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Saapuvilla olleet jäsenet
Kalevi Kauhanen, (Kalevi Kauhasen valtuustoryhmä) puheenjohtaja, §:t 1 - 5
Markku Rossi (Suomen Keskusta), puheenjohtaja §:t 6 - 7
Sari Raassina, 1. varapuheenjohtaja (Kansallinen Kokoomus)
Irja Sokka, 2. varapuheenjohtaja (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Iris Asikainen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Harri Auvinen (Vihreä liitto)
Marja Berg (Vihreä liitto)
Nelli Berg-Väänänen (Kansallinen Kokoomus)
Björn Cederberg (Suomen Kristillisdemokraatit)
Aleksi Eskelinen (Suomen Keskusta)
Pirjo Eskelinen (Perussuomalaiset)
Upi Heinonen (Kansallinen Kokoomus), varajäsen
Pirjo Hentelä-Aho (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Marja-Leena Hublin (Vihreä liitto)
Isto Huttunen (Perussuomalaiset)
Markku Huttunen (Suomen Kristillisdemokraatit)
Jorma Häiväläinen (Suomen Keskusta)
Atik Ismail (Vasemmistoliitto)
Tiina Kaartinen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Hannu Kananen (Suomen Keskusta)
Pekka Kantanen (Kansallinen Kokoomus)
Veijo Karkkonen (Suomen Keskusta)
Kalle Keinänen (Vasemmistoliitto)
Rauno Kettunen (Suomen Keskusta)
Markku Kiljander (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Antti Kivelä (Suomen Keskusta)
Kimmo Kivelä (Perussuomalaiset)
Hilkka Kontiainen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Heimo Konttinen (Perussuomalaiset)
Riitta Korhonen (Kansallinen Kokoomus)
Allu Koskinen (Kansallinen Kokoomus)
Jaakko Kosunen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Erkki Kukkonen (Kansallinen Kokoomus), varajäsen
Mikko Lankinen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Jouko Lösönen (Suomen Keskusta)
Heikki Mensonen (Suomen Keskusta)
Sanna Mertanen (Vihreä liitto)
Pekka Niiranen (Kansallinen Kokoomus)
Jarmo Nykänen (Suomen Keskusta)
Marjatta Parviainen (Suomen Keskusta)
Anne Paulo-Tuovinen (Vihreä liitto)
Pirkko-Liisa Piironen (Kansallinen Kokoomus), varajäsen
Esa Pitkänen (Suomen Keskusta)
Pekka Pollari (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Jukka Pulkkinen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
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Pia Punkki (Perussuomalaiset)
Varpu Puskala (Suomen Keskusta)
Ilkka Raninen (Kansallinen Kokoomus)
Saana Rantonen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Minna Reijonen (Perussuomalaiset)
Matti Romppanen (Suomen Keskusta), varajäsen
Pauli Ruotsalainen (Perussuomalaiset)
Hetti Rytsy (Suomen Keskusta)
Olli-Pekka Ryynänen (Kansallinen Kokoomus)
Kaija Räsänen (Perussuomalaiset)
Neeta Röppänen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Annu Saukko (Suomen Keskusta)
Jukka Savolainen (Kansallinen Kokoomus)
Leila Savolainen (Suomen Keskusta)
Teija Savolainen-Lipponen (Perussuomalaiset), varajäsen
Pirjo Simonen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue), varajäsen
Markku Söderström (Vasemmistoliitto)
Veijo Tirkkonen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Tapio Tolppanen (Suomen Keskusta)
Taisto Toppinen (Kansallinen Kokoomus)
Matti Vanhanen (Perussuomalaiset), varajäsen
Erkki Virtanen (Vasemmistoliitto)
Keijo Voutilainen (Suomen Keskusta)
Mika Wallius (Perussuomalaiset)
Eero Wetzell (Kansallinen Kokoomus)
Poissa olivat esteen ilmoittaen seuraavat jäsenet
Sirpa Alho-Törrönen
Ari Antikainen
Pekka Kaartinen
Sirpa Kulin
Krista Rönkkö
Tero Taipale
Veikko Tiihonen
Puheenjohtaja oli kutsunut heidän tilalleen seuraavat esteettömät varajäsenet
Erkki Kukkonen
Matti Romppanen
Pirjo Simonen
Teija Savolainen-Lipponen
Matti Vanhanen
Upi Heinonen
Pirkko-Liisa Piironen
Poissa oli estettä ilmoittamatta
Anna Olkkonen, ei varajäsentä
Pauli Tolonen, ei varajäsentä
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Muut saapuvilla olleet
Petteri Paronen, kaupunginjohtaja
Jarmo Pirhonen, palvelualuejohtaja
Markku Tervahauta, palvelualuejohtaja
Pekka Vähäkangas, palvelualuejohtaja
Petri Kangasperko, Juankosken kaupunginjohtaja
Raija Korhonen, viestintäpäällikkö
Heikki Vienola, kaupunginsihteeri
Asiat

pöytäkirjanpitäjä

1-7§

Allekirjoitukset
Kalevi Kauhanen
puheenjohtaja (§:t 1 – 5)

Heikki Vienola
pöytäkirjanpitäjä

Markku Rossi
puheenjohtaja (§:t 6 -7)

Pöytäkirjan tarkastus

Kuopiossa, kaupunginkansliassa 19.9.2016

Leila Savolainen

Marja Berg

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä
Kuopiossa, kaupunginkansliassa 20.9.2016

Heikki Vienola
Pöytäkirjanpitäjä
Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 91 §:n mukaan ei kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 1 – 2 ja 7 osalta,
koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Valitusosoitukset
Pöytäkirjaan liitetään valitusosoitus §:ien 3 - 6 osalta
liite K
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Käsitellyt asiat
Nro

§

Liite/
viite*

1

1§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5

2

2§

Pöytäkirjantarkastajat

6

3

3§

Kuopion ja Juankosken osayhteisvaltuuston järjestäytyminen

7

4

4§

Osayhteisvaltuuston vaalilautakunnan valitseminen

9

5

5§

Osayhteisvaltuuston puheenjohtajiston valinta

11

6

6§

Yhdistyneen kunnan kaupunginhallituksen jäsenten valinta

13

7

7§

Kuopion ja Juankosken osayhteisvaltuuston kokouspäivät 2016

16

Liite K kuntalain mukainen valitusosoitus

18

1

2

Otsikko

Sivu

Muutoksenhaku
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1/2016

5 (19)
1§

12.09.2016

1§
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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Osayhteisvaltuusto

Pöytäkirja

1/2016

6 (19)
2§

12.09.2016

2§
Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus
Puheenjohtaja
Osayhteisvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan osayhteisvaltuuston pöytäkirjan.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Leila Savolainen ja
Marja Berg.
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Osayhteisvaltuusto

Pöytäkirja

1/2016

7 (19)
3§

12.09.2016

Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus

26 §

29.8.2016

§3

Asianro 5947/00.02.00/2016

Kuopion ja Juankosken osayhteisvaltuuston järjestäytyminen
Päätöshistoria
Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus 29.8.2016 26 §
Valtioneuvosto on tehnyt 16. kesäkuuta 2016 päätöksen Kuopion ja Juankosken kaupunkien yhdistymisestä. Juankosken kaupunki lakkaa ja yhdistyy
Kuopion kaupunkiin 1.1.2017.
Kuopion kaupungin ja Juankosken kaupungin välisen yhdistymissopimuksen
5.1 kohdan mukaan yhdistyneen kunnan hallinto järjestetään Kuopion kaupungin 1.1.2017 voimassa olevan hallintomallin mukaisesti.
Kuopion ja Juankosken valtuustot muodostavat kuntarakennelain ja yhdistymissopimuksen perusteella ns. osayhteisvaltuuston siten, että Kuopion kaupunginvaltuustoon tulee lisäyksenä 7 valtuutettua Juankosken kaupungista.
Osayhteisvaltuuston toimikausi alkaa kuntarakennelain mukaan valtioneuvoston päätettyä kuntajaon muuttamisesta. Yhdistyvien kuntien luottamushenkilöiden toimet päättyvät kuntarakennelain mukaisesti kuntajaon muutoksen tullessa voimaan eli 1.1.2017. Osayhteisvaltuusto toimii Kuopion kaupunginvaltuustona siihen saakka, kun uusi valtuusto valitaan kuntavaaleissa
2017.
Kaupunkien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajistojen välisessä tapaamisessa on sovittu, että osayhteisvaltuuston järjestäytymiskokous pidettäisiin
syksyllä 2016 ja että samalla päätettäisiin siitä, että Kuopion kaupunginhallitus toimisi nykyisessä kokoonpanossaan myös uuden kunnan kaupunginhallituksena meneillään olevan valtuustokauden loppuun saakka. Tämän päätöksen seurauksena Kuopion ja Juankosken yhdistymishallituksen toimikausi
loppuu. Lisäksi sovittiin, että Kuopion ja Juankosken osayhteisvaltuusto vahvistaa loppuvuonna muidenkin toimielinten kokoonpanon siten, että lähtökohtaisesti nykyiset Kuopion kaupungin luottamushenkilöt jatkaisivat uuden
kunnan luottamushenkilöinä 1.1.2017 alkaen siihen saakka, kunnes luottamustoimiin on valittu uudet henkilöt kuntavaalien jälkeen.
Tapaamisessa sovittiin myös, että Juankosken kaupunki nimeää edustajansa
puhe- ja läsnäolo-oikeudella seuraaviin Kuopion kaupungin lautakuntiin: perusturva- ja terveyslautakunta, kasvun- ja oppimisen lautakunta, kaupunkirakennelautakunta, hyvinvoinnin edistämisen lautakunta, ympäristö- ja rakennuslautakunta ja tarkastuslautakunta. Juankosken kaupungin edustajien puhe- ja läsnäolo-oikeus jatkuu meneillään olevan valtuustokauden loppuun
saakka.
Osayhteisvaltuuston järjestäytymiskokous esitetään pidettäväksi maanantaina
12.9.2016 klo 17.30.
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Valmistelija
Heikki Vienola
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. 044 718 2021

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Yhdistymishallitus esittää osayhteisvaltuustolle, että
1. osayhteisvaltuuston työskentelyssä noudatetaan Kuopion kaupunginvaltuuston työjärjestystä ja Kuopion kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja
matkustussääntöä sekä soveltuvin osin muita Kuopion kaupungin johtosääntöjä ja
2. osayhteisvaltuuston järjestäytymiskokous pidetään maanantaina 12.9.2016
klo 17.30.

Päätös

Yhdistymishallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Päätösehdotus

Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus
Osayhteisvaltuusto päättää, että osayhteisvaltuuston työskentelyssä noudatetaan Kuopion kaupunginvaltuuston työjärjestystä ja Kuopion kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntöä sekä soveltuvin osin muita
Kuopion kaupungin johtosääntöjä.

Päätös

Osayhteisvaltuusto hyväksyi yksimielisesti yhdistymishallituksen tekemän
päätösehdotuksen.
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Asianro 5948/00.00.01.00/2016

Osayhteisvaltuuston vaalilautakunnan valitseminen
Päätöshistoria
Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus 29.8.2016 27 §
Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 4 luvun 25 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on kuusi jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.
Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden
varapuheenjohtajan.
Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto
toisin päätä.
Kuopion kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan nykyinen kokoonpano jaetaan viiteaineistona.
Liitteet
Päätösehdotus

5948/2016 Valtuuston vaalilautakunta
Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Yhdistymishallitus esittää osayhteisvaltuustolle, että se valitsee osayhteisvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi vaalilautakuntaan kuusi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Osayhteisvaltuusto nimeää jäseniksi valituista puheenjohtajana ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Yhdistymishallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Liitteet

1

5948/2016 Valtuuston vaalilautakunta
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Osayhteisvaltuusto
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Päätösehdotus

Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus
Osayhteisvaltuusto valitsee osayhteisvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi
vaalilautakuntaan kuusi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.
Osayhteisvaltuusto nimeää jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että valtuustoryhmät ovat toimittaneet puheenjohtajalle
ehdotuksen osayhteisvaltuuston vaalilautakunnan kokoonpanoksi.
Osayhteisvaltuusto valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti vaalilautakuntaan seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:
Varsinainen jäsen

Pj.
Vpj.
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

kok.
kesk.
sdp.
ps.
vihr.
vas.

Toppinen Taisto
Pitkänen Esa
Kontiainen Hilkka
Kulin Sirpa
Mertanen Sanna
Virtanen Erkki

Henkilökohtainen varajäsen
kd.
kesk.
sdp.
ps.
vihr.
vas.

Cederberg Björn
Olkkonen Anna
Asikainen Iris
Huttunen Isto
Paulo-Tuovinen Anne
Söderström Markku
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Asianro 5948/00.00.01.00/2016

Osayhteisvaltuuston puheenjohtajiston valinta
Päätöshistoria
Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus 29.8.2016 28 §
Kuntalain (365/1995) 12 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen,
jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.
Valtuuston työjärjestyksen 1 luvun 1 §:n mukaan valtuustolla on kaksi varapuheenjohtajaa.
Valmistelija
Heikki Vienola
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. 044 718 2021

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Yhdistymishallitus esittää osayhteisvaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen osayhteisvaltuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Päätös

Yhdistymishallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Päätösehdotus

Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus
Osayhteisvaltuusto valitsee toimikaudekseen osayhteisvaltuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Päätös

Keskustelun kuluessa valtuutettu Hannu Kananen esitti, että osayhteisvaltuuston puheenjohtajaksi valittaisiin valtuutettu Markku Rossi. Valtuutettu
Ilkka Raninen esitti, että osayhteisvaltuuston I varapuheenjohtajaksi valittaisiin valtuutettu Sari Raassina. Valtuutettu Jaakko Kosunen esitti, että osayhteisvaltuuston II varapuheenjohtajaksi valittaisiin valtuutettu Irja Sokka.
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Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että osayhteisvaltuuston puheenjohtajaksi on valittu yksimielisesti Markku Rossi, I varapuheenjohtajaksi Sari
Raassina ja II varapuheenjohtajaksi Irja Sokka.
Tämän jälkeen kokouksen puheenjohtajana toimi asiasta 6 lähtien vastavalittu valtuuston puheenjohtaja Markku Rossi.
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Asianro 5948/00.00.01.00/2016

Yhdistyneen kunnan kaupunginhallituksen jäsenten valinta
Päätöshistoria
Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus 29.8.2016 29 §
Kuntalain 23 §:n mukaisesti kaupunginhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja
taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta
ja laillisuuden valvonnasta.
Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä,
edustaa kuntaa ja
käyttää sen puhevaltaa.
Kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty kunnan muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin
asioihin.
Kuntalain 35 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka
on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan
palveluksessa oleva henkilö;
2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai
muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; eikä
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on
sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien
asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön
hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka
yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai
kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia
henkilöitä.
Kaupunginhallituksen johtosäännön 1 luvun 2 §:n mukaan kaupunginhallituksessa on yksitoista (11) jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.
Kaupunginhallituksen jäsen ja varajäsen voidaan valita vain kaupunginvaltuutetuista tai varavaltuutetuista.
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Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen jäsenistä kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.
Kuopion kaupungin ja Juankosken kaupungin välisen yhdistymissopimuksen
4.2. kohdan mukaisesti yhdistymishallituksen toimikausi päättyy, kun yhdistyneen kunnan kaupunginhallitus on valittu.
Kaupunkien edustajien välisessä tapaamisessa on sovittu, että Kuopion kaupunginhallitus toimisi nykyisessä kokoonpanossaan myös uuden kunnan
kaupunginhallituksena meneillään olevan valtuustokauden loppuun saakka.
Liitteenä jaetaan Kuopion kaupunginhallituksen nykyinen kokoonpano.

Liitteet

5948/2016 Kaupunginhallitus 2015 - 2016
Valmistelija
Heikki Vienola
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. 044 718 2021

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Yhdistymishallitus esittää osayhteisvaltuustolle, että yhdistyneen kunnan
kaupunginhallituksena toimii Kuopion kaupunginhallitus. Kuopion kaupunginhallituksen nykyinen kokoonpano on liitteenä.

Päätös

Yhdistymishallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Liitteet

2

Päätösehdotus

Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus

5948/2016 Kaupunginhallitus 2015 - 2016

Osayhteisvaltuusto päättää, että yhdistyneen kunnan kaupunginhallituksena
toimii Kuopion kaupunginhallitus. Kuopion kaupunginhallituksen nykyinen
kokoonpano on liitteenä.

Päätös

Osayhteisvaltuusto hyväksyi yksimielisesti yhdistymishallituksen tekemän
päätösehdotuksen ja valitsi yhdistyneen kunnan kaupunginhallitukseen seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:
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pj.
I vpj.
II vpj.
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

kok.
kesk.
sdp
vihr.
kok.
sdp
ps.
kesk.
kesk.
kok.
vas.

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Kantanen Pekka
Savolainen Leila
Röppänen Neeta
Auvinen Harri
Berg-Väänänen Nelli
Pulkkinen Jukka
Reijonen Minna
Rytsy Hetti
Tolppanen Tapio
Toppinen Taisto
Virtanen Erkki

Kekoni Jaakko
Saukko Annu
Kaartinen Tiina
Laakso Anton
Alho-Törrönen Sirpa
Kaartinen Pekka
Ruotsalainen Pauli
Karkkonen Veijo
Kananen Hannu
Raninen Ilkka
Karjalainen Sirpa
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Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus

30 §

29.8.2016

§7

Asianro 7304/00.02.00/2015

Kuopion ja Juankosken osayhteisvaltuuston kokouspäivät 2016
Päätöshistoria
Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus 29.8.2016 30 §
Kuntalain (365/1995) 54 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään
aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.
Kuopion ja Juankosken osayhteisvaltuuston toiminnassa on tarkoituksenmukaista hyödyntää Kuopion kaupunginvaltuuston aiemmin päättämiä kokouspäiviä seuraavasti:
Varsinaiset kokoukset:
12.9.

17.30

10.10.

18.00

7.11.

16.00

14.11.

18.00

12.12.

16.00

osayhteisvaltuuston kokous
osayhteisvaltuuston kokous: arviointikertomukset
osayhteisvaltuuston kokous: TA periaatekeskustelu
osayhteisvaltuuston kokous: TA hyväksyminen
osayhteisvaltuuston kokous

Osayhteisvaltuuston iltakoulut, kyselytunnit ja infotilaisuudet

Päätösehdotus

12.9

17.30

osayhteisvaltuuston iltakoulu:
talousarvion valmistelutilanne
(välittömästi järjestäytymiskokouksen jälkeen)

10.10.

17.00

osayhteisvaltuuston info, kj:n TA-esitys

28.11.

17.30

osayhteisvaltuuston iltakoulu, kyselytunti tai
info

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Yhdistymishallitus esittää osayhteisvaltuustolle, että se kokoontuu edellä
mainittuina ajankohtina.

Kuopion kaupunki
Osayhteisvaltuusto

Pöytäkirja

1/2016

17 (19)
7§

12.09.2016

Päätös

Yhdistymishallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Päätösehdotus

Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus
Osayhteisvaltuusto päättää, että se kokoontuu edellä mainittuina ajankohtina.

Päätös

Osayhteisvaltuusto hyväksyi yksimielisesti yhdistymishallituksen tekemän
päätösehdotuksen.
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Liite K kuntalain mukainen valitusosoitus (3 - 6 §)
Valitusoikeus ja valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite
Käyntiosoite
Puhelin
Faksi
Sähköposti
Virka-aika
Valitusaika

PL 1744, 70101 KUOPIO
Puistokatu 29
029 56 42500 (vaihde)
029 56 42501
ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
8.00 - 16.15

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen 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.

Valituskirjelmän sisältö ja liitteet
Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
−

valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero

−

päätös, johon haetaan muutosta

−

miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä

−

perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Valituskirjelmään on liitettävä
−

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

−

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta

−

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
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Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja sen mukaan kuin hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.
Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään määräajan
viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Valitusasiakirjat 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.
Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Valitusasiakirjat toimitetaan aina omalla vastuulla. Postiin valitusasiakirjat on
jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuin voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä tuomioistuinmaksulain 2 §:n (1455/2015) oikeudenkäyntimaksun.

