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Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi
tehdä §:ien 94-95, 99 ja 102-105 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Muutosta ei voi hakea valittamalla §:iin 96-98, 100-101 ja 106, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet §:ien 96-98 ja 106 osalta
liite A
seuraava valitusosoitus §:ien 100-101 osalta
liite B
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94 §
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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95 §
Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus
Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Minna Reijonen ja Tapio Tolppanen.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti jäsenet Minna Reijonen ja Tapio Tolppanen.
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§ 96

Asianro 6858/11.00.00/2017

Kuopion hakemus Kiertotalouden edelläkävijäkaupungiksi
Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut
Kuopion kaupunki hyväksyttiin helmikuussa 2016 resurssiviisaiden edelläkävijäkuntien FISU-verkostoon (Finnish Sustainable Communities). Verkoston
tavoitteina ovat hiilineutraalisuus, jätteettömyys ja globaalisti kestävä kulutus
viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Resurssiviisaat kunnat edistävät alueellaan hiilineutraaleja toimintamalleja ja kiertotaloutta. Kuopio on käynnistänyt resurssiviisaustyön ja valmistelee parhaillaan yhdessä sidosryhmien kanssa Resurssiviisausohjelmaa, jossa määritetään tavoitteet ja toimenpiteet resurssiviisauden tavoitteiden saavuttamiseksi. Tätä työtä tukee yleistavoitteiltaan samansuuntainen, mutta konkreettisemmin kiertotalouteen keskittyvä
CIRCWASTE-hanke, jonka haku on nyt avattu. CIRCWASTE-hankkeen budjetti on 19 miljoonaa ja hanketta toteuttavat 20 osahanketta, 20 kumppania ja
10 osarahoittajaa. Alueellista toimintaa tukee Suomen ympäristökeskuksen ja
Motivan perustama Kiertotalouden palvelukeskus.
Kuopio on aloittanut resurssiviisaustyön Fisu-kaupunkina, joten sitoutuminen kiertotalouden edelläkävijäkaupungiksi ei merkittävästi lisää uusia velvoitteita. Hakemalla kiertotalouden edelläkävijöiden yhteistyöverkostoon ja
CIRCWASTE-hankkeeseen kaupunki saa alan uusimman tiedon ja asiantuntemuksen lisäksi mallia eri toteutetuista työkaluista ja toimintamalleista, joita
voidaan soveltaa kokeilla myös Kuopiossa. Lisäksi CIRCWASTE avaa mahdollisuuden uusiin hankerahoituksiin ja tuo merkittävää näkyvyyttä kaupungille
niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin. Edelläkävijäkunnat saavat
myös tukea kiertotalouden toteutumisen arviointiin. Pohjois-Savon veturina
Kuopiolla on hyvät mahdollisuudet levittää kiertotalouden hyviä käytäntöjä
laajemmin koko Itä-Suomeen. Pitkäjänteinen työ jätehuollon ja ilmastotyön
kehittämisessä osoittaa, että Kuopion kaupunki haluaa olla kehittämässä tulevaisuuden resurssiviisasta kaupunkia ja maakuntaa. Esiselvitys Kuopion seudun kiertotalouspotentiaalista valmistuu syyskuun aikana. Selvitys tulee
osoittamaan, että Kuopiossa on kiertotalouspotentiaalia useammalla tuotannon alalla.
Kuopion hakemus on kokonaisuudessaan kokousasian liitteenä.
Vaikutusten arviointi

Kiertotalous on talousmalli, joka johtaa materiaali- ja kustannustehokkaaseen
liiketoimintaan, luo uusia liiketoimintamalleja ja mahdollisuuksia Kuopion
seudulle. Kiertotalouden edistäminen ja toteuttaminen luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joten resurssiviisaustyöllä vahvistetaan paikallistaloutta ja
elinkeinotoimintaa, joten vaikutukset yrityksiin ovat positiiviset. Kiertotaloutta toteuttamalla vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä ja parannetaan materiaalitehokkuutta, joten positiiviset ilmasto- ja ympäristövaikutukset ovat pitkällä aikavälillä merkittävät. Työllä on positiivisia vaikutuksia kuntalaisiin,
sillä työllä edistetään kestävää hyvinvointia ja hyvää luonnon ja elinympäristön tilaa.
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Esitys

Esitän, että Kuopion kaupunki hakee kiertotalouden edelläkävijäkaupungiksi.

Liitteet

1
2
3

6858/2017 Hakulomake Kiertotalouden edelläkävijäkunnaksi
6858/2017 Saate: Kiertotalouden edelläkävijäkunnaksi
6858/2017 Kuopion Circwaste-hakemus, täytetty

Valmistelija
Tuula-Anneli Kinnunen
Leena Karppinen
Minna Kuuluvainen
Tanja Leppänen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 2144
puh. +358 44 718 2146
puh. +358 44 718 2148
puh. +358 44 718 2141

Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus hyväksyy ympäristöjohtajan esityksen.

Päätös

Merkittiin, että ympäristöjohtaja Tanja Leppänen oli kokouksessa läsnä asiaa
käsiteltäessä.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.
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Ympäristö- ja rakennuslautakunta

17 §

§ 97

24.8.2017
Asianro 5830/11.02.07/2017

Valvontaeläinlääkärin toimivalta toisen kunnan alueella
Päätöshistoria
Ympäristö- ja rakennuslautakunta 24.8.2017 17 §
Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut
Kuopion kaupunki on tehnyt Siilinjärven kunnan kanssa sopimuksen Kuopion
kaupungin eläinlääkintähuollon tehtävien hoidosta. Sopimuksen mukaan
Kuopion kaupunki ostaa eläinlääkintähuoltolain mukaisten tehtävien hoitamisen Siilinjärven kunnalta. Sopimukseen kuluu mm. kunnan eläinlääkärille
eläinlääkintähuoltolaissa säädettyjen valvontatehtävien hoitaminen koko
Kuopion kaupungin alueella. Sopimuksen mukaan Siilinjärven kunnan ympäristöterveyspalveluiden viranhaltijat hoitavat sopimuksessa mainitut Kuopion
kaupungin tehtävät virkavastuulla.
Pohjois-Savon maakuntauudistusta valmistellessa on tullut esille valvontaeläinlääkäreiden työtaakan ja vastuun jakaminen nykyisen Pohjois-Savon
alueella toimivien valvontayksiköiden toimialueiden kesken. Keskeisenä
ajatuksena on järjestää mahdollisuus tehdä tarkastuksia, joissa on odotettavissa hankaluuksia tai mahdollisesti oikeusprosessi, työparina siten, että tarkastuksen tekee kaksi valvontaeläinlääkäriä. Useimmilla valvontayksiköiden
alueella on vain yksi valvontaeläinlääkärin virka, jolloin valvontatueksi on
pyydetty joko praktiikkaa tekevä kunnaneläinlääkäri tai terveystarkastaja. Poliisin antamaa virka-apua on käytetty hankalien asiakkaiden kohdalla.
Tarkastuspöytäkirjan tekovastuu on sillä valvontaeläinlääkärillä, jonka omalla
toimialueella tarkastuskohde sijaitsee. Tarkastuspäätökset voidaan tällä järjestelyllä tehdä yhteistyössä ja saada kahden valvojan näkemys asiasta. Apuna
voitaisiin sopimuksen mukaan käyttää myös kunnaneläinlääkäriä, joka ei olisi
jäävi kohteen suhteen tai jolla on erityisosaamista kohteena olevista eläimistä.
Sopimus ei kuitenkaan velvoita valvonta- tai kunnanelinlääkäriä hoitamaan
sopimuksessa mainittuja virkatehtäviä muualla kuin omalla toimialueella. Sopimuksen ainoastaan on mahdollistaa sen.
Eläinlääkintähuoltolain mukaan kunta voi sopia toisen kunnan tai kuntayhtymän kanssa, että kunnalle tässä laissa säädetty tehtävä, jossa toimivalta kuuluu tai voidaan siirtää viranhaltijalle, annetaan virkavastuulla toisen kunnan
tai kuntayhtymän viranhaltijan hoidettavaksi.
Sopimuksella mahdollistetaan Pohjois-Savon ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköiden valvonta- ja kunnaneläinlääkäreiden toiminta eläinlääkintähuoltolaissa mainittujen valvontatehtävien hoitamisessa Kuopion kaupungin
alueella.
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Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle liitteenä olevan sopimuksen hyväksymistä.

Liitteet

5830/2017 Sopimus valvontaeläinlääkäriyhteistyöstä PSavossa luonnos

Viiteaineisto
Valmistelija
Hannu Kirjavainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 2272

Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen
Lautakunta hyväksyy ympäristöjohtajan esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Vaikutusten arviointi

-

Liitteet

4

5830/2017 Sopimus valvontaeläinlääkäriyhteistyöstä PSavossa luonnos

Valmistelija
Hannu Kirjavainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 2272

Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus hyväksyy ympäristö- ja rakennuslautakunnan esityksen.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän
päätösehdotuksen.
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§ 98

Asianro 6896/00.00.01.00/2017

Kuopion vammaisneuvoston nimeäminen vuosiksi 2017-2018
Kuntalain (410/2015) 5 luvun 28 §:n mukaisesti vammaisten henkilöiden
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman
kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen
on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.
Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on
merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden,
elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.
Vammaisjärjestöjen yhteistyöelin on tehnyt kaupungille esityksen neuvostoon
nimettävistä vammaisjärjestöjen edustajista. Esitys on liitteenä.
Merkitään, että kaupunginhallitus nimesi kaudelle 2015–31.5.2017 luottamushenkilöedustajiksi neuvostoon Anne Ryhäsen ja Krista Rönkön.
Liitteet

5

6896/2017 Vammaisjärjestöjen yhteistyöelimen esitys

Päätösehdotus

Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus
1. nimeää vammaisneuvoston toimikaudekseen vammaisjärjestöjen yhteistyöelimen esityksen mukaisesti,
2. nimeää luottamushenkilöedustuksen neuvostoon
3. pyytää nimeämään neuvostoon edustajat perusturvan- ja terveydenhuollon,
kaupunkiympäristön ja hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueilta.
Lisäksi kaupunginhallitus pyytää palvelualueita nimeämään neuvostolle sihteerin ja
4. päättää, että neuvoston kokouksista maksetaan kokouspalkkiot noudattaen
lautakuntia koskevia hallintosäännön määräyksiä.
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Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän
päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus nimesi yksimielisesti luottamushenkilöedustajiksi neuvostoon jäseniksi Kirsi Kokon (varajäsen Ritva Mikkola) ja Tytti Koslosen (varajäsen Jaakko Juntunen).
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§ 99

Asianro 5292/00.04.02/2017

Lausunto Vaalijalan kehyssuunnitelmasta 2018-2020
Lausuntopyyntö 20.6.2017
Vaalijalan kuntayhtymä:
Vaalijalan yhtymäkokous hyväksyi 7.6.2017 liitteenä olevan kehyssuunnitelman, josta pyydetään lausuntoa. Erityisesti seuraavasta asiasta pyydetään
kannanottoa.
Vaalijalaon rakentanut vuodesta 2007 alkaen palvelukoteja eniten tukea tarvitseville vammaisille henkilöille. Erityisasumista voidaan järjestää myös kevyemmin palveluihin mm. hyödyntäen olemassa olevaa asuntokantaa tai rakentamalla pienempiä asuntokohteita. Asuminen voi sisältää myös kuntoutuksellisia elementtejä. Onko kunnassa tarvetta erityisasumisen lisäämiseen
tai monipuolistamiseen?
Jos kiinnostusta asumisen kehittämiseen lausunnonantajalla saattaisi olla,
pyydetään ottamaan alustavasti yhteyttä mahdollisimman nopeasti, jota tarvittavalle rahoituksenesisuunnittelulle jää aikaa.
Lausunnonantajaa pyydetään ottamaan kantaa myös muihin kehyssuunnitelmassa esitettyihin asioihin. Vaalijala järjestää 15.8.2017 kuntakokouksen
Nenonpellossa Pieksämäellä, josta on lähetetty erillinen kutsu. Kuntakokouksen aiheena on Vaalijalan palvelutoiminnantulevaisuus sote- ja maakuntauudistuksessa ja sen jälkeen. Kuntakokousta koskevaa asiaa on kehyssuunnitelman luvussa 6.
Lausunto pyydetään toimittamaan 15.9.2017 mennessä vaalijala@vaalijala.fi.
Lausunto 4.9.2017
palvelualuejohtaja Markku Tervahauta
Vaalijalan kuntayhtymä on pyytänyt lausuntoa kehyssuunnitelmastaan vuosille 2018–2020. Erityisesti lausuntoa pyydetään asumispalveluiden lisärakentamisesta.
Kuopion kaupunki toteuttaa kehitysvammaisten henkilöiden laitosasumisen
purkamisen ja asumispalveluihin siirtymisen valtioneuvoston linjauksen mukaisesti vuoteen 2021 mennessä (ns. KEHAS-ohjelma). Vaalijalan laitoshoito
lakkaa pääosin Vaalijalasta vuosien 2017- 2018 aikana. Jatkossa kuopiolaisten
asumispalvelut tuotetaan Kuopiossa sekä omana toimintana että ostopalveluna tai asiakassetelillä (nyk. palveluseteli).
Vaalijalan kuntayhtymän palvelukoti autististeille ja aistimonivammaisille
henkilöille (ns. Sipulin palvelukoti) avataan Kuopioon elokuussa 2017, joten
Kuopiossa ei ole pitkällä tähtäyksellä tarvetta lisärakentamiseen. Riittävän
asumispalvelukannan varmistamiseksi kehitysvammaisten asumispalvelujen
hankintakausi alkoi 1.1.2017 ja sopimukset ovat voimassa toistaiseksi. Vuonna
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2017 otettiin käyttöön myös palveluseteli erityisen paljon tukea tarvitsevien ja
autistien asumispalveluihin; palveluseteli avattiin myös päivätoimintaan.
Vuosittaiseen asiakasmäärään suhteutettuna todetaan, että sekä kehitysvammaisten että vammaisten asumispalveluiden tuotanto pystyy vastaamaan palvelutarpeeseen vuoteen 2030. Vaalijalan kehyssuunnitelman osalta olisi toivottavaa, että suunnitelmissa ja toiminnan kehittämisessä huomioidaan sote
–uudistus, joka merkitsee kuntavastuusta siirtymistä maakunnan järjestämisvastuuseen. Kuntakohtaisen lausunnon lisäksi tulisi huomioida POSOTEtyöskentely. Pohjois-Savossa kehitysvammahuollon ja vammaispalvelujen kokonaisuutta on linjattu Posote- työryhmän Yhteiset - ja työikäisten palvelut
loppuraportissa 26.5.2017. Suunnittelutyö tulisi yhdistää ko. työryhmän
kanssa epätarkoituksenmukaisen palvelurakenteen ehkäisemiseksi ja kustannusten hallitsemiseksi. Myös valinnanvapauslainsäädännön kehittyminen
edellyttää palveluiden järjestämisessä uudelleen arvointia; henkilökohtainen
budjetointi tai asiakasseteli mahdollistaa jatkossa asiakkaan vapaan valinnan.
Tulevassa sote-mallissa ennakoidaan palvelurakenteen kehittyvän entistä peruspalvelupainotteisemmaksi. Myös kehitysvammahuollon palveluiden osalta
on mahdollista vahvistaa maakunnan omaa tuotantoa esimerkiksi avopalveluissa. Vaalijalan kuntayhtymä tunnistetaan erityispalveluiden tuottajaksi, joten kehyssuunnitelman osalta olisi tärkeä käydä keskustelua avopalveluiden
rakennemuutoksesta. Esimerkiksi poliklinikkapalvelut, työ- ja päivätoimintapalvelut sekä osin kuntoutuspalveluiden tuottamistavat olisi arvioitava uudelleen maakunnan sotepalveluiden ja valinnanvapauden näkökulmasta.
Vaalijalan kuntayhtymän toimintojen suunnittelu tulisi kytkeä osaksi uutta
sote-yhteistyöalueen rakennetta, jossa kaikkein vaativimmat erityispalvelut
suunnitellaan neljän maakunnan kesken. Pohjois-Savo koordinoi tätä suunnittelua. Vaalijalan toimintoja tulisi tarkastella yhdessä/osana erikoissairaanhoidon tulevaa Itä- ja Keski-Suomen sairaalarakennetta, koska päällekkäisyyttä tunnistetaan esimerkiksi lasten psykiatrian ja nuorisopsykiatrian toimintojen suunnittelussa. Vaalijalan kuntayhtymää pyydetään kohteliaimmin
pidättäytymään lapsia ja nuoria koskevien investointien suunnittelusta ennen
kuin kokonaisuutta on tarkasteltu yhteistyöalueen näkökulmasta. Yhteistyöalueen tulisi arvioida yhdessä Vaalijan ja maakuntien kanssa myös minkä
muotoisena Vaalijalan tuotanto on järkevä tuottaa jatkossa. Yhteisesti maakuntien kanssa tulisi myös arvioida, että miten Vaalijalassa toteutetaan investointeja lähivuosina turhien investointien välttämiseksi.
Liitteet

6

5292/2017 Vaalijalan kehyssuunnitelma 2018-2020

Valmistelija
Markku Tervahauta
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 17 18 2791

Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus päättää antaa asiassa edellä olevan lausunnon.

Päätös

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

8/2017

14 (27)
100 §

11.09.2017

§ 100

Asianro 6253/10.03.02.05/2017

Oikaisuvaatimus / Kaupungintalon juhlasalin vuokravapaus
Hallintojohtaja Heikki Vienola
Kaupunginkanslia
Kaupungintalon käyttösäännön 5 kohdan mukaisesti kaupungintalon tilojen
luovutuksesta ulkopuoliseen käyttöön päättää hallintojohtaja. Ao. käyttösäännön kohdan mukaan hallintojohtaja voi vapauttaa käyttäjän tilavuokrien
ja henkilökuntakulujen maksamisesta.
Kuopion kamarimusiikkiseura on tehnyt oikaisuvaatimuksen kaupungintalon
juhlasalin kielteistä vuokravapauspäätöstä koskien. Hallintojohtaja on päätöksellään 14.8.2017 päättänyt, että Kuopion kamarimusiikkiseuralle ei
myönnetä kaupungintalon juhlasalin vuokavapautta.
Kamarimusiikkiseura on hakemuksellaan 4.8.2017 hakenut vuokravapautta
27.8. ja 29.10. pidettäviä konsertteja varten sekä orkesteriharjoitusta varten
28.10.2017.
Kamarimusiikkiseura toteaa oikaisuvaatimuksessaan mm., että Kuopion kaupunki on tukenut vuosittain seuran toimintaa yleisavustuksella (keskimäärin
2000 €/vuosi) sekä lisäksi myöntämällä vuokravapauden konserttien järjestämiseksi kaupungintalolla. Lisäksi seura toteaa oikaisuvaatimuksessaan
mm., että tähän mennessä nämä kaksi eri tukimuotoa eivät ole sulkeneet toisiaan pois.
Kaupungintalon vuokravapauskäytäntöä on yhteisöjen yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi tarkennettu vuoden 2017 aikana siten, että juhlasalin
vuokravapautta harkittaessa otetaan aiempaa tarkemmin huomioon mm. se,
että onko vuokravapautta hakeva taho saanut jo avustusta muualta kaupungin
organisaatiosta. Lähtökohtana kaupungin avustuksia myönnettäessä on ollut,
että samaan toimintaan/tapahtumaan avustusta voidaan myöntää vain yhdestä kaupungin organisaatiosta.
Kuopion kamarimusiikkiseura on saanut kaupungin yleisavustusta vuodelle
2017 yhteensä 2000 €. Kamarimusiikkiseura on hakenut lisäksi 2500 €:n tapahtuma-avustusta kolmen konsertin (27.10., 29.10., ja 11.11.) järjestämisestä
aiheutuviin kustannuksiin. Konsertit järjestään Kuopion klubilla, kaupungintalolla ja Kuopion Tuomiokirkossa. Kaupunginjohtaja on päätöksellään
2.3.2017 myöntänyt kamarimusiikkiseuralle 500 €:n tapahtuma-avustuksen
kohdennettuna Kuopion Tuomiokirkon konserttiin.
Kuopion kamarimusiikkiseuran oikaisuvaatimus ja hallintojohtajan päätös
jaetaan liiteaineistona. Viiteaineistona jaetaan kaupungintalon juhlasalin
vuokrahinnasto.

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

8/2017

15 (27)
100 §

11.09.2017

Esitys

Esitän, että kaupunginhallitus hylkää oikaisuvaatimuksen edellä esitetyin perustein.

Liitteet
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6253/2017 hallintojohtajan päätös 14.8.2017 § 34
6253/2017 Oikaisuvaatimus

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

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 2021

Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus hyväksyy hallintojohtajan esityksen.

Päätös

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

8/2017

16 (27)
101 §

11.09.2017

§ 101

Asianro 5529/03.06.02/2017

Oikaisuvaatimus lomituspalvelujohtajan päätökseen
Lomituspalvelujohtaja Mirja Jestoi
Lomituspalvelun hallinto
Maatalousyrittäjä on jättänyt oikaisuvaatimuksen lomituspalvelujohtajan tekemään vahingonkorvauspäätökseen.
Päätös koskee korvausta 18.2.2017 tapahtuneen vasikan kuoleman vuoksi aiheutuneesta vahingosta. Asiassa tehtyjen selvitysten perusteella lomituspalvelutyöntekijän ei voida katsoa selvästi toiminnallaan aiheuttaneen yrittäjän vahingonkorvausvaatimuksessa esitetyn vahingon.
Vahingonkorvausvelvollisuuden syntyminen edellyttää syy-yhteyden osoittamista lomittajan toiminnan ja väitetyn vahingon syntymisen välillä. Ellei syyyhteyttä osoiteta, paikallisyksiköllä ei ole korvausvelvollisuutta. Syy-yhteyden
osoittaminen on vahingon kärsineen tehtävä.
Työnantajan näkökulmasta ei ole mitään syytä epäillä lomittajan selvitystä kyseisessä vahinkoasiassa. Myös työntekijästä ja hänen töistään saatu palaute
on ollut myönteistä. Myös yrittäjä on lähettämässään sähköpostissa todennut,
että kyseinen työntekijä on yleensä tehnyt työnsä hyvin.
Tilan olosuhteiden haastavuus on ollut pitkään tiedossa. Useat tilalla työskennelleet lomittajat ovat kertoneet lantakoneen toimimattomuudesta navetan toisen kourun osalta. Heidän kertomansa mukaan virtsa ei imeydy kuivikkeeseen (kourussa pehkua), vaikka yrittäjä niin ilmoittaa, vaan virtsa kärrätään kottikärryillä ulos navetasta. Ilman sulamisvesiäkin kouru on ollut täynnä eläinten virtsaa vahinkotapahtumahetkellä, kuten yrittäjä kertoo.
Vasikan menehtymisajankohdasta on ristiriitaista tietoa. 18.2.2017 yrittäjän
kertoman sekä myös lomanetin työajanseurannan mukaan lomittaja on tullut
tilalle iltatöille myöhässä; mobiilikuittaus klo 15:42. Työvuoro on ollut suunniteltu alkavaksi klo 15:00. Väite usean tunnin myöhästymisestä tuntuu epäuskottavalta, koska yrittäjä kertoo (sähköposti 23.2.17) lomittajan ilmoittaneen kuolleen vasikan löytymisestä klo 17 aikoihin. Samassa sähköpostiviestissä lomahallinnolle todetaan yrittäjän kertomana, että tilan väki tuli kotiin
klo 16 aikoihin, toisin kuin vastineessa, jossa on kellonajaksi mainittu klo 17.
Pohdittavaksi tulee, onko vasikka syntynyt jo päivän aikana ja löytynyt kuolleena lantakourusta lomittajan siivotessa kourua iltapäivän työvuoron aikana
iltapäiväkahvien jälkeen. Paikallisyksikön tiedossa ei ole, että lomittajia olisi
pyydetty käymään päivävapaan aikana lehmän poikimisessa avustamassa,
vaan sijaisapulomituksesta huolimatta yrittäjä lienee järjestänyt kyseisen
avun itse.

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

8/2017

17 (27)
101 §

11.09.2017

Liitteet
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5529/2017 Lomituspalvelujohtajan päätös 26.8.2017 § 13
5529/2017 Oikaisuvaatimus

Valmistelija
Mirja Jestoi
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 44 748 8215

Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus hylkää oikaisuvaatimuksen edellä esitetyin perustein.

Päätös

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

8/2017

18 (27)
102 §

11.09.2017

§ 102

Asianro 2160/02.02.02/2017

Tekninen talousarviomuutos
Taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva
Talous- ja omistajaohjaus
Juankosken virastotalon vuokraa varten on vuoden 2017 talousarviossa varattu määräraha Yleishallintoon, kohtaan Kiinteistöjen hoitoon liittyvät ostopalvelut. Määräraha varattiin keskitetysti, koska talousarvion valmisteluvaiheessa ei tilojen käytöstä ollut päätöksiä. Tilat ovat nyt eri palvelualueiden käytössä ja määrärahat tulee kohdentaa käyttäjille.
Määrärahamuutoksella ei ole vaikutusta ydinkaupungin toimintakatteeseen.
Vaikutusten arviointi

Merkitään, että asia on yritys- ja ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali.

Esitys

Määräraha esitetään kohdennettavaksi seuraavasti:
Elinvoima- ja konsernipalvelun palvelualue
Kaupunkiympäristön palvelualue
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue
Kasvun ja oppimisen palvelualue
Perusturvan palvelualue
Terveydenhuollon palvelualue
Ydinkaupunki yhteensä
Valmistelija
Jaana Kuuva
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

95 905 euroa
23 610 euroa
10 139 euroa
17 670 euroa
28 823 euroa
9 849 euroa
185 996 euroa

puh. +358 44 718 2788

Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus hyväksyy elinvoima- ja konsernipalvelun teknisen talousarviomuutosesityksen ja esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi määrärahasiirron palvelualueille edellä olevan esityksen mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän
päätösehdotuksen.

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

8/2017

19 (27)
103 §

11.09.2017

§ 103

Asianro 6990/06.00.00/2017

Suunnitelma ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemiseksi / työryhmän asettaminen
Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja
terveyspalveluista annetun lain (28.12.2012/980) 2 luvun 5 §:n mukaan kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi
sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi.
Lain mukaan suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelma on laadittava osana kunnan strategista suunnittelua. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain. suunnitelmassa on:
1)
2)

3)
4)
5)

arvioitava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa, ikääntyneelle
väestölle tarjolla olevien palvelujen riittävyyttä ja laatua sekä
ikääntyneen väestön palveluntarpeeseen vaikuttavia tekijöitä;
määriteltävä tavoitteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä ikääntyneelle väestölle tarjottavien palvelujen määrän ja laadun kehittämiseksi;
määriteltävä toimenpiteet, joilla kunta vastaa 2 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden toteutumisesta, sekä arvioitava voimavarat,
jotka kunnassa tarvitaan toimenpiteiden toteuttamiseksi;
määriteltävä kunnan eri toimialojen vastuut 3 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamisessa; sekä
määriteltävä, miten kunta toteuttaa yhteistyötä 4 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tahojen kanssa.

Lain mukaan kunnan on otettava suunnitelma huomioon valmisteltaessa
ikääntyneen väestön asemaan ja iäkkäiden henkilöiden tarvitsemiin palveluihin vaikuttavaa kunnan päätöksentekoa, kunnan talousarviota ja suunnitelmaa sekä terveydenhuoltolain 12 §:n 1 momentissa tarkoitettua raporttia ja hyvinvointikertomusta.
Kaupunki on laatinut aiemmin suunnitelman osana ikäystävällinen Kuopioohjelmaa vuosille 2009–2030. Ohjelma valmistui vuonna 2009 ja sitä päivitettiin edellisen kerran vuonna 2014. Ohjelmaa on tarkoituksenmukaista päivittää uuden valtuustokauden käynnistyttyä. Valmistelua varten esitetään perustettavaksi monialainen työryhmä.
Valmistelija
Markku Tervahauta
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 17 18 2791

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

8/2017

20 (27)
103 §

11.09.2017

Päätösehdotus

Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus
1. asettaa ikäystävällinen Kuopio-ohjelman päivittämistä valmistelevan työryhmän seuraavassa kokoonpanossa:
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
varapuheenjohtaja
asiantuntijajäsenet:

sihteeri

kuntoutusjohtaja Mikko Korhonen
hyvinvoinnin edistämisen
johtaja Janne Hentunen
hyvinvoinnin edistämisen johtaja Heli Norja
kotihoidon päällikkö Kaija Kokkonen
palveluohjauspäällikkö Hanna Jokinen
hyvinvointikoordinaattori Säde Rytkönen
asuntotoimenjohtaja Katri Hiltunen
sosiaalityön päällikkö Aulis Sarnola
tiedottaja Hanna Lindroos
työryhmä kutsuu itselleen sihteerin

2. nimeää luottamushenkilöedustajiksi työryhmään perusturva- ja terveyslautakunnan puheenjohtajan, hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan puheenjohtajan ja vanhusneuvoston puheenjohtajan sekä nimeää tarvittaessa oman
edustuksensa työryhmään ja
3. päättää, että työryhmän kokouksista maksetaan kokouspalkkiot noudattaen
lautakuntia koskevia hallintosäännön määräyksiä.

Päätös

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen. Kaupunginhallitus nimesi yksimielisesti
edustajakseen työryhmään Pekka Kantasen.

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

8/2017

21 (27)
104 §

11.09.2017

§ 104

Asianro 5096/00.02.00/2017

Kaupunginvaltuuston täytäntöönpanot 4.9.2017

Päätösehdotus

Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuuston 4.9.2017 tekemät päätökset ovat syntyneet lainmukaisessa järjestyksessä ja valtuuston toimivallan
puitteissa ja ehdottaa, että ne saataisiin välittömästi panna täytäntöön, mikäli
kysymys ei ole pöydälle pannuista asioista, tai sellaisista asioista, joissa täytäntöönpano tekisi mahdollisen valituksen mitättömäksi, sekä viimeksi mainittujen asioiden osalta sen jälkeen, kun ne ovat saavuttaneet lainvoiman.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän
päätösehdotuksen.

Kuopion kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus

8/2017

22 (27)
105 §

11.09.2017

§ 105

Asianro 8882/00.02.01/2016

Kh:n tiedonantoja
Kh:lle saapuneet kirjeet yms.:
8882/2016-75

Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Servican johtokunnan kokouksen 7/31.8.2017 pöytäkirja.

6874/2017

Pohjois-Savon liiton maakuntahallituksen pöytäkirjanote 28.8.2017 § 9: Maakunnan yhteistyöryhmän edustajien nimeäminen toimikaudeksi 2017-2020.

6954/2017

Adressi Nilsiän Elävän Kaupan säilyttämiseksi. Jälj. hyvinvoinnin edistämisen
palvelualue.
Seuraavien kokousten pöytäkirjat:
- kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 6/31.8.2017,
- Kallaveden Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 3/5.9.2017,
- Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta 7/2017.
Seuraavat elinvoima- ja konsernipalvelujen viranhaltijoiden päätökset ajalta
28.8.-3.9.2017:

Asiakirjan
nro
6765/20171
6803/20171
6809/20171
6781/20171

Päätöksentekijä

§ / vuosi

talous- ja rahoitusjohtaja - ELKO Talous- ja rahoitusjohtaja
tietohallintojohtaja - ELKO
Tietohallintojohtaja
toimitilajohtaja - ELKO Toimitilajohtaja
ylläpitopäällikkö - KTL Ylläpitopäällikkö

4§/
2017
6§/
2017
5§/
2017
20 § /
2017

Päätösehdotus

Päätöspvm

Otsikko

29.8.2017

Korkolaskusaatavien poistot 29.8.2017

31.8.2017

Kaupunkiympäristön avoin 3D-tietomalli - hankkeeseen osallistuminen
Maaninka Palvelutalo Ollinkulma, palvelutalon
tilojen vuokraus
Kuorma-auton sivuauran hankinta

1.9.2017
30.8.2017

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

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän
päätösehdotuksen.

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

8/2017

23 (27)
106 §

11.09.2017

§ 106

Asianro 6012/02.05.02.01/2016

Ylimääräinen asia / Life-Liito-orava – Verkostoja ja yhteistyötä maankäytön suunnittelun
ja liito-oravan suojelun yhteensovittamiseksi sekä ympäristökasvatuksen kehittämiseksi
Kuopion kaupunki on ollut mukana valmistelemassa EU:n rahoittamaa LifeLiito-orava-hanketta. Hanke on kuusivuotinen ja sen on tarkoitus alkaa syksyllä 2018. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 9.9 miljoonaa euroa. Omarahoitusosuus on 25 % ja EU-vastikerahaa saadaan 75 %. Omarahoitusosuus voi
muodostua mm. hankkeeseen osallistuvien henkilöiden palkoista, matkoista
tms. Hankehakemus on jätettävä EU:lle viimeistään 14.9. Sitä ennen hankekumppanien on vahvistettava osallistumisensa.
Päävastuullinen hakija on Metsähallituksen Luontopalvelut. Hankekumppaneina ovat Kuopion lisäksi Espoo ja Jyväskylä sekä lukuisia toimijoita metsäsektorilta, vapaaehtoisesta järjestökentästä sekä useita viranomaistahoja,
muun muassa Pohjois-Savon ELY-keskus. Kumppaneita on lisäksi Virosta.
Rahoitusta hankkeelle haettiin jo viime vuoden hakukierroksella, jolloin jäätiin niukasti rahoitettavien hankkeiden ulkopuolelle. Tuolloin osallistumisesta
päätettiin kaupunginjohtajan johtoryhmässä. Hankkeen päävalmistelijan käsitys on, että hanketta hiomalla ja kustannuksia karsimalla läpimenomahdollisuudet ovat tänä vuonna erinomaiset. Vaatimukset kustannusten karsimiseksi eivät kuitenkaan koske Kuopiota.
Hankkeessa ovat mukana kaupunkiympäristön palvelualueelta alueelliset
ympäristöpalvelut, metsät ja vesialueet, strateginen maankäyttö, asemakaavoitus ja kunnallistekninen suunnittelu. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelta mukana on Kuopion luonnontieteellinen museo.
Kaupunkiympäristön palvelualueen osalta hankkeen budjetti on 529,331 euroa, josta omavastuuosuus 101,827 euroa. Luonnontieteellisen museon osuudessa budjetti on 167 053 euroa, josta omavastuu 41 732 euroa. Omavastuut
katetaan hankkeeseen osallistuvan henkilöstön palkka- ja matkakuluilla sekä
kaupunkiympäristön osuuden osalta myös puunmyyntituloilla.
Yhteistä Kuopiolle, Jyväskylälle ja Espoolle on runsas liito-oravakanta keskeisellä kaupunkialueella. Hankkeessa on tarkoitus tehdä toimintamalli liitooravan suojelun ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamiseksi. Tämä
osuus hankkeesta on Kuopion vastuulla. Toimintamalli työstetään yhteistyössä hankkeeseen osallistuvien toimijoiden kesken. Työtä johtaa ja koordinoi
hankerahoituksella vajaaksi kahdeksi vuodeksi palkattava projektipäällikkö.
Hänen asemapaikkansa on Kuopio.
Lisäksi Kuopiossa kehitetään ja toteutetaan muun muassa liito-oravan suojelua ja asukkaiden toiveita yhteen sovittavia kaupunkimetsien käsittelymalleja.
Työ on tarkoitus tehdä Kuopiossa taajamametsien hoidossa vakiintuneen
toimintamallin mukaan ja samalla levittää tietoutta kuopiolaisesta mallista
toimia kaupunkimetsissä niiden monikäyttöarvot huomioon ottaen ja asukkaiden toiveita kuunnellen. Kuopiossa toteutetaan esimerkkikohteet Pirtissä
ja Jynkänvuoressa.

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

8/2017

24 (27)
106 §

11.09.2017

Kuopion luonnontieteellisen museo on mukana hankkeessa ympäristökasvatukseen keskittyvällä hankkeella, jossa lisätään tietoisuutta liito-oravan
elinympäristöverkostoista ja niiden monimuotoisuudesta. Hyvin suunniteltu
viheralueiden verkosto tarjoaa kuntalaisille liikuntamahdollisuuksia, hyvinvointia ja terveyttä, ja samalla se tarjoaa liito-oraville elämän edellytykset
kaupunkiympäristössä. Hankkeeseen on tarkoitus palkata 18 kuukaudeksi
projektityöntekijä.

Liitteet

11

6012/2016 LOLIFE+ Suunnitelma toukokuu 2016 (2)

Valmistelija
Tanja Leppänen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 2141

Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus päättää, että Kuopion kaupunki osallistuu hankkeeseen
esitetyllä tavalla.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti ottaa ylimääräisen asian käsiteltäväkseen. Asiakohta käsiteltiin välittömästi asiakohdan 3 käsittelyn jälkeen.
Merkittiin, että ympäristöjohtaja Tanja Leppänen oli kokouksessa kuultavana
asiakohdassa. Leppänen poistui kokouksessa kuulemisen jälkeen.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.
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Liite B kuntalain mukainen valitusosoitus (100 ja 101 §)
Valitusoikeus ja valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa
hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.
Yksityisoikeudellisen riita-asian (esimerkiksi vahingonkorvausvaatimus) tutkiminen ja ratkaiseminen ei korvauksen perusteen ja määrän osalta kuulu
hallinto-oikeuden toimivaltaan.
Valitusviranomainen Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite
Käyntiosoite
Puhelin
Faksi
Sähköposti
Virka-aika
Valitusaika

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

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi Kuopion
kaupungin verkkosivuille www.kuopio.fi/paatoksenteko. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan.

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

valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero

−

päätös, johon haetaan muutosta

−

miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

−

muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti
allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän,
siinä on mainittava myös laatijan nimi, kotikunta ja postiosoite.
Valituskirjelmään on liitettävä
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−

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

−

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

−

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

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja sen mukaan kuin hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.
Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään määräajan
viimeisenä päivänä ennen viraston virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle
ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina.
Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on
tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Valitusasiakirjat toimitetaan aina omalla vastuulla. Postiin valitusasiakirjat on
jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuin voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä tuomioistuinmaksulain 2 §:n (1455/2015) mukaisen oikeudenkäyntimaksun.
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Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje (96-98 ja 106 §)
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
Sähköposti

PL 228, 70101 KUOPIO
Tulliportinkatu 31
017 18 2111
kirjaam(at)kuopio.fi

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi Kuopion
kaupungin verkkosivuille www.kuopio.fi/paatoksenteko . Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin 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 muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen
toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen 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.

