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Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 91 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 130 – 134 ja 136 – 137 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Muutosta ei voi hakea valittamalla §:n 135 osalta, koska päätöksestä voidaan
tehdä kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet §:ien 130 – 134 ja 136 – 137
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130 §
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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131 §
Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus
Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Tapio Tolppanen ja
Taisto Toppinen.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Tapio Tolppanen ja Taisto
Toppinen.
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§ 132

Asianro 3424/10.02.02/2016

Hietasalon osayleiskaava
Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut
Hietasalon osayleiskaavatyö sisältyy Kuopion kaupunginhallituksen hyväksymään kaavoitusohjelmaan vuodelle 2016. Kaavatyön tavoitteena on muuttaa nykyinen yleiskaava vastaamaan olevien lomarakennuspaikkojen osalta
olemassa olevaa tilannetta. Alueen virkistyskäyttö, rakennushistoria ja luontoarvot otetaan huomioon samoin kuin pohjaveden suojelu. Nykyisen kaavan
mukaan lomarakennuspaikat ovat yhdyskuntateknisenhuollon alueella ja virkistysalueella eikä laajentaminen tai uudisrakentaminen ole rakennuspaikoilla sallittua.
Osayleiskaavaselostus käsittää pääpiirteissään suunnittelun lähtökohdat, tavoitteet ja kaavaratkaisun. Osayleiskaava ohjaa alueen yksityiskohtaista
suunnittelua. Osayleiskaavasta tulee oikeusvaikutteinen, mikä vahvistuessaan
kumoaa kaava-alueen osalta Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan.
Osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä 16.1.–15.2.2017. Lausuntoihin ja muistutuksiin on laadittu vastineet. Näiden pohjalta nähtävillä ollutta kaavaehdotusta on tarkennettu. Tarkennukset eivät ole merkittäviä eikä ne aiheuta uutta
nähtäville asettamista.
Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Esitän, että kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi saadut lausunnot ja muistutukset ja hyväksyy niihin laaditut vastineet sekä hyväksyy 10.4.2017 päivätyn
osayleiskaavan ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi
oikeusvaikutteisena osayleiskaavana.

Liitteet

1
2

3424/2016 Hietasalon osayleiskaava (10.4.2017 )
3424/2016 Ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset vastineineen(10.4.2017)

Valmistelija
Timo Kortelainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 5433

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen hyväksyttäväksi.
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Päätös

Merkittiin, että va. kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.
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§ 133

Asianro 7579/10.02.02/2015

Rauhalahden osayleiskaavaehdotus
Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut
Rauhalahden ja sen lähialueelle on laadittavana osayleiskaava. Osayleiskaavasta tulee oikeusvaikutteinen ja se tulee vahvistuessaan kumoamaan kaavaalueen osalta kaupunginvaltuuston 11.12.2000 hyväksymän Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan. Osayleiskaava ohjaa alueen yksityiskohtaista suunnittelua.
Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa uuden asuinalueen tarkoituksen
mukainen sijoittuminen nykyiselle matkailualueelle Kivilammen pohjoispuolelle. Lisäksi osayleiskaavalla tutkitaan kaupunkirakenteen tiivistämismahdollisuuksia asumisen ja Jynkän lähiökeskuksen osalta. Kaavassa määritetään
rakentamisen ja liikenteen perusratkaisut, rakennettavien alueiden rajautuminen, kortteleiden tuleva käyttö sekä alueen liittyminen muuhun kaupunkirakenteeseen.
Osayleiskaavan pinta-ala on noin 84 hehtaaria, josta vesialuetta 9 hehtaaria.
Kaavaratkaisussa alueelle sijoittuu noin 1 200 uutta asukasta, josta noin 900
asukasta Kivilammen pohjoispuolelle ja muille täydennysrakentamisalueille
palvelukeskustaan ja Rahkamäkeen noin 300 asukasta.
Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaluonnoksen 16.1.2017. Luonnos oli nähtävillä 30.1. - 24.2.2017. Osayleiskaavasta on valmistunut kaavaehdotus, jota on
työstetty luonnoksen ja siitä saatujen lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta.
Lausuntoihin ja mielipiteisiin on laadittu myös vastineet. Seuraavina toimenpiteinä kaavaehdotus asetetaan yleisesti nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot. Saatujen lausuntojen ja muistutusten pohjalta tarkistettu kaavaehdotus tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Esitän, että kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi saadut lausunnot ja mielipiteet vastineineen ja hyväksyy 10.4.2017 päivätyn osayleiskaavaehdotuksen siten, että se asetetaan yleisesti nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot.

Liitteet

3
4

7579/2015 Rauhalahden osayleiskaavaehdotus (10.4.2017)
7579/2015 Luonnosvaiheen lausunnot ja mielipiteet vastineineen
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Valmistelija
Virpi Leminen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 5435

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kaupunginhallitus hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

Päätös

Merkittiin, että va. kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.
Juha Romppanen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.
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§ 134

Asianro 2216/03.00/2017

Lausuntopyyntö maakuntien rahoitusta koskevan lakiluonnoksen (HE 15/2017) täydentämiseksi
Lausuntopyyntö 10.3.2017
Valtiovarainministeriö
Valtiovarainministeriö pyytää jakelussa mainituilta tahoilta lausuntoja luonnoksesta hallituksen esityksen (15/2017 vp) täydentämiseksi maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja
13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi. Myös muut kuin jakelussa
mainitut tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa.
Esitysluonnoksessa ehdotetaan täydennettäväksi maakuntien rahoituksesta
2.3.2017 annettua lakiehdotusta siten, että maakuntien rahoitusjärjestelmää
voitaisiin käsitellä kokonaisuutena kaikkien maakunnan vastuulle siirtyvien
tehtävien rahoituksen osalta. Eduskuntakäsittelyssä oleva maakuntien rahoitusta koskeva lakiehdotus sisältää tässä vaiheessa vain sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöterveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävien rahoitusta
koskevan sääntelyn.
Annettuun hallituksen esitykseen sisältyy ehdotus maakunta laiksi, jossa on
ehdotettu säädettäväksi myös muiden kuin sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon tehtävien siirtymisestä maakunnalle. Tällaisia tehtäviä ovat aluekehittämisen ja rakennerahastotoiminnan,
elinkeinojen edistämisen, alueiden käytön ohjauksen ja suunnittelun, maatalous- ja viljelijäntukihallinnon, maatalous- ja turkistarhayrittäjien lomituksen,
vesivarojen käytön ja hoidon, vesien- ja merenhoidon, rakentamisen ohjauksen, kulttuuriympäristön hoidon, maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin
edistämisen, ympäristötiedon tuottamisen ja jakamisen tehtävät sekä maakunnille lain perusteella erikseen säädettävät tehtävät. Näiden tehtävien rahoitusta koskevat ehdotukset sisältyvät nyt käsiteltävänä olevaan esitysluonnokseen.
Lisäksi esitysluonnoksessa ehdotetaan täydennettäväksi maakuntalain, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ja pelastustoimen järjestämisestä annetun lain voimaanpanosta annettavaksi ehdotettua lakia sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen toimitiloihin myönnettyjä valtionavustuksia koskevalla pykälällä. Voimaanpanolakiin esitettävällä säännöksellä varmistettaisiin, että uudistuksen toimeenpanon seurauksena kunnilta
tai kuntayhtymiltä ei ryhdytä perimään takaisin sosiaali-ja terveydenhuollon
tai pelastustoimen toimitiloihin myönnettyjä valtionavustuksia, jos toimitilan
käyttötarkoituksen, hallinnan tai omistusoikeuden muutos tai jääminen kokonaan pois käytöstä ei johdu kunnan tai kuntayhtymän vaikutusmahdollisuuksien piirissä olevasta syystä, vaan nimenomaan uudistuksen toimeenpanosta.
Lausuntopyyntö liitteineen on saatavilla suomen ja ruotsin kielellä sote- ja
maakuntauudistuksen verkkosivuilla
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(http://alueuudistus.fi/lausuntopyynnot). Samalta verkkosivustolta on saatavissa myös hallituksen esitys 15/2017 (www.alueuudistus.fi > ajankohtaista
> lakiesitykset ja luonnokset).
Lausunnot pyydetään toimittamaan valtiovarainministeriön kirjaamoon
13.4.2017 klo 16.15 mennessä. Lausunnon voi toimittaa sähköpostitse (valtiovarainministerio@vm.fi) tai postitse osoitteella: Valtiovarainministeriö, PL
28, 00023 Valtioneuvosto. Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitetietona:
VM/504/03.01.00/2017.
Määräajassa toimitetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen
valmistelussa. Lausunnot voi toimittaa suomeksi tai ruotsiksi. Vastaanotetut
lausunnot ovat julkisia.

Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta ja talouspäällikkö Riitta
Kokkonen
Kaupungin lausunto lakiluonnokseen
Lakiluonnoksen 1 §:n mukaan maakuntien järjestämisvastuulla olevien tehtävien rahoitus toteutetaan maakunnille kohdentuvana yleiskatteellisena rahoituksena. Maakunnille on jätettävä liikkumavaraa itsehallinnon periaatteiden
mukaisesti päättää vastuullaan olevien tehtävien järjestämisestä. Maakuntien
on kuitenkin kyettävä hoitamaan niille säädetyt velvoitteet.
Maakunnille myönnettäisiin lakiluonnoksen 3 §:n mukaan valtion rahoitusta
asukaskohtaisesti suoritettavan osuuden ja palvelujen tarvetta kuvaavien sekä
olosuhdetekijöiden ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteella. Rahoituslain sääntelyn laajentuessa koskemaan muitakin maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvia tehtäviä kuin sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustointa, rahoituksen määräytymisperusteisiin ehdotetaan lisättäväksi kasvupalvelua kuvaavat tekijät sekä maatalousyritykset. Näiden muutosten myötä
tarvetekijöiden painoarvoihin on tullut muutoksia aikaisempaan verrattuna.
Nyt lausuttavana oleva luonnos ei huomioi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattien tutkintoon johtavan peruskoulutuksen sekä täydennys- ja erikoistumiskoulutukseen liittyvän harjoittelun ja käytännön työelämäjaksojen toteuttamisen kustannuksia maakuntarahoitteisessa sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelutuotannossa. Ko. toiminta on volyymeiltaan merkittävää erityisesti
niissä maakunnissa, jotka ylläpitävät yliopistollisia sairaaloita ja joiden palvelutuotannossa toteutetaan järjestelmällisesti esim. opetusterveyskeskus- ja
opetussosiaalikeskustoimintaa. Yliopistojen, korkeakoulujen ja 2. asteen oppilaitoksien suorittamat ns. opetuskorvaukset ovat ao. palvelutuotannolle opetustoiminnasta aiheutuvaan perustehtävän tuottavuustaakkaan nähden lähinnä symbolisia. Tästä syystä maakuntien sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusperusteisiin tulisi lisätä koulutuskerroin, joka kompensoisi erityisesti
ns. yliopistollisille maakunnille rahoituksellisesti ao. opetuksesta peruspalvelutuotannolle aiheutuvaa kustannustekijää.
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Yliopistolliset sairaalat ylläpitävät erityistason palvelutuotantoa, valmiutta ja
osaamista ilman takeita siitä, että niistä aiheutuvat kustannukset tulevat katetuiksi yhteistyöalueen tai muiden maakuntien palveluostoilla. Näiden kansallisen tason tehtävien kustannusrakennetta tulisi arvioida ja huolehtia tarvittaessa valtion erillisrahoituksesta ao. toiminnan ja palveluiden ylläpitämiseksi
Suomessa erityisesti sosioekonomisten väestöryhmien väliset terveys- ja hyvinvointierot ovat merkittäviä. Hyvinvoinnin ja terveyden (HYTE) edistämisen kertoimeen tulisikin sisällyttää vahvalla osuudella nämä huomioivat
eriarvoisuus- ja terveyserokertoimet (ERIARVO) ja kasvattaa tämän HYTE- ja
ERIARVO-kertoimen kokonaisosuutta n. 2 %:iin koko laskentaperusteista.
Maakuntien toiminnan ja niiden järjestämisvastuulla olevan palvelutuotannon kehittämisen tukemiseen tulee varautua valtion erillisrahoituksella. Tämän olisi luontevaa suuntautua erityisesti kannustamaan esim. maakuntien
omaehtoista keskinäistä yhteistyötä ja niiden yhteisesti sopimia ao. tehtäviin
liittyviä esim. MASOTE-tyyppisiä rakenteita ja muuta maakuntien itse päättämää yhteistyöaluetasoisena toteutettavaa toimintaa.
Lakiluonnoksen 5 §:n mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien laskennallisia kustannuksia tarkistettaessa käytettäisiin kahden viimeisimmän tilastoidun vuoden keskiarvoa. Sen sijaan maakunnalle siirtyvien muiden kuin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien laskennallisia kustannuksia tarkistettaessa käytetään toteutuneita kustannuksia viimeisimmältä tilastoidulta vuodelta. Viimeisimmän tilastoidun vuoden käyttö vähentää viivettä toteutuneiden
kustannusten ja varainhoitovuoden välillä.
Valtion rahoituksen tarkistamisesta säädetään lakiluonnoksen 6 §:ssä. Maakunnan muiden tehtävien kuin sosiaali- ja terveydenhuoltotehtävien laskennallisia kustannuksia tarkistettaessa toteutuneista kustannuksista ehdotetaan
otettavan huomioon vain palkkamenojen kehitys, minkä vuoksi kustannuksiin
kohdistettaisiin osittainen indeksitarkistus. Maakunnan hoitamien muiden
kuin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien kustannuksissa nousevat muutkin kustannuserät kuin pelkästään palkkamenot. Siten kokonaiskustannuksiin
tulee kohdistumaan leikkauspainetta. Näiden tehtävien kokonaisrahoitusta ei
ole myöskään tarkistettu kustannustasoa vastaavaksi. Tämäkin tulee aiheuttamaan leikkauspainetta näiden tehtävien hoidossa.
Lakiluonnoksen 18 §:ssä säädetään kasvupalvelukertoimen muodostamisesta
sekä kertoimen perusteella määräytyvistä laskennallisista kustannuksista.
Kasvupalvelukertoimen tarvetekijöihin ja niiden painoarvoihin ei ole mahdollista ottaa kantaa, koska niiden määrityksen taustalla olevia tietoja ei ole käytettävissä.
Liitteet

5

2216/2017 Maakuntauudistuslakiluonnos

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kaupunginhallitus hyväksyy edellä olevan kaupungin lausunnon.

Päätös

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.
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§ 135

Asianro 7550/00.01.02.00/2015

Oikaisuvaatimus/elinvoima- ja konsernipalvelujen toimintasääntö
Kaupunginlakimies Vesa Toivanen
Kaupunginkanslia
Tapahtumajohtaja on tehnyt oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen päätöksestä 19.12.2016 § 405. Kaupunginhallitus hyväksyi päätöksellään elinvoima- ja konsernipalvelujen toimintasäännön. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan
päätöksen kumoamista ja asian palauttamista takaisin valmisteluun oikaisuvaatimuksessa tarkemmin esitetyin perustein.
Oikaisuvaatimuksen johdosta asiassa voidaan todeta seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päätti 5.9.2016 § 56 osana palvelualueorganisaation jatkokehittämistä, että vetovoimaisuuden palvelualue ja konsernipalvelu yhdistetään 1.1.2017 lukien yhdeksi palvelualueeksi, jonka nimeksi tulee Elinvoimaja konsernipalvelut. Palvelualueelle muodostettiin kaksi vastuualuetta: Konsernipalvelut ja Elinvoimapalvelut. Valtuuston päätöksen mukaan mm. tapahtumiin liittyvä koordinointi ja tuki keskitetään elinvoimapalveluihin.
Kaupunginhallituksen 19.12.2016 hyväksymällä toimintasäännöllä on sittemmin saatettu kaupunginvaltuuston päättämä organisaatiouudistus voimaan ja
samalla aiemmin voimassa olleet konsernipalvelun toimintasääntö ja vetovoimaisuuden palvelualueen toimintasääntö on kumottu.
Uudessa toimintasäännössä markkinointi-, viestintä ja asiakaspalvelupalveluyksikön tehtäviä on täsmennetty lisäämällä tehtäväluetteloon tapahtumatukea koskeva osuus kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti. Palveluyksikkö vastaa kaupungin keskitetyistä asiakaspalveluista tarjoten eri asiakasryhmille ohjausta ja neuvontaa.
Tapahtumanjärjestäjien tarvitsemia keskeisiä palveluita ovat olleet tapahtumia koskevat luvat, tilat sekä avustukset. Näiden palveluiden osalta ei tapahdu muutosta. Lupia koskevat palvelut kuuluvat ensisijaisesti kaupunkiympäristön palvelualueelle, kaupungin tiloja koskevat palvelut on ensisijaisesti hyvinvoinnin edistämisen palvelualueella ja avustukset päätetään tapahtumaryhmän valmistelun perusteella kaupunginhallituksessa ja kaupunginjohtajan
päätöskokouksessa. Tapahtumille myönnettävää tukea arvioidessa käytetään
apuna tapahtumien vaikuttavuuden arviointimallia. Tapahtumajärjestäjien
viestintää ja markkinointia koskevasta yhteistyöstä sovitaan niin kuin tähänkin asti osana markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelut palveluyksikön normaalia palvelua. Palvelualueorganisaation jatkokehittämisen seurauksena
markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelut palveluyksikössä ei tapahdu henkilöstömuutoksia ja tehtävät tullaan hoitamaan pääosin nykyisellä henkilökunnalla. Myöskään tapahtumajohtajan virka ei ole siirtynyt palveluyksikköön
muutoksen yhteydessä.
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Kuntalain 16 §:n mukaan kunta päättää hallintonsa järjestämisestä laissa säädetyllä tavalla ja valtuusto hyväksyy tarpeelliset johtosäännöt, joissa määrätään kunnan eri viranomaisista sekä niiden toiminnasta, toimivallan jaosta ja
tehtävistä. Kaupunginvaltuuston päätöksellä 5.9.2016 on muutettu päätöksessä tarkemmin määritellyin tavoin hallintosääntöä, kaupunginhallituksen johtosääntöä, palvelualueiden johtosääntöä ja henkilöstöasioista annettua johtosääntöä. Kaupunginvaltuuston päätös on kohdistunut kaupungin hallinnon
järjestämistä koskevien johtosääntöjen muuttamiseen, jossa osana kokonaisuutta on myös elinvoima- ja konsernipalvelujen järjestäminen. Tarkemmat
määräykset hallinnon järjestämiseksi on annettu puolestaan elinvoima- ja
konsernipalvelun osalta kaupunginhallituksen 19.12.2016 hyväksymällä toimintasäännöllä.
Yksittäisen työntekijän osalta muutokset työtehtävissä tehdään yleisesti ottaen ja tarvittaessa sopimalla työsopimuksen muuttamisesta tai virantoimitusvelvollisuuttamuuttamalla kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain
(304/2003) säätämää menettelytapaa noudattaen. Kaupunginhallituksen
päätöksen 19.12.2016 perusteella ei kuitenkaan ole ollut tarvetta ryhtyä muuttamaan tapahtumajohtajan virantoimitusvelvoitteen sisältöä, eikä tarvetta
erilliseen kuulemiseen ole ollut.
Oikaisuvaatimus ei siten anna aihetta aiemman päätöksen muuttamiselle.

Esitys

Esitän kaupunginhallitukselle, että oikaisuvaatimus hylätään.

Liitteet

6

7550/2015 Oikaisuvaatimus

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

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 2041

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginlakimiehen esityksen.

Päätös

Merkittiin, että hallintojohtaja Heikki Vienola, markkinointijohtaja Kirsi Soininen ja strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen poistuivat esteellisinä kokouksesta (osallisuusjäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Pöytäkirjanpitäjänä asiakohdassa toimi palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.
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Ympäristö- ja rakennuslautakunta

18 §

23.3.2017

§ 136

Asianro 1471/10.02.03/2017

Rakennusjärjestyksen uudistaminen
Päätöshistoria
Ympäristö- ja rakennuslautakunta 23.3.2017 18 §
Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen
Alueellinen rakennusvalvonta
Asia

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys,
jossa annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän
elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön,
rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia rakentamista koskevia seikkoja. Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on asiasta toisin määrätty.
Nykyinen Kuopion kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 2.5.2012 ja se on tullut voimaan Kuopion hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti 14.6.2013. Tämän jälkeen Kuopion kaupunkiin ovat liittyneet
Nilsiän kaupunki, Maaningan kunta ja Juankosken kaupunki. Kuopion kaupungin nopea kehittyminen ja laajeneminen ovat muuttaneet osaltaan rakentamisen ohjauksen tarpeita. Rakennusjärjestyksen uudistamistarpeeseen vaikuttavat myös lainsäädäntöön tulleet muutokset. Lisäksi rakennusjärjestyksen soveltamisesta saatujen kokemusten pohjalta on noussut esiin tarkistamistarpeita. Rakennusjärjestyksen uudistamisen tavoitteena on luoda koko
Kuopion kaupungin alueelle yksi yhtenäinen rakennusjärjestys, joka ottaa
huomioon entistä paremmin paikalliset olosuhteet rakentamisen ja hyvän
elinympäristön muodostamisessa osana rakentamisen suunnittelua, ohjausta,
toteutusta ja ylläpitoa.
Rakennusjärjestyksen uudistamistyötä varten on tarpeen muodostaa eri asiantuntijatahoista koostuva työryhmä, johon nimetään ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen, kaupunkisuunnittelupalvelujen, maaomaisuuden hallintapalvelujen, lakipalvelujen ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen edustajat.
Työryhmään on tarpeen kuulua myös keskeisimpien asiaan liittyvien luottamuselinten edustajat.

Vaikutusten arviointi

Rakennusjärjestyksen uudistamisen vaikutuksia arvioidaan uudistustyön aikana osana prosessia ja rakennusjärjestyksen perusteluja.
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Esitys

Ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää, että rakennusjärjestyksen uudistamistyöhön ryhdytään. Samalla lautakunta nimeää edustajansa rakennusjärjestyksen uudistamistyöryhmään ja pyytää kaupunkirakennelautakuntaa nimeämään oman edustajansa. Lautakunta esittää edelleen kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy lautakunnan esityksen ja nimeää edustajansa rakennusjärjestyksen uudistamistyöryhmään.
Valmistelija
Anne Turkia
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 5415

Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen
Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen.

Päätös

Lautakunta yksimielisesti hyväksyi rakennustarkastajan päätösehdotuksen.
Lautakunta nimesi rakennusjärjestyksen uudistamistyöryhmään edustajakseen Markus Jukaraisen.
Merkitään, että kaavoitusinsinööri Anne Turkia poistui kokouksesta tämän
asian käsittelyn jälkeen.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kaupunginhallitus nimeää edustajansa rakennusjärjestyksen uudistamistyöryhmään.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen ja nimesi edustajakseen työryhmään puheenjohtaja Pekka
Kantasen ja hänen varaedustajakseen jäsen Jukka Pulkkisen.
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§ 137

Asianro 8882/00.02.01/2016

Kh:n tiedonantoja
Kh:lle saapuneet kirjeet yms.:
2865/2017

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö ovat päätöksellään (STM/664/2017, STM/021:00/2017) asettaneet työryhmän selvittämään lasten ja perheiden palveluiden moniammatillisen yhteistyöhön liittyvän tiedonhallinnan nykytilaa ja kehittämistarpeita. Työryhmän toimikausi on
27.3 .- 31.8.2017. Perusturvajohtaja Mari Antikainen on nimetty työryhmän
varsinaiseksi jäseneksi. Jälj. perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue.

2411/2016

Aluehallintoviraston päätös (LSSAVI/2013/07.03.05/2014) Snellmanin koulun peruskorjauksen valtionosuuden 7. erän maksamisesta jälkirahoitteisena.
Jälj. tilakeskus, talous- ja omistajaohjaus ja kop.

3452/2015

Eduskunnan oikeusasiamiehen vastaus (23.3.2017 EOAK/2393/2016) yksityishenkilön tekemään kanteluun koskien Sorsasalon itäosan asemakaavan ja
asemakaavan muutoksen valmistelua koskevaan asiaan. Jälj. Vesa Toivanen ja
kyp.

4709/2016

Aluehallintoviraston päätös 31.3.2017 (ISAVI/1388/2016) / Savon Sellun kartonkitehtaan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen. Savon Sellu Oy
on hakenut Kuopion Sorsasalossa sijaitsevan aallotuskartonkitehtaan toimintaa koskevan, toistaiseksi voimassa olevan Itä-Suomen ympäristölupaviraston
myöntämän ympäristöluvan 8.10.2007 (nro 110/07/2) lupamääräysten tarkistamista ympäristönsuojelulain (527/201) 80 §:n nojalla; päätös: lupa on voimassa toistaiseksi. Jälj. ympäristöpalvelut.

4681/2016

Aluehallintoviraston päätös 31.3.2017 (ISAVI/1171/2016) / Kuopion biotuotetehtaan ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa sekä vesitalouslupa ja valmistelulupa, Kuopio. Finnpulp Oy on hakenut ympäristölupaa Kuopion Sorsasaloon rakennettavalle biotuotetehtaalle; päätös: lupa on voimassa toistaiseksi. Jälj. kyp.

8882/2016-33

Sosiaali- ja terveysministeriön asettamispäätös 30.3.2017 (STM103:00/2015,
STM/4578/2016). Valtioneuvosto asettanut rajat ylittävän terveydenhuollon
neuvottelukunnan, jonka toimikausi on 1.4.2017-31.3.2020. Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön soveltamista, tehdä esityksiä ja aloitteita lainsäädännön kehittämiseksi sekä käsitellä muita rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain
täytäntöönpanoon ja yleisemmin rajat ylittävään terveydenhuoltoon liittyviä
asioita. Neuvottelukunnalla on erityisen tärkeä rooli rajat ylittävän terveydenhuollon lainsäädännön vaikutusten seurannassa. Jälj. perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue.
Purkamisaikomusilmoitus, joka koskee tonttia Kuopio 411-32-2.
Purkamisaikomusilmoitus, joka koskee tonttia Juankoski
436/Kauniskangas/8.8.
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Seuraavat pöytäkirjajäljennökset:
-

kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan kokouksesta 3/30.3.2017,
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Kysterin johtokunnan kokouksesta
1/23.2.2017

Seuraavat elinvoima- ja konsernipalvelujen viranhaltijoiden päätökset ajalta
27.3.-2.4.2017:

Asiakirjan
nro
Päätöksentekijä
2359/2017 kaupunginjohtaja ELKO Kaupunginjohtaja

Asiakirjan
tyyppi
Avustukset

2665/2017 kaupunginjohtaja ELKO Kaupunginjohtaja
4462/2016 kaupunginjohtaja ELKO Kaupunginjohtaja
843/2017 markkinointijohtaja
- ELKO Markkinointijohtaja

Henkilöstöasiat 4 § / 2017

27.3.2017 Väliaikaisen elinkeinojohtajan
viranhoitomääräyksen jatkaminen

Henkilöstöasiat 5 § / 2017

27.3.2017 Väliaikaisen tietohallintojohtajan
viranhoitomääräyksen jatkaminen

Hankinta- ym.
sopimukset

7 § / 2017

28.3.2017 Kuopion kaupungin Kohtaamisia lehden sisällöntuotanto- ja taittotarjouksen hyväksyminen

554/2017

palvelualuejohtaja
- ELKO Palvelualuejohtaja hep ja
kop

Henkilöstöasiat 8 § / 2017

29.3.2017 Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden
täyttöluvat 28.3.2017

637/2017

palvelualuejohtaja
- ELKO Palvelualuejohtaja ptp

Henkilöstöasiat 11 § /
2017

30.3.2017 Perusturvan ja terveydenhuollon
palvelualueiden täyttöluvat vuonna 2017 / Johtoryhmä 28.3.2017

177/2017

palvelualuejohtaja
- ELKO Palvelualuejohtaja ptp

Henkilöstöasiat 10 § /
2017

28.3.2017 Ohjaajan tehtävän siirtäminen
perusturvan palvelualueelta hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle.

§ / vuosi
2 § / 2017

Päätöspäivämäärä
Otsikko
27.3.2017 Asumisneuvonta- hanke - määrärahan myöntäminen yleishallinnosta

2781/2017 tietohallintojohtaja Hankinta- ym.
- ELKO Tietohallin- sopimukset
tojohtaja

1 § / 2017

29.3.2017 Effica-varhaiskasvatusjärjestelmän laajennus / Sähköisen
asioinnin moduulit

517/2017

1 § /2017

20.3.2017 Kuopion kaupungin painokoneen,
levytulostimen ja pellinkehityslaitteen myynti huutokaupan perusteella

hallintojohtaja
-ELKO hallintojohtaja

Muut asiat
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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 A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje (136 §)
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
Kaupunginhallitus
Postiosoite
Käyntiosoite
Puhelin
Faksi
Sähköposti

PL 228, 70101 KUOPIO
Tulliportinkatu 31
017 18 2111
017 18 2066
kirjaamo(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 virka-ajan 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.
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Liite B kuntalain mukainen valitusosoitus (135 §)
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.

