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123 §
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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124 §
Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus
Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Nelli Berg-Väänänen ja
Jaakko Kosunen.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti jäsenet Nelli Berg-Väänänen ja
Jaakko Kosunen.
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§ 125

Asianro 8413/10.02.02/2016

Neulaniemen osayleiskaavaehdotus
Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut
Neulaniemen alueelle on ollut laadittavana kaavoitusohjelman mukaisesti
osayleiskaava, joka pohjautuu Kuopion seudun maakuntakaavaan. Kaavaehdotuksessa, jonka pinta-ala on noin 950 ha (vesialuetta n. 390 ha), Neulaniemen alue varataan pääosin asuinalueiksi sekä virkistys- ja suojelualueiksi.
Kaavassa määritetään rakentamisen ja liikenteen perusratkaisut, rakennettavien alueiden rajautuminen, kortteleiden tuleva käyttö sekä alueen liittyminen
muuhun kaupunkirakenteeseen. Alueelle tulee noin 6 000 asukasta.
Osayleiskaavasta tulee oikeusvaikutteinen ja se tulee vahvistuessaan kumoamaan kaava-alueen osalta kaupunginvaltuuston 11.12.2000 hyväksymän Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan. Osayleiskaava ohjaa alueen yksityiskohtaista suunnittelua.
Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen 20.3.2017. Ehdotus oli nähtävillä 28.3.–28.4.2017. Kaavaehdotuksesta saatujen lausuntojen ja muistutusten pohjalta kaavaehdotusta on tarkistettu. Tarkistukset eivät ole merkittäviä
eikä ne näin ollen aiheuta uutta nähtäville laittoa.
Esityslistan liitteenä jaetaan 23.4.2018 päivätty osayleiskaavaehdotus ja kaavaehdotuksen lausunnot ja muistutukset vastineineen.
Vaikutusten arviointi

Neulaniemen osayleiskaava mahdollistaa kaupungin omistaman Neulaniemen itäpuolisen osan rakentumisen asuinalueena. Osayleiskaavalla voidaan
vastata kasvavan kaupungin asuntotonttikysyntään tulevaisuudessa.
Osayleiskaava vastaa Kuopion kaupungin strategisiin tavoitteisiin ja on ilmastopoliittisen ohjelman mukainen. Kaava tukee myös elinkeinopoliittisia tavoitteita
Alueen rakentuminen on kokonaisvaikutuksiltaan positiivinen.

Esitys

Esitän, että kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi saadut lausunnot ja muistutukset ja hyväksyy niihin laaditut vastineet sekä hyväksyy 23.4.2018 päivätyn
osayleiskaavan ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi
oikeusvaikutteisena osayleiskaavana.

Liitteet

1
2

8413/2016 Neulaniemen osayleiskaavaehdotus 23.4.2018
8413/2016 Neulaniemen osayleiskaavan lausunnot ja muistutukset vastineineen
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Valmistelija
Sonja Tilaeus
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 5432

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen esittelee asiaa kokouksessa.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

Päätös

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen ja vs. kiinteistöjohtaja Lauri
Lytsy olivat kokouksessa kuultavina asiakohdassa. Romppanen ja Lytsy poistuivat kokouksesta kuulemisen jälkeen.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.
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§ 126

Asianro 2172/00.00.01.02/2018

Kuopion kaupungin sitoutuminen Kuopion, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin, Varkauden
kaupungin ja Siilinjärven kunnan työterveyshuoltojen yhteiseen yhtiöittämiseen
Työterveyshuollon johtaja Petri Kangasperko
Kallaveden Työterveys Liikelaitos
Lainsäädäntö asettaa velvoitteen kilpailuilla markkinoilla toimivien kunnallisten työterveyshuoltopalveluiden yhtiöittämisestä tai vetäytymisestä kilpailuilta markkinoilta 31.12.2018 mennessä (Kuntalaki 410/2015). Työterveyshuollon osalta kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvaksi toiminnaksi on laskettu terveydenhuoltolain (1326/2010) 18§:n 3 momentissa mainitut sairaanhoito- ja muut terveyspalvelut. Pohjois-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen esivalmistelun työryhmä on keväällä 2017 esittänyt yhteenvedossaan, että maakuntaan tulisi muodostaa 2019 mennessä maakunnan omistama In-House osakeyhtiö ja optiona kilpailuilla markkinoilla toimiva tytäryhtiö. Lainsäädännön velvoitteen ja Pohjois-Savon sote-työryhmän suosituksen
pohjalta on toteutettu Kuopion kaupungin omistaman Kallaveden Työterveys
liikelaitoksen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin työterveyshuollon (PSSHP)
sekä Varkauden kaupungin ja Siilinjärven kunnan työterveyshuoltojen kesken
selvitys yhteisestä työterveyshuollon palveluiden yhtiöittämisestä. Selvityksen
tekemisessä asiantuntijana on toiminut
Ernst & Young Oy.
Selvityksessä on lähdetty siitä lähtökohdasta, että kaikki nykyiset toiminnot
voidaan siirtää sellaisenaan uudelle yhtiölle / uusille yhtiöille. Tällä hetkellä
Kallaveden, Varkauden ja Siilinjärven työterveyshuollot tuottavat sekä julkisia
työterveyspalveluja että markkinaehtoisia palveluita, jonka vuoksi selvityksessä päädyttiin kahden yhtiön malliin; työterveyshuollon palvelut tarjottaisiin
jatkossa in-house yhtiön ja markkinaehtoista toimintaa harjoittavan markkinayhtiön kautta.
Selvityksessä on pidetty tarkoituksenmukaisimpana vaihtoehtona sitä, että
mukana olleiden organisaatioiden työterveyshuollon henkilöstö siirtyy liikkeen luovutuksella in-house –yhtiön palvelukseen säilyttäen siirtymähetkellä
voimassa olevat työ- tai virkasuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.
Vastaavasti markkinaehtoinen yhtiö vuokraisi in-house-yhtiöstä työvoimansa,
sillä säädösten mukaisesti markkinaehtoisessa yhtiössä ei tarvitse työterveyspalvelusta vastaavaa johtajaa lukuun ottamatta olla omaa henkilöstöä (Terveydenhuoltolaki 1326/2010). Tämä tulkinta on vahvistettu korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopäätöksessä KHO 2016:138. In-house-yhtiöstä vuokrattavan työvoiman käyttämisestä markkinaehtoisessa yhtiössä on laadittava
sopimus yhtiöiden välille.
Selvityksessä mukana olleiden organisaatioiden työterveyshuoltojen henkilöstöä on säännöllisesti informoitu yhtiöittämishankkeen esiselvityksen etenemisestä. Lisäksi Kallaveden, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin, Varkauden ja Siilinjärven työterveyshuollon henkilöstölle ja luottamusmiehille on selvitys esitelty yhteisessä tilaisuudessa 11.4.2018. Työterveyshuollon yhtiöittäminen ja
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henkilöstön siirtyminen on käsitelty myös organisaatioiden YT-toimikunnissa
(Kuopion kaupungin yhteistyötoimikunta 19.4.2018).
Selvityksessä on arvioitu mm. hankkeeseen liittyviä strategisia tekijöitä, rahoitusta ja liiketoiminnan kannattavuutta, jonka perusteella selvityksessä mukana olleiden työterveyshuollon palveluiden yhtiöittäminen on toteuttamiskelpoinen. Yhtiöittämisen eteneminen edellyttää valmistelun jatkamista ja yksityiskohtaista suunnittelua, kuten käytännön organisointia, prosessien ja tietojärjestelmien selvittämistä sekä henkilöstöön, verotukseen ja juridiikkaan liittyvien asioiden tarkentamista.
Kallaveden työterveys liikelaitoksen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin, Varkauden ja Siilinjärven työterveyshuollon yhtiöittämisen valmistelun jatkaminen edellyttää kunkin organisaation sitoutumispäätöstä huhtikuun 2018 aikana, sillä yhtiöt on tarkoitus perustaa kuluvan vuoden syksyllä. Sitoutumispäätösten jälkeen tulee laatia eri osapuolten näkemykset huomioiva osakassopimus, jossa sovitaan mm. talouteen, tavoitteisiin ja toimipaikkoihin liittyvistä asioista, sekä kirjataan menettelytapa osapuolten irtaantumisesta yhtiöstä. Lisäksi jatkovalmistelussa tulee laatia osakassopimuksen huomioiva yhtiöjärjestys. Yhtiön pääomittamisen on tarkoitus tapahtua osakepääoman sekä
lomapalkkavelkojen suhteessa.
Kallaveden työterveys liikelaitoksen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin, Varkauden ja Siilinjärven työterveyshuoltojen yhtiöittämisen toteuttaminen edellyttää myös organisaatioiden päätöstä vuoden 2018 loppuun mennessä liiketoimintojen siirtämisestä perustettaville yhtiöille.
Liitteenä jaetaan Ernst & Young/ Selvitys työterveyshuollon yhtiöittämisestä
Julkinen muilta osiltaan paitsi osio 8 ”Taloudellinen mallinnus”, sivut 46 – 54
salainen, peruste Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621)
24 § 1 mom. 20 kohta.
Esitys

Esitän, että kaupunginhallitus
1. päättää, että Kuopion kaupunki sitoutuu hankkeeseen, jossa Kuopion kaupunki, Varkauden kaupunki, Siilinjärven kunta ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri yhdessä laativat yksityiskohtaisen työterveyshuollon yhtiöittämisen toteuttamissuunnitelman yhteisen työterveyshuollon yhtiön perustamiseksi sekä neuvottelevat osakkaiden keskinäisen osakassopimuksen ja
2. toteaa, että yhtiön perustaminen tuodaan erikseen kaupunginhallituksen ja
kaupunginvaltuuston päätettäväksi sekä
3. päättää hyväksyä, että toteutusvaiheen kulut jaetaan niin, että kuluista 50
% jaetaan osapuolten työterveyshuoltojen vuoden 2017 liikevaihtojen suhteessa ja puolet jaettuna neljään osaan kullekin osapuolelle.

Liitteet

3
4

2172/2018 Työterveyden yhtiöittäminen raportti 2018 - LOPULLINEN
(osittain salainen, JulkL 24.1 § 20)
2172/2018 Vaikutusten arviointi - Työterveyshuollon yhtiöittäminen
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Valmistelija
Petri Kangasperko
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 8900

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus hyväksyy työterveyshuollon johtajan esityksen.

Päätös

Työterveyshuollon johtaja Petri Kangasperko oli kokouksessa kuultavana
asiakohdassa. Kangasperko poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.
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§ 127

Asianro 2818/00.01.00/2018

Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveyskeskuksia koskevista asiakirjamalliluonnoksista

Lausuntopyyntö 3.4.2018
Sosiaali- ja terveysministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoanne sosiaali- ja terveyskeskuksia koskevista asiakirjamalliluonnoksista. Asiakirjamallit ovat osa asiakkaan
valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annettavan lain (valinnanvapauslaki, HE 16/2018) 43 §:ssä tarkoitettua hallintopäätöstä sekä 48
§:n mukaista sopimusta.
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen projektiryhmä asetti 2.3.2017 maakuntien ja suoran valinnan sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien välisten
sopimusten ohjeistuksen ja mallisopimusten valmisteluryhmän. Tehtävänä on
valmistella yksityiskohtaisia ja perusteltuja kansallisia vakiomalleja ja ohjeistusta maakunnan ja suoran valinnan tuottajien välisiä sopimuksia varten.
Työryhmän määräaika päättyy 30.6.2018.
Nyt lausunnolle lähetettävien malliasiakirjaluonnosten tarkoituksena on tukea maakuntien työtä valinnanvapauslakiehdotuksen 42 §:n mukaisten ehtojen asettamisessa palveluntuottajille, jotka tuottavat valinnanvapauslakiehdotuksen 18 §:ssä säädettyjä sosiaali- ja terveyskeskuksen palveluja. Lisäksi
asiakirjamallit liittyvät valinnanvapauslakiehdotuksen 48 §:n mukaiseen,
maakunnan ja palveluntuottajan välillä laadittavaan sopimukseen. Malliasiakirjat on laadittu yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa.
Mallien käyttö ei ole maakunnille velvoittavaa. Maakunnat voivat halutessaan
myös muokata malleja omia tarpeitaan paremmin vastaaviksi.
Lausuntoa pyydetään seuraavista asiakirjamalliluonnoksista:
1.
2.
3.

Maakunnan tekemän Hallintopäätöksen malliehdot (luonnos);
Hallintopäätöksen liitteeksi tuleva Palvelukuvausmalli (luonnos) sekä
Palveluntuottajan ja maakunnan välillä laadittavan Sopimuksen malli
pohja (luonnos)

Hallintopäätöksen ehdot asiakirjamalli on suunniteltu niin, että mikä tahansa
maakunta voisi halutessaan ottaa sen käyttöön hyvin pienin muutoksin. Niiltä
osin kun maakunnan on tarve tarkentaa omia alueellisia käytäntöjään ja näistä nousevia vaatimuksia, asiakirjamalli viittaa palvelukuvaukseen (liite 1 ).
Palvelukuvaukseen on sisällytetty tarkempaa tietoa palvelujen sisällöistä ja
toiminnallista kuvausta sekä näistä esiin nousevia vaatimuksia. Lisäksi malliehdoissa viitataan maakunnan ja palveluntuottajan väliseen sopimukseen.
Sopimuksessa kuvataan yksittäisen palveluntuottajan ja maakunnan välillä
sovittavia asioita.
Hallintopäätöksen ehtojen, palvelukuvauksen sekä sopimuksen välinen suhde
on pyritty tekemään selkeäksi käyttämällä yhtenäistä otsikointia. Eri asia-
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kirjamalleista on siten helppo löytää samaa asiaa koskevia ehtoja. Asiakirjamallien ensimmäisellä sivulla on kuvattu kunkin asiakirjamallin lukuohje.
Lausunnonantajia pyydetään arvioimaan asiakirjakokonaisuuden hallittavuutta ja ehtojen selkeyttä. Lisäksi pyydetään arvioimaan mahdollistavatko
mallit erilaisten palveluntuottajien toimisen sosiaali- ja terveyskeskusten palveluntuottajina sekä turvaavatko ne riittävästi asiakkaan oikeuksia saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluita.
Lausunnot toteutetaan vastaamalla webropol -kyselyyn. Lausuntopalautteen
jälkeen STM järjestää asiakirjamallien jatkovalmistelua varten työpajoja, joissa käsitellään annetuissa lausunnoissa esille nostettuja asioita Lausuttavat
asiakirjaluonnokset sekä linkki webropol -kyselyyn löytyvät osoitteesta
http://alueuudistus.fi/hallintopaatos-ja-sopimus.
Vastaajia pyydetään vastaamaan kyselyyn 3.5.2018 mennessä.
Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen on valmistellut liitteenä olevan
kaupungin lausuntoluonnoksen.
Liitteet

5

2818/2018 Lausunto

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus päättää antaa asiassa liitteen mukaisen lausunnon.

Päätös

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.
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§ 128

Asianro 2571/02.02.02/2017

Maaliskuun 2018 kuukausiseuranta
Taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva
Talous- ja omistajaohjaus
Kuluvan vuoden talousarvio laadittiin 13,0 milj. euroa alijäämäiseksi. Koko
kaupungin alijäämäksi on ennusteen mukaan muodostumassa -14,5 milj. euroa ja se on talousarviota 1,6 milj. euroa huonommalla tasolla. Voidaan kuitenkin olettaa, että talousarvion ylitysriskit eivät täysimääräisesti toteudu ja
talousarviovuoden kuluessa ennuste kääntyy positiivisempaan suuntaan.
Palvelualueet laativat omasta toiminnastaan talousennusteen ja kuukausiraportti sisältää koosteen toimintakate-ennusteen keskeisistä tekijöistä.
Ennusteessa henkilöstökulut ja palvelujen ostot ovat ylittymässä, mutta tilannetta tasapainottavat toimintatuotot, valtionosuudet ja korkomenojen pieneneminen. Toukokuun alussa toteutuvien kunta-alan palkankorotusten vaikutus on arvioitu ennusteisiin, samoin erikoissairaanhoidon kustannusten arvioitu ylittyminen. Määrärahatarpeet tarkennetaan toisen osavuosikatsauksen
yhteydessä.
Työhyvinvoinnin parantamisen toimenpiteet ovat käynnissä. Kaupungin yksiköissä työhyvinvointisuunnitelmia on laadittu useita kymmeniä. Vuoden mittaan toimenpiteiden arvioidaan jo vähentävän sairauspoissaolojen määrää.
Liitteet

6

2571/2017 Kuukausiraportti

Valmistelija
Jaana Kuuva
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 2788

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus keskustelee taloustilanteesta ja merkitsee kuukausiraportin tiedoksi.

Päätös
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan tekemän päätösehdotuksen.
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Tarkastuslautakunta

46 §

§ 129

17.4.2018
Asianro 466/01.01.01.01/2018

Tarkastuspäällikön viran täyttäminen
Päätöshistoria
Tarkastuslautakunta 17.4.2018 46 §
Koulutus- ja rekrytointipäällikkö Tarja Anneli Savolainen
Työnantajapalvelu
Tarkastuslautakunta on päättänyt kokouksessaan 7.2.2018 § 15, että 1.8.2018
avoimeksi tuleva tarkastuspäällikön virka laitetaan hakuun. Viran hakuaika
oli 13.2.2018 – 13.3.2018 klo 12:00. Viran hakuilmoitus julkaistiin kaupungin
virallisilla verkkosivuilla, Kuntarekryn sivuilla ja TE- palveluiden verkkosivuilla. Lisäksi hakuilmoitus julkaistiin Savon Sanomissa ja Helsingin Sanomissa 18.2.2018.
Tarkastuspäällikkö toimii tarkastuslautakunnan alaisen hallinnon ja talouden
tarkastustoimiston päällikkönä ja kaupungin hallintosäännön 90 §:n mukaan
kaupunginvaltuusto valitsee tarkastuspäällikön tarkastuslautakunnan esityksestä. Tarkastuslautakunnan tehtävät on määritelty kuntalain 121 §:ssä ja hallintosäännön 84 §:ssä. Hallintosäännön 84 §:n mukaan tarkastuslautakunta
hyväksyy tarkastuspäällikön viran kelpoisuusvaatimukset.
Tarkastustoimiston tehtävänä on valmistella tarkastuslautakunnalle hallinnon
ja talouden tarkastukseen ja arviointiin liittyvät asiat sekä avustaa tilintarkastajaa lakisääteisen tilintarkastuksen toteuttamisessa.
Tarkastuspäällikön tehtävät on tarkemmin määritelty tarkastustoimiston toimintasäännön 2 §:ssä:
−

huolehtia tarkastuslautakunnalle määrättyjen tehtävien hoitamisesta ja
tarkastustoimiston taloudenhoidosta

−

johtaa tarkastustoimistoa ja hyväksyä tositteet

−

raportoida tarkastuslautakunnalle esiin tulleista kaupungin hallinnon ja
taloudenhoidon epäkohdista ja muista huomionarvoisista seikoista

−

sopia tilintarkastajan kanssa niistä tehtävistä, joilla tarkastustoimisto
avustaa tilintarkastajaa

−

seurata toimialansa yleistä kehitystä sekä tehdä aloitteita ja esityksiä kaupungin hallinnon ja talouden kehittämiseksi

−

suorittaa muut tarkastuslautakunnan antamat tehtävät.

Tarkastustoimiston muun henkilöstön valitsee ja tehtävistä päättää tarkastuspäällikkö.
Tarkastuslautakunta päätti 7.2.2018 § 15, että tarkastuspäällikön viran kelpoisuusvaatimuksena edellytetään tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja riittävää perehtyneisyyttä tarkastustoimeen sekä kunnallishallin-
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toon ja -talouteen. Lisäksi tarkastuslautakunta päätti, että hakijalle katsotaan
eduksi julkisen hallinnon tilintarkastajatutkinnon suorittaminen ja että viran
menestyksellinen hoitaminen edellyttää erinomaista suomen kielen taitoa sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.
Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Viran kokonaispalkka on 5.528 euroa. Virantäytössä
noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran
vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.
Tarkastuslautakunta käsitteli kokouksessaan 26.3.2018 § 37 määräaikaan
mennessä saapuneet hakemukset, joita oli 11 kappaletta. Hakemusten ja niistä
tehdyn ansiovertailun perusteella tarkastuslautakunta päätti kutsua 3 hakijaa
haastatteluun. Haastattelut pidettiin 6.4.2018. Haastattelujen lisäksi päätettiin kutsua soveltuvuusarviointiin, joka pidettiin 9.4.2018, 2 haastatelluista.
Soveltuvuusarvioinnin tuloksia kuullaan 17.4.2018 tarkastuslautakunnan kokouksessa, jossa tarkastuslautakunta tekee esityksen valittavasta henkilöstä.
Vaikutusten arviointi

-

Esitys
Liitteet

Hakijakoontiluettelo

Viiteaineisto
Valmistelija
Tarja Anneli Savolainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2221

Päätösehdotus
Puheenjohtaja
Tarkastuslautakunta päättää tehdä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esityksen tarkastuspäällikön valinnasta.

Päätös

Kuopion kaupungin tarkastuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja
edelleen Kuopion kaupunginvaltuustolle tarkastuspäällikön virkaan valittavaksi hallintotieteiden maisteri Aleksi Paananen. Hakemusasiakirjojen, niistä
laaditun ansiovertailun, haastattelujen ja henkilöarvioinnin muodostaman
kokonaisarvioinnin perusteella tarkastuslautakunta yksimielisesti katsoi, että
ottaen huomioon virkaan kuuluvat tehtävät ja viran edellyttämä muodollinen
pätevyys, työkokemus sekä muut valintakriteerit, Aleksi Paananen täyttää
parhaiten kelpoisuusehdot. Hänellä on koulutuksensa ja työkokemuksensa
kautta hankittu riittävä perehtyneisyys tarkastustoimeen ja kunnallishallintoon ja – talouteen.
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Aleksi Paanasella on erinomaiset vuorovaikutus- ja viestintätaidot. Hän on
toimintatavoiltaan aloitteellinen ja asiakaslähtöisesti aikaansaava. Hänellä on
riittävät organisointi- ja verkostoitumistaidot ja kyky kokonaisuuksien hallintaan.
Virkaa täytettäessä on huomioon otettu Perustuslain 125.2 § mukaiset yleiset
nimitysperusteet (kyky, taito ja koeteltu kansalaiskunto).
Materiaalit; hakemusasiakirjat, haastattelurunko ja muut rekrytointiasiakirjat
ovat olleet nähtävissä kokouksessa kaikilla lautakunnan jäsenillä.
Tarkastuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että
1.

Kuopion kaupungin tarkastustoimen tarkastuspäälliköksi valitaan Aleksi
Paananen 1.8.2018 alkaen.

2.

virkasuhteessa noudatetaan kuuden(6) kuukauden koeaikaa (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 8§), joka alkaa virantoimituksen aloittamisesta
lukien.

3.

Tarkastuspäällikön virkaan sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta.

4.

Tarkastuspäällikön virkaan ei sovelleta työaikalakia (Työaikalaki 1.luku,
2§, kohta 1).

5.

Tarkastuspäällikkö on johtavassa asemassa oleva viranhaltija.

6.

Tarkastuspäällikön viran kokonaispalkaksi vahvistetaan 5.528 €/kk. Kokonaispalkkaan maksetaan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset yleiskorotukset ja vastaavat korotukset.

7.

Valinta on ehdollinen ja virkaan valitun tulee esittää ennen valinnan
vahvistamista hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Kaupunginjohtaja valtuutetaan tekemään virkavaalin vahvistamispäätös.

Soveltuvuusarviointien tulokset ja hakemusasiakirjat ovat valtuutettujen
nähtävänä erikseen sovittaessa työnantajapalvelussa ennen valtuuston
14.5.2018 pidettävää kokousta. (Lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 6 luvun 24.1 §:n 29 kohdan mukaisesti soveltuvuusarviointien
tulokset sisältävät salassa pidettävää tietoa.) Lisätietoja asiasta antaa työnantajapalvelusta koulutus- ja rekrytointipäällikkö Tarja Savolainen
(tarja.anneli.savolainen@kuopio.fi ; p. +358 44 718 2221).
Kokouksessa on nähtävillä hakijoiden hakemukset, niistä tehty ansiovertailu
ja muut rekrytointiasiakirjat.
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Vaikutusten arviointi

-

Liitteet

7

466/2018 Hakijakoontiluettelo

Valmistelija
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 2221

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti, että:
1. Kuopion kaupungin tarkastustoimen tarkastuspäälliköksi valitaan Aleksi
Paananen 1.8.2018 alkaen.
2. virkasuhteessa noudatetaan kuuden(6) kuukauden koeaikaa (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 8§), joka alkaa virantoimituksen aloittamisesta lukien.
3. Tarkastuspäällikön virkaan sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta.
4. Tarkastuspäällikön virkaan ei sovelleta työaikalakia (Työaikalaki 1.luku, 2§,
kohta 1).
5. Tarkastuspäällikkö on johtavassa asemassa oleva viranhaltija.
6. Tarkastuspäällikön viran kokonaispalkaksi vahvistetaan 5.528 €/kk. Kokonaispalkkaan maksetaan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset yleiskorotukset ja vastaavat korotukset.
7. Valinta on ehdollinen ja virkaan valitun tulee esittää ennen valinnan vahvistamista hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Kaupunginjohtaja valtuutetaan tekemään virkavaalin vahvistamispäätös.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.
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§ 130

Asianro 3214/00.00.01.00/2018

Eronpyyntö Pohjois-Savon käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä / Mikko Nenonen
Kaupunginvaltuusto valitsi 12.6.2017 Mikko Nenosen käräjäoikeuden lautamieheksi. Mikko Nenonen on pyytänyt eroa Pohjois-Savon käräjäoikeuden
lautamiehen tehtävästä 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

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
myöntää Mikko Nenoselle eron Pohjois-Savon käräjäoikeuden lautamiehen
tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden lautamiehen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.
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Kaupunginhallitus

120 §

§ 131

16.4.2018
Asianro 8807/00.04.02/2017

Lausunto valtuustoaloitteeseen koskien yhteistyötä yritysten kanssa yritysvaikutusten arvioinnissa
Valtuustoaloite 20.11.2017
Vihreä valtuustoryhmä ensimmäisenä allekirjoittajana Marja Berg
ja 25 muuta valtuutettua
Kuopiossa yritysvaikutusten arviointi otettiin käyttöön v. 2011. Yritysvaikutusten arviointi on jo luonteva osa päätöksentekoa. Yritysvaikutusten arviointia tehdään päätösprosessissa ensisijaisesti valmistelijan tai valmistelijoiden
toimesta. Yritysvaikutukset ovat merkittäviä mm kaupungin kaavoituksessa.
Yritystoiminnan osalta on myös oleellista, että yrityksen toimintamahdollisuudet säilyvät mm katujen kunnostuksessa yms. jolloin yrityksen saavutettavuus luonnollisesti heikkenee väliaikaisesti.
Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että Kuopion kaupungin
päätöksentekoon liittyvää yritysvaikutuksien arviointia tehostetaan lisäämällä
yhteistyötä yrittäjäjärjestöjen ja etenkin kuopiolaisten yrittäjien kanssa. Tähän on hyvät mahdollisuudet jo olemassa olevien verkostojen kautta, mm. tekemällä enenevästi yhteistyötä Kuopion Yrittäjien, Kuopion Kauppakamarin
ja Nuorkauppakamarin kanssa, joiden jäsenistöön kuuluu eri liiketoimintasektorien yrittäjiä ja erikokoisia yrityksiä.
Kuopion kaupungin johto ja yrittäjäjärjestöt tapaavat säännöllisesti ja vuorovaikutus on kehittynyt. Yrittäjäjärjestöt voivat toimia tiedottajina yrityksiin
päin valmistelussa olevista asioista ja hakea jäsenistöstään yrityksiä, jotka
tarvittaessa yksin tai työryhmänä muodostaisivat kannanottoja yritysten näkökulmista valmistelussa oleviin asioihin. Näin ollen päätöksenteon kohteen
olevien yrittäjien mielipiteet ja kehittämisehdotukset saataisiin menettelyllä
paremmin kuuluviin kaupungin päätöksentekoon, mikä lopulta tukisi yritysten toimintaedellytyksiä Kuopiossa. Samalla virkamieskunnan yhteydet Kuopiossa toimiviin yrityksiin edelleen paranisivat.
Yritysvaikutusten arviointia Kuopion kaupungin ja yritysten sekä yritysjärjestöjen yhteistyössä voitaisiin kehittää ns. kokeilukulttuurina ja hakea kokemusten myötä parasta ratkaisua siihen, että millainen yhteistyömalli ja menettelytapa sopisivat parhaiten yritysvaikutusten arviointiin Kuopion kaupungissa.
Lausunto 9.4.2018
Elinkeinojohtaja Jukka Pitkänen
Yrityspalvelu
Yhteistyö yritysten kanssa yritysvaikutusten arvioinnissa
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26 valtuutettua ovat 20.11.2017 tehneet valtuustoaloitteen yritysvaikutusten
arvioinnin tehostamisesta kaupungin päätöksenteossa lisäämällä yhteistyötä
yrittäjäjärjestöjen ja etenkin kuopiolaisten yrittäjien kanssa.
Kuten aloitteessa todetaan, yritysvaikutusten arviointi ja laajemmin yritysten
tarpeiden tunnistaminen on osa Kuopion kaupungin päätöksenteon valmistelua. Lähtökohtaisesti päätöksen valmistelijan tehtävä on huolehtia siitä, että
yritysvaikutusten arviointi tehdään. Mikäli vaikutuksen piirissä olevat yritykset ovat selkeästi rajattavissa, on suositeltavaa keskustella suoraan ko. yritysten kanssa. Vaikutuksiltaan laajoissa hankkeissa on uusimpana otettu käyttöön torin alla oleva Kohtaamo, jossa esitellään mm. kaupunkikehityshankkeita valmistelijoiden toimesta. Kuntalaisilla ja yrittäjillä on mahdollisuus antaa Kohtaamossa valmistelijoille suoraa palautetta. Kaupungin sähköinen palautejärjestelmä on myös yritysten käytössä.
Yritysvaikutusten arviointi on nähtävä osana kaupungin strategian toteuttamista, jossa yritystoiminnan kasvu ja uusiutuminen ovat keskeisimpiä tavoitteita. Uusimmassa strategiaprosessissa oli tiivis vuoropuhelu yrittäjäjärjestöjen ja kauppakamarin kanssa erilaisine tapaamisineen ja kyselyineen. Voidaan
todeta, että näillä oli merkittävä vaikutus strategian sisältöön, vrt 200 000
asukasta vuonna 2040.
Kuntien Imago 2017-tutkimuksessa, jonka toteutti Taloustutkimus, kartoitettiin elinkeinoelämän mielipiteitä kunnista. Kuopio nousi kokonaisarvioinnissa toiselle sijalle edellisvuoden kahdeksannelta sijalta. Suurten kaupunkien
joukossa Kuopio oli paras. Kuopio oli suurista kaupungeista ykkönen mm.
elinkeinoelämän arvioidessa, kuinka hyvin kunnan virkamiehiin saa yhteyden.
Myönteiseen kehitykseen ovat vaikuttaneet useat tekijät. Yrittäjyyden merkitys sisäistetään entistä paremmin niin luottamusmiesten, virkamiesjohdon
kuin valmistelijoidenkin keskuudessa. Päätöksenteon valmisteluprosesseja
on kehitetty siten, että yritysnäkökulman esille nostamiseen on useita foorumeita. Esimerkiksi kaupunkiympäristön palvelualueella tällaisia foorumeita
ovat kaavoitukseen liittyvät useat kokoukset, joihin kutsutaan asianosaisia,
myös yrityksiä. Kaavoituksen etenemisen yhteydessä on useita mahdollisuuksia antaa myös lausuntoja.
Joka toinen viikko kokoontuvassa hankeryhmässä, jossa on edustettuna asiantuntijoita eri yksiköistä, käydään läpi valmistelussa olevia asioita. Yrityspalvelulla on mahdollisuus näissä tapaamisissa ottaa esille niin yrityskohtaisia
kuin myös laajemmin yritysten toimintaympäristöön liittyviä kysymyksiä.
Esimerkkinä mainittakoon valtuustoaloitteessakin esille nostettu katujen
kunnostamiseen liittyvä tilapäinen saavutettavuuden heikkeneminen. Mm.
Niiralankadun ja Kauppakadun saneerausta kesällä 2018 käsiteltiin hankeryhmässä ja sovittiin toimenpiteistä, joilla tiedottamista lisätään hyödyntämällä niin Kuopion yrittäjät ry:n kuin myös yrityspalvelun omia tiedotuskanavia.
Yrityspalvelulla ja kaupungin johdolla on tiiviit ja luontevat yhteydet kaupungin alueella toimiviin yrittäjäjärjestöihin ja Kauppakamariin. Yrityspalvelun
yksi keskeisimmistä tehtävistä on pitää yhteyttä myös suoraan yrityksiin. Yrityspalvelu on linkki kaupungin palveluihin. Yhteydenpito on luontevaa ja kaksisuuntaista.
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Viime vuosien aikana on toteutettu useita toimenpiteitä, jotka ovat saaneet alkunsa yrittäjäjärjestöjen ja kaupungin välisestä vuoropuhelusta. Esimerkiksi
toritoiminnot on siirretty keskustan kehittämisyhdistyksen vastuulle. Pienten
yritysten neuvontapalvelujen parantamiseksi on yrityspalvelun neuvontaresursseja lisätty ja käynnistetty YritysKuopio-verkoston toiminta, jossa Kuopion yrittäjät on mukana. Kaupunki rahoittaa osaltaan useita yrittäjäjärjestön
toteuttamia hankkeita, esimerkkinä yritysten omistajanvaihdosten edistämiseen liittyvä hanke. Kaupungin työllisyysyksikkö auttaa pienyrittäjiä ensimmäisen vieraan työntekijän palkkaamisessa. Myös Kuopio Tahko Markkinointi Oy:ssä yrittäjät ovat avainasemassa.
Yritysvaikutusten arviointimenettelyjä osana päätöksentekoa on syytä koko
ajan kehittää ja oppia myös epäonnistumisista. Strategian mukaisesti Kuopion
kaupunki on avoin erilaisille aloitteille ja kokeiluille myös yritysvaikutusten
arvioinnin kehittämisessä. Tiiviillä yhteistyöllä yrittäjäjärjestöjen ja yritysten
kanssa Kuopiolla on hyvät edellytykset myös näiltä osin vahvistaa asemaansa
vetovoimaisena ja yritysystävällisenä yritysten sijaintipaikkana.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle saadun selvityksen tiedoksi
vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.
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§ 132

Asianro 3347/02.05.06/2018

Takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Kuopion Koulutiloille
Va. talousjohtaja Pauliina Pietikäinen
Talous- ja omistajaohjaus
Kiinteistö Oy Kuopion koulutilat on Kuopion kaupungin täysin omistama osakeyhtiö. Yhtiö ylläpitää omistamiaan koulu- ja päiväkotirakennuksia.
Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat on kääntynyt Kuopion kaupungin puoleen
hakien 80 prosentin omavelkaista takausta 17.000.000 euron lainalle, jolla
rahoitetaan Hiltulanlahden koulu- ja päiväkotikiinteistö. Laina-aika on 25
vuotta rakentamisen jälkeen ja laina on kilpailutettu yhteistyössä Kuopion
kaupungin talous- ja omistajaohjausyksikön kanssa.
Kiinteistö Oy Koulutilojen vastuiden vakuudeksi kaupungin antamia takauksia on 31.12.2017 tilanteessa ollut voimassa yhteensä noin 57,9 M€. Kiinteistö
Oy Koulutilojen taseen loppusumma 31.12.2017 tilinpäätöksen mukaan oli
noin 59 M€.
Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä takaus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Takausta ei
myöskään saa myöntää, mikäli siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski.
Edelleen samaisen säädöksen mukaan kunnan edut tulee turvata riittävän
kattavilla vastavakuuksilla.
Taattava rahoitus on määrältään pieni verrattuna kaupungin vuosittaisiin
menoihin ja investointeihin. Vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaisiin toimintamenoihin suhteutettuna sen määrä on vain noin 2 % toimintamenoista. Takauksen myöntämisen jälkeen kaupungin takausvastuiden määrä yhtiön velvoitteista on 9,5 % kaupungin vuoden 2017 toimintamenoihin suhteutettuna.
Esitettävään takaukseen liittyvän vastuun toteutuminen täysimääräisenäkään
ei vaaranna kaupungin kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat vuokraa omistamiaan rakennuksia Kuopion
kaupungille, joten yhtiön tulot ovat kaupungilta lähtöisin. Vaikka takauksen
kohteena olevan lainan määrän vähäisyys huomioiden sille ei ole tarkoituksenmukaista myöskään edellyttää vastavakuuksia Kiinteistö Oy Kuopion Koulutiloilta, takaukseen ei voida katsoa sisältyvän kuntalain tarkoittamaa merkittävää taloudellista riskiä.
Kuntalain 129 §:n 2 momentin mukaan kunta voi myöntää takauksen kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta,
jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin.
Kiinteistö Oy Kuopion koulutilat ei ole valtiontukisäännösten tarkoittamalla
tavalla taloudellisissa vaikeuksissa.
Lainan lopullinen korko määräytyy nostoajankohdan korkotason mukaan.

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

11/2018

23 (27)
132 §

23.04.2018

Vaikutusten arviointi

Esitys on ilmastovaikutuksiltaan neutraali.

Esitys

Esitän, että Kuopion kaupunki myöntää omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy
Kuopion Koulutiloille seuraavin ehdoin:

Liitteet

-

80%:n omavelkainen takaus annetaan pääomaltaan enintään
17.000.000 euron suuruisen, Hiltulanlahden koulua ja päiväkotia
koskevan rakennushankkeen edellyttämän lainan ja sen korkojen,
viivästyskorkojen sekä lainanhoito- ja perimiskulujen suorittamisen vakuudeksi

-

takauksen kohteena olevan velan laina-aika on enintään 25 vuotta
rahoituksen viimeisen erän nostamisesta lukien

-

kaupunginhallitus valtuutetaan päättämään takauksen lopullisesta
myöntämisestä, sen tarkemmista takausehdoista sekä vahvistamaan takauksesta perittävän takausprovision, joka määräytyy
kaupungin takaaman lainan ja yrityksen omien vakuuksien mukaisen lainan korkomarginaalien erotuksena. Tällöin lainan korko määräytyy täysin markkinaehtoisesti eikä se sisällä laskennalista valtiontukea.
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Valmistelija
Pauliina Pietikäinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 2161

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle va. talousjohtajan esityksen
hyväksyttäväksi.

Päätös

Kaupunginjohtaja poisti asian esityslistalta.

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

11/2018

24 (27)
133 §

23.04.2018

§ 133

Asianro 9856/00.02.01/2017

Kh:n tiedonantoja
Kh:lle saapuneet kirjeet yms.:
5398/2016

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 11.4.2018 (dnro 01684/16/4111) valitukseen Kuopion kaupunginhallituksen päätöksestä 18.7.2016 § 220, jossa kaupunginhallitus on myöntänyt poikkeamisluvan loma-asunnon, saunan ja talousrakennusten rakentamiseksi. Hallinto-oikeus on kumonnut päätöksen ja
hylännyt hakemuksen. Jälj. maaomaisuuden hallintapalvelut.

1352/2018

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 13.4.2018 (dnro 00714/18/2299) valitukseen Kuopion kaupunkirakennelautakunnan päätöksestä 28.2.2018 § 45,
jossa kaupunkirakennelautakunta on päättänyt vuokrata tontin 297-32-152-1
(Pitkäsiima 2) Attendo Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun tai Attendo Oy:n
määräämän yhtiön lukuun. Hallinto-oikeus ei tutki valitusta. Jälj. maaomaisuuden hallintapalvelut.

5523/2016

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 16.4.2018 (dnro 01872/16/4111) valitukseen Kuopion kaupunginhallituksen päätöksestä 22.8.2016 § 247, jossa on
haettu poikkeamislupaa 160 kerrosneliömetrin suuruisenomakotitalon ja 140
kerrosneliömetrin suuruisen talousrakennuksen rakentamiseksi yleiskaavan
M-2 –alueelle Kuopion kaupungissa sijaitsevalle tilalle Aurinkoniemi 297418-2-90.
Hallinto-oikeus on hylännyt vaatimuksen katselmuksen järjestämisestä ja
valituksen. Jälj. maaomaisuuden hallintapalvelut.

9020/2017

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 17.4.2018 (Kuopion kansalaisopiston
vuoden 2018 valtionosuuden suoritemääräpäätöksen oikaisu).
Kuopion kaupunki on hakenut oikaisua Opetus- ja kulttuuriministeriön tekemään päätökseen 16.11.2017, joka koskee kansalaisopistojen vuoden 2018 valtionosuuden perusteena käytettävien opetustuntien määrän vahvistamista ja
opetustuntien yksikköhinnan määräämistä.

3255/2018

Kaupunginhallitus nimesi kokouksessaan 15.9.2014 WHO:n Healthy Cities
verkostoimintaan kaudelle 2014-2018 edustajakseen Leila Savolaisen ja varaedustajaksi Irja Sokan. Leila Savolainen edustaa Kuopiota nimettynä verkoston edustajana WHO:n Healthy Cities Belfastin kansainvälisessä konferenssissa Belfastissa 1.-4.10.2018.

5508/2017

Vuonna 2018 mahdollisesti toimitettavat maakuntavaalit: äänestyspaikkojen
määräämine ja niistä ilmoittaminen, vaalimateriaali, vaalitietojärjestelmän
käyttö ym. Jälj. Vesa Toivanen.

9856/2017-41

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen kokouksen pöytäkirja
16.4.2018. Jälj. talous- ja omistajaohjaus.

9856/2017-43

Hallituksen pöytäkirja 14.2.2018 / Vaalijalan kuntayhtymä.

Kuopion kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus

11/2018

25 (27)
133 §

23.04.2018

Seuraavat pöytäkirjajäljennökset:
- kaupunginjohtajan päätöskokous 6/10.4.2018,
- hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 4/18.4.2018
- Kuopio Tanssii ja Soi ry:n sääntömääräisen kevätkokouksen 2018 pöytäkirja /19.4.2018 ja tilinpäätös.
Seuraavat elinvoima- ja konsernipalvelujen viranhaltijoiden päätökset
9.-15.4.2018:
Asiakirjan nro Päätöksentekijä
§ / vuosi
3034/2018-1 Apulaiskaupunginjohtaja ptp 8 § / 2018
389/2018-13 Apulaiskaupunginjohtaja ptp 7 § / 2018

3053/2018-2

Henkilöstöjohtaja

2969/2018-1

Kaupunginarkkitehti

1366/2018-5

Lakimies

Päätösehdotus

Päätöspvm Otsikko
10.4.2018 Sovellusasiantuntijan tehtävään valinta
9.4.2018 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden täyttöluvat vuonna 2018 / johtoryhmä 3.4.2018
99 § / 2018 12.4.2018 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen
korottaminen (lisävastuupalkkio)/tietohallintoasiantuntija ja sovellusasiantuntija
1 § / 2018
9.4.2018 Kasarmipuiston peruskunnostussuunnittelun hankinta
9 § / 2018
10.4.2018 Vahingonkorvaushakemus / auton vaurioituminen

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi ja päättää, etteivät ne
anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja ettei edellä mainituissa pöytäkirjoissa olevia päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

11/2018

26 (27)
134 §

23.04.2018

§ 134

Asianro 852/01.01.01.01/2018

Kaupunkiympäristön apulaiskaupunginjohtajan virantäyttö
Kaupunkiympäristön palvelualueesta vastaavan apulaiskaupunginjohtajan
virka tuli avoimeksi, kun vastaava viranhaltija valittiin Kuopion kaupunginjohtajan virkaan 1.2.2018 alkaen.
Viran kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Eduksi katsotaan hyvä käytännön kunnallishallinnon tuntemus.
Hallintosäännön 6 luvun 55 §:n mukaan kaupunginvaltuusto päättää apulaiskaupunginjohtajan palvelukseen ottamisesta.
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 29.1.2018 42§ laittaa kaupunkiympäristöstä vastaavan apulaiskaupunginjohtajan viran avoimeen hakuun ja nimesi viran täyttöä valmistelevaan haastatteluryhmään kaupunginhallituksen
ja kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtajan, kaupunginjohtajan sekä henkilöstöjohtajan.
Virka oli haettavana ajalla 30.1. – 28.2.2018 klo 12. Määräaikaan mennessä
virkaan saapui 17 hakemusta. Hakemusten ja niistä tehdyn ansiovertailun perusteella haastatteluun kutsuttiin 5 hakijaa. Lisäksi kolmelle haastatelluista
tehtiin henkilöarviointi.
Apulaiskaupunginjohtajan valintapäätöksen tulee perustua kokonaisarviointiin hakijoiden soveltuvuudesta virkaan. Valinta on ehdollinen siihen saakka,
kunnes virkaan valittu on esittänyt lääkärintodistuksen terveydentilastaan.
Soveltuvuusarviointien tulokset ja hakemusasiakirjat ovat valtuutettujen nähtävänä erikseen sovittaessa työnantajapalvelussa ennen valtuuston 14.5.2018
pidettävää kokousta. (Lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999
6 luvun 24.1 §:n 29 kohdan mukaisesti soveltuvuusarviointien tulokset sisältävät salassa pidettävää tietoa.) Lisätietoja asiasta antaa työnantajapalvelusta
koulutus- ja rekrytointipäällikkö Tarja Savolainen
(tarja.anneli.savolainen@kuopio.fi ; p. +358 44 718 2221).
Kokouksessa on nähtävillä hakijoiden hakemukset, niistä tehty ansiovertailu
ja muut rekrytointiasiakirjat.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja avaa rekrytointiprosessia kokouksessa.
Esityslistan liitteenä jaetaan hakuilmoitus ja hakijakoontiluettelo.
Liitteet

9
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852/2018 Apulaiskaupunginjohtajan viran hakuilmoitus
852/2018 Hakijakoontiluettelo

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

11/2018

27 (27)
134 §

23.04.2018

Päätösehdotus
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että
1. kaupunginvaltuusto suorittaa kaupunkiympäristön apulaiskaupunginjohtajan vaalin,
2. viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa ja
3. virkaan valitun tulee toimittaa 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan.
Päätös

Merkittiin, että vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen poistui kokouksesta
esteellisenä (osallisuusjäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Markkinointijohtaja Kirsi Soininen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn
aikana.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

