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Kokoustiedot
Aika

07.11.2016 maanantai klo 16:00 - 19:20

Paikka

Valtuustotalo, valtuustosali, Suokatu 42

Saapuvilla olleet jäsenet
Markku Rossi, puheenjohtaja (Suomen Keskusta)
Sari Raassina, 1. varapuheenjohtaja (Kansallinen Kokoomus)
Irja Sokka, 2. varapuheenjohtaja (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Sirpa Alho-Törrönen (Kansallinen Kokoomus)
Iris Asikainen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Harri Auvinen (Vihreä liitto)
Marja Berg (Vihreä liitto), klo 16.00 - 17.45
Nelli Berg-Väänänen (Kansallinen Kokoomus)
Björn Cederberg (Suomen Kristillisdemokraatit)
Aleksi Eskelinen (Suomen Keskusta)
Pirjo Eskelinen (Perussuomalaiset)
Pirjo Hentelä-Aho (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Marja-Leena Hublin (Vihreä liitto)
Jorma Häiväläinen (Suomen Keskusta)
Pekka Kaartinen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Tiina Kaartinen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Hannu Kananen (Suomen Keskusta)
Pekka Kantanen (Kansallinen Kokoomus)
Veijo Karkkonen (Suomen Keskusta)
Kalevi Kauhanen (Kalevi Kauhasen valtuustoryhmä)
Kalle Keinänen (Vasemmistoliitto)
Rauno Kettunen (Suomen Keskusta)
Markku Kiljander (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Antti Kivelä (Suomen Keskusta)
Kimmo Kivelä (Perussuomalaiset), klo 16.00 - 19.00
Pentti Kolari (Vasemmistoliitto), varajäsen
Hilkka Kontiainen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Heimo Konttinen (Perussuomalaiset)
Allu Koskinen (Kansallinen Kokoomus)
Jaakko Kosunen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Sirpa Kulin (Perussuomalaiset)
Anton Laakso (Vihreä liitto), varajäsen, klo 17.45 – 19.20
Mikko Lankinen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Jouko Lösönen (Suomen Keskusta)
Heikki Mensonen (Suomen Keskusta)
Pekka Niiranen (Kansallinen Kokoomus)
Jarmo Nykänen (Suomen Keskusta)
Anna Olkkonen (Suomen Keskusta)
Marjatta Parviainen (Suomen Keskusta)
Anne Paulo-Tuovinen (Vihreä liitto)
Sakari Pentikäinen (Suomen Kristillisdemokraatit), varajäsen
Pirkko-Liisa Piironen (Kansallinen Kokoomus), varajäsen
Esa Pitkänen (Suomen Keskusta)
Pekka Pollari (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Jukka Pulkkinen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Pia Punkki (Perussuomalaiset)
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Varpu Puskala (Suomen Keskusta)
Ilkka Raninen (Kansallinen Kokoomus)
Saana Rantonen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Minna Reijonen (Perussuomalaiset)
Matti Romppanen (Suomen Keskusta), varajäsen
Pauli Ruotsalainen (Perussuomalaiset), klo 16.00 - 18.00
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
Markku Söderström (Vasemmistoliitto)
Tero Taipale (Kansallinen Kokoomus)
Veikko Tiihonen (Kansallinen Kokoomus)
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), klo 16.00 - 18.50
Eero Wetzell (Kansallinen Kokoomus)
Veera Willman (Vihreä liitto), varajäsen
Poissa olivat esteen ilmoittaen seuraavat jäsenet
Ari Antikainen
Isto Huttunen
Markku Huttunen
Atik Ismail
Riitta Korhonen
Sanna Mertanen
Krista Rönkkö
Pauli Tolonen, ei varajäsentä

-Pääkkönen Auli estynyt
-Pylkkönen Antti estynyt
-Tähtinen Aila estynyt
-Siidorow Aki estynyt

Puheenjohtaja oli kutsunut heidän tilalleen seuraavat esteettömät varajäsenet
Matti Romppanen
Teija Savolainen-Lipponen
Sakari Pentikäinen
Pentti Kolari
Pirkko-Liisa Piironen
Veera Willman
Matti Vanhanen
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Muut saapuvilla olleet
Petteri Paronen, kaupunginjohtaja
Jarmo Pirhonen, palvelualuejohtaja
Markku Tervahauta, palvelualuejohtaja
Pekka Vähäkangas, palvelualuejohtaja
Sirpa Lätti-Hyvönen, strategiajohtaja
Toni Vainikainen, talous- ja rahoitusjohtaja
Riitta Kokkonen, talouspäällikkö
Pirjo Salmelainen, talousarviopäällikkö
Kaisa-Maria Poikonen, rahoitussuunnittelija
Petri Kangasperko, kaupunginjohtaja
Tapani Laitinen, tarkastuspäällikkö
Jukka Torikka, tiedottaja
Heikki Vienola, kaupunginsihteeri
Asiat

pöytäkirjanpitäjä

20 - 26 §

Allekirjoitukset
Markku Rossi
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus

Heikki Vienola
pöytäkirjanpitäjä

Kuopiossa, kaupunginkansliassa 14.11.2016

Pirjo Eskelinen

Keijo Voutilainen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä
Kuopiossa, kaupunginkansliassa, 15.11.2016

Heikki Vienola
Pöytäkirjanpitäjä
Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 91 §:n mukaan ei kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 20 –22, 24 ja 26
osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Valitusosoitus
Pöytäkirjaan seuraava valitusosoitus §:ien 23 ja 25 osalta
liite K
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Käsitellyt asiat
Nro

§

Liite/
viite*

Otsikko

Sivu

1

20 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5

2

21 §

Pöytäkirjantarkastajat

6

3

22 §

1

Väliarvioinnin lausunto

7

4

23 §

2-4

Matkailukeskus Rauhalahti Oy:n osakkeiden myynti

8

5

24 §

5-8 *

Lausunto sote- ja maakuntauudistusta koskevaan hallituksen esitys-

11

luonnokseen
6

25 §

7

26 §

9-10

Vuoden 2017 tulovero- ja kiinteistöveroprosentit

16

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

19

ussuunnitelma

Muutoksenhaku
23 ja 25 §

Liite K kuntalain mukainen valitusosoitus

26
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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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21 §
Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus
Puheenjohtaja
Osayhteisvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan osayhteisvaltuuston pöytäkirjan.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Pirjo Eskelinen ja
Keijo Voutilainen.
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Tarkastuslautakunta

103 §

13.10.2016

§ 22

Asianro 3175/00.03.00/2016

Väliarvioinnin lausunto
Päätöshistoria
Tarkastuslautakunta 13.10.2016 103 §
Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen
Tarkastustoimi
Tarkastuslautakunnan väliarviointina annettava lausunto perustuu kaupungin
II osavuosikatsaukseen, elokuun kuukausiseurantaan ja lautakunnan työohjelman mukaisiin arviointikokouksiin.
Lausunnossaan tarkastuslautakunta käsittelee vuoden 2016 tavoitteiden toteutumista ja talouden kehittymistä sekä vuoden 2015 arviointikertomuksesta
annettuja vastineita.
Liitteet

3175/2016 Väliarvioinnin lausunto
Valmistelija
Tapani Laitinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 044 718 2808

Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta päättää antaa väliarvioinnin lausunnon. Lausunto lähetetään kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

1

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta

3175/2016 Väliarvioinnin lausunto

Osayhteisvaltuusto merkitsee asian tiedoksi.
Päätös

Osayhteisvaltuusto merkitsi asian yksimielisesti tiedoksi.
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§ 23

24.10.2016
Asianro 6887/02.05.05/2016

Matkailukeskus Rauhalahti Oy:n osakkeiden myynti
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 24.10.2016 314 §
Konserniohjausjohtaja Janne Airaksinen
Omistajaohjaus ja hankintojen koordinointi
Omistajaohjausjaosto päätti 7.9.2015, että Matkailukeskus Rauhalahti Oy:n
myyntiin liittyvää tarjouskilpailuaineistoa voidaan valmistella. Valmistelun
edetessä omistajaohjausjaosto esitti 8.2.2016 §:n 12 mukaisesti, että Matkailukeskus Rauhalahti Oy:n myynti hoidetaan neuvottelumenettelyllä. Asia käsiteltiin kaupunginhallituksessa 22.2.2016 § 59.
Matkailukeskus Rauhalahti Oy:n vuosittainen liikevaihto on noin 800 000
euroa. Kuopion kaupunki on vuokrannut yritykselle kahdella eri maanvuokrasopimuksella noin 24,1 ha maata ja noin 0,9 ha vesialueita. Vuokrasopimukset päättyvät vuosina 2022 ja 2037. Vuokra-alueilla on yhtiön omistuksessa
useita eri rakennuksia, näistä on laadittu erillinen arviokirja. Lisäksi yhtiö on
teettänyt rakennuksista kuntoarvion, jonka perusteella viiden vuoden korjausvelan arvioidaan olevan noin 231 000 euroa. Rauhalahden leirintäalue on
ollut valtakunnallisesti suosittu ja palkittu palvelukonsepti.
Myyntiä valmisteltiin kaksivaiheisesti siten, että aluksi Kuopion kaupunki
kartoitti lehti-ilmoituksella (HS 10. ja 17.4.2016 ja SS 10. ja 17.4.2016) Matkailukeskus Rauhalahti Oy:n osakkeiden ostamisesta kiinnostuneet tahot. Ilmoitus julkaistiin myös Kuopion Tilakeskuksen nettisivuilla 8.4.2016. Tämän jälkeen neuvotteluissa pyrittiin löytämään alueelle soveltuva toteuttamiskelpoinen kehittämissuunnitelma sekä riittävä kauppahinta.
Myyntiä valmisteli työryhmä, johon kuuluivat Unto Juutinen yritys- ja elinkeinopalvelusta, Toni Vainikainen talous- ja strategiapalvelusta, Seppo Jauhiainen maaomaisuuden hallintapalveluista ja Jouni Tiihonen Kuopion Tilakeskuksesta.
Neuvottelumenettelyyn ilmoittautui seitsemän henkilöä tai yritystä. Ilmoittautuneilta tahoilta pyydettiin 14.6.2016 ostotarjoukset, lisätietoja ja selvityksiä. Tarjoukset saatiin neljältä henkilöltä tai yritykseltä. Työryhmä haastatteli
kaikki tarjouksen tehneet, jonka jälkeen tarjouksen tehneiltä pyydettiin
2.9.2016 lisätarjous teatteriareenan rakennelmista. Ostotarjous saatiin kahdelta tarjoajalta ja yhden hyväksyntä siitä, että teatteriareena sisältyy kauppaan ja vuokrattuun maa-alueeseen.
Työryhmä arvioi tarjoukset. Haastattelujen ja tarjotun kauppahinnan lisäksi
valintakriteereinä olivat muun muassa suunniteltujen investointien sisältö ja
määrä sekä ostajan liiketoimintasuunnitelma. Lisäksi työryhmä perehtyi tarjouksen antaneiden taloudellisiin taustoihin ja yhteistoimintaverkostoihin.
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Työryhmän näkemyksen mukaan Suomi Camping Oy täyttää parhaiten valintakriteerit. Yritys on valtakunnallisesti merkittävä alan toimija. Yrityksen investointisuunnitelma on luotettava ja kauppahinta on korkein sisältäen myös
lisätarjouspyynnön. Esitetyn liiketoimintasuunnitelman toteutuminen varmistaa vähintään nykyisenlaajuisen toiminnan, asianmukaisen palvelutason
ja toiminnan kehittymisen.
Kiinteistökehitysasiantuntija Jouni Tiihonen esitteli Matkailukeskus Rauhalahti Oy:n osakkeiden myyntivalmistelun etenemistä Kuopion kaupungin
omistajaohjausjaostossa 3.10.2016. Tuolloin asia päätettiin viedä kaupunginhallituksen kautta valtuuston päätettäväksi siten, että asia käsitellään valtuustossa marraskuussa 2016. Omistajaohjausjaosto ohjeisti Jouni Tiihosta valmistelemaan asiaa edelleen niin, että asiakokonaisuuteen liitetään Teatteriareenan kauppa Kuopion kaupungin ja Matkailukeskus Rauhanlahti Oy:n
kesken kauppahinnan ollessa 100 000 euroa.
Matkailukeskus Rauhalahti Oy:n hallitus hyväksyi teatteriareenan kaupan kokouksessaan 19.10.2016.
Esitys

Esitän, että kaupunginhallitus hyväksyy, että
-

Kuopion kaupunki myy Matkailukeskus Rauhalahti Oy:n vuokra-alueella
sijaitsevat teatteriareenan rakennelmat Matkailukeskus Rauhalahti Oy:lle
sadan tuhannen (100 000) euron kauppahinnalla liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin ja edelleen

-

hyväksyy ja esittää edelleen osayhteisvaltuuston hyväksyttäväksi, että
Kuopion kaupunki myy Matkailukeskus Rauhalahti Oy:n osakkeet Suomi
Camping Oy:lle neljänsadan kahdeksankymmenentuhannen
(480 000)euron kauppahinnalla liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin
ehdoin
Kauppakirjoihin voidaan tehdä teknisiä muutoksia kansliatoimenpitein.

Vaikutusten arviointi

Vaikutusten ennakkoarviointi on liitteenä.

Liitteet

6887/2016 Kauppakirjaluonnos, Matkailukeskus Rauhalahti Oy:n osakkeet
6887/2016 Kauppakirjaluonnos, kesäteatterirakennus
6887/2016 Matkailukeskus Rauhalahti Oy:n osakkeiden myynti, vaikutusten ennakkoarviointi
Valmistelija
Jouni Tiihonen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. 044 718 5141

Asiakirjoissa ovat:
-

Suomi Camping Oy:n ostotarjous, Matkailukeskus Rauhalahti Oy:n osakkeet
Maanvuokrasopimus 13.9.2012
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Päätösehdotus

Maanvuokrasopimusluonnos 30.6.2016
Arviokirja, Rauhalahden leirintäalue
Arviokirja, kesäteatteriareena

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas
Kaupunginhallitus hyväksyy konserniohjausjohtajan esityksen.

Päätös

Merkittiin, että esittelijänä asiakohdassa toimi kaupunginjohtaja Petteri Paronen.
Kiinteistökehitysasiantuntija Jouni Tiihonen oli kokouksessa kuultavana
asiakohdassa. Tiihonen poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.

Liitteet

2
3
4

6887/2016 Kauppakirjaluonnos, Matkailukeskus Rauhalahti Oy:n osakkeet
6887/2016 Kauppakirjaluonnos, kesäteatterirakennus
6887/2016 Matkailukeskus Rauhalahti Oy:n osakkeiden myynti, vaikutusten ennakkoarviointi

Valtuuston asiakirjoissa ovat:
Päätösehdotus

Suomi Camping Oy:n ostotarjous, Matkailukeskus Rauhalahti Oy:n osakkeet
Maanvuokrasopimus 13.9.2012
Maanvuokrasopimusluonnos 30.6.2016
Arviokirja, Rauhalahden leirintäalue
Arviokirja, kesäteatteriareena

Kaupunginhallitus
Osayhteisvaltuusto päättää, että Kuopion kaupunki myy Matkailukeskus Rauhalahti Oy:n osakkeet Suomi Camping Oy:lle neljänsadan kahdeksankymmenentuhannen (480 000)euron kauppahinnalla liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin.
Kauppakirjaan voidaan tehdä teknisiä muutoksia kansliatoimenpitein.

Päätös

Osayhteisvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.
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§ 24

Asianro 6246/03.00/2016

Lausunto sote- ja maakuntauudistusta koskevaan hallituksen esitysluonnokseen
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 24.10.2016 315 §
Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö ovat lähettäneet kunnille, kuntayhtymille ja muille keskeisille toimijoille sote- ja maakuntauudistusta koskevan hallituksen esitysluonnoksen lausunnolle 31. elokuuta. Esitysluonnokseen sisältyvät keskeiset lait ovat maakuntalaki, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, voimaanpanolaki, maakuntien rahoituslaki ja
kuntien peruspalvelujen valtionosuuslaki.
Hallituksen esityksen tarkoituksena on perustaa uudet maakunnat 1.7.2017
alkaen ja säätää niiden hallinnosta ja taloudesta. Lisäksi tarkoituksena on siirtää sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu kunnilta maakunnille
1.1.2019 sekä säätää maakuntien rahoituksesta, rahoituksen keräämisen veroperusteista, uudesta kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmästä, uudistuksen voimaanpanosta, henkilöstön asemasta ja omaisuusjärjestelyistä.
Esitysluonnokseen sisältyvät myös alustavat kuntakohtaiset laskelmat uudistusten kuntatalousvaikutuksista.
Esitysluonnosta koskevat kommentit tulee jättää sosiaali- ja terveysministeriöön viimeistään 9.11.2016. Kommentit kerätään sähköisellä kyselylomakkeella. Annetut vastaukset ovat julkisia.
Viiteaineistona jaetaan sote- ja maakuntauudistusta koskeva diasarja hallituksen esitysluonnoksesta sekä Kuntaliiton lausuntoluonnos.
Liitteenä jaetaan kaupungin lausuntoluonnos.
Lisätietoa sote- ja maakuntauudistuksesta löytyy osoitteesta:
http://alueuudistus.fi

Liitteet

6246/2016 Kuopion kaupunki lausuntoluonnos SOTE- ja maakuntauudistus

Viiteaineisto

6246/2016 Sote- ja maakuntauudistuksen yleisesittely syyskuu 2016
6246/2016 Lausuntoluonnos Kuntaliitto
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Valmistelijat
Petteri Paronen
Markku Tervahauta
Markku Mattila
Sirpa Lätti-Hyvönen
Heikki Vienola
Jarmo Pirhonen
Pekka Vähäkangas
Toni Vainikainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. 017 18 2001
puh. 017 18 2791
puh. 044 718 2231
puh. 044 718 2132
puh. 044 718 2021
puh. 017 18 2790
puh. 017 18 2792
puh. 044 718 2811

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas
Kaupunginhallitus esittää osayhteisvaltuustolle liitteenä olevan lausunnon
hyväksyttäväksi.

Päätös

Merkittiin, että esittelijänä asiakohdassa toimi kaupunginjohtaja Petteri Paronen.
1. Keskustelun kuluessa jäsen Erkki Virtanen teki seuraavan sisältöisen muutosesityksen liitteenä olevaan lausuntoon:
"Kysymys 3.
Lisätään ensimmäisen kappaleen loppuun: Myös maakunnan palvelulaitoksessa ja yhtiöissä on taattava kansanvaltainen osallistuminen päätöksentekoon."
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti jäsen Erkki Virtasen tekemän muutosesityksen.
2. Keskustelun kuluessa jäsen Erkki Virtanen teki seuraavan sisältöisen muutosesityksen liitteenä olevaan lausuntoon:
"Kysymys 7.
Lisätään loppuun: Maakunnan palvelulaitosta ja yhtiöitä koskevat pykälät on
poistettava järjestämislakiesityksestä."
Esitystä ei kannatettu, joten puheenjohtaja totesi esityksen rauenneeksi.
3. Keskustelun kuluessa jäsen Erkki Virtanen teki seuraavan sisältöisen muutosesityksen liitteenä olevaan lausuntoon:
"Kysymys 8.
Lisätään: Maakunnille tulee turvata mahdollisuus rahoittaa osa kuluistaan
maakuntaverolla."
Esitystä ei kannatettu, joten puheenjohtaja totesi esityksen rauenneeksi.
4. Keskustelun kuluessa jäsen Erkki Virtanen teki seuraavan sisältöisen muutosesityksen liitteenä olevaan lausuntoon:
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"Kysymys 10.
Poistetaan keskimmäinen kappale."
Esitystä ei kannatettu, joten puheenjohtaja totesi esityksen rauenneeksi.
5. Keskustelun kuluessa jäsen Erkki Virtanen teki seuraavan sisältöisen muutosesityksen liitteenä olevaan lausuntoon:
"Kysymys 12.
Lisätään virkkeen ”Palvelutuotannon rakenteellisen integraation (…) tavoitteesta näytetään esityksessä luovutun” jälkeen virke ”Tämä on vastoin soteuudistuksen yhtä keskeisintä tavoitetta”.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti jäsen Erkki Virtasen tekemän muutosesityksen.
6. Keskustelun kuluessa jäsen Erkki Virtanen teki seuraavan sisältöisen muutosesityksen liitteenä olevaan lausuntoon:
"Kysymys 14.
Muutetaan vaihtoehto b vaihtoehto c:ksi."
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti jäsen Erkki Virtasen tekemän muutosesityksen.
7. Keskustelun kuluessa jäsen Erkki Virtanen teki seuraavan sisältöisen muutosesityksen liitteenä olevaan lausuntoon:
"Kysymys 15.
Muutetaan vaihtoehto b vaihtoehto d:ksi ja poistetaan ensimmäinen kappale."
Esitystä ei kannatettu, joten puheenjohtaja totesi esityksen rauenneeksi.
Puheenjohtaja totesi tämän jälkeen, että kaupunginhallitus on hyväksynyt
kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen kaupunginhallituksen tekemin
muutoksin.

Liitteenä jaetaan päivitetty lausuntoluonnos SOTE- ja maakuntauudistuksesta, missä on huomioitu kaupunginhallituksen kokouksessaan 24.10.2016 tekemät muutokset.
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Liitteet

5
6
7
8

6246/2016 Päivitetty lausuntoluonnos Kuopion kaupunki SOTE- ja
maakuntauudistus
6246/2016 Äänestystulos 1, osayhteisvaltuusto 7.11.2016
6246/2016 Äänestystulos 2, osayhteisvaltuusto 7.11.2016
6246/2016 Äänestystulos 3, osayhteisvaltuusto 7.11.2016

Viiteaineisto

1
2

6246/2016 Sote- ja maakuntauudistuksen yleisesittely syyskuu 2016
6246/2016 Lausuntoluonnos Kuntaliitto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Osayhteisvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan lausunnon.

Päätös

1. Keskustelun kuluessa valtuutettu Erkki Virtanen teki valtuutettujen Markku
Kiljander ja Markku Söderström kannattamana seuraavan sisältöisen muutosehdotuksen:
"Kysymys 7.
Lisätään loppuun: Maakunnan palvelulaitosta ja yhtiöitä koskevat pykälät on
poistettava järjestämislakiesityksestä."
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa
siten, että ne, jotka ovat kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen kannalla
äänestävät JAA ja ne, jotka ovat valtuutettu Erkki Virtasen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin yhden valtuutetun
poissa ollessa 51 jaa-ääntä ja 20 ei-ääntä, joten osayhteisvaltuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen. Liite 6.
2. Keskustelun kuluessa valtuutettu Erkki Virtanen teki valtuutettu Markku
Söderströmin kannattamana seuraavan sisältöisen muutosehdotuksen:
"Kysymys 8.
Lisätään: Maakunnille tulee turvata mahdollisuus rahoittaa osa kuluistaan
maakuntaverolla."
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa
siten, että ne, jotka ovat kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen kannalla
äänestävät JAA ja ne, jotka ovat valtuutettu Erkki Virtasen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin yhden valtuutetun
poissa ollessa 57 jaa-ääntä ja 14 ei-ääntä, joten osayhteisvaltuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen. Liite 7.
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3. Keskustelun kuluessa valtuutettu Erkki Virtanen teki valtuutettujen Markku Kiljander ja Markku Söderström kannattamana seuraavan sisältöisen
muutosehdotuksen:
"Kysymys 15.
Muutetaan vaihtoehto b vaihtoehto d:ksi ja poistetaan ensimmäinen kappale."
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa
siten, että ne, jotka ovat kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen kannalla
äänestävät JAA ja ne, jotka ovat valtuutettu Erkki Virtasen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin yhden valtuutetun
poissa ollessa 51 jaa-ääntä ja 20 ei-ääntä, joten osayhteisvaltuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen. Liite 8.
Osayhteisvaltuusto oli siten hyväksynyt kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.
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§ 25

Asianro 7143/02.03.01/2016

Vuoden 2017 tulovero- ja kiinteistöveroprosentit
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 24.10.2016 322 §
Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen
Talous- ja strategiapalvelu
Verotusmenettelystä annetun lain mukaan kunnan on ilmoitettava verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus. Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön
tarkkuudella. Jos ilmoitusta ei ole annettu määräajassa, verotuksessa voidaan
noudattaa edellisen vuoden tuloveroprosenttia.
Kiinteistöverolain mukaan kunnanvaltuusto päättää kunnassa sovellettavat
kiinteistö-veroprosentit laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain
etukäteen samalla kun se vahvistaa tuloveroprosentin. Kiinteistövero on kiinteistön arvon perusteella kunnalle vuosittain suoritettava vero. Kiinteistövero
koskee kaikkia kiinteistöjä lukuun ottamatta metsiä ja maatalousmaita. Verottomia ovat myös eräät yleiset alueet kuten kadut ja torit. Kiinteistöveroprosentit ilmoitetaan verohallitukselle samalla kuin tuloveroprosentti eli viimeistään marraskuun 17. päivänä.
Laissa määritellyt kiinteistöveroprosenttien rajat ovat seuraavat:
-

-

yleinen kiinteistöveroprosentti
0,80 % - 1,55 %
vakituiseen asumiseen käytettävä rakennus 0,39 % - 0,90 %
muuhun asumiseen kuin vakituiseen asumiseen käytetty rakennus, enintään 1,0 % suurempi kuin vakituisen asuinrakennuksen
vero - % tai mikäli yleinen kiinteistö-vero - % on tätä suurempi,
niin enintään yleisen kiinteistövero - %:n suuruinen
voimalaitosrakennus ja -rakennelma
enintään 3,10 %
rakentamaton rakennuspaikka
1,00 % - 4,00 %

Lain mukaan kunnanvaltuusto voi määrätä yleishyödylliselle yhteisölle erillisen kiinteistöveroprosentin.
Hallitus on päättänyt syksyn 2016 budjettiriihessä lisämuutoksista kiinteistöverotukseen. Hallituksen esitys käsitellään eduskunnassa lokakuussa 2016 ja
vahvistetaan näillä näkymin marraskuussa 2016 ennen kuin kuntien on ilmoitettava veroprosenttinsa Verohallinnolle. Uudessa hallituksen esityksessä, joka on tulossa voimaan vero-vuodelle 2017, esitetään lisäkorotuksia yleisen ja
vakituisen asuinrakennuksen vero-prosenttien alarajoihin. Esityksen mukaan
yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluväli olisi 0,93 – 1,80 % ja vakituisen
asuinrakennuksen vaihteluväli 0,41 – 0,90 %.
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Kuopion kaupunginvaltuuston päättämä tuloveroprosentti on 20,5 vuodesta
2014 alkaen.
Kiinteistöveroprosentit ovat Kuopiossa olleet vuodesta 2013 lukien seuraavat:
-

yleinen kiinteistöveroprosentti
vakituiseen asumiseen käytettävä rakennus
muu kuin vakituinen asuinrakennus
voimalaitosrakennus
rakentamaton rakennuspaikka

1,30 %
0,52 %
1,10 %
2,50 %
3,00 %

Kaupunginvaltuusto ei ole määrännyt yleishyödyllisille yhteisöille erillistä
kiinteistöveroprosenttia, koska sen määrääminen ei ole kaupungin näkökulmasta tarkoituksenmukaista. Verohuojennusta on mahdollista hakea verohallinnosta.
Merkitään, että vuoden 2017 talousarvion valmistelun lähtökohtana on ollut,
että tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit pidetään kuluvan vuoden tasolla. Veroprosenttien säilyttäminen ennallaan edellyttää, että käyttötalouden
menokasvua pystytään hillitsemään ja taloutta tervehdyttävät toimenpiteet
saadaan toteutettua suunnitellusti.
Vaikutusten arviointi

Merkitään, että asia on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali.
Valmistelija
Pirjo Salmelainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 017 18 2807

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas
Kaupunginhallitus esittää osayhteisvaltuustolle, että Kuopion vuoden 2017
- tuloveroprosentti on 20,5 %
- kiinteistöveroprosentit:
o yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30 %
o vakituiseen asumiseen käytettävä rakennus 0,52 %
o muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,10 %
o voimalaitosrakennus 2,50 %
o rakentamaton rakennuspaikka 3,0 %
- yleishyödyllisille yhteisöille ei määrätä erillistä kiinteistöveroprosenttia.

Päätös

Merkittiin, että esittelijänä asiakohdassa toimi kaupunginjohtaja Petteri Paronen.
Merkittiin, että henkilöstöjohtaja Markku Mattila, talous- ja rahoitusjohtaja
Toni Vainikainen, talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen, taloussuunnittelija
Riitta Puustinen ja talous- ja rahoitussuunnittelija Kaisa-Maria Poikonen saapuivat kokoukseen asiakohdan käsittelyn aikana.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.
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Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Osayhteisvaltuusto päättää, että Kuopion vuoden 2017
- tuloveroprosentti on 20,5 %
- kiinteistöveroprosentit:
o yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30 %
o vakituiseen asumiseen käytettävä rakennus 0,52 %
o muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,10 %
o voimalaitosrakennus 2,50 %
o rakentamaton rakennuspaikka 3,0 %
- yleishyödyllisille yhteisöille ei määrätä erillistä kiinteistöveroprosenttia.

Päätös

Osayhteisvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.
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§ 26

Asianro 3582/02.02.00/2016

Vuoden 2017 talousarvio sekä vuosien 2017 - 2020 toiminta- ja taloussuunnitelma
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 24.10.2016 323 §
Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen
Talous- ja strategiapalvelu
Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon
kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen
yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai
useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa
ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä.
Talousarviossa on käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa.
Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla
näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.
Kaupunginjohtajan talousarvioesitys ei sisällä yhteistoimintalain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettuja toimenpiteitä.
Valmistelija
Pirjo Salmelainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 017 18 2807
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Liitteet

Päätösehdotus

3582/2016 Kaupungin yhteistyötoimikunnan päätös 13.10.2016 § 30
liitteineen
3582/2016 Talousarvion korjaussivut, kh. 24.10.2016
3582/2016 Talousarvion korjaussivu / Tilakeskus, kh. 24.10.2016
Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas
1. Kaupunginhallitus esittää osayhteisvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden
2017 talousarvion ja vuosien 2018 - 2020 taloussuunnitelman siihen liittyvine
tavoitteineen, yleis- ja erityisperusteluineen sekä sitovuus- ja toimintaohjeineen. Talousarvioesitys ei sisällä yhteistoimintalain 4 § 2 momentissa tarkoitettuja toimenpiteitä.
2. Talousarviossa annetaan valtuutus jatkaa jo aloitetut mutta tilinpäätöksessä 2016 keskeneräisiksi todettavat investointihankkeet vuodelle 2016 kohteeseen varatun määrärahan puitteissa, vaikka hankkeeseen ei vuoden 2017 talousarviossa olisi määrärahaa. Tarvittavat talousarviomuutokset tuodaan valtuuston käsiteltäväksi vuoden 2017 aikana.
3. Osayhteisvaltuusto antaa kaupunginhallitukselle valtuuden käynnistää uusia yritystilojen ja – alueiden rakentamis- ja ostohankkeita kokonaiskustannusarvioltaan 5 milj. euron rajaan saakka. Mahdolliset hankkeet tuodaan valtuuston käsiteltäväksi talousarviomuutoksina.
4. Osayhteisvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa talousarvion rahoitusosan sitovien erien osoittamissa rajoissa.
Lisäksi valtuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään lainojen nettomuutoksen sillä määrällä, millä talousarvioon sisältymättömiä yritystilojen
rakentamis- ja ostohankkeiden edellyttämiä toimenpiteitä toteutetaan käynnistämisvaltuuden puitteissa talousarviovuoden aikana.
5. Osayhteisvaltuusto oikeuttaa talous- ja rahoitusjohtajan nostamaan tilapäisluottoa enintään 50 milj. euroa maksuvalmiuden turvaamiseksi.
6. Osayhteisvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen tekemään tarpeelliset
lainasalkun korkoriskiltä suojautumistoimenpiteet siten, että lainasalkun kokonaismäärään suhteutettu suojausaste on taloussuunnitelmakauden aikana
kunkin vuoden viimeisen päivän tarkastelutilanteessa enintään 80 %. Suojausasteen laskennassa huomioidaan sekä kiinteäkorkoisten lainasopimusten
että johdannaissopimusten, joilla yksittäisen lainan tai lainasalkun korkoprofiilia muutetaan kiinteän koron tyyppiseksi, suhde lainasalkun kulloiseenkin
kokonaismäärään. Johdannaissopimuksia voidaan tehdä koronvaihto-, korkokatto- ja korkolattiasopimuksina sekä korkoputkisopimuksina.
Talous- ja strategiapalvelu oikeutetaan korjaamaan kirjoitusvirheet ja tekemään tekstiin teknisluontoisia korjauksia.

Päätös

Merkittiin, että esittelijänä asiakohdassa toimi kaupunginjohtaja Petteri Paronen.
Merkittiin, että asiakohta käsiteltiin kokouksessa viimeisenä asiakohtana.
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Merkittiin, että varajäsen Tiina Kaartinen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana ja että jäsen Neeta Röppänen saapui hänen tilalleen kokoukseen.
Merkittiin, että kokoukseen osallistuville jaettiin korjaussivut (liitteet 13-14)
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017–2020 taloussuunnitelman.
1. Keskustelun kuluessa jäsen Nelli Berg-Väänänen teki seuraavan sisältöisen
muutosesityksen:
”sivu 13
kohta 1.1.4 Hyvinvointi
kohtaan 1. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi lisääntyy
lisätään kohta
• edistetään lapsiperheiden yhteisöllisyyttä ja ennaltaehkäistään lasten ja
nuorten yksinäisyyttä.”
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti jäsen Nelli Berg-Väänäsen tekemän
muutosesityksen.
2. Keskustelun kuluessa jäsen Erkki Virtanen teki jäsen Minna Reijosen kannattamana seuraavan sisältöisen muutosesityksen:
”Sivu 28 Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät palvelut
sivu 29 ylin laatikkorivi, kolmas laatikko sekä vastaava laatikko sivuilla 75, 86,
124 ja 134:
Lisätään ensimmäisen virkkeen jälkeen virke: ” Samalla huolehditaan, ettei
valinnanvapauden lisäys johda eriarvoisuuden kasvuun.”
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa
siten, että ne, jotka ovat kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat jäsen Erkki Virtasen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Nimenhuutoäänestyksellä suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä
(Berg-Väänänen, Kantanen, Rytsy, Saukko, Tolppanen ja Toppinen) ja 5 eiääntä (Auvinen, Pulkkinen, Reijonen, Röppänen ja Virtanen), joten kaupunginhallitus oli hyväksynyt kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen.
3. Keskustelun kuluessa jäsen Erkki Virtanen teki jäsen Minna Reijosen kannattamana seuraavan sisältöisen muutosesityksen:
”Sivu 29 Tasapainoinen talous
sivu 30 alempi laatikkorivi, kolmas laatikko sekä vastaava laatikko sivuilla sekä vastaavaan laatikkoon sivuilla 95, 112 ja 135:
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Lisätään virke: "Vain sellaiset helpotukset otetaan käyttöön, jotka eivät kohtuuttomasti heikennä kuntalaisten palveluja ja yhdenvertaisuutta."
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa
siten, että ne, jotka ovat kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat jäsen Erkki Virtasen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Nimenhuutoäänestyksellä suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä
(Auvinen, Berg-Väänänen, Kantanen, Pulkkinen, Rytsy, Röppänen, Saukko,
Tolppanen ja Toppinen) ja 2 ei-ääntä (Reijonen ja Virtanen), joten kaupunginhallitus oli hyväksynyt kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen.
4. Keskustelun kuluessa jäsen Erkki Virtanen teki seuraavan sisältöisen muutosesityksen:
”Sivu 30 Liikelaitosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien palvelukyky ja kustannustehokkuus
Sivu 30 kolmanneksi alin kappale:
Poistetaan virke ”Omistajapolitiikan näkökulma on pitkälti taloudellinen ja
sen kautta asetetaan myös tuotto- ja muut tavoitteet.”
Esitystä ei kannatettu, joten puheenjohtaja totesin esityksen rauenneeksi.
5. Keskustelun kuluessa jäsen Minna Reijonen teki seuraavan sisältöisen
muutosesityksen:
”sivu 46
kohta 1.4.2 Toimintatuotot ja toimintakulut
Lisätään kappaleeseen lause: Asiakastaksoissa jatketaan alueellisten vyöhykehinnoittelun eteenpäin vientiä.”
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti jäsen Minna Reijosen tekemän
muutosesityksen.
6. Keskustelun kuluessa jäsen Nelli Berg-Väänänen teki seuraavan sisältöisen
muutosesityksen:
”sivu 72
Lähidemokratia
Pitäjäraati-lauseen perään lisätään lause:
Vuonna 2017 lähidemokratiatyötä jatketaan, jotta tulevaisuudessa Kuopiolla
on yhtenäinen koko kaupungin kattava lähidemokratiamalli.”
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti jäsen Nelli Berg-Väänäsen tekemän
muutosesityksen.
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7. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti tehdä seuraavan muutoksen
”sivu 72
Toiminnan painopisteiden vaikutukset osaamis- ja henkilöstötarpeeseen
Viimeinen kappale
Poistetaan sivulause:”…, mikäli määrärahat sen sallivat.” ja korvataan se sivulauseella: ”myönnettyjen määrärahojen puitteissa.”
8. Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Pekka Kantanen teki seuraavan sisältöisen muutosesityksen:
”sivu 121
Toiminnan painopisteet
poistetaan toisesta kappaleesta lause:” Omaishoidossa tuen myöntämiskriteerejä joudutaan tarkastelemaan uudelleen koska budjettivaraus ko. tukeen on
pienenemässä edellisvuoden tasolta n. 28 % eli n. 135.000 €.”
ja lisätään lause
”Omaishoidon määrärahat pidetään ennallaan.”
(vastaava summa lisätään toimintakuluihin)”
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtaja Pekka Kantasen tekemän muutosesityksen.
9. Keskustelun kuluessa jäsen Erkki Virtanen teki jäsen Minna Reijosen kannattamana seuraavan sisältöisen muutosesityksen:
”sivu 121
Toiminnan painopisteet
Lisätään virke: ”Vahvistetaan lastensuojelun ja vanhuspalvelujen henkilöstövoimavaroja 500 000 eurolla.”
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa
siten, että ne, jotka ovat kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat jäsen Erkki Virtasen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Nimenhuutoäänestyksellä suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä
(Auvinen, Berg-Väänänen, Kantanen, Pulkkinen, Rytsy, Röppänen, Saukko,
Tolppanen ja Toppinen) ja 2 ei-ääntä (Reijonen ja Virtanen), joten kaupunginhallitus oli hyväksynyt kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen.
10. Keskustelun kuluessa jäsen Minna Reijonen teki seuraavan sisältöisen
muutosesityksen:
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”sivu 146
Sivun ylälaidasta poistetaan teksti luottamushenkilöiden palkkioiden korotusvarauksen osalta sekä valtuustoryhmien tukemisen osalta. Samalla korjataan summa taulukosta edellistä vastaavaksi.”
Esitystä ei kannatettu, joten puheenjohtaja totesi esityksen rauenneeksi.
Puheenjohtaja totesi tämän jälkeen, että vuoden 2017 talousarvio sekä vuosien 2017–2020 toiminta- ja taloussuunnitelma on tullut kaupunginhallituksen
osalta käsitellyksi kaupunginhallituksen tekemin muutoksin ja että kaupunginhallitus on muilta osin hyväksynyt kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus esittää vuoden 2017 talousarvion sekä vuosien 2017–2020
toiminta- ja taloussuunnitelman osayhteisvaltuuston hyväksyttäväksi.
Toni Vainikainen, Pirjo Salmelainen, Riitta Puustinen, Kaisa-Maria Poikonen
ja Markku Mattila poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.

Valmistelija
Pirjo Salmelainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Liitteet

Päätösehdotus

puh. +358 017 18 2807
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3582/2016 Kaupunginhallituksen esitys vuoden 2017 talousarvioksi ja
toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2017 - 2020
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3582/2016 Kaupungin yhteistyötoimikunnan päätös 13.10.2016 § 30
liitteineen

Kaupunginhallitus
Osayhteisvaltuusto hyväksyy vuoden 2017 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2017 - 2020.
Puheenjohtaja ehdottaa, että asian käsittelyjärjestys olisi seuraava:
- kaupunginjohtaja käyttää asiasta esittelypuheenvuoron
- kaupunginhallituksen puheenjohtaja käyttää asiasta puheenvuoron
- valtuustoryhmien edustajat käyttävät ryhmäpuheenvuorot
- käydään yleiskeskustelu.
Lisäksi puheenjohtaja ehdottaa, että asia käsiteltäisiin mahdollisine muutosehdotuksineen ja äänestyksineen seuraavassa osayhteisvaltuuston kokouksessa 14.11.2016.
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Päätös

Osayhteisvaltuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan tekemät ehdotukset asian käsittelyjärjestykseksi.
Kaupunginjohtaja Petteri Paronen käytti ensin asiaan liittyvän puheenvuoron.
Tämän jälkeen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Kantanen käytti
asiaan liittyvän puheenvuoron. Valtuustoryhmien puheenjohtajat käyttivät
tämän jälkeen ryhmäpuheenvuorot ryhmien suuruusjärjestyksessä.
Merkittiin, että valtuutettu Marja Berg poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana ja että hänen tilalleen kokoukseen saapui varavaltuutettu Anton
Laakso.
Merkittiin, että valtuutetut Pauli Ruotsalainen, Mika Wallius ja Kimmo Kivelä
poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana ja ettei heidän tilalleen
kokoukseen saapunut varavaltuutettuja.
Keskustelun jälkeen osayhteisvaltuusto merkitsi asian yksimielisesti tiedoksi
ja päätti jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessaan 14.11.2016.
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Liite K kuntalain mukainen valitusosoitus (23 ja 25 §)
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.

