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Pekka Vähäkangas, apulaiskaupunginjohtaja
Jari Saarinen, vs. apulaiskaupunginjohtaja
Jari Kyllönen, vs. apulaiskaupunginjohtaja
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Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä
Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteko 15.5.2018 ja §:n 147 osalta 28.5.2018.

Heikki Vienola
pöytäkirjanpitäjä
Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi
tehdä §:ien 135-140, 142 ja 146 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Muutosta ei voi hakea valittamalla §:iin 141, 143-145 ja 147 koska päätöksestä
voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet §:ien 141, 143-145 ja 147 osalta
liite A
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Käsitellyt asiat
Nro

§

Liite/
viite*

1

135 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4

2

136 §

Pöytäkirjantarkastajat

5

3

137 §

1*

Jäähallin rakennusaikaisen ylläpitojakson käyttöönotto

6

4

138 §

2

Työkyvyn tuen toimintamalli

8

5

139 §

3

Hyvä käytös kuuluu kaikille, ohje häirinnän ja muun epäasiallisen
käyttäytymisen ehkäisyyn ja käsittelyyn työpaikalla

10

6

140 §

4

Sisäilmaryhmän katsaus vuodelta 2017 ja selvitys käytettävistä väistötiloista sisäilmaongelmissa

12

7

141 §

5*

Takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Kuopion Koulutiloille

14

8
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Kuopion kaupungin lausunto jätehuollon palvelutasoluonnoksesta /
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16
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20
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144 §
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22
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Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntakokous 9.5.2018

23

12

146 §

Kh:n tiedonantoja

24
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27
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135 §
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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136 §
Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus
Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Pekka Kantanen ja
Erkki Virtanen.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti jäsenet Pekka Kantanen ja
Erkki Virtanen.
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§ 137

Asianro 4487/02.08.00.01/2016

Jäähallin rakennusaikaisen ylläpitojakson käyttöönotto
Toimitilajohtaja Hannu Väänänen
Tilakeskuksen toimitilajohtaminen
Kuopion kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uima- ja jäähallihankkeen sopimuskokonaisuuden § 55/ 20.11.2017. Sopimuksen allekirjoitus tapahtui
21.12.2017. Hankkeen puitesopimuksen lisäksi allekirjoitettiin myös hankkeen
kiinteistöleasingrahoitusta koskevat sopimukset. Sopimuskokonaisuuteen sisältyy tilaajan (Kuopion kaupunki), palveluntuottajan (YIT Oyj/ Caverion
Suomi Oy) ja rahoittajan (SEB Leasing Oy) kanssa solmittu kolmikantasopimus, jossa sovitaan osapuolten keskeiset oikeudet ja velvoitteet.
Uima- ja jäähallihanke (Kuntolaakso) käsittää uuden uimahallin rakentamisen, pysäköintilaitoksen rakentamisen ja jäähallin laajennus- ja perusparannustyön. Hanke rakentuu investointijaksosta, ylläpitojaksosta ja kohteen luovutuksesta.
Edellä mainittujen jaksojen aikataulu ja sisältö on hankkeen kolmen kohteen
osalta määritetty sopimuskokonaisuudessa kohdekohtaisilla urakka- ja ylläpitosopimuksilla. Investointijaksolla palveluntuottaja vastaa perusparannuksen
suunnittelusta ja toteuttamisesta urakkasopimuksen ehtojen mukaisesti. Ylläpitojaksolla palveluntuottaja on velvollinen tuottamaan tilaajalle kohteen ylläpitosopimuksen mukaiset palvelut ja täyttämään muut kohteen ylläpitopitosopimuksessa palveluntuottajalle asetetut velvoitteet ja vastuut.
Kaikkien kolmen kohteen investointijakso on alkanut puitesopimuksen voimaantulon jälkeen joulukuussa 2017. Jäähallin investointijakson on arvioitu
päättyvän 31.8.2019 jolloin kohde vastaanotetaan ja käyttöönotetaan. Jäähallin 1.9.2019 alkavan ylläpitojakson (noin 20 vuotta) palveluiden tuottaminen
on määritetty hankkeen puitesopimuksessa ja sen liitteenä olevassa ylläpitosopimuksessa.
Jäähallin rakentaminen on aloitettu ja halli sulkeutui käyttäjiltä 23.4.2018
kesäkauden ajaksi. Jäähallin kiinteistöpalvelusopimukset ovat päättyneet
30.4.2018. Investointijakson (perusparannuksen) aikana 31.8.2019 saakka
jäähalli tulee olemaan kuitenkin osittaisessa käytössä ja käytön tarvitsemat ylläpitopalvelut tulee tuottaa kevennettynä myös investointijaksolla.
Jäähallin investointijakson rakentamisaikaisen urakkasopimuksen lisäksi on
tarpeellista tehdä lisäsopimus kevennetystä ylläpidosta (kiinteistöpalvelu ja
laitoshuolto) YIT Oyj/ Caverion Suomi Oy:n kanssa. Kyseessä on rakentamisaikaan liittyvä sopimus. Pääasiallinen hankinta kevennetylle ylläpitovaiheelle
on rakentaminen eikä kevennetyn ylläpidon palveluhankintaa tarvitse kilpailuttaa erillisenä hankintana vaan se on koko hankintasopimuskokonaisuuden
alkuperäiseen tarjouspyyntöön kuuluva asia.
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Sopimus jäähallin kevennetylle ylläpitojaksolle sisältää isännöinnin / manageerauksen, kiinteistönhoitopalvelut, ulkoalueet ja siivouksen. Sopimusaika
on 1.9.2019 saakka ja palvelumaksu 57 535 euroa /kk (alv 0 %).

Esitys

Esitän, että kaupunginhallitus hyväksyy sopimuksen jäähallin kevennetyn
olosuhdevaatimuksen ylläpitojaksolle YIT Oyj/Caverion Suomi Oy:n kanssa ja
valtuuttaa Kuopion Tilakeskuksen toimitilajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Liitteet

1

4487/2016 Sopimusluonnos (luottamuksellinen)

Valmistelija
Hannu Kosunen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 5132

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus hyväksyy toimitilajohtajan esityksen.

Päätös

Merkittiin, että asiakohta käsiteltiin välittömästi asiakohdan 13 käsittelyn
jälkeen.
Toimitilajohtaja Hannu Väänänen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa.
Väänänen poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.
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Kaupungin yhteistyötoimikunta

18 §

19.4.2018

§ 138

Asianro 3077/01.04.01/2018

Työkyvyn tuen toimintamalli
Päätöshistoria
Kaupungin yhteistyötoimikunta 19.4.2018 18 §
Henkilöstöjohtaja Terttu Ruotsalainen
Työnantajapalvelu
Työkyvyn tuen toimintamalli – varhaisesta tuesta paluun tukeen korvaa Aktiivisen aikaisen tuen toimintamallin.
Uutta toimintamallia on valmisteltu yhdessä työsuojeluvaltuutettujen ja pääluottamusmiesten kanssa. Uudessa mallissa ei puhuta enää uudelleensijoituksesta vaan soveltuvasta työstä. Esimiehen rooli työkykyongelmien ratkaisijana
korostuu aiempaa enemmän ja hänellä on velvollisuus puuttua ongelmiin
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Työterveyshuollon roolia sekä työntekijän että esimiehen tukena korostetaan myös jo alkuvaiheessa. Esimiehellä
on velvollisuus tehdä työjärjestelyjä tai etsiä tarvittaessa soveltuvaa työtä toisesta yksiköstä ensisijaisesti omalta palvelualueelta. Uuden työn etsimisessä
hän voi hyödyntää omaa esimiesverkostoaan ja tehdä yhteistyötä palvelussuhdeasiantuntijan kanssa.
Soveltuvaan tehtävään siirrytään yleensä työkokeilun kautta ja hyödynnetään
ensisijaisesti Kevan ammatillisen kuntoutuksen työkokeilua. Tarvittaessa voidaan käyttää myös kaupungin työkokeilumäärärahaa.
Esitys
Liitteet

Työkyvyn tuen toimintamalli.pdf

Viiteaineisto
Valmistelija
Tuula Ulmanen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 2235

Henkilöstöjohtaja Terttu Ruotsalainen
Kaupungin yhteistyötoimikunta merkitsee asian tiedoksi ja toteaa, että asia on
käsitelty yhteistoiminnallisesti.
Kaupungin yhteistyötoimikunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy ohjeen ja päättää sen voimaantuloajankohdasta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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3077/2018 Työkyvyn tuen toimintamalli

Henkilöstöjohtaja Terttu Ruotsalainen esittelee asiaa kokouksessa.
Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus hyväksyy toimintamalliohjeen ja päättää, että se astuu
voimaan 14.5.2018.

Päätös

Henkilöstöjohtaja Terttu Ruotsalainen ja työsuojelupäällikkö Anu Tiikasalo
olivat kokouksessa kuultavina asiakohdassa.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.
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17 §
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§ 139

Asianro 3072/01.04.01/2018

Hyvä käytös kuuluu kaikille, ohje häirinnän ja muun epäasiallisen käyttäytymisen ehkäisyyn ja käsittelyyn työpaikalla
Päätöshistoria
Kaupungin yhteistyötoimikunta 19.4.2018 17 §
Henkilöstöjohtaja Terttu Ruotsalainen
Työnantajapalvelu
Ohje on tehty esimiesten avuksi ristiriitatilanteiden ehkäisemiseksi, selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi. Ohjeesta myös työntekijät saavat tietoa, mitä heiltä
edellytetään ja miten työnantajan tulee lähteä epäasiallista käyttäytymistä selvittämään.
Työturvallisuuslaki kieltää häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun työssä.
Jokaisella työyhteisön jäsenellä on vastuu omasta käyttäytymisestään. Esimiehen velvollisuutena on puuttua epäasialliseen käytökseen.
Jos tilanteiden selvittäminen ja ratkaiseminen on haastavaa, niin apuja ja
neuvoja on saatavissa esimiehen lisäksi mm. työsuojeluvaltuutetuilta, pääluottamusmiehiltä, työsuojelupäälliköiltä, henkilöstöasioista vastaavilta ja
työterveyshuollosta.
Ohjeessa on kuvattuna selvittelyprosessin eri vaiheita. Ensi vaiheessa käydään
keskustelua ja tiedotetaan esimiestä tilanteesta. Kirjallinen ilmoitus tehdään,
jos epäasiallinen käyttäytyminen jatkuu tai kyseessä on vakava häirintä.
Ohje korvaa Epäasiallisen käyttäytymisen hallintaohjeen (käsitelty Kaupungin
yhteistyötoimikunnassa 14.4.2011.).
Työsuojelupäällikkö Anu Tiikasalo esittelee asiaa kokouksessa.
Esitys
Liitteet

Ohje häirinnän ja muun epäasiallisen käyttäytymisen ehkäisyyn ja käsittelyyn.pdf

Viiteaineisto
Valmistelija
Anu Tiikasalo
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2234
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Päätösehdotus

Henkilöstöjohtaja Terttu Ruotsalainen
Kaupungin yhteistyötoimikunta merkitsee ohjeen tiedoksi ja toteaa, että ohje
on käsitelty yhteistoiminnallisesti.
Kaupungin yhteistyötoimikunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy ohjeen ja päättää sen voimaantuloajankohdasta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

3

3072/2018 Ohje häirinnän ja muun epäasiallisen käyttäytymisen ehkäisyyn ja käsittelyyn

Työsuojelupäällikkö Anu Tiikasalo esittelee asiaa kokouksessa.
Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus hyväksyy ohjeen ja päättää, että se astuu voimaan
14.5.2018.

Päätös

Työsuojelupäällikkö Anu Tiikasalo ja henkilöstöjohtaja Terttu Ruotsalainen
olivat kokouksessa kuultavina asiakohdassa. Tiikasalo ja Ruotsalainen poistuivat kokouksesta kuulemisen jälkeen.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.
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Asianro 3070/01.04.01/2018

Sisäilmaryhmän katsaus vuodelta 2017 ja selvitys käytettävistä väistötiloista sisäilmaongelmissa
Päätöshistoria
Kaupungin yhteistyötoimikunta 19.4.2018 16 §
Henkilöstöjohtaja Terttu Ruotsalainen
Työnantajapalvelu
Kaupunginhallitus hyväksyi sisäilmaongelmien ratkaisemisen toimintamallin
16.12.2013, jolloin päätettiin myös, että sisäilmaryhmä raportoi kaupungin sisäilma-asioiden kokonaistilanteesta kaupunginhallitukselle ja yhteistyötoimikunnalle kerran vuodessa tai tarvittaessa useammin.
Sisäilmaryhmän vuosiraportti 2017 on liitteenä.
Rakennusterveysasiantuntija Petri Hartikainen esittelee asiaa kokouksessa.

Esitys
Liitteet

Sisäilma-asiat 2017 vuosiraportti.pdf

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

puh. +358 44 718 5615

Henkilöstöjohtaja Terttu Ruotsalainen
Kaupungin yhteistyötoimikunta merkitsee katsauksen tiedoksi ja esittää sen
edelleen kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkitään pöytäkirjaan, että toimitilajohtaja Hannu Väänänen oli kokouksessa läsnä asian käsittelyn ajan ja osallistui asian esittelyyn.
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3070/2018 Sisäilma-asiat 2017 vuosiraportti

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus merkitsee raportin tiedoksi.

Päätös

Toimitilajohtaja Hannu Väänänen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa.
Väänänen poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.
Merkittiin, että varajäsen Heikki Meriranta poistui kokouksesta asiakohdan
käsittelyn aikana.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.
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§ 141

Asianro 3347/02.05.06/2018

Takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Kuopion Koulutiloille

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 20.11.2017 § 56 myöntää Hiltulanlahden koulun ja päiväkodin investoinnin toteuttamista varten otettavaan,
enintään 18,5 miljoonan euron lainaan, enintään 25 vuoden laina-ajalle omavelkaisen takauksen. Samalla kaupunginvaltuusto valtuutti kaupunginhallituksen päättämään takauksen tarkemmista ehdoista sekä perittävän takausprovision määrästä Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilojen suorittaman rahoituksen kilpailutuksen jälkeen.
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. Vaikka takauksen kohteena olevan lainan määrän
vähäisyys ja yhtiön asema kaupungin 100-prosenttisesti omistamana tytäryhtiönä huomioiden sille ei ole tarkoituksenmukaista myöskään edellyttää vastavakuuksia Kiinteistö Oy Kuopion Koulutiloilta, takaukseen ei voida katsoa
sisältyvän kuntalain tarkoittamaa merkittävää taloudellista riskiä.
Kuopion kaupunki on antanut Kiinteistö Oy Koulutilojen vastuiden vakuudeksi takauksia yhteensä noin 57,9 M€ (tilanne 31.12.2017). Kiinteistö Oy
Koulutilojen taseen loppusumma 31.12.2017 tilinpäätöksen mukaan oli noin
59 M€. Hiltulanlahden koulun ja päiväkodin rakentamista varten taattava rahoitus on määrältään pieni verrattuna kaupungin vuosittaisiin menoihin ja
investointeihin. Vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaisiin toimintamenoihin
suhteutettuna sen määrä on vain 1,7 % toimintamenoista. Takauksen myöntämisen jälkeen kaupungin takausvastuiden määrä yhtiön velvoitteista on
noin 9 % kaupungin vuoden 2017 toimintamenoihin suhteutettuna. Esitettävään takaukseen liittyvän vastuun toteutuminen täysimääräisenäkään ei vaaranna kaupungin kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä.
Kuntalain 129 §:n 2 momentin mukaan kunta voi myöntää takauksen kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta,
jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin. Takausta antaessaan kunnan tulee ottaa
huomioon EU:n valtiontukisäännökset myös niissä tilanteissa, missä takaus
annetaan kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan kuntakonserniin kuuluvan
velasta, jottei kilpailuolosuhteita vääristetä. Valtiontukisäännösten puitteissa
takaus saa kattaa enintään 80 prosenttia lainasta, takauksesta on maksettava
markkinaperusteinen hinta eikä lainanottaja saa olla taloudellisissa vaikeuksissa. Lisäksi takaukselle tulee myöntämishetkellä määrittää kiinteä enimmäismäärä ja rajattu voimassaoloaika.
Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat on kilpailuttanut 17.000.000 euron suuruisen lainan siten, että lainan korko sidotaan rakennusaikana (kesä 2018 – syksy 2019) 3 kuukauden euriboriin ja rakennuksen valmistuttua lainan korkoperuste sidotaan viiden vuoden kiinteään viitekorkoon. Kiinteä viitekorko on
suunniteltu toteutettavan koronvaihtosopimuksella, joka kilpailutetaan erillään lainasta. Lainan lyhennysohjelma on 25 vuotta alkaen 31.12.2019. Tar-
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joukset on pyydetty eri vakuusvaihtoehdoilla. Yhtiö on saanut tarjouksia yhteensä viideltä pankilta.
Edullisin tarjous kaupungin 80-prosenttisella takauksella on Danske Bankilta
siten, että rakennusaikana vaihtuvakorkoisen lainan marginaali on 0,19 % ja
sen jälkeen 0,23 %. Vakuutena käytetään kaupungin omavelkaista takausta 80
% ja yhtiön omia kiinnityksiä 20 %. Lainassa on marginaalin tarkistus viiden
vuoden jälkeen ja mikäli Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat ei hyväksy uudelleen hinnoittelua, yhtiö voi kilpailuttaa lainan uudelleen. Uudelleen hinnoittelu tai uusi lainan kilpailutus edellyttää ehtojen osalta takaajan hyväksyntää ja
takausprovision suuruuden uudelleen tarkastelua.

Liitteet

5

3347/2018 Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilojen kirje 29.3.2018

Viiteaineisto

3

1448/2017 Kaupunginvaltuuston päätös 20.11.2017

Valmistelija
Pauliina Pietikäinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 2161

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus päättää
1. Myöntää 80 %:n omavelkaisen takauksen 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 enintään 25 vuodeksi 31.12.2019 alkaen. Takauksen suuruus on enintään 13.600.000 euroa.
2 . Periä omavelkaisesta takauksesta provisiota 0,36 %, joka määräytyy kaupungin takaaman lainan ja yrityksen omien vakuuksien mukaisen lainan korkomarginaalien erotuksena. Tällöin lainan korko määräytyy täysin markkinaehtoisesti eikä se sisällä laskennallista valtiontukea.
3. Tuoda mahdollisen lainan uudelleen hinnoittelun tai uuden kilpailutuksen
viiden vuoden kuluttua kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.
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Kaupunkirakennelautakunta

88 §

§ 142

25.4.2018
Asianro 2513/14.06.00.00/2018

Kuopion kaupungin lausunto jätehuollon palvelutasoluonnoksesta / Savo-Pielisen jätelautakunta
Päätöshistoria
Kaupunkirakennelautakunta 25.4.2018 88 §
Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut
Savo-Pielisen jätelautakunta on käsitellyt 28.3.2018 kokouksessaan päivitettyä jätehuollon palvelutasoa, jossa määritetään vähimmäistaso kuntalaisille
tarjottaville jätehuoltopalveluille. Jätelautakunta on valmistellut palvelutasoluonnosta yhteistyössä kunnallisen jäteyhtiön Jätekukon ja alueen kuntien
kanssa. Jätehuoltopalvelut alueella toteuttaa kuntien jäteyhtiö, Jätekukko Oy.
Jätehuollon palvelutaso on määritelty jätteiden kuljetus- ja vastaanottopalveluille, palveluneuvonnalle ja viestinnälle sekä jätehuollon viranomaispalveluille. Jätelautakunta pyytää nyt lausuntoa alueen kunnilta ja ympäristönsuojeluviranomaisilta palvelutasoluonnoksesta.
Asian valmistelu

Kunnallisen jätehuollon palvelutasoluonnosta on jätehuollon viranomaispalvelut valmistellut yhteistyössä kunnallisen jäteyhtiön Jätekukon ja alueen
kuntien kanssa. Laadintaa on ohjannut työryhmä, jossa on jätehuoltoviranomaisen ja Jätekukon edustajien lisäksi seuduttaiset edustajat alueen kunnista. Palvelutasoa on käsitelty myös jätehuollon neuvottelukunnassa, johon on
nimetty kaikista toimialueen kunnista teknisen toimen ja ympäristönsuojelun
viranhaltijoita. Kuntien toiveesta asiaa on käsitelty myös kunnissa pidetyissä
aluepalavereissa.
Palvelutason määrittämisessä on otettu huomioon jätelainsäädännön vaatimukset sekä kuntien Jätepoliittisessa ohjelmassaan vuoteen 2022 asettamat
tavoitteet jätehuoltopalveluille. Palvelutasoa varten on lisäksi tehty asiakas- ja
sidosryhmäkyselyjä, joiden tuloksista esille nousseet kehittämiskohteet on
otettu huomioon.
Jätehuollon palvelutaso koskee kunnan jätehuollon järjestämisvastuulla olevia palveluja. Palvelutaso on määritelty Jätekukon järjestämille kuljetus- ja
vastaanottopalveluille sekä palveluneuvonnalle ja viestinnälle. Palvelutasossa
on huomioitu myös jätehuollon viranomaispalvelut (jätelautakunta).

Jätehuoltopalveluihin suunnitellut keskeisimmät muutokset
Jätekukko tarjoaa jatkossakin keskitetysti kilpailutetut seka- ja hyötyjätteiden
keräyspalvelut. Jätteiden hyötykäytön lisäämiseksi on suunniteltu muovipakkausten keräyksen laajentamista. Tavoitteena on, että muovipakkausten kiinteistöittäinen keräys järjestään vuoden 2019 aikana kaikkiin alueen vähintään
300 asukkaan taajamiin.
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Jätteenkuljetuspalvelujen lisäksi Jätekukko järjestää alueellisia jätteiden vastaanottopisteitä, kuten ekopisteitä hyötyjätteiden keräykseen. Ekopisteet ovat
nykyään suurimmaksi osaksi Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n järjestämiä. Jatkossa Jätekukon on tarkoitus täydentää entistä laajemmin tätä Rinkiekopisteverkostoa. Tavoitteena on, että 70 Rinki-ekopisteen lisäksi alueella
olisi vuonna 2020 noin 30 Jätekukon järjestämää ekopistettä erityisesti lähipalvelujen yhteydessä tai liikenteellisesti keskeisillä paikoilla.
Isojen jäte-esineiden ja jäte-erien vastaanottoon on toimialueella 21 Jätekukon järjestämää lajitteluasemaa. Jatkossa lajitteluasemaverkostoa täydennetään yhdellä lajitteluasemalla. Kaikille lajitteluasemille on tulossa Kiertokukko-palvelu käyttökelpoisten tavaroiden saamiseksi uudelleen käyttöön. Lajitteluasemien aukioloajat säilyvät pääosin ennallaan, mutta lauantaiaukioloa
tulee lisää yksittäisiä päiviä.
Jätekukko tarjoaa neuvontaa lajittelusta, kierrätyksestä ja jätehuoltopalveluista. Yhtiön palvelunumeron lisäksi jätehuollon neuvontaa toteutetaan verkkosivuilla ja sosiaalisen median eri kanavissa. Kotitalouksille jaetaan myös postitse erilaisia neuvontamateriaaleja, kuten asiakaslehti ja vuosikalenteri. Käytössä on myös erikseen tilattavin oppaita ja lajitteluohjeita. Lisäksi yhtiön
neuvojat jalkautuvat eri tilaisuuksissa koko yhtiön toimialueella. Saadun asiakaspalautteen mukaisesti tavoitteena on ottaa jatkossa käyttöön myös mobiilisovellus lajittelun tueksi.
Lausunnon sisältö

Kaupungin mielestä on hyvä, että jätehuollon palvelutasoluonnosta on kehitetty edelleen ja selkeytetty edellisten palvelutasomäärittelyjen linjauksista.
Palvelutaso linkittyy hyvin myös kuntien jätepoliittiseen ohjelmaan vuoteen
2022 sekä valtakunnalliseen jätesuunnitelmaan vuoteen 2023.
Erittäin hyvänä pidetään myös palvelutason valmistelussa tehtyä laajaa yhteistyötä sekä asiakas- ja sidosryhmäkyselyjä. Näin luonnokseen on saatu
otettua huomioon paitsi lainsäädännön edellyttämät välttämättömät toimet,
myös asiakasnäkökulma mahdollisimman hyvin. Hyvänä pidetään myös nyt
luonnosvaiheessa tehtävää kuntien ja asiakkaiden, sekä muiden sidosryhmätahojen kuulemista.
Jätehuollon palvelujen ja toimintojen saavutettavuutta kehitetään edelleen,
mikä on omiaan vähentämään kuormitusta ympäristöön ja edistämään ympäristönsuojelua ylipäätään. Saavutettavuuteen olennaisesti liittyvä tiedotus ja
neuvonta eri keinoin ovat palvelutasoluonnoksessa hyvin esillä.
Seuraaviin, etenkin Kuopion kannalta merkittäviin asioihin toivottaisiin kuitenkin kiinnitettävän huomiota:
Erilaisten hyötyjätteiden kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen kehittäminen
vähentää yksittäisten kuljetusten ja päästöjen määrää. Vastaavasti kunnallisia
jätehuoltomääräyksiä tulee samalla kehittää siten, että kuljetuspalvelua saavat
yhä pienemmät kiinteistöt, jätejakeesta riippuen aina omakotitaloihin asti.
Kuopion suuret taajamakaupunginosat asukkaineen tulee ottaa huomioon jätehuollon lähipalvelujen, kuten riittävien ekopisteiden, suunnittelussa siinä
kuin luonnoksessa mainitut yli 300 asukkaan taajamat. Onkin pidettävä
huolta, että Kuopion keskeisellä kaupunkialueella on riittävästi jätehuollon
lähipalveluja.

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

12/2018

18 (29)
142 §

07.05.2018

Palvelutason mukaan lajitteluasema järjestetään myös vanhoihin kuntakeskuksiin, joiden alueella on vähintään 2 000 asukasta. Kuopion alueella tämän
mukaan Kuopion Maaningalle on nyt palaamassa oma lajitteluasema vuoden
2020 aikana. Tämän toteutumisesta on pidettävä huolta.
Juankosken lajitteluasema tulee säilyttää keskikokoisten lajitteluasemien luokassa, koska se palvelee myös Säyneisten ja Muuruveden taajamia.
Jätelautakunnan tekemä neuvottelu ja ohjaus tulee ottaa näkyväksi elementiksi palvelutasoluonnokseen, ja sitä tulee painottaa jatkossakin palvelujen
tuottajayhteisöjen ja -yhtiön suuntaan. Neuvotteluja tarvitaan etenkin kuluttajapakkauksista vastaavan Rinki Oy:n suuntaan. Tällä hetkellä tuottajayhteisö Rinki Oy:n pakkausjätteiden keräyspisteet ovat Kuopiossa ajoittain ylikuormittuneita ja usein epäsiistejä, koska kiinteistönhuollon ja esimerkiksi
lumenpoistosta huolehtimisen vastuut vaikuttavat olevan epäselviä. Kaikki
tämä vähentää kyseisten pisteiden käytettävyyttä ja palvelevuutta sekä lumiesteiden ja kuivatuspuutteiden vuoksi jopa saavutettavuutta. Kuopiossa
(118 000 asukasta) on vain viisi (5) Rinki Oy:n tarjoamaa muovisten kuluttajapakkausten vastaanottopistettä, mikä on selvästi liian vähän.
Kuntien jäteyhtiö Jätekukko on tarjonnut ja tulee tarjoamaan entistä enemmän täydentävää ekopistepalvelua lisäykseksi Rinki Oy:n keräysverkostoon.
Jätekukon ekopisteverkostoa ei kuitenkaan tulisi laajentaa siten, että Rinki Oy
voi vetäytyä pakkausjätteiden keräysvastuistaan, kun verkoston keräysmaksut
on jo tuotteissa kertaalleen maksettu.
Rinki Oy:n keräysverkosto on tarkoitettu vain kuluttajapakkauksille eikä
muille hyötyjätteille. Jätekukon ekopisteverkostoa tai jätteenkeräysjärjestelmää tulisi mahdollisuuksien mukaan laajentaa niille hyötyjätteille, jotka eivät
ole kuluttajapakkauksia, ja jotka eivät siten kuulu Rinki Oy:n keräykseen
(esimerkiksi kodin pienmetalliastiat, muoviset lelut ja tekstiilit).
Puutarhajätteet ovat tiheästi kaavoitetuilla alueilla jatkuvasti ongelmallisia
Kuopiossa. Jätteiden sijoittaminen väärin maastoon tai puutteellinen kompostointikäsittely voivat aiheuttaa ympäristöhaittoja. Puutarhajätteiden vastaanottoa ei tulisi yksipuolisesti jättää kuntien vastuulle, vaan niiden osalta jätelautakunnan ja jäteyhtiön tulisi hakea yhteistyössä kuntien kanssa jatkuvasti uusia ratkaisuja, jotka olisivat tasapuolisia ja soveltuvia alueen asukkaille,
riippumatta missä taajamassa he asuvat. Esimerkiksi Kuopion on hankala järjestää alueillaan valvottua puutarhajätteen keräystä, jonka johdosta kaupunki
on ensisijaisesti osoittanut asukkaiden puutarhajätteet lajitteluasemille, joissa
valvonta toimii.
Lausunto on valmisteltu yhteistyössä kaupunkiympäristön palvelualueen rakentamisen ja kunnossapidon palveluiden sekä ympäristönsuojelupalveluiden
kesken. Ympäristö- ja rakennuslautakunta antaa asiasta oman lausuntonsa.
Vaikutusten arviointi

Jätehuollon palvelutason tavoitteet edistävät toteutuessaan kiertotaloutta ja
ovat ilmastovaikutuksiltaan positiivisia ja tukevat Kuopion ilmastopoliittisessa ohjelmassa esitettyjen tavoitteiden toteutumista.
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Esitys

Esitän, että kaupunkirakennelautakunta antaa edellä mainitun lausunnon
vastauksena lausuntopyyntöön ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle
hyväksyttäväksi kaupungin lausuntona.

Liitteet

2513/2018 Jätehuollon palvelutason luonnos
2513/2018 Lausuntopyyntö

Viiteaineisto
Valmistelija
Tuula-Anneli Kinnunen
Leena Karppinen
Ismo Heikkinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 2144
puh. +358 44 718 2146
puh. +358 44 718 5656

Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet
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2513/2018 Jätehuollon palvelutason luonnos
2513/2018 Lausuntopyyntö

Valmistelija
Tuula-Anneli Kinnunen
Leena Karppinen
Ismo Heikkinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 2144
puh. +358 44 718 2146
puh. +358 44 718 5656

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunkirakennelautakunnan esityksen.

Päätös

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.
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Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

34 §

§ 143

18.4.2018
Asianro 2973/12.03.01.05/2018

Kuopion kaupungin ja Kuopion Perheentalon kumppanuussopimusesitys
Päätöshistoria
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 18.4.2018 34 §
Va. hyvinvoinnin edistämisen johtaja Kirsti Turunen
Kansalaistoiminnan aktivointiyksikkö
Kuopion Perheentalo toteuttaa lapsiperheiden hyvinvointia tukevaa toimintaa
yhteistyöverkoston avulla. Toiminta saavuttaa laajasti erilaisia perheitä. Kuopion Perheentalon toiminta toteutetaan STEA:n tukemalla hankekokonaisuudella vuosina 2016-2018. Hankkeiden toimijoina ovat Pelastakaa Lapset ry,
Savon Vammaisasuntosäätiö, Vammaisperheiden monitoimikeskus Jaatinen
ry ja Vammaisten lasten- ja nuorten tukisäätiö. Hankkeiden tavoitteena on
vahvistaa lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia ja edistää kaikkien perheiden
osallisuutta. Lisätietoja Perheentalon toiminnasta liitteessä.
Perheentalon hankekokonaisuus toimii nykyisellään STEA:n rahoituksella ja
uusi pysyvän toiminnan rahoitus haetaan 2018 toukokuussa alkamaan 2019
alusta. Muun rahoituksen, resurssien ja yhteistyön järjestämiseksi tarvitaan
kumppanuussopimus kaupungin kanssa. Rahoituksesta STEA:n osuus on
suurin, mutta pysyvän toiminnan rahoituksen edellytyksenä on noin 15%
osuus rahoituksesta kaupungilta. Pelastakaa Lapset ry:n on liitettävä päätös
kumppanuussopimuksesta kaupungin kanssa rahoitushakemukseen STEA:lle
toukokuussa 2018. Perheentalon alustava budjetti vuosille 2019-2021 liitteessä.
Pelastakaa Lapset ry esittää kumppanuussopimusta Kuopion kaupungin
kanssa liitteen mukaisesti. Sopimus tukee Perheentalon hankkeiden hyvien
tulosten juurruttamista, tehokasta käyttöönottoa ja toiminnan jatkuvuutta
Kuopion alueella. Kumppanuussopimusta ehdotetaan pysyväksi toimintamuodoksi. Ensimmäinen kausi toteutuisi vuosina 2019-2021.
Vaikutusten arviointi

Liitteenä

Esitys

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä osaltaan esitetyn
kumppanuussopimuksen ja esittää edelleen sopimuksen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

Liitteet

Viiteaineisto

2973/2018 Kuopion Perheentalon esittely
2973/2018 Kuopion Perheentalon alustava budjetti
2973/2018 Kuopion Perheentalo kumppanuussopimusluonnos 20192021
2973/2018 Vaikutusten arviointi
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Valmistelija
Kirsti Turunen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 4701

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä va. hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

Päätös

Lautakunnan jäsenille jaettiin vaikutusten arviointi -liite, joka lisätään pöytäkirjan liitteeksi.
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Vaikutusten arviointi

Liitteenä

Liitteet

8
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2973/2018 Kuopion Perheentalon esittely
2973/2018 Kuopion Perheentalon alustava budjetti
2973/2018 Kuopion Perheentalo kumppanuussopimusluonnos 20192021
2973/2018 Vaikutusten arviointi

Valmistelija
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 4701

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus hyväksyy hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan esityksen
ja päättää esittää talousarviovalmistelujen yhteydessä kaupunginvaltuustolle,
että kaupunki varaa vuosien 2019-2021 talousarvioissa ao. toimintaan sopimuksen mukaisesti 37.500 €/v. Sopimukseen voidaan tehdä teknisluonteisia
tarkistuksia kansliatoimenpitein.

Päätös

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.
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§ 144

Asianro 489/00.04/2017

Uuden sukupolven organisaatiot verkoston teemaseminaariin osallistuminen

USO uuden sukupolven organisaatiot -verkoston teemaseminaari järjestetään
keskiviikkona 30.5.2018 klo 9.30 – 15.30 Kuntatalolla, Helsingissä. Seminaarin teemana on uuden sukupolven organisaatiot muutoksessa.
Ohjelma jaetaan esityslistan liitteenä.

Liitteet

12

489/2017 USO Teemaseminaari 30.5.2018

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus nimeää edustajansa seminaariin.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen ja nimesi edustajakseen seminaariin Leila Savolaisen, Minna
Reijosen ja Tuula Väätäisen.
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§ 145

Asianro 2138/00.04.01/2018

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntakokous 9.5.2018

Kutsu 26.4.2018
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
Aika

keskiviikko 9.5.2018 klo 9.00 – 11.00

Paikka

Kuopion yliopistollisen sairaalan auditorio (auditoriorakennus, 2. krs)
Kokouksessa esitellään sairaanhoitopiirin ajankohtaiskatsaus ja taloussuunnittelun 2019 lähtökohdat. Kunnilla on kokouksessa tilaisuus tulla kuulluksi
keskustelun yhteydessä alustusten jälkeen.
Sairaanhoitopiirin hallitus toivoo, että tilaisuuteen osallistuisi kuntien ylin
virkamies- ja luottamushenkilöstöjohto sekä terveydenhuollosta vastaava virkamiesjohto.
Ennen kokousta klo 8.30 alkaen on kahvitarjoilu osanottajille auditorion ylälämpiössä. Kokouksen jälkeen on mahdollisuus ruokailla KYSin henkilöstöravintolassa.

Ohjelma

Sairaanhoitopiirin ajankohtaiskatsaus
sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen
Yliopistosairaalan rooli sote- ja maakuntauudistuksessa
johtajaylilääkäri Jorma Penttinen
Taloussuunnittelun perusteet 2019
talousjohtaja Kari Janhonen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen: kuntien ja maakunnan tulevat roolit
PTH-yksikön ylilääkäri Pekka Puustinen
Ilmoittautumiset 4.5.2018 mennessä.
Tervetuloa!

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus nimeää edustajansa tilaisuuteen.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen ja
nimesi edustajakseen tilaisuuteen Erkki Virtasen ja Jaakko Kosusen.
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§ 146

Asianro 9856/00.02.01/2017

Kh:n tiedonantoja

Kh:lle saapuneet kirjeet yms.:
9856/2017-46

Kuopio Tanssii ja Soi ry:n tilinpäätös 2017. Jälj. hyvinvoinnin edistämisen
palvelualue.

9856/2017-47

Pohjois-Savon LAPEn (Pohjois-Savon liitto) kutsu keskustelutilaisuuteen
pe 15.6.2018 Kuopioon Pohjois-Savon liiton maakuntasaliin. Päivän teema on
”Lapsille hyvä arki varmistetaan johtamisella ja päätöksenteolla”. Jälj. hyvinvoinnin edistämisen palvelualue sekä perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue.

9856/2017-48

Savon koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirja 4/27.4.2018.

2138/2018

Kutsu Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntakokoukseen 9.5.2018. Jälj.
va. talousjohtaja ja taloussuunnittelupäällikkö.
Kaupunginjohtaja Pirhonen on hyväksynyt seuraavat täyttölupaesitykset:
- 3305/2018 ELKO markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelu / markkinointikoordinaattori,
- 3309/2018 ELKO markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelu / puhelupalvelusihteeri,
- 3310/2018 ELKO strategia ja kehittäminen / projektipäällikkö,
- 3312/2018 ELKO työllisyyspalvelu / projektipäällikkö,
- 3317/2018 ELKO työllisyyspalvelu / projektisihteeri-tiedottaja,
- 3318/2018 ELKO työllisyyspalvelu / työllisyyspalvelukoordinaattori,
- 3319/2018 ELKO työllisyyspalvelu / yritysyhteistyökoordinaattori.
Seuraavien kokousten pöytäkirjat:
- kasvun ja oppimisen lautakunta 4/17.4.2018,
- kaupungin yhteistyötoimikunta 2/21.3.2018 ja 3/19.4.2018,
- kaupunginjohtajan päätöskokous 7/24.4.2018,
- kaupunkiseudun joukkoliikelautakunta 4/26.4.2018,
- Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta 4/24.4.2018,
- ympäristö- ja rakennuslautakunta 4/19.4.2018.
Seuraavat elinvoima- ja konsernipalvelujen viranhaltijoiden päätökset ajalta
16.-29.4.2018:

Asiakirjan nro
3276/2018-1

Päätöksentekijä
Apulaiskaupunginjohtaja kyp

§ / vuosi
1 § / 2018

Päätöspvm
23.4.2018

1869/2018-1

Elinkeinojohtaja

5 § / 2018

27.4.2018

1458/2018-1

Elinkeinojohtaja

3 § / 2018

27.4.2018

3576/2018-2

Hallintojohtaja

4 § / 2018

27.4.2018

Otsikko
Kuopion kaupungin kaiteiden korjaustöiden ja
rakentamisen puitesopimusurakoitsijan valinta
Nordic Business Forum -tapahtuman tukeminen
2018
Pohjois-Savon Kasvupolun 2018 voittajien palkitseminen
Työhyvinvointikoordinaattorin valinta yhdessä
työhyvinvointia hankkeeseen

Kuopion kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus

12/2018

25 (29)
146 §

07.05.2018

3576/2018-1

Hallintojohtaja

3 § / 2018

27.4.2018

3430/2018-2

Hallintojohtaja

21 § / 2018

23.4.2018

3358/2018-2

Hallintojohtaja

20 § / 2018

20.4.2018

7129/2017-4

Henkilöstöjohtaja

112 § / 2018

27.4.2018

2569/2018-2

Henkilöstöjohtaja

110 § / 2018

25.4.2018

3491/2018-1

Henkilöstöjohtaja

111 § / 2018

25.4.2018

3490/2018-1

Henkilöstöjohtaja

109 § / 2018

25.4.2018

7685/2016-4
3289/2018-2

Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöjohtaja

1 § / 2018
108 § / 2018

20.4.2018
19.4.2018

3227/2018-1

Henkilöstöjohtaja

106 § / 2018

16.4.2018

3225/2018-1

Henkilöstöjohtaja

105 § / 2018

16.4.2018

3222/2018-1

Henkilöstöjohtaja

104 § / 2018

16.4.2018

2900/2018-3

Henkilöstöjohtaja

103 § / 2018

16.4.2018

3209/2018-1

Henkilöstöjohtaja

101 § / 2018

16.4.2018

3204/2018-1

Henkilöstöjohtaja

100 § / 2018

16.4.2018

2342/2018-4

Kaupunginjohtaja

7 § / 2018

18.4.2018

4487/2016-14

Kiinteistöpalvelupäällikkö

2 § / 2018

27.4.2018

6845/2017-3

Lakimies

11 § / 2018

17.4.2018

6519/2017-6

Lakimies

10 § / 2018

17.4.2018

1059/2018-4
3079/2018-4
5883/2017-5
3451/2018-1

Lakimies
Lakimies
Lakimies
Markkinointijohtaja

7 § / 2018
6 § / 2018
5 § / 2018
1 § / 2018

23.4.2018
20.4.2018
16.4.2018
25.4.2018

2457/2018-3

Tietohallintojohtaja

9 § / 2018

24.4.2018

2457/2018-2

Tietohallintojohtaja

11 § / 2018

24.4.2018

2457/2018-1

Tietohallintojohtaja

10 § / 2018

24.4.2018

3459/2018-1

Toimitilajohtaja

3 § / 2018

24.4.2018

Projektipäällikön valinta yhdessä työhyvinvointia -hankkeeseen
Kaupungintalon juhlasalin vuokravapaus / Taidelukio Lumitin perinteinen kevätkonsertti,
15.5.2018
Kaupungintalon juhlasalin vuokravapaus / Vappukonsertti ETYK-hengessä, 1.5.2018
Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio)/tietoturvapäällikkö
Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / fysioterapeutti
Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / tiiminvetäjä, psykologi
Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / sovellusasiantuntija
Titania -varahenkilöstölisenssin hankkiminen
Tehtävän vaativuustason ja tehtäväkohtaisen
palkan vahvistaminen / sosiaalityöntekijät
Tehtävän vaativuuden ja tehtäväkohtaisen
palkan vahvistaminen / sairaanhoitaja
Tehtäväkohtainen palkanlisä Marevan hoidon
lisävastuusta / sairaanhoitaja
Tehtävän vaativuuden ja tehtäväkohtaisen
palkan vahvistaminen / sairaanhoitaja
Tehtävänimikkeen muutos kodinhoitajasta
lähihoitajaksi, työn vaativuuden ja tehtäväkohtaisen palkan tarkastaminen
Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / terveydenhoidon
palvelujen päällikkö
Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / terveydenhoitaja
Kuopion kaupungin jäsenehdokkaan nimeäminen Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen
kannatusyhdistys ry:n hallitukseen kaudelle
2018-2021
Jäähallin kevennetty ylläpito ajalle 1.5 31.5.2018
Vahingonkorvaushakemus/ Tupamuseon vesivahinko
Vahingonkorvaushakemus / auton renkaan
puhkeaminen
Vahingonkorvaushakemus / liukastuminen
Vahingonkorvaushakemus / kaatuminen
Vahingonkorvaushakemus / liukastuminen
Kertapalkkion maksaminen verkkosivu uudistuksesta vastanneille henkilöille
Mobirouter-palvelimen siirto Kuopio.fidomainista Istekkipalvelut.fi-domainiin
Päätös palveluverkon analysointiprojektiin
tarvittavasta tietojen poiminnasta (KON4078)
Suomi.fi palvelutietovarannon rajapinnan päivitys (Hankenro KON4055)
Kuopion Teletie 6 (Kuopion psykiatrian keskus)
vuokrasopimuksien purkaminen

Kuopion kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus

12/2018

26 (29)
146 §

07.05.2018

2798/2018-1

Toimitilajohtaja

Päätösehdotus

1 § / 2018

18.4.2018

Väestönsuojarakennuksen myynti, 297-407-2-0,
Puijonkatu

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.
Merkittiin tiedoksi, että omistajaohjausjaoston puheenjohtaja Pekka Kantanen antoi kaupunginhallitukselle katsauksen jaoston 23.4.2018 käsittelemistä
asioista.
Merkittiin lisäksi tiedoksi, että tilatyöryhmän puheenjohtaja Antti Kivelä antoi kaupunginhallitukselle katsauksen työryhmän 7.5.2018 käsittelemistä asioista.

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

12/2018

27 (29)
147 §

07.05.2018

§ 147

Asianro 4418/01.01.03/2015

Virkasuhteen irtisanominen / sovintosopimus
Kaupunginlakimies Vesa Toivanen
Kaupunginkanslia
Kaupunginhallitus on päätöksellään 20.2.2017 § 3 irtisanonut tapahtumajohtajan päätöksessä tarkemmin mainituin perustein 6 kuukauden irtisanomisajalla.
Viranhaltija on valittanut kaupunginhallituksen päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen ja vaatinut päätöksen kumoamista. Käsittely olisi tarkoitus
toimittaa hallinto-oikeudessa 28.-29.5.2018.
Osapuolet ovat keskustelleet asian ratkaisemisesta sovinnolla ennen oikeudenkäynnin aloittamista. Neuvotteluissa on päädytty sovintoratkaisuun, jonka
mukaisesti viranhaltija peruuttaa valituksensa ja kaupunki suorittaa viranhaltijalle 9 kk:n palkkaa vastaavan korvauksen sekä osuuden oikeudenkäyntikuluista ja ansionmenetyksestä, yhteensä enintään 81.745,35 euron määrään
saakka.
Sovintosopimuksen hyväksymistä voidaan pitää kaupungin kannalta tarkoituksenmukaisena. Sopimuksen seurauksena valitusasian vireilläolo hallintooikeudessa lakkaa ja kaupunginhallituksen päätös 20.2.2017 viranhaltijan irtisanomisesta tulee lainvoimaiseksi. Osapuolilla ei ole myöskään mitään muita vaatimuksia toisiaan kohtaan virkasuhteen päättämiseen liittyen.

Esitys

Esitän, että kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen ja että
päätös voidaan panna heti täytäntöön vireillä olevan oikeudenkäynnin lakkauttamiseksi kuntalain 143 §:n mukaisesti mahdollisesta muutoksenhausta
huolimatta. Sopimukseen voidaan tehdä vähäisiä muutoksia kansliatoimenpitein.

Liitteet

13

4418/2015 Sovintosopimus LUONNOS (salainen JulkL 24.1 § 19)

Valmistelija
Vesa Toivanen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 2041

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginlakimiehen esityksen.

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

12/2018

28 (29)
147 §

07.05.2018

Päätös

Asiakohta käsiteltiin välittömästi asiakohdan 2 käsittelyn jälkeen.
Merkittiin, että markkinointijohtaja Kirsi Soininen ja apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas poistuivat kokouksesta esteellisinä asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Kaupunginlakimies Vesa Toivanen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa.
Toivanen poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus
Muutoksenhakuohje

Pöytäkirja

12/2018

29 (29)

07.05.2018

Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje (141, 143-145 ja 147 §)
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Keskusvaalilautakunta
Kaupunginhallitus
Korjattu kirjoitusvirheenä 9.8.2018 / Laura Helin
Postiosoite
Käyntiosoite
Puhelin
Sähköposti

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

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi Kuopion
kaupungin verkkosivuille www.kuopio.fi/paatoksenteko. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa
on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä
epäillä.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään
määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston virka-ajan päättymistä tai mikäli määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona
työt virastoissa on keskeytettävä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

