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Kuntalain 91 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 33-39 ja 41osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Muutosta ei voi hakea valittamalla §:ään 40, koska päätöksestä voidaan tehdä
kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.
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33 §
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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34 §
Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus
Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Harri Auvinen ja Minna Reijonen.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti jäsenet Harri Auvinen ja Minna Reijonen.
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§ 35

Asianro 6005/11.00.00/2016

Toimintamalli liito-oravan suojelun ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamiseksi
Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen
Strateginen maankäytön suunnittelu
Kuopiossa on vuosien kuluessa ollut haasteita liito-oravan suojelun, kaavoituksen ja asuntorakentamisen yhteensovittamisessa. Valtakunnallinen, kattava ja ajantasainen ohjeistus on puuttunut. Näistä käytännön haasteista johtuen vuonna 2015 Kuopion kaupunki yhteistyössä Pohjois-Savon ELY keskuksen kanssa aloitti oman, paikallisesti sovellettavan toimintamallin laatimisen, jossa on sovittu periaatteet menettelyistä liito-oravan suojelun ja
maankäytön suunnittelun yhteensovittamisessa tavoitteena varmistaa niin
kaupunkirakenteen toimivuus kuin liito-oravan lainsäädäntöpohjainen suojelu.
Toimintamallityö käynnistyi marraskuussa 2014 ja valmistui kesäkuussa 2016
lukuun ottamatta yleiskaavaan liittyvää osiota, joka on jätetty ratkaistavaksi
KHO:n Tahkon keskustan osayleiskaavaa koskevan päätöksen jälkeen. Toimintamallia on työstetty valmistelutyöryhmässä, johon ovat kuuluneet sekä
Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon ELY -keskuksen edustajia.
Asiaa esitellään tarkemmin suunnittelukokouksessa.
Toimintamalli on luettavissa internetissä osoitteessa:
http://publish.istekkipalvelut.fi/kokous/TELIN-212929.HTM
Vaikutusten arviointi

-

Liitteet

1

6005/2016 Toimintamalli (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

Valmistelija
Juha Romppanen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. 044 718 5410

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.
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Päätös

Kaavoitusarkkitehti ja yleiskaavajohtaja Juha Romppanen olivat kokouksessa
kuultavina asiakohdassa.
Merkittiin, että palvelualuejohtaja Markku Tervahauta saapui kokoukseen
asiakohdan käsittelyn aikana.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.
Heli Laurinen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.
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§ 36

Asianro 6017/10.02.02/2016

Kelloniemi / Atrian alue
Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen
Strateginen maankäytön suunnittelu
Atrian tehdastoimintojen lakattua toimimasta Kelloniemessä, maankäyttöön
ja rantojen hyödyntämiseen aukesi uusia mahdollisuuksia, joita on tutkittu
yhdessä Kuopion kaupungin ja maanomistajan kanssa. Työssä on laadittu tehtaan alueelle maankäytön ideasuunnitelmia nostamaan esiin alueen potentiaalia asumisen, palveluiden ja virkistyskäytön näkökulmasta. Työ tukee Kelloniemen asemaa ja merkitystä osana kehittyvää Kuopiota. Suunnittelutyön
on tehnyt Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy.
Maankäytön ideasuunnitelmien tavoitteena on ollut tutkia ja todentaa Kelloniemen alueelle houkutteleva, tulevaisuutta visioiva, muuntautumiskykyinen
ja toteuttamiskelpoinen kokonaisratkaisu, joka muodostaa toiminnallisesti
monipuolista kaupunkirakennetta ja elävän, vilkkaan aluekeskuksen. Alueen
vahvuudet – ranta ja tehtaan historia – on otettu suunnittelun lähtökohdaksi.
Työssä on laadittu viisi ideasuunnitelmaa jotka toimivat tulevan osayleiskaavoituksen taustatietona. Suunnitelmat havainnollistavat alueen korttelirakennetta ja mittakaavaa, raskaanliikenteen linjausta sekä joukkoliikenteen pääreittiä ja ranta-alueen luonnetta. Tehtaasta on lisäksi laadittu rakennushistoriallinen selvitys ja alueesta luontoselvitys.
Suunnittelussa on pyritty luomaan Kelloniemeen omaleimainen, identiteetiltään vahva alue, joka houkuttelee toimijoita ja asukkaita laajasti. Suunnitelman myötä tehtaan ympäristö muuttuu nykyistä merkittävästi kaupunkimaisemmaksi, rannat avataan kaupunkilaisten käyttöön ja olemassa olevan
asuinalueen suunnalle sijoitetaan lähipalveluita. Suunnittelun keskiönä ja
tärkeimpänä lähtökohtana on elävä ja vilkas palvelubulevardi, joka yhdistää
asuinalueet rantaan ja tarjoaa viihtyisän kävely-ympäristön. Uusien julkisten
toimintojen ja palveluiden (koulu, päiväkoti, terveyspalvelut, lähikaupat jne.)
sijoittamisessa on painotettu olemassa olevan asuinalueen suuntaa. Kohti
rantaa ja tehdasrakennusta toimintojen luonne muuttuu virkistys, urheilu,
harraste, työpaikka jne. painotteiseksi. Suunnitelma tukee Kelloniemen kehittämistä entistä monipuolisemmaksi ja vireämmäksi aluekeskukseksi.
Atrian tehdasalueen kehittäminen liittyy Kelloniemen alueen suunnitteluun.
Varsinainen suunnittelu tulee ajankohtaiseksi, kun vuoden 2017 kaavoitusohjelman valmistelu on käynnistymässä.
Asiaa esitellään tarkemmin suunnittelukokouksessa.
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6017/2016 Atriavaihtoehdot
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Valmistelija

Päätösehdotus

Juha Romppanen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. 044 718 5410

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.
Juha Romppanen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.
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§ 37

Asianro 2012/10.02.02/2012

Selityksen antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle / Savilahden osayleiskaava
Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen
Strateginen maankäytön suunnittelu
Korkein hallinto-oikeus on jättänyt Kuopion kaupungille 14.6.2016 päivätyn
selityspyynnön kuntalaisen valituksesta koskien Itä-Suomen hallintooikeuden päätöstä 4.4.2016, joka koskee Kuopion kaupunginvaltuuston
(2.2.2015 8§) tekemää Savilahden osayleiskaavan hyväksymispäätöstä.
Esitys

Esitän, että kaupunginhallitus hyväksyy liitteen mukaisen selityksen.

Liitteet

3

2012/2012 Selitys

Valmistelija
Juha Romppanen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. 044 718 5410

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kaupunginhallitus hyväksyy yleiskaavajohtajan esityksen.

Päätös

Kaupunginjohtaja poisti asian esityslistalta.
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§ 38

Asianro 7191/00.01.02.00/2014

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle / Kalevalan koulun lakkauttaminen
Lausunto 24.8.2016
Kasvun ja oppimisen palvelualue
Korkein hallinto-oikeus on 24.5.2016 pyytänyt Kuopion kaupunginhallitukselta selvitystä Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 16/0100/4 tehtyyn valitukseen koskien Kuopion kaupungin Kalevalan koulun lakkauttamista.
Kasvun ja oppimisen palvelualueen lausuntona em. selvityspyyntöön todetaan, ettei palvelualueella ole lisättävää aiemmin Itä-Suomen hallintooikeudelle toimitettuihin selvityksiin ja lausuntoihin Kalevalan koulun lakkauttamiseen liittyen. Kasvun ja oppimisen palvelualue toteaa, että valitus tulee hylätä perusteettomana ja pitää Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös ennallaan.
Liitteenä jaetaan valitus ja Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 22.4.2016.

Liitteet

4
5

7191/2014 Valitus Kalevalankoulu (netti)
7191/2014 Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 22.4.2016

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kaupunginhallitus päättää antaa asiassa edellä olevan selityksen korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

Päätös

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.
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§ 39

Asianro 1880/02.05.01.00/2016

Lausunto Itä-Suomen Hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen johdosta / Kaupunginhallituksen päätös 30.5.2016 § 160 / Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan tarkistetun toiminta-alueen hyväksyminen
Asia

Itä-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt 6.7.2016 päivätyllä kirjeellä Kuopion
kaupunginhallitusta antamaan lausuntonsa valituksesta, joka on tehty kaupunginhallituksen päätöksestä 30.5.2016 § 160 Riistaveden kylän vesihuoltoosuuskunnan tarkistetun toiminta-alueen hyväksymisestä.

Valittajien vaatimukset
Valituksen tehneet yksityishenkilöt vaativat Riistaveden kylän vesihuoltoosuuskunnan tarkistetun toiminta-alueen hyväksymistä koskevan kaupunginhallituksen päätöksen kumoamista lainvastaisena, koska Riistaveden kylän
vesihuolto-osuuskunnan hallituksella ei ole ollut valtuutusta päättää tarkistetun toiminta-alueen hakemisesta, kaupunginhallitukselta on salattu tietoa
osuuskunnan hallituksen todellisista valtuuksista ja toiminta-alueen määrittely ei täytä nykylainsäädännön vaatimuksia.
Kaupunginhallituksen lausunto
Valitus tulee hylätä kokonaisuudessaan perusteettomana ja kaupunginhallituksen 30.5.2016 § 160 tekemä päätös tulee pysyttää voimassa.
Perustelut

Kuopion kaupunginhallitus on 30.5.2016 § 160 tehdyllä päätöksellä päättänyt
muuttaa Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan vahvistettua toimintaaluetta siten, että alueelle vahvistetaan myös jätevesiviemäröinnin toimintaalue päätöksestä tarkemmin ilmenevällä tavalla.
Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen vesihuoltolain 8 §:ään perustuen. Sen
mukaan kunta hyväksyy vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ja tarvittaessa
muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuollosta huolehtimiseen soveltuvan laitoksen esityksestä tai, jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta
kuultuaan. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta on
tiedotettava riittävässä laajuudessa sekä varattava valvontaviranomaisille
mahdollisuus antaa lausunto ja alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi.
Menettelyvirhettä koskevat väitteet
Valituksessa on väitetty, että päätöstä tehtäessä on tapahtunut virhe, koska
toiminta-alueen muuttamista koskevan hakemuksen (oikeastaan esityksen)
oli toimittanut kaupungille Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan hallitus ilman osuuskunnan jäsenten tai osuuskuntakokouksen antamaa valtuutusta. Lisäksi valituksen mukaan kaupunginhallituksen jäsenille ei ole ennen
asian käsittelyä ilmoitettu, että osuuskunnan hallituksella ei ole ollut valtuu-
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tusta tehdä hakemusta (oikeastaan esitystä) toiminta-alueen tarkistamisesta.
Valituksen mukaan asiassa ei ole kyse kaupungin itse vireille laittamasta toiminta-alueen muutoksesta.
Vesihuoltolain 7 §:n mukaan kunnan alueella vesihuoltolaitosten toimintaalueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun
yhdyskuntakehityksen vuoksi. Mainitun lain 8 §:n 1 momentin mukaan kunta
hyväksyy vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuollosta huolehtimiseen soveltuvan laitoksen esityksestä tai, jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta kuultuaan. Ennen
toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta on tiedotettava riittävässä laajuudessa sekä varattava valvontaviranomaisille mahdollisuus antaa
lausunto ja alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi.
Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan toiminta-alueen tarkistamista on
käsitelty aiemmin keväällä 2016. Tuolloin Itä-Suomen hallinto-oikeus
24.2.2016 antamallaan päätöksellä nro 16/0050/4 (diaarinumero
00265/16/2299) siirsi kaupunginhallituksen 11.1.2016 § 9 tekemää päätöstä
koskevan valituksen kaupunginhallitukselle oikaisuvaatimuksena käsiteltäväksi. Kaupunginhallitus oli 11.1.2016 tehdyllä päätöksellä hyväksynyt aiemmin Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan toiminta-alueen tarkistamisen.
Kaupunginhallitus on asian sille siirtämisen jälkeen 14.3.2016 § 76 tehdyllä
päätöksellä kumonnut 11.1.2016 tekemänsä päätöksen, koska ilmeni tarve
tehdä tarkennuksia aiemmin hyväksyttyyn Riistaveden kylän vesihuoltoosuuskunnan toiminta-alueeseen. Kaupunginhallitus on 14.3.2016 tehdyssä
päätöksessä todennut, että vesihuolto-osuuskunnan toiminta-alueen tarkistaminen laitetaan kaupunkirakennelautakunnalle uudelleen valmisteluun ja
asia laitetaan vireille kaupungin aloitteesta (liitekartan 1 mukaisesti).
Kaupunkirakennelautakunta on 16.3.2016 § 40 tehdyllä päätöksellä asettanut
kaupunginhallituksen vireille saattaman Riistaveden kylän vesihuoltoosuuskunnan toiminta-alueen muutoksen nähtäville ajalle 21.3.–21.4.2016.
Kaupunkirakennelautakunnan nähtäville laittama esitys toiminta-alueesta perustui pääpiirteittään Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan kaupungille
jättämään esitykseen, mutta kaupunki teki toiminta-alueluonnokseen harkitsemansa tarkennukset.
Kaupunginhallitus on 30.5.2016 §:ssä 160 tehdyllä päätöksellä hyväksynyt
Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan vesihuollon toiminta-alueen tarkastamisen, jolla on hyväksytty jätevesiviemäriverkoston toiminta-alue päätöksestä tarkemmin ilmenevällä tavalla.
Yllä lausutusta ilmenee, että toiminta-alueen muuttamista koskeva asia on laitettu vireille kaupunginhallituksen 14.3.2016 tekemään päätökseen perustuen. Vesihuoltolain 8 §:n mukaan toiminta-alueen muuttamista koskeva asia
voi tulla vireille joko kaupungin omasta aloitteesta tai vesihuoltolaitoksen esityksestä. Tässä tapauksessa asia on tullut vireille kaupunginhallituksen
14.3.2016 tekemän päätöksen myötä ja lisäksi kaupungille on toimitettu vesihuolto-osuuskunnan puolesta esitys, joten valituksessa esitetyt väitteet menettelyvirheistä (väitetyt vesihuolto-osuuskunnan virheellisyyksistä ko. asian
vireille laittamisessa) ovat perusteettomia.

Kuopion kaupunki

Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat

Pöytäkirja

6/2016

15 (20)
39 §

29.08.2016

Kaupunki toteaa, että vesihuolto-osuuskunnan hallitukselle 13.5.2009 pidetyssä osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa on annettu valtuus hoitaa
osuuskunnan puolesta yhteisviemäröintiä koskevaa asiaa eteenpäin. Kaupunki toteaa, että em. valtuutta ei ole missään vaiheessa (uudella päätöksellä)
peruutettu. Valituksessa vedottu viiden vuoden määräajan päättyminen
(30.4.2014) liittyi ainoastaan vesihuolto-osuuskunnan hallituksen oikeuteen
määrätä tulevan viemärihankkeen osalta maksuja ja maksuperusteita. Valituksenalaisessa kaupunginhallituksen päätöksessä ei joka tapauksessa ole kyse vesihuolto-osuuskunnan vireille saattamasta asiasta vaan vesihuoltolain
mukaisesti kaupungin itse vireille laittamasta asiasta, joten tämänkin vuoksi
esitetyt väitteet virheellisyyksistä tai lainvastaisuuksista ovat perusteettomia.
Edellä lausuttuun perustuen väitteet Riistaveden kylän vesihuoltoosuuskunnan hallituksen puuttuvasta toimivallasta ja väitteet kaupunginhallitukselle annettujen tietojen salaamisesta ovat perusteettomia eivätkä nämä
väitteet osoita, että valituksenalainen päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että kaupunginhallitus olisi päätöstä tehdessään ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi muutoin lainvastainen.
Pääasia
Kaupunki toteaa, että kunnallisvalitusta ei saa tehdä tarkoituksenmukaisuusperusteilla eikä hallinto-oikeus ole oikeutettu tutkimaan mahdollisia hallintokanteluja. Lisäksi kaupunki toteaa, että asiassa ei ole merkitystä sillä, miten
osuuskunta on jätevesihuollon järjestämistä koskevaa asiaa vuosien saatossa
sisäisesti käsitellyt.
Kuopion kaupunginvaltuusto 17.6.2013 hyväksymässä vesihuollon kehittämissuunnitelmassa on otettu kantaa siihen, mitkä alueet tulisi liittää vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Mainittu Kuopion vesihuollon
kehittämissuunnitelma vuoteen 2020 ohjaa kaupungin vesihuoltoa. Kehittämissuunnitelman johdannossa kerrotaan, että kehittämissuunnitelman painopiste on vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden laajennustarpeiden ja laajenemisen aikataulun määrittäminen. Lisäksi kerrotaan, että suunnitelman yhtenä tavoitteena on tehdä siitä työkalu, jota voivat hyödyntää kaupunkilaiset,
kaupungin päättäjät ja toimeenpanevat tahot sekä toiminta-alueellaan vesihuollosta vastaavat vesihuoltolaitokset. Kyseisessä kehittämissuunnitelmassa
Riistaveden alueen jätevesihuollon kehittämiskohteet on suunniteltu ajoitettavaksi seuraavasti: Kankaala 2014–2017, Keihäsniemi 2014–2017, Leppäranta 2013–2015, Melaniemi 2014–2017, ja Savulahti 2013–2015. Edellä mainitut alueet on määritelty kiireellisyysluokkiin I ja II. Kiireellisyysluokkia on
kaikkiaan kolme, ja nämä koskevat alueita, joille on tarve rakentaa jätevesiviemäriverkosto suunnittelujaksolla. Kiireellisyysluokkiin määriteltyjen alueiden ulkopuolelle jäävät muut haja-asutusalueet, joille ei ole odotettavissa sellaista yhdyskuntakehitystä, jonka vuoksi vesihuoltoverkostoa tulisi alueelle
rakentaa.
Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnalle on hyväksytty vesijohtoverkon
toiminta-alue vuonna 2005. Valituksenalaisessa päätöksessä kyse on siitä, että Kuopion kaupunki on vesihuollon järjestämisvelvollisuutensa mukaisesti
järjestämässä myös jäteveden vesihuoltoa ko. alueella. Valituksenalainen päätös koskee alueita, jotka sisältyvät Kuopion vesihuollon kehittämissuunnitelman jätevesihuollonkehittämiskohteisiin, ja joista osa on kiireellisintä luokkaa I, ja muutkin alueet pääosin kiireellisyysluokkaa II. Riistaveden kylän ve-
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sihuolto-osuuskunnan viemäriverkoston rakentamishanke on yksi ELYkeskuksen vuonna 2015 avustamista vesihuoltohankkeista.
Kaupunginhallitus on valituksenalaista päätöstä tehdessään tukeutunut kaupunginvaltuuston hyväksymään Kuopion vesihuollon kehittämissuunnitelman ohjelmaan, jossa jätevesiviemäriverkosto on ohjelmoitu rakennettavaksi
kyseisille alueille noin vuosien 2013–2017 aikana. Riittävät taustatiedot alueen vesihuollon tarpeellisuudesta on tutkittu kehittämisohjelmaa laadittaessa
ja ne ovat tarkentuneet asiaa valmisteltaessa. Kaupunginhallituksella on ollut
kehittämissuunnitelman lisäksi asiaa käsitellessään ja päätöstä tehdessään
käytössä nähtävillä ollut luonnos muutetusta toiminta-alueesta, sen osalta
annetut lausunnot ja mielipiteet sekä vesihuolto-osuuskunnan kaupungille
toimittama esitys. Näin ollen kaupunginhallituksella on ollut riittävät tiedot
asian käsittelyyn ja päätöksentekoon eikä tältä osin ole tapahtunut virhettä,
laiminlyöntiä tai muuta lainvastaisuutta.
Kaupunki toteaa vielä, että valituksessa esitetyt väitteet vesihuoltolain
1.9.2014 voimaan tulleiden säännösten soveltamisesta (valituskohta 3: toiminta-alueen määrittely ei täytä nykylainsäädännön vaatimuksia) eivät koske
toiminta-alueen hyväksymistä vaan kiinteistöjen liittymisvelvollisuutta vahvistetulla toiminta-alueella. Kaupunginhallitus ei ole valituksenalaisella päätöksellä tehnyt päätöstä toiminta-alueelle sijoittuvien kiinteistöjen liittymisvelvollisuudesta vaan päätöksen toiminta-alueen muuttamisesta. Näin ollen
tällä seikalla ei ole merkitystä valituksenalaisen päätöksen osalta.
Edellä lausutusta ilmenee, että asian käsittely on perustunut vesihuoltolakiin
ja asiassa saatuihin riittäviin selvityksiin eikä päätös ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginhallitus ei ole ylittänyt päätöstä tehtäessä toimivaltaansa eikä päätös ole muutoinkaan lainvastainen. Tämän vuoksi tehty valitus tulee kokonaisuudessaan hylätä perusteettomana.
Liitteet
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1880/2016 Valitus (netti)

Valmistelija
Mika Mäkäräinen
Tanja Leppänen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. 044 718 5012
puh. +358 044 718 5122

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kaupunginhallitus päättää antaa asiassa edellä olevan lausunnon Itä-Suomen
hallinto-oikeudelle.

Päätös

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.
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§ 40

Asianro 5660/10.03.02.05/2016

Vesa Toivasen hyväntekeväisyyskonsertin tukeminen
Edesmenneen kuopiolaisen mediapersoona Vesa Toivasen muistamiseksi ollaan järjestämässä hyväntekeväisyyskonserttia Musiikkikeskuksessa
22.10.2016. Konsertin tuotto on tarkoitus ohjata Kuopion kaupungin nuorisopalveluille käytettäväksi nuorten bänditoiminnan edistämiseen.
Kaupungilta on pyydetty taloudellista tukea mm. Musiikkikeskuksen vuokrakuluihin. Konsertin järjestäjät ovat pyytäneet tarjouksen Musiikkikeskukselta.
Saadun tarjouksen mukaan tilaisuuden minimivuokra on 2338 €/tilaisuus.
Liiteaineistona jaetaan hakemus muistokonsertin tukemisesta sekä Musiikkikeskukselta saatu tarjous tilavuokrasta.
Liitteet
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5660/2016 Hakemus
5660/2016 Kuopion Musiikkikeskuksen tarjous tilojen vuokrauksesta

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kaupunginhallitus päättää myöntää hyväntekeväisyyskonsertin järjestämiseen 2400 €:n avustuksen tila- ym. kustannuksista aiheutuvien kulujen kattamiseen. Avustus maksetaan kaupunginhallituksen käyttövarausmäärärahoista.

Päätös

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.
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Omistajaohjausjaosto

52 §

§ 41

22.8.2016
Asianro 5868/00.00.01.02/2016

Lausunto Vaalijalan kehyssuunnitelmasta 2017 - 2019
Päätöshistoria
Omistajaohjausjaosto 22.8.2016 52 §
Vaalijalan kuntayhtymä on pyytänyt jäsenkunniltaan lausuntoa Vaalijalan kehyssuunnitelmasta 2017–2018. Erityisesti seuraavista asioista pyydetään
kannanottoa.
1. Olisiko jäsenkunnalla halukkuutta osallistua omistajana osakeyhtiöön, jolle siirrettäisiin Vaalijalan kuntayhtymän kiinteä omaisuus ja
niitä vastaavat velat ennen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistuksen toimenpanoa? Yhtiö vuokraisi toimitilat Vaalijalan
palvelutoiminnalle ja asunnot asukkaille jatkossa.
2. Mikäli Vaalijalan toiminta yhtiöitetään, osakeyhtiön omistajana
voisi olla useampia maakuntia. Vaalijalan palveluja myytiin 1.1. 30.4.2016 välisellä ajalla 11 eri maakuntaan. Suurin osa Vaalijalan
palveluista kohdistuu tulevalle Itä-Suomen yhteistyöalueelle. Kolme suurinta ostajamaakuntaa ovat Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja
Keski-Suomi. Mikä on lausunnonantajan näkemys asiasta?
3. Vaalijala on rakentanut vuodesta 2007 alkaen palvelukoteja eniten
tukea tarvitseville vammaisille henkilöille. Erityisasumista voidaan
järjestää myös kevyemmin palveluihin mm. hyödyntäen olemassa
olevaa asuntokantaa tai rakentamalla pienempiä asuntokohteita.
Onko kunnassa tarvetta erityisasumisen lisäämiseen tai monipuolistamiseen?
Lausunto on pyydetty toimittamaan 31.8.2016 mennessä.
Vaikutusten arviointi

Liitteenä lausuntopyyntö ja kehyssuunnitelma.

Esitys
Liitteet

Lausuntopyyntö kehyssuunnitelmasta 2017-2019.pdf

Viiteaineisto
Valmistelija
Janne Airaksinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. 044 718 2128
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Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Omistajaohjausjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että se antaa Vaalijalan
kehyssuunnitelmasta seuraavan lausunnon:
Kuopion kaupungilla ei ole huomautettavaa kuntayhtymän yhtiöittämisselvitystä ja -aietta koskien. Kuopio ei kuitenkaan tässä vaiheessa tee linjausta
osakkuudesta mahdollisessa kiinteistö- tai palvelutuotantoyhtiössä. Maakunta- ja sote-uudistusta koskeva lainsäädäntö on vielä hyväksymättä, joten asiakokonaisuuteen liittyy kaupungin näkökulmasta paljon epävarmuustekijöitä.
Kuopion Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden näkökulmasta
kaupungin ei ole tarkoituksenmukaista lähteä osakkaaksi ko. palvelutuotantoyhtiöön. Luontevampaa olisi yhdistää erityishuoltopalvelut muuhun julkiseen
tuotantoon.
Erityisasumisen lisäämiseen ja monipuolistamiseen Kuopiossa on tarvetta erityisesti ikääntymiskehityksen vuoksi, mutta ensisijaisesti se olisi toteutettava
muun tavanomaisen asumisen yhteyteen integroidusti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet
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5868/2016 Lausuntopyyntö kehyssuunnitelmasta 2017-2019

Valmistelija
Janne Airaksinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. 044 718 2128

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kaupunginhallitus hyväksyy omistajaohjausjaoston esityksen.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.
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Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / kaupunginhallitus, suunnitteluasiat
(40 §)
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.
Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

