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Saapuvilla olleet jäsenet
Jukka Pulkkinen, puheenjohtaja (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue), §:t 1 - 4
Sari Raassina (Kansallinen Kokoomus), puheenjohtaja §:t 5 - 13
Tuula Väätäinen, 2. varapuheenjohtaja (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Ismo Apell (Suomen Keskusta)
Iris Asikainen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Harri Auvinen (Vihreä liitto)
Björn Cederberg (Suomen Kristillisdemokraatit)
Elena Chiksoeva (Kansallinen Kokoomus), varajäsen
Aleksi Eskelinen (Suomen Keskusta)
Marja Berg (Vihreä liitto)
Mia Eskelinen-Fingerroos (Kansallinen Kokoomus)
Ritva Hakulinen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Hanna Happonen (Suomen Kristillisdemokraatit)
Anna Hartikainen (Suomen Keskusta)
Kari Tapani Hartikainen (Vasemmistoliitto)
Markus Jukarainen (Perussuomalaiset)
Tiina Kaartinen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Hannu Kananen (Suomen Keskusta)
Pekka Kantanen (Kansallinen Kokoomus)
Kaisa Kantele (Vihreä liitto)
Kalle Keinänen (Vasemmistoliitto), varajäsen
Marko Kilpi (Kansallinen Kokoomus)
Antti Kivelä (Suomen Keskusta)
Kimmo Kivelä (Perussuomalaiset), klo 18.00 - 19.00
Hilkka Kontiainen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Allu Koskinen (Kansallinen Kokoomus)
Jaakko Kosunen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Mikko Lankinen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Keijo Laukkanen (Suomen Kristillisdemokraatit)
Vesa Linnanmäki (Suomen Keskusta)
Kari Loponen (Suomen Keskusta)
Jouko Lösönen (Suomen Keskusta)
Laura Meriluoto (Vasemmistoliitto)
Heikki Meriranta (Vihreä liitto), varajäsen
Marjaana Mikkonen (vasemmistoliitto)
Hanna Nevala (Kansallinen Kokoomus)
Pekka Niiranen (Kansallinen Kokoomus)
Jarmo Nykänen (Suomen Keskusta)
Antero Peiponen (Suomen Keskusta)
Liisa Pietikäinen (Vihreä liitto)
Pia Irene Punkki (Perussuomalaiset)
Minna Reijonen (Perussuomalaiset)
Olli-Pekka Ryynänen (Kansallinen Kokoomus)
Hetti Rytsy (Suomen Keskusta), varajäsen
Neeta Röppänen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
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Matti Sariola (Vihreä liitto)
Jukka Savolainen (Kansallinen Kokoomus)
Leila Savolainen (Suomen Keskusta)
Tuula Savolainen (Suomen Keskusta)
Irja Sokka (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Markku Söderström (Vasemmistoliitto)
Veijo Tirkkonen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Tapio Tolppanen (Suomen Keskusta)
Eero Wetzell (Kansallinen Kokoomus)
Veera Willman (Vihreä liitto)
Erkki Virtanen (Vasemmistoliitto)
Samuli Voutila (Perussuomalaiset)
Eija Vähälä (Kansallinen Kokoomus)
Iiro Väisälä (Vihreä liitto)
Poissa olivat esteen ilmoittaen seuraavat jäsenet
Nelli Berg-Väänänen
Tahvo Kekkonen
Laura Pulkka
Markku Rossi
Puheenjohtaja oli kutsunut heidän tilalleen seuraavat esteettömät varajäsenet
Hetti Rytsy
Elena Chiksoeva
Kalle Keinänen
Heikki Meriranta
Muut saapuvilla olleet
Jarmo Pirhonen, vs. kaupunginjohtaja
Markku Tervahauta, palvelualuejohtaja
Pekka Vähäkangas, palvelualuejohtaja
Raija Korhonen, viestintäpäällikkö
Vesa Toivanen, kaupunginlakimies
Asiat

pöytäkirjapitäjä

1 - 13 §

Allekirjoitukset
Jukka Pulkkinen
puheenjohtaja §:t 1 – 4

Vesa Toivanen
pöytäkirjanpitäjä

Sari Raassina
puheenjohtaja §:t 5 – 13
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Kuopiossa, kaupunginkansliassa 19.6.2017

Pekka Kantanen

Hannu Kananen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä
Kokouksen pöytäkirja on laitettu nähtäville 21.6.2017 Kuopion kaupungin
verkkosivuille https://www.kuopio.fi/paatoksenteko

Vesa Toivanen
Pöytäkirjanpitäjä
Muutoksenhakukiellot

Valitusosoitukset

*) 136
Kuntalain 91 §:n mukaan kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 1 – 2 ja 7 – 13
osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Muutosta ei voi hakea valittamalla §:iin 3 – 6, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.
*) 134
Pöytäkirjaan liitetään seuraava valitusosoitus §:ien 3 - 6 osalta
liite K
*) Korjattu kirjoitusvirheenä 3.7.3017 / Elvi Savolainen
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1§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Puheenjohtaja
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Merkittiin, valtuutettu Jukka Pulkkinen avasi kokouksen hallintosäännön 96
§:n mukaisesti.
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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2§
Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus

Puheenjohtaja
Kaupunginvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kaupunginvaltuuston pöytäkirjan.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Kananen ja Pekka Kantanen.
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Kaupunginhallitus

188 §

§3

29.5.2017
Asianro 3131/00.00.01.00/2017

Valtuuston vaalilautakunnan valitseminen
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 29.5.2017 188 §
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.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että valtuustoryhmät ovat toimittaneet puheenjohtajalle
ehdotuksen valtuuston vaalilautakunnan kokoonpanoksi.
Valtuustoryhmien esityksen mukaisesti puheenjohtaja ehdotti, että vaalilautakunnan puheenjohtajaksi valitaan Iris Asikainen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Ritva Hakulinen, varapuheenjohtajaksi Marja Berg ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Kaisa Kantele sekä jäseniksi Hanna
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Happonen varajäsenenään Keijo Laukkanen, Kari Hartikainen varajäsenenään Erkki Virtanen, Pekka Kantanen varajäsenenään Eero Wetzell sekä Jouko Lösönen varajäsenenään Tuula Savolainen.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksen.
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Kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston valinta
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 29.5.2017 187 §
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.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen kaupunginvaltuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että valtuustoryhmät ovat toimittaneet puheenjohtajalle
ehdotuksen valtuuston puheenjohtajasta sekä ensimmäisestä ja toisesta varapuheenjohtajasta.
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Ehdotuksen mukaisesti puheenjohtaja ehdotti, että valtuuston puheenjohtajaksi valitaan toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 Sari Raassina, I varapuheenjohtajaksi Markku Rossi ja II varapuheenjohtajaksi Tuula Väätäinen.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksen.
Tämän jälkeen kokouksen puheenjohtajana toimi asiasta 5 lähtien vastavalittu
valtuuston puheenjohtaja Sari Raassina.
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Asianro 3131/00.00.01.00/2017

Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 29.5.2017 189 §
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;
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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.
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.
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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.
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) kaupunginhallituksen jäsen;
2) pormestari ja apulaispormestari;
3) henkilö, joka on kaupunginhallituksen jäsen, kaupunginjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen;
4) henkilö, joka on kaupungin tai kaupungin määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palvelussuhteessa oleva; eikä
5) 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.
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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.
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.
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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.
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.
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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
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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Liitteet

1

3131/2017 Luottamushenkilövalinnat 2017-2021

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto valitsee em. luottamustoimiin varsinaiset jäsenet ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.
Kaupunginhallitus valitaan kahden vuoden toimikaudeksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että puheenjohtajalle on toimitettu valtuustoryhmien
neuvottelema ehdotus jäsenten valitsemisesta asiakohdassa mainittuihin luottamustoimiin. Liite 1.
Puheenjohtaja ehdotti, että kaupunginvaltuusto hyväksyy valtuustoryhmien
esityksen.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksen.
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Kaupunginhallitus

190 §

§6

29.5.2017
Asianro 3131/00.00.01.00/2017

Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 29.5.2017 190 §
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,
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Kangaslampi, Keitele, Lapinlahti, Leppävirta, Pielavesi, Rautalampi, Rautavaara, 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.
2. Pohjois-Savon aluepelastuslautakuntaan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
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3. edellä mainittuihin yhtymävaltuustoihin varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän
päätösehdotuksen.

Liitteet

2

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

3131/2017 Ylikunnalliset luottamustoimet 2017 - 2021

Kaupunginvaltuusto valitsee
1. alueelliseen jätelautakuntaan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet Kuopion neljälle lautakuntapaikalle ja nimeää lautakunnalle puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan,
2. Pohjois-Savon aluepelastuslautakuntaan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä
3. edellä mainittuihin yhtymävaltuustoihin varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että puheenjohtajalle on toimitettu valtuustoryhmien
neuvottelema ehdotus jäsenten valitsemisesta asiakohdassa mainittuihin luottamustoimiin. Liite 2.
Puheenjohtaja ehdotti, että Savo-Pielisen jätelautakunnan ja Pohjois-Savon
aluepelastuslautakunnan valintojen osalta asia jätetään pöydälle. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan tekemän ehdotuksen.
Tämän jälkeen puheenjohtaja ehdotti, että kaupunginvaltuusto hyväksyy valtuustoryhmien esityksen muilta osin.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksen.
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§7

Asianro 2571/02.02.02/2017

Ensimmäinen osavuosikatsaus
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 29.5.2017 195 §
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
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tavoitteiden toteutumista tukevia toimenpiteitä. Toimenpiteet ovat edenneet
pääosin suunnitellun mukaisesti.
Taseyksiköiden ja liikelaitosten johtajien katsausten perusteella talous ja toiminta ovat toteutuneet pääosin suunnitellun mukaisesti.
Myös konserniyhteisöjen seurantatietojen perusteella niille asetetut tavoitteet
ovat pääsääntöisesti toteutumassa.
Kunkin yksikön tarkemmat tiedot ovat seurantaraportissa.
Liitteet

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.

Liitteet

3

2571/2017 Seurantaraportti alkuvuosi 2017

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto merkitsee talouden ja toiminnan seurantaa koskevan
osavuosikatsauksen tiedoksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.
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Kaupunkirakennelautakunta
Kaupunginhallitus
§8

91 §
176 §

3.5.2017
22.5.2017
Asianro 8761/10.03.01.02/2016

Valtuustoaloite liittyen Kuopion torin ja sen lähiympäristön jalkakäytävien lämmitykseen
Päätöshistoria
Kaupunkirakennelautakunta 3.5.2017 91 §
Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut
Aloitteen sisältä

Kaija Räsänen ja kahdeksan muuta valtuutettua ovat jättäneet valtuustoaloitteen Kuopion torin ja sen lähiympäristöön liittyvien katujen lämmityksestä.
Aloitteessaan Räsänen kiinnittää huomiota mm. alueiden vesilätäköihin, sohjoon ja pakkasella tapahtuvaan alueiden jäätymiseen sekä jäätymisestä aiheutuvaan liukkauteen. Räsäsen käsityksen mukaan lämmitysjärjestelmä ei ole
toiminut kunnolla ja aloitteessa esitetään lämmitysjärjestelmän ongelmien
selvittämistä ja pikaista korjausta. Korjauskustannukset edellytetään maksettavan järjestelmän teosta vastanneen rakennusfirman toimesta, koska viat
ovat tulleet torin remontin tekovaiheessa.

Nykytilanteen kuvaus

Kuopion kaupunkiympäristön palvelualue on suunnitteluttanut ja rakennuttanut Kauppatorille ja sitä ympäröiville kaduille sulatusjärjestelmää vuosina
2012 - 2015. Järjestelmän tarkoituksena on helpottaa alueiden kunnossapitoa,
lisätä liikkumisen turvallisuutta ja alueen vetovoimaa.
Sataneesta lumesta muodostuu sulatuksen yhteydessä sohjoa, eikä sen muodostumista voida estää, ellei sulanapidettäviä alueita aurata jatkuvasti. Sohjo
sulaa vedeksi ja kerääntyy välillä lammikoiksi sulatettua aluetta ympäröiviä
jääpolanteita vasten. Osa lammikoista voi jäätyä ennen kuivamistaan pakkasen kiristyessä.

Vastaus aloitteeseen

Sulatusjärjestelmää on rakennettu torin keskikäytävälle, keskikäytävältä ja
Kauppakadulta Kauppahallin suuntaan sekä Haapaniemenkadulle, Kauppakadulle, Puijonkadulle ja Tulliportinkadulle. Kaduilla osa sulanapitojärjestelmästä on päätetty jättää kiinteistöjen kustannettavaksi ja niiden ylläpidettäväksi. Käytännössä kaikkien kiinteistöjen kohdalle on rakennettu sulanapitoputkisto ja kiinteistöillä on ollut mahdollisuus liittyä järjestelmään maksamalla sen rakentamisesta johtuneet kustannukset kiinteistönsä osalta. Osa kiinteistöistä ei ole liittynyt järjestelmään, joten kaduille on jäänyt osuuksia, jotka
ovat jatkuvasti jäässä ja keräävät sulamisvesiä jään reunaan. Samalla tavoin
vettä kerääviä kohtia muodostuu sinne, missä sulanapito loppuu. Näihin kohtiin on jossain tapauksissa pystytty rakentamaan vedenpoisto, mutta se ei ole
kaikissa paikoin järkevästi toteutettavissa. Torin keskikäytävän varteen muodostuu myös lammikoita, koska keskikäytävällä ei ole riittävästi laskua käytävän suunnassa. Tästä johtuen sulamisvesiä ei voida johtaa toria ympäröiviin
hulevesijärjestelmiin. Keskikäytävältä ei voi johtaa vesiä parkkihalliin, koska
sieltä ei ole yhteyttä hulevesiviemäröintiin, eikä vesiä voi johtaa tavalliseen
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viemäriin. Paikkoihin, joihin sulamisvesiä ja paksuja polanteita kertyy, on
kunnossapidetty mekaanisesti kunnossapitäjän toimesta. Tätä toimintaa on
kehitetty ja parannettu kokemusten myötä. Sitä on mahdollista edelleen kehittää.
Sulanapitojärjestelmä on rakennettu laajalle alueelle ja siinä on sulanpitoputkea noin 75 km, tästä johtuen putkiston ilmapoisto sekä muut huolto- ja säätötoimenpiteet jatkuvat useamman vuoden järjestelmän valmistumisesta.
Mahdolliset puutteet järjestelmän toiminnassa ilmenevät käytön myötä, niitä
ei voida käytännössä tarkistaa esimerkiksi putkiston mittaustoimenpiteillä.
Järjestelmän toimivuuden parantamiseksi siihen on lisätty ilmapoistoyhteitä
vuosina 2015, 2016 ja 2017. Korjaustoimenpiteet ovat pääasiassa liittyneet sulanapitoputkiston ilmanpoiston parantamiseen, eikä tarvittavia toimenpiteitä
voi pitää urakoitsijan virheinä, koska putkiston rakentaminen on tapahtunut
laadituttamien suunnitelmien mukaan. Ilmanpoistoon liittyviä toimia jatketaan, mikäli siihen liittyviä ongelmia edelleen esiintyy, samassa yhteydessä
pyritään löytämään ratkaisuja ongelmallisimpien lätäkkökohteiden vedenpoistoon.
Järjestelmän toimivuuden parantamiseksi selvitetään jatkossa vielä järjestelmään liittymättömien kiinteistöjen halukkuutta ottaa sulanapitojärjestelmä
käyttöön. Uusien alueiden sulanapito vähentäisi jäätyneitä alueita sulana olevien alueiden keskellä ja samalla parantaisi turvallisuutta sekä viihtyvyyttä.
Esitys
Liitteet

Esitän, että edellä annettu annetaan vastauksena valtuustoaloitteeseen.
8761/2016 Valtuustoaloite
Valmistelija
Jukka Rissanen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 17 18 4962

Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen
Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

Päätös

Merkitään, että Sirpa Karjalainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn
aikana.
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus 22.5.2017 176 §
Liitteet

8761/2016 Valtuustoaloite
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Päätösehdotus

Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle saadun selvityksen tiedoksi
vastauksena valtuustoaloitteeseen..

Päätös

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Liitteet

4

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

8761/2016 Valtuustoaloite

Kaupunginvaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.
Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.
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Pöytäkirja
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Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Kaupunginhallitus

52 §
197 §

§9

16.5.2017
29.5.2017
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.
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Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueilla henkilöstöohjelma 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
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.

Kaupunginhallitus 29.5.2017 197 §
Vaikutusten arviointi

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

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.

Liitteet

5

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

2701/2017 Valtuustoaloite

Kaupunginvaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.
Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.
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Pöytäkirja

Kaupunginvaltuusto
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Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Kaupunginhallitus

53 §
196 §

§ 10

16.5.2017
29.5.2017
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.
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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 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
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.

Kaupunginhallitus 29.5.2017 196 §
Vaikutusten arviointi

Liitteet

Päätöksellä ei ole yritys-, henkilöstö-, talous-, ihmis-, ympäristö- tai ilmastovaikutuksia.
2712/2017 Valtuustoaloite
Valmistelija
Pekka Savolainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 4101
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Päätösehdotus

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

Päätös

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Liitteet

6

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

2712/2017 Valtuustoaloite

Kaupunginvaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.
Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.
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Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Kaupunginhallitus

51 §
198 §

§ 11

16.5.2017
29.5.2017
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.
Esitys

Liitteet

Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää antaa edellä esitetyn
lausunnon vastauksena valtuustoaloitteeseen.
3384/2017 Valtuustoaloite
Valmistelija
Saku Kekäläinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2515
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Kaupunginvaltuusto
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Päätösehdotus

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä palvelupäällikön esityksen.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus 29.5.2017 198 §
Liitteet

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.

Liitteet

7
8

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

3384/2017 Valtuustoaloite
3384/2017 Äänestystulos, kv. 12.6.2017

Kaupunginvaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.
Päätös

Keskustelun kuluessa valtuutettu Mikko Lankinen esitti valtuutettujen Kimmo Kivelä, Erkki Virtanen, Minna Reijonen, Iris Asikainen ja Marjaana Mikkonen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.
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Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu palautusehdotus, josta on
äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti asiassa äänestettäväksi siten, että ne, jotka ovat asian käsittelyn jatkamisen kannalla, äänestävät Jaa ja ne, jotka ovat
valtuutettu Lankisen tekemän palautusehdotuksen kannalla, äänestävät Ei.
Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 37 jaa-ääntä ja 22 eiääntä, joten kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä. Äänestystulos liitettiin pöytäkirjaan. Liite 8.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
Merkitään, että valtuutettu Kimmo Kivelä poistui kokouksesta tämän asian
käsittelyn aikana, eikä hänen tilalleen tullut varavaltuutettua.
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§ 12

Asianro 5004/00.01.02.00/2017

Kokouksessa jätetty valtuustoaloite suvaitsevuuden puolesta vihapuhetta ja rasismia vastaan
Valtuustoaloite 12.6.2017
Keskustan valtuustoryhmä, kokoomuksen valtuustoryhmä, sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä, vihreä valtuustoryhmä, vasemmistoliiton valtuustoryhmä, perussuomalaisten valtuustoryhmä ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Me allekirjoittaneet valtuustoryhmät ja kaupunginvaltuutetut esitämme yhteisenä valtuustoaloitteenamme, että Kuopion kaupunki ryhtyy laatimaan koko kaupunkia koskevaa julistusta suvaitsevaisuuden puolesta vihapuhetta ja
rasismia vastaan. Esitämme myös, että julistus tarjotaan kaikkien valtuustoryhmien, valtuutettujen ja paikallisten oppilaitosten allekirjoitettavaksi.
Suomen ilmapiiri on muuttunut. Ihmiset sanovat ilkeitä asioita toisistaan
omilla kasvoillaan. Ennakkoluulot muuttuvat sanoiksi, jopa rasistisiksi teoiksi. Vihapuhe ja rasismi merkitsevät, että jotkut meistä joutuvat elämään ilmapiirissä, jossa avoimesti kiistetään heidän asemansa tasavertaisina yhteisön
jäseninä. Meidän on sanottava vieläkin selkeämmin, että se ei käy.
Haluamme, että Suomi on avoin maa, jossa kenenkään ei tarvitse arjessaan
kohdata uhkaa.
Vihapuheen ja rasistisen käytöksen taustalta voi löytää epäoikeudenmukaisuuden, ulkopuolisuuden, merkityksettömyyden kokemuksia ja tunteita. Sen
vuoksi on tärkeää pyrkiä vähentämään yhteiskunnassa osattomuutta, näköalattomuutta ja syrjintää.
Julkisen vallan tehtävänä on turvata oikeusvaltion, demokratian ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Luottamus ja kansalaisten keskinäinen kunnioitus ja
niitä ylläpitävät instituutiot ovat Suomen hyvinvoinnin perustekijöitä. Eurooppalaiset demokraattiset poliittiset puolueet ovat allekirjoittaneet peruskirjan rasismista vapaan yhteiskunnan puolesta. Suomessa kaikki eduskuntapuolueet ovat allekirjoittaneet yhteisen rasismin vastaisen julistuksen.
Me kuopiolaiset valtuutetut haluamme pitää kaupunkimme hyvänä kaikkien
elää.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
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§ 13

Asianro 4994/08.00.00/2017

Kokouksessa jätetty valtuustoaloite / liikennevalot Petosentien ja Nurmirannantien risteykseen
Valtuustoaloite 12.6.2017
Ritva Hakulinen ja 20 muuta valtuutettua
Ruuhka-aikaan on melko mahdotonta päästä Nurmirannantieltä Petosentielle
ja jatkamaan Petoselle. Nopeusrajoitus siinä on 50 km/h, hyvin harva vain
tuntuu noudattavan sitä.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
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Kaupunginvaltuusto
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Liite K kuntalain mukainen valitusosoitus (kv) (3 - 6 §)
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

−

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
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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.

