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Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi
tehdä §:ien 64 - 70 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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64 §
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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65 §
Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus
Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Antti Kivelä ja Veera
Willman.
Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Kivelä ja Jaakko Kosunen.
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§ 66

Asianro 8570/00.03.00.00/2018

Tarkastuslautakunnan ja omistajaohjausjaoston yhteistapaaminen 19.11.2018
Tarkastuslautakunnalla ja omistajaohjausjaostolla on yhteistapaaminen
19.11.2018 klo 12. Tapaamisessa käsitellään tarkastuspäällikön ennakkoon lähettämiä kysymyksiä omistajaohjausjaoston tehtäväalueesta.
Viiteaineisto

1

Vastaukset Arviointilomake omistajaohjausjaosto

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

puh. +358 44 718 2161

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Omistajaohjausjaosto päättää esittää tarkastuslautatakunnalle ennakkokysymysten vastaukset.

Päätös

Omistajaohjausjaosto päätti esittää tarkastuslautakunnalle ennakkokysymysten vastaukset.
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§ 67

Asianro 8542/00.00.01.02/2018

Kuopion kaupungin konserniohjeen ja omistajapolitiikan päivittämisen valmistelu
Kuopion kaupungin konserniohje on hyväksytty viimeksi KV 27.8.2012 § 71 ja
omistajapoliittiset linjaukset KV 19.5.2014 § 40. Molemmat asiakirjat on
suunniteltu päivitettäväksi siten, että valtuusto hyväksyisi ne vuoden 2019
puolella.

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

puh. +358 44 718 2161

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Omistajaohjausjaosto käy keskustelun konserniohjeen ja omistajapoliittisten
linjausten päivittämisen valmistelusta ja linjaa jatkotoimenpiteet.

Päätös

Omistajaohjausjaosto kävi keskustelun konserniohjeen ja omistajapoliittisten
linjausten päivittämisen valmistelusta ja linjasi jatkotoimenpiteet.
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§ 68

Asianro 8582/02.07.01/2018

Kuopion kaupungin omistamien Servica Oy:n osakkeiden myynti
Kuopion kaupunki on kaupunginvaltuuston päätöksellä 11.6.2018 § 52 merkinnyt ja maksanut 5.153 kpl Servica Oy:n osakkeita. Kuopion kaupunki omistaa siten Servica Oy:stä 51,53 prosenttia, joten kyseessä on tytäryhtiö. Servica
Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun
lain (1397/2016) tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja harjoittaa pääosan toiminnastaan omistajiensa kanssa.
Useat pohjoissavolaiset kunnat, kuntayhtymät ja yhteisöt ovat ilmoittaneet
kiinnostuksensa Servica Oy:n omistajuudesta. Mahdollisen sote- ja maakuntauudistuksen myötä tulee Kuopion kaupungin liikevaihto Servica Oy:ssä pienenemään, jolloin myös kaupungin omistusosuuden pienentäminen on perusteltua.
Kaupunginvaltuuston hyväksymän Servica Oy:n osakassopimuksen mukaan
Servica Oy:n osakkeiden lunastustilanteisiin sovelletaan käypää arvoa, jonka
tarvittaessa määrittää KHT-tilintarkastaja. Servica Oy:n oman pääoman käypä arvo on noin 25,2 miljoonaa euroa, jolloin yhden osakkeen arvo on noin
2.500 euroa.
Kuopion kaupunki voi myydä omistamiaan Servica Oy:n osakkeita 152 kpl
menettämättä määräysvaltaansa yhtiössä.
Servica Oy:n toinen pääomistaja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on ilmoittanut, että sillä ei ole mitään sitä vastaan, että Kuopion kaupunki myy osakkeitaan uusille osakkaille.

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

puh. +358 44 718 2161

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Omistajaohjausjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kuopion kaupunki voi myydä Servica Oy:n osakkeita
enintään 100 kpl hintaan 2.500 euroa/kpl. Tämän myyntierän osalta osakkeiden hintaa voidaan tarvittaessa tarkistaa kaupunginhallituksen päätöksellä.
Merkittävämmät muutokset ja omistajajärjestelyt tuodaan kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Osakkeiden luovutuksessa huomioidaan yhtiöjärjestyksen
ja osakassopimuksen säädökset ja osakkeiden kauppakirjat allekirjoitetaan
hallintosäännön nimenkirjoitusoikeuksien puitteissa.

Päätös

Omistajaohjausjaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kuopion kaupunki voi myydä Servica Oy:n osakkeita
enintään 100 kpl hintaan 2.500 euroa/kpl. Osakkeiden hintaa voidaan tarvit-
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taessa tarkistaa kaupunginhallituksen päätöksellä. Merkittävämmät muutokset ja omistajajärjestelyt tuodaan kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Osakkeiden luovutuksessa huomioidaan yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen
säädökset ja osakkeiden kauppakirjat allekirjoitetaan hallintosäännön nimenkirjoitusoikeuksien puitteissa.
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§ 69

Asianro 8583/02.07.01/2018

Kuopion kaupungin omistamien Järviseudun Työterveys Oy:n osakkeiden myynti
Kuopion kaupunki on kaupunginvaltuuston päätöksellä 17.9.2018 § 58 päättänyt merkitä 1.525 kpl Järviseudun Työterveys Oy:n osakkeita. Kuopion kaupunki omistaa siten ko. yhtiöstä 61 prosenttia, joten kyseessä on tytäryhtiö.
Yhtiön tarkoituksena on tuottaa palveluita omistajilleen niiden sidosyksikkönä.
Useat pohjoissavolaiset kunnat ovat ilmoittaneet kiinnostuksensa Järviseudun Työterveys Oy:n omistajuudesta. Mahdollisen sote- ja maakuntauudistuksen myötä tulee Kuopion kaupungin liikevaihto yhtiössä pienenemään, jolloin myös kaupungin omistusosuuden pienentäminen on perusteltua.
Kaupunginvaltuuston hyväksymän Järviseudun Työterveys Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön osakkeiden lunastushinta on osakkeen matemaattinen
arvo, joka saadaan siten, että yhtiön nettovarallisuus jaetaan osakkeiden lukumäärällä. Nettovarallisuus saadaan siten, että taseen varoista vähennetään
velat. Järviseudun Työterveys Oy:n oman pääoman käypä arvo on noin miljoonaa euroa, jolloin yhden osakkeen arvo on noin 400 euroa.
Kuopion kaupunki voi myydä omistamiaan Järviseudun Työterveys Oy:n
osakkeita 270 kpl menettämättä määräysvaltaansa yhtiössä.

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

puh. +358 44 718 2161

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Omistajaohjausjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kuopion kaupunki voi myydä Järviseudun Työterveys
Oy:n osakkeita enintään 250 kpl hintaan 400 euroa/kpl. Tämän myyntierän
osalta osakkeiden hintaa voidaan tarvittaessa tarkistaa kaupunginhallituksen
päätöksellä. Merkittävämmät muutokset ja omistajajärjestelyt tuodaan kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Osakkeiden luovutuksessa huomioidaan yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen säädökset ja osakkeiden kauppakirjat allekirjoitetaan hallintosäännön nimenkirjoitusoikeuksien puitteissa.

Päätös

Omistajaohjausjaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kuopion kaupunki voi myydä Järviseudun Työterveys
Oy:n osakkeita enintään 250 kpl hintaan 400 euroa/kpl. Osakkeiden hintaa
voidaan tarvittaessa tarkistaa kaupunginhallituksen päätöksellä. Merkittävämmät muutokset ja omistajajärjestelyt tuodaan kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Osakkeiden luovutuksessa huomioidaan yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen säädökset ja osakkeiden kauppakirjat allekirjoitetaan hallintosäännön nimenkirjoitusoikeuksien puitteissa.
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§ 70

Asianro 1079/00.00.01.02/2018

Omistajaohjausjaoston muut asiat

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

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Käsitellään mahdolliset muut asiat.

Päätös

Muita asioita ei ollut.

puh. +358 44 718 2161
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§ 71

Asianro 1564/00.00.01.02/2018

Ylimääräinen asia / Nimeämispyyntö / Kuopio Tanssii ja Soi ry:n hallitukseen vuodelle
2019

Kuopio Tanssii ja Soi ry pyytää Kuopion kaupunkia tekemään esityksen ehdokkaista erovuoroisten hallituksenjäsenten Jaakko Kosusen ja Leila Savolaisen sijalle vuodelle 2019.
Kuopio Tanssii ja Soi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään 28.11.2018,
jossa käsitellään hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle vuodelle
2019. Todetaan, että ei-erovuoroisina Kuopion kaupungin nimeäminä ehdokkaina jatkavat Liisa Kiianlinna ja Aapo Halme.

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

puh. +358 44 718 2161

Päätösehdotus

Päätös

Omistajaohjausjaosto päätti yksimielisesti ottaa ylimääräisen asian käsittelyyn.
Omistajaohjausjaosto nimeää Esa Kokin ja Leila Savolaisen ehdokkaaksi
Kuopio Tanssii ja Soi ry:n hallitukseen vuodelle 2019.
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Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje /
Omistajaohjausjaosto (71 §)
Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje
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
kirjaam(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.
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Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

