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Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi
tehdä §:ien 301-302, 304, 307-310 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Muutosta ei voi hakea valittamalla §:iin 303 ja 305-306, koska päätöksestä
voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.
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301 §
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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302 §
Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus
Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Veera Willman ja Erkki
Virtanen.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti jäsenet Veera Willman ja Erkki
Virtanen.
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§ 303

Asianro 8670/14.07.00/2018

Tulevaisuuden työllisyyspalvelu -kehityshanke
Tulevaisuuden työllisyyspalvelu –kehityshankkeen tarve kumpuaa kuntien
työllisyyspalvelujen toimintaympäristön merkittävästä muutoksesta lähivuosina. Valmisteltavana on maakunta-, sote- sekä kasvupalvelu-uudistukset, jotka muuttavat olennaisesti kuntien, maakuntien, valtion ja yksityisten palveluntuottajien välistä työnjakoa. Myös alueelliset työllisyyskokeilut ovat päättymässä vuoden 2018 lopussa ja vuoden 2019 alkupuoliskolla on näillä näkymin käynnistymässä uudet kasvupalvelupilotit. Muutokset ovat niin suuria,
että niihin valmistuminen on välttämätöntä aloittaa hyvissä ajoin etupainotteisesti siitäkin huolimatta, että uudistuksiin liittyvän lainsäädännön valmistelu on edelleen kesken. Lisäksi palveluprosessien asiakaslähtöisyyttä ja vaikuttavuutta pitää edelleen parantaa jatkuvan kehittämisen periaatteella.
Kuntien rooli alueen elinvoimaisuuden ja kasvun sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä on merkittävä myös suunniteltujen uudistusten jälkeen.
Kuntien tarve pitää toimillaan yllä positiivista työpaikka- ja työllisyyskehitystä
sekä edistää kuntalaisten työllisyyttä ja kohtuullista toimeentuloa luo pohjan
tulevaisuuden kunnan työllisyyspalvelukonseptin rakentamiselle. Kuopion
kaupungin strategian 2030 mukaan kaupungin työllisyyspalvelun perustehtävä määrittyy kahdesta suunnasta: Ensinnäkin yritysten toiminnan turvaamiseksi on tärkeää, että työssäkäyntialueella on osaavaa työvoimaa. Toiseksi
pitkäaikaistyöttömyyden ja nuorisotyöttömyyden vähentäminen sekä työttömien työelämään tai opintoihin sijoittumisen tukeminen on kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen kannalta olennaista.
Tulevaisuuden työllisyyspalvelu –kehityshanke toteutetaan ajalla 1.1.2019 –
31.12.2020. Hankkeen päätavoitteena on kaupungin työllisyyttä edistävän
toiminnan uudistaminen elinvoimatehtäviä tukevaksi kokonaisuudeksi. Osatavoitteet muodostuvat puolestaan asiakaslähtöisten, joustavien, kustannustehokkaiden ja vaikuttavien palvelukokonaisuuksien ja yksittäisten palvelujen
jäsentämisestä, mallintamisesta, tuotteistamisesta ja vakiinnuttamisesta.
Kehitystyö toteutetaan asiakastyön sekä palvelu- ja toimintamallikokeilujen
kautta. Prosessien uudistaminen tehdään LEAN-periaatteita hyödyntäen. Kehittämistyön aikana luodaan lisäksi tarvittavat kumppanuusverkostot sekä
vakiinnutetaan innovatiiviset dynaamiset sopimus- ja hankintamallit. Hankkeeseen liitetään myös suunnitteilla oleva TE-toimiston ja Kuopion kaupungin yhteistyömallin mukainen asiakaspalvelu- ja kehittämistyö. Suunnitelmat
valmistunee tältä osin vuoden 2019 alkupuolella.
Tulevaisuuden työllisyyspalvelun asiakkaita ovat rekrytointiin apua tarvitsevat työnantajat sekä ne kuntalaiset, jotka tarvitsevat ja haluavat saada vahvasti räätälöityä henkilökohtaista tukea, ohjausta ja valmennusta polullaan kohti
työmarkkinoita. Yksilötasolla palvelujen käyttäjiksi halutaan saada mm. lapsiperheiden työttömiä vanhempia, työttömiä nuoria, työttömyysuhan alla olevia opiskelijoita, ulkomailta Kuopioon tulleita opiskelijoita, osaajia tai työttömiä sekä uuden työuran luomiseen apua tarvitsevia aikuisia työttömiä.
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Tulevaisuuden työllisyyspalvelu –kehityshankkeen asettaa kaupunginhallitus
ja prosessin omistajana toimii työllisyyspalvelujohtaja. Kehityshankkeen ohjausryhmänä toimii elinvoimapalvelun johtotiimi. Hankkeen etenemisestä raportoidaan erikseen sovittavalla tavalla kaupunginjohtajan johtoryhmälle sekä kaupunginhallitukselle. Kehityshanke rahoitetaan kokonaisuudessaan työllisyyspalvelun vuosittaisesta käyttösuunnitelmasta. Mahdolliset painopisteet
ja niiden muutokset sovitaan vuosittain TA-prosessin yhteydessä.
Työllisyyspalvelujohtaja selostaa asiaa kokouksessa.
Liitteet

1

8670/2018 Tulevaisuuden työllisyyspalvelu -Hankesuunnitelma

Valmistelija
Pirjo Oksanen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 1711

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus hyväksyy Tulevaisuuden työllisyyspalvelu kehityshankkeen hankesuunnitelman ja päättää asettaa ko. hankkeen ajalle
1.1.2019-31.12.2020.

Päätös

Työllisyyspalvelujohtaja Pirjo Oksanen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Oksanen poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.
Merkittiin, että jäsen Harri Auvinen ja valtuuston I varapuheenjohtaja Markku Rossi saapuivat kokoukseen asiakohdan käsittelyn aikana.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.
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§ 304

Asianro 8835/02.05.05/2018

Rahoitusriskien hallintapolitiikan hyväksyminen
Hallintosäännön 5. luvun 32 § 19. kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää
pitkäaikaisten lainojen ottamisesta ja lainojen antamisesta valtuuston talousarvion hyväksymisen yhteydessä päättämissä rajoissa, päättää lainaehdoista
ja niiden muuttamisesta sekä päättää lainojen korko- ja valuuttariskien hallintaan käytettävistä suojaustoimenpiteistä.
Rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on varmistaa kaikissa rahoitusmarkkinoiden tilanteissa kaupungin riittävä rahoitus mahdollisimman kustannustehokkaasti sekä loiventaa rahoitusmarkkinoiden liikkeiden vaikutuksia kaupungin tulokseen ja maksuvalmiuteen.
Rahoitusriskien hallinnoimiseksi on laadittu liitteenä oleva rahoitusriskien
hallintapolitiikka.
Merkitään, että kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 15.1.2018
pitkäaikaisen lainan ottamisesta vuodelle 2018 ja korkosuojausten tekemisestä.
Vaikutusten arviointi

Esitys on ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan neutraali.

Liitteet
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8835/2018 Rahoitusriskien hallintapolitiikka

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

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 2161

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan rahoitusriskien hallintapolitiikan, joka tulee voimaan 1.1.2019.

Päätös

Va. talousjohtaja Pauliina Pietikäinen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.
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§ 305

Asianro 8716/02.05.04/2018

Rahoitussopimuksen tekeminen Euroopan neuvoston kehityspankki CEB:n kanssa
Euroopan Neuvoston kehityspankki CEB (Council of Europe Development
Bank, CEB) rahoittaa hankkeita, joilla on sosiaalinen ulottuvuus. Se toimii läheisessä yhteistyössä Euroopan Neuvoston kanssa. Pankki perustettiin vuonna 1956 alun perin rahastona, jonka ensisijaisena päämääränä oli edesauttaa
Euroopan pakolaisongelman ratkaisua. Nykyisin CEB rahoittaa hankkeita,
jotka vahvistavat Euroopan sosiaalista yhtenäisyyttä erityisesti koulutuksen,
terveyden, sosiaalisen asuntotuotannon ja työllisyyden alalla. Työllisyyttä
pankki tukee erityisesti lainoittamalla pk- ja mikroyrityksiä. Lainanannon erityisiä painopistealueita ovat Itä- ja Kaakkois-Euroopan maat.
Pankilla on 41 jäsenmaata Euroopassa. Suomi on ollut pankin jäsen vuodesta
1991 1,268 prosentin osuudella. Euroopan Neuvoston suurlähettiläät muodostavat pankin johtokunnan (Governing Board), joka on pankin ylin päättävä
elin. Pankin hallintoneuvostoon (Administrative Council) kuuluu pääsääntöisesti jäsenmaiden valtiovarainministeriöiden edustajat, ja se päättää muun
muassa lainahankkeista.
Kuopion kaupunki on neuvotellut CEB:n kanssa vuosien 2019 – 2021 investointien, erityisesti koulujen, päiväkotien, kulttuurin ja urheilun, rahoittamisesta. Pankin hallintoneuvosto on hyväksynyt kaupungin investointiohjelman
pankin periaatteiden mukaiseksi rahoituskelpoiseksi kohteeksi 28.9.2018.
CEB on päättänyt myöntää Kuopion kaupungille pitkäaikaista rahoitusta ja
tarjoaa allekirjoitettavaksi 50 miljoonan euron suuruista rahoitussopimusta,
jonka puitteissa voidaan nostaa 2-5 erillistä enintään 15 vuoden mittaista lainaa sopimuskaudella. Jokainen nosto hinnoitellaan erikseen nostohetkellä.
CEB:n antamien hinnoitteluindikaatioiden perusteella kyseessä on kilpailukykyinen vaihtoehto nykyisessä rahoitusmarkkinassa.
Rahoitussopimuksen allekirjoittaminen ei velvoita kaupunkia lainannostoihin, mutta mahdollistaa sen. Rahoitussopimuksen puitteissa myöhemmin
nostettavalle luotolle ei tarvitse asettaa vakuutta. Jokaista nostoa suunnitellessa arvioidaan sen hetkinen markkinatilanne suhteessa CEB:n tekemään
tarjoukseen ja nostoista tehdään erilliset päätökset voimassaolevien delegointivaltuuksien mukaisesti. Nostot ovat osa valtuuston vuosittain hyväksymää
pitkäaikaisen lainan nostovaltuutta.

Liitteet
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8716/2018 Rahoitussopimus CEB

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

puh. +358 44 718 2161
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Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Euroopan neuvoston kehityspankki
CEB:n kanssa allekirjoitettavan 50 miljoonan euron rahoitussopimuksen. Rahoitussopimukseen voidaan tehdä tarvittaessa teknisluonteisia tarkistuksia
kansliatoimenpitein.

Päätös

Va. talousjohtaja Pauliina Pietikäinen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Pietikäinen poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.
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§ 306

Asianro 489/00.04/2017

USO uuden sukupolven organisaatiot 2017-2018 päätösseminaari 21.11.2018
USO uuden sukupolven organisaatiot -verkoston päätösseminaari järjestetään
keskiviikkona 21.11.2018 klo 9 – 15.30 Kuntatalolla, Helsingissä. Seminaarin
teemana: demokratian muutos.
Ohjelma jaetaan esityslistan liitteenä.
Liitteet

4

489/2017 Ohjelma

Valmistelija
Heikki Vienola
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 2021

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus nimeää edustajansa seminaariin.

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi edustajakseen seminaariin Leila Savolaisen.
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§ 307

Asianro 8842/00.00.01.00/2018

Eronpyyntö Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan varajäsenyydestä / Christian Karau
Christian Karau (vas.) on pyytänyt eroa Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan varajäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton vuoksi.
Merkitään, että kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 4.9.2017 valinnut
Christian Karaun Pohjois-Savon aluepelastuslautakuntaan Jussi Karhusen
henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
myöntää Christian Karaulle eron Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen toimikauden
loppuun saakka.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.
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Perusturva- ja terveyslautakunta

72 §

§ 308

23.10.2018
Asianro 4080/05.03.00/2018

Valtuustoaloite / tuki vanhemmuutta harkitseville
Päätöshistoria
Perusturva- ja terveyslautakunta 23.10.2018 72 §
Keskustan valtuustoryhmä ensimmäisenä allekirjoittajana Hannu Kananen ja
27 muuta allekirjoittanutta valtuutettua valtuustoaloitteessa tuovat esille, että
syntyvyyden lasku on nyky-yhteiskuntamme suurimpia haasteita. Hedelmällisessä iässä olevat naiset puolisoineen pitkittävät lastenhankintaa entisestään,
ensisynnyttäjien keski-ikä on kohonnut 29,1 ikävuoteen. Valtuustoaloitteessa
mainitaan, että olisi tärkeää luoda nykyistä paremmat edellytykset lapsen
hankintaan.
Valtuustoaloitteen mukaan Kuopio tarjoaa palveluja naisille, jotka eivät halua
tulla raskaaksi, ja heille, jotka odottavat lasta. Kun lapsi on syntynyt, tarjotaan
tukea lapsen kasvuun ja kehitykseen sekä vanhemmuuteen, mutta valitettavan suuri aukko on tuessa, jota tarjotaan, kun kuopiolainen nainen tai pariskunta harkitsee raskautta ja vasta pohtii lapsen hankintaa. Vanhemmuuteen
johtavan polun on oltava sujuva ja aukoton, ja sen tulee alkaa jo siinä vaiheessa, kun ajatus lapsen hankinnasta herää.
Lisäksi mainitaan, että potentiaalista vanhempaa mietityttää monet asiat liittyen työelämään, talouteen, sosiaalietuuksiin, palveluihin, raskauteen, omaan
terveyteen, jaksamiseen, vanhemmuuteen, lapsiperhe-elämään ja parisuhteeseen. Nykyisellään tieto ja tuki ovat hajanaista ja perustuu omaan aktiivisuuteen tai verkostojen tuntemukseen asiasta. Kynnys tiedon hankintaan ja asiasta avoimesti puhumiseen on jokaisella erilainen. Vanhemmuutta harkitsevat
ja suunnittelevat tarvitsevat tukea yhteen elämän tärkeimmistä nivelvaiheista;
siirtymässä vanhemmuuteen. Ammattilaisten tarjoama palvelu tukisi etenkin
nuorten aikuisten elämänvaihetta monialaisesti ja räätälöidysti tilanteessa,
jossa luotettavaa tietoa ja ammatillista tukea on vähän, mutta kysymyksiä,
pelkoja ja huolia on paljon. Valtuustoaloitteen mukaan tällainen edellä mainittu palvelu olisi keskeinen osa kunnalle annettua tehtävää hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisessä.
Edellä mainittujen perustelujen jälkeen valtuustoaloitteen tekijät esittävät, että Kuopion kaupunki ryhtyy suunnittelemaan ja pilotoimaan monialaista palvelua vanhemmuutta harkitseville.
Terveydenhuollon palvelujen lausunto valtuustoaloitteeseen:
Asiakokonaisuus on laaja ja tässä vastauksessa otetaan kantaa asiaan pääosin
terveydenhuollon osalta. Kuopion kaupungin terveydenhuollon palvelualueella, avohoidon palveluissa, terveydenhoidon palveluissa järjestetään ja tuotetaan yksilön, pariskunnan ja koko perheen terveyttä edistäviä palveluja. Ajanvaraus palveluihin tapahtuu joko puhelimen, sähköisen ajanvarauksen tai
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avovastaanottojen kautta. Terveyden edistämisen palveluja voi saada sekä
terveydenhoitajan ajanvarausvastaanotolla että puhelinpalveluna.
Seksuaaliterveyden edistämisen palveluja, mukaan lukien vanhemmuuteen
liittyvät kysymykset, tarjotaan seksuaaliterveysneuvolassa, äitiys- ja lastenneuvolassa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa ja vastaanottopalveluissa.
Seksuaaliterveysneuvola opastaa ja tarjoaa ohjausta ja neuvontaa seksuaali- ja
lisääntymisterveyteen liittyvissä asioissa. Tukea vanhemmuutta harkitseville
on tällä hetkellä saatavilla, mutta palvelut ovat pirstaleisia ja ei monialaisesti
yhteen sovitettuja. Asiakkaan asioissa voidaan konsultoida eri asiantuntijoita
ja järjestöjä tarvittaessa.
Vastaanottotoiminnan puitteissa järjestetään terveyspalveluja yhteistyössä
erikoissairaanhoidon kanssa lapsettomuuteen liittyvien terveysongelmien hoitamiseksi osana normaalia toimintaa. Tarvittaessa asiakkaita ohjataan talouskysymyksien osalta sosiaalipalvelujen piiriin.
Perusturvan palvelualueen lapsiperhepalveluiden lakisääteinen järjestämisvastuu kohdentuu palvelutuotantoon siinä vaiheessa, kun perheessä on jo lapsia. Perusturvan palvelualueella aikuisille suunnattua palvelua toteutetaan aikuissosiaalityössä. Osana aikuissosiaalityön suunnitelmallista sosiaalityötä
annetaan tarvittaessa yksilöllisesti neuvontaa ja ohjausta myös henkilöille,
jotka harkitsevat vanhemmuutta. Aikuissosiaalityössä asiakkaan yksilöllistä
palveluohjausta edistäisi se, että kaupungilla olisi käytettävissä neuvontatyöhön selkeä esite, johon olisi koottuna lapsiperheiden palvelut ja niihin liittyvät
etuudet. Esite voisi olla käytössä myös laajemmin kumppanuusyhteistyössä
esimerkiksi järjestöjen ja seurakuntien käytössä, koska kuntalaisten vapaaaikaan perusturvaa omaehtoista tiedonhankintaa tulisi myös arvostaa ja tukea.
Loppupäätelmät
Kuopion kaupungin asiantuntijoiden mukaan tuki vanhemmuutta harkitseville -käsite on hyvin laaja-alainen ja se koskettaa hyvin monia tahoja. Vanhemmuutta harkitsevien tuen tarpeeseen liittyy eniten epävarmuus taloudesta ja
työssäkäyntimahdollisuuksista.
Avohoidon palvelut tarjoavat tukea, ohjausta, neuvontaa sekä tietoa vanhemmuutta suunnitteleville liittyen sairauksiin ja terveyteen, raskauteen sekä
elämänhallintaan. Tämä palvelukokonaisuus on jo olemassa.
Emme kannata monialaista pilotointia varsinkaan, kun näyttöä sen vaikutuksista syntyvyyden lisääntymiseen ei ole.
Vaikutusten arviointi
Esitys
Liitteet
Viiteaineisto

4080-2018-1 Aloite_ tuki vanhemmuutta harkitseville.pdf
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Valmistelija
Pertti Lipponen
Kaj Korhonen
Hanna-Mari Tanninen
Maiju Tirri
Niina Happonen
Pauliina Sulku
Päivi Nuttunen
Mari Annika Antikainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 6271
puh. +358 44 718 6541
puh. +358 44 718 6513
puh. +358 44 718 6620
puh. +358 44 718 6401

Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen
Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy tehdyn selvityksen ja antaa selvityksen edelleen kaupunginhallitukselle ja –valtuustolle vastauksenaan tehtyyn aloitteeseen.

Päätös

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.
Merkittiin, että terveydenhoidon palvelujen päällikkö Hanna-Mari Tanninen
poistui kokouksesta klo 15.18 tämän asian päätöksen teon jälkeen.
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4080/2018 Valtuustoaloite

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee saadun
selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.
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§ 309

Asianro 9856/00.02.01/2017

Kh:n tiedonantoja
Kh:lle saapuneet kirjeet yms.:
9856/2017-110

Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan kokouksen
pöytäkirja 8/25.10.2018.

9856/2017-111

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston pöytäkirja
2/29.10.2018.

9856/2017-112

Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen 31.10.2018 pöytäkirja.

512/2018

Savonia-palkintoraati päätti kokouksessaan 1.2.2018 kutsua asiantuntijajäseneksi raatiin vuosille 2018–2019 toimittaja Seppo Konosen ja informaatikko
Ella Paijan. Raati on päättänyt kutsua Ella Paijan tilalle asiantuntijajäseneksi
vuodeksi 2019 järjestelmä- ja verkkopalvelupäällikkö Liisa Rossin Kuopion
kaupunginkirjastosta.

3144/2018

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan valtionkorvausilmoitus 23.10.2018
maatalouslomituksen valtionkorvausselvityksestä. Jälj. lomituspalvelujohtaja
Jestoi.

7564/2018

Pöytäkirjajäljennös paikallisneuvottelusta 24.10.2018 kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen järjestelyerän käytöstä 1.1.2019 lukien
kaupunkiympäristön palvelualueella.

8273/2018

Apulaiskaupunginjohtaja Kyllönen on hyväksynyt seuraavat täyttölupaesitykset:
- KYP / kunnallistekninen suunnittelu/suunnitteluavustaja liikennesuunnittelu,
- KYP / ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut / suunnitteluavustaja.

8756/2018

Nilsiän terveys- ja palvelukeskus -hankkeen loppuraportti 1.10.2018.

8790/2018

Juankosken päiväkoti –hankkeen loppuraportti 25.9.2018.

8623/2018-

Seuraavien kokousten pöytäkirjat:
- kaupunginjohtajan päätöskokous 30.10.2018,
- kaupunkirakennelautakunta 31.10.2018,
- kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 8/25.10.2018,
- yhteistyötoimikunta 20.9.2018.
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Seuraavat elinvoima- ja konsernipalvelujen viranhaltijoiden päätökset ajalta
22.-28.10.2018:
Asiakirjan
nro
8619/20182

Päätöksentekijä

§ / vuosi

Päätöspvm

Otsikko

apulaiskaupunginjohtaja hep ja
kop

24 § /
2018

25.10.2018

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen hallinnon
järjestelyt 1.1.2019 lukien

2401/201610

Apulaiskaupunginjohtaja ptp

3 § / 2018

24.10.2018

WinHIT ja Pegasos –potilastietojärjestelmien ODAkontekstinhallinnan hankinta

8580/20181
8459/20181
7373/20181
5603/20184
8745/20181

Elinkeinojohtaja

11 § / 2018

22.10.2018

Elinkeinojohtaja

10 § /
2018
9 § / 2018

22.10.2018

Osallistuminen Pohjois-Savon Kasvuopen Kasvupolkuun
v.2019
Investointituen myöntäminen Ergo Oy:lle

22.10.2018

Pitchaussparrauksen kilpailutus ja tilaus

35 § /
2018
284 § /
2018

24.10.2018

8342/20181

Kaupunginjohtaja

5 § / 2018

22.10.2018

7049/20184
4936/20184
5848/20184
5852/20184
2457/201816
491/2018-3

Lakimies

49 § /
2018
48 § /
2018
52 § /
2018
53 § /
2018
25 § /
2018
3 § / 2018

26.10.2018

Kaupungintalon juhlasalin vuokravapaus / Äidin Ääni
kuoron kevätkonsertti 24.3.2019
Tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteiden vahvistaminen / Savotalon toimintakeskuksen ohjaajat ja lähiohjaajat
Yrityspalvelun esitys (SmartSavo alueen teknologisen
kilpailukyvyn arviointi) -hankkeen rahoituksesta (EU:n
Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma)
Vahingonkorvaushakemus /kaatuminen

25.10.2018

Vahingonkorvaushakemus / liukastuminen

25.10.2018

Vahingonkorvaushakemus / kaatuminen

25.10.2018

Vahingonkorvaushakemus / kaatuminen pyörällä

25.10.2018

KVH Käyttövaltuushallinnan esiselvitys Efecte Corporation
Kuopion Tilakeskuksen tositteiden hyväksyjät 1.10.2018
alkaen

Elinkeinojohtaja
Hallintojohtaja
Henkilöstöjohtaja

Lakimies
Lakimies
Lakimies
Tietohallintojohtaja
Toimitilajohtaja

Päätösehdotus

26.10.2018

23.10.2018

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

Päätös

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.
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§ 310

Asianro 4559/02.02.00/2018

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019 - 2022
Taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva
Talous- ja omistajaohjaus
Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon
kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen
yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai
useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan
ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän
vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä,
joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä.
Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla
näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.
Kaupunginjohtajan talousarvioesitys ei sisällä yhteistoimintalain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettuja toimenpiteitä.
Kaupungin yhteistyötoimikunta käsittelee asiaa kokouksessaan 9.11.2018.
Vakiintuneen käytännön mukaan kaupunginhallitus käy kaupunginjohtajan
talousarvioehdotuksen läpi ns. ensimmäisessä lukemisessa keskustellen talousarvioehdotuksesta esittäen kysymyksiä ja lisäselvityspyyntöjä talousarvion valmistelijoille. Talousarvioehdotuksen toinen käsittely, jossa kaupunginhallitus päättää esityksestään kaupunginvaltuustolle, on maanantaina
12.11.2018.
Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhosen esitys Kuopion kaupungin talousarvioksi
2019 ja taloussuunnitelmaksi 2019 – 2022 jaetaan esityslistan liitteenä
kaupunginhallituksen kokoukseen osallistuville.
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4559/2018 Kuopion kaupungin talousarvio 2019 toiminta- ja taloussuunnitelma 2019 - 2022, kaupunginjohtajan esitys

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

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 2788

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2019 talousarvioehdotusta sekä vuosien
2019 - 2022 taloussuunnitelmaa ns. ensimmäisessä lukemisessa.

Päätös

Kokouksessa olivat läsnä asiaa käsiteltäessä henkilöstöjohtaja Terttu Ruotsalainen, va. talousjohtaja Pauliina Pietikäinen, taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva, talouspäällikkö Riitta Kokkonen ja toimitilajohtaja Hannu Väänänen.
Merkittiin, että apulaiskaupunginjohtajat Jari Kyllönen ja Pekka Vähäkangas
sekä toimitilajohtaja Hannu Väänänen poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus
Muutoksenhakuohje
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Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / kaupunginhallitus (303 ja 305-306 §)
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.

