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Kokoustiedot
Aika

23.01.2017 maanantai klo 14:00 - 16:40

Paikka

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Saapuvilla olleet jäsenet
Pekka Kantanen, puheenjohtaja
Leila Savolainen, 1. varapuheenjohtaja
Neeta Röppänen, 2. varapuheenjohtaja
Harri Auvinen
Nelli Berg-Väänänen
Jukka Pulkkinen
Minna Reijonen
Hetti Rytsy
Tapio Tolppanen
Taisto Toppinen
Erkki Virtanen, klo 14.50-16.40, §:t 32-37
Muut saapuvilla olleet
Petteri Paronen, kaupunginjohtaja
Jarmo Pirhonen, palvelualuejohtaja
Pekka Vähäkangas, palvelualuejohtaja
Markku Tervahauta, palvelualuejohtaja
Markku Rossi
Sari Raassina
Irja Sokka
Kirsi Soininen, markkinointijohtaja
Sirpa Lätti-Hyvönen, strategiajohtaja
Olli-Pekka Ryynänen
Antti Kivelä
Ate Savolainen
Salme Harjunen
Sylvi Kananen
Sami Räsänen
Tiina Kaartinen
Veikko Tiihonen
Risto Asikainen
Marjatta Parviainen
Arja Hiltunen
Mari Antikainen, perusturvajohtaja
Mikko Korhonen, kuntoutusjohtaja
Jari Saarinen, terveysjohtaja
Arja Matsi, talouspäällikkö
Timo Kiviluoma, talouspäällikkö
Terttu Ruotsalainen, henkilöstö- ja hallintopäällikkö
Heikki Vienola, kaupunginsihteeri
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Asiat

30 - 37 §

Allekirjoitukset
Pekka Kantanen
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus

Heikki Vienola
pöytäkirjanpitäjä

Kuopiossa, kaupunginhallituksen kokoushuoneessa, 30.1.2017.

Neetä Röppänen

Taisto Toppinen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä
Kuopiossa, kaupunginkansliassa, 31.1.2017.

Heikki Vienola
Pöytäkirjanpitäjä
Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 91 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 30-33 ja 36-37 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.
Pöytäkirjaan liitetään valitusosoitukset §:ien 34 -35 osalta
liite B
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Käsitellyt asiat
Nro

§

Liite/
viite*

Otsikko

Sivu

1

30 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4

2

31 §

Pöytäkirjantarkastajat

5

3

32 §

1*

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueen käyttösuunnitelmat
2017

6

4

33 §

2*

Riuttalan Talonpoikaiskulttuurin suojelusäätiön kassalainan takaisinmaksu

9

5

34 §

3-4

Oikaisuvaatimus/Maaseuturakentamisen periaatteet

11

6

35 §

5*

Oikaisuvaatimus / tapahtumatuki / SnowCross-kilpailu

13

7

36 §

6

Valtuustoaloite / harrastustakuu - jokaiselle lapselle vähintään yksi
harrastus

14

8

37 §

*

Kh:n tiedonantoja

17

Liite B kuntalain mukainen valitusosoitus

19

Muutoksenhaku
34-35 §
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30 §
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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Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Neeta Röppänen ja
Taisto Toppinen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti jäsenet Neeta Röppänen ja
Taisto Toppinen.
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§ 32

Asianro 286/02.02.02/2017

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueen käyttösuunnitelmat 2017

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 16.1.2017 § 19
Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen
Strategia ja kehittäminen
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 14.11.2016 vuoden 2017 talousarvion sekä
toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2017 - 2020. Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 21.11.2016 vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoohjeen ja lähetti valtuuston hyväksymän talousarvion täytäntöönpanoohjeineen lauta- ja johtokuntien noudatettavaksi.
Käyttösuunnitelmissa on jaettu valtuuston talousarviossa päättämät palvelualuekohtaiset määrärahat ja tuloarviot palvelualueen avainprosesseille ja asetettu avainprosessikohtaiset tavoitteet. Lautakunnat ovat hyväksyneet palvelualueiden avainprosessikohtaisesti laatimat käyttösuunnitelmat ja kaupungin
strategisten tavoitteiden toteuttamista osaltaan tukevat osatavoitteet. Käyttösuunnitelmat sisältävät talouden tasapainottamiseksi toteutettavia toiminnan
tehostamis- ja sopeuttamistoimenpiteitä. Toimenpiteistä on kerrottu tarkemmin käyttösuunnitelmissa Tuottavuutta lisäävät toimenpiteet -otsikon alla. Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueen käyttösuunnitelman liitteenä on koonti käyttösuunnitelmaan sisältyvistä sopeutustoimenpiteistä.
Valtuuston hyväksymät investointimäärärahat on kohdennettu investoinneille
tai hankekokonaisuuksille.
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päätti kokouksessaan 22.11.2016 esittää, että kaupunginhallitus osoittaisi palvelualueelle nykyisen palveluverkoston ja palvelutason säilyttämiseksi 650.000 euroa. Lautakunta päätti
(13.12.2016, § 111), että mikäli kaupunginhallitus ei myönnä esitettyä lisämäärärahaa tai määräraha myönnetään pienempänä, sopeutustoimenpiteet tuodaan lautakunnan uudelleen käsittelyyn viimeistään helmikuun kokouksessa.
Perusturva ja terveyslautakunta päätti (20.12.2016, § 110) hyväksyä käyttösuunnitelmaan sisältyvät sopeutustoimenpiteet muutamin muutoksin osana
vuoden 2017 käyttösuunnitelmaa ja hakea kaupunginhallitukselta 2 miljoonan euron määrärahaa sopeutusten kattamiseen, jotta toiminta voidaan toteuttaa lautakunnan hyväksymän käyttösuunnitelman puitteissa ilman uusia
sopeutustoimenpiteitä.
Perusturvan ja terveydenhuollon lautakunta hyväksyi (20.12.2016, § 110)
Isäntäkuntapalvelu –taseyksikön ja Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta
(21.12.2016, § 72) Pohjois-Savon Pelastuslaitos –taseyksikön talousarvion. Talousarviot on laadittu valtuustoon nähden sitovien erien mukaisesti ja esitetyt
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tavoitteet tukevat osaltaan kaupunginvaltuuston hyväksymien strategisten tavoitteiden toteuttamista.
Kallaveden Työterveys Liikelaitoksen (21.12.2016, § 41), Kuopion Vesi Liikelaitoksen (7.12.2016, § 54) ja Kuntatekniikkaliikelaitoksen (13.12.2016, § 44 ja
11.1.2017, § ) johtokunnat ovat hyväksyneet liikelaitosten talousarviot, jotka
on laadittu valtuustoon nähden sitovien erien mukaisesti ja esitetyt tavoitteet
tukevat osaltaan kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden toteuttamista.
Palvelualueiden käyttösuunnitelmat ja taseyksiköiden sekä liikelaitosten talousarviot jaetaan esityslistan liitteenä.
Merkitään, että kaupunginvaltuustolle järjestetään info käyttösuunnitelmista
6.2.2017.
Merkitään, että kaupunginhallitus on kutsunut perusturva- ja terveyslautakunnan jäsenet keskustelemaan taloustilanteesta kokoukseensa 23.1.2017.
Vaikutusten arviointi
Liitteet

Merkitään, että asia on ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan neutraali.
2
3
4
5
6
7

286/2017 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttösuunnitelma
2017
286/2017 Kasvun ja oppimisen palvelualueen käyttösuunnitelma 2017
286/2017 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden ja isäntäkuntapalveluiden käyttösuunnitelma
286/2017 Kaupunkiympäristön palvelualueen käyttösuunnitelma 2017
286/2017 Pohjois-Savon pelastuslaitoksen käyttösuunnitelma 2017
286/2017 Liikelaitosten talousarviot 2017

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

puh. 044 718 2807

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kaupunginhallitus keskustelee taloustilanteesta ja merkitsee käyttösuunnitelmat ja talousarviot tiedoksi. Lisämäärärahaesityksistä kaupunginhallitus
päättää tilinpäätös-tietojen valmistuttua. Päätöksen tekoa varten kaupunginhallitus pyytää perustellut lisäselvitykset seuraaviin asioihin:
- hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalta tarkennuksen mihin toimintaan ja
miten esitetty lisämääräraha kohdennetaan ja mitkä ovat lisämäärärahan vaikutukset toimintaan ja tuotettuun palveluun sekä kuntalaisiin.
- perusturva- ja terveyslautakunnalta tarkennuksen mihin toimintoihin ja
miten esitetty lisämääräraha kohdennetaan ja mitkä ovat lisämäärärahan vaikutukset toimintaan ja tuotettuun palveluun sekä kuntalaisiin.
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Päätös

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.
________
Kaupunginhallitus on päättänyt kutsua perusturva- terveyslautakunnan jäsenet keskustelemaan taloustilanteesta kokoukseensa 23.1.2017.
Merkitään, että perusturva- ja terveyslautakunta on käsitellyt käyttösuunnitelmaansa kokouksessaan 20.12.2016. Lautakunta on kokouksessaan päättänyt hakea kaupunginhallitukselta 2 miljoonan euron määrärahaa sopeutusten
kattamiseen. Oheisaineistona jaetaan lautakunnan päätös 20.12.2016.
Liiteaineistona jaetaan perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueen sekä
isäntäkuntapalveluiden käyttösuunnitelma 2017.

Liitteet

1

286/2017 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet sekä isäntäkuntapalvelut käyttösuunnitelma 2017

Viiteaineisto

1

286/2017 Perusturva- ja terveyslautakunnan päätös 20.12.2016

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kaupunginhallitus käy evästyskeskustelun perusturva- ja terveyslautakunnan
kanssa lautakunnan taloustilanteesta ja käyttösuunnitelmasta vuodelle 2017.

Päätös

Merkittiin, että perusturva- terveyslautakunnan edustajat olivat kokouksessa
läsnä asiaa käsiteltäessä. Lautakunnan edustajat poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.
Merkittiin, että valtuuston I varapuheenjohtaja Sari Raassina ja jäsen Erkki
Virtanen saapuivat kokoukseen asiakohdan käsittelyn aikana.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.
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§ 33

Asianro 4948/02.05.03/2014

Riuttalan Talonpoikaiskulttuurin suojelusäätiön kassalainan takaisinmaksu

Kirje 15.12.2016
Riuttalan Talonpoikaiskulttuurin suojelusäätiön hallitus
Kuopion kaupunki on myöntänyt 30.6.2014 Riuttalan Talonpoikaiskulttuurin
suojelusäätiölle kassalainaa 22.000 €. Laina-aika oli 31.12.2014 saakka, jonka
jälkeen säätiö sai takaisinmaksuun jatkoaikaa 31.12.2016 asti. Säätiön tämän
hetken rahavarat ovat n.12.000 €, joista 10.000 € on rakennusten korjaukseen korvamerkittyä avustusta, jota emme voi käyttää muuhun. Valitettavasti
Riuttalan Talonpoikaiskulttuurin suojelusäätiöllä ei ole mahdollisuutta maksaa kassalainaa takaisin.
Säätiö on hakenut Kuopion kaupungin Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalta toiminta-avustusta v. 2017, mutta vielä ei ole tietoa avustuksen määrästä. Avustuksella on tarkoitus ylläpitää pientä toimintaa Riuttalassa kesällä
2017 ja järjestää mm. Riuttala-päivä ja Rukiinleikkuun SM-kilpailut.
Säätiö on huolissaan Riuttalassa olevista arvokkaista rakennuksista ja niiden
kunnosta. Onneksemme emme ole yksin huolissamme, koska Säätiö on saanut yhteistyötahoja ja heiltä avustuksia, jotka on kohdistettu rakennusten korjauksiin 5-vuotis korjaussuunnitelman mukaisesti.
Riuttalan talonpoikaiskulttuurin suojelusäätiö on toimintansa aikana onnistunut kunnostamaan merkittävässä määrin Riuttalan arvokkaita rakennuksia,
ylläpitänyt museotoimintaa ja kehittänyt Riuttalaa myös matkailukohteena.
Riuttala nähdään kokonaisuutena, jossa on myös monia mahdollisuuksia.
Säätiön omat resurssit ovat kuitenkin tällä hetkellä vähäiset. Toiminnan jatkamisen kannalta merkittävä haaste on säätiön hallinnon ja talkoolaisten
ikääntyminen.
_____
Kaupungin ja Riuttalan talonpoikaiskulttuurin suojelusäätiön kesken on keskusteltu suojelusäätiölle myönnetyn kassalainan takaisinmaksamiseen liittyvistä vaihtoehdoista niin, että säätiön toimintaedellytykset pystyttäisiin turvaamaan.
Keskusteluissa on päädytty ratkaisuvaihtoehtoon, missä kaupunki myöntäisi
suojelusäätiölle myönnetylle kassalainalle takaisinmaksuaikaa 31.12.2020
saakka ja missä kaupunki kuittaisi suojelusäätiölle myönnettävästä toimintaavustuksesta neljän seuraavan vuoden ajan vuosittain 5500 euroa suojelusäätiön kassalainan lyhennyksenä.
Liiteaineistona jaetaan säätiön 5-vuotissuunnitelma rakennusten korjaamisesta.
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Oheisaineistona jaetaan Savonia-ammattikorkeakouluopiskelijoiden laatima
raportti Riuttalan talonpoikaismuseon tekemisestä tunnetuksi.
Liitteet

2

4948/2014 Kunnostussuunnitelma vuosille 2017 - 2021

Viiteaineisto

2

4948/2014 AMK:n opiskelijoiden raportti

Valmistelija
Heikki Vienola
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. 044 718 2021

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kaupunginhallitus
1. myöntää suojelusäätiölle lisäaikaa myöntämänsä 22.000 €:n kassalainan
takaisinmaksamiseen 31.12.2020 saakka. Lainasta ei peritä korkoa, eikä sille
vaadita vakuutta ja
2. päättää, että kaupunki kuittaa suojelusäätiölle myönnettävästä toimintaavustuksesta neljän seuraavan vuoden ajan vuosittain 5500 euroa suojelusäätiön kassalainan lyhennyksenä.

Päätös

Merkittiin, että jäsen Minna Reijonen poistui kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Kaupunginjohtaja poisti asian esityslistalta.
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§ 34

Asianro 2149/10.02.02/2016

Oikaisuvaatimus/Maaseuturakentamisen periaatteet
Kaupunginlakimies Vesa Toivanen
Kansliapalvelu
Kaupunginhallitus on päätöksellään 19.12.2016 § 397 hyväksynyt 19.12.2016
päivätyn Maaseuturakentamisen periaatteet valmisteluohjeeksi maaseuturakentamisen ohjaamiseen, suunnitteluun ja lupa-asioiden valmisteluun.
Kuntalainen on tehnyt kaupunginhallituksen päätöksestä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus jaetaan esityslistan liitteenä.
Kaupunginhallituksen päätökseen on liitetty kuntalain 91 §:n perusteella valituskielto. Kuntalain 91 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua
tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.
Kaupunginhallituksen kokouksessaan 19.12.2016 hyväksymät maaseuturakentamista koskevat periaatteet ovat ohjeellisia ja kaupunginhallituksen päätös koskee siten valmistelua. Maaseuturakentamisen ohjauskeinoja ovat mm.
tonttien luovuttaminen edullisimmilta alueilta, hajarakentamisen määrän mitoitus ja kaavallinen ohjaus. Rakentamisen luvanvaraisuus ja siihen liittyvät
ehdot tulevat puolestaan lopullisesti ratkaistavaksi maankäyttö- ja rakennuslain määrittämässä menettelyssä. Kaavoitusta ja rakennuslupaa sekä maaalueiden luovutusta koskeviin päätöksiin voidaan hakea muutosta erikseen.
Edellä esitetyin perustein asiassa on tässä vaiheessa kysymys kuntalain 91
§:ssä tarkoitetusta vain valmistelua koskevasta päätöksestä, josta ei saa tehdä
oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.
Oikaisuvaatimus tulee siten jättää tutkimatta.
Esitys

Esitän kaupunginhallitukselle, että oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

Liitteet

3
4

2149/2016 Oikaisuvaatimus
2149/2016 Kaupunginhallituksen päätös 19.12.2016

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

puh. 044 718 2041
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Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginlakimiehen esityksen.

Päätös

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.
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§ 35

Asianro 4261/02.05.01.00/2016

Oikaisuvaatimus / tapahtumatuki / SnowCross-kilpailu
Kaupunginlakimies Vesa Toivanen
Kansliapalvelu
Kunnan jäsen on tehnyt 28.12.2016 oikaisuvaatimuksen kaupunginjohtajan
päätöksestä 13.12.2016 § 142, jolla on myönnetty tapahtumatukea Kuopio SMSnowCross moottorikelkkakilpailulle.
Tapahtumatuen hakija on 11.1.2017 saapuneella ilmoituksella luopunut kilpailun järjestämisestä ja asian vireilläolo kaupungilla on päättynyt. Samalla lausunnon antaminen oikaisuvaatimuksesta raukeaa.
Esitys

Esitän kaupunginhallitukselle, että lausunnon antaminen asiassa raukeaa.

Liitteet

5

4261/2016 Oikaisuvaatimus

Viiteaineisto

3

4261/2016 Kaupunginjohtajan päätös 13.12.2016 § 142

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

puh. 044 718 2041

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginlakimiehen esityksen.

Päätös

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.
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Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

5§

§ 36

17.1.2017
Asianro 6995/12.05.00/2016

Valtuustoaloite / harrastustakuu - jokaiselle lapselle vähintään yksi harrastus
Päätöshistoria
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 17.1.2017 5 §

27 kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 10.10.2016 liitteenä olevan valtuustoaloitteen harrastustakuu – jokaiselle lapselle vähintään yksi harrastus.
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta esittää lausuntona valtuustoaloitteeseen kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle seuraavaa:
Valtuustoaloite lasten ja nuorten harrastustakuusta on ajankohtainen, kun
tarkastellaan nuorisobarometrin tuloksia sekä muuta tutkimustietoa lasten ja
erityisesti nuorten harrastamisen kehityksestä. Liikunnan harrastamisen positiivisista vaikutuksista terveyteen ja hyvinvointiin on tiedetty jo pitkään ja
vastaavasti kulttuurin ja muun harrastamisen hyvinvointivaikutuksista saadaan tietoa lisääntyvässä määrin.
Harrastustoiminnan edistämistyötä tehdään valtion, kuntien, järjestöjen, yhdistysten ja muiden vapaaehtoistoimijoiden toimesta. Keskiössä ovat perheet
ja perheiden mahdollisuudet lasten ja nuorten harrastamiseen. Keskeisenä
tarkastelukohteena ovat olleet yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa. Tarkasteltaessa harrastamisen mahdollistamista olennaisia kysymyksiä ovat riittävät harrastamismahdollisuudet sekä olosuhteiden että toiminnan osalta,
harrastusten saavutettavuus, tietoisuus mahdollisuuksista ja harrastamisen
kustannukset.
Harrastamisen kustannuksia on tarkasteltu muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisussa 2016:19 Yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa –
painopisteenä harrastamisen hinta:
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2016/harrastaminen.html
Kari Puronaho on tutkimuksessaan lasten ja nuorten liikuntaharrastusten
kustannuksista jakanut kustannukset välittömiin ja välillisiin kustannuksiin.
Välittömiä kustannuksia ovat esimerkiksi pakolliset maksut sisältäen harrastustilojen kustannukset, ohjaus- ja kilpailutoiminnan kustannukset sekä lajiharrastukselle välttämättömät välineet ja tekstiilit. Välillisiä kustannuksia
ovat matkakustannukset, virkistystoimintaan liittyvät kustannukset sekä
muut sekalaiset kustannukset. ( Drop - out vai throw-out? Tutkimus lasten ja
nuorten liikuntaharrastusten kustannuksista. Opetus- ja kulttuuriministeriön
julkaisuja 2014:5). Olennaista on huomioida, että kokonaiskustannukset
muodostuvat useiden eri toimijoiden kustannuksista.
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Kuntien keskeisin rooli on ollut huolehtia harrastusolosuhteiden tarjoamisesta kansalaistoiminnalle ja harkinnanvaraisesti tukea toimintaa avustuksin sekä osaltaan järjestää toimintaa. Kuopiossa kaupungin toimesta harrastamisen
mahdollistamista toteutetaan ja kehitetään laajasti niin varhaiskasvatuksen,
koulujen, nuorisopalveluiden, kansalaisopiston, liikuntapaikkojen sekä kulttuurilaitosten ja kulttuuri- ja liikunta-aktivoinnin toimesta yhteistyössä kansalaistoiminnan kanssa. Esimerkiksi Pienet lapset liikkeelle - toimintamallilla
varhaiskasvatuksessa, liikkuva koulu toimintamallilla sekä liikunta- ja kulttuuripoluilla kouluissa sekä monipuolisella liikuntaan ja kulttuuriin aktivointitoiminnalla kaupunki osaltaan edistää lasten ja nuorten mahdollisuuksia
löytää itselleen sopiva harrastus.
Kuopiossa harrastamiseen löytyy laaja tarjonta kaupungin, yritysten ja satojen
yhdistysten tuottamia harrastusmahdollisuuksia. Keskeistä on kehittää ja
mahdollistaa harrastusolosuhteiden kehittäminen lasten ja nuorten tämän
päivän sekä tulevaisuuden tarpeiden mukaisesti. Tarjonnasta löytyy monipuolisia mahdollisuuksia harrastamiseen aina maksuttomista palveluista varsin
korkeat maksut omaaviin harrastuksiin. Harrastusten kustannuksiin kaupunki voi osaltaan vaikuttaa omalla maksu- ja avustuspolitiikallaan, kun kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta.
Erityiseksi haasteeksi on laajassa tarjonnassa noussut viestintä harrastusmahdollisuuksista. Harrastehaku sähköinen palvelu toteutettiin Kuopiossa
noin 10 vuotta sitten ja sen tehtävänä oli tuoda esille alueellista terveyttä ja
hyvinvointia edistävää harrastustoimintaa. Kyseisen palvelun ylläpito lopetettiin viime vuonna osin kustannussyistä ja osin siksi, että palveluntuottajat
(yhdistykset ja seura) eivät enää nähneet tarpeelliseksi päivittää Harrastehakuun omia toimintojaan, koska usealla toimijalla on käytössään omat hyvät
nettisivut ym. sähköiset palvelut. Jatkossa erityinen huomio onkin kiinnitettävä sähköisten palveluiden kehittämiseen sellaisiksi, että ne vastaavat käyttäjien tarpeita. Kaikkiaan viestinnän ja palveluiden markkinoinnin kehittäminen tietoisuuden parantamiseksi ja uusien harrastajien innostamiseksi harrastusten pariin on palvelutarjonnan kehittämisen ohella keskeinen painopistealue. Kuopiossa on jo useana vuotena toteutettu muun muassa supersyysloma ja hyperhiihtoloma toimintaa sekä kehitetty kiva kesä - toimintaa ja luotu lapsille ja nuorille suunnattuja palvelutuotteita kuten liikuntahallien Liikkis
– liikuntakortti kesän liikkumiseen kannustamaan. Tämän hyvinvointimarkkinoinnin kehittäminen on jo saavuttanut hyviä tuloksia, mutta edellyttää jatkuvaa toiminnan kehittämistä.
Harrastustakuu – jokaiselle lapselle vähintään yksi harrastus – tavoitteen
saavuttaminen edellyttää kaupungin omien toimien lisäksi hyvää yhteistyötä
järjestöjen, yhdistysten sekä muiden harrastusmahdollisuuksien tuottajien
kanssa. Tästä hyvänä toimintamallina on ollut Seurafoorumi – yhteistoiminta
Pohjois- Savon Liikunta ry:n ja liikuntaseurojen kanssa. Yhteistoiminnan
tuotteena on syntynyt esimerkiksi Sporttikortti – tuote, jolla lapset pääsevät
tutustumaan eri liikuntalajeihin. Yhteistoiminnan kehittäminen myös muiden
harrastuspalveluiden tuottajien kanssa esimerkiksi foorumityyppisellä toiminnalla edistäisi osaltaan palveluiden kehittämistä vastaamaan entistä paremmin lasten ja nuorten sekä perheiden tarpeita.
Kaikkiaan harrastamisen mahdollisuuksien tarjoamisessa kaupungilla on tärkeä rooli. Keskeistä on huolehtia osaltaan harrastusolosuhteiden kehittämisestä lasten ja nuorten käyttäjätarpeita vastaaviksi sekä kehittää maksu- ja
avustuspolitiikkaa ja toimintamalleja siten, että harrastustakuu – tavoite täyt-
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tyisi. Kuitenkaan kaupunki ei yksin pysty takamaan harrastusta kaikille, joten
tärkeää on yhteistyössä harrastusmahdollisuuksien järjestäjien kanssa kannustaa perheitä löytämään lapsille ja nuorille läpi elämän kantavia harrastuksia.
Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää antaa edellä esitetyn
lausunnon vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Liitteet

6995/2016 Valtuustoaloite

Viiteaineisto
Valmistelija
Heli Norja
Sirpa Niemi
Janne Hentunen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. 044 718 4000
puh. 044 718 2504
puh. 017 18 2502

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Liitteet

6

6995/2016 Valtuustoaloite

Valmistelija
Heli Norja
Sirpa Niemi
Janne Hentunen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. 044 718 4000
puh. 044 718 2504
puh. 017 18 2502

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle saadun selvityksen tiedoksi
vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.
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§ 37

Asianro 8882/00.02.01/2016

Kh:n tiedonantoja

Kh:lle saapuneet kirjeet:
2749/2015

Kaupungin yhteistyötoimikunnan kokouksen 7/15.12.2016 pöytäkirja.

7550/2015

Itä-Suomen hallinto-oikeuteen tehty valitus koskien kaupunginvaltuuston
päätöstä 5.9.2016 § 56, jossa valtuusto on päättänyt hyväksyä päätöksen liitteenä olevat hallintosääntöä, kaupunginhallituksen johtosääntöä, palvelualueiden johtosääntöä sekä henkilöstöasioista annettua johtosääntöä koskevat
muutokset, on peruttu.

326/2017

Opetushallituksen kysely 1/3.1.2017: Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta/kevään 2017 tilastointipäivän perustiedot. Jälj. kasvun ja oppimisen palvelualue.

350/2017

Opetus- ja kulttuuriministeriö (dnro 50/221/2016) on vahvistanut
(1705/2009) 29 §:n mukaiset perusopetuksen yksikköhinnat vuodelle 2017.
Jälj. kasvun ja oppimisen palvelualue sekä talous- ja omistajaohjaus.

360/2017

Opetus- ja kulttuuriministeriö (dnro 49/221/2016) on vahvistanut perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan vuoden 2017 yksikköhinnan
ja ohjaustuntien laskennalliset määrät vuonna 2017. Jälj. kasvun ja oppimisen
palvelualue sekä talous- ja omistajaohjaus.

361/2017

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös (OKM/52/221/2016) opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2017. Jälj. hyvinvoinnin edistämisen palvelualue
ja talous- ja omistajaohjaus.

8882/2016-9

Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan kokouksen
pöytäkirja 11/15.12.2016.

441/2017

Oy Matkahuolto Ab on tehnyt Euroopan komissiolle 1.7.2016 kantelun, jonka
mukaan TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:lle on mahdollisesti myönnetty
sääntöjenvastaista valtiontukea. Euroopan komissio on pyytänyt Suomelta
vastausta kanteluun. Kuopion kaupunki, TVV Oy:n kaupunkiosakkaana, on
antanut valtakirjan liikenne- ja viestintäministeriölle Suomen vastauksen laatimista varten.
Purkamisaikomusilmoitukset, jotka koskevat tontteja Kuopio 3-24-9 ja
20-50-1.
Kuopion vanhusneuvoston toimintakertomus 2016 ja toimintasuunnitelma
2017 jaetaan esityslistan liiteaineistona.
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Seuraavat elinvoima- ja konsernipalveluiden viranhaltijoiden päätökset ajalta
9.-15.1.2017:
Asiakirjan nro

Päätöksentekijä

Asiakirjan
tyyppi

457/2017-1

elinkeinojohtaja – ELKO
elinkeinojohtaja
lomituspalvelujohtaja ELKO Lomituspalvelujohtaja
lomituspalvelujohtaja ELKO Lomituspalvelujohtaja
palvelualuejohtaja - ELKO
Palvelualuejohtaja hep ja
kop

7208/20164
8954/20162
340/2017-1

Päätöspvm

Otsikko

Elinkeinoasiat

§/
vuosi
2§

18.1.2017

Työvoiman saatavuuden edistäminen

Vahingonkorvaukset

1§/
2017

10.1.2017

Vahingonkorvaushakemus

Vahingonkorvaukset

2§/
2017

10.1.2017

Vahingonkorvaushakemus

Muut asiat

1§/
2017

13.1.2017

Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun
ja oppimisen palvelualueiden koneet
ja kalusto -investointien määrärahat

Seuraavat kaupunkiympäristön palvelualueen palvelualuejohtajan hyväksymät täyttölupapäätökset:
- 362/2017 kaupunkisuunnittelupalvelut, suunnitteluavustaja
- 396/2017 kaupunkiympäristön asiakaspalvelun asiakaspalvelusihteeri/palveluneuvoja.
Viiteaineisto

4
5

8882/2016 Vanhusneuvoston toimintakertomus 2016
8882/2016 Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2017

Päätösehdotus

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

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.
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Liite B kuntalain mukainen valitusosoitus (34-35 §)
Valitusoikeus ja valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa
hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös 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.
Yksityisoikeudellisen riita-asian (esimerkiksi vahingonkorvausvaatimus) tutkiminen ja ratkaiseminen ei korvauksen perusteen ja määrän osalta kuulu
hallinto-oikeuden toimivaltaan.
Valitusviranomainen Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite
Käyntiosoite
Puhelin
Faksi
Sähköposti
Virka-aika
Valitusaika

PL 1744, 70101 KUOPIO
Minna Canthin katu 64
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. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan.

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

−

muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti
allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän,
siinä on mainittava myös laatijan nimi, kotikunta ja postiosoite.
Valituskirjelmään on liitettävä
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−

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.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja sen mukaan kuin hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.
Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään määräajan
viimeisenä päivänä ennen viraston 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) mukaisen oikeudenkäyntimaksun.

