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Aika

24.04.2017 maanantai klo 18:00 - 18:35
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Saapuvilla olleet jäsenet
Markku Rossi, puheenjohtaja (Suomen Keskusta)
Irja Sokka, 2. varapuheenjohtaja (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Sirpa Alho-Törrönen (Kansallinen Kokoomus)
Ari Antikainen (Suomen Keskusta)
Iris Asikainen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Marja Berg (Vihreä liitto)
Nelli Berg-Väänänen (Kansallinen Kokoomus)
Björn Cederberg (Suomen Kristillisdemokraatit)
Aleksi Eskelinen (Suomen Keskusta)
Pirjo Eskelinen (Perussuomalaiset)
Pirjo Hentelä-Aho (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Marja-Leena Hublin (Vihreä liitto)
Markku Huttunen (Suomen Kristillisdemokraatit)
Jorma Häiväläinen (Suomen Keskusta)
Atik Ismail (Vasemmistoliitto)
Pekka Kaartinen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Tiina Kaartinen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Hannu Kananen (Suomen Keskusta)
Pekka Kantanen (Kansallinen Kokoomus)
Veijo Karkkonen (Suomen Keskusta)
Kalevi Kauhanen
Kalle Keinänen (Vasemmistoliitto)
Jaakko Kekoni (Kansallinen Kokoomus), varajäsen
Rauno Kettunen (Suomen Keskusta)
Markku Kiljander (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Antti Kivelä (Suomen Keskusta)
Hilkka Kontiainen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Heimo Konttinen (Perussuomalaiset)
Riitta Korhonen (Kansallinen Kokoomus)
Jaakko Kosunen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Sirpa Kulin (Perussuomalaiset)
Mikko Lankinen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Jouko Lösönen (Suomen Keskusta)
Sanna Mertanen (Vihreä liitto)
Pekka Niiranen (Kansallinen Kokoomus)
Jarmo Nykänen (Suomen Keskusta)
Anna Olkkonen (Suomen Keskusta)
Marjatta Parviainen (Suomen Keskusta)
Anne Paulo-Tuovinen (Vihreä liitto)
Pirkko-Liisa Piironen (Kansallinen Kokoomus), varajäsen
Esa Pitkänen (Suomen Keskusta)
Pekka Pollari (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Jukka Pulkkinen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Pia Punkki (Perussuomalaiset)
Varpu Puskala (Suomen Keskusta)
Ilkka Raninen (Kansallinen Kokoomus)
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Saana Rantonen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Minna Reijonen (Perussuomalaiset)
Pauli Ruotsalainen (Perussuomalaiset)
Hetti Rytsy (Suomen Keskusta)
Olli-Pekka Ryynänen (Kansallinen Kokoomus)
Kaija Räsänen (Perussuomalaiset)
Krista Rönkkö (Perussuomalaiset)
Neeta Röppänen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Annu Saukko (Suomen Keskusta)
Jukka Savolainen (Kansallinen Kokoomus)
Leila Savolainen (Suomen Keskusta)
Teija Savolainen-Lipponen (Perussuomalaiset), varajäsen
Maija Svärd (Kansallinen Kokoomus), varajäsen
Markku Söderström (Vasemmistoliitto)
Veijo Tirkkonen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Tapio Tolppanen (Suomen Keskusta)
Taisto Toppinen (Kansallinen Kokoomus)
Matti Vanhanen (Perussuomalaiset)
Erkki Virtanen (Vasemmistoliitto)
Keijo Voutilainen (Suomen Keskusta)
Mika Wallius (Perussuomalaiset)
Eero Wetzell (Kansallinen Kokoomus)
Veera Willman (Vihreä liitto), varajäsen
Poissa olivat esteen ilmoittaen seuraavat jäsenet
Harri Auvinen
Kimmo Kivelä
Allu Koskinen
Heikki Mensonen, ei varavaltuutettua
Sari Raassina
Tero Taipale, ei varavaltuutettua
Veikko Tiihonen
Puheenjohtaja oli kutsunut heidän tilalleen seuraavat esteettömät varajäsenet
Pirkko-Liisa Piironen
Veera Willman
Teija Savolainen-Lipponen
Jaakko Kekoni
Maija Svärd

-

Upi Heinonen estynyt
Erkki Kukkonen estynyt
Marko Luostarinen estynyt
Tuula Vartiainen estynyt

Poissa oli estettä ilmoittamatta
Pauli Tolonen, eikä hänelle ollut varajäsentä
Muut saapuvilla olleet

Petteri Paronen, kaupunginjohtaja
Jarmo Pirhonen, vs. kaupunginjohtaja
Markku Tervahauta, palvelualuejohtaja
Pekka Vähäkangas, palvelualuejohtaja
Raija Korhonen, viestintäpäällikkö
Heikki Vienola, hallintojohtaja
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44 - 52 §

Allekirjoitukset
Markku Rossi
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus

Heikki Vienola
pöytäkirjanpitäjä

Kuopiossa, 2.5.2017

Kaija Räsänen

Pirjo Hentelä-Aho

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä
Kuopiossa, 3.5.2017

Heikki Vienola
Pöytäkirjanpitäjä
Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 91 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 44 – 47 ja 51 - 52 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua
tai täytäntöönpanoa.

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet §:n 48 osalta
liite K
seuraava valitusosoitus §:ien 49 ja 50 osalta
liite L
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Käsitellyt asiat
Nro

§

Liite/
viite*

1

44 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5

2

45 §

Pöytäkirjantarkastajat

6

3

46 §

Kuopiolainen opetus - lupa innostua Kuopion kaupungin koulutus-

7

1-2

Otsikko

Sivu

poliittinen ohjelma
4

47 §

3

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän vuoden 2016 arvioin-

10

tikertomus
5

48 §

4-5

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän vuoden 2016 toimin-

12

takertomus ja tilinpäätös (kuntayhtymän loppuselvitys)
6

49 §

6-7

Asemakaavan muutos / Tahkovuori, kortteli 215 (osa) tontti 11

15

7

50 §

8-9

Hietasalon osayleiskaava

20

8

51 §

Kokouksessa jätetty valtuustoaloite / omaishoitajien työn ja arjen

22

tukemiseksi vapaaehtoisia työntekijöitä tai kummitoimintaa
9

52 §

Kokouksessa jätetty valtuustoaloite / hyvinvointikortti kuntosalille ja

23

uimaan maksuttomaksi pelkkää kansaeläkettä saaville eläkeläisille

Muutoksenhaku
48 §

Liite K kuntalain mukainen valitusosoitus (kaupunginvaltuusto)

24
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26
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44 §
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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45 §
Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus
Puheenjohtaja
Kaupunginvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kaupunginvaltuuston pöytäkirjan.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Kaija Räsänen ja
Pirjo Hentelä-Aho.
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Kaupunginhallitus

111 §

§ 46

27.3.2017
Asianro 2138/12.00.01.00/2017

Kuopiolainen opetus - lupa innostua Kuopion kaupungin koulutuspoliittinen ohjelma
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 27.3.2017 111 §

Päätöshistoria
Kasvun ja oppimisen lautakunta 15.3.2017 26 §
Opetusjohtaja Leena Auvinen
Perusopetuksen tukipalvelut
Kuopion kaupunginhallitus on kokouksessaan 26.10.2015 (310§) käsitellyt
valtuustoaloitetta kaupungin uuden koulutuspoliittisen ohjelman laatimiseksi
(8562/12.00.01.00/2014) ja hyväksynyt valtuustoaloitteeseen annetun selvityksen, jonka mukaan Kasvun ja oppimisen palvelualue lähtee valmistelemaan koulutuspoliittista ohjelmaa. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan
9.11.2015 (98§) merkinnyt annetun selvityksen tiedoksi.
Prosessi käynnistyi helmikuussa 2016 työpajalla, jossa oli mukana Kasvun ja
oppimisen lautakunnan jäseniä, palvelualuejohtaja, asiakkuusjohtajat, palvelupäälliköt, kaikki Kuopion peruskoulujen ja lukioiden rehtorit sekä henkilöstön edustus. Aloitustyöpajan jälkeen työpajoissa on ollut mukana laaja joukko
keskeisiä toimijoita sekä sidosryhmien ja yhteistyötahojen edustajia ja koulutuspoliittisen ohjelman luonnosta on esitelty keskeisille toimijoille. Väliraportti laadintatyöstä on annettu Kasvun ja oppimisen lautakunnalle elokuussa
2016.
Koulutuspoliittisen ohjelman laadintaprosessin vetäjänä toimi Mika Karjalainen Siverplanet Oy:stä ja prosessi suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä paikallisten toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Prosessi koostui viidestä työpajaaihiosta: muutostrendit, visio ja toiminta-ajatuksen määrittely, strategiset
painopistealueet, strategiset linjaukset, toimeenpano ja mittarit.
Valmisteluprosessin tuotoksena on syntynyt esitys Kuopion kaupungin koulutuspoliittiseksi ohjelmaksi vuosille 2017-2025 ”Kuopiolainen opetus – lupa
innostua”. Ohjelma sisältää vision ja toiminta-ajatuksen, keskeiset painopistealueet ja ydin linjaukset sekä ohjelman toimeenpanon periaatteet ja seurannan mittarit.
Koulutuspoliittisen ohjelman keskiössä on kasvaminen ja oppiminen, oppijoiden omia vahvuuksia korostaen sekä kasvulle ja oppimiselle suotuisa ympäristö, yhdessä tekeminen yhteisöllisesti, kokeillen ja tehokkaasti. Ohjelman keskeiset painopistealueet ovat seuraavat: oppimisen ja opetuksen oppijakeskeinen uudistaminen, yhdessä tekeminen verkostoissa – lähellä ja kaukana, ope-
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tushenkilöstön osaamisen ja valmiuksien kehittäminen, resurssien hyödyntäminen ja tuottavuuden parantaminen sekä johtamisen uudistaminen. Painopistealueiden sisältöjä on avattu ydinlinjauksissa.

Esitys

Liitteet

Esitän, että Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan Kuopion kaupungin koulutuspoliittisen ohjelman ja esittää sitä edelleen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

2138/2017 Kuopion kaupungin koulutuspoliittinen ohjelma

Valmistelija
Leena Auvinen
Antti Kervinen
Sari Ihalainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 044 7184003
puh. 044 7184040
puh. 044 718 4018

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas
Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä opetusjohtajan esityksen.
Merkittiin tiedoksi pöydälle jaettu OAJ:n Kuopion paikallisyhdistys ry:n lausunto/yhteenveto 3.3.2017 / Kuopion kaupungin koulutuspoliittinen ohjelma
2017 – 2025.
Jutta Vihonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn alussa klo 16.17.

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Merkitään, että kaupunginhallitus käsitteli asiaa suunnittelukokouksessaan
20.3.2017.

Liitteet

2138/2017 Kuopion kaupungin koulutuspoliittinen ohjelma
2138/2017 OAJ Kuopio lausunto 3.3.2017
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Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä
olevan Kuopion kaupungin koulutuspoliittisen ohjelman.

Päätös

Merkittiin, että valtuuston I varapuheenjohtaja Sari Raassina poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.

Liitteet

1
2

2138/2017 Kuopion kaupungin koulutuspoliittinen ohjelma
2138/2017 OAJ Kuopio lausunto 3.3.2017

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Kuopion kaupungin koulutuspoliittisen ohjelman.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus on päättänyt yksimielisesti kokouksessaan 24.4.2017 peruuttaa kaupunginvaltuustolle 24.4.2017 tekemänsä
päätösehdotuksen asiakohdassa. Asia poistettiin tämän johdosta esityslistalta.
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46 §
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§ 47

Asianro 2226/00.03.00.00/2017

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän vuoden 2016 arviointikertomus
Päätöshistoria
Tarkastuslautakunta 27.3.2017 46 §
Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen
Tarkastustoimi
Savon ammattikorkeakoulun kuntayhtymän tarkastuslautakunta on kokouksessaan 1.3.2017 hyväksynyt ja allekirjoittanut liitteenä olevan v. 2016 arviointikertomuksen ja päättänyt esittää arviointikertomuksen jäsenkuntien tarkastuslautakuntien kautta valtuustojen käsiteltäväksi.

Liitteet

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän tarkastuslautakunnan
arviointikertomus vuodelta 2016

Valmistelija
Tapani Laitinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 2808

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen
Tarkastuslautakunta päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
merkitsee Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän vuoden 2016 arviointikertomuksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin, että puheenjohtaja Anna Olkkonen oli esteellisenä poissa kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksen teon aikana ja että puheenjohtajana
toimi asiakohdassa varapuheenjohtaja Marja Berg.
Merkittiin, että Anna Olkkonen palasi kokoukseen tämän asiakohdan käsittelyn ja päätöksen teon jälkeen.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Liitteet

3

2267/2017 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2016

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta
Kaupunginvaltuusto merkitsee Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän
vuoden 2016 arviointikertomuksen tiedoksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.
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§ 48

Asianro 2228/00.03.00.00/2017

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän vuoden 2016 toimintakertomus ja tilinpäätös (kuntayhtymän loppuselvitys)
Päätöshistoria
Tarkastuslautakunta 27.3.2017 45 §
Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen
Tarkastustoimi
SAVONIA –AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN VUODEN
2016 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS (KUNTAYHTYMÄN LOPPUSELVITYS)
Savon ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymähallitus on käsitellyt asian
23.2.2017:
--5§
SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016
TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS (KUNTAYHTYMÄN LOPPUSELVITYS)
Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän tehtävänä on 31.12.2014 klo
23.59 lukien omistaa ja hallinnoida ammattikorkeakoulun Sairaalakadun ja
Osmajoentien (nyk. Opiskelijankadun) kiinteistöjä. Kuntayhtymä on sitoutunut näiden kiinteistöjen omistamisella, hallinnoinnilla ja ylläpidolla tukemaan ammattikorkeakoulun toimintaa ja sen perustehtävien laadukasta toteuttamista. Kuntayhtymä on sitoutunut päätöksenteossaan ottamaan huomioon Savonia-ammattikorkeakoulu -osakeyhtiön tahtotilan ja päätökset.
Vuosi 2016 oli kuntayhtymän viimeinen toimintavuosi. Kuntayhtymän jäsenkunnat päättivät kuntayhtymän purkamisesta joulukuussa 2016 pitämissään
kaupunginvaltuustojen kokouksissa. Kuntayhtymän purkamissopimus allekirjoitettiin 19.12.2016. Kuntayhtymä on purkautunut 31.12.2016. Kuntayhtymän
purkautumisen jälkeen kaikki vastuut ja velvoitteet ovat siirtyneet Savoniaammattikorkeakoulu oy:n vastattaviksi.
Kuntayhtymälle on laadittu toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016 joka on samalla kuntayhtymän loppuselvitys.
- Liite: Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016 (kuntayhtymän loppuselvitys)
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Kuntayhtymän johtajan esitys
Yhtymähallitus
1. hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2016 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (kuntayhtymän loppuselvitys).
2. jättää hyväksytyn ja allekirjoitetun vuoden 2016 tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen (kuntayhtymän loppuselvitys) tilintarkastajan tarkastettavaksi ja kuntayhtymän tarkastuslautakunnalle arvioitavaksi.
3. saattaa tilinpäätöksen (kuntayhtymän loppuselvityksen) tilintarkastuksen
jälkeen jäsenkuntien tarkastuslautakuntien kautta kaupunginvaltuustojen hyväksyttäväksi samassa kokouksessa, mihin jäsenkuntien tarkastuslautakunta
esittää arviointikertomuksensa ja kannanottonsa vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
4. valtuuttaa kuntayhtymän johtajan (oto) Mervi Vidgrénin tekemään mahdollisesti tarvittavat teknisluonteiset korjaukset lopulliseen versioon.
Päätös
---

Esitys hyväksyttiin.
Savonia –ammattikorkeakoulun tarkastuslautakunta on käsitellyt asian kokouksessaan 1.3.2017 § 4.
Tarkastuslautakunta on merkinnyt tilintarkastajan luovuttaman tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja päättänyt esittää, että jäsenkuntien valtuustot jäsenkuntien tarkastuslautakuntien esityksestä:
1. merkitsevät tarkastuskertomuksen tiedoksi
2. hyväksyvät vuoden 2016 tilinpäätöksen ja loppuselvityksen sekä
3. myöntävät vastuuvapauden kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille
toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2016.

Liitteet

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän vuoden 2016 toimintakertomus ja tilinpäätös (kuntayhtymän loppuselvitys)
Tilintarkastuskertomus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, JHT/KHT
Katri Hokkanen 1.3.2017

Viiteaineisto
Valmistelija
Tapani Laitinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2808
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Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen
Tarkastuslautakunta päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
1. merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi
2. hyväksyy Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän v. 2016 tilinpäätöksen ja kuntayhtymän loppuselvityksen ja
3. päättää myöntää vastuuvapauden kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.31.12.2016.

Päätös

Merkittiin, että puheenjohtaja Anna Olkkonen poistui kokouksesta esteellisenä ennen asiakohdan käsittelyä ja että kokouksen puheenjohtajana toimi
asiakohdassa varapuheenjohtaja Marja Berg.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

4
5

Päätösehdotus

2228/2017 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän vuoden 2016
toimintakertomus ja tilinpäätös (kuntayhtymän loppuselvitys)
2228/2017 Tilintarkastuskertomus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy,
JHT/KHT Katri Hokkanen 1.3.2017

Tarkastuslautakunta
Kaupunginvaltuusto
1. merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi
2. hyväksyy Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän v. 2016 tilinpäätöksen ja kuntayhtymän loppuselvityksen ja
3. päättää myöntää vastuuvapauden kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.31.12.2016

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.
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Kaupunginhallitus

307 §

8.9.2014

§ 49

Asianro 7954/10.02.03/2013

Asemakaavan muutos / Tahkovuori, kortteli 215 (osa) tontti 11
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 8.9.2014 307 §
Kaupunkirakennelautakunta 11.12.2013 § 239:
Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut
Tiivistelmä:
Asemakaavan muutoksessa lisätään rakennusoikeutta ja muutetaan kaavamääräyksiä kaavamuutoksen hakijan rakennussuunnitelman toteuttamiseksi.
Asemakaavan muutos on osa Tahkovuoren yleistä kehitystä tehokkaammin
rakennetuksi ympäristöksi. Kaavassa säilytetään rantavyöhykettä luonnontilaisena ja siten suojellaan järvimaisemaa. Alue liittyy olemassa olevaan rakenteeseen ja infrastruktuuriin sekä tukeutuu Tahkovuoren palveluihin.
Kaava-alue

Asemakaavan muutos koskee Tahkovuoren korttelin 215 tonttia 11. Kaavaalue sijaitsee Tahkon keskusta-alueen pohjoispuolella, Syvärin rannalla Sääskiniemen pohjoisosassa. Alueen koko yhteensä on noin 0,205 ha.

Laadintaperusteet, päätökset ja suunnitelmat
Asemakaavan muutos on lähtenyt vireille alueen maanomistajan halusta lisätä korttelin rakennusoikeutta mahdollistamaan nykyaikaisen lomarakennuksen rakentamisen. Päätös asemakaavan laatimisesta tehtiin Nilsiän kaupunginhallituksessa 2.4.2012 § 111.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavaluonnos oli nähtävillä
28.1. - 28.2.2013. Luonnoksesta saatiin kaksi mielipidettä.
Kaavoitustilanne

Pohjois-Savon maakuntakaavassa (8.11.2010) alue on matkailupalveluiden
aluetta. Tahkovuoren osayleiskaavassa (1.4.2003) alue on osoitettu lomaasuntoalueeksi (RA). Suunnittelualueella on voimassa entisen Nilsiän kaupungin valtuuston 11.04.2000 hyväksymä asemakaava, jossa alue on osoitettu
loma-asuntojen korttelialueeksi (RA). Rakennusoikeutta on 100 k-m² ja suurin sallittu kerrosluku on I½

Nykyinen tilanne

Tontilla on vuonna 1971 valmistunut 70 k-m² lomarakennus, 30 k-m² sauna
ja 8 k-m² talousrakennus.

Maanomistus

Tontin omistaa kaavamuutoksen hakija.
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Asemakaavan muutosehdotus
Asemakaavan muutoksessa tontti 11 on osoitettu loma-asuntojen korttelialueeksi (RA-20). Loma-asuntojen korttelialue. Rakennuspaikalle saa rakentaa
yksi- tai kaksiasuntoisen lomarakennuksen sekä talousrakennuksia. Rakennusoikeudesta tulee varata vähintään 10 % talousrakennuksille.
Rakennusoikeutta on 436 k-m², josta 36 k-m² on osoitettu venesuojalle rannassa. Suurin sallittu kerrosluku on ½II.
Osa ranta-alueesta ja tontin itäosa on osoitettu istutettavaksi alueen osaksi
määräyksellä: Lähinnä luonnontilassa säilytettävä alueen osa, jonka olemassa
oleva puusto on säilytettävä ja täydennettävä.
Kaavan laadinnassa on laadittu rakennussuunnitelma, joka on asemakaavassa
rakennustapaohje.
Käsittelyvaiheet

Nilsiän kaupunginhallitus päätti kaavan muuttamisesta 2.4.2012 § 111. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavaluonnos oli nähtävillä 28.128.2.2013. Luonnoksesta saatiin kaksi muistutusta.
Ehdotusaineisto on laadittu saatujen kannanottojen ja käytyjen neuvottelujen
pohjalta.

Jatkotoimenpiteet

Kaupunkirakennelautakunnan hyväksymä asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.

Hyväksyvä viranomainen Kaupunginvaltuusto
Vaikutusten arviointi

Asemakaavan alue on jo rakennettua loma-asuntoaluetta. Kaava on osa muutosta, jossa Tahkovuoren alue uudistuu tehokkaammin rakennetuksi ja arkkitehtuuriltaan monipuolisemmaksi ympäristöksi. Luonnontilaiseksi jätettävällä alueenosalla edesautetaan rakentamisen sopeutumista järvimaisemaan.
Yritys- ja ilmastopoliittiset vaikutukset ovat positiivisia.

Esitys

Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen asetettavaksi MRL 65 §:n ja MRA 27§:n mukaisesti julkisesti nähtäville
vähintään 30 päivän ajaksi. Mikäli ehdotukseen ei muistutuksissa tai lausunnoissa esitetä muutoksia, kaavanmuutosehdotus esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Ehdotusaineisto toimitetaan tiedoksi mahdollista lausuntoa varten ympäristöja rakennuslautakunnalle sekä Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnalle. Lisäksi aineisto lähetetään tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristövastuualueelle.
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Asiakirjoissa: selostus liitteineen, asemakaavakartta 1:500, havainneaineisto,
valmisteluvaiheen mielipiteet vastineineen ja poistokartta
Valmistelija
Iivo Vänskä
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 044 7185414

Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen
Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

Päätös

Esittelijä täydesti esitystä siten, että jatkotoimenpiteet kohtaan lisätään lause:
”Kaavamuutoksen hakijan kanssa laaditaan sopimus MRL 12 a luvun mukaisesti yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksesta”.
Täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkitään, että Varpu Puskala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen
Kaupunkirakennelautakunta 27.8.2014 § 162:
Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Tiivistelmä:

Asemakaavan muutoksessa lisätään rakennusoikeutta 100 k-m2:sta 400 km2:een ja muutetaan kaavamääräyksiä kaavamuutoksen hakijan rakennussuunnitelman toteuttamiseksi. Asemakaavan muutos on osa Tahkon keskustan kehitystä tehokkaammin rakennetuksi kaupunkimaiseksi ympäristöksi.
Tämä perustuu strategisiin suunnitelmiin Kuopion toiminnallisen kaupunkiseudun rakennemalli ”Loikka 2030” ja Tahkon kehittämissuunnitelma 2030,
jotka Kuopion kaupunginhallitus on hyväksynyt Tahkon keskustan yleiskaavoituksen lähtökohdiksi. Alue liittyy olemassa olevaan rakenteeseen ja infrastruktuuriin sekä tukeutuu Tahkon keskustan palveluihin.

Kaava-alue

Asemakaavan muutos koskee Tahkovuoren korttelin 215 tonttia 11. Kaavaalue sijaitsee Tahkon ydinkeskustan pohjoispuolella, Syvärin rannalla Sääskiniemen pohjoisosassa. Alueen koko yhteensä on noin 0,205 ha.

Käsittelyvaiheet

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen
11.12.2013. Muutosehdotus on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti
nähtävänä 30.12.2013 - 31.1.2014. Aineisto on lähetetty tiedoksi mahdollista
lausuntoa varten Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnalle sekä ympäristö- ja
rakennuslautakunnalle, lisäksi aineisto lähetettiin tiedoksi Pohjois-Savon
ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle. Muutosehdotusta
käsiteltiin laajennetussa kaupunkikuvatyöryhmässä 8.5.2014.

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

03/2017

18 (27)
49 §

24.04.2017

Lausunnot on saatu Savon Voimalta, jolla ei ollut huomautettavaa sekä laajennetulta kaupunkikuvatyöryhmältä. Asemakaavan muutosehdotuksesta jätettiin kaksi muistutusta.
Lausunnoissa ja muistutuksissa esitettyjen kannanottojen takia kaavaehdotus
viedään hyväksymiskäsittelyyn kaupunkirakenne-lautakunnan kautta.
Lausunnot ja muistutus

Kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset sekä niihin annetut vastineet ovat esityslistan liitteenä.

Muutokset asemakaavan muutosehdotukseen
Asemakaavan muutosehdotusta on muutettu muistutuksen johdosta, siten että asemakaavaan liittyvää rakennustapaohjetta on täydennetty luonnontilaisena säilytettävän ja istutettavilla täydennettävän alueen osan osalta määräyksellä: ”Alueelle tulee istuttaa mäntyjä ja koivuja, taimien korkeus vähintään
3 metriä”.
Asemakaavaselostusta on päivitetty ja täydennetty asemakaavan lähtökohtien
ja tavoitteiden osalta mm. tekeillä olevan yleiskaavan mukaan.
Rakennustapaohjetta on täydennetty asemapiirustuksella sekä havainnekuvilla. Alueelle laadittua rakentamistapaohjetta on ehdottomasti noudatettava.
Asemakaavasta on poistettu venetunnelin rakennusoikeus, sillä sitä ei lasketa
kerrosalaan. Asemakaavan yleismääräyksistä on poistettu koko korttelia koskevia rakennustapaohjeita, sillä asemakaavassa on erillinen rakennustapaohje.
Vaikutusten arviointi

Asemakaavan alue on jo rakennettua loma-asuntoaluetta. Kaava on osa muutosta, jossa Tahkon keskustan alue uudistuu tehokkaammin rakennetuksi ja
arkkitehtuuriltaan monipuolisemmaksi kaupunkimaiseksi ympäristöksi.
Luonnontilaisena säilytettävillä ja istutuksilla täydennettävillä alueen osilla
pehmennetään rakentamisen vaikutuksia maisemaan.
Yritysvaikutukset ovat positiivisia rakentamisen sekä Tahkovuoren palvelujen
lisääntyvän käytön myötä. Tehostunut alueen käyttö sijaitsee Tahkovuoren
keskustan läheisyydessä tiivistäen alueen yhdyskuntarakennetta. Hankkeella
ei ole oleellisia vaikutuksia ilmastoon.

Esitys

Esitän kaupunkirakennelautakunnalle sekä edelleen kaupunginhallitukselle ja
kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymiskäsittelyä jatketaan. Ehdotukseen tehty muutos ei
ole olennainen, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.
Kaavamuutoksen hakijan ja Kuopion kaupungin välillä on valmisteltu maankäyttösopimusta osallistumisesta sopimusaluetta koskevan asemakaavan
muuttamisesta seuraavasta yhdyskuntarakentamisen kustannusten korvauksesta MRL 91 a § 1 momentin mukaisella tavalla edellyttäen, että asemakaavan muutos saa lainvoiman. Maankäyttösopimus käsitellään kaupunginhallituksessa samanaikaisesti asemakaavan muutoksen käsittelyn kanssa.
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Kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen tulee MRL 65 §:n
mukaisesti ilmoittaa niille muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet
osoitteensa. Kaavan hyväksymisestä koskevasta päätöksestä tulee MRL 67 §:n
mukaisesti lähettää tieto niille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet.
Valmistelija
Iivo Vänskä
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 044 7185414

Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen
Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

Päätösehdotus

7954/2013 Kaavaselostus
7954/2013 Kaavaselostuksen liitteet
Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. esittää kv:lle asemakaavan muutoksen hyväksyttäväksi.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Merkitään, että asiaa koskeva maankäyttösopimus on allekirjoitettu ….
Liitteet

6
7

7954/2013 Kaavaselostus
7954/2013 Kaavaselostuksen liitteet

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.
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Kaupunginhallitus

132 §

§ 50

10.4.2017
Asianro 3424/10.02.02/2016

Hietasalon osayleiskaava
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 10.4.2017 132 §
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.

Esitys

Liitteet

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.

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

puh. +358 44 718 5433
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Päätösehdotus

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

Päätös

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

Liitteet

8
9

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

Em. liitteitä ei jaeta uudelleen niille, jotka ovat saaneet ne kaupunginhallituksen esityslistan 10.4.2017 liitteenä.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto hyväksyy 10.4.2017 päivätyn osayleiskaavan oikeusvaikutteisena osayleiskaavana.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.
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§ 51

Asianro 3385/05.12.00/2017

Kokouksessa jätetty valtuustoaloite / omaishoitajien työn ja arjen tukemiseksi vapaaehtoisia työntekijöitä tai kummitoimintaa

Valtuustoaloite 24.4.2017
Pirjo Eskelinen ja kolme muuta valtuutettua
Me Kuopion kaupungin valtuutetut esitämme, että Kuopion kaupungin hyvinvointipalvelut hakevat sosiaalisen median kautta tai muita reittejä käyttäen
vapaaehtoisia työntekijöitä/kummeja omaishoitajien arjen tukemiseen.
Allekirjoittanut keskusteli muutaman omaishoitajan kanssa kuntavaalien alla
siitä ideasta, että omaishoitajien luona, heidän työtään tukemassa, kävisi vapaaehtoinen työntekijä tai omaishoitajakummi. Omaishoitajat pitivät ajatusta
hyvänä. Heidän mielestään "Pienikin apu arjessa vaikka silloin tällöin olisi
tarpeen tai edes juttukaveri." Tein aiemmin päivityksen ko. asiasta facebookiin ja se sai siellä kannatusta.
Tehdään yhdessä omaishoitajien arjesta parempi, he ansaitsevat sen. Tiedämme kaikki ilman selityksiä tai perusteluja mitä heidän työnsä sisältää.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
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§ 52

Asianro 3384/12.04.00.00/2017

Kokouksessa jätetty valtuustoaloite / hyvinvointikortti kuntosalille ja uimaan maksuttomaksi pelkkää kansaeläkettä saaville eläkeläisille

Valtuustoaloite 24.4.2017
Matti Vanhanen ja 20 muuta valtuutettua
Hyvinvointikortti on tarkoitettu kaikille eläkepäätöksen saaneille sekä 65
vuotta täyttäneille henkilöille. Kortti oikeuttaa rajoittamattoman käytön Kuopion kaupungin liikuntahalleissa (Kuopiohalli, Niiralan uimahalli ja Lippumäen uimahalli).
Tämän kortin normaali vuosihinta on noin 65 euroa. Pelkän kansaneläkkeen
varassa oleville tämäkin maksu voi olla este liikunnan harrastamiselle. Esitämme maksun poistamista kyseiseen ryhmään kuuluvilta henkilöiltä.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
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Liite K kuntalain mukainen valitusosoitus (kaupunginvaltuusto) (47, 48 §)
Liite K kuntalain mukainen valitusosoitus (kv) 1.9.2016 alkaen
Valitusoikeus ja valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite
Käyntiosoite
Puhelin
Faksi
Sähköposti
Virka-aika
Valitusaika

PL 1744, 70101 KUOPIO
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.

Valituskirjelmän sisältö ja liitteet
Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
−

valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero

−

päätös, johon haetaan muutosta

−

miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä

−

perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Valituskirjelmään on liitettävä
−

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

−

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta
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−

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 virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina.
Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on
tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Valitusasiakirjat toimitetaan aina omalla vastuulla. Postiin valitusasiakirjat on
jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuin voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä tuomioistuinmaksulain 2 §:n (1455/2015) oikeudenkäyntimaksun.
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Liite L kuntalain mukainen valitusosoitus (49, 50 §)
Liite L kaupunginvaltuusto / valitusosoitus kaava-asiat ja rakennusjärjestys 1.9.2016
alkaen
Valitusoikeus ja valitusperusteet
Yleiskaavan, asemakaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevaan
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella.
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
sekä kunnan jäsen. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja muulla
viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa valitusoikeus. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä tai rakennusjärjestyksellä on vaikutuksia. Rekisteröidyllä
paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan on myös valitusoikeus.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä, päätöksen tehdyn viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite
Käyntiosoite
Puhelin
Faksi
Sähköposti
Virka-aika
Valitusaika

PL 1744, 70101 KUOPIO
Minna Canthin katu 64
029 56 42500 (vaihde)
029 56 42501
ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
8.00 - 16.15

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen kaikkien valitukseen oikeutettujen tietoon silloin, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan.

Valituskirjelmän sisältö ja liitteet
Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava
hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
-

valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero

−

päätös, johon haetaan muutosta

−

miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä

−

perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Valituskirjelmään on liitettävä
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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.

