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38 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Puheenjohtaja
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksia ja päätösvaltaiseksi.

Päätös
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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39 §
Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus
Puheenjohtaja
Valitaan Sakari Pentikäinen ja Jaana Sahlman.
Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sakari Pentikäinen ja Jaana Sahlman. Pöytäkirjan tarkastus on 28.10.2016.
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§ 40

Asianro 3396/10.02.02/2015

Välimäen osayleiskaava

Päätöshistoria:
Kaupunginhallitus 26.9.2016, § 273
Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen
Strateginen maankäytön suunnittelu
Välimäen alueelle on laadittavana osayleiskaava. Nyt valmistuneessa osayleiskaavaehdotuksessa tavoitteena on mahdollistaa Tahkon rinnealueiden kehittäminen tarkastelemalla rinnealueiden laajenemismahdollisuuksia. Kaavaehdotuksessa määritetään matkailu-, loma-asunto- ja palvelurakentamisen, liikenteen ja ulkoilualueverkoston perusratkaisut. Osayleiskaava ohjaa alueen
yksityiskohtaista suunnittelua.
Kaavatyön valmistelua on kaupunginhallitukselle esitelty kaavaluonnoksen
osalta 2.5.2016. Luonnos oli nähtävillä 16.5. – 15.6.2016.
Osayleiskaavaehdotus käsittää pääpiirteissään suunnittelun lähtökohdat, tavoitteet ja kaavaehdotuksen. Osayleiskaavasta tulee oikeusvaikutteinen, mikä
vahvistuessaan kumoaa kaava-alueen osalta Tahkovuoren osayleiskaavan.
Kaavaehdotus on työstetty luonnoksesta saatujen lausuntojen ja kannanottojen pohjalta. Lausuntoihin ja kannanottoihin on laadittu myös vastineet. Seuraavina toimenpiteinä kaavaehdotus asetetaan yleisesti nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot. Saatujen muistutusten ja lausuntojen pohjalta
tarkistettu kaavaehdotus tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
Esitys

Esitän, että kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi saadut lausunnot ja kannanotot vastineineen ja hyväksyy 26.9.2016 päivätyn osayleiskaavaehdotuksen siten, että se asetetaan yleisesti nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat
lausunnot.

Liitteet

3
4

3396/2015 Välimäen osayleiskaavaehdotus
3396/2015 Ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset vastineineen

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

Päätösehdotus

puh. 044 718 5410

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kaupunginhallitus hyväksyy yleiskaavajohtajan esityksen.
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Päätös

Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.
Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.
Nilsiä-neuvottelukunta 25.10.2016

Liitteet

1
2

3396/2015 Välimäen osayleiskaavaehdotus 26.9.2016
3396/2015 Välimäen osayleiskaava, lausunnot ja mielipiteet 14.9.2016

Valmistelija
Riitta Kokkonen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 044 718 2138

Talouspäällikkö Riitta Kokkonen
Neuvottelukunta toteaa lausuntonaan Välimäen osayleiskaavaehdotuksesta:
Välimäen osayleiskaavan laadinta omalta osaltaan vahvistaa ja tukee Tahkon
matkailualueen elinkeinorakennetta. Osayleiskaavaehdotuksen mahdollistama rinnealueiden laajentaminen luo erinomaiset edellytykset alueen kehittymiselle ja mahdollistaa myös jo olemassa olevan majoituskapasiteetin käyttöasteen noston.
Kaavan laadinnassa on toteutunut hyvin osallisten vuorovaikutusmahdollisuus mm. maanomistajille järjestettyjen tiedotustilaisuuksien muodossa.
Osayleiskaavassa on otettu huomioon hyvin myös muut ulkoilutarpeet, kuten
hiihtolatuvaraus ja moottorikelkkareitti.
Urheilu- ja virkistyspalvelujen alueen (VU-2) merkintä jättää riittävästi tilaa
tarkemmalle yksityiskohtaiselle suunnittelulle uusien rinnealueiden sekä tarpeellisten palvelu- ja huoltorakennusten sijoittamiseksi toiminnan kannalta
parhaalla mahdollisella tavalla.

Päätös

Kaavoitusarkkitehti Heli Laurinen oli kuultavana asian käsittelyn aikana.
Neuvottelukunta hyväksyi yksimielisesti talouspäällikön ehdotuksen.
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§ 41

Asianro 2007/00.01.01/2015

Lähidemokratia-mallin valmistelu

Kuopion kaupunginvaltuuston vuonna 2014 tekemän päätöksen mukaan lähidemokratian Kuopio-malli tullaan valmistelemaan siten, että mallin tulee olla
valmis huhtikuussa 2016 ja käytössä vuonna 2017. Kuopion ja Juankosken
kaupunkien yhdistymissopimuksessa todetaan mm. seuraavaa: ” Kuopio–
mallin kehittäminen lähidemokratian vahvistamiseksi tulee valmistua viimeistään huhtikuun 2016 loppuun mennessä. Toimintamallin valmistelua tullaan
osaltaan ohjaamaan yhdistymishallituksen toimesta, jonka tulee se käsitellä
ennen sen viemistä valtuustojen päätettäväksi. Vuoden 2017 alusta käyttöön
tuleva lähidemokratiaa edistävän Kuopio–malli tulee hyväksyä osapuolten valtuustoissa kesäkuun 2016 loppuun mennessä.”
Kaupunginvaltuuston hyväksymissä vuosien 2015 ja 2016 talousarvioissa on
yhdeksi keskeiseksi toiminnalliseksi tavoitteeksi määritelty paikallisdemokratiamallin kehittäminen. Myös Kuopion kaupungin strategiassa 2020 yksi keskeinen tavoite on asukkaiden ja järjestöjen ottaminen mukaan kaikkeen
suunnitteluun, toimintaan ja päätöksentekoon.
Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 15.4.2015 lähidemokratiamallin
valmistelua koskevan projektisuunnitelman ja asetti samalla luottamushenkilöistä koostuvan ohjausryhmän sekä viranhaltijoista koostuvan projektiryhmän.
Lähidemokratiamallia on valmisteltu avoimesti ja läpinäkyvästi vuorovaikutteisessa yhteistyössä asukkaiden, päättäjien, järjestöjen ja kaupunkiorganisaation kanssa. Asukkaat ja järjestöt ovat osallistuneet valmisteluun kyselyjen ja
työpajojen kautta.
Valmisteluprosessi käynnistettiin asukkaiden ja toimijoiden avoimella sähköisellä kuulemisella. Poliittinen ohjausryhmä asetti alustavat linjaukset ja tavoitteet tämän kuulemisen jälkeen. Kaikki lähidemokratiamallin osa-alueet on
valmisteltu vuorovaikutteisesti siten, että valmistelussa ovat vuorotelleet aineiston tuottaminen, verkossa tehdyt arvioinnit, valmistelevat osallistavat
työpajat, ohjausryhmän linjaukset sekä linjausten avoin arviointi.
Lähidemokratia-mallin valmistelun lopputuloksena on syntynyt toimintarakenne, missä ensivaiheessa Kuopion kaupungin kuntaliitosalueille perustettaisiin ”Pitäjäraateja”, joiden tehtävänä on edistää kuntalain 22 §:n mukaisesti
kunnan asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksia.
Pitäjäraadit toimisivat kaupunginhallituksen alaisuuteen perustettavan lähidemokratiajaoston ohjauksessa. Lähidemokratiajaoston tehtävänä olisi mm.
huolehtia lähidemokratian kaupunkitasoisesta kehittämisestä ja sitä edistävän
toiminnan ohjaamisesta.
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Mallin valmistelua ohjannut ohjausryhmä on osaltaan linjannut, että kullekin
perustettavalle pitäjäraadille (6) varattaisiin valtuuston hyväksymissä talousarvioissa vuosittain 30.000 € suuruinen toimintamääräraha ja että kaupunginhallituksen alaiselle lähidemokratiajaostolle varattaisiin 180.000 €:n suuruinen kehittämismääräraha. Lisäksi ohjausryhmä on linjannut, että pitäjäraatien toiminta olisi tarkoituksenmukaista käynnistää uuden valtuustokauden alussa 1.6.2017 lukien ja että tämän johdosta edellä mainitut määrärahat
varattaisiin vuoden 2017 talousarvioon puolitettuina 15.000 €/pitäjäraati ja
90.000 €:n kehittämismääräraha lähidemokratiajaostolle.
Yhdistymishallitus 29.8.2016, § 33 hyväksyi osaltaan lähidemokratiamallin.
Kaupunginhallitus 26.9.2016, § 277 esittää osayhteisvaltuustolle, että se
1. hyväksyy lähidemokratia-mallin käyttöönottamisen 1.6.2017 lukien ja liitteenä olevan pitäjäraadin toimintasäännön ja
2. hyväksyy liitteenä olevan lisäyksen kaupunginhallituksen johtosäännön 3
lukuun (lukuun lisätään §:t 3 ja 4). Johtosääntömuutos astuu voimaan
1.6.2017.
Osayhteisvaltuusto 10.10.2016, § 13 hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
Viiteaineisto

1
2
3

Pitäjäraadin toimintasääntöluonnos
Kaupunginhallituksen johtosääntö 3 luku
Pitäjäraatirakenne

Valmistelija
Riitta Kokkonen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 044 718 2138

Talouspäällikkö Riitta Kokkonen
Neuvottelukunta merkitsee tiedoksi osayhteisvaltuuston päätöksen
10.10.2016, § 13, lähidemokratiamallin valmistelusta.

Päätös

Neuvottelukunta hyväksyi yksimielisesti talouspäällikön ehdotuksen.
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§ 42

Asianro 3582/02.02.00/2016

Vuoden 2017 talousarvio sekä vuosien 2017 - 2020 toiminta- ja taloussuunnitelma

Vuoden 2017 talousarvio on 6,4 miljoonaa euroa alijäämäinen, joka on selvästi pienempi kuin muutaman viime vuoden talousarviossa. Talousarvioesityksen mukainen ydinkaupungin toimintakate on -645,9 miljoonaa euroa.
Koko kaupungin vuosikate on 42,2 miljoonaa euroa, kun se vuoden 2016 talousarviossa oli vain 19,9 miljoonaa euroa.
Perheiden palveluiden parantamiseksi lasten, nuorten ja perheiden palvelut
järjestellään uudelleen vuoden 2017 aikana. Palvelurakennetta edelleen kevennetään ja tilojen käyttöä tehostetaan.
Veroprosentteja ei nosteta, siten Kuopion kunnallisvero säilyy 20,5 prosentissa ja kiinteistöveroprosentit ennallaan.
Kilpailukykysopimuksen tavoitteena on sopeuttaa julkista taloutta, lisätä talouskasvua ja parantaa työllisyyttä. Kilpailukykysopimus pienentää kuntatyönantajan henkilöstömenoja, mutta vähentää samalla kaupungin saamaa
verorahoitusta. Tämän hetken arvion mukaan koko kaupungin säästövaikutus olisi yhteensä noin 14,3 miljoonaa euroa. Verotuloihin ja valtionosuuksiin
kilpailukykysopimuksen heikentävä vaikutus on arviolta noin 15 miljoonaa
euroa. Verotulomenetyksiä kuitenkin kompensoidaan valtion toimesta valtionosuuksissa noin 8 miljoonalla eurolla.
Nettoinvestoinnit ovat noin 51,1 miljoonaa euroa. Suuret investointitarpeet
selittyvät kaupungin myönteisellä väestökehityksellä ja uusien asunto- ja
elinkeinoalueiden avaamisella, mutta myös viime vuosien aikana toteutetulla
hyvin tiukalla investointiohjelmalla. Vuonna 1907 valmistuneen Kuopion
Museon peruskorjaus ja laajennus sisältyy talousarvioesitykseen investointikohteena. Parantuneesta vuosikatteesta huolimatta, tulorahoitus ei riitä kattamaan investointeja, vaan kaupunki joutuu rahoittamaan osan investoinneista lainanotolla. Talousarvioehdotuksen mukaan Kuopion lainakanta kasvaa nettomääräisesti noin 15 miljoonalla eurolla. Lainamäärän asukasta kohden vuoden 2017 arvioidaan olevan 2.946 euroa.
Investointiosaan vuonna 2017 sisältyy mm.



Nilsiän terveys- ja palvelukeskus, menot 2,7 milj. euroa
Nilsiän kirjaston peruskorjaus, tulot 0,247 milj. euroa ja menot 0,395
milj. euroa.

Juankosken kaupunki liittyy Kuopion kaupunkiin vuoden 2017 alusta lukien.
Kuopion kaupungin talousarvio vuodelle 2017 sekä vuosien 2017 – 2020
toiminta- ja taloussuunnitelma on ollut kaupunginhallituksen ensimmäisessä
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käsittelyssä 10.10.2016, kaupunginhallituksen toinen käsittely on 24.10.2016.
Kaupunginvaltuusto päättää lopullisesti talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 14.11.2016.
Valmistelija
Riitta Kokkonen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 044 718 2138

Talouspäällikkö Riitta Kokkonen
Neuvottelukunta merkitsee tiedoksi Kuopion kaupungin talousarvion 2017
sekä vuosien 2017 - 2020 toiminta- ja taloussuunnitelman esittelyn.

Päätös

Neuvottelukunta hyväksyi yksimielisesti talouspäällikön ehdotuksen.
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§ 43

Asianro 7092/12.03.00.01/2016

Vuoden 2016 Nilsiän kulttuuripalkinnon saajan nimeäminen

Nilsiän kaupunki on perustanut vuonna 2010 kulttuuripalkinnon. Palkinto
myönnetään sääntöjen mukaisesti nilsiäläistä kulttuuritoimintaa merkittävästi kehittäneelle yhteisölle tai yksityiselle henkilölle. Palkinto, joka on 500
euron stipendi, määräraha palkintoon on hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen talousarviossa.
Kulttuuripalkinnon ovat saaneet:







v. 2010 Nilsiän perinne- ja kulttuuriyhdistys
v. 2011 taikuripari Jorma ja Aino Airaksinen
v. 2012 Nilsiän Harrastajateatteri ry
v. 2013 kirjailija-toimittaja Antti Heikkinen
v. 2014 laulaja-laulunopettaja Matti Taskinen
v. 2015 lehtori Kalervo Kärki.

Nilsiän kulttuuripalkinnon saajalle palkinto luovutetaan Kuopion kaupungin
vuosipäivän juhlallisuuksien yhteydessä marraskuussa.

Valmistelija
Riitta Kokkonen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 044 718 2138

Talouspäällikkö Riitta Kokkonen
Neuvottelukunta nimeää vuoden 2016 kulttuuripalkinnon saajan.

Päätös

Neuvottelukunta nimesi vuoden 2016 kulttuuripalkinnon saajaksi Päivi Pentikäisen, perusteena hänen monivuotinen esiintyminen laulajana erilaisissa tilaisuuksissa ja menestyminen laulukilpailussa.
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§ 44

Asianro 480/00.02.03/2016

Nilsiä-neuvottelukunnalle tiedoksi saatettavat asiat
Osayhteisvaltuusto 10.10.2016, § 14; Nilsiän, Karttulan ja Maaningan vuokrataloyhtiöiden sulautuminen Niiralan Kulma Oy:öön. Sulautumiseen liittyen:
1. Kuopion kaupunki hyväksyy Karttulan Vuokratalot Oy:n, Kiinteistö Oy Nilsiän Vuokratalot ja Maaningan Vuokratalot Oy:n kaikkien lainojen siirtymisen Niiralan Kulma Oy:öön vastattavaksi sulautumisen seurauksena. 2. Kuopion kaupunki antaa suostumuksensa kaikkien kaupungin takaamien Karttulan Vuokratalot Oy:n, Kiinteistö Oy Nilsiän Vuokratalot ja Maaningan Vuokrahuoneistot Oy:n lainojen osalta siihen, että ko. yhtiöt sulautuvat Niiralan
Kulma Oy:öön ja että kaupungin takaukset ovat voimassa entisin ehdoin.
Osayhteisvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus 5.9.2016, § 257; Kangaslahden vesiosuuskunnan tarkistetun vesijohtoverkoston toiminta-alueen hyväksyminen. Kaupunkirakennelautakunta esitti kaupunginhallitukselle Kangaslahden vesiosuuskunnan tarkistetun vesijohtoverkoston toiminta-alueen hyväksymistä. Kangaslahden
vesiosuuskunta on esittänyt vesijohtoverkoston toiminta-alueen laajentumisen niille alueille, jonne vesijohtoverkosto on rakennettu osuuskunnan toimesta. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunkirakennelautakunnan esityksen.
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2017 avustusten hakeminen. Yleisavustukset on tarkoitettu liikuntajärjestöille, nuorisojärjestöille,
kulttuurijärjestöille ja –toimijoille, taiteijoiden työtila-auvstukset, asukas-,
lähiö- ja kyläyhdistyksille, eläkeläisjärjestöille, yleishyödyllisille yhdistyksille
sekä terveys- ja kansanterveysjärjestöille. Avustusten hakuaika päättyy
30.11.2016.
Valmistelija
Riitta Kokkonen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 044 718 2138

Talouspäällikkö Riitta Kokkonen
Neuvottelukunta merkitsee tiedoksi em. asiat.

Päätös

Neuvottelukunta hyväksyi yksimielisesti talouspäällikön ehdotuksen.

