puolestaan arvioitaviksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) tarkoittaman menettelyn yhteydessä. Lain 2 §:n mukaan
ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä tarkoitetaan 2 luvun mukaista
menettelyä, jossa selvitetään ja arvioidaan tiettyjen hankkeiden ympäristövaikutukset ja kuullaan viranomaisia ja niitä, joiden oloihin tai etuihin hanke
saattaa vaikuttaa, sekä yhteisöjä ja säätiöitä, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat koskea. Kaupunginhallitus on voinut harkintansa mukaan
hyväksyä myös rasitesopimuksen sisällön päätöksessä mainituin ehdoin. Valituksessa esitetyllä näkemyksellä Virtasalmen alueen soveltuvuudesta tehtaan
vedenottoon ei ole myöskään merkitystä asiassa.
Valitus tulee siten hylätä perusteettomana.
Liitteet
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1233/2016 Valitus lähiasukkaat Virtasalmen rannalla (nettiversio)

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

puh. 044 718 2041

Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginlakimiehen esityksen.

Päätös

Merkittiin, että esittelijänä asiakohdassa toimi kaupunginjohtaja Petteri Paronen.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Kuopion kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus

20/2016
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§ 234

Asianro 8738/00.02.01/2015

Kh:n tiedonantoja
Kh:lle saapuneet kirjeet:
5435/2016

Kuntalaisaloite Itä-Suomen aluehallintoviraston päätoimipaikan siirtämiseksi
Kuopioon on lähetetty vastattavaksi talous- ja strategiapalveluun.

6694/2014

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 16/0157/4, 18.7.2016 valituksiin kaupunginvaltuuston päätöksestä 19.11.2014 § 100, jossa kaupunginvaltuusto on hyväksynyt energiatoimintojen yhtiöittämisen. Hallinto-oikeus on hylännyt valitukset.

5561/2016

Aluehallintoviraston työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus , jossa valvontakohteena on ollut Puijonsarventien klv parannus ja hulevedet. Jälj. työnantajapalvelu sekä kuntatekniikkaliikelaitoksen kunnossapitoyksikkö.

5559/2016

Aluehallintoviraston työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus , jossa valvontakohteena on ollut Satamakadun saneeraus välillä Tulliportinkatu - Kauppakatu.
Jälj. työnantajapalvelu sekä kuntatekniikkaliikelaitoksen kunnossapitoyksikkö.

5560/2016

Aluehallintoviraston työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus , jossa valvontakohteena on ollut Hiltulanlahti 1.2 kadunrakennus – ja vesihuoltotyöt. Jälj.
työnantajapalvelu sekä kuntatekniikkaliikelaitos.
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 67 §:n mukainen purkamisaikomuksesta tiedottaminen. Yksityishenkilö hakee purkamislupaa mökille ja vajalle Matkusniemessä.
Seuraavat pöytäkirjajäljennökset:
- ympäristö- ja rakennuslautakunnan kokouksesta 6/16.6.2016,
Seuraavat konsernipalvelun ja vetovoimaisuuden palvelualueen viranhaltijoiden
päätökset ajalta 11. – 31.7.2016:

Asiannro
5518/2016

Päätöksentekijä
elinkeinojohtaja VVP Elinkeinojohtaja
5425/2016 lomituspalvelujohtaja
- KON Lomituspalvelujohtaja
5357/2016 lomituspalvelujohtaja
- KON Lomituspalvelujohtaja
5338/2016 lomituspalvelujohtaja
- KON Lomituspalvelujohtaja
3485/2016 kaupunginjohtaja KON Kaupunginjohtaja

Asiakirjan tyyppi
Avustukset

§ / vuosi
5 § / 2016

Päätöspvm Otsikko
29.7.2016
Kansainvälistymisavustuksen
myöntäminen Venacontra Oy:lle
Vahingonkorvaukset 38 § / 2016 18.7.2016
Vahingonkorvaushakemus
Vahingonkorvaukset 36 § / 2016 11.7.2016

Vahingonkorvaushakemus

Vahingonkorvaukset 37 § / 2016 11.7.2016

Vahingonkorvaushakemus

Muut asiat

Kalakukko ry:n hallitukseen ehdoille asettuvien henkilöiden nimeäminen

9 § / 2016

14.7.2016

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

20/2016
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Päätösehdotus

Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi ja päättää, etteivät ne
anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja ettei edellä mainituissa pöytäkirjoissa olevia päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Merkittiin, että esittelijänä asiakohdassa toimi kaupunginjohtaja Petteri Paronen.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

