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Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi
tehdä §:ien 200–202, 206, 208–210 ja 213 osalta, koska päätökset koskevat
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Muutosta ei voi hakea valittamalla §:iin 207 ja 214, koska päätöksestä voidaan
tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet §:ien 207 ja 214 osalta
liite A
seuraava hankintaoikaisuohje §:ien 203–205 osalta
Liite C
seuraava valitusosoitus §:n 212 osalta
liite B
seuraava valitusosoitus §:ien 203–205 osalta
liite D
ja seuraava valitusosoitus §:n 211 osalta
liite H
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200 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Puheenjohtaja
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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201 §
Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus
Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Harri Auvinen ja Veera
Willman.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harri Auvinen ja Tiina Kaartinen.
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Kaupunkirakennelautakunta

145 §

27.6.2018

§ 202

Asianro 2977/11.03.01/2018

Kuopion kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018 - 2023
Päätöshistoria
Kaupunkirakennelautakunta 27.6.2018 145 §
Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut
Kuopion kaupunki on valmistellut ympäristönsuojelulain 151 §:n mukaisen,
EU:n ympäristömeludirektiivin tarkoittaman meluntorjunnan toimintasuunnitelman vuosille 2018 - 2023. Toimintasuunnitelman valmistelua varten on
vuosina 2016 - 2018 tehty ympäristönsuojelulain 151 §:n ja valtioneuvoston
asetuksen edellyttämät selvitykset vallitsevasta melutilanteesta ja melulle altistumisesta. Valmistuneet selvitykset ovat
−

Kuopion kaupungin EU-meluselvitys 2017

−

Kuopion ja Siilinjärven meluselvitys vuosille 2017 ja 2035

−

Keskeisen kaupunkialueen hiljaisten alueiden kartoitus 2016

−

Maaseutumaisten alueiden hiljaisten luonnonalueiden kartoitus 2018.

Tausta-aineistoksi on lisäksi vuonna 2017 valmistunut Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen tekemä tie- ja raideliikennemelun terveys- ja hyvinvointivaikutuksia Kuopiossa ja Jyväskylässä koskeva selvitys.
Meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa on valmisteltu hankeryhmässä, jota
on koordinoinut Kuopion kaupungin ympäristönsuojelupalvelut. Ryhmässä
on ollut edustus kaupunkisuunnittelupalveluista, rakennusvalvonnasta ja ympäristöterveydenhuollosta, Pohjois-Savon ELY-keskuksesta, Uudenmaan
ELY-keskuksesta (toimintasuunnitelmien laatimisen valtakunnallinen koordinointi), Liikennevirastosta ja WSP Finland Oy:stä (konsultti).
Ympäristö- ja rakennuslautakunta asetti 19.4.2018 toimintasuunnitelman
yleisesti nähtäville mahdollisia mielipiteitä ja muistutuksia varten ja pyysi
suunnitelmasta lausunnot Liikennevirastolta, Pohjois-Savon ELY-keskukselta
ja kaupunkirakennelautakunnalta. Suunnitelma oli nähtävillä
23.4. - 21.5.2018. Toimintasuunnitelmaluonnoksen johdosta järjestettiin yleisöilta 25.4.2018.
Nähtävänäoloaikana tuli yhdeksän mielipidettä ja Liikenneviraston sekä kaupunkirakennelautakunnan lausunto. Mielipiteet ja lausunnot sekä vastaukset
niihin on toimintasuunnitelman liitteenä 2. Saatujen mielipiteiden ja lausuntojen johdosta suunnitelmaan lisättiin meluntorjunnan yleisiin toimenpiteisiin kohta kasvillisuuden käytön lisäämisestä ja tehostamisesta meluntorjunnassa ja poistettiin euromäärä, mitä vuosittain varataan meluntorjuntatoimenpiteisiin.
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Vaikutusten arviointi

Yritysvaikutukset ovat neutraalit; vaikutukset tulevat mahdollisten meluesteiden suunnittelun ja rakentamisen kautta.
Vaikutukset ihmisiin ja ympäristöön ovat positiiviset. Meluntorjunnan tavoitteiden ja linjausten sekä toimenpidesuosituksen myötä vähenee voimakkaalle
melulle altistuminen. Myös lapsivaikutukset ovat positiiviset, koska toimintasuunnitelman mukaan pyritään alentamaan melutasoja päiväkotien ja koulujen alueilla. Uusien asuinkohteiden ja melulle herkkien kohteiden suunnittelussa varmistetaan, että ohjearvojen mukaiset tasot eivät ylity sisätiloissa ja
kohteille voidaan osoittaa melulta suojattu oleskelupiha. Toimintasuunnitelman pitkän tähtäimen tavoitteena on säilyttää hiljaisia alueita ja turvata virkistysalueilla meluolosuhteet, jotka koetaan miellyttäväksi ja jotka mahdollistavat rentoutumisen ja virkistäytymisen.
Ilmastopoliittiset vaikutukset ovat pääosin neutraaleja. Meluntorjunnan tavoitteilla ja linjauksilla sekä toimenpidesuosituksilla, mitä suunnitelmaan on
kirjattu, on vaikutuksia myös ilmanlaatuun, esim. jos jalankulun ja pyöräilyn
sekä joukkoliikenteen edistäminen vähentää autoliikennettä tai sen kasvua.

Esitys

Liitteet

Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy Kuopion kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelman 2018 - 2013 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi ohjeellisena huomioitavaksi jatkosuunnittelussa.
2977/2018 Kuopion kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma
(ei jaeta, julkaistaan internetissä)
2977/2018 Suunnitelman liite 1 Meluntorjuntakohteiden kohdekortit (ei
jaeta, julkaistaan internetissä)
2977/2018 Suunnitelman liite 2 Palautteet lausunnot - vastineet (ei jaeta, julkaistaan internetissä)
Valmistelija
Paula Pakarinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 5422

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

Päätös

Merkitään, että suunnitteluinsinööri Paula Pakarinen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn ajaksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Liitteet

1
2
3

2977/2018 Kuopion kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma
2977/2018 Suunnitelman liite 1 Meluntorjuntakohteiden kohdekortit
2977/2018 Suunnitelman liite 2 Palautteet lausunnot - vastineet

Valmistelija
Paula Pakarinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 5422

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunkirakennelautakunnan esityksen.

Päätös

Ympäristönsuojelutarkastaja Erkki Pärjälä saapui kokoukseen asian käsittelyn
alkaessa ja hän selosti asiaa kokouksessa. Pärjälä poistui kokouksesta asian
käsittelyn aikana.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan päätösehdotuksen.
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§ 203

Asianro 5120/10.03.02.02/2018

Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskuksen suunnittelijoiden valinta
Toimitilajohtaja Hannu Väänänen
Tilakeskuksen toimitilajohtaminen
Savilahdessa Puolustusvoimilta vapautuneella varikkoalueella sijaitsee merkittävä määrä kalliotilaa. Neulamäen kalliotilat on arvioitu Suomen mittakaavassa kooltaan ja teknisiltä lähtökohdiltaan yhdeksi merkittävimmistä kalliorakentamismahdollisuuksista. Savilahti-projekti on sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti selvittänyt Savilahden alueella sijaitsevien vanhojen kalliotilojen uusiokäyttömahdollisuuksia ja roolia osana aluekokonaisuutta.
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan esityksestä kaupunginhallitus
27.2.2017 päätti käynnistää Savilahden kalliotilojen Liikunta- ja tapahtumakeskuksen hankesuunnittelun yhteistyössä oppilaitosten kanssa hyväksytyn
tarveselvityksen pohjalta.
Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 4.12.2017 § 207
-

Liikunta- ja tapahtumakeskuksen hankesuunnitelman
kohteen toteuttamisen 4000 käyttäjälle
investointimäärärahan varaamisen tulevien vuosien talousarvioihin
toteutussuunnittelun käynnistämisen
tarvittavien aiesopimusten valmistelun käynnistämisen Savon koulutuskuntayhtymän, Savonia-ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston
kanssa.

Liikunta- ja tapahtumakeskuksen laajuus on hankesuunnitteluvaiheessa täsmentynyt ja hankesuunnitelmassa laajuus on 7 744 m2. Kohde toteutetaan
4000 yhtäaikaisen käyttäjän mahdollistavana liikunta- ja tapahtumakeskuksena ja tätä laajuutta vastaava alustava kustannusarvio on 23,9 miljoonaa euroa (alv 0 %). Kohteessa on meneillään kallioperän laatua varmistavia kenttätutkimuksia jotka valmistuvat alkusyksystä 2018. Kallioperäasiantuntija on
arvioinut, että mikäli kenttätutkimusten tulokset poikkeavat ennakoidusta
merkittävästi epäedullisempaan suuntaan voi poikkeamisesta suurimmillaan
aiheutua lisäkustannuksia noin 2 miljoonaa euroa (alv 0 %).
Kuopion rakennusvalvonnalta ja Pohjois-Savon pelastuslaitokselta on saatu
kirjallinen lausunto joka mahdollistaa 7 500 henkilön väestönsuojapaikan toteuttamisen Savilahteen yhtenä kalliosuojana kriisin aikaiseen käyttöön, mikäli hankelaajuus sen sallii.
Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskukselle on Kuopion kaupungin talousarviossa 24 miljoonan euron investointivaraus.
Hankkeen pysäköinnin toteuttaminen Savilahtea koskevien tavoitteiden mukaisesti on arviolta 150 autopaikkaa vuoropysäköintilaitoksessa, kustannukset
noin 3 miljoonaa euroa eivät sisälly hankkeen investointivaraukseen.
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Kohteen toteutus-, omistus-, operointi- ja rahoitusmalli ratkaistaan toteutussuunnittelun aikana. Lisäksi keskuksen toteutussuunnittelun ja kaavoituksen
yhteydessä selvitetään tarkemmin mm:
-

kallionlaatu kenttätutkimuksin
kulkuyhteydet ja pysäköintiratkaisut autopaikkamäärineen (liittyminen
muuhun kaupunkirakenteeseen)
kiinteistöjen väestönsuojapaikkojen hinnoittelu ja maksutapa
käyttökustannukset ja tilavuokraushinnat oppilaitoksille sekä muille toimijoille

Hankkeen toteutus ja valmistumisaika kytkeytyy Savilahden alueen kokonaiskehityksen etenemiseen. Tilojen käyttöönottoon vaikuttaa oppilaitosten tilatarpeen aikataulu siten, että kalliotilat tulisivat olla käytössä viimeistään syyslukukauden alussa vuonna 2021. Toisaalta mahdollinen alueellinen väestösuoja pitää olla käytössä viiden vuoden kuluessa ensimmäistä suojaa käyttävän rakennuksen käyttöönotosta. Kohteen rakennustöiden pitäisi näin alkaa
vuonna 2019. Tällöin myös rakentamisessa irtoava kalliolouhe on mahdollista
sijoittaa suoraan loppusijoituspaikkaansa Savilahdessa ja alueen infrarakentaminen hyötyy siitä, ettei louhetta tarvitse ajaa alueen täyttötyöhön kauempaa.
Suunnittelijoiden valinta
Kuopion Tilakeskus julkaisi hankintailmoituksen Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskuksen suunnittelusta 28.4.2018. Hankinta on jaettu osiin seuraaviin suunnittelualoihin:
-

pää-, arkkitehti- ja sisustusarkkitehtisuunnittelu
kalliorakennesuunnittelu
geosuunnittelu
rakennesuunnittelu
LVIA- ja sprinklerisuunnittelu
sähkösuunnittelu
palotekninen suunnittelu

Hankinta toteutettiin avoimella menettelyllä ja tarjousten viimeinen jättöaika
oli 5.6.2018 klo 12.00. Tarjoukset avattiin Kuopion Tilakeskuksessa 5.6.2018
klo 12.45. Määräaikaan mennessä saapui tarjouksia arkkitehtisuunnitteluun
4, kalliorakennesuunnitteluun 3, geosuunnitteluun 2, rakennesuunnitteluun
1, LVIA- ja sprinklerisuunnitteluun 5, sähkösuunnitteluun 9 ja palotekniseen
suunnitteluun 2 yritykseltä. Kaikki tarjoajat täyttivät vaaditut soveltuvuusvaatimukset. Tarjouspyyntöasiakirjoissa tarkemmin eriteltyjen valintakriteereiden mukaisesti hankintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, jossa painoarvo laatupisteille on 65 % ja hintapisteille 35 %. Tarjouksista
on laadittu vertailutaulukko.
Geosuunnittelun hankinta palautetaan uudelleen valmisteltavaksi perusteena
tarjousten ja selonottoneuvottelujen pohjalta esille tulleet tulkinnanvaraisuudet. Tilaaja tarkentaa ja tekee tarvittavat täsmennykset hankinta-asiakirjoihin
ja kilpailuttaa geosuunnittelun uudelleen.
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Muiden suunnittelualojen kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset olivat
-

pää-, arkkitehti- ja sisustusarkkitehtisuunnittelu, Arkkitehdit Davidsson
Tarkela Oy
kalliorakennesuunnittelu, Saanio & Riekkola Oy
rakennesuunnittelu, Insinööritoimisto Pontek Oy
LVIA- ja sprinklerisuunnittelu, Ramboll Finland Oy
sähkösuunnittelu, Insinööritoimisto J. Markkanen Oy
palotekninen suunnittelu, L2 Paloturvallisuus Oy

Suunnittelualojen yhteenlaskettu hankintahinta tarjousten perusteella on
noin 1,3 miljoonaa euroa (alv 0 %).
Vaikutusten arviointi

Vaikutusten ennakkoarviointi on Kaupunginhallituksen kokouspöytäkirjan
4.12.2017/ § 207 liitteenä.

Esitys

Esitän, että kaupunginhallitus
-

valitsee Savilahden Liikunta- ja tapahtumakeskuksen pää-, arkkitehti- ja
sisustusarkkitehtisuunnittelijaksi Arkkitehdit Davidsson Tarkela Oy:n,
kalliorakennesuunnittelijaksi Saarnio & Riekkola Oy:n, rakennesuunnittelijaksi Insinööritoimisto Pontek Oy:n, LVIA- ja sprinklerisuunnittelijaksi
Ramboll Finland Oy:n, sähkösuunnittelijaksi Insinööritoimisto
J.Markkanen Oy:n ja palotekniseksi suunnittelijaksi L2 Paloturvallisuus
Oy:n.

-

palauttaa geosuunnittelun valmisteluun ja uudelleen kilpailutettavaksi ja
valtuuttaa Kuopion Tilakeskuksen toimitilajohtajan tekemään hankintapäätöksen

-

valtuuttaa Kuopion Tilakeskuksen toimitilajohtajan allekirjoittamaan
konsulttisopimukset

Liitteet

4

5120/2018 Suunnittelutarjousten kokonaispisteet

Viiteaineisto

1

5120/2018 Tarjousten avauspöytäkirjat

Valmistelija
Timo Tanninen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 5125

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
Kaupunginhallitus hyväksyy toimitilajohtajan esityksen.

Päätös

Rakennuttaja Timo Tanninen ja toimitilajohtaja Hannu Väänänen saapuivat
kokoukseen asian käsittelyn alkaessa. Timo Tanninen selosti asiaa kokouksessa.
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Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan päätösehdotuksen.
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§ 204

Asianro 4237/02.08.00.01/2018

Kuikkalammen päiväkoti uudisrakennushanke, urakoitsijoiden valinta
Toimitilajohtaja Hannu Väänänen
Tilakeskuksen toimitilajohtaminen
Kuopion kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 9.10.2018 § 128 Saaristokaupungin Lehtoniemen kaupunginosan rakennettavan uuden 8-ryhmäisen
päiväkodin hankesuunnitelman. Hankesuunnittelun yhteydessä selvitettiin
myös muun palveluverkon tarpeita alueella ja Kasvun ja oppimisen lautakunnan esityksestä Kuopion kaupunginhallitus hyväksyi 12.3.2018 § 81 nuorisotilan lisäämisestä uuteen päiväkotirakennukseen. Lisäksi hyväksyttiin tarkentunut kokonaiskustannusarvio 8 400 000 euroa, jossa on 350 000 euroa lisäystä alkuperäiseen talousarvion mukaiseen arvioon.
Kuopion Tilakeskus julkaisi Kuikkalammen päiväkodin uudisrakennushankkeen urakoista hankintailmoituksen Hilmassa 12.4.2018. Hankemuotona on
jaettu urakka alistamisehdoin, jolloin rakennusurakoitsija toimii pääurakoitsijana ja -toteuttajana. Hankkeessa alistettuina sivu-urakoina ovat putki-, ilmanvaihto-, sähkö- ja automaatiourakka. Automaatiotyöt toteuttaa tilaajan
puitesopimuskumppani.
Urakat kilpailutettiin rajoitetulla menettelyllä ja osallistumishakemukset tuli
jättää 14.5.2018 klo 12.00 mennessä Kuopion Tilakeskukselle. Osallistumishakemuksen jättäneistä yrityksistä yksi yritys ei täyttänyt vaadittuja kelpoisuusehtoja ja suljettiin pois tarjouskilpailusta toimitilajohtajan viranhaltijapäätöksellä 18.5.2018 § 7. Tarjouspyyntöjä lähetettiin rakennusurakasta 9,
putkiurakasta 5, ilmanvaihtourakasta 6 ja sähköurakasta 6. Urakkatarjoukset
tuli jättää viimeistään 20.6.2018 klo 12.00. Määräaikaan mennessä saapui rakennusurakasta 8, putkiurakasta 4, ilmanvaihtourakasta 5 ja sähköurakasta
6 tarjousta.
Tarjoukset avattiin 20.6.2018 klo 12.30 alkaen Kuopion Tilakeskuksessa.
Hankintaneuvottelut urakoitsijoiden kanssa käytiin viikolla 26. Urakoitsijoiden valintaperusteena on halvin hinta. Suunnittelukustannusten, hankevarausten ja saatujen tarjousten perusteella hankkeen talousarvion kokonaiskustannusarvio ei ylity.
Vaikutusten arviointi

Vaikutusten ennakkoarviointi on kokousasiakirjan liitteenä.

Esitys

Esitän, että kaupunginhallitus
valitsee Kuikkalammen päiväkodin urakoitsijoiksi seuraavat halvimman tarjouksen antaneet yritykset (alv 0 %)
-

rakennusurakka
putkiurakka
ilmanvaihtourakka
sähköurakka

NCC Building (4 757 000 euroa)
Are Oy (436 000 euroa)
Ilmasiili Oy (437 600 euroa)
Nuotek Oy (394 000 euroa)
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ja valtuuttaa Kuopion Tilakeskuksen toimitilajohtajan allekirjoittamaan
urakkasopimukset.
Liitteet

5

4237/2018 Vaikutusten ennakkoarviointi/ Kuikkalammen päiväkoti
uudisrakennushanke

Viiteaineisto

2

4237/2018 Tarjousten avauspöytäkirjat

Valmistelija
Hilkka Laakso
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 5149

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
Kaupunginhallitus hyväksyy toimitilajohtajan esityksen.

Päätös

Toimitilajohtaja Hannu Väänänen selosti asiaa kokouksessa.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan päätösehdotuksen.
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§ 205

Asianro 5754/02.08.00.01/2017

Kuopion Lippumäen ylipainehallin rakentaminen
Toimitilajohtaja Hannu Väänänen
Tilakeskuksen toimitilajohtaminen
Kuopion kaupunginhallitus on Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan esityksestä päättänyt kokouksessaan 10.10.2016 § 300, että nykyinen keskuskentän
ylipainehalli korvataan Lippumäen tekonurmikentästön kattavalla kiinteällä
ylipainehallilla ja sitä palvelevalla huoltorakennuksella. Hankkeelle kokonaisuudessaan on kaupungin talousarviossa varattu 3,7 miljoonaa euroa.
Kuopion Tilakeskus toteuttaa ylipainehallin hankinnan KVR- eli kokonaisvastuurakentamisurakkana. Kuopion Tilakeskus julkaisi 27.12.2017 hankintailmoituksen Kuopion Lippumäen ylipainehallin KVR -urakasta. Hankinta kilpailutettiin neuvottelumenettelyllä. Osallistumishakemukset tuli jättää
19.1.2018 klo 12.00 mennessä. Määräaikana osallistumishakemuksia saapui
viideltä yritykseltä. Osallistumishakemukset avattiin 22.1.2018.
Osallistumisen perui yksi yritys, joten neuvottelukutsut ja alustavat tarjouspyyntöasiakirjat lähetettiin neljälle yritykselle 29.1.2018. Kommentit ja kysymykset lähetetyistä asiakirjoista tuli esittää 2.2.2018 mennessä. Neuvottelut
aloitettiin viikolla 6. Neuvotteluissa kartoitettiin ratkaisuvaihtoehto, jolla
hankinta voidaan toteuttaa ja josta pyydettiin lopullinen tarjous. Ehdot, sisältö ja aikataulu tarkentuivat neuvottelun edetessä. Neuvottelut päättyivät viikolla 15. Lopullinen tarjouspyyntö lähetettiin 16.4.2018 ja ilmoitettiin neuvotteluvaihe päättyneeksi. Tarjoukset tuli jättää viimeistään 15.6.2018 klo 12.00.
Määräaikaan mennessä saapui kolme tarjousta. Tarjoukset avattiin Kuopion
Tilakeskuksessa 15.6.2018 klo 12.05 alkaen.
Neuvottelumenettelyssä valintaperusteena on halvin kokonaishinta. Halvimman tarjouksen teki Saltex Oy. Tarjouksen mukainen kokonaishinta ylipainehallista on 2 754 675 euroa (alv 0 %). Muiden saatujen tarjousten hinnat
olivat 3 308 145 euroa ja 3 399 084 euroa (alv 0 %).
Lippumäen ylipainehalli toteutetaan hankkeessa sille varatun määrärahan
puitteissa.
Vaikutusten arviointi

Vaikutusten ennakkoarviointi on kaupunginhallituksen 10.10.2016 kokouspöytäkirjan liitteenä.

Esitys

Esitän, että kaupunginhallitus päättää valita Kuopion Lippumäen ylipainehallin KVR-urakoitsijaksi Saltex Oy:n ja valtuuttaa Kuopion Tilakeskuksen toimitilajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Viiteaineisto

3
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Valmistelija
Veli-Matti Paananen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 5621

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
Kaupunginhallitus hyväksyy toimitilajohtajan esityksen.

Päätös

Toimitilajohtaja Hannu Väänänen selosti asiaa kokouksessa.
Rakennuttaja Timo Tanninen ja toimitilajohtaja Hannu Väänänen poistuivat
kokouksesta asian käsittelyn aikana.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan päätösehdotuksen.
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Kaupungin yhteistyötoimikunta

24 §

13.6.2018

§ 206

Asianro 4747/01.01.03/2018

Ohje huomautuksen ja varoituksen antamisesta
Päätöshistoria
Kaupungin yhteistyötoimikunta 13.6.2018 24 §
Henkilöstöjohtaja Terttu Ruotsalainen
Työnantajapalvelu
Kuopion kaupungin henkilöstöjärjestöt ja Työnantajapalvelun edustajat ovat
yhteisesti todenneet, että kaupungilla tulisi olla yhteinen ohje niitä tilanteita
varten, kun viranhaltijalle tai työntekijälle joudutaan antamaan joko huomautus tai varoitus. Ohjetta on valmisteltu kuluvan kevättalven aikana yhdessä
pääluottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen ja Työnantajapalvelun edustajien kanssa. Ohje käytiin läpi 15.5.2018 kaupunginjohtajan johtotiimissä. Ohjetta käsiteltiin myös 31.5.2018 pidetyssä Työnantajapalvelun ja pääluottamusmiesten yhteisessä kokouksessa.
Ohjeessa korostetaan työnjohdollista ohjaamista ja perehdyttämistä, jotta viranhaltija ja työntekijä voi suoriutua hänelle määritellyistä virkatehtävistä ja
työtehtävistä moitteettomasti ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos sittemmin ilmenee, että viranhaltija tai työntekijä toimii annettujen ohjeiden vastaisesti tai laiminlyö tehtäviään, esimiehen tulee ensisijaisesti keskustella asiasta
alaisensa kanssa ja tarpeen vaatiessa neuvoa ja opastaa työtehtävissä ja työpaikan toimintatavoissa.
Mikäli ohjaavat keskustelut eivät johda toivottuun parempaan lopputulokseen
ja edellytykset huomautuksen tai varoituksen antamiselle täyttyvät, se tulee
antaa mahdollisimman nopeasti moitittavan tapahtuman jälkeen.
Ohjeeseen on kirjattu sekä suullisen huomautuksen että kirjallisen varoituksen antamiseen liittyvät menettelytavat. Ohje sisältää myös lomakkeet, joita
tulee käyttää silloin kun annetaan suullinen huomautus, viranhaltija tai työntekijä kutsutaan kuulemistilaisuuteen tai pyydetään vastine, kuulemistilaisuudesta laaditaan pöytäkirja ja annetaan kirjallinen varoitus.
Virkasuhteeseen liittyvästä päättämismenettelystä on tarkat määräykset viranhaltijoiden osalta viranhaltijalaissa (2003/304) ja työsopimussuhteisten
osalta työsopimuslaissa (2001/55).
Liitteenä on ohje huomautuksen ja varoituksen antamisesta.
Liitteet

Ohje huomautuksen ja varoituksen antaminen.pdf
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Valmistelija
Terttu Ruotsalainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 3100

Henkilöstöjohtaja Terttu Ruotsalainen
Yhteistyötoimikunta toteaa, että ohje huomautuksen ja varoituksen antamisesta on käsitelty yhteistoiminnallisesti. Ohje saatetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ja se tulee voimaan 1.7.2018.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet
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4747/2018 Ohje huomautuksen ja varoituksen antaminen

Valmistelija
Terttu Ruotsalainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 3100

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan päätösehdotuksen.
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§ 207

Asianro 5225/02.05.02.01/2018

Yrityspalvelun esitys Tapahtumasta kansainväliseksi tapahtumamediaksi -kehittämishanke
(EU:n Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma)
Elinkeinojohtaja Jukka Tapio Pitkänen
Yrityspalvelu
Kuopio Tanssii ja Soi ry esittää 11.6.2018 saapuneella kirjeellään, että Kuopion kaupunki myöntäisi kunnallista rahoitusta Tapahtumasta kansainväliseksi
tapahtumamediaksi -kehittämishankkeeseen vuosille 2018 - 2019. EteläSavon ELY-keskus on tehnyt hankkeesta myönteisen rahoituspäätöksen vuosille 2018-2019. Hanke rahoitetaan Toimintalinjalta 1: Pk-yritystoiminnan
kilpailukyky 2.1. Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen kehittäminen.
Hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa Kuopion alueen yrityksille laajempi
näkyvyys, tunnettuus ja kestävämpi ansainta kehittämällä Kuopio Tanssii ja
Soi -yhdistyksen toimintaa ja laajentamalla viikon kestävä tapahtuma ympärivuotiseksi ja -vuorokautiseksi tapahtumamediaksi. Palvelu- ja matkailuyritykset eivät osaa täysimittaisesti hyödyntää alueen tapahtumia oman kasvunsa
moottorina. Tapahtumien kautta yrityksillä on mahdollista saada uusia asiakkaita, lisätä liikevaihtoa ja kansainvälistyä. Toisaalta Kuopio Tanssii ja Soi:lla
on mahdollista tuottaa merkittävästi laajempaa hyötyä alueen yrityksille liiketoimintamallin uudistamisen kautta. Tällöin kehittämisen keskiössä on tapahtuman laajentaminen viikon mittaisesta ympärivuotiseksi. Tämä mahdollistetaan tekemällä tapahtumasta kansainvälinen tapahtumamedia, joka elää ympäri vuoden 24/7.
Hankkeen tavoitteena on luoda tapahtumalle toimintamalli, joka yhdistää
alueen pk-yritykset osaksi tapahtumakokonaisuutta ja mahdollistaa yrityksille
liiketoiminnan kasvun. Tapahtumaan luontevasti kytkeytyviä yrityskohderyhmiä ovat mm. ääni-, valo- ja tapahtumatekniikka-alan yritykset, horecaalan yritykset sekä alueen hyvinvointiteknologian ja valmistavan pienteollisuuden yritykset ja kivijalkakaupat. Nämä voivat hyödyntää tapahtumamediaa mm. uusasiakashankintaansa ja tavoitteelliseen kansainvälistymiseen ja
verkostoitumiseen. Tämä tapahtuu rakentamalla Kuopio Tanssii ja Soi yhdistyksen toimintaa yksiviikkoisesta tanssitapahtumasta ympärivuotiseksi
tapahtumamediaksi ja kohtaamispaikaksi tanssinharrastajille. Tällä sekä yhdistys että tapahtuman vaikutusalueella toimivat yritykset saavat sitoutettua
niin kansallisia kuin kansainvälisiä tanssinharrastajia, jolloin ansaintakin olisi
mahdollista ympärivuoden ja laajemminkin tanssiharrastukseen, eikä pelkästään tapahtumaviikkoon kytkeytyvää.
Kehittämistyö on kolmevaiheinen ja se toteutetaan bisnesmuotoilun keinoin.
Hankkeessa kehitetään Kuopio Tanssii ja Soi -tapahtumalle ja -organisaatiolle
kansainvälinen liiketoimintamalli ja palvelukonsepti, ja työ tehdään kolmessa
vaiheessa:
1. Medioittaminen eli oman digitaalisen median rakentaminen. Tämä tarjoaa
alueen pk-yrityksille suoran väylän sekä osto- ja myyntipolun uusiin kotimaisiin ja kansainvälisiin asiakkaisiin ympäri vuoden.
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2. Kansainvälistyminen eli ulkomaalaisyleisön kasvattaminen, fokuksena eritasoisten tanssiharrastajien määrän lisääminen. Tämä tukee alueen pkyritysten myynnin kasvua erityisesti tapahtuman aikana. Erityisinä kohderyhminä ovat majoitus- ja ravintola-alan yritykset, logistiikka- ja tapahtuma-alan yritykset sekä kivijalkakauppa ja pienteollisuus jakeluteineen.
3. Uudet yritysyhteistyön ja rahoituksen muodot eli kumppanuuksien laajentaminen paikallisista valtakunnallisiin ja kansainvälisiin yrityksiin ja organisaatioihin. Erityisenä kohderyhmänä ovat terveys- ja hyvinvointialan yritykset.
Hankkeen toteutusaika on 1.9.2018 – 30.11.2019 ja sinä aikana arvioidut kokonaiskustannukset ovat 181.520 euroa. Hankkeen rahoituspäätöksen mukaan 70 % tulee Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksena, kuntarahoituksen osuus on 15 % ja hakijan omarahoitus on 15 %.
Vaikutusten arviointi

Hanke on yritysvaikutuksiltaan positiivinen. Matkailutulotutkimuksen mukaan Kuopio tanssii ja Soi –festivaali tuo matkailutuloa 3,67 milj.€/v.

Esitys

Esitän, että Kuopion kaupunki varautuu osarahoittamaan vuosina
2018–2019 Tapahtumasta kansainväliseksi tapahtumamediaksi kehittämishanketta enintään 15 % osuudella hankkeen hyväksytyistä projektikirjanpitoon tulevista kokonaiskustannuksista, euromääräisesti kuitenkin
enintään 27.230 euroa. Vuoden 2018 rahoitusosuus on 7.270 euroa ja vuoden
2019 osuus 19.960 euroa.
Kuopion kaupungin rahoitus hankkeelle maksetaan Elinvoima- ja konsernipalveluiden elinkeinopoliittisille EU-hankkeille varatusta määrärahasta ja rahoituksen maksaminen edellyttää hankkeelta hyväksyttyä raportointia. Kuopion kaupungin osalta hanketta valvoo yrityspalvelu ja laskut hyväksyy elinkeinojohtaja. Mikäli hankkeelle haetaan rahoitusta myös tuleville vuosille, hakijan on esitettävä siitä uusi, erillinen hakemus. Kuopion kaupunki varaa itselleen mahdollisuuden vetäytyä hankkeen osarahoitusvastuusta, mikäli hanke ei etene suunnitelmien mukaan.
Hakijan on toimitettava tämä päätös ja ehdot Kuopion kaupungin kunnallisesta rahoitusosuudesta tiedoksi hankkeen päärahoittajalle.
Kuopio Tanssii ja Soi ry:n tekemä esitys Kuopion kaupungille, Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustushakemus, hankekuvaus, Etelä-Savon
ELY-keskuksen päätös, KTS vaikuttavuuden arviointi ja KTS pähkinänkuoressa ovat asiakirjoissa.

Liitteet

7
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Valmistelija
Anna-Liisa Martikainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 4903

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
Kaupunginhallitus hyväksyy elinkeinojohtajan esityksen.

Päätös

Kaupunginhallituksen jäsenet Jaakko Kosunen ja Minna Reijonen poistuivat
esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan päätösehdotuksen.
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Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

20 §
118 §
33 §

§ 208

13.3.2018
16.4.2018
14.5.2018
Asianro 2110/12.04.01.00/2018

Tenniksen sisäharrastusolosuhteiden kehittäminen / Kuopion Tennisseura ry:n esitys
Päätöshistoria
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 13.3.2018 20 §
Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen
Liikuntahallit ja paikat
Kuopion Tennisseura ry on tehnyt Kuopion kaupungille esityksen tenniksen
sisäharjoitteluolosuhteiden mahdollistamisesta Pitkälahden koulun läheisyydessä sijaitsevalle Kuvelammen hiekkakentälle. Kentälle on talvisin toteutettu
hiihtohalsteri ja luistinrata. Kesäisin alue on vähäisessä käytössä.
Kaupunkirakennelautakunta on kokouksessaan 28.2.2018 § 50 myöntänyt
suunnitteluvarauksen Kuopion Tennisseura ry:lle noin 3500 m2 kokoisesta
alueesta kyseisen kentän alueelle. Tennisseuralle varattavan alueen lisäksi
alueelle mahtuu edelleenkin talvella luistelualue ja hiihtohalsteri sekä kesällä
juniorikokoinen pesäpallokenttä ja jalkapallon nappulakenttä. Rakennus voidaan sijoittaa alueelle niin, että ulkokentän kooksi jää n. 75 x 60m2. Urheilualueella on lisäksi kaupungin 3 tenniskenttää, jotka on peruskorjattu kesällä
2017. Tenniskenttäalue on talvisin jääkiekkokaukalona.
Kuopion Tennisseura ry:lle on ollut vuokrattu kaupungingeodeetin
18.3.2009 § 47 päätöksellä alue Niiralan montusta 1.9.2009–31.8.2014 väliseksi ajaksi tennishallia varten. Vuokrattu alue sijoittuu Kuntolaakson alueelle. Vuokrasopimusta on jatkettu vuosi kerrallaan lyhyillä irtisanomisajoilla.
Tennishallin käyttö on mahdollistettu alueella niin pitkäksi aikaa kuin mahdollista ottaen huomioon Kuntolaakson alueen rakentamisen aloitus. Viimeisin jatkosopimus on päättynyt 31.12.2017.
Kuopion Tennisseura ry (KTS) on tenniksen erikoisseura, jossa on tällä hetkellä noin 450 jäsentä. KTS on Kuopion alueen merkittävä tenniksen erikoisseura ja samalla myös Pohjois-Savon johtava tennisseura. Seuran toiminnan
painopistealueet ovat juniorityössä sekä aikuis-, seniori- ja harrastustenniksessä. Seuran valmennuksessa on viikoittain 250 junioria ja aikuista. Tenniksen harrastajamäärät Kuopion talousalueella ovat olleet viimeisten vuosien
aikana merkittävässä nousussa.
Uuden hallin rakentamisen myötä KTS:n hallinnoimien sisäkenttien määrä lisääntyisi neljään. Tämä lisää tenniksen tunnettavuutta ja harrastajien lukumäärää ja siten kasvattaa tennishallien käyttöastetta. Kenttien lisääntyminen
mahdollistaa myös SM- liigatason aikuis- ja juniorikilpailujen tuomisen Kuopioon ja mahdollistaa muidenkin suurempien turnauksien järjestämistä, erityisesti kansainvälisen tason pyörätuolitenniskilpailuiden järjestämisen talousalueella.
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KTS on esittänyt Kuopion kaupungille suunnitellun hallin mahdollistamista
hankkeen rahoitukseen osallistumalla. KTS:n esitys on liitteenä.
Kuopion kaupunginhallitus on kokouksessaan 3.10.2016 § 293 linjannut arviointikriteerit ja periaatteet yksityisten liikuntatilojen mahdollistamisesta.
Tarvemäärittelyn ja liikuntatilan mahdollistamiseen osallistumisen keskeisiä
arviointikriteereinä ovat harrastajamäärä, tilan saavutettavuus harrastajiin
nähden, tilojen kustannustehokas kokonaiskäyttö, muut hyvinvointivaikutukset, yritysvaikutukset sekä imago-, tapahtuma- ja matkailuvaikutukset.
Linjaukset kaupungin mahdollisesta osallistumisesta yksityisten liikuntahallien mahdollistamiseen:
1. Kaupunki voi osallistua mahdollisiin rakennushankkeisiin normaalina
elinkeinorakentamisena, joka tarkoittaa käytännössä yhteistyötä kaavoituksessa ja tonttien esirakentamisessa.
-

Mikäli rakentamiseen on julkista hankerahoitusta, kaupunki voi osallistua
hankerahoitukseen de minimis -tuen mukaisella osuudella.

-

Kaupunki voi myöntää erityisistä syistä harkinnanvaraista tukea liikuntaja kulttuurirakentamisessa. Yritystuista päättää kaupunginhallitus. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta antaa lausunnon hankkeesta keskeisten arviointikriteerien pohjalta.

2. Kaupunki voi tukea asukkaiden palvelunkäyttöä harkinnanvaraisesti.
-

Kaupunki voi vuokrata tilaa tai käyttöaikaa asukkaiden palvelujen järjestämiseksi toimijan kanssa sovitulla tavalla määräaikaisesti tai toistaiseksi.

-

Kaupunki voi tukea harkinnanvaraisesti liikuntajärjestöjä, jotka käyttävät
tilaa. Avustuksista päättää hyvinvoinnin edistämisen lautakunta kaupunginvaltuuston vuosittain päättämän talousarvion puitteissa.

Tuet ja avustukset vaativat aina hankekohtaiset päätökset ja tarvittavat resursoinnit. Mahdolliset tuet ja avustukset päätetään vuosittain kaupungin talousarvion yhteydessä.
Edellä mainittujen arviointikriteerien pohjalta voidaan todeta, että Kuopion
Tennisseura ry:n esittämälle tenniksen harrastusolosuhteiden kehittämiselle
on olemassa tarve. Esitetty paikka on sijainniltaan varsin hyvä, kun huomioidaan alueen saavutettavuus mm. joukkoliikenteellä. Tennishallin toteutuminen muodostaisi alueesta tennisharrastuksen kokonaisuuden yhdessä jo alueella sijaitsevien tenniskenttien kanssa. Alueelle voidaan jatkossakin toteuttaa
koulun ja muiden alueen liikunnanharrastajien tarvitsemat ulkoliikuntaolosuhteet.
Uusi tennishalli täydentäisi kaupungin tenniksen sisäharrastusolosuhteita.
Nykyisin Kuopiossa on yksi tennishalli Rauhalahdessa ja sen yhteydessä kuplahalli tenniksen ja mailapelien harrastamiseen. Rauhalahden tennishalli on
kaupungin toteuttama ja vuonna 2013 hallista on laadittu lunastussopimus
yrittäjän kanssa. Kaupunki vuokraa kyseisestä hallikokonaisuudesta varasto,
puku- ja sosiaalitilat viereisen Rauhalahden jalkapallokentän käyttäjien tarpeisiin sekä Kuopion kuntatekniikkaliikelaitoksen tarpeisiin.
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Uuden tennishallin toteuttamisesta on neuvoteltu Kuopion Tennisseuran ja
Kuopion kaupungin kesken.
Vaikutusten arviointi

Liitteenä

Esitys

Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta toteaa, että toteutuessaan
Kuopion Tennisseura ry:n hanke täydentäisi osaltaan Kuopion liikuntapaikkaverkostoa ja tarjoaisi liikuntapaikkapalveluita erityisesti mailapelien harrastajille.
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että
Kuopion kaupunki ja Kuopion Tennisseura ry laativat aiesopimuksen Kuopion
Tennisseura ry:n kanssa tennishallin mahdollistamiseksi kaupunginhallituksen linjausten pohjalta huomioiden aiemmin laaditut aiesopimukset muiden
yksityisten toimijoiden kanssa.

Liitteet

2110/2018 Kuopion Tennisseura ry:n esitys Kuopion kaupungille
2110/2018 Vaikutusten arviointi

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

puh. +358 17 18 2502
puh. +358 44 718 2515

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

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus 16.4.2018 118 §
Liitteet

2110/2018 Kuopion Tennisseura ry:n esitys Kuopion kaupungille
2110/2018 Vaikutusten arviointi
2110/2018 Tennishallin yhteistyösopimus
Valmistelija
Janne Hentunen
Saku Kekäläinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 17 18 2502
puh. +358 44 718 2515
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_____________________________________________________
Hyvinvoinnin edistämisen lautakuntakäsittelyn jälkeen on hankkeen aikataulusta johtuen valmisteltu suoraan liitteenä oleva yhteistyösopimus yhteistyössä kaupungin ja Kuopion Tennisseura ry:n (KTS) kesken.
Yhteistyösopimuksen mukaan kaupunki sitoutuu tukemaan hanketta paikalliseen liikuntapaikkarakentamiseen osoitettavalla 300.000 euron investointiavustuksella, mikäli Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2018 lisätalousarvion käsittelyn yhteydessä investointiavustukseen kohdennettavan
määrärahan.
Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus
1. hyväksyy liitteenä olevan yhteistyösopimuksen ja
2. päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että myöntäisi sopimuksen mukaisesti 300.000 €:n lisämäärärahan liikuntapaikkarakentamiseen.

Päätös

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.

Kaupunginvaltuusto 14.5.2018 33 §
Liitteet

2110/2018 Kuopion Tennisseura ry:n esitys Kuopion kaupungille
2110/2018 Vaikutusten arviointi
2110/2018 Tennishallin yhteistyösopimus
Valmistelija
Janne Hentunen
Saku Kekäläinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 17 18 2502
puh. +358 44 718 2515

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto myöntää sopimuksen mukaisesti 300.000 €:n lisämäärärahan liikuntapaikkarakentamiseen.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.
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Liitteet

14
15

2110-2018 Ehdotus
2110-2018 Täydennettty tennishallin yhteistyösopimus

Viiteaineisto

4
5
6

2110/2018 Kuopion Tennisseura ry:n esitys Kuopion kaupungille
2110/2018 Vaikutusten arviointi
2110/2018 Tennishallin yhteistyösopimus

Valmistelija
Janne Hentunen
Saku Kekäläinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 17 18 2502
puh. +358 44 718 2515

_____________________________________________________
Kaupunginvaltuusto myönsi kokouksessaan 14.5.2018 uuden tennishallin rakentamista varten 300.000 €:n lisämäärärahan liikuntapaikkarakentamiseen.
Kuopion tennisseura ry. on toimittanut kaupungille 1.7.2018 hakemuksen
125.000 €:n lisätuesta tennishallihankkeen toteutumisen varmistamiseksi.
Hakemuksessaan tennisseura tuo esille, että seuran lainaneuvottelut eivät ole
edenneet seuran odottamalla tavalla, mistä johtuen lisätuen saaminen kaupungilta on kriittistä hankkeen toteuttamiseksi.
Kuopion Tennisseura ry:n hakemus lisätuesta on liitteenä. Liitteenä on lisäksi
yhteistyösopimusluonnos 125.000 €:n lisätuen myöntämisestä liikuntapaikkarakentamiseen.
Päätösehdotus

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
Kaupunginhallitus
1. hyväksyy liitteenä olevan yhteistyösopimuksen ja
2. päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntäisi sopimuksen mukaisesti 125.000 €:n lisämäärärahan liikuntapaikkarakentamiseen.

Päätös

Jäsen Erkki Virtanen varajäsen Anna Hartikaisen ja jäsen Tapio Tolppasen
kannattamana ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi jäsen Virtasen tekemän päätösehdotuksen.
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Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

50 §
14 §
91 §
46 §
46 §

§ 209

16.5.2017
23.8.2017
4.9.2017
23.10.2017
13.6.2018
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.
Kuopiossa harrastamiseen löytyy laaja tarjonta kaupungin ja yritysten tarjoamia tiloja. Tarjonnasta löytyy monipuolisia mahdollisuuksia harrastamiseen
aina maksuttomista tiloista varsin korkeat maksut omaaviin tiloihin. Kuopion
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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.

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 23.8.2017 14 §
Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta palautti kokouksessaan 16.5.2017 § 50
valtuustoaloitteen uudelleen valmisteluun.
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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.

Päätös

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

Kaupunginvaltuusto 23.10.2017 46 §
Vaikutusten arviointi
Liitteet

Päätösehdotus

2715/2017 Valtuustoaloite
2715/2017 Äänestystulos kv. 23.10.2017
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,
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Aleksi Eskelinen, Hanna Happonen, Vesa Linnanmäki ja Pekka Niiranen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.
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.

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 13.6.2018 46 §
Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen
Liikuntahallit ja paikat
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 13.6.2018:
Kaupunginvaltuusto palautti kokouksessaan 23.10.2017 § 46 valtuustoaloitteen uudelleen valmisteluun.
Kokonaisuudessa Kuopion kaupungin maksu- ja avustuskäytännöt ovat yksi
hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen kehittämisen kohde. Kaupunkiin on
vuosien saatossa tullut jonkin verran yksityistä palvelutuotantoa esim. kuntosalit, tennishalli ja oheisharjoittelukeskus. Uusina yksityisinä toimijoina ovat
aloittamassa Tuplajäät Oy ja Puijo Areena Oy sekä Kuopion Tennisseura ry.
Kuopion kaupunki on investointiavustuksen muodossa tukemassa Pitkälahteen valmistuvan tennishallin rakentumista. Tuplajäät Oy:n sekä Puijo Areena
oy:n toiminnan käynnistymistä kaupunki on tukemassa pohjarakentamisen
muodossa sekä hankkimalla vuoroja lähinnä koululiikuntaa varten. Rauhalahden tennishallin osalta kaupunki vuokraa toimijalta pukuhuone- ja huoltotilat.
Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 23.5.2018 saadun tiedon mukaan opetus- ja
kulttuuriministeriö on käynnistänyt hankkeen, jossa kaikille yläkoululaisille
suunnitellaan uusi, valtakunnallinen harrastuspassi. Tavoitteena on, että ensi
vuonna nuori voisi ladata mobiilisovelluksena toimivan harrastuspassin
omaan älypuhelimeensa.
Harrastuspassiin voivat kunnat, yritykset, säätiöt, sosiaalitoimi ja yhdistykset ladata nuorille maksuttomia harrastusten kokeilukertoja, harrastuksia
ja pääsylippuja. Porin nuorisopasseista saadut hyvät kokemukset ovat valtakunnallisen hankkeen taustalla. Harrastamisen edistäminen on hyvä keino ehkäistä nuorten syrjäytymistä, vahvistaa kaverisuhteita ja nuorten itsetuntoa. Harrastuspassi on osa hallituksen lasten ja nuorten hyvinvoinnin
edistämisen toimenpiteitä ja ministeriöiden NEET-yhteistyötä.
Harrastuspassilla voidaan edistää nuorten epäsäännöllistä ja kavereiden
kanssa tapahtuvaa harrastamista uudella tavalla. Passi tuo yhteen usean
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alan harrastusmahdollisuudet. Passi myös lisää monien toimijoiden mahdollisuuksia auttaa ja tukea nuoria.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut harrastuspassin teknisestä toteutuksesta kilpailutuksen yrityksille ja yhteisöille. Hakemukset tulee jättää ti
19.6. klo 12.00 mennessä. Kilpailutus toteutetaan innovaatiokumppanuusmenettelyllä, jossa ensimmäisessä vaiheessa osallistujien joukosta valitaan
enintään viisi ehdotusta jatkokehittelyyn.
Kilpailutuksen voittaja julkistetaan syyskuussa ja se pääsee toteuttamaan
pilotin useassa kunnassa syksyllä 2018. Kaikki kunnat voivat ottaa passin
käyttöön ensi vuonna. Harrastuspassin teknisestä toteutuksesta vastaavat
opetus- ja kulttuuriministeriö ja Helsingin kaupunki.
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vastuulla on jakaa käyttövuorot liikuntatiloihin ja koulutiloihin opetusajan jälkeen. Nykyisin vuorojen jaossa
kaikille halukkaille ei ole tarjota riittävästi käyttövuoroja. Muiden kuin seurojen, yhdistysten ja järjestöjen on ollut vaikeaa saada käyttövuoroja tiloista.
Nykyisellään asukas- ja kyläyhdistyksiltä tai niihin rinnastettavilta toimijoilta
ei peritä käyttömaksuja heidän järjestämien toimintansa edellyttämien kokousten osalta omatoimisen hyvinvoinnin palveluiden hallinnoimissa tiloissa
eikä niissä tilatarpeissa, jotka liittyvät suoraan kaupunkia hyödyntävään toimintaan (esimerkiksi asuinalueen ympäristön siivoustalkoiden järjestelyt).
Kokeiluna voisi aloittaa vapaiden käyttöaikojen käyttöä koulutiloissa seuraavin periaattein:
-

Vapaat ajat ja tilat ovat veloituksetta käytössä kylä- ja asukasyhdistysten
varaamina. Tällöin Kylä- ja asukasyhdistysten rooli alueiden aktivoinnissa
lisääntyisi ja tällöin tilan varannut vastuullinen taho olisi aina tiedossa.
Kustannus kokeilusta on n. 10 000€. Sisältäen käyttövuoroista saamatta
jääneet maksut, siivous ja vartiointikulut.

Alle 18- vuotiaiden yksittäiskävijöiden osalta lähdetään kokeilemaan maksuttomuutta. Tulojen menetyksenä tämä kokeilu tarkoittaa n. 170 000€.
Harrastuspassi otetaan käyttöön välittömästi sen tultua mahdolliseksi. Harrastuspassiin kohdennetaan vuoden 2019 talousarvioon 350 000€. Tämä tarkoittaa n. 100€/yläkouluikäinen. Harrastuspassiin kohdennettavista tuotteista tehdään erillinen esitys hyvinvoinnin edistämisen lautakuntaan syksyn
2018 aikana.
Vaikutusten arviointi

-

Esitys

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

Liitteet

2715/2017 Valtuustoaloite
2715/2017 Äänestystulos kv. 23.10.2017
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Valmistelija
Janne Hentunen
Saku Kekäläinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 17 18 2502
puh. +358 44 718 2515

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

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Hetti Rytsy saapui kokoukseen klo 16.12 asian käsittelyn aikana.
Janne Hentunen ja Saku Kekäläinen poistuivat klo 16.27 asian käsittelyn jälkeen.

Vaikutusten arviointi

-

Liitteet

16
17

2715/2017 Valtuustoaloite
2715/2017 Äänestystulos kv. 23.10.2017

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

puh. +358 17 18 2502
puh. +358 44 718 2515

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle saadun selvityksen tiedoksi
vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan päätösehdotuksen.
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Perusturva- ja terveyslautakunta
§ 210

40 §

19.6.2018
Asianro 1526/06.00.00/2018

Valtuustoaloite / Kuopion neuvoloissa häkämittarit käyttöön raskauden seurannassa
Päätöshistoria
Perusturva- ja terveyslautakunta 19.6.2018 40 §
Kokoomuksen valtuustoryhmä ja allekirjoittaneet valtuustoryhmät ja valtuutetut valtuustoaloitteessa tuovat esille, että Suomessa odottavien äitien tupakointia ei ole onnistuttu vähentämään kuten muissa Pohjoismaissa. Odottavista äideistä tupakoi noin 15,5 % eli yhtä suuri osuus kuin 1980-luvun lopulla. Alle 20-vuotiaista tupakoi joka toinen.
Valtuustoaloitteessa mainitaan, että vuosittain lähes 10 000 sikiötä altistuu
kohdussa nikotiinille, häkäkaasulle, raskasmetalleille ja muille tupakansavun
yhdisteille.
Valtuustoaloitteen tekijöiden mukaan raskauden aikainen tupakointi altistaa
sikiön kasvuhäiriöille, lisää ennenaikaisen synnytyksen, istukan ennenaikaisen irtoamisen ja etisen istukan vaaraa sekä altistaa lapsen oppimishäiriöille,
uni- ja keskittymishäiriöille, ylivilkkaudelle lapsen astmalle ja allergioille sekä
aiheuttaa ongelmia vastasyntyneelle ja nostaa kätkytkuoleman riskin viisinkertaiseksi.
Valtuustoaloitteessa mainitaan, että mm. Lääkärit tupakkaa vastaan – verkosto, Suomen Gynekologiyhdistys, Kätilöliitto ja Terveydenhoitajaliitto ovat
esittäneet, että kaikkiin Suomen neuvoloihin tulee hankkia häkämittarit ja että uloshengitysilman häkäpitoisuuden mittaaminen tulee kuulua äitiyshuollon
rutiineihin.
Lisäksi mainitaan, että Kuopion neuvolat ovat saaneet lahjoituksina muutamia häkämittareita Kuopio-Kallaveden Rotaryklubilta. Lahjoituksilla saadut
mittarit eivät kuitenkaan riitä systemaattiseen, kaikkien raskaana olevien puhallutukseen.
Edellä mainittujen perustelujen jälkeen valtuustoaloitteen tekijät esittävät, että Kuopion kaupungin kaikkiin äitiysneuvoloiden toimipisteisiin hankitaan
häkämittarit, jotka otetaan osaksi raskauden ajan neuvolaseurantaa. Tupakoiville äideille ja heidän kumppaneilleen sekä raskautta suunnitteleville perheille tarjotaan apua tupakoinnin lopettamiseksi.
Vastaus:
Noin 14 % kaikista odottajista tupakoi jossain vaiheessa raskauden aikana.
Osuus on pysynyt lähes ennallaan 1990-luvun puolesta välistä saakka. Vaikka
raskauden aikana tupakoinnin lopettavien osuus on noussut myös Suomessa,
raskauden lopussa tupakoivien osuus (8,2 %) on yhä Pohjoismaiden korkein.
Tupakointi raskauden alkuvaiheessa on vähentynyt kaikissa muissa Pohjoismaissa, mutta ei Suomessa. Kaikista tupakoivista odottajista noin 50 % lopet-
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taa raskauden 1. kolmanneksen aikana (eli 1.kolmanneksen jälkeen tupakoi
7 %).
48 % alle 20 –vuotiaista raskaana olevista tupakoi. Raskauden aikana tupakoineista nuorista 40 % ilmoitti lopettaneensa kuitenkin tupakoinnin raskauden 1. kolmanneksen aikana. Tupakointia jatkoi siis 29 % prosenttia nuorista
raskaana olevista. Kuitenkin kaikista raskaana olevista alle 20 –vuotiaita on
vain 1.6%. KYS sairaanhoitopiirin alueella oli 2016 vuonna 2279 synnytystä ja
42 raskaana olevaa alle 20 -vuotiasta, joista tupakoi siis 12 henkilöä. (THL
2016)
Koska tupakan haitalliset aineet (mm. hiilimonoksidi eli häkä) siirtyvät istukan kautta sikiön verenkiertoon, altistaa tupakointi raskauden aikana sikiötä
pienipainoisuudelle, lisää ennenaikaisen synnytyksen riskiä ja näyttää lisäävän myöhempää somaattista sekä psyykkistä sairastavuutta. Sikiön hitaamman aineenvaihdunnan vuoksi sikiön verenkierron nikotiinipitoisuus voi olla
15 % suurempi ja kestää pidempään sikiön kuin äidin verenkierrossa.
Tupakoinnin lopettaminen kannattaa vielä raskausaikana. On arvioitu, että itseraportoitua raskaudenaikaista tupakointia kuitenkin aliarvioidaan. Äitien
itsensä ilmoittama tupakointi on noin 25 % todellista pienempi. Tämä on havaittu, kun on mitattu nikotiinin aineenvaihduntatuotteen pitoisuuksia esimerkiksi äidin hiuksista, virtsasta tai vastasyntyneen lapsen verestä, ja verrattu potilaan itseraportoimaan tupakointiin (Ekblad ym 2015 Suomen lääkärilehti).
Häkätesti on helposti saatava ja ihmiseen kajoamaton biokemiallinen menetelmä, jolla voidaan osoittaa, onko ihminen tupakoinut tai muutoin altistunut
hiilimonoksidille. Testi osoittaa myös tupakoinnin vähenemisen. Testi on puhalluskoe, jossa tutkittava puhaltaa häkämittariin ja tulos kertoo henkilön
uloshengitysilman häkäpitoisuuden. Tämä on hyvä seulontamenetelmä, koska
joillekin odottaville äideille on vaikea myöntää raskaudenaikaista tupakointia.
Sosiaali- ja terveysministeriö tuoreessa tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittäminen –työryhmässä suosittelevat tupakoinnin lopettamisen tueksi häkämittauksen ottamista osaksi raskaana olevan tupakoitsijan neuvolakäyntiä.
Uloshengityksen häkämittaus on sopiva menetelmä osoittaa tupakka-altistus
ja sikiön altistuminen häkämyrkylle. Mittaus on helppo ja kustannustehokas.
Mittaus voi saada raskaana olevat ja heidän puolisonsa kontrolloimaan tupakointiaan paremmin. Mittauksella on syytä tavoitella hiilimonoksidipitoisuutta alle 5 ppm sekä raskaana olevilla, että heidän puolisoillaan. Jos uloshengityksen häkämittausarvo on alle 5 ppm koko raskauden ajan, todettiin sikiön
voinnin olevan synnytyksen jälkeen huomattavasti parempi. (Gomez ym
2004)
On kuitenkin tärkeää huomioida, että häkäpitoisuus häviää nopeasti uloshengityksestä (taso voi puolittua jo 4 tunnissa) (NICE 2010). Näin ollen häkäpitoisuudet laskevat esimerkiksi myös yön aikana, joten aamulla lukemat saattavat olla matalia. Jos ihminen tupakoi vähän, sitä voi olla vaikea erottaa altistumisesta passiiviselle tupakoinnille. Korkeille häkäpitoisuuksille altistavat
liikennepäästöt ja kaasuvuodot, kuten myös laktoosi-intoleranssi.
Cochrane–katsauksen mukaan raskaudenaikaisen tupakoinnin lopettamisen
tueksi kehitetyt ohjelmat ovat tehokkaita. Näitä ovat sosiaalisen tuen tarjoaminen, taloudelliset houkuttimet ja nikotiinikorvaushoito. Shie ym. (2017)
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selvittivät tutkimuksessaan tekijöitä, jotka ennustivat tupakasta vieroituksen
lopputulosta avoterveydenhuollon terveillä tupakoitsijoilla. Tekijät, jotka ennustivat lopettamista, olivat motivaatio, vieroituslääkkeet ja häkämittaustulos
mittauspäivänä 8.
Loppupäätelmät
Kuopion kaupungin äitiysneuvolan asiantuntijoiden mukaan uloshengityksen
häkämittaus on nopea ja helppo tutkimus tehdä neuvolakäynnillä. Kuopion
kaupungin neuvolahenkilöstön kokemuksen perusteella aikaisemmin lahjoituksena saadut mittarit kuitenkin näyttivät virheellisiä lukemia tupakoimattomille henkilöille, kun mittari oli ollut jonkin aikaa käytössä. Mittarit näyttävät vaativan säännöllistä kalibrointia, jonka järjestäminen on otettava huomioon mittareita hankittaessa. Mittareiden huollon järjestäminen on myös
suunniteltava ennakkoon. Mittareissa käytetään potilaskohtaisia kertakäyttöisiä suukappaleita, joiden hankinnasta on myös sovittava. Lisäksi henkilökunnan on saatava mittareiden käyttöön liittyvää koulutusta. Mittareiden käyttöönotto vaatii sisäisten toimintamallien suunnittelua, joissa on sovittava suorittaako puhalluksen terveydenhoitaja vai lääkäri, aloitetaanko tupakoitsijoiden kohdalla mahdolliset seurantamittaukset ja niiden toteuttamisesta käytännössä.
Häkämittari seuloo odottajien keskuudesta tupakoitsijat ja antaa tietyn tuloksen, mutta sen vaikutuksesta tupakoinnin lopettamiseen raskaudenaikana ei
löytynyt selkeää tutkimustietoa. Joka tapauksessa itse tupakoinnin lopettamiseen on tarjottava lisäksi hoitoa. Käypä Hoito – suosituksen mukaan raskaudenaikaiset tupakoinnin lopettamisohjelmat vähentävät äitien tupakointia
(näytönaste A, vahva tutkimusnäyttö). Tupakoinnin lopettamisen tukimuotoja
ovat kognitiivinen käyttäytymisterapia, motivoiva haastattelu, nikotiinikorvaushoito ja lääkehoito, joita tulee käyttää neuvoloissa raskaudenaikaisen tupakoinnin lopettamiseksi.
Coleman ym. (2015) totesivat Cochrane – katsauksessa, että raskaudenaikainen nikotiinikorvaushoito vähensi tupakointia loppuraskaudessa 40 %. Lee
ym (2015) totesivat, että kognitiivinen käyttäytymisneuvonta vähensi raskaudenaikaista tupakointia 16 % ja motivoiva haastattelu, johon kuului myös materiaalia tupakoinnin lopettamiseen liittyen, vähensi tupakointia 23 %. Tupakonnin lopettamisluvut olivat kuitenkin vielä korkeampia viisi kuukautta synnytyksestä (37.3 % ja 19 %). Toisaalta neuvolassa tehtävä häkämittaripuhallutus voi vähentää motivaatiota neuvolaseurantaan.
Kuopion kaupungin äitiysneuvolan asiantuntijat eivät suosittele häkämittareiden hankkimista Kuopion kaupungin äitiysneuvoloihin, koska uloshengityksen häkämittaus ei varmuudella vaikuta raskaana olevan tupakoinnin lopettamiseen käytössä olevan tutkimustiedon perusteella. Valmisteilla olevassa
SOTE–uudistuksessa maakuntaan on siirtymässä kaikkien Pohjois-Savon
kuntien äitiysneuvolapalvelut 1.1.2020 lähtien. Mittareiden hyödyntäminen ja
asema jatkossa maakunnan äitiysneuvoloissa on täysin avoinna. Keinoja tupakoinnin vähentämiseen raskausaikana tutkitaan Suomessa parasta aikaa,
mutta tuloksia ei vielä ole saatavilla. Ennen mittareiden hankkimista, on vielä
syytä odottaa kotimaista tutkimusnäyttöä.
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Esitys

Vs. terveysjohtaja Pertti Lipponen:
Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy tehdyn selvityksen ja antaa selityksen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle vastauksenaan tehtyyn
aloitteeseen.

Liitteet

1526-2018-1 Aloite 642150_1_1.pdf
Valmistelija
Pertti Lipponen
Kaj Korhonen
Hanna-Mari Tanninen
Niina Happonen
Päivi Nuttunen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 6271
puh. +358 44 718 6541
puh. +358 44 718 6513

Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen
Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy vs. terveysjohtaja Pertti Lipposen
esityksen.

Päätös

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. apulaiskaupunginjohtaja ehdotuksen.

Liitteet

18

1526/2018 Aloite

Valmistelija
Pertti Lipponen
Kaj Korhonen
Hanna-Mari Tanninen
Niina Happonen
Päivi Nuttunen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 6271
puh. +358 44 718 6541
puh. +358 44 718 6513

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle saadun selvityksen tiedoksi
vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan päätösehdotuksen.
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§ 211

Asianro 7751/10.03.00.01/2017

Oikaisuvaatimusvastine / Poikkeaminen / Kuopio 297-416-8-25
Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut
Asia

Hakijat ovat jättäneet 12.2.2018 päivätyn oikaisuvaatimuksen Kuopion kaupungin yleiskaavapäällikön 30.1.2018 antamasta päätöksestä 1 § / 2018. Päätös koskee poikkeamislupaa loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseksi
vakituiseksi asunnoksi yleiskaavan mukaisella loma-asunnon rakennuspaikalla. Rakennuspaikka sijaitsee kiinteistöllä Ailanka 297-416-8-25, Kuopion
Jänneniemessä kaupungin päävedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä. Päätös
on kielteinen. Strateginen maankäyttö on yhteistyössä kunnallisteknisen
suunnittelun, ympäristönsuojelupalveluiden ja Kuopion Veden kanssa valmistellut oikaisuvaatimusta koskevan vastineen.

Valitusoikeus

Maankäyttö- ja rakennuslain 193.1 §:n 1. kohdan mukaan ao. henkilöillä on
valitusoikeus kunnan viranomaisen tekemässä poikkeamispäätöksessä. Oikaisuvaatimus on tehty maankäyttö- ja rakennuslain 187 §:n mukaisen 14 päivän
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Vaatimukset

Oikaisuvaatimuksen jättäjä vaatii yleiskaavapäällikön kielteisen lupapäätöksen kumoamista ja myönteistä päätöstä poikkeamishakemukseen.

Oikaisuvaatimuksen jättäjän perustelut
Kiinteistömme sijaitsee Jännevirralla Karsikkoniemen etelärannalla, jossa
on myös kolme muuta kiinteistöä. Meidän rajanaapurina n. 150-200 m :n
päässä on ympärivuotinen omakotitalo. Toisella puolella on rakentamaton
tila. Tämän jälkeen on samalla rannalla kaksi lomakiinteistöä, jossa toisessa
on mm. vesi WC. Nämä neljä kiinteistöä muodostavat etelärannalla oman
ryhmän rakentamattoman metsätontin kanssa. Tämä on suositusten/maankäyttömääräysten mukainen.
Jänneniemellä olevan Kuopion kaupungin vedenottamon vedenotto perustuu pääosin rantaimeytykseen pohjavesialuetta ympäröivistä vesistöistä.
Suurin osa imeytyksestä tulee pohjoispuolelta eli Juurusveden puolelta sekä
itäpuolelta Möhkösenlahdesta. Kiinteistömme puolelta eli eteläpuolelta rantaimeytystä ei ole juuri ollenkaan. Kiinteistömme edellinen omistaja oli tiedustellut v. 1982 omakotitalon rakennusluvan saamista. Kuopion kaupunginhallituksen vastaus 23.11.1982 oli: Vaikka toimenpide ei olekaan yleiskaavallisten tavoitteiden mukaista, ei rakennusluvan saamista voida estää,
koska taajama-asutusta ei muodostu. Samoin hän oli saanut vesikäymälän
rakentamiseen myöntävän vastauksen 4.10.1984.
Kun haimme 10.10.2017 poikkeamista ko. kiinteistöllemme, emme tienneet
Jännevirralle suunnitellusta paineviemäröinnistä. Kuopion kaupunki järjesti marraskuussa 2017 Jännevirran Uudistalolla tiedotustilaisuuden, jossa
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käsiteltiin kaupungin laatimia suunnitelmia vesi- ja viemäröintihankkeista
tuleville vuosille. Suunnitelmat koskivat Jännevirran seutua ja sen lähi alueita. Tilaisuudessa selvisi, että Vaittilansaarella ja Jänneniemen alueella on
mahdollista päästä mukaan Kaupungin hanke suunnitelmiin ja saada paineviemäri, mikäli alueelta löytyy vähintään kymmenen liittyjää. Kun hanke
toteutuu, olemme valmiita liittymään paineviemärin käyttäjäksi.
Perustelut:
Poikkeamislupahakemuksessa on selvitetty päärakennuksen mm lämmitystä, ilmanvaihtoa ym. Rakennus täyttää reilusti vuoden 2007 rakennusmääräykset . Maalämpö, varaava takka ja ilmastoinnin LTO, takaavat sen.
Olemme asuneet kiinteistössä rakennuksen valmistumisesta läntien, eikä
meillä ole muita asumisvaihtoehtoja. Talo sijaitsee järvelle päin viettävässä
rinteessä. Talon perustamisvaiheessa anturalinjojen kaivussa tuli kallio vastaan pohjoisen puolella samoin maalämpökaivon porauksessa. Tämä viittaa
siihen, että vedenottamon suuntaan talosta ei aiheudu pohjaveden muuttumista tai pilaantumista.
Me allekirjoittaneet esitämme, että poikkeaminen hyväksytään yllä esitettyjen uusien tietojen pohjalta.
Liitteet:

Kaupungin vastine

Liite 1 päätöspöytäkirja
−

Liite 2 hakemus poikkeamiselle 9.10.2017

−

Liite 3 lisäselvitys jätevesistä 30.10.2017

−

Liite 4 Kuopion kaupungin päätös 1982

−

Liite 5 Kuopion kaupungin päätös 1984

Oikaisuvaatimuksen jättäjien kiinteistö sijaitsee yleiskaavan mukaisella maaja metsätalousalueella, joka on osoitettu rantavyöhykkeeksi ja pohjavesialueeksi. Kiinteistö on lisäksi osoitettu olevaksi rakennuspaikaksi. Olevien rakennuspaikkojen soveltuvuus kaavan laadinnan aikaiseen käyttötarkoitukseen
on tutkittu yleiskaavassa. Kiinteistöllä on sijainnut kaavan laadinnan aikaan
loma-asunto, joten kyseessä on loma-asunnon rakennuspaikka. Kiinteistö sijaitsee neljän rakennuspaikan ryhmässä, jossa sijaitsee kolme loma—asuntoa
ja yksi omakotitalo. Naapurissa sijaitseva omakotitalo on toteutettu poikkeamisluvalla vuonna 2002. Kyseessä on vanha maatila, jolla on sijainnut
1930 –luvulla valmistunut omakotitalo kaavan laadinnan aikaan. Kyse on ollut loma-asuntokäytössä olleen, alun perin omakotitaloksi rakennetun asuinrakennuksen korvaamisesta. Hanke ei ole näin ollen suoraan verrannollinen
oikaisuvaatimuksen jättäjien tilanteeseen.
Kuopion kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä Jänneniemen pohjavedenottamolle on rajattu lähi- ja kaukosuojavyöhykkeet, joilla on rajoitettu
pohjavettä vaarantavia toimintoja. Lähisuojavyöhykkeen raja on määritelty siten, että vesi viipyy maaperässä 60 vuorokautta kulkeutuessaan vyöhykkeen
reunalta vedenottamolle. Kaukosuojavyöhyke sisältää rannoilta imeytyvän
pohjaveden muodostumisalueen kokonaisuudessaan. Rantaimeytyksen vuoksi
on myös Jänneniemeä ympäröivä vesistö valuma-alueineen erityisen suojelun
kohteena. Alue on lisäksi osoitettu vedenottamon kaukosuojavyöhykkeeksi
pohjavesialueen suojelusuunnitelmassa.
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Poikkeamispäätöksen kielteinen ratkaisu on perustunut Kuopion Veden lausuntoon ja ympäristönsuojelumääräysten mukaisten pohjavesialueiden sekä
vedenottamon kaukosuojavyöhykkeen suojelutavoitteisiin, jotka asettavat rajoitteita maankäytön suunnittelulle. Oikaisuvaatimuksessa esitetyt pohjaveden imeytyksen toteutuminen ja käyttäytyminen vedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä eivät ole asian ratkaisun kannalta merkityksellisiä. Mikäli pohjavesialueen olosuhteet olisivat muuttuneet niin, että aluetta ei olisi tarpeen
osoittaa kaukosuojavyöhykkeeksi, tulisi suojelusuunnitelmaa ja ympäristönsuojelumääräyksiä muuttaa ennen poikkeamisluvan myöntämistä.
Yksittäisen käyttötarkoituksen muutoksen salliminen alueella voi johtaa alueella sijaitsevien loma-asuntojen laajempaan käyttötarkoituksen muutospaineeseen. Lisääntynyt vakituinen asuminen alueella lisää pohjaveden pilaantumisen riskiä, kuten poikkeamispäätöksessä ja Kuopion Veden lausunnossa
on todettu. Lisäksi asiassa on huomioitava, että vakituisen ranta-asumisen
kriteerit eivät täyty erityisen hyvin syrjäisestä sijainnista ja alueen rakennuskannasta johtuen. Alueella ei ole merkittävästi vakituista asutusta. Vedenottamolta itään päin sijoittuvalla Heteharjun ja Vaittilansaaren alueella sijaitsee
kaksi vakituista asuntoa ja lähes 50 loma-asuntoa. Nykyinen koulukuljetusreitti kulkee noin 4 kilometrin päässä Pohjalammentien liittymässä.
Vuonna 1982 annetusta lausunnosta suunnittelutilanne alueella on muuttunut huomattavasti. Jänneniemen alueelle on rakennettu 2000 –luvulla Kuopion kaupungin päävedenottamo. Asian harkinnassa oleellista on, että kiinteistölle ei ole toteutettu vakituista asuinrakennusta vuoden 1982 lausunnon
perusteella, eikä haettu poikkeamislupaa rakennettaessa uutta, vuonna 2008
valmistunutta päärakennusta. Maanomistajalla on näin ollen ollut tieto vuonna 1994 vahvistetun yleiskaavan tavoitteesta osoittaa kiinteistö loma-asunnon
rakennuspaikaksi ja pohjavesialueeksi. 36 vuotta sitten annetun lausunnon ei
voida katsoa sitovan nykyistä maankäytön suunnittelua ja päätöksentekoa.
Myöskään vesikäymälän rakentamisen salliminen alueelle vuonna 1984 ei ole
käyttötarkoituksen muuttamista koskevan poikkeamisluvan harkinnassa
merkityksellinen asia.
Päätös alueen viemäröimisestä olisi oleellinen muutos suunnittelutilanteeseen
luvan myöntämishetkeen verrattuna. Strateginen maankäyttö on katsonut
tarkoituksenmukaiseksi odottaa alueelle suunnittelun Karttulan vesiosuuskunnan viemäröinnin toiminta-alueen varmistumista, ennen oikaisuvaatimusvastineen valmistelemista. Kaupunkirakennelautakunta on 6.6.2018 hyväksynyt Karttulan vesiosuuskunnan esityksen toiminta-alueen tarkastamiseksi asetettavaksi julkisesti nähtäväksi. Nyt kyseessä oleva alue ei ole osoitettu esityksessä viemäröinnin toiminta-alueeksi. Viemäröintialueen rajaukset
Jänneniemen pohjavesialueella ovat kaupunginhallituksen hyväksymän pohjavesialueen suojelusuunnitelman ja voimassa olevien ympäristönsuojelumääräysten linjausten mukaisia.
Hakijan esittämät loma-asunnon tekniset edellytykset eivät ole merkityksellisiä ratkaistaessa rakennuspaikan maankäytöllistä soveltuvuutta vakituiseen
asumiseen. Olemassa olevan loma-asunnon käyttötarkoituksen muutos on
kaksivaiheinen prosessi. Poikkeamisluvan lisäksi tulee hakea rakennuslupa,
jonka yhteydessä tekniset edellytykset harkitaan. Rakennuksen tekninen soveltuvuus vakituiseen asumiseen ei itsessään ole peruste poikkeamisluvan
myöntämiselle, mutta se on edellytys myönteisen rakennusluvan saamiselle.
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Rakennuspaikalla suoritettujen rakennustöiden yhteydessä tehdyt havainnot
eivät niin ikään ole merkityksellisiä asian harkinnassa. Alueen osoittaminen
vedenottamon kaukosuojavyöhykkeeksi ja pohjavesialueeksi on ratkaistu pohjavesialueen suojelusuunnitelmassa ja ympäristönsuojelumääräyksissä.
Yhteenveto:

Hakemus ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamisluvalta vaadittavia
edellytyksiä. Hakemus poikkeaa yleiskaavasta maankäyttömuodon perusteella
ja on näin ollen selkeästi kaavan tavoitteiden vastainen. Myönteisen ratkaisun
seurauksena on, että maanomistajien yhdenvertaisuusperiaate huomioiden,
useita loma-asuntopaikkoja on muutettavissa ympärivuotisten asuinrakennusten rakennuspaikoiksi, mikä selkeästi rikkoo voimassa olevan kaavan tavoitteita rantarakentamisen suhteen ja lisää kaupungin vedenoton kannalta
tärkeän pohjavesialueen pilaantumisen riskiä. Myönteinen poikkeamispäätös
voi johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen ja aiheuttaa näin haittaa kaavoitukselle ja kaavan toteuttamiselle, voi aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia sekä aiheuttaa haitallista yhdyskuntakehitystä, joka
on vastoin maankäyttö- ja rakennuslakia (MRL 39 § ja 171 § sekä perustuslaki
6 §).
Yleiskaavapäällikön 30.1.2018 antama poikkeamislupapäätös 1 § / 2018.on
kaikilta oikaisuvaatimuksessa osoitetuilta kohdiltaan voimassa olevan lainsäädännön mukainen, eikä päätöksen kumoamiseen lainvastaisena näin ollen
ole syytä.

Vaikutusten arviointi

Käyttötarkoituksen muutoksen salliminen voi johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamisen alueella ja lisätä pohjavesialueen pilaantumisen riskiä.
Hanke aiheuttaa haittaa kaavan toteuttamiselle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle.

Esitys

Esitän, että kaupunginhallitus hylkää oikaisuvaatimuksen ja pitää yleiskaavapäällikön päätöksen voimassa.
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Päätös

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan päätösehdotuksen.
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§ 212

Asianro 4418/01.01.03/2015

Oikaisuvaatimus / virkasuhteen irtisanominen / sovintosopimus
Kaupunginlakimies Vesa Toivanen
Kaupunginkanslia
Kunnan jäsen on tehnyt oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen päätöksestä 7.5.2018 § 147. Oikaisuvaatimuksen mukaan päätöstä ei ole perusteltu riittävästi ja päätös tulisi kumota.
Kaupunginhallituksen päätöksessä 7.5.2018 on mm. todettu, että virkasuhteen irtisanomisen kohteena ollut viranhaltija on valittanut kaupunginhallituksen päätöksestä 20.2.2017 § 3 Itä-Suomen hallinto-oikeuteen ja vaatinut
päätöksen kumoamista. Käsittely oli tarkoitus toimittaa hallinto-oikeudessa
28.-29.5.2018. Päätöksessä on edelleen todettu, että osapuolet ovat keskustelleet asian ratkaisemisesta sovinnolla ennen oikeudenkäynnin aloittamista ja
neuvotteluissa on päädytty sovintoratkaisuun, jonka mukaisesti viranhaltija
peruuttaa valituksensa ja kaupunki suorittaa viranhaltijalle päätöksessä mainitut korvaukset.
Kaupunginhallituksen käsitellessä asiaa 7.5.2018 oltiin siten siinä tilanteessa,
että kaupunginhallituksen virkasuhteen irtisanomista koskeva päätös
20.2.2017 ei ollut saavuttanut lainvoimaa viranhaltijan riitautettua päätöksen
ja kaupungin virkasuhteen päättämiselle esittämät perustelut. Asian suullinen
käsittely oli samalla alkamassa hallinto-oikeudessa. Oikeudenkäynnissä asian
ratkaiseminen on puolestaan tuomioistuimen harkinnassa ja tuomioistuimen
ratkaisun muodostumiseen vaikuttavat olennaisesti myös oikeudenkäynnin
aikana esitetty näyttö, siitä tehtävät johtopäätökset sekä muut asianosaisten
oikeudenkäynnin aikana esittämät seikat. Sovintosopimuksen hyväksymisellä
on voitu välttää aikaa ja kustannuksia vaativa oikeudenkäynti sekä varmistaa
irtisanomista koskeva kaupunginhallituksen päätös tulemaan lainvoimaiseksi
ja osapuolia sitovaksi lopulliseksi ratkaisuksi vireillä olevassa oikeudenkäynnissä. Asian käsittely hallinto-oikeudessa oli kestänyt ennen suullisen käsittelyn alkamista jo yli vuoden ja mahdollisine jatkovalituksineen asian käsittely
tuomioistuimissa olisi voinut kestää yhteensä kolme vuotta. Arvioinnissa otettiin huomioon myös kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain säännökset,
joiden mukaan virkasuhteen katsotaan jatkuneen keskeytymättä palkkaetuineen, mikäli virkasuhteen irtisanomista koskeva päätös tulee oikeudenkäynnissä kumotuksi. Sovintosopimuksen hyväksymistä on siten voitu pitää kaupungin kannalta tarkoituksenmukaisena.
Asiaa on myös selostettu suullisesti kaupunginhallituksen kokouksessa
7.5.2018 ja kaupunginhallitus on pitänyt valmistelua riittävänä. Oikaisuvaatimus ei muutoinkaan anna aihetta aiemman päätöksen muuttamiselle.
Liitteenä oleva oikaisuvaatimus jaetaan kh:n kokoukseen osallistuville.
Esitys

Esitän kaupunginhallitukselle, että oikaisuvaatimus hylätään.
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Viiteaineisto

7

4418/2015 Oikaisuvaatimus

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

puh. +358 44 718 2041

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginlakimiehen esityksen.

Päätös

Merkitään, että apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi ja asian esittelijänä toimi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Antti Kivelä.
Puheenjohtaja ehdotti, että kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginlakimiehen
esityksen.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan
päätösehdotuksen.
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§ 213

Asianro 9856/00.02.01/2017

Kh:n tiedonantoja

Kh:lle saapuneet kirjeet yms.:
3029/2013

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 27.6.2018 (01103/17/4104) valitukseen
Kuopion kaupunginvaltuuston päätöksestä 27.3.2017 § 34, jossa kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kuopion kaupungin Nilsiän pienten vesistöjen ja
Vuotjärven ranta-asemakaavan. Hallinto-oikeus on hylännyt valituksen. Jälj.
kaavoitusosasto.

641/2017

Pohjois-Savon käräjäoikeuden päätös 3.7.2018 (HS 17/8221) Savon Kuituverkko Oy:n saneerausohjelmaehdotuksen tiedoksiannosta. Kaupunginhallitus on jo kokouksessaan 28.5.2018 hyväksynyt saneerausohjelmaehdotuksen
ja käräjäoikeuden päätös ei siten anna aihetta toimenpiteisiin.

9856/2017-71

Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston pöytäkirja 1/12.6.2018.

9856/2017-72

Savonia osakeyhtiön hallituksen pöytäkirja 05/18.6.2018.

9856/2017-73

PKS-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2018. Jälj. talous- ja omistajaohjaus.

9856/2017-74

Purkamisaikomusilmoitukset, jotka koskevat tontteja 297-407-2-22 ja 297401-1-59.

9856/2017-75

Savon koulutuskuntayhtymän hallituksen kokouksen pöytäkirja 7/14.6.2018.

9856/2017-76

Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokouksen pöytäkirja 6.6.2018.

9856/2017-77

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston pöytäkirja
1/11.6.2018

9856/2017-78

Servican johtokunnan pöytäkirja 6/28.6.2018.

310/2018

Pöytäkirja paikallisneuvottelusta 21.12.2017/ Tehyn Kuopion ammattiosasto
ry 551 luottamusmiesajankäyttö 1.1.2018-31.12.2021.

466/2018

Kaupunginjohtaja on päätöksellään 20.6.2018 § 9 hyväksynyt tarkastuspäällikön virkavaalin.

4792/2018

Pöytäkirjajäljennös paikallisneuvottelusta 28.5.2018 / paikallinen virkaehtosopimus kertokorvauksen maksamisesta vapaa-aikana työhön kutsutulle terveyskeskuslääkärille.

5386/2018

Hatsalan koulun uuden ruokalan loppuselvitys 2018.

5678/2018

Kuopion Vanhusneuvoston aloite avantouinnin liittämisestä Terve Kuopio –
kortin sisältöön on lähetetty käsiteltäväksi Tilakeskukseen.
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5680/2018

Kuopion Vanhusneuvoston aloite hanketyöryhmän perustamisesta selvittämään kestävällä tavalla koko kaupungin alueella eläkeläisjärjestöjen toimintatilat on lähetetty käsiteltäväksi hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle.

5765/2018

Savonia-palkintoraadin esitys 12 000 euron suuruisen määrärahan varaamiseksi vuoden 2019 talousarvioon Savonia-kirjallisuuspalkinnon jakamista
varten. Esitys on lähetetty käsiteltäväksi talous- ja omistajaohjaukseen.
Vs. apulaiskaupunginjohtaja Kyllönen on hyväksynyt seuraavat täyttölupaesitykset:
- 4748/2018 KYP / viher- ja virkistysaluesuunnittelu / suunnitteluinsinööri,
- 5030/2018 KYP / paikkatietopalvelut / tietohallinnon asiantuntijapalvelut/tietomallikoordinaattori,
- 5032/2018 KYP / alueellisen jätehuollon viranomaispalvelut / palveluneuvoja.
- 5104/2018 KYP / alueellinen ympäristönsuojelu / ympäristötarkastaja.
Seuraavien kokousten pöytäkirjat:
- hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 6/13.6.2018,
- kaupunginjohtajan palkantarkistukset 2/28.6.2018,
- kaupunginjohtajan päätöskokous 11/19.6.2018,
- kaupunkirakennelautakunta 10/27.6.2018,
- Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta 6/20.6.2018,
- Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 5/20.6.2018,
- ympäristö- ja rakennuslautakunta 6/28.6.2018.
Seuraavat elinvoima- ja konsernipalvelujen viranhaltijoiden päätökset ajalta
11.6.-8.7.2018:

Asiakirjan
nro
298/2018-7

Päätöksentekijä

§ / vuosi

Päätöspvm

Otsikko

19 § / 2018

13.6.2018

18 § / 2018

13.6.2018

5642/2018-1

Apulaiskaupunginjohtaja hep
ja kop
Apulaiskaupunginjohtaja hep
ja kop
Apulaiskaupunginjohtaja kyp

2 § / 2018

27.6.2018

5590/2018-1
5174/2018-2

Apulaiskaupunginjohtaja kyp
Apulaiskaupunginjohtaja ptp

2 § / 2018
16 § / 2018

26.6.2018
29.6.2018

389/2018-20

Apulaiskaupunginjohtaja ptp

15 § / 2018

29.6.2018

5682/2018-1

Apulaiskaupunginjohtaja ptp

14 § / 2018

28.6.2018

5600/2018-2

Apulaiskaupunginjohtaja ptp

2 § / 2018

27.6.2018

5414/2018-2

Apulaiskaupunginjohtaja ptp

1 § / 2018

21.6.2018

389/2018-19

Apulaiskaupunginjohtaja ptp

13 § / 2018

18.6.2018

5499/2018-2

Hallintojohtaja

28 § / 2018

2.7.2018

1434/2018-2

Hallintojohtaja

27 § / 2018

13.6.2018

Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen
palvelualueiden täyttöluvat 19.6.2018
Henkilökohtainen lisä / Henkilöstö- ja hallintopäällikkö
Matkustajainformaatiojärjestelmän ja liikenteen
hallinnan palvelujen hankinta
Luottokortin hankinta/ palopäällikkö
Ohjaajan tehtävän siirtäminen perusturvan palvelualueelta hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle
Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden
täyttöluvat vuonna 2018 / Johtoryhmä 26.6.2018
Määräaikainen koordinaattorin tehtävä ajalle
1.8.2018-30.6.2019/
Isoverstas
Luottokortin hankinta /sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijä
Edustajan nimeäminen sosiaali- ja terveysministeriön Yksi lapsi, yksi tilannekuva -työryhmään
Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden
täyttöluvat vuonna 2018 / Johtoryhmä 12.6.2018
Kaupungintalon juhlasalin vuokravapaus / Sotaajan viihdytysjoukkojen laulut 26.8.2018
Kaupungintalon juhlasalin vuokravapaus / Temposarjan konsertti 3.9.2018

4689/2018-2

Hallintojohtaja

26 § / 2018

13.6.2018

5177/2018-1

Kaupungintalon juhlasalin vuokravapaus / Snellmanien Sukuyhdistyksen sukutapaaminen
24.8.2019
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3785/2018-2

Hallintojohtaja

25 § / 2018

11.6.2018

5853/2018-1

Henkilöstöjohtaja

217 § / 2018

5.7.2018

5830/2018-2

Henkilöstöjohtaja

216 § / 2018

5.7.2018

5835/2018-2

Henkilöstöjohtaja

215 § / 2018

5.7.2018

4731/2018-3

Henkilöstöjohtaja

214 § / 2018

5.7.2018

5826/2018-1

Henkilöstöjohtaja

213 § / 2018

5.7.2018

5130/2018-2

Henkilöstöjohtaja

212 § / 2018

3.7.2018

5111/2018-2

Henkilöstöjohtaja

211 § / 2018

3.7.2018

5610/2018-2

Henkilöstöjohtaja

210 § / 2018

3.7.2018

5708/2018-2

Henkilöstöjohtaja

209 § / 2018

3.7.2018

5660/2018-3
5759/2018-1

Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöjohtaja

208 § / 2018
207 § / 2018

3.7.2018
2.7.2018

5246/2018-2

Henkilöstöjohtaja

206 § / 2018

2.7.2018

5596/2018-2

Henkilöstöjohtaja

205 § / 2018

29.6.2018

5573/201819
5584/2018-3

Henkilöstöjohtaja

204 § / 2018

29.6.2018

Henkilöstöjohtaja

203 § / 2018

29.6.2018

5748/2018-1

Henkilöstöjohtaja

202 § / 2018

29.6.2018

5745/2018-1

Henkilöstöjohtaja

201 § / 2018

29.6.2018

5531/2018-2

Henkilöstöjohtaja

200 § / 2018

29.6.2018

5744/2018-1

Henkilöstöjohtaja

199 § / 2018

29.6.2018

5441/2018-2

Henkilöstöjohtaja

5434/2018-2

Henkilöstöjohtaja

198 § /
29.6.2018
2018
197 § / 2018
29.6.2018

5739/2018-1

Henkilöstöjohtaja

196 § / 2018

29.6.2018

5232/2018-2

Henkilöstöjohtaja

195 § / 2018

29.6.2018

5733/2018-1

Henkilöstöjohtaja

193 § / 2018

29.6.2018

5732/2018-1

Henkilöstöjohtaja

194 § / 2018

29.6.2018

5731/2018-1

Henkilöstöjohtaja

191 § / 2018

29.6.2018

5729/2018-1

Henkilöstöjohtaja

192 § / 2018

29.6.2018

5409/2018-2

Henkilöstöjohtaja

190 § / 2018

29.6.2018

5727/2018-1

Henkilöstöjohtaja

189 § / 2018

29.6.2018

5726/2018-1

Henkilöstöjohtaja

188 § / 2018

29.6.2018

5573/201818

Henkilöstöjohtaja

185 § / 2018

27.6.2018

Kaupungintalon juhlasalin vuokravapaus / KantaKuopio seuran 40-vuotisjuhla 23.11.2019
Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / sairaanhoitaja, tiimivastaava
Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / vastaava ohjaaja
Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) /
Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / palveluesimies
Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / sosiaalityöntekijä,
tiiminvetäjä ja lisävastuupalkkion maksun lopettaminen psykologi
Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / perhetyöntekijä
Vastaavan ohjaajan tehtävän vaativuustason ja
tehtäväkohtaisen palkan vahvistaminen
Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / vastaava sosiaalityöntekijä
Tehtävänimikkeen muutos, tehtävän vaativuuden
ja tehtäväkohtaisen palkan vahvistaminen /
Työaikamuodon muutos / ohjaaja
Pääluottamusmiehen vuosiloman sijaisuus ja
korvaus luottamusmiestehtävien hoidosta /
varapääluottamusmies
Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / sosiaalityönpäällikkö
Määräaikainen rekrytointilisä / terveyskeskushammaslääkäri
Tehtäväkohtaisen palkan korjaaminen /
Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / toiminnanohjaaja
Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / hallintosihteeri
Määräaikaisen rekrytointilisän myöntäminen / puheterapeutti
Työn vaativuuden ja tehtäväkohtaisen palkan vahvistaminen / lähihoitaja
Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / sairaanhoitaja
Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / alue-esimies
Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / alue-esimies
Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / ts. palveluesimies
Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / palvelukodin johtaja
Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / sairaanhoitaja
Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / sairaanhoitaja
Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / sairaanhoitaja
Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / sairaanhoitaja
Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / tiimivastaava
Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / Turvakodin ohjaaja,
tiimivastaava
Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / terveyskeskuslääkäri
Tehtäväkohtaisen palkan korjaaminen /
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5573/201817
5573/201816
5573/201815
5573/201813
5573/201812
5573/201811
5573/201810
5573/2018-9
5573/2018-8
5573/2018-7
5573/2018-6
5573/2018-5
5573/2018-4
5573/2018-3
5573/2018-2
5573/2018-1
4951/2018-2

Henkilöstöjohtaja

184 § / 2018

27.6.2018

Tehtäväkohtaisen palkan korjaaminen /

Henkilöstöjohtaja

183 § / 2018

27.6.2018

Tehtäväkohtaisen palkan korjaaminen /

Henkilöstöjohtaja

182 § / 2018

26.6.2018

Tehtäväkohtaisen palkan korjaaminen /

Henkilöstöjohtaja

180 § / 2018

27.6.2018

Tehtäväkohtaisen palkan korjaaminen /

Henkilöstöjohtaja

179 § / 2018

27.6.2018

Tehtäväkohtaisen palkan korjaaminen /

Henkilöstöjohtaja

178 § / 2018

27.6.2018

Tehtäväkohtaisen palkan korjaaminen /

Henkilöstöjohtaja

177 § / 2018

27.6.2018

Tehtäväkohtaisen palkan korjaaminen /

Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöjohtaja

176
175
174
173
172
171
186
170
169
167

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

27.6.2018
27.6.2018
27.6.2018
25.6.2018
25.6.2018
27.6.2018
4.7.2018
25.6.2018
25.6.2018
19.6.2018

5188/2018-2

Henkilöstöjohtaja

166 § / 2018

18.6.2018

5332/2018-1

Henkilöstöjohtaja

165 § / 2018

18.6.2018

5327/2018-1

Henkilöstöjohtaja

164 § / 2018

18.6.2018

5190/2018-2

Henkilöstöjohtaja

163 § / 2018

18.6.2018

5185/2018-2

Henkilöstöjohtaja

162 § / 2018

18.6.2018

5310/2018-1

Henkilöstöjohtaja

161 § / 2018

18.6.2018

5307/2018-1

Henkilöstöjohtaja

160 § / 2018

18.6.2018

5300/2018-1

Henkilöstöjohtaja

159 § / 2018

18.6.2018

5119/2018-3

Henkilöstöjohtaja

158 § / 2018

18.6.2018

5112/2018-3

Henkilöstöjohtaja

157 § / 2018

18.6.2018

5109/2018-3

Henkilöstöjohtaja

156 § / 2018

18.6.2018

5107/2018-3

Henkilöstöjohtaja

155 § / 2018

18.6.2018

5060/2018-2

Henkilöstöjohtaja

154 § / 2018

18.6.2018

4966/2018-2

Henkilöstöjohtaja

153 § / 2018

18.6.2018

5279/2018-1

Henkilöstöjohtaja

152 § / 2018

15.6.2018

5266/2018-1

Henkilöstöjohtaja

151 § / 2018

15.6.2018

5252/2018-1

Henkilöstöjohtaja

150 § / 2018

15.6.2018

4937/2018-2

Henkilöstöjohtaja

168 § / 2018

14.6.2018

4447/2018-2

Henkilöstöjohtaja

149 § / 2018

14.6.2018

4841/2018-3

Henkilöstöjohtaja

148 § / 2018

14.6.2018

4721/2018-2

Henkilöstöjohtaja

147 § / 2018

14.6.2018

4652/2018-2

Henkilöstöjohtaja

146 § / 2018

13.6.2018

Tehtäväkohtaisen palkan korjaaminen /
Tehtäväkohtaisen palkan korjaaminen /
Tehtäväkohtaisen palkan korjaaminen /
Tehtäväkohtaisen palkan korjaaminen /
Tehtäväkohtaisen palkan korjaaminen /
Tehtäväkohtaisen palkan korjaaminen /
Tehtäväkohtaisen palkan korjaaminen /
Tehtäväkohtaisen palkan korjaaminen /
Tehtäväkohtaisen palkan korjaaminen /
Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) sosiaalityöntekijä
Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) toimistosihteeri
Tehtäväkohtainen palkanlisä Marevan hoidon lisävastuusta /sairaanhoitajat
Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / terveydenhoitaja
Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) vs. osastonhoitaja
Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) apulaisosastonhoitaja
Tehtäväkohtainen palkanlisä Marevan hoidon lisävastuusta / terveydenhoitaja
Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / lähihoitaja
Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / sairaanhoitaja
Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / va. palveluesimies
Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / va. palveluesimies
Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / va. palveluesimies
Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / palveluesimies
Toimenpidepalkkioiden korvaaminen / terveyskeskushammaslääkäri
Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korotus
(lisävastuupalkkio) / palveluesimies
Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / sairaanhoitaja
Tehtävän vaativuuden ja tehtäväkohtaisen palkan
vahvistaminen / hammashoitaja
Tehtävän vaativuuden ja tehtäväkohtaisen palkan
vahvistaminen / hammashoitaja
Toimenpidepalkkioiden korvaaminen / Hammaslääkäri
Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / tekstinkäsittelijä
Tehtävän vaativuustason ja tehtäväkohtaisen palkan tarkastaminen / palveluesimies
Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / Sairaanhoitaja
Tehtävänimikkeen muutos ja tehtäväkohtaisen

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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5197/2018-1
5096/2018-1

Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöjohtaja

145 § / 2018
144 § / 2018

13.6.2018
12.6.2018

4656/2018-2

Henkilöstöjohtaja

143 § / 2018

11.6.2018

3794/2018-2

Henkilöstöjohtaja

142 § / 2018

21.6.2018

2343/2018-3
3821/2018-4
5226/2018-3

Lakimies
Lakimies
Markkinointijohtaja

25 § / 2018
26 § / 2018
10 § / 2018

13.6.2018
13.6.2018
18.6.2018

5585/2018-1
2457/2018-8

Talousjohtaja
Tietohallintojohtaja

6 § / 2018
15 § / 2018

25.6.2018
14.6.2018

5601/2018-1
5257/2018-1

Toimitilajohtaja
Toimitilajohtaja

10 § / 2018
9 § / 2018

29.6.2018
18.6.2018

5008/2018-1

Toimitilajohtaja

8 § / 2018

11.6.2018

Viiteaineisto

8
9
10

Päätösehdotus

palkan, työnvaativuustason ja työaikamuodon
vahvistaminen / vastaava ohjaaja
Ulkomainen työssäoppiminen / Kotitalousopettaja
Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / terveydenhoitaja
Tehtävänimikkeen muutos, tehtävän vaativuustason ja tehtäväkohtaisen palkan sekä työaikamuodon vahvistaminen / ohjaaja
Tehtävän vaativuustason ja tehtäväkohtaisen palkan vahvistaminen / palveluesimies
Vahingonkorvausvaatimus / Jätevesivahinko /
Vahingonkorvaushakemus / auton vaurioituminen
Kuopion tapahtumien tapahtumasovelluksen taustaselvityksen hankinta
Kuntatodistuksen liikkeeseenlasku 25.6.2018
Tiedolla johtamisen työpajapalvelujen hankinta
(Hankenumero KON4076)
Kuopion taidelukio Lumit arkkitehtisuunnittelu
Tarjouspyynnössä mainittujen kohteiden siivouspalvelut sopimuskaudella 1.1.2019 - 31.12.2021 ja
optiot 2022 ja 2023
Kuopion Tilakeskuksen rakennusterveysasiantuntijan valinta

9856/2017 Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden täyttöluvat 13.6.2018 (298/2018)
9856/2017 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden täyttöluvat
/ Johtoryhmä 12.6.2018 (389/2018)
9856/2017 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden täyttöluvat
/ Johtoryhmä 26.6.2018 (389/2018)

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
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

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan päätösehdotuksen.
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§ 214

Asianro 5957/02.05.01.00/2018

Ylimääräinen asia / Suunnistuksen MM-kilpailujen hakeminen Kuopioon / Kuopion Suunnistajat ry
Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
Kaupunginhallitus
Kuopion Suunnistajat ry hakee kirjeellään 19.6.2018 ennakkopäätöstä Kuopion kaupungin taloudellisesta tuesta järjestää Suunnistuksen MM-kilpailut
Kuopiossa joko 2023 tai 2025.
Kuopion Suunnistajat ry on hakemassa Suomen Suunnistusliitolta ja Kansainväliseltä suunnistusliitolta oikeutta järjestää suunnistuksen MM-kilpailut
Kuopiossa joko vuonna 2023 tai 2025. Suomen suunnistusliitto valitsee kansallisen MM-kilpailujen järjestäjäehdokkaan elokuussa 2018 ja Kuopio suunnistajien on jätettävä hakemuksensa Suomen suunnistusliitolle 30.7.2018
mennessä. Suomen suunnistusliitto edellyttää, että hakemuksessa on mukana
myös Kuopion kaupungin ennakkopäätös taloudellisesta tuesta. Kansainvälinen suunnistusliitto tekee päätöksen järjestämisoikeudesta vuoden 2018 loppuun mennessä.
MM-kilpailujen ohjelmassa on keskimatka, pitkä matka sekä viestikilpailut.
MM-kisojen yhteydessä järjestettäisiin myös avoin FIN5-suunnistusviikko.
Kilpailuista yksilökilpailut käytäisiin Tahkovuorella ja MM-viestikilpailut Puijon maastossa.
MM-kilpailuihin odotetaan noin 450 kilpailijaa ja FIN5-viikolle 5000 - 6000
osallistujaa. Kilpailijoiden ja heidän tukijoukkojensa kokonaismäärä olisi noin
10 000 henkeä, jotka majoitettaisiin Tahkon lomakylän alueelle. Vuoden 2015
MM-kilpailujen yhteydessä Skotlannissa VisitScotlandin tekemän tutkimuksen mukaan MM-kilpailuihin osallistui 430 kilpailijaa ja suunnistusviikolle
6258 osallistujaa, joista 86 % oli Skotlannin ulkopuolelta. Alueelle jäänyt talousvaikutus on 10,7 miljoonaa euroa.
Vuoden 2023 (2025) MM-kisat ja FIN5-viikko jatkavat Tahkon alueen suunnistusmatkailun kehittämistä. KuoSu on kehittänyt Tahkon alueen suunnistusolosuhteita jo vuoden 2019 FIN5-viikon ja ”Eksyjästä kokeneeksi luontoliikkujaksi” Leader-hankkeen valmisteluissa. Hankkeessa tuotetaan suunnistuksen taitopaketteja eri tasoisille luontoliikkujille Tahkon alueella. KuoSun
tavoitteena on kehittää Tahkovuoresta pysyvä suunnistusmatkailun keskus.
Kuopion suunnistajat ry hakee kaupungilta yhteensä 320 000 euron tukea
MM-kilpailujen ja FIN5 –viikon järjestämiskuluin. Kulut voivat jakautua useammalle vuodelle.
Tukea haetaan seuraaviin kulueriin:
−

Kv. suunnistusliiton järjestämisoikeusmaksu 60 000 euroa

−

ADT-kulut 10 000 euroa
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−

TV-tuotanto 200 000 euroa

−

Kartoituskulut 125 000 euroa

−

Kilpailutekniset asiat 250 000 euroa

−

Muut kulut 250 000 euroa.

Arvio tuen määrästä perustuu edellisten MM-kilpailujen toteumaan. Koko
budjetti on noin 1 200 000 euroa. Iso osa syntyy etukäteen; isoimpina järjestelyoikeusmaksu, TV-tuotanto, kisamaastojen kartoitus ja tapahtumamarkkinointi.
Vaikutusten arviointi

-

Liitteet

25

5957-2018 Tapahtuma-avustusanomus 19.6.2018 suunnistuksen MMkilpailuihin / Kuopion Suunnistajat ry

Valmistelija
Markku Lind
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 17 18 2070

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
Esitän, että kaupunki varautuu tukemaan suunnistuksen MM-kisojen ja
FIN5-viikon järjestämistä enintään 320 000 eurolla edellyttäen, että määräraha huomioidaan vuosittain valtuuston hyväksymässä tapahtumatukimäärärahassa.
Tuen jakautumisesta tapahtumaa edeltäville vuosille neuvotellaan vuosittain.Esitän, että kaupunki varautuu tukemaan suunnistuksen MM-kisojen ja
FIN5-viikon järjestämistä enintään 320 000 eurolla edellyttäen, että määräraha huomioidaan vuosittain valtuuston hyväksymässä tapahtumatukimäärärahassa.
Tuen jakautumisesta tapahtumaa edeltäville vuosille neuvotellaan vuosittain.

Päätös

Puheenjohtaja ehdotti, että kaupunginhallitus ottaa ylimääräisen asian käsiteltäväkseen ja kaupunginhallitus päätti yksimielisesti ottaa ylimääräisen asian käsiteltäväkseen.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan päätösehdotuksen.
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Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje (207, 214 §)
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Kaupunginhallitus
Postiosoite
Käyntiosoite
Puhelin
Sähköposti

PL 228, 70101 KUOPIO
Tulliportinkatu 31
017 18 2111
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 muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen
toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan
päättymistä tai mikäli määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
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Liite B kuntalain mukainen valitusosoitus (212 §)
Valitusoikeus ja valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa
hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.
Yksityisoikeudellisen riita-asian (esimerkiksi vahingonkorvausvaatimus) tutkiminen ja ratkaiseminen ei korvauksen perusteen ja määrän osalta kuulu
hallinto-oikeuden toimivaltaan.
Valitusviranomainen Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite
Käyntiosoite
Puhelin
Faksi
Sähköposti
Virka-aika

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

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valitusaika

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

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

valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero

−

päätös, johon haetaan muutosta

−

miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

−

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

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

−

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

−

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

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja sen mukaan kuin hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.
Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään määräajan
viimeisenä päivänä ennen viraston virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle
ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina.
Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on
tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Valitusasiakirjat toimitetaan aina omalla vastuulla. Postiin valitusasiakirjat on
jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuin voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä tuomioistuinmaksulain 2 §:n (1455/2015) mukaisen oikeudenkäyntimaksun.
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Liite C hankintaoikaisuohje (203-205 §)
Oikaisuvaatimusoikeus
Hankintaoikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Oikaisuvaatimusviranomainen
Kaupunginhallitus
Postiosoite
Käyntiosoite
Puhelin
Sähköposti

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

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Asianosaisen on esitettävä hankintaoikaisuvaatimus 14 päivän kuluessa
siitä, kun on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.
Hankintaoikaisun vireille tulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan,
jonka kuluessa asianosaisella on julkisista hankinnoista annetun lain nojalla
oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.
Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä hankintaoikaisun tekemistä tai
hankintaoikaisun käsittelyä.
Käytettäessä sähköistä yhteystietoa ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen
päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon sinä päivänä, jolloin mainitut asiakirjat sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Päätös voidaan toimittaa myös postitse kirjeellä, jolloin vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä,
jollei muuta näytetä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.
Hankintaoikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
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Liite D valitusosoitus markkinaoikeudelle (203-205 §)
Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi
Hankintaa koskevan asian voi saattaa valituksen tekemällä markkinaoikeuden
käsiteltäväksi se, jota asia koskee sekä työ- ja elinkeinoministeriö unionin valvontamenettelyä koskevassa asiassa sekä sellainen valtion tai kunnan viranomainen taikka muu taho, joka on myöntänyt hankekohtaista tukea rakennushankkeen toteuttamiseen.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa laissa julkisista
hankinnoista tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu
hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.
Valituksen tekeminen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen,
jollei jäljempänä toisin säädetä.
Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon
päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun suorahankintaa tai hankintalain 58 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun (sopimusalan laajentuminen tai sopimuksen muuttaminen taloudellisesti edullisemmaksi) sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Euroopan
unionin virallisessa lehdessä, valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.
Jollei edellä mainittua ilmoitusta ole julkaistu, suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä
1

30 päivän kuluessa siitä, kun suorahankinnasta on julkaistu jälki-ilmoitus
Euroopan unionin virallisessa lehdessä; tai

2

kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty.

Hankintayksikön tekemä päätös perusteluineen sekä valitusosoitus ja oikaisuohje on annettava tiedoksi kirjallisesti niille, joita asia koskee. Päätös edellä
mainittuine asiakirjoineen annetaan tiedoksi käyttäen ehdokkaan ja tarjoajan
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa. Käytettäessä sähköistä
yhteystietoa ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
päivänä, jona asiaa koskeva sähköinen asiakirja on viestin vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että sähköistä viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa
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esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai
vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut
vastaanottajalle myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa hankintayksikön on merkittävä viestiinsä erikseen tieto viestin lähettämispäivästä.
Hankintayksikölle tiedottaminen
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa
koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava
hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen.
Valituskirjelmän sisältö
Valituksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen sekä hankinta-asia, jota
valitus koskee.
Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Valitukseen on merkittävä hakijan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle
voidaan toimittaa.
Valitukseen on liitettävä
alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon muutosta haetaan
todistus, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta
asiakirjat, joihin vedotaan ja
valtakirja, mikäli käytetään asiamiestä.
Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä.
Itse tiedoksiantopäivää ei lasketa mukaan.
Valituskielto ja valituslupa
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla,
jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa julkisista hankinnoista
annetun lain 86 §:n mukaisesti.
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Markkinaoikeuden yhteystiedot
Posti- ja käyntiosoite
Puhelin
Faksi
Sähköposti

Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
029 564 3300
029 564 3314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi

Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuin voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä tuomioistuinmaksulain 2 §:n (1455/2015) mukaisen oikeudenkäyntimaksun.
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Liite H valitusosoitus poikkeamispäätökseen (211 §)
Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallintooikeuteen kirjallisella valituksella.
Valitusoikeus on
1

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla,

2

sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai
muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

3

sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

4

sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

5

kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös
vaikuttaa,

6

toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun
edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

8

viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite
Käyntiosoite
Puhelin
Faksi
Sähköposti
Virka-aika

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

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen päätöksestä laaditussa otteessa mainittuna päivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta.
Valitusaikaa laskettaessa antamispäivää ei oteta lukuun.

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


valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero



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



perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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


päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä



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



asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksena 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) mukaisen oikeudenkäyntimaksun.

