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Kuntalain 91 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 183-184, 186-190 ja 195-199 osalta, koska päätökset koskevat vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Muutosta ei voi hakea valittamalla §:iin 185 ja 191-194, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet §:ien 185 ja 191-194 osalta
liite A
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
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Pöytäkirjantarkastajat

6

3

185 §

1-2

Tuomikuja 4, päiväkodin rakennushankkeen valmistelu

7

4

186 §

3

Maaningan uuden päiväkodin hankesuunnitelma

9
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187 §
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183 §
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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184 §
Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus
Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Tapio Tolppanen ja
Taisto Toppinen.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti jäsenet Tapio Tolppanen ja
Jukka Pulkkinen.
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§ 185

Asianro 6562/10.03.02.02/2016

Tuomikuja 4, päiväkodin rakennushankkeen valmistelu
Toimitilajohtaja Hannu Väänänen
Tilakeskuksen toimitilajohtaminen
Tuomikujan päiväkoti kuuluu Puijonlaakso – Päiväranta päivähoitoalueeseen. Osoitteessa Tuomikuja 4 sijaitseva yksikerroksinen palvelukeskusrakennus on valmistunut 1982 ja sen bruttoala on 1 551 m2. Päiväkodin lisäksi rakennuksen käyttäjiä ovat tällä hetkellä Päivärannan neuvola ja
kaupungin avointen varhaiskasvatuspalvelujen kerhotoiminta.
Päivärannan nuorisotoiminta on siirtynyt Puijonsarven koululle kesällä 2016.
Kiinteistön omistaa Kiinteistö Oy Kuopion Luukas.
Tuomikujan päiväkodin rakennushankkeen suunnittelua on rakenteiden lisätutkimusten jälkeen toteutettu uudisrakennushankkeena; Tuomikujan päiväkodille ja neuvolalle rakennetaan uudet tilat Päivärantaan nykyisen päiväkodin tontille. Päiväkotitilat on suunniteltu kuudelle ryhmälle. Uuteen rakennukseen ei tule tiloja seurakunnan käyttöön. Kasvun ja oppimisen lautakunta
käsitteli Tuomikuja 4, päiväkodin rakennushanketta kokouksessaan
26.10.2016 § 63.
Noin 1 860 m2 suuruisen rakennuksen kustannusarvio on 5,1 miljoonaa euroa. Koko hankkeelle on varattu rahoitus Kuopion Tilakeskuksen vuosien
2017 – 2018 talousarvioon.
Uusi osoitteeseen Tuomikuja 4 rakennettava päiväkotirakennus tulee kaupungin suoraan omistukseen. Kaupunginhallitus päätti hankkeen urakoitsijoiden valinnasta 13.3.2017 § 87.
Rakennushanke aloitetaan purkutyöllä kesällä 2017. Purkukustannukset on
huomioitu Kuopion Tilakeskuksen v. 2017 talousarviossa. Kaupungin vuoden
2017 tilinpäätöksessä kirjataan alas Kiinteistö Oy Kuopion Luukkaan osakkeiden (nro 1 – 1 313) arvo yhteensä 749 593,40 euroa. Nämä osakkeet oikeuttivat Tuomikuja 4:ssä sijaitsevan purettavan rakennuksen hallintaan.
Tuomikuja 4 -kiinteistön kauppakirjan luonnos on esityksen liitteenä. Kauppakirjalla Kiinteistö Oy Kuopion Luukas myy Kuopion kaupungin 20. kaupunginosassa sijaitsevan vuokraoikeuden rakennuksineen ja sähkö-, vesi- ja
viemäri- sekä kaukolämpöliittymineen (laitostunnus 297–20-50-1-L1) yhden
euron kauppahinnalla. Kiinteistö Oy Kuopion Luukas on hyväksynyt kauppakirjaluonnoksen yhtiökokouksessaan 2.5.2017.
Vaikutusten arviointi

Vaikutusten arviointi on liitteenä.

Esitys

Esitän, että kaupunginhallitus hyväksyy kauppakirjaluonnoksen, jolla Tuomikuja 4 -kiinteistö siirtyy Kuopion kaupungin omistukseen.
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Liitteet

1
2

6562/2016 Kauppakirjaluonnos Tuomikujan vuokraoikeuden kauppa
6562/2016 Tuomikujan päiväkodin rakentaminen, vaikutusten ennakkoarviointi

Valmistelija
Heikki Kekäläinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 5078

Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus hyväksyy toimitilajohtajan esityksen.

Päätös

Merkittiin, että asiakkuuspäällikkö Heikki Kekäläinen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Kekäläinen poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.
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Kasvun ja oppimisen lautakunta

36 §

§ 186

17.5.2017
Asianro 3857/10.03.02.01/2017

Maaningan uuden päiväkodin hankesuunnitelma
Päätöshistoria
Kasvun ja oppimisen lautakunta 17.5.2017 36 §
Tilahallintapäällikkö Tanja Karpasto
Tila- ja hankintapalvelut
Maaningan päivähoidon tarveselvitys valmistui syksyllä 2015. Siinä selvitettiin Maaningan alueen kunnallisen päivähoidon tarve ja tavoitteeksi asetettiin
uusi 3-ryhmäinen päiväkoti keskusta-alueelle sekä Käärmelahden koulun uudet päivähoitotilat kahdelle ryhmälle. Tarveselvityksen mukaan yksiköt yhdessä perhepäivähoitoryhmien kanssa tulevat täyttämään kunnallisen päivähoidon tarpeen Maaningan alueella jatkossa.
Maaningan uuden, keskustaan sijoittuvan päiväkodin hankesuunnitelma
käynnistyi keväällä 2016.
Nykytilanne
Tällä hetkellä Maaningan kunnallista päivähoitoa tarjotaan kolmessa toimipisteessä sekä perhepäivähoidossa.
Mesikan päiväkodissa on 24-paikkainen 3-5 –vuotiaiden ryhmä sekä 12paikkainen 0-3 –vuotiaiden ryhmä. Ryhmäperhepäiväkoti Katiska on 12paikkainen, ilta- ja viikonloppuhoitoa järjestävä yksikkö. Käärmelahden päiväkodissa on kaksi 1-5 –vuotiaiden ryhmää, joista toinen ryhmä on täynnä ja
toinen toimii perhepäivähoidon varahoitopaikkana ja siihen on sijoitettu
muutamia lapsia vakinaisesti.
Perhepäivähoidossa oli 53 paikkaa keväällä 2016, 15 hoitajalle oli sijoitettu 60
lasta; nyt hoitajia on 12 ja hoitopaikkoja ja lapsia 42. Ylipaikat on saatu purettua Käärmelahden päiväkodin aloitettua, vaikka perhepäivähoidossa hoitopaikkoja on nyt 11 vähemmän kuin vuosi sitten.
Tarve
Nykyisten keskusta-alueella sijaitsevien toimipisteiden kunto edellyttäisi erittäin mittavia peruskorjaustoimenpiteitä ja vaarana on, että korjauksen yhteydessä ei pystytä eliminoimaan kaikkia kiinteistöissä olevia riskirakenteita.
Tästä syystä nykyisten toimipisteiden korvaaminen uudisrakennuksella on
katsottu parhaaksi vaihtoehdoksi. Uudisrakentamisvaihtoehto mahdollistaa
toimintaa nykyistä paremmin palvelevat, nykyaikaiset, turvalliset ja terveelliset toimitilat ja samalla toiminta saadaan keskitettyä yhteen yksikköön.
Uuteen 3-ryhmäiseen päiväkotiin suunnitellaan 60 päivähoitopaikkaa, joista
12 paikkaa 0-3-vuotiaille, 24 paikkaa 3-5-vuotiaille ja 24 paikkaa ilta- ja viikonloppuhoitoa tarvitseville lapsille. Päiväkodissa ei järjestetä yöhoitoa.
Mitoituksessa on huomioitu paitsi se, että Maaningalla on oltava muutamia
tyhjiä paikkoja, joita on mahdollisuus täyttää pitkin vuotta, myös se, että per-
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hepäivähoitajat alueella ovat vähentyneet 1-3 kpl:n vuosivauhtia muutaman
viime vuoden aikana ja trendi näyttää pysyvän samana.
Tavoitteet
Tavoitteena on keskittää Maaningan keskusta-alueen päivähoito nykyisen
kahden toimipisteen mallista yhteen 3-ryhmäiseen yksikköön. Tällä ratkaisulla saavutetaan sekä toiminnallisia että tilallisia synergiaetuja.
Päiväkodin yhteiskäyttöön soveltuvia tiloja on tavoitteena hyödyntää mahdollistamalla tilojen käyttö myös muille toimijoille iltaisin ja/tai viikonloppuisin.
Monikäyttöisyys huomioidaan kohteen suunnitteluvaiheessa.
Vaihtoehtoiset rakennuspaikat
Hankesuunnittelun kuluessa tutkittiin uudisrakennuksen rakentamismahdollisuus kolmelle eri tontille: nykyiselle Mesikan päiväkodin tontille, seurakunnan omistamalle tontille koulukeskuksen lähellä ja Maaninkajärven koulun
tontille.
Mesikan päiväkodin nykyinen tontti on pieni ja hankalan muotoinen. Se rajoittaisi suunnitteluratkaisua ja vaatisi toiminnalle väistötilat hankkeen toteutuksen ajaksi.
Seurakunnan tontilla on olemassa oleva rakennus ja alue on kaavassa merkinnällä YK/sk ’Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue’. Tontin hankinta ja tarvittava kaavoitusprosessi vievät aikaa, jolloin
hankkeen toteutus viivästyy liikaa suhteessa hankkeen kiireellisyyteen.
Maaninkajärven koulun tontilla on tilaa päiväkotirakennukselle ja koulun yhteydessä jo toimiva esikoulu voi jatkossa toimia yhdessä uuden päiväkodin
kanssa. Lisäksi sijainti aivan ’Peikkometsän’ vieressä lisää mahdollisuuksia
päiväkotitoiminnalle.
Vaihtoehtojen tarkastelussa koulun tontti osoittautui sekä aikataulullisesti että toiminnallisesti parhaaksi sijaintivaihtoehdoksi. Myös kaavoittaja esitti
näistä kolmesta vaihtoehdosta parhaaksi koulun tonttia.
Päiväkodin ja koulun synergiaedut
Mesikan päiväkodin ja ryhmäperhepäiväkoti Katiskan yhdistäminen samaan
päiväkotirakennukseen ja sijoittaminen Maaninkajärven koulun tontille tuovat mukanaan useita etuja:
Yhteistyön syventäminen koulun kanssa helpottuu läheisen sijainnin vuoksi ja
Maaninkajärven koulun aamu- ja iltapäivätoiminnassa äärivuoroissa olevien
alakoululaisten hoidossa voidaan käyttää päiväkotia tukena.
Henkilöstön käyttö ja siirreltävyys kulloisenkin tarpeen ja lasten määrän mukaan vähentävät sijaistarvetta olennaisesti. Lisäksi Maaninkajärven koulun
esiopetusryhmässä – kun ryhmä ei ole täysi – riittää kaksi työntekijää, kun
voidaan käyttää päiväkotia aamulla ja iltapäivällä apuna. Myös koulun lomien
aikaisiin päivystyksiin on riittävästi tiloja uudessa päiväkodissa, kun yksi toimintayksikkö päivystää.
Päiväkodin piha-aluetta voivat käyttää myös alakoululaiset silloin, kun päiväkodin lapset eivät ole pihalla ja koulukiinteistössä oleva esiopetusryhmä myös
yhtäaikaisesti päiväkodin kanssa. Perusopetuksen loma-aikoina koulun välituntipiha puolestaan laajentaa pihan käyttömahdollisuuksia päiväkodin osal-
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ta.
Uuden päiväkodin on helpompi käyttää koulun ympäristössä olevia liikuntapaikkoja (hiihtolatu, luistelurata, pulkkamäki, urheilukenttä, pelikenttä, Peikkometsä) – nyt matkaa on näille päiväkodilta noin 1 kilometri.
Laajuus ja kustannukset
Tilaohjelman hyötyala muodostuu kolmesta kotialueesta sekä yhteiskäyttötiloista, hallinnollisista tiloista ja aputiloista.
Kohteen kerrosala on n. 810 m² ja bruttoala n. 920 m².
Hankesuunnitelman mukaisessa laajuudessa toteutettavan Maaningan päiväkoti –uudisrakennuksen investointikustannuksista on laadittu tavoitehintaarvio, mutta hanketta viedään eteenpäin ulkopuolisen investorin toteuttamana vuokrakohteena.
Tavoiteaikataulu ja toteutus
Tavoitteena on, että päiväkoti voi aloittaa toimintansa uusissa tiloissa elokuussa 2018.
Kohteen hankinnassa pilotoidaan hankemallia, jossa ulkopuolinen investori
toteuttaa Kuopion kaupungille vuokrapäiväkodin (ei siirrettävä) pitkällä
vuokra-ajalla (15-20 vuotta).
Tilahallintapäällikkö Tanja Karpasto ja kaupunginarkkitehti Liisa Kaksonen
esittelevät Maaningan päiväkodin hankesuunnitelman kokouksessa.

Esitys
Liitteet

Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy hankesuunnitelman.
3857/2017 Maaningan uuden päiväkodin hankesuunnitelma liitteineen

Valmistelija
Liisa Kaksonen
Tanja Karpasto
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 5201
puh. +358 44 718 4130

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas
Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy tilahallintapäällikön esityksen ja
esittää hankesuunnitelman edelleen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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Tilahallintapäällikkö Tanja Karpasto
Tila- ja hankintapalvelut

Liitteet

3

3857/2017 Maaningan uuden päiväkodin hankesuunnitelma liitteineen

Valmistelija
Liisa Kaksonen
Tanja Karpasto
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 5201
puh. +358 44 718 4130

Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus hyväksyy kasvun ja oppimisen lautakunnan esityksen.

Päätös

Merkittiin, että kaupunginarkkitehti Liisa Kaksonen ja tilahallintapäällikkö
Tanja Karpasto olivat kokouksessa kuultavina asiakohdassa. Kaksonen ja
Karpasto poistuivat kokouksesta kuulemisen jälkeen.
Merkittiin, että valtuuston puheenjohtaja Markku Rossi saapui kokoukseen
asiakohdan käsittelyn aikana.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.
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§ 187

Asianro 3131/00.00.01.00/2017

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston valinta
Kuntalain (410/2015) 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen,
jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.
Hallintosäännön 96 §:n mukaan valtuustolla on kaksi varapuheenjohtajaa.

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

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 2021

Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
valitsee toimikaudekseen kaupunginvaltuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän
päätösehdotuksen.
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§ 188

Asianro 3131/00.00.01.00/2017

Valtuuston vaalilautakunnan valitseminen
Hallintosäännön 119 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on kuusi
jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.
Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden
varapuheenjohtajan.
Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto
toisin päätä.

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

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 2021

Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
valitsee kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän
päätösehdotuksen.
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§ 189

Asianro 3131/00.00.01.00/2017

Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin

Yleistä

Kuntalain (410/2015) 32 §:n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston
toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta tai
muutoin toisin säädetä. Toimielimen valitessa jaoston jäsenet toimikaudesta
päättää asianomainen toimielin.
Kuntalain 32 §:n mukaisesti kaupunginhallituksen, tarkastuslautakunnan ja
muiden lautakuntien jäsenet valitaan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.
Miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4a §:n mukaan kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun
ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Kaupunginhallitus
Kuntalain 39 §:n mukaisesti kaupunginhallituksen tulee
1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta;
2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta;
3) valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa
kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa;
4) edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta;
5) vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta;
6) vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta;
7) huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.
Kuntalain 73 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka
on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) välittömästi kaupunginhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa
oleva henkilö;
2) henkilö, joka on kaupunginhallituksen tehtäväalueella toimivan kunnan
määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) kaupungin palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai
muuten vastaa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;
4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kaupunginhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista
hyötyä tai vahinkoa.
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Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön
hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kaupunginhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö,
joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa
edunvalvonnasta.
Enemmistön kaupunginhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kaupungin
tai kaupungin määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa
olevia henkilöitä.
Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kaupungin määräysvallassa olevan
yhteisön hallituksen tai rinnastettavan toimielimen jäseneen.
Hallintosäännön 5 §:n mukaan kaupunginhallituksessa on yksitoista (11) jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.
Kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
Valtuusto valitsee jäseniksi valituista kaupunginhallituksen puheenjohtajan
sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.
Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta.
Lautakuntien kokoonpano
Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1)

asianomaisen lautakunnan alainen kaupungin palveluksessa oleva
henkilö;

2)

henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan,
kaupungin määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

3)

henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa
tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan
olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Palvelualueiden lautakunnat
Hallintosäännön mukaan palvelualueilla olevien lautakuntien kokoonpano
on seuraava:
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnassa on 11 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.
Kasvun ja oppimisen lautakunnassa on 11 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.
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Kaupunkirakennelautakunnassa on 11 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen
varajäsen.
Perusturva- ja terveyslautakunnassa on 11 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.
Kaupunginvaltuusto nimeää jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan.
Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Ympäristö- ja rakennuslautakunnassa on 7 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.
Kuopion ja Suonenjoen kaupunkien hyväksymän yhteistoimintasopimuksen
mukaan ympäristö- ja rakennuslautakunnassa on 5 jäsentä isäntäkunnasta ja
2 jäsentä Suonenjoen kaupungista sekä yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.
Isäntäkunnan valtuusto on valinnut jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan ja
Suonenjoen kaupunki on valinnut varapuheenjohtajan.
Tarkastuslautakunta
Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon
ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.
Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole kuntalain 75 §:n mukaan:
1)
2)
3)
4)
5)

kaupunginhallituksen jäsen;
pormestari ja apulaispormestari;
henkilö, joka on kaupunginhallituksen jäsen, kaupunginjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain 28 §:n 2 ja 3 momentissa
tarkoitettu läheinen;
henkilö, joka on kaupungin tai kaupungin määräämisvallassa olevan
yhteisön tai säätiön palvelussuhteessa oleva; eikä
henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kaupunginhallitukseen.

Hallintosäännön 6 §:n mukaan lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 4-7 muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen
varajäsen.
Lautakunnan jäsenet ja varajäsenet ovat valtuutettuja ja varavaltuutettuja.
Tarkastuslautakunnan toimikausi on sama kuin valtuuston toimikausi.
Keskusvaalilautakunta
Vaalilain (714/1998) 13 §:n mukaan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä
varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.
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Valtuusto valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
Hallintosäännön 13 §:n mukaan joukkoliikennelautakunnassa on seitsemän
(7) jäsentä, joista Kuopion kaupunginvaltuusto valitsee viisi (5) jäsentä ja
kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä Siilinjärven kunnanvaltuusto
kaksi (2) jäsentä ja molemmille henkilökohtaisen varajäsenen.
Kuopion kaupunginvaltuusto nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja Siilinjärven
kunnanvaltuusto varapuheenjohtajan.
Yhteistoiminta-alueen maaseutulautakunta
Kuopion, Suonenjoen ja Varkauden kaupunkien sekä Kaavin, Leppävirran,
Rautalammin, Rautavaaran, Siilinjärven, Tervon, Tuusniemen ja Vesannon
kuntien valtuustot ovat hyväksyneet maaseutuhallinnon yhteistoimintaalueen muodostamista koskevan sopimuksen, jonka mukaan isäntäkuntana
on Siilinjärven kunta. Sopimuksen mukaan yhteistoiminta-alueella tapahtuvien kuntaliitosten yhteydessä lautakunnan jäsenten määrä vähenee sopimuskuntien lukumäärän mukaiseksi seuraavan valtuustokauden alusta. Yhteistoiminta-alue on aloittanut toimintansa 1.1.2012.
Sopimuksen mukaan kuntien maaseutuhallinnon tehtävät yhteistoimintaalueella hoitaa perustettava maaseutulautakunta. Siilinjärven kunnanvaltuusto asettaa maaseutulautakunnan toimikaudekseen.
Sopimuskuntien valtuustot nimittävät yhteiseen lautakuntaan yhden jäsenen
ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Lautakunnan puheenjohtajana on
siilinjärveläinen luottamushenkilö. Varapuheenjohtajana on muiden sopimuskuntien nimeämä edustaja siten, että varapuheenjohtajuus vaihtuu valtuustokausittain sopimuskuntien asukaslukujen mukaisessa järjestyksessä
suurimmasta pienimpään.
Pohjois-Savon käräjäoikeuden lautamiehet
Käräjäoikeuslain mukaan valtuusto valitsee lautamiehet toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakautumaa.
Käräjäoikeuslain 6 §:n mukaan lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä
Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Lautamies on velvollinen eroamaan tehtävästään täyttäessään 68 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä
tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa
ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä
myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava
henkilö.
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Oikeusministeriö on vahvistanut Kuopion osalta lautamiesten lukumääräksi
37.
Kiinteistötoimitusten uskotut miehet
Kiinteistönmuodostamislain 2 luvun 6 §:n mukaan valtuuston tulee valita
kunnan kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi (6) henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.
Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt paikalliset olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on lisäksi voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään.
Kuopion poliisialueen neuvottelukunta
Poliisin hallinnosta annetun asetuksen 15.3.1996/158 11 §:n mukaan
poliisin neuvottelukunnan tehtävänä on seurata poliisin toimintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä sekä poliisin toimintaa, tehdä aloitteita poliisin toiminnan kehittämiseksi, antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista sekä käsitellä ne muut asiat, jotka sen käsiteltäviksi toimitetaan.
Asetuksen 13 §:n mukaan poliisihallitus vahvistaa neuvottelukunnan jäsenten
määrä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanvaltuusto
valitsee neuvottelukunnan jäsenet toimikaudekseen. Lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu poliisilaitoksen päällikkö. Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Poliisin henkilöstöön kuuluva ei
kuitenkaan voi toimia puheen johtajana eikä varapuheenjohtajana.
Kaupunginvaltuusto on valinnut Kuopion poliisialueen neuvottelukuntaan
yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.
Pohjois-Savon liiton kuntien edustajainkokous
Pohjois-Savon liiton perussopimuksen 3 luvun 14 §:n mukaisesti:
”Kuntien edustajainkokous valitsee maakuntavaltuustoon jäsenkuntien kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi kustakin jäsenkunnasta yhden
jäsenen kutakin edellisen vuoden ensimmäisenä päivänä kunnassa asunutta
alkavaa 4000 asukasta kohden, kuitenkin enintään viidennes rajoittamattomasta jäsenmäärästä.
Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.
Maakuntavaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien kunnanvaltuustojen jäsenistä.
Maakuntavaltuustossa edustettuina olevien ryhmien ääniosuuksien tulee valittaessa vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien
kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.
Mikäli jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden
tai muusta syystä eroaa valtuuston jäsenyydestä kesken toimikauden, päättää
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jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnan valitseman jäsenen
tai varajäsenen on edustettava samaa ryhmää kuin se, jonka tilalle hänet valitaan.
Mikäli jäsenkunta tulee kuntayhtymän jäseneksi kesken vaalikauden, valitsee
se edustajansa maakuntavaltuustoon noudattaen soveltuvin osin tämän perussopimuksen määräyksiä. Mikäli kaksi tai useampia kuntia yhdistyy yhdeksi
kuntayhtymän jäsenkunnaksi kesken vaalikauden, valitsee yhdistynyt kunta
edustajansa maakuntavaltuustoon noudattaen soveltuvin osin tämän perussopimuksen määräyksiä.”
Pohjois-Savon liiton toimittamien laskelmien mukaan Kuopion kaupunki valitsee kuntien edustajainkokoukseen 14 edustajaa ja kullekin henkilökohtaisen
varaedustajan.
Merkitään, että maakuntahallitus on päättänyt kutsua edustajainkokouksen
koolle 7.8.2017.

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

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 2021

Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus. esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
valitsee em. luottamustoimiin varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.
Kaupunginhallitus valitaan kahden vuoden toimikaudeksi.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän
päätösehdotuksen.
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§ 190

Asianro 3131/00.00.01.00/2017

Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin
Yleistä

Kuntalain (410/2015) 32 §:n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston
toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta tai
muutoin toisin säädetä. Toimielimen valitessa jaoston jäsenet toimikaudesta
päättää asianomainen toimielin.
Kuntalain 32 §:n mukaisesti kaupunginhallituksen, tarkastuslautakunnan ja
muiden lautakuntien jäsenet valitaan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.
Miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4a §:n mukaan kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun
ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Vaalikelpoisuus lautakuntiin
Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan,
kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; eikä
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on
sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai
vahinkoa.
Savo-Pielisen jätelautakunta
Hallintosäännön 12 §:n mukaan lautakunnassa on 11 jäsentä ja jokaisella
henkilökohtainen varajäsen.
Kunnat valitsevat yhteiseen lautakuntaan jäseniä seuduittain seuraavasti:
Kuopio

5 jäsentä

Pielisen Karjalan seutu
(Lieksa, Nurmes, Juuka ja Valtimo)

2 jäsentä
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Siilinjärvi

1 jäsentä

Pieksämäki

1 jäsen

Koillis-Savon seutu
(Kaavi, Rautavaara ja
Tuusniemi) sekä Outokumpu

1 jäsen

Sisä-Savon seutu
(Suonenjoki, Rautalampi,
Vesanto ja Tervo) sekä Konnevesi

1 jäsen

Useamman kuin yhden kunnan muodostamilla seuduilla lautakuntapaikka
vuorottelee kuntien kesken vaalikausittain. Varsinainen jäsen ja varajäsen nimetään eri kunnista. Kunnat ratkaisevat itse valintajärjestyksen.
Kuntien on ilmoitettava lautakunnan jäsenten valinnasta vastuukunnalle.
Kuntien on huolehdittava, että lautakunnan kokoonpano täyttää naisten ja
miesten tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4a §:n vaatimukset. Jos vaatimukset eivät täyty, on vastuukunnalla tähän perustuen oikeus pyytää viimeisimmäksi jäsenensä ilmoittanutta kuntaa nimeämään jäsenensä uudelleen.
Tällä kunnalla on velvollisuus viipymättä nimetä vaatimukset täyttävä jäsen.
Vastuukunnan on huolehdittava, että jäsenet on nimetty viimeistään toimikauden alkaessa.
Vastuukunnan valtuusto valitsee yhden jäsenistään lautakunnan puheenjohtajaksi ja muiden kuntien edustajista vuorotellen yhden jäsenen varapuheenjohtajaksi.
Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta
Hallintosäännön 14 §:n mukaan lautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.
Lautakunnan jäsenet ja varajäsenet valitaan sekä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja nimetään Pohjois-Savon alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.
Lautakunta on asemaltaan kuntalain (410/2015) 51 §:n tarkoittama lautakunta.
Pohjois-Savon alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen mukaan
jäsenet ja varajäsenet valitaan seutukunnittain niiden asukaslukujen suhteessa. Jokaisella seutukunnalla on kuitenkin yksi jäsen. Kunkin seutukunnan kunnat sopivat keskenään, miten jäsenyydet ja varajäsenyydet jakautuvat kuntien välillä. Kuopion kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan jäsenet ja nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja nimetään seutukunnittain.
Yhteistoimintasopimuksen sopijakunnat:
Iisalmi, Kiuruvesi, Kuopio, Suonenjoen ja Varkauden kaupungit sekä Kaavi,
Kangaslampi, Keitele, Lapinlahti, Leppävirta, Pielavesi, Rautalampi, Rauta-
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vaara, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Tervo, Tuusniemi, Varpaisjärvi, Vesanto ja Vieremä.
Kuntayhtymän toimielimet
Kuntalain 59 §:n yhtymävaltuustoon sovelletaan, mitä valtuustosta säädetään.
Yhtymävaltuuston jäsenet valitsee kunta perussopimuksessa sovitulla tavalla.
Vaalikelpoisuus kuntayhtymän toimielimiin
Kuntalain 76 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on
henkilö, joka 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan
luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä samaan kuntayhtymään pysyväisluonteisessa
palvelussuhteessa oleva henkilö.
Vaalikelpoinen muun kuin 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan
toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien
asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Perussopimuksessa voidaan sopia, että kuntayhtymän muun toimielimen kuin
yhtymäkokouksen jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja.
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuusto
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen 2 luvun 4 §:n
mukaan kukin jäsenkunta valitsee yhden (1) jäsenen ja tälle henkilökohtaisen
varajäsenen jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi.
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 2 luvun 9
§:n mukaan valtuustoon valitsevat jäsenkuntien valtuustot jäseniä seuraavasti:
Väestötietojärjestelmästä saatu viimeisin tieto kunnan asukasluvusta rekisteritilanteessa 31.12.
Kuntaliitostapauksissa yhdistyvien kuntien asukasluvut lasketaan yhteen
ja yhdistyneen kunnan kunnanvaltuusto valitsee valtuustoon jäsenet toimikautensa alusta lukien.
Jäsenten lukumäärä
2.000 tai vähemmän
2.001 - 8.000
8.001 - 25.000
25.001 - 100.000
100.001 - 400.000

1
2
3
4
5
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Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.
Valtuuston jäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi
ajaksi.
Lisäksi Itä-Suomen yliopisto nimeää valtuustoon kaksi jäsentä ja kaksi
henkilökohtaista varajäsentä.
Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä valtuustossa määräytyy vuosittain väestötietojärjestelmään otetun kunnan rekisteröintilanteessa
31.12. olevan asukasluvun mukaan siten, että kunnan valitsemilla
jäsenillä on yhteensä yksi (1) ääni jokaista alkavaa tuhatta (1.000) asukasta
kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään viidennes (1/5) kaikkien
jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta
äänimäärästä. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu
tasan heistä saapuvilla olevien kesken.
Yliopiston valitsemien jäsenten äänimäärä valtuustossa on 10 % kuntien
valtuustoon valitsemien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Yliopiston
valtuustoon valitsemilla jäsenillä ei ole äänioikeutta hallitusta valittaessa.
Merkitään, että Kuopion väliluku on yli 100.000, joten valittavien jäsenten ja
henkilökohtaisten varajäsenten lukumäärä on viisi.
Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto
Savon koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 2 luvun 6 §:n mukaan jäsenkunnat valitsevat yhtymävaltuustoon jäsenet ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Yhtymävaltuustossa on Kuopiosta neljä (4) Varkaudesta kolme (3),
Iisalmesta ja Siilinjärveltä kaksi (2) ja muista jäsenkunnista yksi (1) jäsen.
Valtuuston jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja. Yhtymävaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien toimikautta vastaavaksi ajaksi. Toimikausi jatkuu siihen asti kunnes uusi yhtymävaltuusto on
valittu.

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

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 2021

Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
valitsee
1. Savo-Pielisen jätelautakuntaan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet
Kuopion viidelle lautakuntapaikalle ja nimeää lautakunnalle puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan.
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2. Pohjois-Savon aluepelastuslautakuntaan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
3. edellä mainittuihin yhtymävaltuustoihin varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän
päätösehdotuksen.
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§ 191

Asianro 6075/00.01.00/2016

Hakemus / Maaningan Vanhustentaloyhdistys ry:n toiminnan vastaanottaminen
Hallintojohtaja Heikki Vienola
Kaupunginkanslia
Maaningan Vanhustentaloyhdistys ry. on pyytänyt hakemuksellaan Kuopion
kaupungilta, että Kuopion kaupunki ottaisi vastaan Maaningan Vanhustentaloyhdistys ry:n toiminnan, varat ja velat haltuunsa, jotta yhdistys voidaan
purkaa.
Lausunto
Perusturvan palvelualue
Vanhus- ja vammaispalvelut ovat tehneet yhteisen selvityksen Karttulan ja
Maaningan lähipalvelualueiden nykytilasta ja tulevaisuuden palvelutarpeista.
Selvityksen keskeisin päätelmä oli, että Karttulan ja Maaningan vanhus- ja
vammaispalvelut tulee toteuttaa vastuualueiden tiiviissä yhteistyössä lähipalvelualuemallin mukaisesti. Selvityksessä todettiin, että väestönkehityksen
myötä Maaningan lähipalvelualueella sekä ikäihmisten, että vammaisten raskaampi palvelutarve vähenee. Palvelutarpeet tulevat tulevaisuudessa painottumaan kotona asumista tukeviin yleisiin, kaikille kuntalaisille, kohdistettuihin palveluihin. Keskeisiä toimijoita kaupungin rinnalla ovat järjestöt ja yritykset.
Maaningan ikäihmisten alueellista palvelutarvetta ja -rakennetta on selvitetty
myös erikseen keväällä 2016 ja asiaa on käsitelty perusturvan ja terveydenhuollon lautakunnassa 17.5.2016.
Taustaa
Maaningan Vanhustentaloyhdistys ry omistaa 65 asuntoa, jotka sijaitsevat
seitsemässä eri rakennuksessa (Palvelutalo Viljami, Palvelutalo Pihlajakoti,
Palvelutalo Mäntykoti, Rajala, Päivilä A ja D). Yhdistys on vuokrannut asunnot suoraan asukkaille. Kuopion kaupunki järjestää tällä hetkellä hoidolliset
palvelut Palvelutalo Viljamin (tehostettu palveluasuminen, palveluasuminen)
ja Palvelutalo Pihlajakodin (kehitysvammaisten ympärivuorokautinen autettu
asuminen) asukkaille. Vuoden 2016 alusta lukien sisäilmaongelmaisen 13
asunnon Mäntykodin käyttö päättyi. Palvelualue on luopunut palvelutalo Rajalan käyttämisestä keväällä 2017 (lievästi kehitysvammaisten ohjattu asuminen).
Tilakeskus järjestää ja hallinnoi tiloja Kuopion kaupungin palvelualueiden
tarpeisiin. Maaningalla kaupunki omistaa erityisryhmien asumiseen ja hoivaan tarkoitettuja tiloja Ollinniemen palvelukeskuksessa (Ainolan 22 asukaspaikan laitoshoidon yksikkö ja Kotikulman 14 asunnon tehostetun palveluasumisen yksikkö) ja Ollinkulman ryhmäkodissa (8 asukaspaikan yksikkö).
Ollinniemen palvelukeskus on vuokrattu perusturvan palvelualueelle, mutta
Ollinkulma on ollut tyhjänä kesäkuusta 2015 lähtien. Perusturvan palvelualueella ei ole käyttöä Ollinkulman tiloille.
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Ikäihmisten asumispalveluja järjestetään iäkkäille henkilöille, jotka erityisestä
syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai asumisensa järjestämisessä.
Vanhuspalvelulaki ja Kuopion kaupungin Ikäystävällinen ohjelma korostavat
asumispalvelujen kotona asumisen ensisijaisuutta ja sitä, että ikäihminen voi
asua samassa paikassa myös toimintakyvyn heiketessä.
Tällä hetkellä asumispalvelut voidaan jakaa ympärivuorokautiseen asumispalveluun, joka pitää sisällään pitkäaikaishoivan sekä tehostetun asumispalveluun, sekä tavalliseen asumispalveluun. Pitkäaikaishoivan osuus ympärivuorokautisesta asumispalvelusta on tällä hetkellä noin 30 %. Vanhuspalvelulaissa painotetaan, että pitkäaikainen hoito toteutetaan laitoksessa vain, jos
siihen on lääketieteelliset tai asiakasturvallisuuteen liittyvät perusteet tai siihen on muu, laissa erikseen säädetty, peruste. Ikäystävällinen Kuopio ohjelman mukaisesti laitoshoidon peittävyyden tavoite on 0 % vuoteen 2030
mennessä. Tällä hetkellä laitoshoitoon ei ole paikkaa odottavia. Vapaille pitkäaikaishoivan paikoille on sijoitettu väliaikaisesti tuettuun palveluasumiseen
odottavia asumispalvelupaikan hakijoita.
Kuopion kaupungin palveluverkkoselvityksen pohjalta monipuoliset ja verkostomaiset palvelukokonaisuudet muodostuvat niille alueille, joissa ikäihmisten määrä on suuri. Alueiden kehittäminen tapahtuu lähipalvelualuemallin mukaisesti, jossa erityyppinen asuminen ja palvelut muodostavat tiiviin
kokonaisuuden ja ikäihmisen on näin mahdollista asua samalla alueella ja
asunnossa toimintakyvyn muuttuessa. Lähipalvelualueiden nykyisen asumispalvelutarjonnan ja alueiden yli 75 -vuotiaiden määrän välillä on havaittu
epäsuhta. Tämä epäsuhta näyttäytyy asumispalvelupaikkoihin liittyvässä
koordinoinnissa ja päätöksenteossa; maaseutualueilla sijaitseviin yksiköihin,
kuten Maaningalla, on haasteellista saada asumispalvelua tarvitsevia asukkaita, kun taas kantakaupungin alueella ei ole paikkoja riittävästi. Lisäksi asumispalvelujen henkilöstöresurssien turvaaminen, varsinkin tilapäisesti, on
maaseutualueilla todettu haasteelliseksi ja tämän ennakoidaan yhä lisääntyvän.
Tällä hetkellä asumispalvelujen kysynnän ja tarjonnan välillä oleva epäsuhta
tuo esiin tarpeen nykyisten asumispalvelujen rakenteellisiin muutoksiin.
Muutostarpeisiin vastataan 1) lisäämällä yksiportaisen asumisen palvelua
kaupungin omassa tuotannossa, sekä 2) asumispalvelupaikkojen alueellista sijoittamista perustuen alueiden väestökehitykseen.
Asumispalveluiden järjestämisen tarve Maaningalla
Arvioitaessa ikäihmisten määrän kehitystä Maaningalla voidaan todeta, että
yli 75 -vuotiaita henkilöitä on tällä hetkellä 400, vuonna 2020 heitä arvioidaan olevan 440 henkilöä ja vuonna 2030 580 henkilöä.
Tarkasteltaessa ikäihmisten määrää suhteessa tavoiteltuun palvelurakenteeseen (Ikäystävällinen Kuopio – ohjelma), voidaan todeta, että Maaningan pitkäaikaispaikoilla (joiden on tarkoitus ohjelman mukaan korvautua erimuotoisella asumisella) on tällä hetkellä 24 (6.3 %) henkilöä, tehostetussa asumispalvelussa 34 henkilöä (8.5 %) Eli yhteensä ympärivuorokautisessa hoivassa
58 henkilöä (14.5 %). Tavoite ympärivuorokautisen hoivan osalta on 7 % peittävyys. Tämä korkea luku korvaa osittain Maaningalla olevaa tavallisen palveluasumisen puutetta.
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Perusturvan – ja terveydenhuollon palvelualueella on tällä hetkellä toimintaa
Pihlajakodissa, jossa asuu 6 -8 kehitysvammaista omissa asunnoissaan. He
maksavat vuokran suoraan yhdistykselle. Muita asuntoja käytetään päivätoimintaan ja tai tarvittaessa asumiseen – vuokran maksu näiden asuntojen
osalta kuuluu perusturvan – ja terveydenhuollon palvelualueelle. Rivitalossa
on kaikkiaan 12 asuntoa. Rakennuksessa on tehty laajat kosteusvauriokorjaukset.
Palvelutalo Viljamissa on 20 tehostetun palveluasumisen asuntoa, joista
asukkaat maksavat itse vuokransa suoraan yhdistykselle. Perusturvan – ja
terveydenhuollon palvelualue tuottaa näihin tehostetun palveluasumisen
asuntoihin tarvittavat hoidon – ja hoivan palvelut. Palvelutalo Viljami on rakenteellisesti kiinteästi yhteydessä kaupungin omistamaan Ollinniemen palvelukeskukseen, jossa sijaitsevat Ainola ja Kotikulma. Perusturvan – ja terveydenhuollon palvelualueella on tilakeskukselta vuokrattuna Ainola 500,
5m2 ja Kotikulma 599,5 ja lisäksi henkilöstötiloja Viljamista 35 m2.
Kehitysvammaisten palvelutarpeen osalta tarve on Maaningan vähenevä,
mutta tarvetta on nykyiseen palvelutasoon asumisen ja päivätoiminnan osalta
ainakin seuraavat viisi vuotta. Palveluasumisen tarve on vähenevä, mutta toistaiseksi Maaningalla tarvitaan nykyinen määrä tehostetun palveluasumisen
asuntoja.
LAUSUNTO
Talous ja omistajaohjaus sekä kaupunginkanslia
Yhdistyksen esitykseen liittyviä taloudellisia ja juridisia näkökulmia
Yhdistyksen taloudellinen tilanne ja maksuvalmius on vuoden 2016 aikana
heikentynyt nopeasti johtuen vuokratulojen pienentymisestä. Taustalla ovat
toisaalta Mäntykoti –nimisen palvelutalon sisäilmaongelmat ja toisaalta Kuopion kaupungin perusturvan palvelualueella tehdyt palveluasumisen vähentämistä koskevat ratkaisut. Yhdistys on menneinä vuosina kyennyt vuokratuloillaan hoitamaan palvelutalojen rakentamiseen ja/tai perusparantamiseen
otettujen lainojen korkokulut ja lyhennykset operatiivisen toiminnan kulujen
kattamisen jälkeen. Mitään merkittävää ylijäämää yhdistykselle ei ole kuitenkaan viimeisten vuosien aikana päässyt kertymään eikä se ole myöskään tehnyt minkäänlaisia tuleviin investointeihin tähtääviä varauksia taseeseensa.
Yhdistyksellä oli taseen 31.12.2015 mukaan rahoituslaitoslainoja yhteensä n.
2.493.269 € edestä ja taseen 31.12.2016 mukaan yhteensä n. 2.409.144 €.
Suurimmat velkojat ovat Kuntarahoitus ja Valtiokonttori. Muut velkojat ovat
Maaningan Osuuspankki ja Nordea Pankki Suomi Oyj. Rahoittajien vakuutena on vuokraoikeuskiinnityksiä yhdistyksen hallinnassa oleviin vuokramaihin
ja niille rakennettuihin rakennuksiin.
Maaningan kunta on aikoinaan antanut Kuntarahoituksen yhdelle lainalle,
Maaningan Osuuspankin lainalle ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n lainalle omavelkaiset takaukset. Kuopion kaupungin takausvastuiden määrä 31.12.2016 tilanteessa oli yhteensä 445.500 € seuraavasti:
-

Kuntarahoitus 17422/14, alkuperäinen pääoma 450.000 €, saldo
31.12.2016 390.000 € (laina myönnetty Pihlajakodin korjaukseen)
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-

-

Maaningan Osuuspankki 525407-83535638, alkuperäinen pääoma
45.000 €, saldo 31.12.2016 31.500 € (laina myönnetty Ollinniemen varavoimalan hankintakustannuksiin, joka palvelee kunnan omistaman kiinteistön lisäksi Vanhustentaloyhdistyksen kiinteistöjä)
Nordea Pankki Suomi Oyj 107820-6366091, alkuperäinen pääoma 60.000
€, saldo 31.12.2016 24.000 € (laina myönnetty palvelutalo Viljamin
sprinklaus-sammutusjärjestelmän hankintaan)

Kaupunginhallitus myönsi kokouksessaan 12.12.2016 ao. lainoihin yhdistyksen hakemuksen mukaisesti vuoden mittaisen lyhennysvapaan.
Yhdistys on esittänyt olevansa maksuvalmiuskriisissä johtuen vuokratulovirtojen heikkenemisestä. Yhdistyksen kertomaa voi pitää uskottavana edellä
vuokratuloista ja velkavastuista todettuun peilattuna.
Pidemmällä aikavälillä maksuvalmiuden parantamisen pitää perustua vuokrausasteen nostamiseen sellaiselle tasolle, että operatiivisen toiminnan kulut
ja lainojen hoitokulut saadaan katettua. Tämä voi muuttuneessa tilanteessa
edellyttää uusien lyhennysohjelmien sopimista lainoille. Erittäin haastavaksi
tilanteen kuitenkin tekee se, ettei Mäntykoti –palvelutaloa ilmeisesti voida
käyttää vuokraustoimintaan ilman suurehkoa saneerausta. Hinta-arvio tälle
on yhdistyksen kertoman mukaan noin 600 t€.
Maaningan vuokramarkkinatilanteen osalta oletettavaa on, että uusien vuokralaisten löytäminen voi ilman kaupungin palveluasumisesta vastaavien yksiköiden toiminnallista tukea olla haastavaa.
Mikäli yhdistys ei pysty muodostamaan riittäviä tulovirtoja mahdollisesti
muuttuneeseen tilanteeseen lyhennysohjelmiltaan sopeutettujen lainavelvoitteiden hoitamiseen, on edessä yhtiön asettaminen maksukyvyttömyysmenettelyyn (insolvenssimenettelyyn). Yhdistyksen omistamien, kaupungilta vuokratuilla maa-alueilla sijaitsevien rakennusten sekä koneiden ja kaluston tasearvo 31.12.2016 on perusparannuksineen noin 2,5 M€. Kun otetaan huomioon Mäntykodin sisäilmaongelmat, sen kunnostamisesta annettu hinta-arvio
ja Maaningan yleinen kiinteistömarkkinatilanne on selvää, että yhdistyksen
rakennuksiin liittyy merkittävää arvonalentumisriskiä. Mikäli kohteista ei ole
saatavissa maksukyvyttömyysmenettelyn yhteydessä vähintään tasearvoa vastaavaa hintaa, kaupunki voi jäädä ilman takaustensa perusteella maksuun
mennyttä määrää vastaavan regressisaamisen täysimääräistä suoritusta. Tältä
osin kaupungin tappion enimmäismäärä olisi 31.12.2016 tilanteen mukaan
445 500 €.
Mikäli pahin skenaario toteutuisi, eikä rakennuksille löytyisi lainkaan ostajia
maksukyvyttömyysmenettelyssä, eikä yhdistyksellä itsellään olisi varaa huolehtia rakennusten purkamisesta, voivat rakennukset viime kädessä ajautua
kaupungin vastuulle vuokramaan omistajana. Maksukyvyttömyysmenettelystä voi lisäksi aiheutua kaupungille jonkin verran välillistä vahinkoa Kuntarahoituksen osaomistajana ja Kuntien Takauskeskuksen jäsenenä.
Yhdistyksen tekemää esitystä tulee lisäksi tarkastella myös kunnan yleisen
toimialan näkökulmasta. Kaupunkikonserniin kuulumattoman yhtiön velkojen ottamisen kaupungin vastuulle ei voida katsoa kuuluvan kunnan toimialaan. Lisäksi kuntalain 129 § rajoittaa kunnan harkintavaltaa lainojen ja takausten myöntämisessä. Lähtökohtaisesti kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muu vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski ja
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kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Kunnan mahdollisuutta myöntää lainaa tai vakuutta on rajoitettu myös EU:n valtiontukisäännöksillä. Kaupunginlakimiehen näkemyksen mukaan Maaningan vanhustentaloyhdistyksen esittämää järjestelyä ei voitane pitää kuntalain mukaisena.
Kaupunki voisi kuitenkin hankkia omistukseensa yhdistyksen omaisuutta
(esim. rakennuksia) mikäli niiden omistaminen katsotaan tarkoituksenmukaiseksi ja niin, että omaisuuden hankkiminen tapahtuu omaisuuden käyvästä arvosta. Rakennusten mahdolliseen lunastamiseen tulee lisäksi saada niihin kohdistuvien kiinnitysvelkojien suostumus.
Perusturvan palvelualue on ilmoittanut, että sillä on akuutti tilatarve lähivuosina Maaningan Vanhustentaloyhdistys ry:n omistamista rakennuksista ennen kaikkea Päivilä C-rakennukselle (Pihlajakoti) sekä palvelutalo Viljamille.
Yhdistyksen omistama rakennuskokonaisuus Päivilä on jakamaton kokonaisuus (rakennuksilla A-D on yhteinen tekniikka - lämpö, sähkö, vesi, sprinklaus, jne.). Kaupungin omistamalla Ollinniemen palvelukeskuksella on lisäksi
yhteinen sprinklauskeskus yhdistyksen rakennusten kanssa yhdistyksen omistamassa rakennuksessa (Päivilä A).
Kaupunki on teettänyt keväällä 2017 Maaningan Vanhustentaloyhdistys ry:n
omistamista rakennuksista liitteenä olevan arviokirjan. Tarkempaa kuntoarviota/kuntoselvitystä (mahdollisesti tarvittavine rakenneavauksineen) ei ole
yhdistyksen omistamista rakennuksista vielä tehty, joten rakennusten kuntoon sisältyviä riskejä ei ole vielä kartoitettu tarvittavassa laajuudessa niiden
mahdollista ostamista silmällä pitäen.
Mikäli kaupunki suhtautuisi myönteisesti Maaningan vanhustentaloyhdistyksen hakemukseen, eikä perusturvan palvelualueen tarve tilojen käytölle kasva,
heikkenisi kaupungin omistamien tilojen käytön tehokkuus entisestään. Heikon käyttöasteen lisäksi, osa vanhustentaloyhdistyksen tiloista on todettu sisäilmaongelmaisiksi, joten kiinteistökokonaisuuteen liittynee merkittäviä korjaustarpeita. Tämän johdosta yhdistyksen hakemuksen mukaiseen järjestelyyn liittyy kaupungin näkökulmasta joka tapauksessa merkittäviä kiinteistönpidon, tulevien korjauskustannusten ja käyttöasteen riskejä.
Liiteaineistona jaetaan Maaningan Vanhustentaloyhdistyksen hakemus, yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2016, kaupungin takausvastuiden määrä
31.12.2016, yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2017, yhdistyksen
omistamista rakennuksista teetetty arviokirja sekä karttapohja alueella sijaitsevista rakennuksista.

Esitys

Edellä esitetty huomioon ottaen esitän, että kaupunginhallitus päättää
1. että kaupungin keskeisenä tavoitteena on turvata kohteena olevissa kiinteistöissä asuvien henkilöiden asumisolosuhteet ja tuki,
2. ilmoittaa Maaningan Vanhustentaloyhdistys ry:lle, ettei Kuopion kaupunki ota vastaan yhdistyksen esityksen mukaisesti sen toimintaa, varoja eikä
velkoja,
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3. ilmoittaa Maaningan Vanhustentaloyhdistykselle, että kaupunki on kiinnostunut neuvottelemaan ensisijaisesti niiden rakennusten ostamisesta
yhdistykseltä, joita käytetään tälläkin hetkellä tuetun asumisen palveluihin ja
4. valtuuttaa Tilakeskuksen neuvottelemaan ao. rakennusten tarkemmista
kauppa- ym. ehdoista.

Liitteet

4
5
6
7
8
9
10

6075/2016 Hakemus
6075/2016 Pöytäkirja
6075/2016 Maaningan Vanhtaloyhd TP 2016
6075/2016 Maaningan Vanhtaloyhd takaukset 31122016
6075/2016 Maaningan Vanhtaloyhd TA 2017
6075/2016 Maaninka Viljami Päivilä Rajala
6075/2016 Opastekartta

Valmistelija
Petri Koponen
Hannu Väänänen
Mikko Lankinen
Timo Kiviluoma
Markku Tervahauta
Toni Vainikainen
Vesa Toivanen
Heikki Vienola
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 5244
puh. +358 44 718 5615
puh. +358 44 718 6115
puh. +358 44 748 8200
puh. +358 17 18 2791
puh. +358 44 718 2041
puh. +358 44 718 2021

Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus hyväksyy hallintojohtajan esityksen.

Päätös

Merkittiin, että asiakkuuspäällikkö Petri Koponen ja vs. tilahallintopäällikkö
Mikko Lankinen olivat kokouksessa kuultavina asiakohdassa. Koponen ja
Lankinen poistuivat kokouksesta kuulemisen jälkeen.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.
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Kaupunginhallitus
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Kaupunginhallitus

140 §

§ 192

24.4.2017
Asianro 8404/00.01.01/2016

Kaupunginjohtajan viransijaisen nimeäminen
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 24.4.2017 140 §
Kaupunginhallitus myönsi kokouksessaan kaupunginjohtaja Petteri Paroselle
palkatonta virkavapaata 1.6.-27.11.2017 väliselle ajalle vuorotteluvapaalle siirtymistä varten. Edelleen kaupunginhallitus myönsi kokouksessaan 3.4.2017
kaupunginjohtaja Petteri Paroselle vuosilomaa ajalle 18.4.-31.5.2017.
Kaupunginhallituksen johtosäännön 5 luvun 2 §:n mukaan kaupunginjohtajan ollessa poissa, esteellinen taikka viran ollessa avoinna, hoitaa kaupunginjohtajan tehtäviä kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.
Henkilöstöasioista annetun johtosäännön 5 § mukaan kaupunginhallitus
päättää kaupunginvaltuuston ottamien viranhaltijoiden palkasta.
Kaupunginhallituksen johtosäännön 1 luvun 3 §:n mukaan kaupunginjohtajaa
koskevat asiat esittelee kaupunginhallituksen puheenjohtaja.
Kaupunginhallitus päättää tarvittaessa erikseen muista kaupunginjohtajan sijaisuusjärjestelyistä.
Vaikutusten arviointi
Esitys

Viiteaineisto
Valmistelija
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
kaupunginhallitus
1. nimeää palvelualuejohtaja Jarmo Pirhosen kaupunginjohtajan viransijaiseksi 1.5.–27.11.2017 väliseksi ajaksi. Jarmo Pirhonen hoitaa kaupunginjohta-
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jan virkatehtävien ohessa myös kaupunkiympäristön palvelualuejohtajan tehtäviä mm. kaupunkirakennelautakunnan esittelijänä.
2. päättää maksaa palvelualuejohtaja Jarmo Pirhoselle kaupunginjohtajan viransijaisuudesta korvauksena 3010.62 €/kk (kokonaispalkka on tällöin 12 650
€/kk).

Päätös

Merkittiin, että palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen poistui kokouksesta esteellisenä (osallisuusjäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen puheenjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 24.4.2017 nimennyt palvelualuejohtaja
Jarmo Pirhosen kaupunginjohtajan viransijaiseksi 1.5.–27.11.2017 väliseksi
ajaksi. Jarmo Pirhonen hoitaa kaupunginjohtajan virkatehtävien ohessa myös
kaupunkiympäristön palvelualuejohtajan tehtäviä mm. kaupunkirakennelautakunnan esittelijänä.
Kaupunginjohtajan sijaisuuden hoitoon liittyvien järjestelyiden aikana kaupungin johto toimii aiempaan nähden pienemmällä henkilömäärällä, minkä
seurauksena myös palvelualuejohtaja Markku Tervahaudan ja palvelualuejohtaja Pekka Vähäkankaan työmäärä ja vastuut lisääntyvät. Lisäksi on keskusteltu siitä, että kaupungin virkajohdon sijaistamisen varmistamiseksi hallintojohtaja Heikki Vienola määrättäisiin toimimaan vs. kaupunginjohtajan kolmantena sijaisena. Omistajaohjauksen osalta on keskusteltu talous- ja rahoitusjohtaja Toni Vainikaisen vastuun lisäämisestä konserniyhteisöjen ohjaustehtäviin liittyen Jarmo Pirhosen toimiessa vs. kaupunginjohtajana. Näiden
järjestelyjen johdosta aiheutuvien lisätehtävien ja -vastuiden hoitamisesta on
ajateltu maksettavan lisävastuukorvauksena edellä mainituille henkilöille 7,5
%:n korotus kuukausipalkkaan 1.6.–27.11.2017 väliseltä ajalta.
Kaupunginhallituksen johtosäännön 5 luvun 2 §:n mukaan kaupunginjohtajan ollessa poissa, esteellinen taikka viran ollessa avoinna, hoitaa kaupunginjohtajan tehtäviä kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.
Henkilöstöasioista annetun johtosäännön 5 § mukaan kaupunginhallitus
päättää kaupunginvaltuuston ottamien viranhaltijoiden palkasta. Palvelukseen ottavana viranomaisena on palvelualuejohtajien osalta kaupunginvaltuusto.
Henkilöstöasioista annetun johtosäännön 7 §:n mukaisesti muiden viranhaltijoiden osalta henkilöstöasioista vastaava päättää palkan määräaikaisesta tarkastamisesta enintään kymmenellä prosentilla, kun tehtävien vaativuus olennaisesti muuttuu, eikä palkka vastaa muuttuneita tehtäviä. Hallintojohtajan ja
talous- ja rahoitusjohtajan osalta henkilöstöasioista vastaavana viranhaltijana
toimii kaupungin henkilöstöpäällikkö.
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Päätösehdotus

Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus päättää, että
1. palvelualuejohtaja Markku Tervahaudalle ja palvelualuejohtaja Pekka Vähäkankaalle maksetaan lisävastuukorvauksena 7,5 %:n korotus heidän nykyiseen kuukausipalkkaan 1.6.2017 – 27.11.2017 välisenä aikana ja
2. hallintojohtaja Heikki Vienola määrätään toimimaan vs. kaupunginjohtajan
3. sijaisena 1.6.2017 – 27.11.2017 välisenä aikana.

Päätös

Merkittiin, että palvelualuejohtajat Markku Tervahauta ja Pekka Vähäkangas
sekä hallintojohtaja Heikki Vienola poistuivat kokouksesta esteellisinä (osallisuusjäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Päätettiin, että pöytäkirjanpitäjänä asiakohdassa toimii strategiajohtaja Sirpa
Lätti-Hyvönen.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän
päätösehdotuksen.
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§ 193

Asianro 4251/02.05.05/2017

Kiinteistö Oy Kuopion Teknia, huoneisto B 21, osakkeiden myynti
Toimitilajohtaja Hannu Väänänen
Tilakeskuksen toimitilajohtaminen
Kuopion kaupunki omistaa Kiinteistö Oy Kuopion Teknian huoneiston B 21
(692 m2) hallintaan oikeuttavat osakkeet nrot 40 561 – 48 060.
Huoneisto on pääosin Kuopion kaupungin ympäristöterveydenhuollon käytössä. Vuonna 1990 valmistuneen rakennuksen toisen kerroksen huoneisto
B 21 on tyydyttävässä kunnossa, mutta tilankäytöltään tehoton. Lähivuosina
sekä rakennus että huoneisto vaativat mittavia korjausinvestointeja.
Huoneistosta on saatu 580 000 euron ostotarjous 16.5.2017 OP Vakuutus
Oy:ltä siten, että tilat luovutetaan ostajan käyttöön viimeistään 15.11.2017.
OP Vakuutus Oy omistaa tällä hetkellä yli 60 prosenttia Kiinteistö Oy Kuopion
Teknian tiloista.
Suomen Toimitila-asiantuntijat Oy on laatinut huoneistosta kiinteistöarvion.
Tarjottu kauppahinta alittaa kiinteistöarvion markkina-arvon alarajan noin
3 prosentilla. Kaupan kohteena oleva huoneisto ei kiinnosta sijoittajaostajia,
yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke heikentää huoneiston myytävyyttä ja käyttäjäostajille kohde on liian suuri. Tarjouksen kohteena olevaa toimistohuoneistoa vastaavien tilojen kysyntä on Kuopiossa vähäinen ja ostajan löytäminen kohteelle vie todennäköisesti useita vuosia.
Saadun ostotarjouksen hyväksyminen on perusteltua, koska
- kaupungilla ei ole pysyvää käyttöä huoneistolle
- tilojen nykyisille käyttäjille järjestetään toiminnallisesti paremmat toimitilat
- vapaudutaan tilan tämän hetkisistä olosuhdehaasteista ja tulevista korjausinvestointikustannuksista
- myynti tukee ostajan Kuopion toimintojen keskittämistä, kehittämistä ja
laajentumista sekä rekrytointeja.
Tilatyöryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan 18.5.2017 ja puolsi huoneiston
myyntiä.
Vaikutusten arviointi

Vaikutusten ennakkoarviointi on liitteenä.

Esitys

Esitän, että kaupunginhallitus
-

myy Kiinteistö Oy Kuopion Teknian huoneiston B 21 hallintaan oikeuttavat osakkeet (40 561 – 48 060) OP Vakuutus Oy:lle 580 000 euron kauppahinnalla ja
oikeuttaa Kuopion Tilakeskuksen toimitilajohtaja Hannu Väänänen solmimaan kauppa, allekirjoittamaan kauppakirja sekä siirtämään ja luovuttamaan osakekirja.
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Liitteet
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4251/2017 Vaikutusten ennakkoarviointi
4251/2017 Kauppakirjaluonnos, Kiinteistö Oy Kuopion Teknia B 21
4251/2017 Ostotarjous 23.5.2017, OP Vakuutus Oy

Valmistelija
Petri Koponen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 5244

Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus hyväksyy toimitilajohtajan esityksen.

Päätös

Merkittiin, että asiakkuuspäällikkö Petri Koponen oli kokouksessa kuultavana
asiakohdassa. Koponen poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.
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§ 194

Asianro 3462/10.03.02.04/2017

Tilaelementtirakennuksen vuokraaminen Hiltulanlahden koulun käyttöön
Toimitilajohtaja Hannu Väänänen
Tilakeskuksen toimitilajohtaminen
Hiltulanlahden koulun kiinteistössä toimii tällä hetkellä yksisarjainen alakoulu (1-6) ja oppilasmäärä lukuvuonna 2016 - 2017 oli 148 oppilasta. Koulun tilat muodostuvat vuonna 1926 rakennetusta päärakennuksesta, samassa pihapiirissä sijaitsevista vuonna 2003 rakennetusta viipalerakennuksesta sekä
vuonna 2012 rakennetussa yksityisessä päiväkotirakennuksessa sijaitsevista
kahdesta opetustilasta. Kaikki luokkatilat ovat tällä hetkellä käytössä. Koulu
käyttää liikunta- ja juhlasalina Vanulan seurantalon tiloja.
Kaupunginhallitus ja -valtuusto ovat hyväksyneet Hiltulanlahden uuden koulun hankesuunnitelman (kh 6.2.2017 § 51, kv 27.3.2017 § 28). Tavoitteena on,
että uusi koulurakennus olisi käytettävissä syksyllä 2019.
Perusopetus tarvitsee lisätiloja jo ennen uuden kouluratkaisun valmistumista
lukuvuodesta 2017 - 2018 alkaen, jotta alueelle muuttavien perheiden kouluikäisille lapsille voidaan tarjota koulupaikka Hiltulanlahden koululta. Koulun oppilasmäärä kasvaa alueen rakentumisen myötä. Elokuussa 2017 koulun
oppilasmäärä kasvaa 30 oppilaalla.
Koulun tarvitsemat lisätilat on suunniteltu koulun pihaan sijoitettavaan tilapäiseen elementtirakennukseen avoimena oppimisympäristönä. Näin koulu
voisi harjoitella jo uutta toimintamallia ja hyödyntää uuden koulun rakentamisajan uuden toiminnallisen mallin käytäntöjen rakentamiseen.
Vuokratilan toimittajaksi on valittu kevennetyn tarjouskilpailun perusteella
puitesopimustoimittajista Cramo Adapteo. Vuokrasopimus solmitaan vuoden
määräajaksi 7.8.2017 alkaen. Sopimusta jatketaan tarvittaessa vuodeksi kerrallaan. Cramo Finland Oy:n tarjouksen mukainen vuokrakustannus on 7 500
euroa/kuukausi (alv 0 %).
Tilatyöryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan 24.2.2017.
Vaikutusten arviointi

Vaikutusten ennakkoarviointi on liitteenä.

Esitys

Esitän, että kaupunginhallitus valtuuttaa Kuopion Tilakeskuksen vuokraamaan Hiltulanlahden koulun tontille sijoitettavan tilaelementtirakennuksen
Cramo Adapteolta siten, että rakennus on koulun käytettävissä elokuussa
2017.

Liitteet
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Valmistelija
Heikki Kekäläinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 5078

Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus hyväksyy toimitilajohtajan esityksen.

Päätös

Merkittiin, että asiakkuuspäällikkö Heikki Kekäläinen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Kekäläinen poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.
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§ 195

Asianro 2571/02.02.02/2017

Ensimmäinen osavuosikatsaus
Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen
Talous- ja omistajaohjaus
Yleistä
Osavuosikatsauksessa on neljän ensimmäisen kuukauden talouden toteuma ja
ennuste kuluvan vuoden toteumaksi sekä selvitys valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta.
Talouden kehittyminen
Ydinkaupungin toimintatuottojen kertymä neljältä kuukaudelta on 38,9 milj.
euroa ja toimintakulujen kertymä 250,6 milj. euroa. Nettotoimintamenot ovat
siten 211,7 milj. euroa. Verotuloja on kertynyt 150,5 milj. euroa ja valtionosuuksia 65,9 milj. euroa eli yhteensä 216,4 milj. euroa. Toteutunut tilikauden
tulos neljältä kuukaudelta on kuusi milj. euroa positiivinen.
Palvelualueiden laatimiin ennusteisiin perustuen toimintatuottoja ennustetaan toteutuvan 140,7 milj. euroa, joka on liki talousarvion mukainen taso.
Toimintakuluja ennustetaan toteutuvan 793,6 milj. euroa, joka 4,3 milj. euroa
enemmän kuin talousarviossa. Merkittävimmät menojen ylitykset ovat erikoissairaanhoidon menoissa 2,4 milj. euroa, työmarkkinatuen kuntaosuudessa 0,8 milj. euroa, päivähoidon menoissa 0,6 milj. euroa. Nettotoimintamenojen ennustetaan siten toteutuvan 4,5 milj. euroa talousarviota suurempina.
Verotulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena 438 milj. euroa
ja valtionosuuksien 0,7 milj. euroa talousarviota suurempana ollen 197,7 milj.
euroa.
Tilikauden alijäämäksi muodostuu ennusteen mukaan 15,1 milj. euroa, kun
talousarvio on 11,3 milj. euroa alijäämäinen. Ydinkaupungin, taseyksiköiden
ja liikelaitosten yhteenlasketuksi alijäämäennusteeksi muodostuu 13,5 milj.
euroa, kun alkuperäisessä talousarviossa budjetoitu alijäämä oli 8,7 milj. euroa.
Asetettujen tavoitteiden toteutuminen tammi-huhtikuussa 2017
Palvelualuejohtajien katsauksissa on selvitys kunkin palvelualueen toiminnasta, taloudesta sekä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta. Palvelualueet ovat toteuttaneet toiminnassaan valtuuston asettamien strategisten
tavoitteiden toteutumista tukevia toimenpiteitä. Toimenpiteet ovat edenneet
pääosin suunnitellun mukaisesti.
Taseyksiköiden ja liikelaitosten johtajien katsausten perusteella talous ja toiminta ovat toteutuneet pääosin suunnitellun mukaisesti.
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Myös konserniyhteisöjen seurantatietojen perusteella niille asetetut tavoitteet
ovat pääsääntöisesti toteutumassa.
Kunkin yksikön tarkemmat tiedot ovat seurantaraportissa.
Liitteet

15

2571/2017 Seurantaraportti alkuvuosi 2017

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

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 2807

Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus merkitsee talouden ja toiminnan seurantaa koskevan osavuosikatsauksen tiedoksi ja toimittaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Merkittiin, että jäsen Minna Reijonen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.
Merkittiin, että jäsen Nelli Berg-Väänänen poistui kokouksesta asiakohdan
käsittelyn jälkeen.
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Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

53 §

§ 196

16.5.2017
Asianro 2712/00.01.03.00/2017

Valtuustoaloite / lapsivaikutusten arviointi päätöksenteon pohjaksi
Päätöshistoria
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 16.5.2017 53 §
Tiina Kaartinen on jättänyt yhdessä 31 muun valtuutetun kanssa valtuustoaloitteen 27.3.2017 lapsivaikutusten arvioinnista päätöksenteon pohjaksi.
Aloitteessa todetaan, että lapsivaikutusten arvioinnin tulee kuulua osana kaupungin päätöksentekoprosessiin mm. lautakunta- ja valtuustotyön osana. Valtuusto ja lautakunnat voivat ennakkoon linjata mitkä päätökset vaativat ennakkoarviointia joko vuosittain tai valtuustokauden tarkastelussa.
Aloitteessa on esitetty, että Kuopion kaupunki ottaa käyttöön lapsivaikutusten
arvioinnin aina kun
1. kaupunki valmistelee talousarviota
2. kaupunki valmistelee lasten- ja nuorten palvelujen järjestämistä ja palveluverkkoa koskevia päätöksiä (sis. päiväkotien ja koulujen ryhmäkokopäätökset)
3. kaupunki laatii yleiskaavaa, asemakaavaa ja rakennusjärjestystä.
Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden lausunto:
Hyvinvoinnin edistämisen sekä Kasvun ja oppimisen palvelualueilla tuotetaan
laajasti palveluita, jotka ovat kohdennettu lapsille ja lapsiperheille. Laajojen
koulutus-, kasvatus- sekä nuorisopalvelujen lisäksi on lapsille ja lapsiperheille
tarjolla kaupungin palveluina laajat taide-, kulttuuri- ja virkistyspalvelut. Palveluita järjestettäessä on lähtökohtana ollut kaupunkilaisten tarpeisiin vastaaminen. Lasten ja nuorten palveluita ja palveluverkkoa koskevien ratkaisujen valmistelussa on tehty laajoja lapsivaikutusten arviointeja mm. koulumatkojen turvallisuuden ja leikki- ja liikuntatilaratkaisujen yhteydessä. Lautakuntien päätettäväksi tulevissa asioissa on käytetty myös erillistä vaikutusten arviointi-lomaketta.
Kuopion kaupungin strategisena tavoitteena on kuntalain mukaisesti kuntalaisten osallistumisen vahvistaminen. Tämä näkyy myös nuorisovaltuuston
toimintana Kuopion kaupungissa. Lasten oikeuksien sopimuksen 3 artiklain
mukaisesti
1. Kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelimien toimissa, jotka koskevat lapsia, on
ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu.
2. Sopimusvaltiot sitoutuvat takaamaan lapselle hänen hyvinvoinnilleen
välttämättömän suojelun ja huolenpidon ottaen huomioon hänen vanhempiensa, laillisten huoltajiensa tai muiden hänestä oikeudellisessa vastuussa olevien henkilöiden oikeudet ja velvollisuudet. Tähän pyrkiessään
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sopimusvaltiot ryhtyvät kaikkiin tarpeellisiin lainsäädäntö- ja hallintotoimiin.
3. Sopimusvaltiot takaavat, että lasten huolenpidosta ja suojelusta vastaavat
laitokset ja palvelut noudattavat toimivaltaisten viranomaisten antamia
määräyksiä, jotka koskevat erityisesti turvallisuutta, terveyttä, henkilökunnan määrää ja soveltuvuutta sekä henkilökunnan riittävää valvontaa.
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta pitää valtuustoaloitetta tärkeänä ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteen mukaisen käytännön
lapsivaikutusten arvioinnista otettavaksi osaksi kaupungin päätöksentekoprosessia.
Vaikutusten arviointi

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

Esitys

Esitän että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy edellä esitetyn lausunnon palvelualueen lausuntona em. valtuustoaloitteeseen.

Liitteet

2712/2017 Valtuustoaloite

Viiteaineisto
Valmistelija
Pekka Savolainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 4101

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä henkilöstö- ja hallintopäällikön esityksen.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Vaikutusten arviointi

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

Liitteet
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2712/2017 Valtuustoaloite

Valmistelija
Pekka Savolainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 4101

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

15/2017

43 (51)
196 §

29.05.2017

Päätösehdotus

Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginvaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Kuopion kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus

15/2017

44 (51)
197 §

29.05.2017

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

52 §

§ 197

16.5.2017
Asianro 2701/01.00.00/2017

Valtuustoaloite / sujuvamman työ- ja perhe-elämän yhdistämisen selvittäminen
Päätöshistoria
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 16.5.2017 52 §

Nelli Berg-Väänänen on jättänyt yhdessä 17 muun valtuutetun kanssa valtuustoaloitteen 28.3.2017 sujuvamman työ- ja perhe-elämän yhdistämisen selvittämiseksi.
Aloitteessa todetaan, että kaupungilla merkittävänä työnantajana ja palveluntuottajana on velvollisuus ja vastuu muokata ja uudistaa työpaikkojaan ja tapaa työskennellä. Lisäksi lapsiperhepalveluiden tarjonnan laajuudella ja toimivuudella on vahva vaikutus siihen, miten lasten vanhemmat tekevät valintaa työelämää koskien.
Aloitteessa on esitetty, että Kuopion kaupunki vastuullisena työnantajana ja
julkisten palveluiden tarjoajana selvittää, kuinka kaupunki voi edistää sujuvamman työ- ja perhe-elämän yhdistämistä tulevaisuudessa. Aloitteeseen on
pyydetty liittämään myös Hyvinvoinnin edistämisen ja Kasvun ja oppimisen
palvelualueiden lausunnot.
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan lausunto:
Hyvinvoinnin edistämisen sekä kasvun ja oppimisen palvelualueilla tuotetaan
laajasti palveluita, jotka ovat kohdennettu lapsille ja lapsiperheille. Laajojen
koulutus-, kasvatus- sekä nuorisopalvelujen lisäksi on lapsille ja lapsiperheille
tarjolla kaupungin palveluina kattavat taide-, kulttuuri- ja virkistyspalvelut.
Palveluita järjestettäessä on lähtökohtana ollut kaupunkilaisten tarpeisiin vastaaminen. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat olleet mm. koululaisten lomaaikoihin suunnatut supersyysloma- ja hyperhiihtoloma – kampanjat. Palvelutuotannon järjestämisessä pyritään myös aukioloaikojen suhteen mahdollisimman suureen joustavuuteen. Palvelualueiden toimintaa kehitetään kaupungin palvelu- ja hankintaohjelman mukaisesti yhdessä kuntalaisten, kolmannen sektorin ja yritystoiminnan kanssa.
Toiminnan joustavuus otetaan huomioon myös palvelualueen tilaratkaisuja
suunniteltaessa ja kehitettäessä. Uudet lähipalvelukeskukset yhdistävät palvelualueiden toimintoja joustaviksi kokonaisuuksiksi ja tarjoavat myös lapsiperheille mahdollisuuden osallistua ja käyttää palveluja aiempaa monipuolisemmin.
Kaupunginvaltuusto on 19.12.2016 hyväksynyt kaupungin henkilöstöohjelman, jolla tuetaan kaupungin strategian toteutumista. Henkilöstöohjelmassa
on esitetty henkilöstöjohtamisen visio, tavoitteet, toimenpiteet ja vastuutahot.
Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueilla henkilöstö-

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

15/2017

45 (51)
197 §

29.05.2017

ohjelma käsitellään ja jalkautetaan palvelualueiden avainprosesseissa. Ohjelman mukaisesti palvelualuilla tarjotaan monipuolisia mahdollisuuksia harjoitteluun, työssäoppimiseen ja työelämän valmiuksia vahvistavaan toimintaan ja työllistymiseen. Kannustavalla palkkauksella ja palkitsemisella motivoidaan ja kannustetaan henkilöstöä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
Tällä hetkellä Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueilla on mahdollista erilaiset kaupungin ohjeisiin ja sopimuksiin sekä voimassaoleviin lakeihin (esim. työaikalaki, työsopimuslaki ja laki kunnallisesta viranhaltijasta) pohjautuvat ratkaisut työn ja työajan järjestämiseksi mahdollisimman joustavaksi ja työkykyä ja optimaalista työsuoritusta tukeviksi toiminnoiksi. Kilpailukykysopimuksen mukainen kunnallinen yleinen työ- ja virkaehtosopimus on tullut voimaan 1.1.2017 ja sopimuskausi päättyy 31.1.2018.
Kilpailukykysopimus on avannut mahdollisuuden myös entistä laajemmin sopia erilaisista työelämän ratkaisuista paikallisesti.
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta pitää tärkeänä joustavuuden ja työn
suunnittelun kehittämistä ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteen mukaisen selvitystyön käynnistämisen kaupungin työnantajapalveluiden johdolla palvelualueiden kanssa.
Vaikutusten arviointi

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

Esitys

Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta esittää edellä esitetyn lausunnon palvelualueen lausunnoksi valtuustoaloitteeseen.

Liitteet

2701/2017 Valtuustoaloite

Viiteaineisto
Valmistelija
Pekka Savolainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 4101

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä henkilöstö- ja hallintopäällikön esityksen.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Vaikutusten arviointi

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

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

15/2017

46 (51)
197 §

29.05.2017

Liitteet

17

2701/2017 Valtuustoaloite

Valmistelija
Pekka Savolainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 4101

Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginvaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Kuopion kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus

15/2017

47 (51)
198 §

29.05.2017

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

51 §

§ 198

16.5.2017
Asianro 3384/12.04.00.00/2017

Valtuustoaloite / hyvinvointikortti kuntosalille ja uimaan maksuttomaksi pelkkää kansaeläkettä saaville eläkeläisille
Päätöshistoria
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 16.5.2017 51 §
20 kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 24.4.2017 liitteenä olevan valtuustoaloitteen Hyvinvointikortti kuntosalille ja uimaan maksuttomaksi pelkkää
kansaneläkettä saaville eläkeläisille.
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta esittää lausuntona valtuustoaloitteeseen kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle seuraavaa:
Kuopion kaupungissa on vuoden 2016 lopussa ollut Kelalta saadun tiedon
mukaan 1 916 kansaneläkettä saavaa kuntalaista. Kuopion kaupungilla on liikuntatiloihin eläkeläisten hyvinvointikortti, joka oikeuttaa uinti- ja kuntosalipalveluiden sekä Kuopio-hallin rata-alueen käyttöön yksittäiskävijänä toimintaan tarkoitetuilla käyttöajoilla. Ko. kortin ovat oikeutettuja saamaan vanhuuseläkeläisten lisäksi myös muut eläkeläisryhmät, kuten työttömyys- ja
työkyvyttömyyseläkeläiset sekä kuopiolaiset 65 vuotta täyttäneet henkilöt.
Vuosikortin hinta on 65,7€ ja ½ vuoden kortin hinta on 37,4€. Näiden lisäksi
on hankittava 7,9€ maksava Terve Kuopio-kortti johon palvelu ladataan.
Kaupunginvaltuusto voi vaikuttaa maksupolitiikkaan, kun valtuusto päättää
talousarviosta. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen liikuntapaikkapalvelut on nettosidonnainen yksikkö, jolloin talousarvioon pääsy pakottaa joko
kustannusten säästöön tai maksujen keräämisen palveluista. Liikuntapaikkapalveluiden menoista n. 55 % kohdistuu tilavuokriin, 17 % henkilöstömenoihin, 22 % palveluiden ostoon ja 6 % hoitosopimuskumppaneille ja materiaalien hankintaan. Tulot kattavat menoista n. 24 %. Maksupolitiikassa tulee kuitenkin huomioida yksityisten palveluntuottajien tarjoamien palveluiden hinnoittelu. Vääränlainen hinnoittelu voi vaikuttaa negatiivisesti yksityisten palveluntuottajien liiketoimintaan.
Vaikutusten arviointi

-

Esitys

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

Liitteet

3384/2017 Valtuustoaloite

Viiteaineisto
Valmistelija
Saku Kekäläinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2515

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

15/2017

48 (51)
198 §

29.05.2017

Päätösehdotus

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä palvelupäällikön esityksen.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Vaikutusten arviointi

-

Liitteet

18

3384/2017 Valtuustoaloite

Valmistelija
Saku Kekäläinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 2515

Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginvaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Kuopion kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus

15/2017

49 (51)
199 §

29.05.2017

§ 199

Asianro 8882/00.02.01/2016

Kh:n tiedonantoja

Kh:lle saapuneet kirjeet yms.:
4277/2017
4247/2017

Palvelualuejohtaja Pirhosen hyväksymät täyttölupaesitykset:
- rakentamisen ja kunnossapidon palvelut / valvoja,
- alueellinen rakennusvalvonta / tarkastusinsinööri.
Seuraavien kokousten pöytäkirjajäljennökset:
- ympäristö- ja rakennuslautakunta 4/18.5.2017.
Seuraavat elinvoima- ja konsernipalvelujen viranhaltijoiden päätökset ajalta
15.-21.5.2017:

Asianro
Päätöksentekijä
3301/2017- hallintojohtaja - ELKO Hallintojohtaja
2
3226/2017- hallintojohtaja - ELKO Hallintojohtaja
2

§/
vuosi
27 § /
2017
26 § /
2017

4233/2017- henkilöstöjohtaja - ELKO Henkilöstö1
johtaja

7§/
2017

4107/20171

henkilöstöjohtaja - ELKO Henkilöstöjohtaja

5§/
2017

1670/2016- kaupunginjohtaja - ELKO Kaupungin6
johtaja

4§/
2017

6492/20162
5280/20163
3982/20172
5393/20163
5282/20163
1950/20168

lakimies - ELKO Lakimies

8§/
2017
7§/
2017
6§/
2017
5§/
2017
4§/
2017
10 § /
2017

1918/20169

lakimies - ELKO Lakimies

9§/
2017

4019/20171
4014/20172

markkinointijohtaja - ELKO Markkinointijohtaja
palvelualuejohtaja - ELKO Palvelualuejohtaja hep ja kop

8§/
2017
1§/
2017

lakimies - ELKO Lakimies
lakimies - ELKO Lakimies
lakimies - ELKO Lakimies
lakimies - ELKO Lakimies
lakimies - ELKO Lakimies

Päätöspvm Otsikko
17.5.2017 Avoin yleisötilaisuus 4.9.2017 / kaupungintalon juhlasalin vuokravapaus
17.5.2017 Vuosisadan laulut -juhlakonsertti
8.10.2017 / kaupungintalon juhlasalin
vuokravapaus
19.5.2017 Perusturvan palvelualueen asiakasmaksusihteereiden virkojen palkkahinnoittelukohta ja tehtäväkohtaiset palkat
17.5.2017 Johtamisen erikoisammattitutkintoon
(JET) tähtäävän koulutuksen päätöstilaisuus / kustannusten maksu
15.5.2017 Kuopion kaupungin edustajien nimeäminen yhtiö- ja yhtymäkokouksiin sekä
hallituksiin
19.5.2017 Vahingonkorvaushakemus / vaurioitunut
vene
18.5.2017 Vahingonkorvaushakemus / Vesivahinko
17.5.2017 Vahingonkorvaushakemus / auton vaurioituminen
15.5.2017 Vahingonkorvaushakemus / polkupyörän
vaurioituminen
15.5.2017 Vahingonkorvaushakemus / vaatteiden
likaantuminen
17.5.2017 Vahingonkorvaushakemus / takaisinsaantivaatimus / Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia / liukastuminen
17.5.2017 Vahingonkorvaushakemus / takaisinsaantivaatimus / LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö / liukastuminen /
jatkohakemus
16.5.2017 Kameran hankinta
16.5.2017 Lukiokoulutuksen erityisen koulutustehtävän ja valtakunnallisen kehittämistehtävän hakeminen 1.8.2018 alkaen

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

15/2017

50 (51)
199 §

29.05.2017

Päätösehdotus
Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
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

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus
Muutoksenhakuohje

Pöytäkirja

15/2017

51 (51)

29.05.2017

Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje (185 ja 191-194 §)
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
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.

