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Kuntalain 91 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 36 – 38, 40 – 42 ja 44 - 45 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Muutosta ei voi hakea valittamalla §:iin 39, 42 - 43 koska päätöksestä voidaan
tehdä kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet §:ien 39, 42 - 43 osalta
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36 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Puheenjohtaja
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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37 §
Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas
Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat lautakunnan jäsenet Lucien
Sene ja Mikko Lankinen.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 38

Asianro 2664/00.04.00/2017

Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan lausunto ehdotuksesta museopoliittiseksi ohjelmaksi
Museokeskuksen päällikkö Aija Jaatinen
Museokeskuksen hallinto
Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoa ministeriön asettaman
työryhmän ehdotuksesta museopoliittiseksi ohjelmaksi. Lausunnot on pyydetty 5.5.2017 mennessä Kuopion kaupungilta sekä Kuopion kulttuurihistorialliselta museolta, Kuopion luonnontieteelliseltä museolta ja Kuopion taidemuseolta. Lausunnoissa pyydetään arvioimaan ohjelman toimivuutta kokonaisuutena ja esittämään mahdolliset huomiot oman toimialan tai tehtävän näkökulmasta. Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, Kuopion luonnontieteellinen museo ja Kuopion taidemuseo eivät anna erillistä lausuntoa.
Työryhmän tehtävänä oli tarkastella kokonaisvaltaisesti suomalaista ammatillisesti hoidettua museokenttää ja sen tulevaisuutta sekä laatia ehdotus museopoliittisiksi linjauksiksi ja painopisteiksi, jotka perustuvat kulttuuripolitiikan tavoitteisiin ja toimintaympäristön muutoksiin. Työssä tuli kiinnittää
huomiota museo- ja kulttuuriperintöalan välillisiin vaikutuksiin mm. hyvinvoinnin ja luovuuden, kasvun ja työllisyyden sekä kestävän kehityksen edistämisessä. Tavoitteena oli lisätä kaikkien väestöryhmien osallistumisen mahdollisuuksia museoalaan ja kulttuuriperintöön sekä vahvistaa museoalan vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Erityisesti tuli kiinnittää huomiota lapsille ja
nuorille suunnattuun toimintaan ja palveluiden saatavuuteen.
Työryhmän tehtävinä olivat:
-

Laatia linjaukset ja painopisteet museotoiminnalle Suomessa.
Ottaa kantaa museolaitoksen rakenteeseen, valtionosuusjärjestelmän toimivuuteen ja rahoituksen kohdentumisen perusteisiin.
Selvittää alueellisen museotoiminnan tilaa sekä erityisesti maakunta- ja
aluetaidemuseojärjestelmän kehittämistarpeita.
Selvittää museoiden ja kulttuuriperinnön hyödyntämistä voimavarana sekä uuden toiminnan mahdollistajana eri sektoreilla.
Tehdä ehdotuksia toimintatapojen uudistamiseksi sekä hyvien käytäntöjen levittämiseksi.
Arvioida museolain ajantasaisuus ja tarve lain kokonaisuudistukselle.

Museopoliittinen ohjelma nostaa museot esiin asiantuntijoina, kumppaneina
ja mahdollistajina. Museot tarjoavat elämyksiä ja tietoa ja luovat näin mahdollisuuksia luovuudelle, sivistykselle, identiteettien rakentumiselle ja muutosten ymmärtämiselle. Museoilla on tärkeä tehtävä kulttuurisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän yhteiskunnan rakentamisessa ja hyvinvoinnin
edistämisessä. Kattavasti tarjolla olevina kulttuuripalveluina museoiden rooli
alueiden vetovoimaisuuden ja elinvoimaisuuden kehittämisessä nähdään keskeisenä.
Ohjelmassa linjataan museoalan keskeiset menestystekijät vuoteen 2030. Niitä käsitellään kuuden kehittämiskokonaisuuden kautta, joissa keskitytään
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museotoimen yleisten tavoitteiden uudistamiseen sekä osaamisen, toimintatapojen, rakenteiden ja rahoituksen kehittämisen linjauksiin, omina kokonaisuuksina lisäksi kokoelmatyö ja digitalisaatio. Myös museolakia ja sen uudistamistarpeita tarkastellaan.
Ohjelmassa esitetään museoalan vastuiden, rakenteiden ja rahoituksen uudistamista. Nykyinen valtakunnallisista museoista, valtakunnallisista erikoismuseoista sekä maakunta- ja aluetaidemuseoista muodostuva järjestelmä esitetään korvattavaksi kansallisilla museoilla sekä valtakunnallisilla ja alueellisilla
vastuumuseoilla. Kunnille ja muille museoiden ylläpitäjille esitetään, että ne
sitoutuvat museoidensa toimintaedellytysten kehittämiseen ja hyödyntävät
niitä strategisina voimavaroina ja alueiden elinvoimaisuuden edistäjinä.

Yleisiä arvioita
Esitys museopoliittiseksi ohjelmaksi on asiantuntevasti valmisteltu. Museoalan kehittämiskokonaisuudet on huolella valittuja ja esitetyt toimenpideehdotukset on kokonaisuutena monilta osin tärkeitä, hyvin harkittuja ja perusteltuja. Monet ehdotetuista toimenpiteistä ovat jo olennainen ja aktiivisesti
kehitetty osa museoiden vakiintunutta toimintaa, esimerkkeinä taide-, kulttuuriperintö- ja ympäristökasvatustyö, museoiden yhteistyö paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti, verkostoituminen, maakuntamuseoiden kulttuuriympäristötyö sekä kokoelma-aineistojen digitointi.
Kokoelmatyön ja asiantuntijuuden merkitys nousevat ohjelmassa museotyön
vahvuuksiksi ja kehittämiskohteiksi. Digitaalisuus linjataan ymmärrettävästi
museopalvelujen kehittämisen ja vaikuttavuuden lisäämisen keskeiseksi keinoksi. Toisaalta näyttelytoimintaa ei ohjelmassa käsitellä lainkaan omana kehittämiskokonaisuutenaan, vaikka sen todetaan olevan usein näkyvintä, tunnetuinta ja yhteiskunnallisesti vaikuttavinta museotyötä.
Työryhmän esitys painottaa hyvin museoiden roolia asiantuntijoina, kumppaneina ja mahdollistajina. Se määrittelee museotoiminnan arvopohjaksi yhteisöllisyyden ja vuorovaikutteisuuden, luotettavuuden ja jatkuvuuden, moniäänisyyden ja demokratian sekä rohkeuden ja ennakkoluulottomuuden. Esitys
korostaa museoalan aktiivista roolia hyvinvoinnin, osallisuuden ja yhteiskunnallisen vuoropuhelun vahvistamisessa. Ehdotus pyrkii toimenpiteillään lisäämään museopalveluiden alueellista kattavuutta ja saatavuutta etenkin
kulttuuriympäristön asiantuntijatehtävien osalta.
Ministeriön asettaman työryhmän arvion mukaan esityksestä ei aiheudu välittömiä taloudellisia vaikutuksia kunnille tai muille museoiden ylläpitäjille.
Alueellisen vastuumuseon alueellisten palveluiden osalta työryhmä esittää
selvityksen laatimista mahdollisuuksista laajentaa rahoituspohjaa alueen
muihin kuntiin kuntien välisillä vapaaehtoisilla sopimuksilla. Museoiden
oman varainhankinnan osalta työryhmä esittää mm. aineistojen ja osaamisen
tuotteistamista myytäviksi palveluiksi.

Tarkempia huomioita
Museopoliittinen ohjelma ohjaa koko museoalan kehittämistä ja tulevaisuutta. Ohjelmaesitys nostaa luonnonperinnön säilyttämisen kulttuuriperinnön
rinnalle kuitenkin vain paikoin ja epäjohdonmukaisesti. Museopoliittisen ohjelman tulisi kulttuuriperinnön ohella kirjata/huomioida johdonmukaisem-
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min myös luonnonperinnön vaalimiseen ja dokumentoimiseen liittyvät museoalan vastuut, tavoitteet ja tehtävät.
Tavoitteena kohtaamiset ja kumppanuudet
Ehdotuksessa nostetaan perustellusti esille osallisuus, yhteisöllisyys ja vapaaehtoistoiminta. Ihmiset ja yhteisöt nähdään potentiaalisina museotoiminnan
kehittäjinä, joille tulisi tarjota mahdollisuuksia osallistua tekemiseen ja päätöksentekoon. Museot ovat asiantuntijaorganisaatioita, jotka parhaimmillaan
voivat hyödyntää myös vapaaehtoistyön tai kansalaistoiminnan resursseja.
Museotyön yhteisöllinen tukeminen, osallistamisen ja osallistumisen tavat
kuuluvat luontevimmin museopedagogiikan ja yleisötyön muotoihin, joita kehitetään jatkuvasti.
Taide-, kulttuuri- ja ympäristökasvatus ovat jo vakiintuneita osia museoiden
normaalia toimintaa. Museot toteuttavat jo nyt yhteistyöhankkeita erilaisten
yhteisöjen kanssa, luovat kumppanuuksia, ylläpitävät ja kehittävät verkostoja.
Huomattakoon tässä yhteydessä, että taidemuseot ovat profiloituneet myös
taidelaitoksina, joilla on näkyvä rooli kuvataiteen aseman edistäjinä alueellaan ja siksi niiden toiminnassa on keskeistä aktiivinen yhteistyö taiteilijoiden
ja kuvataidekentän kanssa.
Osaava ja oppiva museoala
Ehdotuksessa tuodaan aiheellisesti ja painokkaasti esille museot asiantuntijayhteisöinä, joiden työntekijöillä on korkea osaamisen taso ja joiden ammatillisia osaamisvalmiuksia on kehitettävä ja tuettava osana museoalan menestystä. Tämä edellyttää mm. mahdollisuuksia kansainvälisen museokentän jatkuvaan seuraamiseen ja täydennyskouluttautumisen turvaamiseen.
Museoiden kokoelmat esille ja käyttöön
Ohjelman tavoitteet ja esitetyt kehityslinjaukset ovat perusteltuja. Kokoelmat
ovat museotyön perusta, mutta myös jatkuva tärkeä kehittämiskohde. Kokoelmatyön suunnitelmallinen kehittäminen ja kokoelmakeskusten esittäminen
kokoelmatyötä ja –palveluita vahvistavina keinoina ovat kannatettavia asioita.
Laadukas ja vaikuttava kokoelmatyö edellyttää syvällistä asiantuntemusta,
ammatillista osaamista ja monipuolista yhteistyötä (esim. tutkimusyhteistyö
yliopistojen kanssa). Yhteisöjen ottaminen laajamittaisesti mukaan kokoelmatoimintaan luo arvokasta lisäarvoa, mutta sitoo myös runsaasti asiantuntijaresursseja. Kokoelmien saatavuuden ja käytön laajentamisessa on huomioitava lainsäädäntö, mm. tekijänoikeuslainsäädännön asettamat ehdot.
Digitaalisuus mahdollisuuksien avaajana
Esitetyt tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset ovat tärkeitä ja oikeansuuntaisia.
Digitointi ja digitaalisten palveluiden kehittäminen vaativat huomattavaa resursointia ja kehitystyötä oikeiden toimintatapojen löytämiseksi (esim. tallentamisen joukkoistaminen). Vaikka digitalisaatio on museotyössäkin hyvä apuväline, se ei saa kuitenkaan syrjäyttää alkuperäisen museo-objektin merkitystä. Autenttisten objektien esittelyn ja kokemisen on oltava museotyön keskiössä. Erityisesti taideteosten digitaalinen välittäminen edellyttää myös tekijänoikeuskorvausten huomiointia museoiden taloudessa.
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Uudistuva, vahva ja vaikuttava museokenttä
Kehittämiskokonaisuus sisältää koko museopoliittisen ohjelman keskeisen
uudistusesityksen.
Alueellisen ja valtakunnallisen museotoiminnan osalta esitetään vastuiden,
rakenteiden ja rahoituksen uudistamista. Nykyisin käytössä oleva valtakunnallisten ja alueellisten museoiden jaottelu esitetään korvattavaksi kansallisilla museoilla sekä valtakunnallisilla ja alueellisilla vastuumuseoilla. Alueellisten vastuumuseoiden esitetään korvaavan nykyisen maakunta- ja aluetaidemuseojärjestelmän.
Järjestelmää uudistettaessa esitetään tavoitteeksi tasapainottaa alueellisen
museopalvelun tarjonta, alueiden tarpeet ja rahoituksen rakenne. Valtakunnallisen ja alueellisen yhteistyön, vastuunjaon ja koordinoinnin merkitys kasvaa entisestään. On tärkeää, että esitetyt rakenteet ja rahoitusjärjestelmä tukevat tavoitteellista ja vaikuttavaa toimintaa ja mahdollistavat palveluiden
järjestämisen tasapuolisesti koko maassa.
Ehdotuksessa esitetään, että valtio rahoittaa alueellisia tehtäväkokonaisuuksia
valtionosuusjärjestelmän kautta ylläpitäjälle ohjattavalla erillisrahoituksella.
Rahoitus määräytyisi jatkossa museon hoitamien tehtäväkokonaisuuksien perusteella. Alueellisten tehtävien menestyksellisen hoidon kannalta olisi tärkeää, että rahoitus osoitetaan suoraan vastuumuseolle tehtäväkokonaisuuden
hoitoon.
Vastuumuseoiden tehtävien määrittelyssä tulisi huomioida eri museoalojen
tasapuolinen kohtelu ja niiden toiminnan turvaaminen.
Museoviraston roolia esitetään vahvistettavaksi ja edelleen kehitettäväksi.
Tässä tavoitteessa tulisi ottaa nykyistä paremmin huomioon museoviraston
vastuu koko museoalan kehittämisyksikkönä. Museoviraston tehtävissä tulisi
huomioida paremmin myös alueellinen tasa-arvo.
Kestävyyttä ja joustavuutta rahoitukseen
Kehittämiskokonaisuus sisältää hyviä tavoitteita ja toimenpide-esityksiä. Ehdotus ei taloudellisten mahdollisuuksien osalta kuitenkaan huomioi alueellista eriarvoisuutta ja museoiden varsin erilaisia lähtökohtia ja mahdollisuuksia
hyödyntää yksityistä rahoitusta palvelujensa tuottamisessa ja kehittämisessä.
Maksuttoman sisäänpääsyn vaikutukset museoiden saavutettavuuteen ja vaikuttavuuteen sekä ansaintalogiikkaan tulee selvittää. On huomioitava, että
maksuttomuus muuttaa museoiden tulo- ja menorakennetta.
Vaikutusten arviointi

Liitteenä

Esitys

Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää antaa edellä esitetyn
lausunnon museopoliittisesta ohjelmasta opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Liitteet

1
2
3
4

2664/2017 Lausuntopyyntö
2664/2017 Kansilehti
2664/2017 Ehdotus museopoliittiseksi ohjelmaksi
2664/2017 Vaikutusten arviointi
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Valmistelija
Marianna Huttunen
Pertti Renvall
Merja Helena Heiskanen
Aija Jaatinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 2640
puh. +358 44 718 2651
puh. +358 44 718 2611
puh. +358 44 718 2634

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä museokeskuksen
päällikön esityksen.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Janne Hentunen saapui kokoukseen klo 16.02 ennen asian käsittelyn alkua.
Aija Jaatinen poistui kokouksesta klo 16.28 asian käsittelyn jälkeen.
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§ 39

Asianro 1848/12.00.01.01/2017

Kuopion kansalaisopiston maksujen perusteet lukuvuonna 2017 - 2018
Kansalaisopiston rehtori Kirsti Turunen
Kansalaisopisto
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää palvelualueensa maksujen ja
taksojen perusteista (hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasääntö 10 §).
Sopimuskuntien, Kaavin, Rautavaaran ja Tuusniemen alueella tapahtuvan
opetuksen osalta maksujen perusteista päätetään kuntien ehdotusten perusteella (Kuopion kaupungin kansalaisopiston toiminnan järjestämistä koskeva
sopimus 7048/2016).
Maksujen perusteet lukuvuonna 2017–2018
Opistossa on seuraavanlaista opetusta, jossa on kurssimaksuja:
1. Yleinen opetus, jota opiston kursseista on suurin osa. Näiden kurssien
kustannuksista noin kolmannes kerätään kurssimaksuina.
2. Yksilö- ja pienryhmäopetus, joista ei saa alennusta.
3. Kuopiossa Kudonta- ja Kokataan kotiin vietävää -ohjaus, jossa kurssimaksut kerätään päivämaksuina.
4. Omakustannekurssit, joiden opetuskustannukset ja osa muista kuluista
(erityiskulut) katetaan kurssimaksuilla. Omakustannekursseista ei saa
alennuksia.
5. Yleisluennot ovat pääsääntöisesti ilmaisia, jos luentoa ei ole suunniteltu
omakustanteiseksi.
6. Tilauskursseja myydään ulkopuolisille tahoille markkinahintaan. Hinta sisältää opetus- ja hallintokustannusten lisäksi myös katteen, jolla tuetaan
yleistä kurssitoimintaa.
Kuopiossa kurssimaksujen perusteet määräytyvät seuraavasti
Kurssimaksut pysyvät lukuvuoden 2016 - 2017 tasolla lukuun ottamatta liitosalueiden kurssimaksujen harmonisoimiseksi tehtäviä korotuksia.
Yleisen opetuksen kurssimaksuperusteet määräytyvät euroa/oppija/tunti:
−

Kaupunkialueen kursseilla kurssimaksu on vähintään 1,71 euroa/oppija/tunti.

−

Kaupunkialueen Kudonta- ja Kokataan kotiin vietävää -ohjauksessa päivämaksu on 5,50 euroa/päivä.

−

Kuopion maaseutualueen kursseilla vähintään 1,46 euroa/oppija/tunti.

−

Omakustannekurssien maksut määräytyvät kurssien todellisten opetuskustannusten mukaan koko opistossa.

−

Tilauskursseilla hinta määräytyy todellisten kustannusten ja opistolle jäävän katteen mukaisesti koko opistossa.
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−

Yleisluennot ovat joko ilmaisia tai niiden maksut lasketaan yleisen opetuksen perusteella, ellei luentoa ole suunniteltu omakustanteiseksi. Omakustanneluennoilla kaikki opetuskulut kerätään opiskelijoilta.

−

Materiaali- ja tarvikemaksut, poltto-, kankaiden rakentamis- ja koneiden
kunnossapitomaksut määräytyvät todellisten kustannusten mukaan.

−

Tuotekehittelytyyppisillä uutuuskursseilla tai yhteistyössä järjestöjen tai
kaupungin muiden hallintokuntien kanssa järjestettävillä kursseilla voidaan peruste laskea edellistä pienemmäksi.

Opiskelijaminimit ovat kaupunkialueella keskimäärin 10 henkilöä ja maaseutualueella keskimäärin 7 henkilöä. Opiskelijaminimeistä voidaan poiketa
rehtoreiden luvalla. Sopimuskunta voi määritellä opiskelijaminimin oman
kuntansa näkemyksen mukaan.
Opiskelupaikan peruminen ja opiskelun keskeyttäminen
Opiskelupaikan voi perua maksutta viimeistään 6 vuorokautta ennen kurssin
alkua, jonka jälkeen peritään täysi kurssimaksu. Jos opiskelija keskeyttää
opiskelun, maksuja ei palauteta. Maksun laiminlyöminen aiheuttaa opiskeluoikeuden menetyksen.
Alennukset
Kurssimaksuista voidaan myöntää sisaralennuksia siten, että yhden alle 16vuotiaan maksettua täyden kurssimaksun muut sisarukset ovat oikeutettuja
kukin yhteen puolihintaiseen kurssiin. Kurssi- ja päivämaksuista myönnetään
50 % alennus työttömille. Alennukset eivät koske omakustannekursseja, yksilöopetusta ja pienryhmäopetusta eivätkä materiaali-, rakentamis- ym. vastaavia maksuja.
Erikseen merkityillä opintosetelikursseilla alennus on
5 euroa/kurssi ja Kudonta- ja Kokataan kotiin vietävää -ohjauksessa
1 euro/päivä, mikäli opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää avustusta
(Dn: 38/561/2017).
Opiston henkilökunta, hyvinvoinnin edistämisen johtaja, opistoyhteyshenkilöt ja opiskelijat ry:n hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja kahteen ilmaiseen
yleisen opetuksen mukaisesti hinnoiteltuun kurssiin/lukuvuosi sekä kahteen
omakustannekurssiin/lukuvuosi.
Em. kursseille osallistuminen edellyttää opiskelijaminimin täyttymistä maksavista opiskelijoista ja tuntiopettajilta vähintään 80 tunnin työpanosta opistolle ko. lukuvuonna. 20-79 tuntia opettavat opettajat ja harjoittelijat ovat oikeutettuja yhteen ilmaiseen kurssiin/lukuvuosi edellyttäen, että opiskelijaminimi on täyttynyt maksavista opiskelijoista. Lisäksi edellä mainitut voivat
osallistua ilmaiseksi Kudonta- ja Kokataan kotiin vietävää -ohjaukseen enintään 5 päivää (edellyttää 80 tunnin työpanosta) tai 2 päivää (työpanos 20-79
tuntia) lukuvuodessa työsuhteen aikana. Edut koskevat kurssi- ja päivämaksuja, eivät materiaaleja tms. Henkilöstön osallistuminen opiston kursseille ja
ohjaukseen on tärkeää opetuksen kehittämisen ja auditoinnin, ammattitaidon
kehittämisen sekä eri aineiden välisen yhteistyön kehittämisen näkökulmista.
Etuus ei aiheuta opistolle lisäkustannuksia, vaan toimii ilmaisena henkilöstökoulutuksena.
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Pöytäkirja

5/2017

15 (23)
39 §

18.04.2017

Kurssimaksutulotavoitteen saavuttaminen on rehtorin vastuulla. Rehtori voi
tavoitteeseen pääsemiseksi korjata kurssimaksuja tässä esitetystä vähäisessä
määrin.
Sopimuskuntien esitykset
Tuusniemellä ja Kaavilla kansalaisopiston rehtorin päätösehdotus hyväksyttiin sellaisenaan. Rautavaaran sivistyslautakunta hyväksyi rehtorin päätösehdotuksen muutoin sellaisenaan, mutta esittää muutosta vähimmäisopiskelijamäärän laskemiseksi viiteen (5) opiskelijaan.
Vaikutusten arviointi

Liitteenä

Esitys

Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä kansalaisopiston kurssimaksujen perusteet Kuopion kansalaisopiston osalta sekä sopimuskuntien osalta päätösten mukaisesti. Sopimuskuntien asiakirjat ovat
asian liitteenä.

Liitteet

5
6
7
8

1848/2017 Kaavin kunnan ilmoitus kansalaisopiston maksujen perusteista 2017-2018
1848/2017 Tuusniemen kunnan sivistyslautakunnan päätös
1848/2017 Rautavaaran sivistyslautakunnan päätös
1848/2017 Vaikutusten arviointi

Kirsti Turunen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 4701

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä kansalaisopiston rehtorin esityksen.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Kuopion kaupunki

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

Pöytäkirja

5/2017

16 (23)
40 §

18.04.2017

§ 40

Asianro 2979/00.04.02/2017

Kansalaisopistojen liiton (KoL:n) liittokokous edustus
Kansalaisopiston rehtori Kirsti Turunen
Kansalaisopisto
Kansalaisopistojen liiton liittokokous pidetään 8.–9.6.2017 Oulu-Opistolla,
Pohjankartano, Suvantokatu 1, Oulu.
Jäsenten valtuuttamilla kokousedustajilla on äänioikeus kokouksessa. Äänioikeus osoitetaan valtakirjalla. Sama henkilö voi edustaa vain yhtä jäsentä. Valtakirjaksi hyväksytään oikeaksi todistettu ote valintakokouksen pöytäkirjasta.
Pöytäkirjan otteessa on oltava varsinaisten edustajien ja mahdollisten varaedustajien nimet. Kuopion kaupunki voi liiton sääntöjen mukaan lähettää kokoukseen 5 edustajaa. Mikäli edustajia on useita, on asiakirjassa määriteltävä,
kuinka organisaation käytettävissä olevat äänet jakautuvat kokousedustajien
kesken.
Vaikutusten arviointi

Liitteenä

Esitys

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta valitsee 1-2 luottamushenkilöedustajaa
KoL:n liittokokoukseen 8.-9.6.2017 ja nimeää Kuopion kansalaisopiston henkilökunnan edustajiksi: hyvinvoinnin edistämisen johtaja Heli Norjan, rehtori
Kirsti Turusen ja apulaisrehtori Ritva Mäkisen. Mikäli luottamushenkilöedustajia ei nimetä, äänet jakautuvat henkilökunnan edustajien kesken siten, että
Turunen kaksi ääntä, Mäkinen kaksi ääntä ja Norja yksi ääni.

Liitteet

9
10

2979/2017 Vaikutusten arviointi
2979/2017 Liittokokouskutsu

Valmistelija
Kirsti Turunen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 4701

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä kansalaisopiston rehtorin esityksen.

Päätös

Lautakunta nimesi keskuudestaan kokousedustajiksi Auli Poutiaisen ja Anja
Lapin ja Heli Norjan tilalle aluerehtori Sari Summasen.
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi muilta osin päätösehdotuksen.
Kirsti Turunen poistui kokouksesta klo 16.36 asian käsittelyn jälkeen.

Kuopion kaupunki

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
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§ 41

Asianro 2768/00.01.02.00/2017

Kuopion kaupunkistrategian tarkistaminen vuonna 2017 / Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen asiakkuus- ja toimintaympäristömuutokset vuosina 2018 - 2022
Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut
Kuopion kaupungin nykyinen, vuoteen 2020 ulottuva strategia on ollut voimassa lähes kahden valtuustokauden ajan. Strategia hyväksyttiin kesäkuussa
2010 ja valtuustokauden alussa keväällä 2013 toteutettiin sen väliarviointi ja
strategiapainotusten tarkistus.
Uudessa, vuonna 2015 voimaan tulleessa kuntalaissa (410/2015, 37 §) säädetään, että jokaisessa kunnassa on oltava voimassa oleva kuntastrategia ja se
on tarkistettava vähintään kerran valtuuston toimikaudessa. Tällä halutaan
korostaa erityisesti kunnanvaltuuston roolia kunnan strategisena johtajana ja
toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteiden määrittäjänä.
Kuntalain mukaan kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista
kunnan tehtävien toteuttamiseen.
Kuopion kaupunkistrategia (KUOPIO 2030) tullaan tarkistamaan vuoden
2017 aikana. Valmistelu käynnistyi nykyisen strategian toteutumisen arvioinnilla sekä ennakkotehtävällä, jonka avulla kartoitetaan palvelualueittain asiakkuus- ja toimintaympäristömuutokset vuosille 2018 – 2022.
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen asiakkuus- ja toimintaympäristömuutokset on käsitelty laajennetun johtoryhmän strategiaseminaarissa
28.3.2017, johon osallistuivat myös palvelupäälliköt.
Vaikutusten arviointi

-

Liitteet

11

2768/2017 Toimintaympäristökoonti/hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Valmistelija
Raija Heinonen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 4221

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee tiedoksi hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen asiakkuus- ja toimintaympäristömuutokset vuosille
2018 – 2022.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Kuopion kaupunki

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

Pöytäkirja

5/2017

18 (23)
42 §

18.04.2017

§ 42

Asianro 2102/12.04.01.00/2017

Sopimus Kuopion kaupungin liikuntapaikkojen käyttöoikeudesta ja osapuolten yhteistoiminnasta kaudella 2017- 2018 / KalPa-Hockey Oy
Palvelupäällikkö Saku Kekäläinen
Liikuntahallit ja paikat
Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen ja Kalpa Hockey Oy:n välinen sopimus Kuopion kaupungin liikuntapaikkojen käyttöoikeudesta ja osapuolten yhteistoiminnasta päättyy 30.4.2017. Kuopion kaupunki ja KalPa - Hockey Oy ovat neuvotelleet liikuntapaikkojen käyttöoikeudesta ja osapuolten yhteistoiminnasta.
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta linjasi kokouksessaan 13.12.2016 § 112
vuodelle 2017 ettei käyttömaksuihin tehdä tasokorotusta. Lautakunnan päättämä linjaus on ollut lähtökohtana, kun Kalpa - Hockey Oy:n kanssa on neuvoteltu Kuopion kaupungin liikuntapaikkojen käyttöoikeuksia koskevasta sopimuksesta kaudelle 2017 – 2018. Sopimusesityksen sisältö ei sisällä olennaisia muutoksia kauden 2016 – 2017 sopimukseen nähden.
Sopimusesitykseen on liitetty erillinen osa, jossa sovitaan linjaukset ja toimenpiteitä Kuopion kaupungin ja Kalpa – Hockey Oy:n välisen yhteistoiminnasta. KalPa on hyvä esimerkki siitä, kuinka koko kaupunki saa positiivista
mainetta hyvin menestyvän urheiluseuran ansiosta. Sopimuksen tavoitteena
on saada KalPan tuoma markkinointietu sekä kosketuspinta kuopiolaisiin
kohderyhmiin koko kaupungin käyttöön. Kaupunki sitoutuu yhteisen markkinoinnin kehittämiseen. KalPa puolestaan sitoutuu sisältöjen tuottamiseen sekä kaupungin strategian mukaisten painopistealueiden vahvistamiseen esimerkiksi sopimuksessa mainituilla markkinointitoimenpiteillä, yleisötapahtumilla, koulukierroksilla ja ulkojäätapahtumilla. Sopimuksen sisällöllinen
painopiste on edelleen lapsille ja nuorille kohdentuvissa toimenpiteissä, mutta yhteistoiminnan toimenpiteitä kohdennetaan lisäksi myös työikäisten hyvinvoinnin edistämiseen. Markkinointisopimuksen arvo 30.000 euroa +
voimassa oleva arvonlisävero.
Viiteaineistona jaetaan kauden 2016- 2017 KalPa Hockey Oy:n ja Kuopion
kaupungin yhteistyöraportti.
Vaikutusten arviointi

Liitteenä

Esitys

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan KalPa-Hockey
Oy:n ja Kuopion kaupungin välisen sopimuksen Kuopion kaupungin liikuntapaikkojen käyttöoikeudesta ja osapuolten yhteistoiminnasta ajalle 1.5.2017 –
30.4.2018.

Liitteet

12
13

2102/2017 Vaikutusten arviointi
2102/2017 Sopimus

Viiteaineisto

1

2102/2017 Kuopion kaupunki ja KalPa Hockey Oy - yhteistyöraportti
2016–2017

Kuopion kaupunki

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

Pöytäkirja

5/2017

19 (23)
42 §

18.04.2017

Valmistelija
Kirsi Soininen
Saku Kekäläinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. 017 18 2020
puh. +358 44 718 2515

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä palvelupäällikön esityksen.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Korjataan teknisenä korjauksena sopimukseen sivulle 7: Poistetaan kohta 11
(sama teksti kuin kohdassa 6).

Kuopion kaupunki

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

Pöytäkirja
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§ 43

Asianro 1958/12.03.00.01/2017

Menestyneiden kuopiolaisten urheilijoiden palkitseminen / Iivo Niskanen
Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Heli Norja
Kansalaistoiminnan aktivointiyksikkö
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.10.2011 425 § ohjeellisen stipendisäännön ja lisäksi kaupunginhallitus on tarkistanut ko. päätöstä 23.1.2012 37 §,
jonka mukaan hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää menestyneiden
urheilijoiden palkitsemisesta. Palkitseminen rahoitetaan kaupunginhallituksen määrärahoista.
Vuokatti Ski Teamia edustava Iivo Niskanen (kotikunta Kuopio) on voittanut
Lahdessa maastohiihdon MM-kisoissa kultamitalin 15 km (p) hiihdossa ja
pronssimitalin parisprintissä.
Stipendisäännön mukaan urheilija, joka on maailmanmestaruuskilpailuissa
saavuttanut kultamitalin, palkitaan 4.000 eurolla.
Jos sama urheilija saavuttaa samassa kilpailutapahtumassa useita mitaleita,
huomioidaan niistä paras ja palkitsemistasoa voidaan korottaa hyvinvoinnin
edistämisen harkinnan mukaan.
Stipendisäännön mukaan palkittavan urheilijan oltava kilpailuhetkellä kirjoilla Kuopiossa.
Vaikutusten arviointi

Päätöksellä ei ole yritys-, henkilöstö-, talous-, ihmis-, ympäristö- tai ilmastovaikutuksia.

Esitys

Esitän, että Iivo Niskanen palkitaan 4.000 euron stipendillä 15 km maastohiihdon kultamitalista sekä 1.000 parisprintin pronssimitalista. Stipendi yhteensä 5.000 euroa.
Valmistelija
Heli Norja
Sirpa Niemi
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 4000
puh. +358 44 718 2504

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

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Kuopion kaupunki

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

Pöytäkirja
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§ 44

Asianro 2841/12.03.00.01/2017

Kauko Heurun lahjaviulu 2017
Musiikkikeskuksen johtaja Michael Claussen
Kaupunginorkesteri
Kauko Heurun lahjaviulu on Eero Haahden rakentama, vuonna 1997 valmistunnut laatuviulu, jonka kaupunginjohtaja Kauko Heuru hankki 60vuotispäivänään saamillaan onnitteluvaroilla. Siitä lähtien viulu ja siihen liittyvät jouset on annettu Kuopiossa tai muussa Pohjois-Savon maakunnassa
kotipaikan omaavaan lahjakkaan nuoren viulistin määräaikaiseen käyttöön.
Mikäli viulun tarpeessa olevaa, edellä tarkoitettua henkilöä ei ole, viulu voidaan luovuttaa tilapäisesti Kuopion kaupunginorkesterin tai muun Kuopiossa
konsertoivan orkesterin käyttöön.
Kauko Heurun lahjaviulu siihen liittyvine jousineen on julistettu haettavaksi
17.3.2017 mennessä. Ilmoitus on ollut 25.2.2017 Kuopion Kaupunkilehdessä,
joka on kaupungin virallinen ilmoituslehti. Lisäksi asiasta on tiedotettu internetissä, intranetissä, musiikkialan oppilaitoksille sekä mediatiedotteella.
Määräaikaan mennessä jousta haki yksi hakija, viuluun ei tullut hakemuksia.
Vaikutusten arviointi

Liitteenä

Esitys

Esitän, että Kauko Heurun lahjaviulun yksi jousi luovutetaan liitteenä olevan
esityksen mukaisesti 30.6.2018 saakka. Koska lahjaviuluun ei tullut yhtään
hakemusta määräaikaan mennessä, annetaan viulu liitteenä olevan esityksen
mukaisesti Kuopion kaupunginorkesterin muusikon käyttöön 30.6.2018 asti.

Liitteet

14
15

2841/2017 Vaikutusten arviointi
2841/2017 Esitys/Kauko Heurun lahjaviulu

Valmistelija
Merja Hiekkalahti
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 2362

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

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Kuopion kaupunki

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

Pöytäkirja
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§ 45

Asianro 171/00.02.03/2017

Tiedonannot 18.4.2017
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle saapuneet kirjeet:
Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 15.3.2017 OKM/65/623/2016: Opetusja kulttuuriministeriö on myöntänyt 116.000 euroa valtionavustusta maakuntakirjastotoimintaan 2017.
Museoviraston päätös 2.3.2017: Museovirasto on myöntänyt avustusta 41.000
euroa Kuopion luonnontieteellisen museon ja Kuopion kulttuurihistoriallisen
museon MuseoLab –tulevaisuuden museo –hankkeeseen.
Kuopion kaupunki/kunnallistekniikan ja viherrakennuttamisen yksikön päätös 15.3.2017 § 2 214/2017: Lippumäen tekojääradan suunnittelutyön tilaus.
Kuopion ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös 23.3.2017 § 24
1214/2014: Vaatimus jäärata-ajon kieltämisestä Nilsiän Tahkolla.
Vaikutusten arviointi

-

Liitteet

16
17
18

Päätösehdotus

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

171/2017-5 Viranhaltijapäätökset/salaiset
171/2017-5 Viranhaltijapäätökset
171/2017-5 Toteuma tammi-maaliskuu 2017

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi ja
päättää, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja ettei edellä mainituissa pöytäkirjoissa olevia päätöksiä oteta hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan ratkaistavaksi.
Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Kuopion kaupunki

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Muutoksenhakuohje

Pöytäkirja

5/2017

23 (23)

18.04.2017

Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
(39, 42, 43 §)
Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Postiosoite
Käyntiosoite
Puhelin
Faksi
Sähköposti

Minna Canthin katu 24, 70100 KUOPIO
Minna Canthin katu 24
017 18 2674
017 18 2666
kirjaamo.hyvinvointi(at)kuopio.fi

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja
on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa
on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä
epäillä.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään
määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä tai mikäli määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona
työt virastoissa on keskeytettävä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

