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Kokoustiedot
Aika

23.10.2017 maanantai klo 18:00 - 20:10

Paikka

Valtuustotalo, valtuustosali, Suokatu 42

Saapuvilla olleet jäsenet
Sari Raassina, puheenjohtaja (Kansallinen Kokoomus)
Markku Rossi, 1. varapuheenjohtaja (Suomen Keskusta)
Tuula Väätäinen, 2. varapuheenjohtaja (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Iris Asikainen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Harri Auvinen (Vihreä liitto)
Marja Berg (Vihreä liitto)
Nelli Berg-Väänänen (Kansallinen Kokoomus)
Aleksi Eskelinen (Suomen Keskusta)
Miia Eskelinen-Fingerroos (Kansallinen Kokoomus)
Nina Hakokivi (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue), varajäsen
Ritva Hakulinen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Hanna Happonen (Suomen Kristillisdemokraatit)
Anna Hartikainen (Suomen Keskusta)
Markus Jukarainen (Perussuomalaiset)
Tiina Kaartinen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Hannu Kananen (Suomen Keskusta)
Pekka Kantanen (Kansallinen Kokoomus)
Kaisa Kantele (Vihreä liitto)
Kalle Keinänen (Vasemmistoliitto), varajäsen
Tahvo Kekkonen (Vasemmistoliitto)
Marko Kilpi (Kansallinen Kokoomus)
Antti Kivelä (Suomen Keskusta)
Kimmo Kivelä (Perussuomalaiset) klo 18.00 – 19.05
Allu Koskinen (Kansallinen Kokoomus)
Jaakko Kosunen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Mikko Lankinen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Keijo Laukkanen (Suomen Kristillisdemokraatit)
Vesa Linnanmäki (Suomen Keskusta)
Teija Lipponen-Savolainen (Perussuomalaiset), varajäsen klo 19.05 – 20.10
Kari Loponen (Suomen Keskusta)
Jouko Lösönen (Suomen Keskusta)
Laura Meriluoto (Vasemmistoliitto)
Marjaana Mikkonen (Vasemmistoliitto)
Hanna Nevala (Kansallinen Kokoomus)
Pekka Niiranen (Kansallinen Kokoomus)
Jarmo Nykänen (Suomen Keskusta)
Antero Peiponen (Suomen Keskusta)
Pia Punkki (Perussuomalaiset)
Liisa Pietikäinen (Vihreä liitto)
Jukka Pulkkinen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Laura Pulkka (Vihreä liitto)
Minna Reijonen (Perussuomalaiset)
Hetti Rytsy (Suomen Keskusta), varajäsen
Olli-Pekka Ryynänen (Kansallinen Kokoomus)
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)
Rauno Taskinen (Suomen Kristillisdemokraatit), varajäsen
Veijo Tirkkonen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Tapio Tolppanen (Suomen Keskusta)
Erkki Virtanen (Vasemmistoliitto)
Samuli Voutila (Perussuomalaiset)
Eija Vähälä (Kansallinen Kokoomus)
Iiro Väisälä (Vihreä liitto)
Eero Wetzell (Kansallinen Kokoomus)
Veera Willman (Vihreä liitto)
Poissa olivat esteen ilmoittaen seuraavat jäsenet
Ismo Apell
Björn Cederberg
Kari Hartikainen
Hilkka Kontiainen
Puheenjohtaja oli kutsunut heidän tilalleen seuraavat esteettömät varajäsenet
Hetti Rytsy
Rauno Taskinen
Kalle Keinänen
Nina Hakokivi
Muut saapuvilla olleet
Jarmo Pirhonen, vs. kaupunginjohtaja
Markku Tervahauta, palvelualuejohtaja
Pekka Vähäkangas, palvelualuejohtaja
Raija Korhonen, viestintäpäällikkö
Liisa Kaksonen, kaupunginarkkitehti
Juha Romppanen, kaupunkisuunnittelujohtaja
Heikki Vienola, hallintojohtaja
pöytäkirjanpitäjä
Asiat

30 - 51 §

Allekirjoitukset
Sari Raassina
puheenjohtaja

Heikki Vienola
pöytäkirjanpitäjä
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Kuopiossa, kaupunginkansliassa 13.11.2017

Iiro Väisälä

Anna Hartikainen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä
Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteko 14.11.2017.

Heikki Vienola
pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 136 §:n mukaan ei kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 30 – 36, 45 –
51 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Valitusosoitukset
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet §:ien 37 ja 39 – 43 osalta
liite K
seuraava valitusosoitus §:ien 38 ja 44 osalta
liite L
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Käsitellyt asiat
Nro

§

Liite/
viite*

Otsikko

Sivu

1

30 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

6

2

31 §

Pöytäkirjantarkastajat

7

3

32 §

1-2

Kuopion arkkitehtuuripoliittisen ohjelman päivitys

8

4

33 §

3

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2016 ja kaupun-

11

ginvaltuuston päätöksen täytäntöönpanot
5

34 §

4-5

Sidonnaisuusilmoitukset

13

6

35 §

6

Kuopiolainen opetus - lupa innostua / Kuopion kaupungin koulutus-

17

poliittinen ohjelma
7

36 §

8

37 §

9

38 §

10

39 §

11

40 §

12

41 §

7

Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017

20

Vuoden 2018 veroprosentit

22

8-9

Rauhalahden osayleiskaava

25

10-12

Hulevesien hallinnan järjestäminen ja rahoittaminen

27

Tekninen talousarviomuutos

32

Yhteistyösopimus Tahkovuoren koulutus- ja valmennuskeskusyhdis-

34

13-16

tys ry:n kanssa vuosiksi 2018-2020
13

42 §

14

43 §

17

Alueellisen (Savo-Pielisen) jätelautakunnan valinta

38

Eronpyyntö Pohjois-Savon käräjäoikeuden lautamiehen tehtävistä /

41

Oleg Alexeev
15

44 §

18-25

Asemakaavan muutosehdotus / Savon koulutuskuntayhtymä / Presi-

43

dentinkadun ympäristö
16

45 §

26

Valtuustoaloite / selviämisasema Kuopioon

50

17

46 §

27-28

Valtuustoaloite / harrastustilojen vuokrien kohtuullistaminen

54

18

47 §

29

Valtuustoaloite / omaishoitajien työn ja arjen tukemiseksi vapaaeh-

59

toisia työntekijöitä tai kummitoimintaa
19

48 §

30

Valtuustoaloite kaupunkiliikenteen ilmaismatkoista rollaattorin

62

kanssa matkustaville
20

49 §

31-34

Valtuustoaloite / vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten

65
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kuljetuspalveluiden hinnan tarkistaminen
21

50 §

Kokouksessa jätetty valtuustoaloite / Kuopio-sovelluksen kehittämi-

69

nen
22

51 §

Kokouksessa jätetty valtuustoaloite / pyöräilykuntien verkostoon

70

liittyminen

Muutoksenhaku
37, 39 - 43 §

Liite K kuntalain mukainen valitusosoitus (kv)

72

38 ja 44 §

Liite L kaupunginvaltuusto / valitusosoitus kaava-asiat ja rakennus-

74

järjestys
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30 §
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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31 §
Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus
Puheenjohtaja
Kaupunginvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kaupunginvaltuuston pöytäkirjan.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Iiro Väisälä ja Anna
Hartikainen.

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

3/2017

8 (75)
32 §

23.10.2017

Kaupunginhallitus

129 §

§ 32

9.10.2017
Asianro 7670/00.01.05/2016

Kuopion arkkitehtuuripoliittisen ohjelman päivitys
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 9.10.2017 129 §
Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut
Valtioneuvoston arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa (17.12.1998) todetaan
seuraavaa: ”Jokaisella kansalaisella on oikeus nauttia hyvästä ympäristöstä ja
korkeatasoisesta arkkitehtuurista. Jokaisen julkisen organisaation velvollisuus on toimia siten, että tämä oikeus toteutuu. Jokaisen perusoikeuksiin
kuuluu oikeus terveelliseen ympäristöön, mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon sekä vastuu ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä. Arkkitehtuuripolitiikalla parannetaan edellytyksiä näiden oikeuksien toteutumiseen.”
Kuopion arkkitehtuuripoliittinen ohjelma APOLI on ollut käytössä vuodesta
2007 alkaen. Ohjelman hyväksymisen yhteydessä tavoitteeksi asetettiin, että
ohjelma päivitetään viiden vuoden välein.
Kuopion arkkitehtuuripoliittinen ohjelma tuo esille kaupunkiympäristön tavoitteita ja antaa toimenpidesuosituksia tavoitteiden saavuttamiseksi. Ohjelma toimii hyvän rakentamisen tukena kaupunkiympäristön kehittämiseen ja
rakentamiseen liittyvässä päätöksenteossa ja suunnittelussa sekä oppaana
myös muille rakennetun ympäristön kanssa toimiville tahoille. Ohjelma on
samalla katsaus Kuopion kaupunkiympäristön nykytilaan, markkinoi Kuopiota ja auttaa ylläpitämään ja kehittämään eri sidosryhmien välistä hyvää vuorovaikutusta.
Päivitetty ohjelmaluonnos on annettu tiedoksi kaupunginhallitukselle
28.11.2016, kaupunkirakennelautakunnalle 7.12.16, ympäristö- ja rakennuslautakunnalle 15.12.2016, hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalle 3.1.2017 ja
kasvun ja oppimisen lautakunnalle 25.1.2017.
Ohjelmaluonnos oli yleisesti nähtävillä 19.12.2016–29.1.2017. Nähtävänäoloaikana järjestettiin yleinen nettikysely ja pyydettiin keskeisiltä tahoilta kannanottoja. Lisäksi päivitykseen liittyen järjestettiin 17.1.2017 yleinen APOLI
seminaari, jossa oli laaja-alainen panelistien joukko vastaamassa arkkitehtuurikysymyksiin.
Kuopion arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa on työstetty ja viimeistelty luonnoksesta saadut palautteet huomioiden. Kaupunginjohtajan nimittämä työryhmä on nyt saanut valmiiksi arkkitehtuuripoliittisen ohjelman päivityksen.

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

3/2017

9 (75)
32 §

23.10.2017

Esitys

Esitän, että kaupunginhallitus hyväksyy ohjelman ja esittää sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Liitteet

7670/2016 Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma
Valmistelija
Liisa Kaksonen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 5201

Kaupunginarkkitehti Liisa Kaksonen ja kaupunkisuunnittelujohtaja Juha
Romppanen esittelevät asiaa kokouksessa.
Päätösehdotus

Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

Päätös

Merkittiin, että kaavoitusarkkitehti Liisa Kaksonen ja kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen olivat kokouksessa kuultavina asiakohdassa. Kaksonen ja Romppanen poistuivat kokouksesta kuulemisen jälkeen.
Keskustelun kuluessa jäsen Erkki Virtanen esitti jäsen Minna Reijosen kannattamana, että kaupunginhallitus hyväksyy ohjelman ja esittää sen edelleen
kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa
siten, että ne, jotka ovat vs. kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen kannalla
äänestävät JAA ja ne, jotka ovat jäsen Erkki Virtasen tekemän ehdotuksen
kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti..
Nimenhuutoäänestyksellä suoritetussa äänestyksessä annettiin yksi tyhjä ääni
(Tolppanen) sekä 5 jaa-ääntä (Nevala, Kantanen, Kaartinen, Kananen ja Savolainen) ja 5 ei-ääntä (Auvinen, Kosunen, Reijonen, Virtanen ja Willman), joten kaupunginhallitus oli hyväksynyt puheenjohtajan äänellä vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Liitteet

1
2

7670/2016 Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma
7670/2016 Äänestystulos kv. 23.10.2017

Edellä mainittua liitettä ei jaeta uudelleen niille, jotka ovat saaneet
sen kaupunginhallituksen esityslistan 9.10.2017 mukana.
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Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkittiin, että kaupunginarkkitehti Liisa Kaksonen esitteli asiaa kokouksessa.
Keskustelun kuluessa valtuutettu Iris Asikainen teki valtuutettujen Samuli
Voutila, Pia Punkki, Minna Reijonen, Irja Sokka, Harri Auvinen ja Kari Loponen kannattamana seuraavan sisältöisen muutosehdotuksen: "Kaupunginvaltuusto hyväksyy arkkitehtuuripoliittisen ohjelman."
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa
siten, että ne, jotka ovat kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen kannalla
äänestävät JAA ja ne, jotka ovat valtuutettu Iris Asikaisen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 25 jaa-ääntä, 33 eiääntä ja 1 tyhjä ääni, joten kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Iris
Asikaisen tekemän muutosesityksen. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä 2.
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§ 33

Asianro 3151/00.03.00.00/2017

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2016 ja kaupunginvaltuuston päätöksen
täytäntöönpanot
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 9.10.2017 131 §
Strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen
Strategia ja kehittäminen
Kunnanhallituksen on esitettävä kuntalain 115 §:n nojalla toimintakertomuksessa selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on
121 §:n mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden
tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 22.5.2017 § 72 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2016. Tarkastuslautakunta arvioi kertomuksessaan valtuuston vuoden 2016 talousarviossa asettamien keskeisten/sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Tarkastuslautakunta arvioi lisäksi kaupungin toiminnan ja hallinnon tarkoituksenmukaisuutta. Arviointi perustuu tilinpäätöksessä ja siihen sisältyvässä
toimintakertomuksessa sekä henkilöstökertomuksessa esitettyihin tietoihin,
tarkastuslautakunnan arviointikokouksiin sekä erillisiin tarkastustoimiston
selvityksiin, tilintarkastajan raportteihin ja toimielinten päätöspöytäkirjoihin.
Talous- ja omistajaohjaus on pyytänyt palvelualueilta vastineet tarkastuslautakunnan esille nostamiin asioihin ja koonnut vastineiden perusteella yhteenvedon kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle raportoitavaksi.
Liiteaineistona on koonti arviointikertomukseen annetuista vastineista.
Liitteet

Päätösehdotus

3151/2017 Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vastineiden
yhteenveto
Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus hyväksyy arviointikertomuksen vastineet ja saattaa ne selvityksenään tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän
päätösehdotuksen.
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3151/2017 Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vastineiden
yhteenveto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto merkitsee arviointikertomuksen vastineet tiedoksi ja
saattaa sen selvityksenään edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.
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Tarkastuslautakunta

8§
22 §
27 §

21.6.2017
23.8.2017
6.9.2017

§ 34

Asianro 4296/00.03.00.01/2017

Sidonnaisuusilmoitukset
Päätöshistoria
Tarkastuslautakunta 21.6.2017 8 §
Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen
Tarkastustoimi
Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden
ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset
valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa. Säännöstä
sovelletaan 1.6.2017 alkaen. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa
siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu.
Ilmoitus on tehtävä johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa
harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta
sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.
Ilmoitusvelvollisuus on rajattu koskemaan kunnan keskeisiä luottamushenkilöitä ja johtavia viranhaltijoita.
Luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista ilmoitusvelvollisia ovat:
•valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
•kaupunginhallituksen jäsenet, varajäsenet, esittelijä
•omistajaohjausjaoston jäsenet, esittelijä
•lähidemokratiajaoston jäsenet, esittelijä
•lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, esittelijät
•kaupunkirakennelautakunnan sekä ympäristö- ja rakennuslautakunnan osalta myös jäsenet ja varajäsenet
•kaupunkirakennelautakunnan tiejaoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,
jäsen, varajäsenet ja esittelijä
•perusturva- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja esittelijät
Sidonnaisuusilmoitus ei poista velvollisuutta ilmoittaa esteellisyydestään
kunnallisessa päätöksenteossa. Esteellisyydet ratkaistaan tapauskohtaisesti
kuntalain ja hallintolain säädösten mukaisesti.
Valmistelija
Tapani Laitinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2808
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Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen
Tarkastustoimistosta on lähetetty sidonnaisuusilmoituslomake niille luottamustoimiin valituille henkilöille, joita ilmoitusvelvollisuus koskee ja pyydetty
palauttamaan ilmoitukset 14.8.2017 mennessä. Kaksi viikkoa ennen määräajan päättymistä lähetetään muistutusviesti niille henkilöille, jotka eivät ole
palauttaneet sidonnaisuusilmoitustaan.
Yhteenveto ilmoituksista esitellään lautakunnalle syyskuun kokouksessa ja
toimitetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Lisäksi yhteenveto julkaistaan
kaupungin verkkosivuilla.
Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta 23.8.2017 22 §
Tarkastustoimistosta on lähetetty elokuun alussa muistutusviesti niille ilmoitusvelvollisille, joilta ilmoitusta ei ole saatu.
Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan ilmoitus on tehtävä myös siinä tapauksessa, ettei ilmoitettavia sidonnaisuuksia ole.
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan valvoa 84 §:ssä
säädetyn ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Kuopion kaupungin hallintosäännön 85 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi vuosittain.
Tarkastuslautakunnan on tarkastettava sidonnaisuusilmoitukset ennen tiedon
viemistä valtuustolle ja yleiseen tietoverkkoon ottaen huomioon julkisuuslain
ja henkilötietolain säädökset.
Valmistelija
Tapani Laitinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 2808

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen
Tarkastuslautakunta päättää aloittaa sidonnaisuusilmoitusten käsittelyn. Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessaan
6.9.2017.

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

3/2017

15 (75)
34 §

23.10.2017

Tarkastuslautakunta 6.9.2017 27 §
Tarkastustoimistossa laadittu yhteenveto sidonnaisuusilmoituksista on liitteenä. Sidonnaisuusilmoitusten rekisteristä ei luovuteta tietoja suoramarkkinointiin, markkina- ja mielipidetutkimuksiin, matrikkeleihin ja sukututkimuksiin.
Asiaa koskeva tietosuojaseloste on laadittu ja julkaistu kaupungin verkkosivulla: www.kuopio.fi/asiointi ja neuvonta/asioi verkossa/rekisteriselosteet
Kaupunginvaltuuston kokouksessa 12.6.2017 jätettiin Pohjois-Savon aluepelastuslaitoksen ja Savo-Pielisen jätelautakunnan nimeäminen pöydälle, joten
tältä osin sidonnaisuusilmoitukset täydennetään nimeämisen jälkeen.
Kuntalain 84.2 §:n mukaan kunkin ilmoitusvelvollisen on viipymättä ilmoitettava myös sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset. Tarkastuslautakunta voi
tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään ilmoitustaan.
Suomen Kuntaliitto on vuonna 2016 antanut ohjeistuksen sidonnaisuusilmoituksista ja -rekisteristä. Ohjeistus löytyy internetissä osoitteesta
http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3230

Liitteet

Ilmoitusvelvolliset toimielimittäin
Yhteenveto sidonnaisuusilmoituksista
Tarkastuslautakunta 6.9.2017 § 27 hyväksytty sidonnaisuusilmoitusyhteenveto

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

puh. +358 44 718 2808

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen
Tarkastuslautakunta päättää, että
1) tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä ja saattaa
sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi hallintosäännön 85 §:n mukaisesti vuosittain
2) sidonnaisuusilmoituksista laadittu liitteen mukainen yhteenveto merkitään
tiedoksi ja se lähetetään kaupunginvaltuustolle tiedoksi ja julkaistaan kaupungin verkkosivulla tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen
Tarkastuslautakunta lisäksi päättää valtuuttaa tarkastuspäällikön tai hänen
määräämänsä henkilön ylläpitämään rekisteritietoja ja tuomaan tehdyt muutokset tiedoksi tarkastuslautakunnalle säännöllisesti.

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

3/2017

16 (75)
34 §

23.10.2017

Päätös

Merkittiin, että kokouksessa täydennetty yhteenveto sidonnaisuusilmoituksista liitetään pöytäkirjaan.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 29.9.2017 § 35 täydentänyt sidonnaisilmoitusten yhteenvetoa sekä luetteloa ilmoitusvelvollisista toimielimittäin.
Täydennetty yhteenveto ja luettelo jaetaan esityslistan liiteaineistona.

Liitteet

4
5

4296/2017 Täydennetty luettelo ilmoitusvelvollisista toimielimittäin
4296/2017 Yhteenveto sidonnaisuusilmoituksista

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta
Kaupunginvaltuusto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti tarkastuslautakunnan tekemän
päätösehdotuksen.

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

3/2017

17 (75)
35 §

23.10.2017

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Kaupunginhallitus

15 §
110 §

§ 35

22.8.2017
25.9.2017
Asianro 2138/12.00.01.00/2017

Kuopiolainen opetus - lupa innostua / Kuopion kaupungin koulutuspoliittinen ohjelma
Päätöshistoria
Kasvun ja oppimisen lautakunta 22.8.2017 15 §
Opetusjohtaja Leena Auvinen
Perusopetuksen tukipalvelut
Kuopion kaupunginhallitus on kokouksessaan 26.10.2015 (310§) käsitellyt
valtuustoaloitetta kaupungin uuden koulutuspoliittisen ohjelman laatimiseksi
(8562/12.00.01.00/2014) ja hyväksynyt valtuustoaloitteeseen annetun selvityksen, jonka mukaan Kasvun ja oppimisen palvelualue lähtee valmistelemaan koulutuspoliittista ohjelmaa. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan
9.11.2015 (98§) merkinnyt annetun selvityksen tiedoksi.
Prosessi käynnistyi helmikuussa 2016 työpajalla, jossa oli mukana Kasvun ja
oppimisen lautakunnan jäseniä, palvelualuejohtaja, asiakkuusjohtajat, palvelupäälliköt, kaikki Kuopion peruskoulujen ja lukioiden rehtorit sekä henkilöstön edustus. Aloitustyöpajan jälkeen työpajoissa on ollut mukana laaja joukko
keskeisiä toimijoita sekä sidosryhmien ja yhteistyötahojen edustajia ja koulutuspoliittisen ohjelman luonnosta on esitelty keskeisille toimijoille. Väliraportti laadintatyöstä on annettu Kasvun ja oppimisen lautakunnalle elokuussa
2016.
Koulutuspoliittisen ohjelman laadintaprosessin vetäjänä toimi Mika Karjalainen Siverplanet Oy:stä ja prosessi suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä paikallisten toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Prosessi koostui viidestä työpajaaihiosta: muutostrendit, visio ja toiminta-ajatuksen määrittely, strategiset
painopistealueet, strategiset linjaukset, toimeenpano ja mittarit.
Valmisteluprosessin tuotoksena on syntynyt esitys Kuopion kaupungin koulutuspoliittiseksi ohjelmaksi vuosille 2017-2025 ”Kuopiolainen opetus – lupa
innostua”. Ohjelma sisältää vision ja toiminta-ajatuksen, keskeiset painopistealueet ja ydin linjaukset sekä ohjelman toimeenpanon periaatteet ja seurannan mittarit.
Koulutuspoliittisen ohjelman keskiössä on kasvaminen ja oppiminen, oppijoiden omia vahvuuksia korostaen sekä kasvulle ja oppimiselle suotuisa ympäristö, yhdessä tekeminen yhteisöllisesti, kokeillen ja tehokkaasti. Ohjelman keskeiset painopistealueet ovat seuraavat: oppimisen ja opetuksen oppijakeskeinen uudistaminen, yhdessä tekeminen verkostoissa – lähellä ja kaukana, opetushenkilöstön osaamisen ja valmiuksien kehittäminen, resurssien hyödyntäminen ja tuottavuuden parantaminen sekä johtamisen uudistaminen. Painopistealueiden sisältöjä on avattu ydinlinjauksissa.

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

3/2017

18 (75)
35 §

23.10.2017

Kasvun ja oppimisen lautakunta on hyväksynyt Kuopion kaupungin koulutuspoliittisen ohjelman kokouksessaan 15.3.2017 (§ 26) ja esittänyt sitä edelleen
kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. Koulutuspoliittinen ohjelma on tarkoitus viedä uuden valtuuston päätettäväksi syksyllä.
Esitys

Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Liitteet

2138/2017 Kuopion kaupungin koulutuspoliittinen ohjelma

Valmistelija
Leena Auvinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 4003

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas
Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä opetusjohtajan esityksen.

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus 25.9.2017 110 §
Liitteet

2138/2017 Kuopion kaupungin koulutuspoliittinen ohjelma 2017 - 2025
Asiaa esittelevät kokouksessa opetusjohtaja Leena Auvinen, vs. perusopetuspäällikkö Taina Vainio ja lukio-opetuspäällikkö Antti Kervinen.

Päätösehdotus

Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Kuopion
kaupungin koulutuspoliittisen ohjelman.

Päätös

Merkittiin, että esityslistalla on kasvun ja oppimisen lautakunnan päätöksen
osalta virheellinen kirjaus siltä osin, että esittelijä on kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksessa 22.8.2017 esittänyt kaupungin hallintosäännön 143 §:n
mukaisesti asian poistamista esityslistalta ja siirtämistä tiedonantoihin, koska
asian on hyväksynyt edellinen lautakunta ja asia on sen jälkeen käsitelty kaupunginhallituksessa.
Merkittiin, että opetusjohtaja Leena Auvinen, lukiotoimenpäällikkö Antti
Kervinen ja vs. perusopetuspäällikkö Taina Vainio olivat kokouksessa kuultavina asiakohdassa. Auvinen, Kervinen ja Vainio poistuivat kokouksesta kuulemisen jälkeen.

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

3/2017

19 (75)
35 §

23.10.2017

Keskustelun kuluessa jäsen Harri Auvinen esitti jäsenten Minna Reijonen ja
Erkki Virtanen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu palautusehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka
ovat asian käsittelyn jatkamisen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat jäsen Harri Auvisen tekemän palautusehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Nimenhuutoäänestyksellä suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 jaa-ääntä
(Berg-Väänänen, Kantanen, Kaartinen, Kivelä, Kosunen, Savolainen ja Tolppanen) ja 4 ei-ääntä (Auvinen, Reijonen, Virtanen ja Willman) joten kaupunginhallitus oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.
Keskustelun kuluessa jäsen Minna Reijonen teki jäsen Erkki Virtasen kannattamana seuraavan sisältöisen muutosesityksen: "Esitän, että sivulta 4 opetuksen järjestäminen ydinlinjauksista poistetaan tekstit:
- pienille opiskelijamäärille kehitetään uudenlaisia opiskelumahdollisuuksia
paikallisen lähiopetuksen sijaan ja
- taloudellisesti ja pedagogisesti on optimaalista järjestää opetus erillisissä
ala- ja yläkouluissa vähintään 120 oppilaan yksiköissä sekä yhtenäiskouluissa
vähintään 240 oppilaan yksiköissä ja
- lukiokoulutusta järjestetään kahdessa kampuksessa."
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa
siten, että ne, jotka ovat vs. kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen kannalla
äänestävät JAA ja ne, jotka ovat jäsen Minna Reijosen tekemän ehdotuksen
kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Nimenhuutoäänestyksellä suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä
(Auvinen, Berg-Väänänen, Kantanen, Kaartinen, Kivelä, Kosunen, Savolainen,
Tolppanen ja Willman) ja 2 ei-ääntä (Reijonen ja Virtanen), joten kaupunginhallitus oli hyväksynyt vs. kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen.

Liitteet

6

2138/2017 Kuopion kaupungin koulutuspoliittinen ohjelma 2017 - 2025

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto hyväksyy Kuopion kaupungin koulutuspoliittisen ohjelman.

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto poisti asian yksimielisesti
esityslistalta.

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

3/2017

20 (75)
36 §

23.10.2017

Kaupunginhallitus

132 §

§ 36

9.10.2017
Asianro 7426/02.02.02/2017

Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 9.10.2017 132 §
Taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva
Talous- ja omistajaohjaus
Osavuosikatsauksessa on käyttötalouden ja investointien toteuma ja ennuste,
henkilöstöraportti sekä selvitys valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta.
Palvelualuejohtajien katsauksissa on selvitys kunkin palvelualueen toiminnasta, taloudesta sekä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta. Valtuuston asettamien strategisten tavoitteiden toteutumista tukevat 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 liiteraportissa.
Vaikutusten arviointi
Liitteet

Merkitään, että asia on yritys- ja ilmastovaikutuksiltaan neutraali.
7426/2017 Seurantaraportti toinen osavuosikatsaus
Valmistelija
Jaana Kuuva
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 2788

Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus merkitsee vuoden 2017 toisen talouden ja toiminnan seurantaa koskevan osavuosikatsauksen tiedoksi ja toimittaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän
päätösehdotuksen.

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

3/2017

21 (75)
36 §

23.10.2017

Liitteet

7

7426/2017 Seurantaraportti toinen osavuosikatsaus

Edellä mainittua liitettä ei jaeta uudelleen niille, jotka ovat saaneet
sen kaupunginhallituksen esityslistan 9.10.2017 mukana.
Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto merkitsee vuoden 2017 toisen talouden ja toiminnan
seurantaa koskevan osavuosikatsauksen tiedoksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

3/2017

22 (75)
37 §

23.10.2017

Kaupunginhallitus

133 §

9.10.2017

§ 37

Asianro 7595/02.03.01/2017

Vuoden 2018 veroprosentit
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 9.10.2017 133 §
Taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva
Talous- ja omistajaohjaus
Verotusmenettelystä annetun lain mukaan kunnan on ilmoitettava verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus. Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön
tarkkuudella. Kiinteistöverolain mukaan kunnanvaltuusto päättää kunnassa
sovellettavat kiinteistöveroprosentit laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa
vuosittain etukäteen samalla kun se vahvistaa tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit ilmoitetaan verohallitukselle samalla kuin tuloveroprosentti.
Kuopion tuloveroprosentti on ollut 20,50 vuodesta 2014 lähtien.
Kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälit muuttuivat kiinteistöverolain
(18.11.2016/970) mukaan vuodelle 2017. Hallitus on lisäksi päättänyt syksyn
2017 budjettiriihessä lisämuutoksista kiinteistöverotukseen. Hallituksen esityksessä joitakin kiinteistöverojen alarajoja nostettaisiin, jolloin kuntien olisi
korotettava veroja alarajojen tasolle. Kuopiossa kiinteistöveroprosentit ylittävät esitettävät alarajat.
Voimassa olevan kiinteistöverolain mukaiset alarajat on ilmoitettu alla olevassa taulukossa Vaihteluväli 2017 -sarakkeessa:
Kiinteistöveroprosentit

Vaihteluväli
2017

Yleinen
Vakituinen asuinrakennus
Muu asuinrakennus
Voimalaitos

0,93 – 1,80

Rakentamaton
rakennuspaikka

0,41 – 0,90
0,93 – 1,80
enintään

2,00 – 6,00

Vahvistamaton vaihteluväli 2018
1,03 – 2,00

Kuopio
2017

Kuopio
2018

1,30

1,30

0,41 – 0,90
1,03 – 2,00

0,52
1,10

0,52
1,10

3
,
1
enintään 3,10
0

2,50

2,50

2,00 – 6,00

3,00

3,00

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

3/2017

23 (75)
37 §

23.10.2017

Valtuusto voi kiinteistöverolain 13 a §:n mukaan määrätä yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin
edellä säädettyä alhaisemmaksi. Kaupunginvaltuusto ei ole määrännyt yleishyödyllisille yhteisöille erillistä kiinteistöveroprosenttia, koska sen määrääminen ei ole kaupungin näkökulmasta tarkoituksenmukaista. Verohuojennusta on mahdollista hakea verohallinnosta. Kiinteistöveroprosentit ovat olleet
samalla tasolla vuodesta 2013 lähtien.
Vuoden 2018 talousarvion valmistelun lähtökohtana on ollut, että tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit pidetään kuluvan vuoden tasolla. Veroprosenttien säilyttäminen ennallaan edellyttää, että talouden tasapaino valtuustokaudella on saavutettavissa käyttötalouteen vaikuttavilla toimenpiteillä.

Vaikutusten arviointi

Merkitään, että asia on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali.
Valmistelija
Jaana Kuuva
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 2788

Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kuopion vuoden 2018
•
tuloveroprosentti on 20,50 %
ja kiinteistöveroprosentit ovat
•
yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30 %
•
vakituiseen asumiseen käytettävä rakennus 0,52 %
•
muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,10 %
•
voimalaitosrakennus 2,50 %
•
rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %
•
yleishyödyllisille yhteisöille ei määrätä erillistä kiinteistövero
prosenttia.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän
päätösehdotuksen.

Vaikutusten arviointi

Merkitään, että asia on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali.

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

3/2017

24 (75)
37 §

23.10.2017

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto päättää, että Kuopion vuoden 2018
•
tuloveroprosentti on 20,50 %
ja kiinteistöveroprosentit ovat
•
yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30 %
•
vakituiseen asumiseen käytettävä rakennus 0,52 %
•
muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,10 %
•
voimalaitosrakennus 2,50 %
•
rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %
•
yleishyödyllisille yhteisöille ei määrätä erillistä kiinteistöveroprosenttia.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

3/2017

25 (75)
38 §

23.10.2017

Kaupunginhallitus

83 §

§ 38

4.9.2017
Asianro 7579/10.02.02/2015

Rauhalahden osayleiskaava
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 4.9.2017 83 §
Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut
Rauhalahden ja sen lähialueelle on laadittavana osayleiskaava. Osayleiskaavasta tulee oikeusvaikutteinen ja se tulee vahvistuessaan kumoamaan kaavaalueen osalta kaupunginvaltuuston 11.12.2000 hyväksymän Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan. Osayleiskaava ohjaa alueen yksityiskohtaista suunnittelua.
Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa uuden asuinalueen tarkoituksen
mukainen sijoittuminen nykyiselle matkailualueelle Kivilammen pohjoispuolelle. Lisäksi osayleiskaavalla tutkitaan kaupunkirakenteen tiivistämismahdollisuuksia asumisen ja Jynkän lähiökeskuksen osalta. Kaavassa määritetään
rakentamisen ja liikenteen perusratkaisut, rakennettavien alueiden rajautuminen, kortteleiden tuleva käyttö sekä alueen liittyminen muuhun kaupunkirakenteeseen.
Osayleiskaavan pinta-ala on noin 84 hehtaaria, josta vesialuetta 9 hehtaaria.
Kaavaratkaisussa alueelle sijoittuu noin 1 200 uutta asukasta, josta noin 900
asukasta Kivilammen pohjoispuolelle ja muille täydennysrakentamisalueille
palvelukeskustaan ja Rahkamäkeen noin 300 asukasta.
Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville asettamista varten
10.4.2017 ja ehdotus oli nähtävillä 24.4. - 27.5.2017. Kaavaehdotusta on tarkennettu saatujen palautteiden pohjalta. Tehdyt tarkennukset eivät ole merkittäviä. Hyväksytyt vastineet toimitetaan muistutuksen tehneille
(MRL65.2§).
Asiaa on esitelty kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa 28.8.2017.
Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Esitän, että kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi saadut lausunnot ja muistutukset ja hyväksyy niihin laaditut vastineet sekä hyväksyy 4.9.2017 päivätyn
osayleiskaavan ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Liitteet

7579/2015 Rauhalahden osayleiskaava (4.9.2017)
7579/2015 Lausunnot ja muistutukset vastineineen (4.9.2017)

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
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Valmistelija
Virpi Leminen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 5435

Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen hyväksyttäväksi.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän
päätösehdotuksen.

Liitteet

8
9

7579/2015 Rauhalahden osayleiskaava (4.9.2017)
7579/2015 Lausunnot ja muistutukset vastineineen (4.9.2017)

Raporttia ei jaeta uudelleen niille, jotka ovat saaneet sen kaupunginhallituksen esityslistan liitteenä 4.9.2017.
Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto hyväksyy 4.9.2017 päivätyn osayleiskaavan.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.

Kuopion kaupunki
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Kaupunginhallitus

109 §

§ 39

25.9.2017
Asianro 5315/10.03.02.02/2017

Hulevesien hallinnan järjestäminen ja rahoittaminen
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 25.9.2017 109 §
Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut
Yleistä lainsäädännöstä
Hulevesiä koskeva lainsäädäntö muuttui vuonna 2014 siten, että hulevedet eivät ole enää vesihuoltoa. Nykyisin hulevesien hallinnasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL, 132/1999, muutos 682/2014) ja hulevesien
viemäröinnin järjestämisestä vesihuoltolaitoksen palvelujen avulla vesihuoltolaissa (VHL, 119/2001, muutos 681/2014). Lisäksi vuonna 2010 voimaan
tulleessa laissa tulvariskien hallinnasta (TulvaL , 620/2010) säädetään kunnan vastuusta hulevesitulvariskeistä hallinnan suunnittelun osalta.
Vesihuoltolain muutoksessa vuonna 2014 suurin periaatteellinen muutos oli
hulevesien viemäröinnin irrottaminen vesihuoltolain mukaisesta vesihuollon
käsitteestä.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunta vastaa hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella. Kunta voi tarvittaessa ottaa hulevesien järjestämisvastuun myös muillakin alueilla. Lain tavoitteena on hulevesien kokonaisvaltainen hallinta, jolloin hulevesien viemäröinnin lisäksi niitä viivytetään ja imeytetään sekä johdetaan kosteikkoihin ja paikkoihin, joista ei aiheudu vahinkoja kiinteistölle eikä ympäristölle.
Jos vesihuoltolaitos huolehtii kunnan alueella hulevesien viemäröinnistä, on
siitä tehtävä em. lakien mukaan sopimus kunnan ja vesihuoltolaitoksen kesken. Lisäksi kunnan on tehtävä päätös alueesta, jolla vesihuoltolaitos huolehtii hulevesien viemäröinnistä. Jos vesihuoltolaitos huolehtii hulevesien viemäröinnistä, tähän sovelletaan vesihuoltolakia.
Aiemmin hulevesien investointi- ja ylläpitokustannukset ovat sisältyneet vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäröinnin kustannuksiin ja jätevesitaksa on sisältänyt myös hulevesikustannukset. Vuonna 2014 voimaantulleiden lakimuutosten jälkeen huleveden aiheuttamia kustannuksia ei voida periä enää osana
jätevesimaksuja. Jos vesihuoltolaitos huolehtii hulevesiviemäröinnistä, laitos
perii asiakkailtaan siitä maksun. Maksu on luonteeltaan yksityisoikeudellinen
ja sen periminen edellyttää, että kiinteistön omistajalla on sopimussuhde vesilaitoksen kanssa. Vesihuoltolaitos myös perii kunnalta kustannuksia vastaavan korvauksen yleisiltä alueilta (mm. kadut, puistot, torit) johdettavien hulevesien viemäröinnistä.
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Kunta voi periä kunnan hulevesijärjestelmästänsä aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi vuosittaisen julkisoikeudellisen maksun hulevesijärjestelmän
vaikutusalueen kiinteistöiltä tai vaihtoehtoisesti kattaa aiheutuneet kustannukset verovaroin.
Tarkastellut vaihtoehdot
Kaupunkiympäristön palvelualue ja Kuopion Vesi ovat neuvotelleet em. lakimuutosten johdosta hulevesien viemäröinnistä. Samassa yhteydessä on selvitetty hulevesien hallinnan ratkaisumalleja laajemminkin. Liitteenä on yhteenveto, joka sisältää asian taustoittamisen kannalta keskeiset tiedot hulevesien
hallintaa koskevista MRL:n ja VHL:n säännöksistä, rahoituksesta, Kuopion
hulevesien hallinnan nykytilan kuvauksen sekä kolme vaihtoehtoista ratkaisumallia hulevesien hallinnan järjestämiseksi tulevaisuudessa. Yhteenvedon
lopussa on esitetty näkemys ratkaisumallista, miten hulevesien hallinta tulisi
Kuopiossa tulevaisuudessa järjestää.
Yhteenvedossa esitettyjen perustelujen mukaisesti kaupunkiympäristön palvelualue ja Kuopion Vesi esittävät, että jatkossa kaupunki huolehtii hulevesijärjestelmästä kokonaisuudessaan. Myös Kuopion Veden hoitama kiinteistöjen hulevesiviemäröinti siirtyy kaupungille. Tämä vaihtoehto tukee hyvin strategista maankäyttöä, kun kokonaisprosessi suunnittelusta toteutukseen ja rahoitukseen on yhdellä toimijalla.
Hulevesimaksun käyttöönotto
Hulevesijärjestelmän vaikutusalueelta on kunnalla MRL:n mukaan mahdollisuus periä julkisoikeudellista hulevesimaksua kattaakseen hulevesijärjestelmästä aiheutuvia kustannuksia, kuten rakentamiskustannuksia sekä käyttöettä ylläpitokustannuksia. Maksujen on oltava kohtuulliset sekä tasapuoliset
käyttäjän kannalta. Maksu voidaan periä riippumatta siitä, onko kiinteistö
konkreettisesti liitetty hulevesijärjestelmään, koska esimerkiksi yleisten alueiden hulevesien hallinta hyödyttää myös alueen muita kiinteistöä. Tämän takia
kunnan voi olla perusteltua ottaa yleisten alueiden kuivatus huomioon vaikutusaluetta määrittäessä.
Taksapäätöksen yhteydessä tulee määritellä ne kiinteistöt, jotka sijaitsevat
kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalueella. Käytännössä hulevesijärjestelmän vaikutusalueet vastaavat asemakaavoitettuja alueita.
Kunnan ottaessa hulevesimaksun käyttöön, voidaan huleveden viemäröinnistä aiheutuvat maksut kattaa täysimääräisesti hulevesimaksuilla. Vaihtoehtoisesti kunta voi kattaa maksut myös verovaroin. Myös osittain kattaminen hulevesimaksuin on mahdollista, tällöin loppuosuus katetaan verovaroin.
Kuntaliitto on julkaisut oppaan hulevesimaksun määrittämiseen. Ohjeen keskeisenä periaatteena on se, että maksujen tulee olla kohtuullisia, oikeudenmukaisia ja selkeitä kiinteistön omistajia ja haltijoita kohtaan. Maksun periaatteina on, että maksu on mahdollisimman hyvin aiheuttamisperiaatteen
mukainen, maksun määrittäminen on melko yksinkertaista ja maksut perustuvat kohtalaisen muuttumattomiin kiinteistön kustannuksiin.
Maksun määräytymisen osalta on tutkittu yksinkertaisempaa vaihtoehtoa,
jossa maksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen perusteella. Näin on
tehty useissa maksun hyväksyneissä kunnissa mm. yleisen hyväksyttävyyden
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takia. Yksinkertaisimmillaan maksu on sama kaikille samanlaisen käyttötarkoituksen omaamille kiinteistöille, kuten esimerkiksi kaikille omakotitaloille.
Tässäkin mallissa vaikeuksia aiheuttaa se, että useilla kiinteistöillä on useita
rakennuksia, joilla on erilaisia käyttötarkoituksia.
Kuntaliiton mallista on jatkossa otettava mukaan kuitenkin nk. vähennyskertoimen osuus, jolla otetaan huomioon rinnakkaiset hulevesien hallintajärjestelmät, mm. kiinteistöjen omat järjestelmät. Tämä rohkaisee kiinteistöjä hallitsemaan osan hulevedestä omalla tontillaan.
Vaikutusten arviointi
Hulevesivastuiden siirtyminen pelkästään kaupungille tehostaa toimintaa,
selkeyttää hulevesienjärjestelmän hallintaa ja vastuuta sekä järjestelmän kokonaissuunnittelua, kun hallinta voidaan helpommin tehdä kokonaisuutena
yhden toimijan hallitessa koko hulevesijärjestelmää. Hulevesiverkostot sijoittuvat yleensä samaan kaivantoon vesihuoltoverkostojen kanssa. Tämän vuoksi kaikkien näiden verkostojen suunnittelu ja rakentaminen täytyy yhteen sovittaa kaupungin ja Kuopion Veden kesken.
Tällä hetkellä Kuopion Veden henkilöresursseja käytetään hulevesistä aiheutuviin tehtäviin pääasiallisesti verkoston ja suunnittelun vastuualueilla.
Suunnittelussa tehdään uusien hulevesiverkostojen mitoitusta sekä olevien
verkostojen kapasiteettitarkasteluja. Lisäksi resursseja käytetään hulevesiverkostojen toteutussuunnitteluun. Samoin hulevesiviemäreiden tietojen vienti
sähköiseen tietokantaan vie henkilöresursseja. Verkoston vastuualueella hulevesiä koskevia töitä ovat hulevesiviemäreihin kohdistuvat vuosihuollot. Vapautuvia henkilöresursseja kompensoi se, että Kuopion Vedeltä jää eläkkeelle
kaksi suunnittelijaa vuosina 2018-19.
Hulevesiviemäröinnin siirtyminen kaupunkiympäristön palvelualueelle vaatii
riittävien taloudellisten ja henkilöstön liittyvien resurssien varmistamista. Taloudelliset resurssit voidaan varmistaa hulevesimaksun käyttöönotolla. Henkilöstöresurssia tarvitaan em. Kuopion Vedeltä siirtyvien poistuvien resurssien korvaamiseksi sekä hulevesimaksujen laskutuksen hoitamiseksi. Henkilöstön osalta voitaneen tehdä joitain palvelualueen sisäisiä järjestelyjä, mutta osa
henkilöstöstä on lisärekrytoitava.
Investointien taso on tällä hetkellä ollut hulevesien järjestämisen osalta noin
miljoona euroa vuodessa. Jatkossa hulevesien hallintaan kiinnitettäneen
enemmän huomiota, joka lisää investointien tarvetta. Tämä voi aiheuttaa hulevesimaksujen nousun tulevina vuosina.
Kiinteistöjen asiointi on helpompaa ”yhden luukun” järjestelmässä.
Vaikutukset ympäristöön ovat positiiviset, kun viivyttäminen ja imeyttäminen
maastoon lisääntyvät suunnitellusti. Kiinteistöille kohdentuisi vain yksi hulevesien hallintamaksu. Hulevesimaksun vähennyskertoimen avulla voidaan
kiinteistöiden hulevesimaksuja alentaa, kun kiinteistöt käyttävät hallintamenetelmiä vähentääkseen, tasatakseen tai käsitelläkseen hulevesiä.
Hulevesimaksu kohtelee asiakkaita suhteellisen tasapuolisesti, kun vain järjestelmästä hyötyvät maksavat siitä. Katettaessa hulevedestä aiheutuvia kustannuksia pelkästään tai osittain verovaroin, myös hulevesijärjestelmän ulkopuolella olevat joutuvat maksamaan järjestelmästä.
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Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen esittelee asiaa kokouksessa.
Vaikutusten arviointi

-

Liitteet

5315/2017 Hulevedet vaihtoehtojen vertailu 19092017
5315/2017 Vaihtoehtojen vertailutaulukko 19092017
5315/2017 Hulevesikustannukset eri vaihtoehdoissa 19092017

Valmistelija
Ismo Heikkinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 5656

Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi, että
1. kaupunki vastaa 1.1.2018 lukien asemakaava-alueella hulevesien hallinnasta
hulevesiviemärit mukaan lukien ja
2. kaupunki ottaa käyttöön kiinteistön painotettuun käyttötarkoitukseen ja
pinta-alaan perustuvan julkisoikeudellisen hulevesimaksun 1.1.2018 lukien.
Maksun vaikutusalueena ovat asemakaavoitetut alueet Kuopiossa. Kaupunkirakennelautakunta päättää maksun suuruudesta.

Päätös

Merkittiin, että kaupungininsinööri Ismo Heikkinen ja Kuopion Vesi Liikelaitoksen toimitusjohtaja Kirsi Laamanen olivat kokouksessa kuultavina asiakohdassa. Heikkinen ja Laamanen poistuivat kokouksesta kuulemisen jälkeen.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Liitteet

10
11
12

5315/2017 Hulevedet vaihtoehtojen vertailu 19092017
5315/2017 Vaihtoehtojen vertailutaulukko 19092017
5315/2017 Hulevesikustannukset eri vaihtoehdoissa 19092017

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto päättää, että
1. kaupunki vastaa 1.1.2018 lukien asemakaava-alueella hulevesien hallinnasta
hulevesiviemärit mukaan lukien ja
2. kaupunki ottaa käyttöön kiinteistön painotettuun käyttötarkoitukseen ja
pinta-alaan perustuvan julkisoikeudellisen hulevesimaksun 1.1.2018 lukien.
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Maksun vaikutusalueena ovat asemakaavoitetut alueet Kuopiossa. Kaupunkirakennelautakunta päättää maksun suuruudesta.
Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.
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Kaupunginhallitus

102 §

11.9.2017

§ 40

Asianro 2160/02.02.02/2017

Tekninen talousarviomuutos
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 11.9.2017 102 §
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.
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Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto hyväksyy määrärahasiirron palvelualueille edellä olevan
esityksen mukaisesti

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.
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Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Kaupunginhallitus

22 §
134 §

§ 41

27.9.2017
9.10.2017
Asianro 7198/02.05.01.00/2017

Yhteistyösopimus Tahkovuoren koulutus- ja valmennuskeskusyhdistys ry:n kanssa vuosiksi 2018-2020
Päätöshistoria
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 27.9.2017 22 §
Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Heli Norja
Kansalaistoiminnan aktivointiyksikkö
Tahkovuoren koulutus- ja valmennuskeskusyhdistys ry on järjestänyt Nilsiässä ja Tahkovuorella ns. alppikoulutoimintaa vuodesta 1994 alkaen. Tahkovuoren koulutus- ja valmennuskeskus-yhdistys ry on alun perin Nilsiän kunnan
perustama yhdistys, jonka kautta alppikoulun toiminta sekä muut valmennuslajit (golf, salibandy ja hiihto) ovat organisoituneet toimimaan yhteistyössä
Nilsiän koulujen kanssa. Tahkon alppikoulua ylläpitää Tahkovuoren koulutusja valmennuskeskusyhdistys ry, jonka jäseninä ovat Kuopion kaupunki, Huippupaikat Oy, PNT Active Oy ja Ski Sport Finland ry (SSF). Lisäksi Suomen
Olympiakomitea tukee myös toimintaa valmentajapalkkauksen kautta. Tahkon alppikoulu Nilsiässä ja Rukan alppikoulu Kuusamossa ovat alppihiihdon
lajiliiton virallisia yhteistyötahoja peruskoulu- ja lukioikäisten valmentautumisen organisoinnissa alppikoulu-muotoisena toimintana.
Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää Tahkovuoren koulutus- ja
valmennuskeskuksessa tapahtuvaa alppihiihto- ja muuta talviurheilutoimintaa sekä valmennus – ja kilpailutoimintaa ja niihin liittyvää koulutusta (yhdistyksen säännöt 2§).
Yhteistyösopimuksen tavoite on vahvistaa Kuopion kaupungin vetovoimaa,
saada aluetaloudellisia ja imagohyötyjä sekä edistää Tahkon alppikoulun kehittymistä valmennus- ja opiskelu-mahdollisuuksia tarjoavana peruskoulu- ja
lukioikäisten sekä lukioiän ylittäneiden urheilijoiden valmennuskeskuksena
tiiviissä yhteistyössä Ski Sport Finland ry:n kanssa.
Tahkon Alppikoulu edustaa toisen asteen koulutuksen osalta pisimmälle vietyä korkean profiilin urheilun ja opiskelun yhdistämisen mahdollistavaa putkea tällä alueella. Lisäksi alppikoulu on ollut aloitteellinen kartoittamaan
mahdollisuuksia kehittää toimintaa myös korkea-asteen opetuksen osalta.
Lajiliitto (Ski Sport Finland) on linjannut lajin tyttöjen maajoukkuetoiminnan
keskittämisen Tahkolle (tämä on ainoa vastaava linjaus Kuopion alueella),
mikä tarkoittaa sitä, että valtakunnallisesti parhaat urheilijat ikäryhmässään
hakeutuvat jatkossa opiskelemaan Nilsiään.
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Kuopion kaupunki on tukenut vuonna 2017 yhdistystä 170.000 eurolla hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle varatuista avustusmäärärahoista.
Tahkovuoren koulutus- ja valmennuskeskusyhdistys ry esittää yhteistyöesityksessään tuen suuruudeksi 190.000 euroa.
Vaikutusten arviointi

Liitteenä

Esitys

Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle yhteistyösopimuksen hyväksymistä Tahkovuoren koulutus- ja valmennuskeskusyhdistys ry:n kanssa vuosille 2018–2020. Tuen suuruus on 170.000
euroa vuosittain.

Liitteet

7198/2017 Yhteistyösopimus
7198/2017 Vaikutusten arviointi
7198/2017 Yhteistyöesitys/Tahkovuoren koulutus- ja valmennuskeskusyhdistys ry

Valmistelija
Heli Norja
Sirpa Niemi
Ilja Venäläinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 4000
puh. +358 44 718 2504

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

Päätös

Ritva Hakulinen esitti, että vuodelle 2018 myönnetään 170.000 euroa toimintaan ja seuraavan kahden vuoden tuki päätetään talousarviovalmistelun yhteydessä vuosittain.
Mikko Lankinen kannatti Ritva Hakulisen esitystä.
Ennen äänestystä puheenjohtaja ehdotti pidettäväksi 5 minuutin tauon klo
17.41 – 17.46.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että
asiasta järjestetään nimenhuutoäänestys. Käsittelyjärjestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Hakulisen ehdotusta, äänestävät "EI". Äänestysehdotus hyväksyttiin.
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Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän esitys sai 8 (kahdeksan)
ääntä (Pietikäinen, Hanhela, Hartikainen, Kiflie, Nykänen, Reijula, Rytsy,
Väisälä) ja Hakulisen esitys 3 (kolme) ääntä (Lankinen, Hakulinen, Savolainen-Lipponen), joten esittelijän ehdotus hyväksyttiin ja tuli lautakunnan päätökseksi.
Raija Heinonen poistui kokouksesta klo 17.23 asian käsittelyn aikana.
Kaupunginhallitus 9.10.2017 134 §

Liitteet

Päätösehdotus

7198/2017 Yhteistyösopimus
7198/2017 Vaikutusten arviointi
7198/2017 Yhteistyöesitys/Tahkovuoren koulutus- ja valmennuskeskusyhdistys ry
Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle yhteistyösopimuksen hyväksyttäväksi.

Päätös

Merkittiin, että asiakohta käsiteltiin välittömästi asiakohdan 2 käsittelyn jälkeen.
Merkittiin, että jäsen Tapio Tolppanen poistui kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi ja että hänen tilalleen kokoukseen saapui asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi varajäsen Jarmo Nykänen.
Merkittiin, että palvelualuejohtaja Markku Tervahauta saapui kokoukseen
asiakohdan käsittelyn aikana.
Keskustelun kuluessa jäsen Leila Savolainen teki puheenjohtaja Pekka Kantasen kannattamana seuraavan sisältöisen muutosesityksen: "Esitän, että yhteistyösopimuksen tuen suuruudeksi Tahkovuoren koulutus- ja valmennuskeskusyhdistys ry:n kanssa myönnetään vuosittain 190.000 € esitetyn
170.000 €:n sijaan. Tämä otetaan huomioon talousarvion laatimisessa."
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti jäsen Leila Savolaisen tekemän
muutosesityksen.
Kaupunginhallitus hyväksyi siten yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen täydennettynä jäsen Leila Savolaisen tekemällä muutosesityksellä.
Jarmo Nykänen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.
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Päätösehdotus

7198/2017 Yhteistyösopimus
7198/2017 Vaikutusten arviointi
7198/2017 Yhteistyöesitys/Tahkovuoren koulutus- ja valmennuskeskusyhdistys ry
7198/2017 Äänestystulos 2, kv. 23.10.2017

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto hyväksyy yhteistyösopimuksen siten täydennettynä, että
yhteistyösopimuksen tuen suuruudeksi Tahkovuoren koulutus- ja valmennuskeskusyhdistys ry:n kanssa myönnetään vuosittain 190.000 €. Tämä otetaan
huomioon talousarvion laatimisessa.

Päätös

Merkittiin, että valtuutettu Kimmo Kivelä poistui kokouksesta asiakohdan
käsittelyn aikana ja että hänen tilalleen kokoukseen saapui varavaltuutettu
Teija Savolainen-Lipponen.
Keskustelun kuluessa valtuutettu Ritva Hakulinen teki valtuutettu Mikko
Lankisen kannattamana seuraavan sisältöisen muutosehdotuksen: "Esitän
valtuuston päättävän hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan päätöksen mukaan."
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa
siten, että ne, jotka ovat kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen kannalla
äänestävät JAA ja ne, jotka ovat valtuutettu Ritva Hakulisen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 54 jaa-ääntä, 4 eiääntä ja 1 tyhjä ääni, joten kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä 16.
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Kaupunginvaltuusto

16 §

§ 42

4.9.2017
Asianro 3131/00.00.01.00/2017

Alueellisen (Savo-Pielisen) jätelautakunnan valinta
Päätöshistoria
Kaupunginvaltuusto 4.9.2017 16 §
Kaupunginvaltuusto päätti 12.6.2017 jättää Savo-Pielisen jätelautakunnan
valinta-asian pöydälle.
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.
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

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
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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.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto valitsee alueelliseen jätelautakuntaan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet Kuopion viidelle lautakuntapaikalle ja nimeää lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti jättää
asian pöydälle.

Liitteet

17

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

3131/2017 Savo-Pielisen jätelautakunta 2017 - 2021

Kaupunginvaltuusto valitsee alueelliseen jätelautakuntaan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet Kuopion viidelle lautakuntapaikalle ja nimeää lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Merkittiin, että asiakohta käsiteltiin kokouksessa asiakohdan 20 käsittelyn
jälkeen.
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Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet Kuopion viidelle lautakuntapaikalle:
Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Kananen Hannu
Laitinen Sakari
Lammentausta Veli-Matti
Marttila Päivi
Marttinen Johanna

Karjalainen Juha
Turunen Jaakko
Toppinen Hannu
Eskelinen Anna-Kaisa
Vuorinen Sari

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti lautakunnan puheenjohtajaksi Hannu Kanasen (Kuopio) ja varapuheenjohtajaksi
Marko Rautiaisen (Valtimo).
Kaupunginvaltuusto merkitsi lisäksi yksimielisesti tiedoksi lautakunnan kokoonpanon. Liite 17.
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123 §

§ 43

2.10.2017
Asianro 7452/00.00.01.00/2017

Eronpyyntö Pohjois-Savon käräjäoikeuden lautamiehen tehtävistä / Oleg Alexeev
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 2.10.2017 123 §
Oleg Alexeev on pyytänyt eroa käräjäoikeuden lautamiehen tehtävistä henkilökohtaisista syistä.
Käräjäoikeuslain mukaan valtuusto valitsee lautamiehet toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakautumaa.
Käräjäoikeuslain 6 §:n mukaan lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä
sopivana toimimaan lautamiehenä
Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Lautamies on velvollinen eroamaan tehtävästään täyttäessään 68 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä
tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa
ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä
myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.
Päätösehdotus

Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
myöntää Oleg Alexeeville eron Pohjois-Savon käräjäoikeuden lautamiehen
tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden lautamiehen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän
päätösehdotuksen.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto myöntää Oleg Alexeeville eron Pohjois-Savon käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden lautamiehen
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

3/2017

42 (75)
43 §

23.10.2017

Päätös

Kaupunginvaltuusto myönsi yksimielisesti Oleg Alexeeville eron PohjoisSavon käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen yksimielisesti valtuutettu Minna Reijosen ehdotuksesta Petri Tossavaisen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.
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Kaupunkirakennelautakunta
Kaupunginhallitus
§ 44

51 §
118 §

20.9.2017
2.10.2017
Asianro 4148/10.02.03/2015

Asemakaavan muutosehdotus / Savon koulutuskuntayhtymä / Presidentinkadun ympäristö
Päätöshistoria
Kaupunkirakennelautakunta 12.4.2017 § 73
Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut
Tiivistelmä:
Presidentinkadun ympäristöön valmistellaan asemakaavan muutosta, joka
mahdollistaa Savon Koulutuskuntayhtymän oppilaitosalueen muuttamisen
asuinkerrostaloalueeksi ja oppilaitoksen siirtymisen Savilahteen. Keskuskentän urheilu- ja virkistyspalvelujen alueen yhteyteen rakennetaan asuntoja sekä liike- ja toimistotilaa. Urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta kehitetään rakentamalla lisäkatsomot jalkapallokentän ympärille, kuplahallin sijalle täysimittainen tekonurmijalkapallokenttä ja sen pohjoispuolelle lähiliikunta-alue.
Alueen pysäköinti toteutetaan kansi- ja pysäköintitaloratkaisuna. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy ehdotuksen nähtäville asetettavaksi.
Kaava-alue

Kaava-alue sijaitsee Haapaniemellä, nykyisellä keskuskentän ja ammattioppilaitoksen alueella. Muutosalue rajautuu lännessä Kaartokatuun, etelässä Aulis
Rytkösen katuun ja idässä Presidentinkatuun. Alue yhdistyy idässä Myhkyrinpuistoon ja pohjoisessa Myllykallionpuistoon. Alue on näkyvä ja kaupunkikuvallisesti merkittävä. Kaavamuutosalueen laajuus on 19,74 ha.

Laadintaperusteet, päätökset ja suunnitelmat
Asemakaavan muutostyö tuli vireille Savon koulutuskuntayhtymän päätöksestä siirtää koulutoimintonsa Presidentinkadulta Savilahteen ja luovuttaa nykyinen oppilaitosalue asuntorakentamiselle. Kaupunkirakennelautakunta
10.6.2015 § 103 hyväksyi Ari Lahdelle suunnitteluvarauksen Keskuskentän
alueen suunnitteluun vuoden 2016 loppuun saakka. Uusi suunnitteluvaraus
on tehty 8.2.2017 § 15, vuoden 2017 loppuun saakka.
Kaavatyö sisältyy vuosien 2014–2017 kaavoituskatsauksiin ja asemakaavoituksen työohjelmiin. Kaavoituksen käynnistämissopimus on allekirjoitettu
9.11.2015.
Kaavoitustilanne

Maakuntakaavassa alue on keskustatoimintojen aluetta (C). Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavassa koko suunnittelualue on julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta (PY), urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta (VU) sekä virkistysaluetta (V). Ajantasa-asemakaavassa alue on opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YO ja YO-3), urheilu- ja virkistyspalvelualuetta
(VU) ja puistoaluetta (VP).
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Nykyinen tilanne

Oppilaitosalueella sijaitsee eri aikakausina rakennettuja koulukiinteistöjä,
joiden päärakennusvaiheet sijoittuvat 1950- ja 1960-luvuille. Maakunnallisesti merkittäviksi oppilaitoksiksi ovat ehdolla kauppaoppilaitoksen ja ammattikoulun päärakennukset. Keskuskentän alueella sijaitsee katsomorakennus,
huoltorakennus sekä väliaikaisluvalla pystytetty, vielä toistaiseksi käytössä
oleva ylipainehalli.

Maanomistus

Tontin 8-10-12 ja sillä olevat rakennukset omistaa Savon koulutuskuntayhtymä. Tontti 8-10-1 on kaupungin omistuksessa ja sillä olevat rakennukset
omistaa Savon koulutuskuntayhtymä. Keskuskentänalueella maa-alue ja rakennukset ovat kaupungin omistuksessa.

Asemakaavan muutosehdotus
Asemakaavan muutosehdotuksessa alue on kaavoitettu asuin-, liike-, toimisto- ja palveluasumisrakennusten korttelialueiksi (ALP-2) ja(ALP-6), erillispientalojen korttelialueeksi (AO), urheilutoimintaa palvelevien rakennusten
korttelialueeksi (YU-2), yleiseksi pysäköintialueeksi (LP), autopaikkojen korttelialueeksi (LPA), yhdyskuntateknistä palvelevien rakennusten ja laitosten
alueeksi (ET) ja puistoalueiksi (VP) ja (VP-1) ja urheilu- ja virkistyspalvelujen
alueeksi (VU-4).
Aineistoon liittyvien laskelmien mukaan asuin-, liike-, toimisto- ja palvelemisrakennusten rakennusoikeus on alueella yhteensä 136 180 k-m2 ja tämän lisäksi on osoitettu 3 000 k-m2 urheilutoimintaa palvelevaan käyttöön. Maanalaisen pysäköinti-, väestönsuoja-, varasto- ja teknisten tilojen laajuus on
62 168 m2. Maanalaisia tiloja ei lasketa kerrosalaan.
Uusia katuja ovat Amiskanrinne ja Kopiksenkatu. Aulis Rytkösen kaduksi on
nimetty uusi kävelybulevardi, jonka päätteenä keskustan puoleisessa päässä
on Auliksenaukio. Tekonurmikenttä ja lähiliikunta-alue on nimetty Mölymäenpuistoksi ja Myhkyrinpuistosta on erotettu osa Martti Merenmaan puistoksi.
Autopaikkanormi on esitetty asunnoille (2 ap/3 as), liikerakentamiselle
(1 ap/60 Km2), palveluasumistiloille (1ap/200 Pm2), opiskelija-asunnoille
(1 op-ap/240 Km2) ja). Kaavaan sisältyy myös polkupyöränormi liike- ja toimistorakentamiselle (1 pp/60 Km2). Autopaikkavaatimusta ei sovelleta säilytettävään kauppaoppilaitoksen päärakennukseen (sr-13). Asuntojen autopaikat on sijoitettu kansipysäköintinä kortteleihin, pysäköintitaloon ja laitokseen sekä stadionin yhteyteen. Liike- ja vieraspysäköintiin tarkoitettuja
autopaikkoja on katujen varressa ja pysäköintilaitoksessa. Mölymäen puiston
käyttöön tarkoitettuja pysäköintipaikkoja on osoitettu Kaartokadun kolmelle
yleiselle pysäköintialueelle yhteensä noin 100 autopaikkaa. Stadionin yhteyteen on mahdollista rakentaa noin 300 autopaikkaa.
Käsittelyvaiheet

Asemakaavan vireilletuloaineisto on annettu kaupunkirakennelautakunnalle
tiedoksi 10.6.2015. Aineisto on ollut nähtävänä vireilletulokuulutuksen nähtävänäolon yhteydessä 15.6.–3.7.2015. Aineistosta on jätetty nähtävänäoloaikana yksi mielipide. Kaavoituksen aloituskokous on pidetty 22.10.2015 ja valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu 4.11.2015.
Valmisteluvaiheen aineisto on annettu kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi 25.5.2016. Valmisteluaineisto on ollut nähtävänä 20.6.–12.8.2016 ja aineis-
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tosta on järjestetty tiedotus- ja keskustelutilaisuus sidosryhmille 29.6.2016.
Valmisteluaineistosta on saatu neljä lausuntoa ja viisi mielipidettä. Mielipiteitä jättäneille Presidentinkadun naapurikiinteistöille on järjestetty esittely- ja
keskustelutilaisuus 12.10.2016.
Ehdotusaineisto on laadittu saatujen kannanottojen ja käytyjen neuvottelujen
pohjalta.
Jatkotoimenpiteet

Kaupunkirakennelautakunnan hyväksymä asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.
Kaavamuutoksen hakijan, Savon koulutuskuntayhtymän kanssa laaditaan sopimus MRL 12 a luvun mukaisesti yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien
kustannusten korvauksesta.

Hyväksyvä viranomainen Kaupunginvaltuusto
Vaikutusten arviointi

Asemakaavamuutoksella on positiiviset ilmasto- ja yrityspoliittiset vaikutukset rakentamisen sijoittuessa keskustaan, parantaen keskustan asuntotarjontaa, palveluja ja virkistystoimintaa. Hanke on perusteltu myös kaavatalouden
ja kestävän kehityksen kannalta.

Esitys

Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen asetettavaksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Mikäli ehdotukseen ei muistutuksissa tai lausunnoissa esitetä muutoksia, kaavanmuutosehdotus esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Ehdotusaineisto toimitetaan tiedoksi mahdollista lausuntoa varten ympäristöja rakennuslautakunnalle sekä Pohjois-Savon pelastuslautakunnalle. Lisäksi
aineisto lähetetään tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristövastuualueelle.

Liitteet
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4148/2015 asemakaavan muutoksen seurantalomake (ei jaeta, julkaistaan
internetissä)
4148/2015 liikenneverkko ja katuleikkaukset (ei jaeta, julkaistaan internetissä)
4148/2015 rakennushistoriaselvitykset (ei jaeta, julkaistaan internetissä)
4148/2015 Kuopionlahden ja Haapaniemen valuma-alueiden hulevesien
hallintasuunnitelma (ei jaeta, julkaistaan internetissä)
4148/2015 hulevesien valuma-alueet (ei jaeta, julkaistaan internetissä)
4148/2015 vesihuollon yleissuunnitelma (ei jaeta, julkaistaan internetissä)
4148/2015 ELY:n lausunto vireilletulovaiheessa (ei jaeta, julkaistaan internetissä)
4148/2015 viranomaisneuvottelun ja esittelytilaisuuden muistiot (ei jaeta, julkaistaan internetissä)
4148/2015 valmisteluvaiheen lausunnot, mielipiteet ja vastineet (ei jaeta,
julkaistaan internetissä)
4148/2015 meluselvitys (ei jaeta, julkaistaan internetissä)
4148/2015 konserttimelumallinnus (ei jaeta, julkaistaan internetissä)
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31
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4148/2015 pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen
(jaetaan)
4148/2015 kaavaselostus ilman liitteitä (ei jaeta, julkaistaan internetissä)
4148/2015 havainnekuva (jaetaan)
4148/2015 viitesuunnitelma (ei jaeta, julkaistaan internetissä)
4148/2015 rakentamistapaohje (ei jaeta, julkaistaan internetissä)
4148/2015 poistettava asemakaava ja ote ajantasa-asemakaavasta (ei
jaeta, julkaistaan internetissä)
4148/2015 kunnallistekniikan verkostokartat (ei jaeta, julkaistaan internetissä)
4148/2015 liikenteen toimivuustarkastelu (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

Valmistelija
Pauli Sonninen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 5439

Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen
Lautakunta hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

Päätös

Merkitään, että Jaakko Kosunen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn
aikana.
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunkirakennelautakunta 20.9.2017 51 §
Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut
Tiivistelmä:
Asemakaavan muutosehdotuksella mahdollistetaan Savon Koulutuskuntayhtymän oppilaitosalueen muuttaminen asuinkerrostaloalueeksi ja oppilaitoksen siirtyminen Savilahteen sekä Keskuskentän alueelle asuin-, liike-, toimisto-, urheilu- ja virkistyspalvelujen tilojen rakentaminen. Ehdotus on ollut
nähtävänä ja siitä on saatu lautakuntalausunnot. Ehdotuksesta ei jätetty
muistutuksia. Ehdotusta on muutettu lausuntojen johdosta mahdollistamalla
yleistä rakentamista kortteliin 98, tarkentamalla puistomuuntamoiden sijaintia, turvaamalla sammutusveden saatavuus, varautumalla 3Dkiinteistönmuodostukseen ja tarkistamalla rakennusoikeuksia. Muutokset eivät ole olennaisia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäväksi. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy kaavaehdotuksen hyväksymiskäsittelyn jatkamisen.
Kaava-alue

Kaava-alue sijaitsee Haapaniemellä, nykyisellä keskuskentän ja ammattioppilaitoksen alueella. Muutosalue rajautuu lännessä Kaartokatuun, etelässä Aulis
Rytkösen katuun ja idässä Presidentinkatuun. Alue yhdistyy idässä Myhky-

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

3/2017

47 (75)
44 §

23.10.2017

rinpuistoon ja pohjoisessa Myllykallionpuistoon. Alue on näkyvä ja kaupunkikuvallisesti merkittävä. Kaavamuutosalueen laajuus on 19,74 ha.
Käsittelyvaiheet

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen
12.4.2017. Muutosehdotus on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti
nähtävänä 24.4.–24.5.2017. Aineisto on lähetetty tiedoksi mahdollista lausuntoa varten Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnalle sekä ympäristö- ja rakennuslautakunnalle, lisäksi aineisto lähetettiin tiedoksi Pohjois-Savon ELYkeskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle ja Pohjois-Savon Liitolle. Lausunnon aineistosta antoivat ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue, Kuopion Vesi Liikelaitos ja Pohjois-Savon Pelastuslaitos. Sidosryhmälle tarkoitetussa lausuntokokouksessa kaavaehdotuksesta lausuivat
Viher- ja virkistysaluesuunnittelu, Hyvinvoinnin palvelualue, Maaomaisuuden hallintapalvelut ja Kuopion Sähköverkko Oy. Ehdotuksesta ei jätetty yhtään muistutusta.
Lausunnoissa esitettyjen kannanottojen takia kaavaehdotus viedään hyväksymiskäsittelyyn kaupunkirakennelautakunnan kautta.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saadut lausunnot sekä niihin annetut vastineet ovat esityslistan liitteenä.

Muutokset asemakaavan muutosehdotukseen
Asemakaavan muutosehdotusta on muutettu lausuntojen johdosta mahdollistamalla yleistä rakentamista kortteliin 98 (kaupungin päiväkoti), tarkennettu
puistomuuntamoiden sijaintia, lisätty sw-merkinnät sammutusvesien saatavuuden turvaamiseksi, lisätty yhdelle AO-tontille rakennusoikeusluku, lisätty
urheilutoimintaa palvelevaa rakennusoikeutta stadionille 1 000 m² sekä on
varauduttu tulevaan 3D-kiinteistönmuodostukseen mahdollistamalla maanalaisten autopaikkojen korttelialueiden muodostaminen.
Vaikutusten arviointi

Asemakaavamuutoksella on positiiviset ilmasto- ja yrityspoliittiset vaikutukset rakentamisen sijoittuessa keskustaan, parantaen keskustan asuntotarjontaa, palveluja ja virkistystoimintaa. Hanke on perusteltu myös kaavatalouden
ja kestävän kehityksen kannalta.

Esitys

Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että se esittää asemakaavan muutosehdotuksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Ehdotukseen tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.
Presidentinkadun ympäristön alueeseen liittyen tulee tehdä sopimus MRL 12
a luvun mukaisesta, yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten
korvauksesta.
Kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen tulee MRL 65 §:n
mukaisesti ilmoittaa niille muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet
osoitteensa.
Asiakirjoja voidaan muuttaa ja täydentää ennen päätöskäsittelyä.
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Liitteet

4148/2015 Ehdotusvaiheen lausunnot ja vastineet
4148/2015 Pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen
4148/2015 Kaavaselostus ilman liitteitä (ei jaeta, julkaistaan internetissä)
4148/2015 Valmisteluvaiheen lausunnot, mielipiteet ja vastineet (ei
jaeta, julkaistaan internetissä)
4148/2015 Kaavaselostuksen liitteet 5.1...5.7 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)
4148/2015 Kaavaselostuksen liitteet 7.1...7.3 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)
4148/2015 Kaavaselostuksen liite 9.1 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)
4148/2015 Rakentamistapaohje (ei jaeta, julkaistaan internetissä)
Valmistelija
Pauli Sonninen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 5439

Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen
Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

Päätös

Merkitään, että Markku Söderström poistui esteellisenä (yhteisöjäävi)
kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus 2.10.2017 118 §
Kaavoitusarkkitehti Pauli Sonninen esittelee asiaa kokouksessa.
Päätösehdotus

Päätös

Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyttäväksi.
Merkittiin, että jäsen Leila Savolainen ja varajäsen Allu Koskinen poistuivat
kokouksesta esteellisinä (yhteisöjäävi) asiakohtien 3-4 käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Merkittiin, että kaavoitusarkkitehti Pauli Sonninen ja tonttipäällikkö Jarkko
Meriläinen olivat kokouksessa kuultavina asiakohdassa. Sonninen poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.
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Liitteet

18
19
20
21
22
23
24
25

4148/2015 Kaavaselostus ilman liitteitä
4148/2015 Pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen
4148/2015 Rakentamistapaohje
4148/2015 Kaavaselostuksen liitteet 5.1...5.7
4148/2015 Kaavaselostuksen liitteet 7.1...7.3
4148/2015 Kaavaselostuksen liite 9.1
4148/2015 Valmisteluvaiheen lausunnot, mielipiteet ja vastineet
4148/2015 Ehdotusvaiheen lausunnot ja vastineet

Kaavoitusarkkitehti Pauli Sonninen esittelee asiaa kokouksessa.
Merkitään, että asiaa koskeva maankäyttösopimus ja esisopimus kiinteistöjen määräalojen luovuttamisesta on allekirjoitettu 6.10.2017.
Edellä mainittuja liitteitä ei jaeta uudelleen niille, jotka ovat saaneet ne kaupunginhallituksen esityslistan liitteenä 2.10.2017.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan muutoksen.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.
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Perusturva- ja terveyslautakunta
Kaupunginhallitus

15 §
89 §

§ 45

22.8.2017
4.9.2017
Asianro 4326/05.15.00/2017

Valtuustoaloite / selviämisasema Kuopioon
Päätöshistoria
Perusturva- ja terveyslautakunta 22.8.2017 15 §
Valtuustoaloite 22.5.2017
Kaija Räsänen ja kahdeksan muuta valtuutettua:
Valtuustoaloitteessa todetaan seuraavaa:
Suomessa on nykyään 14 selviämisasemaa. Nyt olisi sopiva aika perustaa Kuopioon selviämisasema. Sisäministeri esittää, että niiden määrää olisi lisättävä
Suomessa. Ministeriön mukaan rauhallisesti käyttäytyvät juopuneet olisi syytä
viedä poliisiputkan sijaan säilöön selviämisasemalle.
Poliisista vastaava sisäministeri Paula Risikko perustelee (Savon Sanomat
17.5.2017) asiaa sillä, että poliisin vastuu kevenee päihtyneiden säilyttämisessä. Se toisi säästöjä. Rauhallisesti päihtyneiden kiinniotto- ja muut tehtävät
sekä säilytys maksavat tänä vuonna poliisille kahdeksan miljoonaa euroa. Risikon mukaan tuo summa voitaisiin jatkossa kohdistaa muuhun poliisityöhön.
On myös kyse työnajosta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ja poliisin välillä. Poliisi tekee vuosittain Suomessa noin 60 000 päihdekiinniottoja.
Joka kolmas käyttäytyy rauhallisesti, mutta heidät viedään selviämään poliisin
putkaan ilman terveydenhuollon ammattilaisten valvontaa. Selviämisasema
vähentäisi putkakuolemia.
Ministeri Risikon mukaan selviämisasemia tarvitaan lisää myös silloin, jos
eduskunta päättää vapauttaa vahvat oluet, siiderit ja lonkerot ruokakauppaan.
Silloin alkoholihaitat voivat lisääntyä ja voi tulla tilapula poliisiputkassa.
Me Kuopion kaupunginvaltuutetut esitämme, että Kuopioon perustetaan selviämisasema.
Vastaus valtuustoaloitteeseen
Yleisesti ottaen voi todeta, että haitallinen päihdekäyttö on meillä PohjoisSavossa yleinen ja heikentyvään suuntaan mennyt hyvinvointiongelma. Vallitsevin osa siitä on edelleen alkoholismia, mutta sekakäyttö ja uudet huumeet
valtaavat alaa, erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten piirissä. Alkoholikuolemat, joihin luetaan alkoholin liikakäyttöön liittyvät taudit ja tapaturmat, ovat
yleisiä ja maakuntavertailuissa Pohjois-Savossa olemme ko. asiassa miltei
hännillä varsinkin miesten osalta ja erityisesti kun vertaillaan kuolleisuuseroja
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suuri- ja pienituloisten välillä tilanne on huonoin. Tältä osin asia on luonnollisestikin hyvin monipolvinen yhteiskuntapoliittinen ongelma, jonka ratkaisemiseksi tarvitaan monenlaisia toimia.
Itse päihtymystilan hoitoon liittyy kansallista lainsäädäntöä ja ohjeistusta.
Päihtyneiden hoidon osalta on käytännössä huomioitava se, että voimakkaan
päihtymystilan ja mahdollisesti aggressiivisen ja väkivaltaisen käytöksen yhteydessä saattaa olla kyse myös lääketieteellistä hoitoa vaativasta sairaudesta
tai vammasta. Päihtymystilan ei tule muodostaa estettä terveydenhuollon hoidon tarpeen arvioimiselle ja itse hoidolle.
Päivystysasetuksen (2014) mukaan kunnan tai kuntayhtymän on huolehdittava siitä, että kiireellistä hoitoa on saatavilla kaikkina vuorokauden aikoina joko
kiireettömän hoidon yhteydessä tai erillisessä päivystystä toteuttavassa yksikössä (päivystysyksikössä). Ympärivuorokautinen päivystys on järjestettävä
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksenä, ellei saavutettavuus- ja potilasturvallisuusnäkökohdista muuta johdu. Sosiaali- ja terveysministeriö voi myöntää hakemuksesta luvan perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen erillispäivystyksen järjestämiseen.
Potilas on otettava hoidettavaksi päivystysyksikössä, jos potilaan terveydentila
ja toimintakyky sekä sairauden tai vamman ennakoitavissa oleva kehitys huomioon ottaen hoitoa ei voi kiireellisyyden vuoksi siirtää seuraavaan päivään tai
viikonlopun yli, tai jos kiireellisen hoidon toteutuminen muualla on epävarmaa. Päivystysyksikköön hakeutuneen tai sinne tuodun päihtyneen henkilön
hoidon tarve on arvioitava päivystysyksikössä. Päihtymys ei saa estää henkilön
hoidon tarpeen arviointia tai hoidon järjestämistä. Päihtyneen henkilön kiireellisen hoidon yhteydessä on arvioitava potilaan päihdehuollon tarve. Päihdehuollolla tarkoitetaan kiireetöntä jatkohoitoa esim. päihdepalvelusäätiöllä.
Kuopiossa KYSin päivystys toimii tässä mielessä yhteispäivystyksenä, jossa on
syrjimättä hoidettava myös päihtyneiden henkilöiden akuutit päivystysluontoiset sairaustilat (potilaalla voi olla esim. kirurgista hoitoa vaativa umpilisäkkeen tulehdus), vammat ja alkoholimyrkytystila. Väkivaltaisesti käyttäytyvä tai
väkivaltaiseksi tiedetty päihtynyt sekä päihtynyt, jota ei muusta syystä voida
toimittaa selviämisasemalle tai hoitopaikkaan, on otettava poliisin säilytystilaan.
Ns. rauhallisten päihtyneiden osalta Kuopion kaupunki on jo vuosia hankkinut
(sopimus on voimassa edelleenkin) ns. asumispäivystystoimintaa Työterapia
yhdistykseltä. Asumispäivystys toteutetaan yöpäivystyksenä siten, että asumispäivystykseen voi hakeutua (myös poliisi toimittaa) klo 21.00 alkaen henkilöt (myös päihtyneet), joilla ei ole ollut muuta mahdollisuutta yöpymiseen.
Päivystyksessä arvioidaan asiakkaan vointi kuten päihtymystilan aste ja mahdolliset vieroitusoireet sekä turvataan asiakkaan perustarpeet kuten lepo, lämpö, ravinto ja puhtaus siten, että asumispäivystyksessä on mahdollisuus ruokailuun, peseytymiseen ja puhtaiden vaatteiden saantiin entisten tilalle. Asumispäivystyksestä toimitetaan tarvittaessa asiakas katkaisuhoitoon tai lääkärin
vastaanotolle. Päivystyksessä ollessaan asiakas saa joko välipalan tai lämpimän aterian. Henkilöllä on halutessaan mahdollisuus jatkaa pidemmällä kartoitusjaksolla asumispalvelukeskuksessa. Kyse on siis selviämisasematyyppisestä sisällöstä niiden päihtyneiden osalta, joista huolehtimiseen ei tarvita
voimakeinoja (poliisi) eikä lääketieteellistä hoitoa tai toimenpiteitä. Asumispäivystyksessä on aina paikalla henkilökuntaa, ml. sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöä.
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Maakuntauudistuksen myötä (kaavailtu v. 2020 alusta) vastuu päihtyneiden
hoidon järjestämisestä siirtyy maakunnalle ja sen liikelaitokselle, joka ylläpitää
myös yhteispäivystystoimintoja. Siinä yhteydessä tämä kokonaisuus ja toimijuudet on järkevää miettiä uudelleen ja koota esim. selviämisasematoiminta
yhteen liikelaitoksen päivystysyksikön yhteyteen. POSOTE yhteisten ja työikäisten palveluiden lopunraportista tällä hetkellä ehdotetaan päihdepalveluiden osalta, että maakunnassa suunnitellut mielenterveys- ja hyvinvointipalvelukeskukset tarjoavat selviämishoitoa, katkaisuhoitoa sekä riippuvuuksien hoitoa ja kuntoutusta. Palvelut järjestetään pääsääntöisesti avopalveluna, mutta
laitoshoitoa järjestetään tarpeen mukaisesti. Selviämishoitoa tarjotaan niille
päihtyneille henkilöille, jotka ovat päihtymyksensä takia kykenemätön huolehtimaan itsestään, mutta eivät käyttäytymisellään aiheuta vaaraa muille. Riittävän alueellisen kattavuuden vuoksi palvelukeskus järjestäisi selviämis- ja katkaisuhoitoa Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Tarkoituksenmukaisinta
olisi, että selviämishoito voitaisiin tarjota päivystysyksiköiden yhteydessä tai
läheisyydessä. Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä on todennäköisintä,
että selviämishoidon osalta noudatetaan siirtymäaikaa, jonka aikana maakunta voisi sopia poliisihallituksen kanssa, että poliisi huolehtii rauhallisten päihtyneiden seurannasta siirtymäajan.
Esitämme, että Kuopioon ei juuri nyt perustettaisi erillistä selviämisasemaa,
vaan kehittäisimme ja hyödyntäisimme tehokkaammin jo olemassa olevaa järjestelmää ja odottaisimme selviämisaseman osaltakin maakunta ja sosiaali- ja
terveysuudistusta ja sen maakunnallisia linjauksia.

Esitys

Terveysjohtaja Jari Saarinen ja perusturvajohtaja Mari Antikainen:
Perusturva- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se saattaa kaupunginvaltuuston tietoon yllä olevan terveysjohtaja Jari Saarisen ja perusturvajohtaja Mari Antikaisen antaman lausunnon selviämisaseman perustamisesta.
Valmistelija
Jari Saarinen
Mari Annika Antikainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

Päätös

puh. +358 44 718 6301
puh. +358 44 718 6401

Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta
Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy terveysjohtajan ja perusturvajohtajan esityksen.
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Kaupunginhallitus 4.9.2017 89 §

Päätösehdotus

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

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän
päätösehdotuksen.

Liitteet

26

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

4326/2017 Äänestystulos, kv. 23.10.2017

Kaupunginvaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.
Päätös

Keskustelun kuluessa valtuutettu Laura Meriluoto teki valtuutettujen Marjaana Mikkonen, Pia Punkki, Hanna Happonen, Liisa Pietikäinen ja Rauno Taskinen kannattamana seuraavan sisältöisen muutosehdotuksen: "Esitän, että
valtuustoaloite selviämisaseman perustamisesta palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että selvitetään aseman paikallinen tarve ja vaihtoehtoiset toteuttamistavat."
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu palautusehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat asian käsittelyn jatkamisen kannalla äänestävät
JAA ja ne, jotka ovat valtuutettu Laura Meriluodon tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 33 jaa-ääntä ja 26 eiääntä, joten kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.
Tämän jälkeen kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä 26.
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Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Kaupunginhallitus

50 §
14 §
91 §

§ 46

16.5.2017
23.8.2017
4.9.2017
Asianro 2715/10.03.02.05/2017

Valtuustoaloite / harrastustilojen vuokrien kohtuullistaminen
Päätöshistoria
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 16.5.2017 50 §
38 kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 27.3.2017 liitteenä olevan valtuustoaloitteen harrastustilojen vuokria kohtuullistettava.
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta esittää lausuntona valtuustoaloitteeseen kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle seuraavaa:
Harrastustoiminnan edistämistyötä tehdään valtion, kuntien, järjestöjen, yhdistysten ja muiden vapaaehtoistoimijoiden toimesta. Keskeisenä tarkastelukohteena ovat olleet yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa. Tarkasteltaessa harrastamisen mahdollistamista olennaisia kysymyksiä ovat riittävät harrastamismahdollisuudet sekä olosuhteiden että toiminnan osalta, harrastusten saavutettavuus, tietoisuus mahdollisuuksista ja harrastamisen kustannukset.
Harrastamisen kustannuksia on tarkasteltu muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisussa 2016:19 Yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa –
painopisteenä harrastamisen hinta:
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75186
Kari Puronaho on tutkimuksessaan lasten ja nuorten liikuntaharrastusten
kustannuksista jakanut kustannukset välittömiin ja välillisiin kustannuksiin.
Välittömiä kustannuksia ovat esimerkiksi pakolliset maksut sisältäen harrastustilojen kustannukset, ohjaus- ja kilpailutoiminnan kustannukset sekä lajiharrastukselle välttämättömät välineet ja tekstiilit. Välillisiä kustannuksia
ovat matkakustannukset, virkistystoimintaan liittyvät kustannukset sekä
muut sekalaiset kustannukset. ( Drop - out vai throw-out? Tutkimus lasten ja
nuorten liikuntaharrastusten kustannuksista. Opetus- ja kulttuuriministeriön
julkaisuja 2014:5). Olennaista on huomioida, että kokonaiskustannukset
muodostuvat useiden eri toimijoiden kustannuksista.
Kuntien keskeisin rooli on ollut huolehtia harrastusolosuhteiden tarjoamisesta kansalaistoiminnalle ja harkinnanvaraisesti tukea toimintaa avustuksin.
Kuopiossa kaupungin toimesta harrastamista tuetaan toiminta-avustuksin.
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Kuopiossa harrastamiseen löytyy laaja tarjonta kaupungin ja yritysten tarjoamia tiloja. Tarjonnasta löytyy monipuolisia mahdollisuuksia harrastamiseen
aina maksuttomista tiloista varsin korkeat maksut omaaviin tiloihin. Kuopion
kaupungin harrastustilojen kustannuksiin kaupunki voi osaltaan vaikuttaa
omalla maksu- ja avustuspolitiikallaan, kun kaupunginvaltuusto päättää
talousarviosta.
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen liikuntapaikkapalvelut on nettosidonnainen yksikkö, jolloin talousarvioon pääsy pakottaa joko kustannusten säästöön tai maksujen keräämisen palveluista. Liikuntapaikkapalveluiden
menoista n. 55 % kohdistuu tilavuokriin, 17 % henkilöstömenoihin, 22 % palveluiden ostoon ja 6 % hoitosopimuskumppaneille ja materiaalien hankintaan. Tulot kattavat menoista n. 24 %. Maksupolitiikassa tulee kuitenkin
huomioida yksityisten palveluntuottajien tarjoamien palveluiden hinnoittelu.
Vääränlainen hinnoittelu voi vaikuttaa negatiivisesti yksityisten palveluntuottajien liiketoimintaan.
Vaikutusten arviointi

-

Esitys

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

Liitteet

2715/2017 Valtuustoaloite

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

puh. +358 44 718 2515

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä palvelupäällikön esityksen.

Päätös

Esa Pitkänen esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun.
Allu Koskinen, Hanna Happonen ja Mikko Lankinen kannattivat Esa Pitkäsen
esitystä ja lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.
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Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 23.8.2017 14 §
Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta palautti kokouksessaan 16.5.2017 § 50
valtuustoaloitteen uudelleen valmisteluun.
Vuonna 2016 maksu- ja myyntitulot alle 18-vuotiaiden harrastemaksuista liikuntapaikkojen sekä koulujen liikuntasalien osalta olivat n. 1 010 000€. Tulot
jakautuivat seuraavasti:
-

Liikuntapaikkojen vakiovuorot sekä yksittäisvaraukset n. 630 000€
Koulujen liikuntasalien vakiovuorot sekä yksittäisvaraukset n. 210 000€
Liikuntapaikkojen yksittäiskävijät n. 170 000€

Liikuntapaikkojen tulot kirjautuvat hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen
liikuntapaikkapalveluiden toiminnolle ja koulujen liikuntasalien osalta tulot
kirjautuvat kasvun- ja oppimisen palvelualueen perusopetuksen toiminnolle.
Maksuttomuutta suunniteltaessa tulisi huomioida harrastukset jotka käyttävät yksityisten palveluntuottajien tai itse järjestämiään tiloja esim. tennis,
jääkiekko, taitoluistelu, tanssi yms. Näiden lisäksi tulisi huomioida nuorisojärjestöt, kulttuuritoimijat yms. Näiden toimijoiden harrastajat jäisivät eriarvoiseen asemaan, mikäli maksuttomuus koskisi vain kaupungin tarjoamia tiloja. Tällöin seurojen ja toimijoiden tukijärjestelmässä tulisi huomioida em.
seikka.
Mikäli maksuttomuutta alle 18-vuotiaiden harrastusmaksuissa lähdetään kokeilemaan, tulisi kokeilu tehdä vaiheittain esim. siten, että maksuttomuus
aloitettaisiin kaupungin tarjoamien liikuntatilojen yksittäiskävijöiden kohdalta. Tällöin vuosittainen tulon menetys liikuntapaikkapalveluille olisi n.
170 000€. Tämä tulisi huomioida liikuntapaikkapalveluiden talousarviossa
negatiivisena vaikutuksena nettotulokseen.
Vaikutusten arviointi

-

Esitys

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

Liitteet

2715/2017 Valtuustoaloite

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

puh. +358 44 718 2515

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.
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Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Ritva Hakulinen poistui klo 17.19 tämän asian esittelyn aikana.

Kaupunginhallitus 4.9.2017 91 §
Vaikutusten arviointi

-

Liitteet

2715/2017 Valtuustoaloite

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

puh. +358 44 718 2515

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

Päätös

Merkittiin, että hallituksen puheenjohtaja Antti Kivelä, valtuuston puheenjohtaja Sari Raassina ja I varapuheenjohtaja Markku Rossi poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana.
Merkittiin, että kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Pekka Kantanen
toimi kokouksen puheenjohtajana puheenjohtajan poistuttua kokouksesta.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Liitteet

27
28

2715/2017 Valtuustoaloite
2715/2017 Äänestystulos kv. 23.10.2017

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Keskustelun kuluessa valtuutettu Kari Loponen esitti valtuutettujen Samuli
Voutila, Laura Meriluoto, Marjaana Mikkonen, Mia Eskelinen-Fingerrroos,
Aleksi Eskelinen, Hanna Happonen, Vesa Linnanmäki ja Pekka Niiranen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto
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Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu palautusehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat asian käsittelyn jatkamisen kannalla äänestävät
JAA ja ne, jotka ovat valtuutettu Kari Loposen tekemän palautusehdotuksen
kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 16 jaa-ääntä ja 43 eiääntä, joten kaupunginvaltuusto oli päättänyt palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä 28.

Kuopion kaupunki

Pöytäkirja
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Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Kaupunginhallitus

15 §
90 §

§ 47

23.8.2017
4.9.2017
Asianro 3385/05.12.00/2017

Valtuustoaloite / omaishoitajien työn ja arjen tukemiseksi vapaaehtoisia työntekijöitä tai
kummitoimintaa
Päätöshistoria
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 23.8.2017 15 §
Neljä kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 24.4.2017 liitteenä olevan valtuustoaloitteen omaishoitajien työn ja arjen tukemiseksi.
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan lausuntona valtuustoaloitteeseen
kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle esitetään seuraavaa:
Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Heli Norja:
Kuopion kaupunki on ottanut käyttöön https://www.vapaaehtoistyo.fi/kuopio
verkkopalvelun. Kuopion kaupunki on solminut Kirkkopalvelun ja Kuopion
ev.lut seurakuntayhtymän kanssa sopimuksen vapaaehtoistyo.fi -palvelun yhteiskäytöstä. Vapaaehtoistyo.fi/kuopio verkkopalvelu on yleishyödyllinen, eikaupallinen kohtaamispaikka avun tarpeessa olevien ja apua tarjoavien välille.
Verkkopalvelu tukee sitä, että nämä löytäisivät toisensa mahdollisimman hyvin.
Vapaaehtoistyo.fi:n kautta kuka tahansa voi ilmoittautua erilaisiin vapaaehtoistehtäviin lähimmäisten auttamiseksi. Voi ryhtyä vaikka ulkoilukaveriksi
vanhukselle tai varamummoksi. Verkosto kokoaa myös yhteen eri vapaaehtoistyötä tekevät tahot. Sen kautta voi myös pyytää itselleen apua.
Palveluun voivat liittyä mukaan maksutta kaikki vapaaehtoistyötä organisoivat järjestöt/yhdistykset/säätiöt ja myös kuntalaiset voivat käyttää palvelua
maksutta.
Omaishoitajille on jo joitakin tuen muotoja mm.
Ulkoiluystävätoimintaa / Kuopion kaupunki voivat myös omaishoitajat
hyödyntää, lisäksi kaupungissamme on
Takuulla toimintaa eli
Takuulla! – (taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia) toiminta yhteistyössä Kuopion Konservatorion kanssa vuodesta 2011 lähtien.
Vuonna 2017 Takuulla rakenteisiin/ Takuulla iloa! / Takuulla virkeyttä! tavoitteena on vanhusten fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen kehittämällä luovuutta ja kulttuurisia elementtejä sisältäviä työtapoja. Kohderyhmänä ovat omaishoitajat ja heidän läheisensä. Keväällä 2017 on
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ollut musiikki- ja kuvataideryhmiä. Syksyllä toiminta jatkuu vastaavassa laajuudessa. Ryhmätoiminnan rinnalla kulkee tutkimustoiminta.
Eri yhdistysten kautta on erilaista omaishoitajia tukevaa toimintaa
mm.
- Kuopion Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:
http://kuopionomaishoitajat.fi/toiminta/ mm. omaishoitajien tukihenkilöitä (omaishoidon itse kokeneet vapaaehtoiset). Yhdistyksen puheenjohtajan mukaan tukihenkilöitä kaivataan lisää. Haasteena on tukihenkilöiden toimintaan sitoutuminen. Yhdistyksen kautta vapaaehtoinen voi toimia hoidettavan läheisen seurana ja/tai ulkoilukaverina.
-

Suomen Punaisen Ristin toiminnassa on mm. ystävätoimintaa
https://rednet.punainenristi.fi/node/7838 ja omaishoitajien tukitoimintaa: https://rednet.punainenristi.fi/node/15659

Omaishoitajien tukitoiminta on ammatillisesti koordinoitua pääasiassa vapaaehtoisten toteuttamaa toimintaa.
Lisäksi mm. Ev.lut seurakunnalla on vapaaehtoistyönä lähimmäispalvelua:
http://www.kuopionseurakunnat.fi/osallistu/vapaaehtoistyo
https://www.vapaaehtoistyo.fi/kuopio verkkopalvelu ja vapaaehtoistyön facebook https://www.facebook.com/vapaaehtoistyokuopio, kuten myös:
https://www.kuopio.fi/fi/vapaaehtoistyo vaativat vielä lisää markkinointia,
jotta tämän kautta voidaan omaishoitajille viestiä omaishoitajia tukevista
toiminnoista. Vapaaehtoisia ja/tai kummeja kaivataan omaishoitajien tueksi.
Samalla täytyy huolehtia siitä, että hoidettavalla omaisella on sijaishoitaja
samaan aikaan, jotta omaishoitajalla on mahdollisuus keskittyä oman hyvinvointinsa kohentamiseen vapaaehtoisen / kummin seurassa.
Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää antaa edellä esitetyn
lausunnon vastauksena valtuustoaloitteeseen.
Valmistelija
Heli Norja
Säde Rytkönen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 4000
puh. +358 44 718 2462

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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Kaupunginhallitus 4.9.2017 90 §

Vaikutusten arviointi

-

Liitteet
Päätösehdotus

3385/2017 Valtuustoaloite
Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuustolle saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän
päätösehdotuksen.

Liitteet

29

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

3385/2017 Valtuustoaloite

Kaupunginvaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.

Kuopion kaupunki
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Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
Kaupunginhallitus

15 §

27.9.2017

136 §

9.10.2017

§ 48

Asianro 4317/02.05.00.00/2017

Valtuustoaloite kaupunkiliikenteen ilmaismatkoista rollaattorin kanssa matkustaville
Päätöshistoria
Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 27.9.2017 15 §
Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi
Henkilökuljetusten järjestäminen
Hetti Rytsy, Veijo Karkkonen ja 42 muuta valtuutettua ovat tehneet 14.5.2017
valtuustoaloitteen rollaattorin kanssa matkustavien ilmaiskuljetuksesta Kuopion kaupunkiseudun kaupunkiliikenteessä (linjat 1-40).
Ilmaismatkojen nykytilanne
Kuopion ja Siilinjärven kaupunkiliikenteessä voi matkustaa maksutta joukkoliikennelautakunnan päätöksellä 5.6.2014 § 39:
- lapsi lastenvaunuissa tai – rattaissa sekä yksi saattaja
- sotaveteraani
- pyörätuoli, siinä oleva matkustaja ja yksi saattaja
- vammaisen kanssa matkustava saattaja tai avustaja
Lisäksi Kuopion kaupunkiseudulla vuonna 2015 käyttöönotetun Waltti –
lippu- ja maksujärjestelmän myötä maksutta matkustavien lasten ikäraja nousi 4 vuodesta 7 vuoteen.
Vuonna 2016 Kuopion seudun joukkoliikenteessä tehtiin yli 170 000 ilmaismatkaa. Suurimmat ryhmät olivat lastenvaunujen kanssa matkustavat (lähes
118 000 matkaa) ja alle 7-vuotiaat lapset (lähes 40 000 matkaa). Pyörätuolin
kanssa tehtiin 5 600 matkaa ja sotaveteraanimatkoja 3 800.
Rollaattorien ilmaiskuljetus kaupunkiliikenteessä
Hyvin perusteltuja esityksiä ilmaiskuljetusten laajentamisesta erilaisille erityisryhmille on tullut vuosien varrella paljon. Jo järjestelmän hallinnan ja valvonnan kannalta ilmaiskuljetuksien määrä tulisi pitää rajallisena. Lisäksi
etuuksien myöntämisessä tulisi turvata asiakkaiden yhdenvertaisuus. Useimpiin aloitteisiin onkin tehty pääasiassa kielteisiä päätöksiä.
Kaupunkiliikenteen linja-autoissa on keskitilassa varattu tilaa lastenvaunuille
ja pyörätuoleille. Tila on ollut ruuhka-aikoina ajoittain riittämätön. Rollaattorien ilmaiskuljetus lisäisi oletettavasti niiden määrää linjoilla, jonka vuoksi tilaongelma saattaisi pahentua. Ilmaiskuljetusta olisi kuitenkin mahdollista kokeilla vuoden 2018 ajan päiväaikana eli seniorietuuden kanssa samalla
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kellonaikarajoituksella (klo 9-14). Muina aikoina rollaattorimatkustajilta veloitettaisiin normaali maksu. Päätökset jatkosta tehtäisiin saatujen kokemusten perusteella.
Ilmaismatkustuksen laajentaminen vähentäisi lipputuloja palveluliikenteen
keskivertopäivänä tilattujen rollaattorimatkojen (45) perusteella arviolta
26 600 € vuodessa, jos puolet matkoista (A-vyöhyke) tehtäisiin aikuisen arvolipun hinnalla (2,48 €) ja puolet seniorialennuksella (1,50 € klo 9-14) ja matkustuspäiviä olisi 300. Kaupunkiliikenteessä matkat voivat olla myös kahden
vyöhykkeen (A-B) matkoja, joten lipputulovähennys ilmaiskuljetuksesta olisi
todennäköisesti hiukan em. summaa suurempi. Asiakashinnat Kuopion palveluliikenteessä noudattavat kaupunkiliikenteen asiakashintoja.
Rollaattorin ilmaiskuljetus muissa kaupungeissa
Rollaattorin maksut joukkoliikenteessä vaihtelevat kaupungeittain. Pääkaupunkiseudulla HSL:n liikenteessä ja Lahden kaupunkiliikenteessä rollaattorin
kanssa voi matkustaa maksutta. Tampereella, Turussa, Jyväskylässä ja Oulussa rollaattorin kanssa matkustavilta peritään normaali joukkoliikenteen maksu.
Esitys

Liitteet

Esitän, että Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättää, että
- Kuopion kaupunkiseudun kaupunkiliikenteessä (linjat 1-40) aloitetaan
1.1.2018 vuoden kestävä kokeilu, jossa rollaattorien kanssa matkustavat kuljetetaan maksutta päiväaikaan kello 9-14
- kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle annetaan edellä
olevan mukainen vastaus valtuustoaloitteeseen.
4317/2017 Valtuustoaloite

Valmistelija
Hanna Väätäinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 5318

Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi
Lautakunta hyväksyy joukkoliikennepäällikön esityksen.

Päätös

Kokouksessa esittelijä täydensi esitystään siten, että kokeilu aloitetaan vuoden
2018 alussa myös palveluliikenteissä sekä että, kokeilussa seurataan bussien
sisätilan ruuhkautumista sekä mahdollisia vaaratilanteita.
Täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kaupunginhallitus 9.10.2017 136 §
Liitteet

4317/2017 Valtuustoaloite

Valmistelija
Hanna Väätäinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 5318

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

Päätös

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Liitteet

30

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

4317/2017 Valtuustoaloite

Kaupunginvaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.
Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.
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Perusturva- ja terveyslautakunta
Kaupunginhallitus
§ 49

29 §
137 §

27.9.2017
9.10.2017
Asianro 4312/02.05.00.00/2017

Valtuustoaloite / vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden
hinnan tarkistaminen
Päätöshistoria
Perusturva- ja terveyslautakunta 27.9.2017 29 §
Perusturvajohtaja Mari Annika Antikainen
Sosiaalipalvelujen tukipalvelut
Krista Rönkkö ja 16 muuta valtuutettua ovat allekirjoittaneet valtuustoaloitteen 22.5.2017, jossa he toteavat, että perusturva- ja terveyslautakunnan päätös 20.12.2017 § 114, Asiakasmaksut vuonna 2017, kohta 5.1, ei ole vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden omavastuiden
osalta oikeudenmukainen. Valtuustoaloitteessaan he esittävät, että kuljetuspalveluiden käyttäjien maksut yhtenäistetään, eikä kuljetuspalveluja käyttävä
asiakas joudu maksamaan matkastaan enempää kuin tavallisen kertalipun ostaja.
Omavastuukäytännön tausta vuoteen 2016 asti
Vuoteen 2016 saakka perittiin vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaan järjestettävistä asiointi- ja virkistysmatkoista asiakkaan omavastuumaksuna julkisen liikenteen (Matkahuolto Oy) kilometrien mukaan määräytyvä
taksa. Poikkeuksena tähän oli se, että Petonen – Sorsasalo -alueella omavastuu
oli joukkoliikenteen (Kuopion Liikenne) kertamaksu kilometreistä riippumatta. Näissä molemmissa maksuperusteissa oli käytössä yölisä ja Kuopion kaupunkiliikenteen liikennöintialueella tämän lisäksi myös pyhälisä.
Waltti-liikenteen vyöhykkeiden mukaisesti määräytyvää omavastuumaksun
käyttöönottoa selvitettiin vuonna 2016. Tuolloin todettiin, että vyöhykemallissa kuljetuspalveluasiakkaat olisivat olleet epätasa-arvoisessa asemassa riippuen asuinpaikastaan. Esimerkiksi D-vyöhykkeellä asuva kuljetuspalveluasiakas
maksaisi matkastaan vähintään 4,70 euroa, vaikka hän matkustaisi vain yhden
kilometrin matkan. A-vyöhykkeellä asuva pystyisi sen sijaan matkustamaan
jopa 20 kilometrin matkan 3,30 euron omavastuulla. Lisäksi vyöhykejärjestelmässä omavastuumaksun periminen olisi sopimusautoilijoille hankala ja
vaatisi tarkkaa vyöhykerajojen seurantaa. Myös laskutuksen omavastuun seuranta Kuopion kaupungilla olisi erittäin haasteellista. Lisäksi lähikuntiin ei ole
vyöhykeperusteista maksua määritelty.
Omavastuukäytäntö vuoden 2016 alusta
Vuonna 2016 jatkettiin entistä omavastuukäytäntöä, mutta Kuopion kaupunkiliikenteen liikennöintialueeksi määriteltiin Waltti-liikenteen mukainen Avyöhyke. A-vyöhykkeellä omavastuumaksuna perittiin kertamaksu 3,30 € ki-
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lometreistä riippumatta. A-vyöhykkeellä pystyi matkustamaan 3,30 euron
omavastuulla jopa 20 km matkan, kun taas haja-asutusalueella 20 km matkan
omavastuu oli 5,50 e.
Omavastuukäytäntö 1.1.2017 alkaen
Vuoden 2017 asiakasmaksuperusteiden mukaan kaikilta vammaispalvelulain
ja sosiaalihuoltolain mukaisilta asiointi- ja virkistysmatkoilta peritään omavastuumaksuna matkahuollon kilometrien mukaan määräytyvä aikuisen tai
lapsen kertamaksu. Erillisiä yö- ja pyhälisiä ei enää peritä.
Vuoden 2017 omavastuumaksun määräytymisperuste on siten kaikille kuljetuspalveluasiakkaille tasapuolinen asuinpaikasta riippumatta. Lisäksi se on
selkeä asiakkaille, kuljettajille ja Kuopion kaupungille laskutuksen seuraamiseksi.
Asiakas voi kyytiä tilatessaan halutessaan tarkistaa omavastuumaksun suuruuden Matkojenyhdistelykeskuksesta (MYK). Kuljetuspalveluasiakkaan etu
on, että matka suoritetaan lyhintä mahdollista reittiä. Mahdollisen matkojen
yhdistelyn aiheuttama matkan pidentyminen ei nosta asiakkaan omavastuumaksua.
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 6 §:n mukaan vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 8 §:n 2 momentissa tarkoitetuista vaikeavammaisille järjestettävistä
kuljetuspalveluista voidaan periä enintään paikkakunnalla käytettävissä olevan julkisen liikenteen maksua vastaava maksu tai muu siihen verrattavissa
oleva kohtuullinen maksu, joten olemassa oleva omavastuukäytäntö on lainmukainen. Kuopiossa on sekä vammaispalvelulain että sosiaalihuoltolain mukaisilla kuljetuspalvelumatkoilla käytössä Matkahuolto Oy:n kilometripohjainen maksuperuste, eikä sitä voi pitää asiakkaalle kohtuuttomana.
Asiassa on lisäksi huomioitava, että lain nojalla sosiaalihuollon palveluista
määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin
maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä
tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Koska käytäntö
on lautakunnan päätöksellään vahvistama ja koska maksua ei voida pitää kohtuuttomana, ei asia tässä vaiheessa aiheuta enempiä toimenpiteitä.
Asiakasmaksujen lainmukaisuudesta
Valtuustoaloitteessa on otettu kantaa asiakasmaksujen lainmukaisuuteen. Sosiaali- ja terveydenhuollon maksut perustuvat lainsäädäntöön sekä kunnan
omaan harkintaan. Sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa vuosittain asiakasmaksut päätöksellään. Lautakunnan päätöksestä voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella sekä valittamalla tuomioistuimeen, jolloin tuomioistuin
ratkaisee päätöksen lainmukaisuuden.
Kulloinkin voimassa olevat sekä lautakunnan vahvistamat asiakasmaksut ovat
asiakaskohtaisen asiakasmaksupäätöksen perusteena. Kun asiakkaalle tehdään päätös häneltä perittävästä asiakasmaksusta, on asiakkaalla mahdollisuus hakea muutosta tästä häntä koskevasta asiakasmaksupäätöksestä. Tällöin
tuomioistuin ratkaisee asiakaskohtaisesti asiakasmaksun lainmukaisuuden.
Myös asiointi- ja virkistysmatkojen osalta voi asiakas hakea muutosta.
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Asiakasmaksuja määriteltäessä, kun asiaa valmistellaan lautakunnan päätettäväksi taikka asiakkaalle, otetaan huomioon voimassa oleva lainsäädäntö sekä
tuomioistuinlaitoksen sekä kanteluviranomaisten ratkaisukäytäntö. Jos kuitenkin asiakas katsoo, että päätös ei ole lainmukainen, on asiakkaalla tehokkaat oikeussuojakeinot asian oikaisemiseksi lautakunnassa tai muuttamiseksi
tuomioistuimessa. Näin ollen valtuustoaloitteessa ollut väittämä asiakasmaksujen lainmukaisuudesta ei tässä vaiheessa aiheuta enempiä toimenpiteitä.
Perusturva- ja terveyslautakunta on vahvistanut asiakasmaksut asiointi- ja
virkistysmatkojen osalta seuraavasti:
2015
5.1 Asiointi- ja virkistysmatkat
Asiakasmaksu on julkisen liikenteen kilometrien määrän mukaan määräytyvä
taksa,jonka asiakas maksaa suoraan taksiyrittäjälle (omavastuu). Kuopion
kaupunkiliikenteen liikennöintialueella asiakasmaksu on joukkoliikenteen
matkan kertamaksu.
2016
5.1 Asiointi- ja virkistysmatkat
Asiakasmaksu on julkisen liikenteen kilometrien määrän mukaan määräytyvä
aikuisen tai lapsen taksa, jonka asiakas maksaa suoraan taksiyrittäjälle (omavastuu). Kuopion kaupungin alueella (Vyöhyke A) asiakasmaksu on joukkoliikenteen aikuisen tai lapsen kertamaksu.
2017
5.1 Asiointi- ja virkistysmatkat
Asiakasmaksu on Matkahuollon kilometrien mukaan määräytyvä aikuisen tai
lapsen kertamaksu, jonka asiakas maksaa suoraan kuljettajalle (omavastuu).
Liitteet

Linja-autoliikenteen taksat (Matkahuolto Oy)
Waltti-liikenteen kertamaksut
Waltti-liikenteen vyöhykekartta

Valmistelija
Kauko Pursiainen
Tarja Hoffrén
Laura Eskanen
Lari Tiikasalo
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 3202
puh. +358 44 718 3101
puh. +358 44 718 3400
puh. +358 44 718 3120

Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta
Perusturva- ja terveyslautakunta päättää antaa yllä olevan lausunnon vastauksenaan valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Merkittiin, että jäsen Vesa Linnanmäki saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.03.
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Valvontatarkastaja Kauko Pursiainen poistui kokouksesta klo 17.20 tämän
asian käsittelyn ja päätöksen teon jälkeen.
Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan
ehdotuksen.
Kaupunginhallitus 9.10.2017 137 §

Liitteet

Päätösehdotus

4312/2017 Valtuustoaloite
4312/2017 Linja-autoliikenteen taksat (Matkahuolto Oy)
4312/2017 Waltti-liikenteen kertamaksut
4312/2017 Waltti-liikenteen vyöhykekartta
Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle saadun selvityksen tiedoksi
vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Liitteet

31
32
33
34

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

4312/2017 Valtuustoaloite
4312/2017 Linja-autoliikenteen taksat (Matkahuolto Oy)
4312/2017 Waltti-liikenteen kertamaksut
4312/2017 Waltti-liikenteen vyöhykekartta

Kaupunginvaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.
Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.
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§ 50

Asianro 8041/07.02.00/2017

Kokouksessa jätetty valtuustoaloite / Kuopio-sovelluksen kehittäminen

Valtuustoaloite 23.10.2017
Kokoomuksen valtuustoryhmä ensimmäisenä allekirjoittajana
Hanna Nevala ja 35 muuta valtuutettua:
Kuopion uuden strategiakauden visiona on ajateltu Kuopion olevan suunnannäyttäjä muille kaupungeille Suomessa sekä kansainvälisesti. Kuopio haluaa
olla ketterä kokeilija ja uudistaja sekä osallistaa kaupunkilaiset Kuopion kehittämiseen. Digitaalisten palveluiden kehittäminen ja käyttöönotto on myös
ajankohtaista.
Me allekirjoittaneet valtuutetut ehdotamme, että Kuopion tulisi kehittää oma
Kuopio-sovellus, jossa tiedotetaan tulevista tapahtumista ja hankkeista.
Hankkeita tulisi voida kommentoida ja "peukuttaa". Sovellus toimisi samalla
viestintäkanavana kuntalaisten ja viranomaisten välillä sekä helpottaisi matkailijoiden ja tuoreiden kuopiolaisten tutustumista kaupunkiin ja sen mahdollisuuksiin. Sovelluksesta tulisi olla kieliversio suomeksi sekä englanniksi.
Sovelluksessa voisi olla tapahtumakalenteri, jossa näkyisi mm. kulttuuritapahtumat, urheilutapahtumat sekä harrastusmahdollisuudet. Käyttäjän tulisi
voida valita sovelluksesta omia kiinnostuksen kohteitaan ja saada ilmoituksia
juuri oman kiinnostuksen mukaisesta aktiviteetista Kuopiossa.
Helsingin kaupungilla on Helsinki-sovellus, jonka avulla asukkaat voivat lähettää kaupungille kysymyksiä, kehitysehdotuksia ja kiitoksia. Sovelluksessa
voi lukea myös muiden lähettämää palautetta ja seurata niiden käsittelyn etenemistä. Myös Kuopio-sovelluksessa voisi olla vastaavanlainen palaute-osio.
Kuopiolla olisi mahdollisuus olla näin digitaalisten palveluiden edelläkävijä
kaupunki Suomessa ja lisätä näin kuopiolaisten, matkailijoiden sekä työmatkalaisten Kuopioon tutustumista ja kaupungin vetovoimaisuutta. Sovelluksen
käyttöönotto lisäisi ihmisten osallistumista tapahtumiin, alueen yritysten näkyvyyttä sekä yhteisöllisyyttä.
Esitämme, että Kuopion kaupunki selvittää Kuopio-sovelluksen käyttöönoton
mahdollisuudet sekä sovelluksen kehittämisen, käyttöönoton ja ylläpidon kustannukset. Selvityksessä on luontevaa huomioida ja osallistaa myös KuopioTahko Markkinointi Oy.
Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
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§ 51

Asianro 8043/00.04.01/2017

Kokouksessa jätetty valtuustoaloite / pyöräilykuntien verkostoon liittyminen

Valtuustoaloite 23.10.2017
Vihreä valtuustoryhmä ensimmäisenä allekirjoittajana Veera
Willman ja 48 muuta valtuutettua
Pyöräilykuntien verkosto ry on kuntien, valtionhallinnon, yritysten, järjestöjen ja muiden tahojen välinen yhteistyöverkosto. Verkoston päätavoite on
pyöräilyn ja kävelyn lisääminen kestävinä liikennemuotoina ja arkiliikuntana,
jotka tuottavat hyvinvointia yksilöille, yhteiskunnalle ja ympäristölle. Verkostoon kuuluu 110 jäsentahoa, joista 78 on kuntia ja kaupunkeja. Pyöräilykuntien verkoston jäsenkunnissa on noin 3,7 miljoonaa asukasta.
Kuopiossa edistetään kestävää ja viisasta liikkumista ja suunnitelmissa on
myös keskustan ja Savilahden alueen kattava kaupunkipyöräjärjestelmä. Pyöräilykuntien verkoston kautta saisimme tukea muun muassa pyöräilyverkoston kehittämiseen ja kaupunkipyörien valintaan sekä käyttöönoton ja ylläpidon järjestämiseen. Pyöräilykuntien verkosto tarjoaa tietoa ja palveluja pyöräilyn edistämiseksi. Verkoston jäsenenä Kuopio pystyy uskottavammin profiloitumaan pyöräilykunnaksi sekä määrätietoisesti edistämään ja vahvistamaan pyöräilyn asemaa houkuttelevana ja toimivana kulkumuotona.
Jäsenyyden etuja ovat muun muassa:








Verkosto järjestää koulutustilaisuuksia ja tapahtumia, joihin jäsenkuntien edustajat pääsevät osallistumaan maksutta
Kunta saa neuvontaa ja tukea pyöräilyn, kävelyn ja muun kestävän
liikkumisen edistämisessä
> esimerkiksi apua ja yhteistyötä pyöräilyn ja kävelyn kehittämissuunnitelmien tekemisessä
> kehittämispalaverit kunnan yhteyshenkilön ja verkoston edustajien
kesken
Pyöräillen Suomessa -verkkosivut ja pyörämatkailu
> Näkyvyyttä Suomen pyörämatkailun virallisilla kotisivuilla
> Tukea pyörämatkailun ja sen reittien kehittämiseen
Pyöräilykuntien verkosto ideoi ja valmistelee erilaisia kehittämishankkeita yhteistyössä ministeriöiden ja tutkimuslaitosten kanssa
> Jäsenkunnilla on parhaat mahdollisuudet päästä mukaan ja vaikuttaa hankkeiden sisältöön
Pyöräilykuntien verkoston jäsenenä kunta profiloituu hyvinvointiin ja
terveellisiin liikkumistapoihin kannustavana tulevaisuuden asuinpaikkana
> Mahdollisuus tulla valituksi Vuoden pyöräilykunnaksi

Pyöräilykuntien verkostoon kuuluvien kuntien joukossa ovat muun muassa
Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere, Jyväskylä, Oulu ja Iisalmi. Myös
Pohjois-Savon ELY-keskus on verkoston jäsen. Lisää tietoa Pyöräilykuntien
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verkostosta ja muut verkostoon kuuluvat 70 kuntaa ja kaupunkia löytyvät
Pyöräilykuntien verkoston verkkosivulta osoitteesta: www.poljin.fi.
Pyöräilykuntien verkostoon liittyminen tapahtuu ilmoittamalla siitä kirjallisesti verkoston toiminnanjohtajalle (myös sähköposti käy:
matti.hirvonen@poljin.fi). Liittymispäätöksen jälkeen kunnasta nimetään yhteyshenkilö, joka toimii edustajana verkoston suuntaan ja jolle esimerkiksi
toimitetaan kuukausittainen materiaali. Yhteyshenkilön lisäksi Poljin-lehti
postitetaan kaikille kunnan nimeämille eri hallintokuntien henkilöille, jotka
ovat pyöräilyn ja kävelyn kanssa tekemisissä. Vuoden 2017 jäsenmaksu yli
100 000 asukkaan kunnassa on 1 990 euroa.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Kuopion kaupunki liittyy Pyöräilykuntien verkostoon.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginvaltuuston valmisteltavaksi.
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Liite K kuntalain mukainen valitusosoitus (kv) (37, 39 - 43 §)
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 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 sekä

−

perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

−

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

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

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja sen mukaan kuin hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.
Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään määräajan
viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina.
Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on
tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Valitusasiakirjat toimitetaan aina omalla vastuulla. Postiin valitusasiakirjat on
jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuin voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä tuomioistuinmaksulain 2 §:n (1455/2015) oikeudenkäyntimaksun.
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Liite L kaupunginvaltuusto / valitusosoitus kaava-asiat ja rakennusjärjestys (38 ja 44 §)
Valitusoikeus ja valitusperusteet
Yleiskaavan, asemakaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevaan
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella.
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
sekä kunnan jäsen. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja muulla
viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa valitusoikeus. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä tai rakennusjärjestyksellä on vaikutuksia. Rekisteröidyllä
paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan on myös valitusoikeus.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä, päätöksen 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

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen kaikkien valitukseen oikeutettujen tietoon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi Kuopion kaupungin verkkosivuille
www.kuopio.fi/paatoksenteko. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan.

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

valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero

−

päätös, johon haetaan muutosta

−

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

−

perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
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−

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.

