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Kokoustiedot
Aika

22.10.2018 maanantai klo 18:00 - 19:30

Paikka

Valtuustotalo, valtuustosali, Suokatu 42

Saapuvilla olleet jäsenet
Sari Raassina, puheenjohtaja (Kansallinen Kokoomus)
Markku Rossi, 1. varapuheenjohtaja (Suomen Keskusta)
Tuula Väätäinen, 2. varapuheenjohtaja (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Ismo Apell (Suomen Keskusta)
Iris Asikainen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Harri Auvinen (Vihreä liitto)
Marja Berg (Vihreä liitto)
Nelli Berg-Väänänen (Kansallinen Kokoomus)
Björn Cederberg (Suomen Kristillisdemokraatit)
Elena Chiksoeva (Kansallinen Kokoomus), varajäsen
Aleksi Eskelinen (Suomen Keskusta)
Nina Hakokivi (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue), varajäsen
Ritva Hakulinen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Hanna Happonen (Suomen Kristillisdemokraatit)
Anna Hartikainen (Suomen Keskusta)
Kari Hartikainen (Vasemmistoliitto)
Markus Jukarainen (Perussuomalaiset)
Tiina Kaartinen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Pekka Kantanen (Kansallinen Kokoomus)
Kaisa Kantele (Vihreä liitto)
Kalle Keinänen (Vasemmistoliitto), varajäsen
Marko Kilpi (Kansallinen Kokoomus)
Antti Kivelä (Suomen Keskusta)
Kimmo Kivelä (Sininen tulevaisuus r.p.), klo 18.57 saakka
Hilkka Kontiainen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Ari (Allu) Koskinen (Kansallinen Kokoomus)
Jaakko Kosunen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Mikko Lankinen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Keijo Laukkanen (Suomen Kristillisdemokraatit)
Vesa Linnanmäki (Suomen Keskusta)
Kari Loponen (Suomen Keskusta)
Jouko Lösönen (Suomen Keskusta)
Laura Meriluoto (Vasemmistoliitto)
Marjaana Mikkonen (Vasemmistoliitto)
Hanna Nevala (Kansallinen Kokoomus)
Pekka Niiranen (Kansallinen Kokoomus)
Jarmo Nykänen (Suomen Keskusta)
Antero Peiponen (Suomen Keskusta)
Pia Punkki (Perussuomalaiset)
Liisa Pietikäinen (Vihreä liitto)
Jukka Pulkkinen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Laura Pulkka (Vihreä liitto)
Minna Reijonen (Perussuomalaiset)
Hetti Rytsy (Suomen Keskusta), varajäsen
Olli-Pekka Ryynänen (Kansallinen Kokoomus)
Neeta Röppänen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
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Matti Sariola (Vihreä liitto)
Leila Savolainen (Suomen Keskusta)
Tuula Savolainen (Suomen Keskusta)
Irja Sokka (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Markku Söderström (Vasemmistoliitto)
Nina Hakokivi (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Tapio Tolppanen (Suomen Keskusta)
Taisto Toppinen (Kansallinen Kokoomus), varajäsen
Erkki Virtanen (Vasemmistoliitto)
Samuli Voutila (Perussuomalaiset)
Eija Vähälä (Kansallinen Kokoomus)
Iiro Väisälä (Vihreä liitto)
Eero Wetzell (Kansallinen Kokoomus)
Veera Willman (Vihreä liitto)
Poissa olivat esteen ilmoittaen seuraavat jäsenet
Miia Eskelinen-Fingerroos
Hannu Kananen
Tahvo Kekkonen
Jukka Savolainen
Veijo Tirkkonen
Puheenjohtaja oli kutsunut heidän tilalleen seuraavat esteettömät varajäsenet
Taisto Toppinen
Hetti Rytsy
Kalle Keinänen
Elena Chiksoeva
Nina Hakokivi
Muut saapuvilla olleet
Jarmo Pirhonen, kaupunginjohtaja
Pekka Vähäkangas, apulaiskaupunginjohtaja
Jari Saarinen, vs. apulaiskaupunginjohtaja
Jari Kyllönen, apulaiskaupunginjohtaja
Jukka Torikka, tiedottaja
Heikki Vienola, hallintojohtaja
pöytäkirjanpitäjä
Asiat

71 - 88 §

Allekirjoitukset
Sari Raassina
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus

Heikki Vienola
pöytäkirjanpitäjä

Kuopiossa, kaupunginkansliassa, 29.10.2018

Tuula Savolainen

Tiina Kaartinen

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

7/2018

22.10.2018

Julkinen

3 (49)

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä
Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteko 30.10.2018.

Heikki Vienola
pöytäkirjanpitäjä
Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 136 §:n mukaan ei kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 71 – 74 ja 87 88 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Valitusosoitukset
Pöytäkirjaan liitetään valitusosoitus §:ien 75 – 76 ja 78 - 86 osalta
liite K
seuraava valitusosoitus §:n 77 osalta
liite L
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Käsitellyt asiat
Nro

§

Liite/

Otsikko

Sivu

viite*
1

71 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

6

2

72 §

Pöytäkirjantarkastajat

7

3

73 §

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017 ja kaupun-

8

1

ginvaltuuston päätöksen täytäntöönpanot
4

74 §

5

75 §

6

76 §

2

3

Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2018

10

Vuoden 2019 veroprosentit

13

Kuopion Tilakeskuksen talousarviomuutos 2018, ennakoitua suu-

15

remmat sisäilmakorjaukset
7

77 §

8
9

4-5

Rakennusjärjestyksen uudistaminen / Rakennusjärjestysehdotus

18

78 §

Kallaveden Työterveys Liikelaitoksen lakkauttaminen

21

79 §

Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän (Servican) pur-

23

kaminen
10

80 §

6

Sansia Oy:n (entinen IS-hankinta Oy) osakassopimuksen päivittämi-

25

nen
11

81 §

7-9

Suunnitelma ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemiseksi

27

12

82 §

10

Sosiaalisen luototuksen perusteet

32

13

83 §

11

Kuopion kaupungin ja Tuusniemen kunnan välinen yhteistoiminta-

35

sopimus terveydenhuollosta
14

84 §

12

Asunto-osakeyhtiö Ruukkimäen osakkeiden myynti Niiralan Kulma

37

Oy:lle
15

85 §

Eronpyyntö kaupunginhallituksen sekä maakuntavaltuuston varajä-

40

senyyksistä / Tahvo Kekkonen
16

86 §

Eronpyyntö perusturva- ja terveyslautakunnan varajäsenyydestä /

42

Sari Hänninen
17

87 §

13

Valtuustoaloite / asumispalvelupaikkojen odottajille tarpeenmukaiset palvelut

43
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88 §
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44

sen torjuntaan ja ilmastopoliittisen ohjelman päivittäminen

Muutoksenhaku
75 - 76 ja 78 - 86 §

Liite K kuntalain mukainen valitusosoitus (kv)

46

77 §

Liite L kaupunginvaltuusto / valitusosoitus kaava-asiat ja rakennus-

48

järjestys
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22.10.2018

71 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Puheenjohtaja
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös
Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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72 §
Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus
Puheenjohtaja
Kaupunginvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kaupunginvaltuuston pöytäkirjan.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Tuula Savolainen ja
Tiina Kaartinen.
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73 §

22.10.2018

Kaupunginhallitus

276 §

8.10.2018

§ 73

Asianro 3563/00.03.00.00/2018

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017 ja kaupunginvaltuuston päätöksen
täytäntöönpanot
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 8.10.2018 276 §
Kunnanhallituksen on esitettävä kuntalain 115 §:n nojalla toimintakertomuksessa selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on
121 §:n mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden
tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 11.6.2018 § 46 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2017. Tarkastuslautakunta arvioi kertomuksessaan valtuuston vuoden 2017 talousarviossa asettamien keskeisten/sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Tarkastuslautakunta arvioi lisäksi kaupungin toiminnan ja hallinnon tarkoituksenmukaisuutta. Arviointi perustuu tilinpäätöksessä ja siihen sisältyvässä
toimintakertomuksessa sekä henkilöstökertomuksessa esitettyihin tietoihin,
tarkastuslautakunnan arviointikokouksiin sekä erillisiin tarkastustoimiston
selvityksiin, tilintarkastajan raportteihin ja toimielinten päätöspöytäkirjoihin.
Talous- ja omistajaohjaus on pyytänyt palvelualueilta, taseyksiköiltä ja liikelaitoksilta vastineet tarkastuslautakunnan kysymyksiin ja koonnut vastineiden perusteella yhteenvedon kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle raportoitavaksi.
Liiteaineistona on koonti arviointikertomukseen annetuista vastineista.
Liitteet

3563/2018 Vastineiden yhteenveto

Valmistelija
Sirpa Lätti-Hyvönen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 2132

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus hyväksyy arviointikertomuksen vastineet ja saattaa ne selvityksenään tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle.
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73 §
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Päätös

Merkittiin, että jäsen Minna Reijonen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.

Liitteet

1

3563/2018 Vastineiden yhteenveto

Päätösehdotus

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

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.
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Kaupunginhallitus

269 §

§ 74

1.10.2018
Asianro 4159/02.02.02/2018

Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2018
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 1.10.2018 269 §
Taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva
Talous- ja omistajaohjaus
Kuluvan vuoden talousarvio laadittiin 13,0 milj. euroa alijäämäiseksi. Koko
kaupungin alijäämä on ennusteen mukaan muodostumassa – 14,7 milj. euroon.
Verotulot ovat jäämässä yli 11 milj. euroa talousarvioon merkitystä. Pääasiallinen syy on vuonna 2017 liian suurina tilitettyjen kunnallisveron ennakoiden
oikaisu vuoden lopussa. Viime vuoden verotuksen valmistuessa lokakuun lopussa, nämä peritään kunnilta takaisin. Henkilöasiakkaiden veronpalautukset
tulevat tänä vuonna olemaan poikkeuksellisen suuret ja on samalla suurin yksittäinen syy alentuneisiin kunnallisverokertymiin tänä vuonna. Kuntaliiton
päivitetyn ennusteen mukaan epävarmuutta liittyy vielä sekä yhteisöveron että kiinteistöveron kertymiin, joten verotulojen kokonaisennuste saattaa heikentyä.
Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien katsauksissa on selvitys
kunkin palvelualueen toiminnasta, taloudesta sekä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumiseen liittyvistä poikkeamista ja riskeistä.
Henkilöstökulut ja palvelujen ostot ovat ylittymässä 11,4 milj. euroa. Toukokuun alussa toteutuneiden kunta-alan palkankorotusten ja kertaerän vaikutus, n. 4,7 milj. euroa, on mukana ylitysennusteessa.
Taloustilannetta tasapainottavat toimintatuotot, valtionosuudet, rahoitustuottojen kasvu ja korkomenojen pieneneminen. Satunnaisien tulojen arviota on
nostettu. Erään sisältyvät Pohjois-Karjalan Sähkön osakkeiden myynnistä
Kuopion Energialle ja syksyn aikana mahdollisesti toteutettavista konsernin
yhtiöjärjestelyistä kirjattavat myyntivoitot, yhteensä n. 13,2 milj. euroa. Voidaan myös olettaa, aikaisempien vuosien tavoin, että palvelualueiden talousennusteissaan raportoimat ylitysriskit eivät täysimääräisesti toteudu ja tulos
kääntyy jonkin verran positiivisemmaksi, lähelle alkuperäisen talousarvion
noin 13 milj. euroa.
Kaupunkiympäristön palvelualueella myyntivoittoihin liittyy ajallinen riski
niiden toteutumisen osalta. Odotettavissa on maakauppoja, joiden ennakointi
on vielä vaikeaa, koska niiden toteutuminen voi siirtyä vuodelle 2019. Nämä
tulot eivät sisälly palvelualueen ennusteeseen. Jos asiat tarkentuvat, mahdolliset myyntivoittoarviot huomioidaan seuraavissa raporteissa.
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Taseyksiköiden ja liikelaitosten johtajien katsausten perusteella talous ja toiminta ovat toteutuneet pääosin suunnitellun mukaisesti. Runsaslumisesta
talvesta ja lisääntyneestä, kiireellisestä ja käyttöä turvaavasta sisäilmakorjaustarpeesta johtuen tilakeskus arvioi lisämäärärahatarpeensa noin 0,8 milj. euroksi.
Kunkin yksikön tarkemmat tiedot ovat liiteraportissa. Liiteraportti sisältää
myös konsernin tavoitteiden toteutumisen.
Pitkäaikaistyöttömyyden vähentämisen tavoite saavutetaan ja työmarkkinatuen kuntaosuuden määrä pienenee noin miljoonalla eurolla viime vuoteen verrattuna. Työhyvinvoinnin paranemista edistetään monin tavoin, mutta sairauspoissaolojen vähentämistavoite ei toteudu.

Vaikutusten arviointi

Liitteet

Merkitään, että asia on yritys- ja ilmastovaikutuksiltaan neutraali

4159/2018 Seurantaraportti elokuu 2018

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

puh. +358 44 718 2788

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus merkitsee vuoden 2018 toisen talouden ja toiminnan seurantaa koskevan osavuosikatsauksen tiedoksi ja toimittaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Merkittiin, että kokouksessa olivat läsnä asiakohdan käsittelyn aikana valtuustoryhmän puheenjohtajat Björn Cederberg, Laura Meriluoto, Hannu Kananen ja Kimmo Kivelä; lautakuntien puheenjohtajat Liisa Pietikäinen, Aleksi
Eskelinen, Pekka Niiranen ja Neeta Röppänen; talouspäälliköt Riitta Kokkonen, Kaija Kähkönen, Raija Heinonen ja Virpi Lempinen sekä henkilöstö- ja
hallintopäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen ja kiinteistötalouspäällikkö Anna-Kaisa Parviainen; va. talousjohtaja Pauliina Pietikäinen, taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva, toimitilajohtaja Hannu Väänänen ja asiakkuuspäällikkö Heikki Kekäläinen.
Merkittiin, että jäsen Minna Reijonen saapui kokouksen asiakohdan käsittelyn aikana.
Merkittiin, että jäsen Veera Willman poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.
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Merkitään, että seurantaraportti jaetaan vain niille, jotka eivät ole sitä saaneet kaupunginhallituksen esityslistan mukana 1.10.2018.

Liitteet

2

4159/2018 Seurantaraportti elokuu 2018

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto merkitsee vuoden 2018 toisen talouden ja toiminnan
seurantaa koskevan osavuosikatsauksen tiedoksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.
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Kaupunginhallitus

278 §

8.10.2018

§ 75

Asianro 8106/02.03.01/2018

Vuoden 2019 veroprosentit
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 8.10.2018 278 §
Taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva
Talous- ja omistajaohjaus
Verotusmenettelystä annetun lain mukaan kunnan on ilmoitettava verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus. Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön
tarkkuudella. Kiinteistöverolain mukaan kunnanvaltuusto päättää kunnassa
sovellettavat kiinteistöveroprosentit laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa
vuosittain etukäteen samalla kun se vahvistaa tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit ilmoitetaan verohallitukselle samalla kuin tuloveroprosentti.
Kuopion tuloveroprosentti on ollut 20,50 vuodesta 2014 lähtien.
Kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälit muuttuivat kiinteistöverolain
(2.11.2017/724) mukaan vuodelle 2018. Näillä ei ollut vaikutusta Kuopion
kiinteistöveroprosentteihin.
Kiinteistöveroprosentit
Yleinen
Vakituinen asuinrakennus
Muu asuinrakennus
Voimalaitos
Rakentamaton
rakennuspaikka

Vaihteluväli 2019
0,93 - 2,00

Kuopio
2018
1,30

Kuopio
2019
1,30

0,41 – 1,00
0,93 – 2,00
enintään 3,10

0,52
1,10
2,50

0,52
1,10
2,50

2,00 – 6,00

3,00

3,00

Valtuusto voi kiinteistöverolain 13 a §:n mukaan määrätä yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin
edellä säädettyä alhaisemmaksi. Kaupunginvaltuusto ei ole määrännyt yleishyödyllisille yhteisöille erillistä kiinteistöveroprosenttia, koska sen määrääminen ei ole kaupungin näkökulmasta tarkoituksenmukaista. Verohuojennusta on mahdollista hakea verohallinnosta. Kiinteistöveroprosentit ovat olleet
samalla tasolla vuodesta 2013 lähtien.
Vuoden 2019 talousarvion valmistelun lähtökohtana on ollut, että veroprosentit pidetään ennallaan.
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Vaikutusten arviointi

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

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 2788

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kuopion vuoden 2019
• tuloveroprosentti on 20,50 %
ja kiinteistöveroprosentit ovat
•
•
•
•
•
•

Päätös

yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30 %
vakituiseen asumiseen käytettävä rakennus 0,52 %
muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,10 %
voimalaitosrakennus 2,50 %
rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %
yleishyödyllisille yhteisöille ei määrätä erillistä kiinteistöveroprosenttia.

Merkittiin, että va. talousjohtaja Pauliina Pietikäinen antoi kokouksessa kaupunginhallitukselle rahoituskatsauksen.
Merkittiin, että valtuuston I varapuheenjohtaja Markku Rossi poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto päättää, että Kuopion vuoden 2019
• tuloveroprosentti on 20,50 %
ja kiinteistöveroprosentit ovat
•
•
•
•
•
•

Päätös

yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30 %
vakituiseen asumiseen käytettävä rakennus 0,52 %
muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,10 %
voimalaitosrakennus 2,50 %
rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %
yleishyödyllisille yhteisöille ei määrätä erillistä kiinteistöveroprosenttia.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.
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277 §

8.10.2018

§ 76

Asianro 7011/02.02.00/2018

Kuopion Tilakeskuksen talousarviomuutos 2018, ennakoitua suuremmat sisäilmakorjaukset
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 8.10.2018 277 §
Toimitilajohtaja ELKO Toimitilajohtaja
Tilakeskuksen toimitilajohtaminen
Kuopion Tilakeskuksen keskeisenä tehtävänä on huolehtia rakennusten turvallisuudesta ja terveellisyydestä. Sisäilmakorjausten tavoitteena on saattaa
käytössä olevat tilat vähintään lain edellyttämälle tasolle, sekä ennaltaehkäistä sisäilmaolosuhdehaittojen syntymistä tiloissa, joissa on todettu rakennukseen tai talotekniikkaan liittyviä puutteita.
Tänä vuonna Tilakeskus on teettänyt aikaisempia vuosia enemmän laajoja rakennusteknisiä kuntotutkimuksia rakennusten kunnon ja sisäilmatilanteen
selvittämiseksi. Kuntotutkimusten avulla saadaan luotettavaa tietoa tulevien
vuosien korjaustarpeista. Laajoilla kuntotutkimuksilla sekä niihin liittyvillä
korjaustoimenpiteillä pyritään ennaltaehkäisemään sisäilmaolosuhdehaittojen syntymistä.
Vuoden 2018 aikana on ilmennyt aikaisempiin vuosiin verrattuna merkittävästi enemmän kohdetutkimuksiin perustuvia kiireellisiä ja ennakoimattomia
korjaustarpeita (Kuopion Tilakeskuksen käyttösuunnitelma 2018).
Kiireellisiä käyttöä ja sisäilmaolosuhteita turvaavia korjaustoimenpiteitä on
tehty esimerkiksi Puistokartanossa, Puijonlaakson palvelukeskuksessa, Neulamäen paloasemalla ja Vuorilinnan päiväkodissa.
Vuorilinnan päiväkodin sisäilman laadun turvaavat korjaustoimenpiteet aloitettiin 11.6.2018. Päiväkoti sijaitsee osoitteessa Vuorelankatu 5 – 7 (Brakennus) ja sen pinta-ala on noin 900 m2. Sisäilman laadun varmistamiseksi
rakennukseen ja sen talotekniikkaan tehdään laajoja tiivistys- ja korjaustoimenpiteitä. Etukäteen tehdyistä, korjaussuunnittelua tukevista selvityksistä
huolimatta korjaustöiden aikana on ilmennyt merkittäviä lisäkorjaustarpeita,
joilla on ollut vaikutusta myös korjauskustannuksiin ja aikatauluihin.
Vuorilinnan päiväkodin toiminnan käynnistäminen on kiireellinen ja välttämätön keskustan, Männistön ja Itkonniemen alueiden päivähoidon akuutin
tilantarpeen vuoksi. Konttisen liiketalon myynnin seurauksena rakennuksessa toimineen Minnan päiväkodin Ollilan kahden ryhmän toiminta lakkasi, jolloin Vuorelankadun rakennusta suunniteltiin korvaavaksi tilaksi.
Vuorilinnan päiväkotiin alun perin suunniteltujen korjausten aloitus viivästyi
noin puolella vuodella Kettulan ja Inkilänmäen päiväkodeissa joulukuussa
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2017 sattuneiden vesivahinkojen vuoksi. Tuolloin päiväkotien toiminta siirrettiin tilapäisesti vesivauriokorjausten ajaksi Vuorelankadun tiloihin.
Vuorilinnan päiväkodin sisäilmakorjaus valmistuu lokakuun 2018 loppuun
mennessä ja päiväkoti otetaan käyttöön 1.11.2018. Hankkeen kustannusarvio
on 650 000 euroa (alv 0 %).
Tilakeskus on varautunut sisäisesti vuoden 2018 käyttösuunnitelmaan pohjautuen kiireellisiin ennakoimattomiin sisäilmakorjauksiin 1 000 000 euron
määrärahalla. Tämä varaus ei riitä, koska vuoden 2018 aikana turvallisuuteen
ja terveellisyyteen liittyviä kiireellisiä korjauskohteita on tutkimuksissa löytynyt poikkeuksellisen paljon.
Syksyn aikana on valmistunut ja on valmistumassa useiden kohteiden laajoja
kuntotutkimuksia. Todennäköisesti myös näiden kohteiden kuntotutkimuksissa nousee esille kiireellisiä korjaustarpeita.
Tämän hetken kustannusarvio ennakoimattomiin sisäilmakorjauksiin vuonna
2018 on noin 2,5 miljoonaa euroa. Tilakeskuksen vuoden 2018 kunnossapitorahasta on tähän mennessä käytetty ennakoimattomiin sisäilmakorjauksiin
noin 700 000 euroa.
Vaikutusten arviointi

Vaikutusten ennakkoarviointi on liitteenä.

Esitys

Esitän kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kuopion
Tilakeskukselle myönnetään v. 2018 lisätalousarviosta 800 000 euron
(alv 0 %) määrärahan kiireellisiin, toimitilojen turvallisuutta ja terveellisyyttä
varmistaviin sisäilmakorjauksiin.

Liitteet

7011/2018 Vaikutusten ennakkoarviointi, Kuopion Tilakeskuksen talousarviomuutos

Valmistelija
Petri Mikael Hartikainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 5241

Muut tarvittavat talousarviomuutosesitykset tuodaan käsiteltäväksi joulukuun 3. päivän valtuustoon, kun mm. vuoden 2018 verotuloarviot tarkentuvat.
Asiaa kokouksessa esittelevät toimitilajohtaja Hannu Väänänen ja rakennusterveysasiantuntija Petri Hartikainen.
Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kuopion Tilakeskukselle myönnetään v. 2018 lisätalousarviosta 800 000 euron (alv 0 %) määrärahan kiireellisiin, toimitilojen turvallisuutta ja terveellisyyttä varmistaviin sisäilmakorjauksiin.
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Päätös

Toimitilajohtaja Hannu Väänänen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa.
Va. talousjohtaja Pauliina Pietikäinen saapui kokoukseen asiakohdan käsittelyn aikana.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.
Merkittiin, että strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen poistui kokouksesta
asiakohdan käsittelyn jälkeen.

Vaikutusten arviointi

Vaikutusten ennakkoarviointi on liitteenä.

Liitteet

3

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

7011/2018 Vaikutusten ennakkoarviointi, Kuopion Tilakeskuksen talousarviomuutos

Kaupunginvaltuusto päättää, että Kuopion Tilakeskukselle myönnetään v.
2018 lisätalousarviosta 800 000 euron (alv 0 %) määrärahan kiireellisiin,
toimitilojen turvallisuutta ja terveellisyyttä varmistaviin sisäilmakorjauksiin.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.

Kuopion kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginvaltuusto

7/2018

18 (49)
77 §

22.10.2018

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Kaupunginhallitus

64 §
275 §

20.9.2018
8.10.2018

§ 77

Asianro 1471/10.02.03/2017

Rakennusjärjestyksen uudistaminen / Rakennusjärjestysehdotus
Päätöshistoria
Ympäristö- ja rakennuslautakunta 20.9.2018 64 §
Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen
Alueellinen rakennusvalvonta
Käsittelyvaiheet

Ympäristö- ja rakennuslautakunta hyväksyi rakennusjärjestysehdotuksen
28.6.2018. Muutosehdotus on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti
nähtävänä 16.7.–26.8.2018. Ehdotusaineiston nähtävänäolosta ja mahdollisuudesta antaa lausunto tai jättää muistutus tiedotettiin kuuluttamalla Kaupunkilehdessä, Uutis-Jousessa, Pitäjäläisessä ja Koillis-Savossa. Lisäksi tiedonanto asiasta lähetettiin samoille tahoille kuin valmisteluvaiheessa sekä lisäksi myös luonnoksesta mielipiteen jättäneille. Ehdotuksesta saatiin kommentteja sisältävä lausunto Liikennevirastolta ja Kuopion kulttuurihistorialliselta museolta. Pohjois-Savon liitto ja Pohjois-Savon ELY-keskus ovat todenneet, etteivät ne anna lausuntoa ehdotuksesta. Pohjois-Savon pelastuslaitoksella, Puolustusvoimilla ja Fingrid Oyj:llä ei ollut lausuttavaa eikä huomautettavaa ehdotukseen. Ehdotuksesta ei saatu yhtään muistutusta.

Lausunnot

Rakennusjärjestysehdotuksesta saadut lausunnot ja niihin annetut vastineet
ovat esityslistan liitteenä.

Muutokset rakennusjärjestysehdotukseen
Rakennusjärjestysehdotukseen on tehty Liikenneviraston lausunnossa esitetyt, rautatien suoja- ja näkemäalueita koskevat lisäykset. Kuopion kulttuurihistoriallisen museon lausunnon johdosta rakennusjärjestystä ei ole katsottu
tarpeelliseksi muuttaa, perustelut esitetään lausuntoon annetussa vastineessa.
Vaikutusten arviointi

Rakennusjärjestyksen määräysten keskeisimmät vaikutukset kohdistuvat ympäristöön. Määräykset tukevat kestävää kehitystä, jätteiden ja päästöjen vähentämistä sekä nykyaikaisen infrastruktuurin rakentamista. Yritys- ja ilmastopoliittiset sekä taloudelliset ja liikenteelliset vaikutukset ovat muutoin vähäisiä.

Esitys

Esitän ympäristö- ja rakennuslautakunnalle, että se esittää rakennusjärjestysehdotuksen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Ehdotukseen tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten rakennusjärjestysehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.
Rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskeva päätös ja rakennusjärjestys on
MRA 94 §:n mukaisesti lähetettävä viivytyksettä tiedoksi Pohjois-Savon ELYkeskukselle.
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Liitteet

1471/2017 Kuopion kaupungin rakennusjärjestysehdotus 6.9.2018
1471/2017 Lausunnot vastineineen

Valmistelija
Anne Turkia
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 5415

Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen
Lautakunta hyväksyy rakennustarkastajan esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkitään, että Marko Rytkönen saapui kokoukseen tämän Asian käsittelyn
aikana.

Kaupunginhallitus 8.10.2018 275 §
Esitys
Liitteet

Päätösehdotus

1471/2017 Kuopion kaupungin rakennusjärjestysehdotus
1471/2017 Lausunnot vastineineen
Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle ympäristö- ja rakennuslautakunnan esityksen hyväksyttäväksi.

Päätös

Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Korhonen poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.

Liitteet

4
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1471/2017 Kuopion kaupungin rakennusjärjestysehdotus
1471/2017 Lausunnot vastineineen

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

7/2018

20 (49)
77 §

22.10.2018

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto hyväksyy rakennusjärjestysehdotuksen.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.
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Kaupunginvaltuusto
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Kaupunginhallitus

279 §

§ 78

8.10.2018
Asianro 2172/00.00.01.02/2018

Kallaveden Työterveys Liikelaitoksen lakkauttaminen
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 8.10.2018 279 §
Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 17.9.2018 § 232 perustaa yhdessä
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän, Varkauden kaupungin ja Siilinjärven kunnan kanssa kaksi työterveyshuollon palveluita tuottavaa yhtiötä
ja siirtää Kallaveden Työterveys Liikelaitoksen toiminnan liiketoimintasiirtona perustettaville yhtiöille. Samalla liikelaitoksen toiminta lakkaa. Lain mukaan yhtiöittäminen on toteutettava 31.12.2018 mennessä.
Kaupunginvaltuusto on 17.11.2008 § 91 päättänyt perustaa kunnallisen Kallaveden Työterveys Liikelaitoksen. Kaupunginvaltuuston tulee päättää myös liikelaitoksen lakkauttamisesta.
Liikelaitoksen lakkauttamisen yhteydessä liiketoimintasiirron jälkeen jäävä
liikelaitoksen tase yhdistellään kaupungin taseeseen rivi riviltä sisäiset erät
eliminoiden. Liikelaitoksen johtaja ja johtokunta vastaavat liikelaitoksen erillistilinpäätöksen 31.12.2018 laatimisesta.
Valmistelija
Pirjo Salmelainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 2807

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että
- Kallaveden Työterveys Liikelaitos lakkautetaan 31.12.2018 ja että
- Kuopion kaupungin hallintosäännöstä kumotaan Kallaveden Työterveys
Liikelaitosta koskevat § 17 ja § 48 Kallaveden Työterveys Liikelaitoksen vuoden 2018 tilinpäätöksen valmistuttua kuitenkin, viimeistään 1.4.2019 lukien.
- Samalla kaupunginhallitus päättää lakkauttaa liikelaitoksen toimitusjohtajan viran Kallaveden Työterveys Liikelaitoksen vuoden 2018 tilinpäätöksen
valmistuttua, kuitenkin viimeistään 1.4.2019 lukien.

Päätös

Merkittiin, että va. talousjohtaja Pauliina Pietikäinen oli kokouksessa läsnä
asiaa käsiteltäessä.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.
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Kaupunginvaltuusto
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Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto päättää, että
- Kallaveden Työterveys Liikelaitos lakkautetaan 31.12.2018 ja että
- Kuopion kaupungin hallintosäännöstä kumotaan Kallaveden Työterveys
Liikelaitosta koskevat § 17 ja § 48 Kallaveden Työterveys Liikelaitoksen vuoden 2018 tilinpäätöksen valmistuttua, kuitenkin viimeistään 1.4.2019 lukien.
- Samalla kaupunginhallitus päättää lakkauttaa liikelaitoksen toimitusjohtajan viran Kallaveden Työterveys Liikelaitoksen vuoden 2018 tilinpäätöksen
valmistuttua, kuitenkin viimeistään 1.4.2019 lukien.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto
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Kaupunginhallitus

280 §

§ 79

8.10.2018
Asianro 2905/00.01.00/2018

Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän (Servican) purkaminen
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 8.10.2018 280 §
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 11.6.2018 § 52 Itä-Suomen
huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan esityksen toimintojen
yhtiöittämisestä päättämällä perustaa Servica Oy:n ja hyväksymällä liiketoimintakaupan periaatteet ja keskeiset kaupan reunaehdot. Kaupunginhallitus
on kokouksessaan 27.8.2018 § 233 päättänyt, että liiketoimintakauppa toteutetaan 31.12.2018 siten, että Servica Oy:n toiminta alkaa 1.1.2019. Liikelaitoskuntayhtymän toiminta lakkaa ja se voidaan purkaa. Kuntalain 56 §:n mukaan kuntayhtymän perussopimuksessa on sovittava kuntayhtymän ja loppuselvityksen suorittamisesta. Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen mukaan sen purkamisesta päättävät jäsenten valtuustot ja liikelaitoskuntayhtymän johtokunta huolehtii loppuselvityksestä, elleivät jäsenet sovi muusta järjestelystä.
Kaupunki sijoittaa Servica Oy:n osakepääomaan 5.153 euroa perustamissopimuksen mukaan ja liikelaitoskuntayhtymän purkamisen yhteydessä yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoon noin 7,5 milj. euroa ja myöntää yhtiölle
lainaa noin 3,9 milj. euroa. Liikelaitoskuntayhtymän purkamisesta syntyy
Kuopion kaupungille myyntivoittoa noin 9,5 milj. euroa. Summat täsmentyvät
liikelaitoskuntayhtymän loppuselvityksen valmistuttua.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että:
1. Kuopion kaupunki päättää Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän jäsenkuntana osaltaan purkaa liikelaitoskuntayhtymän per 31.12.2018.
2. Kuopion kaupunki hyväksyy purkamisen toteutettavaksi oheisesta purkamissopimuksesta tarkemmin ilmenevin ehdoin.
3. Kuopion kaupunki valtuuttaa liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan laatimaan purkamisen loppuselvityksen ja huolehtimaan purkamisen kannalta
kaikista tarvittavista toimenpiteistä sekä toimittamaan loppuselvityksen ja liikelaitoskuntayhtymän viimeisen tilinpäätöksen jäsenten valtuustojen hyväksyttäväksi 31.3.2019 mennessä.
4. kaupunginvaltuusto päättää seuraavat talousarviomuutokset:
- määrärahan lisäys osakkeisiin ja osuuksiin 3.700.000 euroa
- tuloarvion lisäys osakkeisiin ja osuuksiin 1.800.000 euroa
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- määrärahan lisäys antolainoihin 3.900.000 euroa
- tuloarvion lisäys satunnaisiin myyntivoittoihin 9.500.000 euroa
- Kuopion kaupungin nimenkirjoitusoikeutetut tai näiden erikseen valtuuttama henkilö allekirjoittaa purkamissopimuksen.
5. Liikelaitoskuntayhtymän purkamissopimukseen voidaan tehdä teknisiä
muutoksia kansliatoimenpitein.

Päätös

Merkittiin, että va. talousjohtaja Pauliina Pietikäinen oli kokouksessa läsnä
asiaa käsiteltäessä.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto päättää, että
1. Kuopion kaupunki päättää Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän jäsenkuntana osaltaan purkaa liikelaitoskuntayhtymän per 31.12.2018.
2. Kuopion kaupunki hyväksyy purkamisen toteutettavaksi oheisesta purkamissopimuksesta tarkemmin ilmenevin ehdoin.
3. Kuopion kaupunki valtuuttaa liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan laatimaan purkamisen loppuselvityksen ja huolehtimaan purkamisen kannalta
kaikista tarvittavista toimenpiteistä sekä toimittamaan loppuselvityksen ja liikelaitoskuntayhtymän viimeisen tilinpäätöksen jäsenten valtuustojen hyväksyttäväksi 31.3.2019 mennessä.
4. kaupunginvaltuusto päättää seuraavat talousarviomuutokset:
- määrärahan lisäys osakkeisiin ja osuuksiin 3.700.000 euroa
- tuloarvion lisäys osakkeisiin ja osuuksiin 1.800.000 euroa
- määrärahan lisäys antolainoihin 3.900.000 euroa
- tuloarvion lisäys satunnaisiin myyntivoittoihin 9.500.000 euroa
- Kuopion kaupungin nimenkirjoitusoikeutetut tai näiden erikseen valtuuttama henkilö allekirjoittaa purkamissopimuksen.
5. Liikelaitoskuntayhtymän purkamissopimukseen voidaan tehdä teknisiä
muutoksia kansliatoimenpitein.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.
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281 §
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§ 80

Asianro 8055/00.01.02.00/2018

Sansia Oy:n (entinen IS-hankinta Oy) osakassopimuksen päivittäminen
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 8.10.2018 281 §
Yhtiön perustajaosakkaat Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä sekä perustettu yhtiö IS-Hankinta Oy ovat allekirjoittaneet osakassopimuksen vuonna 2010 yhtiötä perustettaessa. Yhtiön toimiala,
toiminta ja osakaspohja ovat laajentuneet ja yhtiö on muuttanut nimensä kesäkuussa 2018 Sansia Oy:ksi. Yhtiö tuottaa osakkailleen hankintapalveluita,
koulutus- ja konsultointipalveluita, logistiikkapalveluita ja henkilöliikenteen
palveluita hankintalain tarkoittamana yhteishankintayksikkönä ja sidosyksikkönä. Yhtiön osakkaat ovat pääasiassa kuntia, kuntayhtymiä ja julkisomisteisia osakeyhtiöitä.
Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ovat yhdessä Sansia Oy:n kanssa neuvotelleet Sansia Oy:n osakassopimuksen uudistamisesta. Osakassopimus on muutettu vastaamaan nykyistä osakeyhtiölakia.
Lisäksi osakassopimus mahdollistaa osingonjaon.
Vaikutusten arviointi

Liitteet

Asia on ympäristö- ja ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali.

8055/2018 Osakassopimus Sansia Oy

Valmistelija
Pirjo Salmelainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 2807

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä
olevan Sansia Oy:n osakassopimuksen.

Päätös

Merkittiin, että va. talousjohtaja Pauliina Pietikäinen oli kokouksessa läsnä
asiaa käsiteltäessä. Pietikäinen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.
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Liitteet

6

8055/2018 Osakassopimus Sansia Oy

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Sansia Oy:n osakassopimuksen.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

7/2018
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81 §
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Perusturva- ja terveyslautakunta
Kaupunginhallitus

55 §
256 §

28.8.2018
17.9.2018

§ 81

Asianro 9458/05.17.00/2017

Suunnitelma ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemiseksi
Päätöshistoria
Perusturva- ja terveyslautakunta 28.8.2018 55 §
Kuntoutusjohtaja Mikko Tapio Korhonen
Vanhuspalvelujen tukipalvelut
Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja
terveyspalveluista annetun lain (28.12.2012/980) 2 luvun 5 §:n mukaan kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi
sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi.
Lain mukaan suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelma on laadittava osana kunnan strategista suunnittelua. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain. Suunnitelmassa on:
1) arvioitava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa, ikääntyneelle väestölle
tarjolla olevien palvelujen riittävyyttä ja laatua sekä ikääntyneen väestön palveluntarpeeseen vaikuttavia tekijöitä;
2) määriteltävä tavoitteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, toimintakyvyn
ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä ikääntyneelle väestölle tarjottavien palvelujen määrän ja laadun kehittämiseksi
3) määriteltävä toimenpiteet, joilla kunta vastaa 2 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden toteutumisesta, sekä arvioitava voimavarat, jotka kunnassa tarvitaan toimenpiteiden toteuttamiseksi;
4) määriteltävä kunnan eri toimialojen vastuut 3 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamisessa; sekä
5) määriteltävä, miten kunta toteuttaa yhteistyötä 4 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tahojen kanssa.
Lain mukaan kunnan on otettava suunnitelma huomioon valmisteltaessa
ikääntyneen väestön asemaan ja iäkkäiden henkilöiden tarvitsemiin palveluihin vaikuttavaa kunnan päätöksentekoa, kunnan talousarviota ja suunnitelmaa sekä terveydenhuoltolain 12 §:n 1 momentissa tarkoitettua raporttia ja hyvinvointikertomusta.
Kaupunki on laatinut aiemmin suunnitelman osana Ikäystävällinen Kuopioohjelmaa vuosille 2009–2030. Ohjelma valmistui vuonna 2009 ja sitä päivitettiin edellisen kerran vuonna 2014. Ohjelmaa on tarkoituksenmukaista päivittää uuden valtuustokauden käynnistyttyä. Valmistelua varten kaupunginhallitus perusti monialainen työryhmän 11.9.2017/§ 103.
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Pöytäkirja
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28 (49)
81 §

22.10.2018

Liitteenä on päivitetty versio Ikäystävällinen Kuopio-ohjelmasta. Luonnos on
ollut avoimesti kommentoitavana 19.6 -20.8 välisenä aikana. Ohjelma käsitellään hyvinvoinnin edistämisen lautakunnassa ja perusturva- ja terveyslautakunnassa. Lautakuntien kokouksissa käydään läpi saadut palautteet.
Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Kuntoutusjohtaja Mikko Korhonen
Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy osaltaan Ikäystävällinen Kuopio ohjelman ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja –valtuustolle hyväksyttäväksi.

Liitteet

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma 2018 VERSIO esityslistaliite 31 5
18.pdf

Valmistelija
Mikko Tapio Korhonen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 6200

Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen
Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy kuntoutusjohtajan esityksen.

Päätös

Keskustelun kuluessa Laura Meriluoto esitti Esa Pitkäsen kannattamana, että
asia palautetaan uudelleen valmisteluun esim. siltä osin, että kuntalaispalautteet käsitellään työryhmässä ja siitä tulee maininta suunnitelmaan.
Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana tehtiin vs. apulaiskaupunginjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus, jolloin asiasta joudutaan äänestämään.
Puheenjohtaja esitti, että asia ratkaistaan nimenhuutoäänestyksellä äänestysluettelon mukaisessa järjestyksessä siten, että ne, jotka kannattavat vs. apulaiskaupunginjohtajan ehdotusta äänestävät ”JAA”, ja ne, jotka kannattavat
Laura Meriluodon ehdotusta äänestävät ”EI”. Äänestystapa ja -järjestys hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa äänestyksessä apulaiskaupunginjohtajan ehdotusta kannattivat
(Neeta Röppänen, Juha Miettinen, Tanja Kaipainen, Hanna Nevala, Marjatta
Parviainen, Olli-Pekka Ryynänen, Ate Savolainen ja Simo Suksi). Laura Meriluodon ehdotusta kannattivat Laura Meriluoto ja Esa Pitkänen. Tanja Airaksinen äänesti tyhjää. Puheenjohtaja totesi, että ”JAA” -ääniä annettiin kahdeksan ja ”EI”-ääniä kaksi ja yksi tyhjä.
Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella äänin 8-2 ja yksi tyhjä, että lautakunnan päätökseksi tulee vs. apulaiskaupunginjohtajan ehdotus.
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Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
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Kaupunginhallitus 17.9.2018 256 §
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 12.9.2018 59 §
Va. hyvinvoinnin edistämisen johtaja Kirsti Turunen
Kansalaistoiminnan aktivointiyksikkö
Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja
terveyspalveluista annetun lain (28.12.2012/980) 2 luvun 5 §:n mukaan kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi
sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi.
Lain mukaan suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelma on laadittava osana kunnan strategista suunnittelua. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain. Suunnitelmassa on:
1) arvioitava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa, ikääntyneelle väestölle
tarjolla olevien palvelujen riittävyyttä ja laatua sekä ikääntyneen väestön palveluntarpeeseen vaikuttavia tekijöitä;
2) määriteltävä tavoitteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, toimintakyvyn
ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä ikääntyneelle väestölle tarjottavien palvelujen määrän ja laadun kehittämiseksi
3) määriteltävä toimenpiteet, joilla kunta vastaa 2 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden toteutumisesta, sekä arvioitava voimavarat, jotka kunnassa tarvitaan toimenpiteiden toteuttamiseksi;
4) määriteltävä kunnan eri toimialojen vastuut 3 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamisessa; sekä
5) määriteltävä, miten kunta toteuttaa yhteistyötä 4 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tahojen kanssa.
Lain mukaan kunnan on otettava suunnitelma huomioon valmisteltaessa
ikääntyneen väestön asemaan ja iäkkäiden henkilöiden tarvitsemiin palveluihin vaikuttavaa kunnan päätöksentekoa, kunnan talousarviota ja suunnitelmaa sekä terveydenhuoltolain 12 §:n 1 momentissa tarkoitettua raporttia ja hyvinvointikertomusta.
Kaupunki on laatinut aiemmin suunnitelman osana Ikäystävällinen Kuopioohjelmaa vuosille 2009–2030. Ohjelma valmistui vuonna 2009 ja sitä päivitettiin edellisen kerran vuonna 2014. Ohjelmaa on tarkoituksenmukaista päivittää uuden valtuustokauden käynnistyttyä. Valmistelua varten kaupunginhallitus perusti monialainen työryhmän 11.9.2017/§ 103.
Liitteenä on päivitetty versio Ikäystävällinen Kuopio-ohjelmasta. Luonnos on
ollut avoimesti kommentoitavana 19.6 -20.8 välisenä aikana. Ohjelma käsitellään hyvinvoinnin edistämisen lautakunnassa ja perusturva- ja terveyslautakunnassa. Lautakuntien kokouksissa käydään läpi saadut palautteet.
Vaikutusten arviointi

Liitteenä

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
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Lain mukaan kunnan on otettava suunnitelma huomioon valmisteltaessa
ikääntyneen väestön asemaan ja iäkkäiden henkilöiden tarvitsemiin palveluihin vaikuttavaa kunnan päätöksentekoa, kunnan talousarviota ja suunnitelmaa sekä terveydenhuoltolain 12 §:n 1 momentissa tarkoitettua raporttia ja hyvinvointikertomusta.
Esitys

Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy osaltaan Ikäystävällinen Kuopio - ohjelman ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja
–valtuustolle hyväksyttäväksi.

Liitteet

9458/2017-11 Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma 2018
9458/2017-11 Vaikutusten arviointi

Viiteaineisto
Valmistelija
Säde Rytkönen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 2462

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

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Vaikutusten arviointi

-

Liitteet

Päätösehdotus

9458/2017 Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma 2018
9458/2017 Vaikutusten arviointi
Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle Ikäystävällinen Kuopio - ohjelman hyväksyttäväksi.

Päätös

Merkittiin, että asiakohta käsiteltiin välittömästi asiakohdan 3 käsittelyn jälkeen.
Kuntoutusjohtaja Mikko Korhonen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa.
Korhonen poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.
Keskustelun kuluessa jäsen Erkki Virtanen esitti jäsen Minna Reijosen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.
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Kaupunginvaltuusto
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Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu palautusehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka
ovat asian käsittelyn jatkamisen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat jäsen Erkki Virtasen tekemän palautusehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Nimenhuutoäänestyksellä suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä
(Auvinen, Berg-Väänänen, Kantanen, Kaartinen, Kivelä, Kosunen, Savolainen,
Tolppanen ja Willman) ja 2 ei-ääntä (Reijonen ja Virtanen), joten kaupunginhallitus oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.
Tämän jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi keskusteltuaan kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.
Vaikutusten arviointi

-

Liitteet

7
8
9

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

9458/2017 Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma 2018
9458/2017 Vaikutusten arviointi
9458/2017 Äänestystulos 1, kv. 17.9.2018

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Ikäystävällinen Kuopio - ohjelman.

Päätös

Merkittiin, että valtuutettu Kimmo Kivelä poistui kokouksesta asiakohdan
käsittelyn aikana.
Keskustelun kuluessa valtuutettu Laura Meriluoto esitti valtuutettu Erkki Virtasen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten,
että siinä arvioidaan ikääntyneelle väestölle tarjolla olevien palvelujen riittävyyttä ja laatua sekä voimavaroja, jotka tarvitaan tavoitteiden toteuttamiseen.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu palautusehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka
ovat asian käsittelyn jatkamisen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat valtuutettu Laura Meriluodon tekemän palautusehdotuksen kannalla äänestävät
EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin yhden valtuutetun
poissa ollessa 48 jaa-ääntä ja 10 ei-ääntä, joten kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä. Äänestystulos liitettiin pöytäkirjaan. Liite 9.
Tämän jälkeen kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.
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Perusturva- ja terveyslautakunta
Kaupunginhallitus
§ 82

53 §
255 §

28.8.2018
17.9.2018
Asianro 6650/05.18.00/2018

Sosiaalisen luototuksen perusteet
Päätöshistoria
Perusturva- ja terveyslautakunta 28.8.2018 53 §
Sosiaalisen luoton myöntämisestä säädetään sosiaalihuoltolaissa (1301/2014)
ja laissa sosiaalisesta luototuksesta 1133/2002.
Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluva luotonanto, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää
henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista.
Sosiaalisen luototuksen järjestäminen on kunnalle lakiin perustuva, vapaaehtoinen tehtävä. Kunta voi järjestää sosiaalisen luototuksen päättämässään laajuudessa. Jos kunta järjestää sosiaalista luototusta, on kunnan määriteltävä
sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet ottaen huomioon, mitä laissa sosiaalisesta luototuksesta säädetään.
Sosiaalisesta luototuksesta saadut valtakunnalliset kokemukset osoittavat, että toiminnan vaikuttavuus on hyvä (STM:n raportteja ja muistioita 2015:15).
Kuopiossa sosiaalinen luototus on ollut käytössä vuodesta 2004 alkaen (Kv
5.1.2004 § 4). Sosiaalisen luototuksen luottopääomaksi valtuuston päätöksen
mukaisesti on varattu 85.000 euroa. Tässä ovat mukana myönnettävät lainat
ja vuoden aikana tehtävät lyhennykset.
Sosiaalisten luottojen kysyntä on ollut vähäistä vuoteen 2017 saakka. Vuoden
2017 aikana sosiaalisen luototuksen kysyntä kasvoi, koska luototuksen selvittelyyn, neuvontaan ja suunnitteluun oli mahdollista siirtää lisää henkilöresurssia.
Sosiaalisia luottoja on myönnetty per. 31.7.2018 154.960 euroa 61 henkilölle.
Myönnettyjen luottojen määrä vaihtelee 2000-5000 euroon ja takaisin maksuaika on 4-5 vuotta.
Sosiaalisesta luototuksesta saadut kokemukset ovat olleet hyviä. Sosiaalinen
luototus on myös sosiaalityön toimintamuoto, jolla ehkäistään sosiaalihuollon
ja varsinaisen sosiaalityön tarvetta. Lainojen takaisinmaksu on onnistunut
hyvin huolimatta siitä, että sosiaalisen luototuksen asiakaskunta muodostuu
pienituloisista ja talousongelmia kohdanneista henkilöistä.
Sosiaalinen luototus muodostuu kahdesta työvaiheesta, jotka ovat sosiaalityön
selvittelyn, neuvonnan ja luoton suunnittelun vaihe ja luottosopimuksen, luoto nostamisen ja luoton takaisinmaksamisen vaihe. Huolellisen suunnitelman
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laatiminen ja asiakkaan sitouttaminen vaikuttavat olennaisesti luoton takaisinmaksun onnistumiseen.
Koska kaupunginvaltuuston alkuperäinen päätös on vuodelta 2004, on tarpeen päivittää sosiaalisen luototuksen myöntämisperusteet ja kasvattaa luototuksen pääomaa vastaaman todellista tarvetta.
Esitys

Perusturvajohtaja Mari Antikainen:
Perusturva- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että

Liitteet

-

Kuopion kaupunki jatkaa sosiaalista luototusta ja hyväksyy päivitetyt sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet ja

-

sosiaalisen luototuksen luottopääoma voi olla enintään 300.000 euroa.

Sosiaalisen luoton myöntämisperusteet.pdf

Valmistelija
Tanja Bäck
Kaija Kähkönen
Aulis Sarnola
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 748 8200
puh. +358 44 718 8420

Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen
Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy perusturvajohtajan esityksen.

Päätös

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

Kaupunginhallitus 17.9.2018 255 §
Liitteet

6650/2018 Sosiaalisen luoton myöntämisperusteet
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Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus hyväksyy ja esittää edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi, että
- Kuopion kaupunki jatkaa sosiaalista luototusta ja hyväksyy päivitetyt sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet ja
- sosiaalisen luototuksen luottopääoma voi olla enintään 300.000 euroa.

Päätös

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän ehdotuksen.

Liitteet

10

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

6650/2018 Sosiaalisen luoton myöntämisperusteet

Kaupunginvaltuusto päättää, että
- Kuopion kaupunki jatkaa sosiaalista luototusta ja hyväksyy päivitetyt sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet ja
- sosiaalisen luototuksen luottopääoma voi olla enintään 300.000 euroa.

Päätös

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

63 §
264 §

§ 83

18.9.2018
24.9.2018
Asianro 2832/00.01.00/2016

Kuopion kaupungin ja Tuusniemen kunnan välinen yhteistoimintasopimus terveydenhuollosta
Päätöshistoria
Perusturva- ja terveyslautakunta 18.9.2018 63 §
Kuopion kaupungilla ja Tuusniemen kunnalla on ollut yhteistoimintasopimus
kunnan perusterveydenhuollon palvelujen järjestämisestä vuoden 2009 alusta
lukien. Nykyisen voimassaolevan sopimuksen Kuopion kaupunginvaltuusto
hyväksyi kokouksessaan 23.5 2016 §:ssä 28. Sopimus on voimassa 1.1.2017–
31.12.2018 välisen ajan. Sopimuksen mukaan sopimuksen voimassaoloaikaa
voidaan jatkaa sopijakuntien valtuustojen yhtäpitävillä päätöksillä.
Tuusniemen kunta haluaa jatkaa sopimuksen voimassaoloaikaa vähintään
kahdella vuodella. Myös Kuopion kaupungin taholta nähtiin, ettei sopimussuhteen jatkamiselle ole estettä.
Neuvottelujen pohjalta osapuolet päätyivät yksimielisesti esittämään valtuustoille, että sopimusta jatketaan vuoden 2020 loppuun saakka. Neuvottelujen
lähtökohtana oli nykyinen voimassa oleva yhteistoimintasopimus, johon on
tehty lähinnä päivitysluontoisia täsmennyksiä ja muutoksia.
Sopimukseen tulevat muutokset on tehty kohtiin 3, 5,16



Esitys

Kohta 4: päivitetty seurantaryhmän jäsenet
Kohta 5: tehty tarpeelliset päivämääräkorjaukset.
Kohta 16: sopimuksen voimassaoloajaksi kirjattu 1.1 2019-31.12 2020 tai
enintään Sote- ja maakuntauudistukseen saakka.

Vs. terveysjohtaja Pertti Lipponen
Perusturva- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
valtuustolle, että se hyväksyy Kuopion kaupungin ja Tuusniemen kunnan välisen yhteistoimintasopimuksen terveydenhuollosta, joka on voimassa ajalla
1.1.2019 – 31.12.2020 tai enintään Sote- ja maakuntauudistukseen saakka.

Liitteet

Yhteistoimintasopimus terveydenhuollosta_Tuusniemi.pdf

Viiteaineisto
Valmistelija
Pertti Lipponen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 6271

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto
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Päätösehdotus

Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen
Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy vs. terveysjohtajan esityksen.

Päätös

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

Kaupunginhallitus 24.9.2018 264 §

Liitteet

2832/2016 Yhteistoimintasopimus terveydenhuollosta Tuusniemi

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Kuopion
kaupungin ja Tuusniemen kunnan välisen yhteistoimintasopimuksen terveydenhuollosta, joka on voimassa ajalla 1.1.2019 – 31.12.2020 tai enintään Soteja maakuntauudistukseen saakka.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Liitteet

11

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto hyväksyy Kuopion kaupungin ja Tuusniemen kunnan välisen yhteistoimintasopimuksen terveydenhuollosta, joka on voimassa ajalla
1.1.2019 – 31.12.2020 tai enintään Sote- ja maakuntauudistukseen saakka.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.

2832/2016 Yhteistoimintasopimus terveydenhuollosta Tuusniemi

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

7/2018

37 (49)
84 §

22.10.2018

Omistajaohjausjaosto
Kaupunginhallitus

42 §
283 §

§ 84

18.6.2018
8.10.2018
Asianro 5099/02.07.00/2018

Asunto-osakeyhtiö Ruukkimäen osakkeiden myynti Niiralan Kulma Oy:lle
Päätöshistoria
Omistajaohjausjaosto 18.6.2018 42 §
Asunto-osakeyhtiö Ruukkimäki on tullut Kuopion kaupungin tytäryhtiöksi
1.1.2017 alkaen, kun Kuopion ja Juankosken kaupungit yhdistyivät. Yhtiön
osakkeiden osalta on tarkoituksen mukaista suorittaa myynti Niiralan Kulma
Oy:lle. Asunto-osakkeiden omistaminen ei tuo kaupungille lisäarvoa ja niiden
hallinnointi ja vuokraaminen on perusteltua hoitaa Niiralan Kulma Oy:n toimesta.
Kuopion kaupungin hallintosäännön 5 luvun 32 § kohdan 25 mukaan kaupunginhallitus irtaimen omaisuuden ostamisesta ja myymisestä lukuun ottamatta liikelaitosten liiketoimintaa ja tytäryhteisöjen osakkeita, joista päättää
kaupunginvaltuusto. As Oy Ruukkimäki on tytäryhtiöasemassa.
Osakkeet myydään Niiralan Kulma Oy:lle 1.1.2019 alkaen tasearvolla. Mahdolliset osakehuoneistoihin kohdistuvat yhtiölainat siirtyvät kaupan yhteydessä Niiralan kulman vastuulle. Tarkemmat tiedot myytävistä osakkeista ja niihin kohdistuvista yhtiölainoista selviävät oheisista kauppakirjoista.
Vaikutusten arviointi

Liitteet

Merkitään, että asia on yritys- ja ilmastovaikutuksiltaan neutraali.

5099/2018 Liite Kauppakirja Asunto-osakeyhtiö Ruukkimäen osakkeet

Valmistelija
Pauliina Pietikäinen

puh. +358 44 718 2161

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Omistajaohjausjaosto esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että tytäryhtiöasemassa olevan As Oy Ruukkimäen osakkeet
myydään oheisen kauppakirjan mukaisesti Niiralan Kulma Oy:lle 1.1.2019 al-

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

7/2018

38 (49)
84 §

22.10.2018

kaen 101.265,95 eurolla. Kauppakirjaan voidaan tehdä tarvittaessa teknisluonteisia tarkistuksia kansliatoimenpitein.
Päätös

Omistajaohjausjaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että tytäryhtiöasemassa olevan As Oy Ruukkimäen osakkeet myydään oheisen kauppakirjan mukaisesti Niiralan Kulma Oy:lle
1.1.2019 alkaen 101.265,95 eurolla. Kauppakirjaan voidaan tehdä tarvittaessa
teknisluonteisia tarkistuksia kansliatoimenpitein.

Kaupunginhallitus 8.10.2018 283 §
Omistajaohjausjaoston käsittelyn jälkeen kauppakirjaan on ollut tarpeen tehdä huomattavia muutoksia liittyen huoneistonumerointiin, osakenumerointiin ja osakkeiden lukumäärään, siirtyvien/kaupan kohteena olevien huoneistojen lukumäärään, kokonaisneliömäärään, kauppahintaan ja lainaosuuteen.
Muutettu kauppakirja liitteenä.

Liitteet

5099/2018 kauppakirjaluonnos AOy Ruukkimäki

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

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 2161

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus päättää esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että tytäryhtiöasemassa olevan As Oy Ruukkimäen osakkeet myydään oheisen kauppakirjan mukaisesti Niiralan Kulma Oy:lle 1.1.2019 alkaen 87.018,33 eurolla.
Kauppakirjaan voidaan tehdä tarvittaessa teknisluonteisia tarkistuksia kansliatoimenpitein.

Päätös

Merkittiin, että va. talousjohtaja Pauliina Pietikäinen oli kokouksessa läsnä
asiaa käsiteltäessä.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Liitteet

12

5099/2018 kauppakirjaluonnos AOy Ruukkimäki

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

7/2018

39 (49)
84 §

22.10.2018

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto päättää, että tytäryhtiöasemassa olevan As Oy Ruukkimäen osakkeet myydään oheisen kauppakirjan mukaisesti Niiralan Kulma
Oy:lle 1.1.2019 alkaen 87.018,33 eurolla. Kauppakirjaan voidaan tehdä tarvittaessa teknisluonteisia tarkistuksia kansliatoimenpitein.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

7/2018

40 (49)
85 §

22.10.2018

Kaupunginhallitus

251 §

§ 85

17.9.2018
Asianro 7147/00.00.01.00/2018

Eronpyyntö kaupunginhallituksen sekä maakuntavaltuuston varajäsenyyksistä / Tahvo
Kekkonen
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 17.9.2018 251 §
Tahvo Kekkonen (vas.) on pyytänyt eroa kaupunginhallituksen sekä maakuntavaltuuston varajäsenyyksistä työtehtävien muutoksen johdosta.
Merkitään, että kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.6.2017 valinnut
Tahvo Kekkosen Erkki Virtasen henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallitukseen.
Merkitään, että Tahvo Kekkonen on ollut Kari Hartikaisen henkilökohtainen
varajäsen Pohjois-Savon maakuntavaltuustossa.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
myöntää Tahvo Kekkoselle eron kaupunginhallituksen ja maakuntavaltuuston
varajäsenyyksistä sekä valitsee hänen tilalleen uudet varajäsenet em. luottamustoimiin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Merkittiin, että keskustelun kuluessa jäsen Nelli Berg-Väänänen poistui kokouksesta.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto myöntää Tahvo Kekkoselle eron kaupunginhallituksen ja
maakuntavaltuuston varajäsenyyksistä sekä valitsee hänen tilalleen uudet varajäsenet em. luottamustoimiin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

7/2018

41 (49)
85 §

22.10.2018

Päätös

Kaupunginvaltuusto myönsi yksimielisesti Tahvo Kekkoselle eron kaupunginhallituksen ja maakuntavaltuuston varajäsenyyksistä sekä valitsi hänen tilalleen yksimielisesti valtuutettu Laura Meriluodon ehdotuksesta kaupunginhallituksen varajäseneksi Kari Hartikaisen ja maakuntavaltuuston varajäseneksi
Markku Söderströmin molemmat jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

7/2018

42 (49)
86 §

22.10.2018

Kaupunginhallitus

253 §

§ 86

17.9.2018
Asianro 7176/00.00.01.00/2018

Eronpyyntö perusturva- ja terveyslautakunnan varajäsenyydestä / Sari Hänninen
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 17.9.2018 253 §
Sari Hänninen (kesk.) on pyytänyt eroa perusturva- ja terveyslautakunnan
varajäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton vuoksi.
Merkitään, että kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.6.2017 valinnut Sari
Hännisen Marjatta Parviaisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
myöntää Sari Hänniselle eron perusturva- ja terveyslautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto myöntää Sari Hänniselle eron perusturva- ja terveyslautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto myönsi yksimielisesti Sari Hänniselle eron perusturva- ja
terveyslautakunnan varajäsenyydestä ja valitsi hänen tilalleen varajäseneksi
valtuutettu Anna Hartikaisen ehdotuksesta yksimielisesti Tiina Kainulaisen
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

7/2018

43 (49)
87 §

22.10.2018

§ 87

Asianro 8618/05.17.01/2018

Kokouksessa jätetty valtuustoaloite / asumispalvelupaikkojen odottajille tarpeenmukaiset
palvelut

Valtuustoaloite 17.9.2018
Iiris Asikainen ja 46 muuta valtuutettua
Koti ja kotiin annetut palvelut ovat ikääntyvälle ensisijainen ratkaisu asumisen osalta. Ikääntymisen edetessä osalle vanhuksista ei voida enää palveluja
kotiin lisäämällä taata turvallista asumista. Tällöin asumispalvelupaikan hakeminen on ajankohtaista.
Kuopiossa on syntynyt tilanne, jossa vanhusten asumispalvelupaikkatarjonta
ei riitä vastaamaan kysyntää. Tästä johtuen jonotusajat asumispalveluihin
ovat kohtuuttoman pitkiä. Jonotusaika voi olla yli 5 kuukautta sen jälkeen,
kun on todettu, ettei asiakas enää pärjää kotona ja on hyväksytty asumispalvelupaikan hakijaksi. Vanhuspalvelulain mukaan asiakkaalla on oikeus saada
asumispalvelupaikka viimeistään kolmen kuukauden odotusajan jälkeen. Tähän ei Kuopiossa olla pystytty vastaamaan vuosiin.
Tästä johtuen hakijat odottavat asumispalvelupaikkaa epätarkoituksenmukaisissa paikoissa vaikeuttaen koko vanhusten palvelujärjestelmän toimivuutta.
Harjulan sairaalan akuuttiosastoilla jonottaa jatkuvasti noin osastollinen (n.
30 hlöä) asumispalvelupaikan hakijoita, joita ei voida kotiuttaa. Odottaessaan
akuuttiosastolla asiakkaiden kuntoisuus alenee, eikä ole kohtuullista pitää
ihmisiä useita kuukausia sairaalassa ilman sairaalahoidon tarvetta.
Me valtuustoaloitteen allekirjoittaneet Kuopion kaupungin valtuutetut edellytämme että:
Perusturvan ja terveyden palvelualueella ryhdytään välittömästi toimiin, joilla
asumispalvelupaikan hakijoiksi hyväksytyille asiakkaille, joita ei voida kotiuttaa, järjestetään odotusajaksi heidän toimintakykyään edistävä kotiutus- ja
kuntoutumisyksikkö. Tämän myötä vapautetaan Harjulan sairaalan akuuttiosastojen sairaalapaikat sairaanhoitoon.
Liitteet

13

8618/2018 Aloite

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

7/2018

44 (49)
88 §

22.10.2018

§ 88

Asianro 8622/11.03.00/2018

Kokouksessa jätetty valtuustoaloite / Kuopion kaupungin toimenpiteet ilmastonmuutoksen
torjuntaan ja ilmastopoliittisen ohjelman päivittäminen

Valtuustoaloite 22.10.2018
Kuopion kaupungin valtuustoryhmät
Kuopion kaupungin toimenpiteet ilmastonmuutoksen torjuntaan ja ilmastopoliittisen ohjelman päivittäminen
YK:n ilmastopaneelin IPCC:n maanantaina 8.10.2018 julkaisema raportti
esittää, että ilmaston lämpeneminen on rajoitettava enintään 1,5 asteeseen. Ilmaston lämpeneminen tulee pahimmassa tapauksessa aiheuttamaan mittavaa taloudellista vahinkoa, ruoantuotannon vaikeutumista ja
juomakelpoisen veden vähenemistä, minkä seurauksena kansainvaellukset ja konfliktit voivat lisääntyä. Suomessakin sään ääri-ilmiöt, lisääntyvät.
On tärkeää tarttua toimeen entistä rivakammin, hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä, joita tarvitaan kuntien, kaupunkien, alueiden ja valtioiden tasolla sekä etenkin kansainvälisellä tasolla. Ensisijaisesti tulee korvata fossiiliset polttoaineet uusitutuvilla ja päästöttömillä vaihtoehdoilla ja lisätä kaikin tavoin hiilen sidontaa
mm lisäämällä puurakentamista ja metsien kasvua.
Kuopion kaupungin uudistetussa strategiassa vuoteen 2030 mennessä
tähdätään kestävään kasvuun ja hiilineutraaliuden sekä jätteettömyyden
tavoitteeksi on asetettu vuosi 2050. Hyvään alkuun on jo päästy resurssiviisaus- ja Kierre-hankkeilla. Kuopio kuuluu FISU (Finnish Sustainable
Communities) - kuntien verkostoon. Strategiaan on kirjattu myös viisas
liikkuminen, energiatehokkuus ja uusiutuvien polttoaineiden lisääminen.
Energiatehokkuussopimuksen mukaisissa toimenpiteissä on Kuopiossa jo onnistuttu ja tällä on saavutettu myös taloudellista säästöä
(https://www.savonsanomat.fi/savo/Kuopio-on-onnistunut-vähentämäänpäästöjä-ja-parantamaan-energiatehokkuutta-säästä-yli-15-miljoonaaeuroa/781190), mutta muita toimenpiteitä on lisättävä kaupunkikonsernissa
ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Ideakilpailu henkilöstölle voisi innostaa
kaupungin ja kaupungin omistamien yhtiöiden työntekijöitä miettimään
ja toteuttamaan hyviä toimintatapoja ja keinoja ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
Metsien tulee säilyä ja kehittyä myös hiilinieluna. Kuopion Sorsasaloon on
tulossa 'maailman suurin' sellutehdas. Hakkuiden lisääntymistä voidaan
kompensoida yksityisomisteisten sekä yhteisöjen ja kuntien omistamien
metsien vapaaehtoisella suojelulla. Siksi Kuopion kaupungin metsäohjelman päivityksessä tulisi huomioida myös ilmastotavoitteet. Samalla voidaan linjata Kuopion kaupungin luontoarvoiltaan arvokkaiden metsien

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

7/2018

45 (49)
88 §

22.10.2018

suojelua, kaupunkimetsien virkistysarvon huomioimista ja metsien hoitomenetelmiä sekä mahdollisuuksia uusien alueiden metsittämiseen.
Kuopion ilmastopoliittinen ohjelma on voimassa vuoteen 2020 saakka, joten ohjelman päivitys on pian ajankohtainen. Tarvitaan sopeutumis- ja varautumissuunnitelma, joka sisältää ilmastonmuutoksen torjuntaan tarvittavien keinojen lisäksi myös ennakoivia toimenpiteitä sään ääri-ilmiöihin
varautumiseksi (mm. hulevedet, maankäytön suunnittelu jne). Ilmastopoliittinen ohjelma tulee huomioida myös talousarviossa.
Ilmastonmuutos on vakava asia, joka ei saa uhata "Hyvän elämän pääkaupunkia".
Me Kuopion kaupungin valtuustoryhmät esitämme, että kaupungin kaikki
palvelualueet, liikelaitokset ja yhtiöt laativat kukin käytännön toimia sisältävän strategian ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja, että kaikissa yksiköissä laaditaan vuosittain toimintasuunnitelma siitä, mitä kukin yksikkö
tekee käytännössä. Myös Kuopion kaupungin ilmastopoliittisen ohjelman
päivittäminen on aloitettava.

Liitteet

14

8622/2018 Aloite

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto
Muutoksenhakuohje

Pöytäkirja

7/2018

46 (49)

22.10.2018

Liite K kuntalain mukainen valitusosoitus (kv) (75 - 76 ja 78 - 86 §)

Valitusoikeus ja valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite
Käyntiosoite
Puhelin
Faksi
Sähköposti
Virka-aika
Valitusaika

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

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

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

valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero

−

päätös, johon haetaan muutosta

−

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

−

perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

−

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

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto
Muutoksenhakuohje

Pöytäkirja
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−

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

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

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto
Muutoksenhakuohje
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Liite L kaupunginvaltuusto / valitusosoitus kaava-asiat ja rakennusjärjestys (77 §)
Valitusoikeus ja valitusperusteet
Yleiskaavan, asemakaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevaan
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella.
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
sekä kunnan jäsen. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja muulla
viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa valitusoikeus. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä tai rakennusjärjestyksellä on vaikutuksia. Rekisteröidyllä
paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan on myös valitusoikeus.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite
Käyntiosoite
Puhelin
Faksi
Sähköposti
Virka-aika
Valitusaika

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

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

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

valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero

−

päätös, johon haetaan muutosta

−

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

−

perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

−

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

−

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

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

