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Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä
Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteko 21.11.2018.

Heikki Vienola
pöytäkirjanpitäjä
Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi
tehdä §:ien 311 – 312 ja 314 - 316 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Muutosta ei voi hakea valittamalla §:ään 313, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet §:n 313 osalta
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Käsitellyt asiat
Nro

§

Liite/
viite*

Otsikko

Sivu

1

311 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4

2

312 §

Pöytäkirjantarkastajat

5

3

313 §

1

Servica Oy:n lainaehtojen ja konsernitilin limiittivaltuuden hyväksyminen

6

4

314 §

2-5

Selitys korkeimmalle hallintooikeudelle/hallintoriitahakemus/Kaavin kunta

8

5

315 §

*

Kh:n tiedonantoja

12

6

316 §

6-7 *

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019 - 2022

15

Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / kaupunginhallitus
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311 §
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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312 §
Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Nelli Berg-Väänänen ja
Veera Willman.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti jäsenet Nelli Berg-Väänänen ja
Harri Auvinen.
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§ 313

Asianro 2905/00.01.00/2018

Servica Oy:n lainaehtojen ja konsernitilin limiittivaltuuden hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 11.6.2018 § 52 hyväksyä ItäSuomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän liiketoimintakaupan periaatteet sekä keskeiset kaupanehdot seuraavasti: kauppahinta on 22 miljoonaa
euroa, josta konvertoidaan oman pääoman ehtoiseksi pääomalainaksi 7,5 M€
ja sijoitetun vapaan oman rahastoon omaksi pääomaksi 14,5M€. Lainan korko
on 4 % p.a. ja takaisinmaksuaika 10 vuotta alkaen 1.1.2020. Kaupunginvaltuusto valtuutti kaupunginhallituksen päättämään tarkemmin lainaehdoista.
Kaupunginvaltuuston 22.10.2018 § 280 ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin
kuntayhtymän yhtymävaltuuston 29.10.2018 § 23 tekemään päätökseen perustuen liikelaitoskuntayhtymä puretaan 31.12.2018 heti liiketoimintakaupan
jälkeen. Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen § 23 mukaan liikelaitoskuntayhtymän nettovarallisuus siirtyy sen jäsenille jäsenosuuksien suhteessa.
Nettovarallisuus muodostuu em. kauppahintasaamisesta, josta Kuopion kaupungin osuus on 11.336.600 euroa (51,53 %) ja sairaanhoitopiirin osuus
10.663.400 euroa (48,47 %).
Kaupunginvaltuuston 11.6.2018 § 52 päätökseen perustuen Kuopion kaupungin tulee sijoittaa saamastaan nettovarallisuudesta Servica Oy:n omaan pääomaan, sijoitetun vapaan pääoman rahastoon (SVOP) 7.471.850 euroa ja
myöntää yhtiölle lainaa 3.864.750 euroa. Käyttötarkoitus huomioiden laina
on tarkoituksen mukaista käsitellä pääomalainana, joka merkitään Servica
Oy:n taseessa vieraaseen pääomaan. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuusto on 29.10.2018 § tehnyt vastaavan sisältöisen päätöksen.
Pääomalainasopimus liitteenä.
Pitkäaikaisen lainan lisäksi Servica Oy:llä tulee olemaan lyhytaikaisen rahoituksen tarvetta vuoden 2019 alussa. Servica Oy:n aloittamiseen liittyen maksetaan pois aiemmat liikelaitoskuntayhtymän ulkopuoliselta rahoittajalta ottamat pitkäaikaiset lainat, mikä aiheuttaa maksuvalmiushaasteita vuoden
2019 alussa. Kuopion kaupungilla on käytössään nk. konsernitili, jonka piiriin
myös Servica Oy:n maksuliikennetili liitetään. Kuopion kaupungin hallintosäännön 79 § mukaan kaupunginhallitus on päätösvaltainen toimielin päätettäessä konsernitilin korkoehdoista kaupungin ja tytäryhtiöiden välillä.
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Valmistelija
Pauliina Pietikäinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 2161

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan pääomalainasopimuksen
ja että Kuopion kaupunki sijoittaa saamastaan nettovarallisuudesta Servica
Oy:n omaan pääomaan, sijoitetun vapaan pääoman rahastoon (SVOP)
7.471.850 euroa ja myöntää yhtiölle lainaa 3.864.750 euroa. Laina on pääomalaina, joka merkitään Servica Oy:n taseessa vieraaseen pääomaan seuraavin ehdoin:
- laina-ajaksi 10 vuotta 1.1.2020 lukien
- laina lyhennetään tasasuuruisissa erissä puolivuosittain 30.6.
ja 31.12.
- lainan koroksi kiinteä vuotuinen korko 4 %.
Pääomalainasopimukseen voidaan tehdä vähäisiä muutoksia kansliatoimenpitein.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että Servica Oy saa käyttää konsernitilin
limiittiä ajalla 1.1.-31.12.2019 enintään 5 miljoonalla. Käytetyn limiitin osalta
veloituskorkona käytetään 1 kuukauden euribor-korkoa, johon lisätään 0,5
prosenttiyksikön marginaali.

Päätös

Merkittiin, että jäsen Minna Reijonen poistui kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.
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§ 314

Asianro 412/12.00.01.00/2017

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle/hallintoriitahakemus/Kaavin kunta
Kaupunginlakimies Vesa Toivanen
Kaupunginkanslia
Kaavin kunta on hakenut muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätökseen
29.8.2018, jolla on hylätty Kaavin kunnan tekemä hallintoriitahakemus koskien kotikuntakorvauksia vuosina 2015-2016 Juankosken kaupungin koulussa
olleiden kaavilaisten oppilaiden osalta. Kaavin kunta on katsonut hakemuksessaan, että Juankosken kaupungilla ei ole ollut oikeutta kotikuntakorvaukseen kaavilaisten oppilaiden osalta ja Kaavin kunta on vaatinut Juankosken
kaupunkia, sittemmin Kuopion kaupunkia maksamaan Kaavin kunnalle
1.221.014 euroa. Kaavin kunta on valituksessaan korkeimmalle hallintooikeudelle uudistanut vaatimuksensa.
Korkein hallinto-oikeus on pyytänyt kirjeellään 22.10.2018 dnro 4697/3/18
Kuopion kaupungilta selitystä valituksen johdosta 28.11.2018 mennessä.

Esitys

Esitän kaupunginhallitukselle, että Kuopion kaupunki ilmoittaa korkeimmalle
hallinto-oikeudelle selityksenään seuraavaa:
Vaatimukset
Kaavin kunnan valitus tulee hylätä ja Kaavin kunta on velvoitettava korvaamaan Kuopion kaupungin oikeudenkäyntikuluina korkeimmassa hallintooikeudessa 1.000 euroa laillisine viivästyskorkoineen.
Perustelut
Juankosken kaupungin oikeus kotikuntakorvaukseen kaavilaisille oppilaille
Juankosken kaupungin ylläpitämässä koulussa annetun opetuksen osalta ja
kohdistuen mm. hakemuksen kohteena oleviin lukukausiin perustuu kunnan
peruspalvelujen valtionosuudesta annettuun lakiin (1704/2009) ja erityisesti
lain 37 §:ään, jossa todetaan mm. seuraavaa (1 mom.):
” Jos esi- ja perusopetusta järjestää varainhoitovuotta edeltävää vuotta
edeltäneen vuoden lopussa muu kuin 6–15-vuotiaan tai muun oppivelvollisuuttaan suorittavan oppilaan kotikunta, oppilaan kotikunta on velvollinen
suorittamaan asianomaiselle kunnalle tai muulle 1 §:n 2 momentissa tarkoitetulle opetuksen järjestäjälle kotikuntakorvauksen siten kuin 38–41 §:ssä
säädetään. Kunta ei ole velvollinen suorittamaan kotikuntakorvausta alle 6vuotiaasta perusopetuslain 25 §:n 2 momentissa tarkoitettua pidennettyä
oppivelvollisuutta suorittavasta oppilaasta.”
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Lakia koskevan hallituksen esityksen (HE 174/2004) perusteluissa sivulla
47 (Keskeiset ehdotukset) todetaan opetuksen järjestäjän oikeudesta kotikuntakorvaukseen mm. seuraavaa:

”Koska esi- ja perusopetuksen valtionosuudet maksetaan jatkossa kunnille
kunkin kunnan oppilasikäluokan perusteella, laissa säädettäisiin esi- ja perusopetuksen järjestäjän oikeudesta saada kotikuntakorvaus oppilaan kotikunnalta silloin, kun oppilas saa opetusta muualla kuin omassa kunnassaan (toisen
kunnan, kuntayhtymän, valtion tai yksityisen ylläpitämässä peruskoulussa).
Kotikuntakorvausoikeus määräytyisi sen mukaan, missä oppilas saa esi- ja perusopetusta varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltäneen vuoden lopussa.
Vuoden 2010 osalta oikeus määräytyisi kuitenkin vuoden 2009 syyskuun 20
päivän perusteella.”
Edelleen hallituksen esityksen mainittua lainkohtaa (37 §) koskevissa yksityiskohtaisissa perusteluissa on todettu muun ohella seuraavaa:

”Kotikuntakorvausjärjestelmä olisi uusi ja se johtuisi esi- ja perusopetuksen
ylläpitäjäkohtaisen valtionosuusjärjestelmän muuttamisesta ikäluokkaan pohjautuvaksi. Kotikuntakorvausjärjestelmässä oppilaan kotikunta olisi velvollinen suorittamaan kotikuntakorvauksen, jos oppilaan esi- ja perusopetuksen
järjestäisi muu kuin oppilaan kotikunta.”
Mainittu laki on tullut voimaan 1.1.2010 lukien.
Perusopetuslain (628/1998) 28 §:n 2 momentin nojalla oppilaan huoltajat
voivat puolestaan päättää, että lapsi hakeutuu muuhun kuin kunnan osoittamaan kouluun. Koulu voi tällöin olla saman kunnan, toisen kunnan, kuntayhtymän, valtion, yksityisen yhteisön tai säätiön ylläpitämä koulu.
Itä-Suomen hallinto-oikeus onkin päätynyt oikeaan johtopäätökseen todetessaan, että kunnan perusopetuslain 4 §:n mukaisen opetuksen järjestämistä
koskevan velvollisuuden perusteella tekemät päätökset eivät rajoita kunnan
oppilaiden mahdollisuutta hakeutua opetukseen muuhun kuin kotikunnan
osoittamaan lähikouluun. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun
lain 37 §:ssä mainittua maksuvelvollisuutta ei ole rajattu siten, että se koskisi
vain sellaista perusopetuksen järjestäjää, jolta kunta on päättänyt järjestämisvastuulleen opetusta hankkia.
Hallinto-oikeuden perusteluissa on edelleen todettu oikein, että Juankosken
kaupungilla on oikeus kotikuntakorvaukseen niistä kaavilaisista oppilaista,
joille se on tosiasiallisesti opetusta antanut.
Valituksessa esitetty väite siitä, että Juankosken kaupungille ei olisi aiheutunut opetuksen järjestämisestä kustannuksia syksyn 2015 sekä kevään ja syksyn 2016 osalta, on perusteeton ja virheellinen. On itsestään selvää, että
Juankosken kaupungille on aiheutunut opetuksen järjestämisestä kustannuksia myös niiden kaavilaisten oppilaiden osalta, joille opetusta on annettu syyslukukaudella 2015 sekä kevät- ja syyslukukaudella 2016. Juankosken kaupungin yläkoulussa on ollut vuoden 2015 lopussa 63 kaavilaista oppilasta ja vuoden 2016 lopussa 67 kaavilaista oppilasta. Juankosken kaupungin järjestämä
opetustoiminta on myös jatkunut seuraavina varainhoitovuosina.
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Juankosken kaupungille on perusopetuksen järjestämisestä kaavilaisille oppilaille vuonna 2015 aiheutunut kustannuksia yhteensä 786.621 euroa ja vuonna
2016 yhteensä 780.265 euroa.
Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 43 §:n mukaan kunnan ja muun opetuksen järjestäjän on toimitettava valtiovarainministeriölle
kotikuntakorvauksien keskitettyä maksamista varten tiedot esi- ja perusopetusta saavien oppilaiden määristä jaoteltuina ikäluokittain ja kotikunnittain
niiden oppilaiden osalta, joille ne ovat järjestäneet 37 §:ssä ja 38 §:n 1–5 momentissa sekä 39 ja 40 §:ssä tarkoitettua kotikuntakorvaukseen oikeuttavaa
esi- ja perusopetusta varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltäneen vuoden
lopussa.
Kuopion kaupungille on siten tilitetty laissa säädetyn järjestelmän mukaisesti
muun valtionosuuden maksamisen yhteydessä kotikuntakorvausta kaavilaisten oppilaiden osalta vuonna 2017 vuoden 2015 osalta 31.12.2015 mukaisen
oppilasmäärän perusteella 662.613 euroa sekä vuonna 2018 vuoden 2016
osalta 31.12.2016 mukaisen oppilasmäärän perusteella 698.078 euroa.
Valituksessa on lisäksi esitetty uusi väite siitä, että ”Koko sopimuskauden saldo Juankoskelle aiheutuneiden kustannusten ja kotikuntakorvausten (kaavilaisia oppilaita koskien) välillä on tuottanut Juankoskelle hakemuksen määräisen perusteettoman edun.” Väitteellä ei ole merkitystä tämän asian käsittelyn osalta ja lisäksi väite on myös perusteeton ja virheellinen. Tässä hallintoriita-asiassa ei ole myöskään kyse Kaavin kunnan ja Juankosken kaupungin
välillä elokuussa 2007 allekirjoitetun yhteisen perusopetuksen järjestämisestä
koskevan sopimuksen soveltamisesta tai tulkinnasta. Kaavin kunta on irtisanonut sopimuksen päättymään 31.7.2015. Hallintoriitahakemus kohdistuu
Juankosken kaupungin antamaan opetukseen 1.8.2015 lukien ja näin ollen
sopimuksen päättymisen jälkeiseen aikaan sekä samalla Juankosken kaupungin oikeuteen kotikuntakorvaukseen mainitun ajan jälkeen. Tämä seikka on
itse asiassa todettu myös alkuperäisen hallintoriitahakemuksen perusteiden
kohdassa 1.4-1.7 ja edelleen kohdassa ”Selostus asiassa”, alakohdat 1-3.
Osapuolet ovat myös suorittaneet sopimuksen edellyttämän tilityksen kultakin kalenterivuodelta ja viimeksi vuoden 2015 osalta Juankosken kaupungin
lähettämillä laskuilla 31.12.2015 nro 603/1072 (liite 1) ja 31.12.2015 nro
603/1077 (liite 2), jotka Kaavin kunta on osaltaan maksanut ja hyväksynyt.
Aiempien vuosien 2011-2014 tilitykset on suoritettu vastaavasti laskuilla
19.11.2015 nro 603/1002 (liite 3) ja nro 603/1003 (liite 4). Kutakin kalenterivuotta koskeva tilitys on sisältänyt selvityksen tilityksessä huomioonotettavista tuloista ja menoista. Osapuolilla ei ole näin ollen enää sopimukseen ja sen
tarkoittamaan opetuksen järjestämiseen perustuvia vaatimuksia toisiaan kohtaan.
Yhteenveto
Kaavin kunnan käsitys siitä, että Juankosken kaupungilla ei olisi enää
1.8.2015 jälkeen oikeutta kotikuntakorvaukseen niiden koululaisten osalta,
joiden kotikunta on Kaavi, on siten lakiin perustumaton ja virheellinen. Juankosken kaupunki (1.1.2017 lukien Kuopion kaupunki) on toiminut opetuksen
järjestäjänä kaavilaisille oppilaille ja opetuksen järjestäjällä on kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettuun lakiin perustuva oikeus kotikuntakorvaukseen oppilaan kotikunnalta.
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Hallintoriitahakemus on tullut hylätä ja aihetta Itä-Suomen hallinto-oikeuden
päätöksen muuttamiselle ei ole. Muilta osin kaupunki selityksenään viittaa
asiassa aiemmin lausuttuun.
Korkeimman hallinto-oikeuden kirje on asiakirjoissa.
Liitteet

2
3
4
5

412/2017 Lasku liite 1
417/2017 Lasku liite 2
417/2017 Lasku liite 3
417/2017 Lasku liite 4

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

puh. +358 44 718 2041

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginlakimiehen esityksen.

Päätös

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.
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§ 315

Asianro 9856/00.02.01/2017

Kh:n tiedonantoja

2832/2016

Pöytäkirjanote Tuusniemen kunnanvaltuuston päätöksestä 5.11.2018 § 35:
Tuusniemen kunnan ja Kuopion kaupungin välisen terveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen jatkaminen. Jälj. perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue.

9856/2017-114
9856/2017-115
9856/2017-116
9856/2017-117

Purkamisaikomusilmoitukset, jotka koskevat tontteja
- Minna Canthinkatu 27, 297-4-33-4,
- Ahkiotie 8, 297-12-19-2,
- Taivaanpankontie 15, 297-12-29-1,
- Tulliportinkatu 50, 297-4-11-2.

7564/2018

Pöytäkirjajäljennös paikallisneuvottelusta 29.10.2018 kunnallisten muusikkojen virka- ja työehtosopimusten järjestelyerän käytöstä 1.1.2019 alkaen.

8563/2018

Pöytäkirjajäljennös paikallisneuvottelusta 18.10.2018 johtavan palotarkastajan työajasta.

8988/2018

Opetus-ja kulttuuriministeriön päätös 16.10.2018 (dnro 37/221/2018): Museoiden henkilötyövuodet ja yksikköhinnat vuonna 2019. Jälj. talous – ja omistajaohjaus sekä hyvinvoinnin edistämisen palvelualue.

8994/2018

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 16.10.2018 (dnro 36/221/2018): Teattereiden henkilötyövuodet ja yksikköhinnat vuonna 2019. Jälj. talous- ja
omistajaohjaus sekä hyvinvoinnin edistämisen palvelualue.

8998/2018

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 16.10.2018 (dnro 34/221/2018): Orkestereiden henkilötyövuodet ja yksikköhinnat vuonna 2019. Jälj. talous- ja
omistajaohjaus sekä hyvinvoinnin edistämisen palvelualue.
Seuraavien kokousten pöytäkirjat:
- hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 7.11.2018,
- Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta 7.11.2018.

Seuraavat elinvoima- ja konsernipalvelujen viranhaltijoiden päätökset ajalta
29.10.-4.11.2018:
Asiakirjan
nro
8851/20183
8851/20182
8851/20181

Päätöksentekijä

§ / vuosi

Päätöspvm

Otsikko

Apulaiskaupunginjohtaja hep ja
kop
Apulaiskaupunginjohtaja hep ja
kop
Apulaiskaupunginjohtaja hep ja
kop

28 § /
2018
27 § /
2018
26 § /
2018

31.10.2018
31.10.2018

Kertapalkkiot/Varhaiskasvatus/Lastentarhanopettaja
Kertapalkkiot/Varhaiskasvatus/Lastenhoitaja

31.10.2018

Kertapalkkiot/Varhaiskasvatus/Erityisavustaja
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389/201827

Apulaiskaupunginjohtaja ptp

25 § /
2018

31.10.2018

8747/20182

Hallintojohtaja

36 § /
2018

1.11.2018

8732/20182

Henkilöstöjohtaja

294 § /
2018

30.10.2018

8112/20182
8333/20182
8241/20183
7188/20182
7184/20182
7194/20182
7108/20182
7100/20182

Henkilöstöjohtaja

296 § /
2018
293 § /
2018
295 § /
2018
292 § /
2018
291 § /
2018
290 § /
2018
289 § /
2018
288 § /
2018

30.10.2018

6717/20182
8832/20181

Henkilöstöjohtaja

297 § /
2018
285 § /
2018

30.10.2018

Korjaussuunnittelun asiantuntijan erillislisä

30.10.2018

5854/20183

Lakimies

54 § /
2018

30.10.2018

Tehtäväkohtaisen palkan (lisävastuupalkkion)
maksamisen lopettaminen / palveluesimies ja
hammaslääkäri
Vahingonkorvaushakemus / kaatunut puu / As
Oy Kuopionlahti

9041/20164
1758/201614
8761/20181

Lakimies

51 § /
2018
50 § /
2018
1 § / 2018

30.10.2018

Vahingonkorvaushakemus / liukastuminen

30.10.2018

Vahingonkorvaushakemus / takaisinsaantivaatimus / LähiTapiola / liukastuminen
Päätös sijaisapumaksun alentamisesta, maatalousyrittäjät

8850/20181

Markkinointijohtaja

17 § /
2018

31.10.2018

Kuopion kaupungin Kohtaamisia -lehden verkkojulkaisun suunnittelu ja toteutus 2019 sekä
digiversion lanseeraus

8848/2018
-1
8849/20181

Markkinointijohtaja

16 § /
2018
15 § /
2018

31.10.2018

8847/20181
7681/20181

Markkinointijohtaja

14 § /
2018
3§/
2018

31.10.2018

Kuopion kaupungin Kohtaamisia-lehden painotarjouksen hyväksyminen 2019
Kuopion kaupungin Kohtaamisia -lehden sisällöntuotanto- ja taittotarjouksen hyväksyminen
2019
Kuopion kaupungin Kohtaamisia-lehden jakelutarjouksen hyväksyminen 2019
Future Savo -projektin (hankekoodit EUKP052
ja A73877) vaikuttavuusviestinnän suunnitelman hankinta

2457/201819

Tietohallintojohtaja

26 § /
2018

30.10.2018

Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöjohtaja

Henkilöstöjohtaja

Lakimies
Lomituspalvelujohtaja

Markkinointijohtaja

Strategiajohtaja

30.10.2018
30.10.2018
30.10.2018
30.10.2018
30.10.2018
30.10.2018
30.10.2018

29.10.2018

31.10.2018

30.10.2018

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden täyttöluvat vuonna 2018 / Johtoryhmä
23.10.2018
Kaupungintalon juhlasalin vuokravapaus /
Naiskuoro Sawotan 5-v. juhlakonsertti
7.11.2018
Erilliskorvaus rakennusten sähkölaitteiston
käytönjohtajuudesta, Kuopion Tilakeskuksen
talotekniikka-asiantuntija
Tilapäällikkön viran vaativuustaso ja tehtäväkohtainen palkka
Talotekniikka-asiantuntijan tehtäväkohtaisen
palkan määräaikainen tarkistaminen
Kaupunginarkkitehdin tehtäväkohtaisen palkan
ja pisteytyksen tarkistaminen
Talotekniikka-asiantuntijan tehtäväkohtaisen
palkan määräaikainen tarkistaminen
Rakennuttajan tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistaminen
Talotekniikka-asiantuntijan tehtäväkohtaisen
palkan määräaikainen tarkistaminen
Talotekniikka-asiantuntijan tehtäväkohtaisen
palkan määräaikainen tarkistaminen
Talotekniikka-asiantuntijan tehtäväkohtaisen
palkan määräaikainen tarkistaminen

Kuopion kaupungin Windows 7 -työasemien
migraatio (versionosto) versioon Windows 10

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

30/2018

14 (22)
315 §

12.11.2018

Viiteaineisto

1

389/2018 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden täyttöluvat /
johtoryhmä 23.10.2018

Päätösehdotus

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

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.
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310 §

§ 316

5.11.2018
Asianro 4559/02.02.00/2018

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019 - 2022
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 5.11.2018 310 §
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.

Esitys
Vakiintuneen käytännön mukaan kaupunginhallitus käy kaupunginjohtajan
talousarvioehdotuksen läpi ns. ensimmäisessä lukemisessa keskustellen ta-
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lousarvioehdotuksesta 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.

Liitteet

4559/2018 Kuopion kaupungin talousarvio 2019 toiminta- ja taloussuunnitelma 2019 - 2022, kaupunginjohtajan esitys

Viiteaineisto
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.

Merkitään, että kaupunginhallitus kävi läpi kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen ns. ensimmäisessä lukemisessaan maanantaina 5.11.2018.
Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus jaettiin kaupunginhallituksen esityslistan liitteenä 5.11.2018.
Kirjallisena saapuneet talousarvion muutosesitykset jaetaan kaupunginhallituksen kokouksessa.
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Liitteet

6
7

4559/2018 KH TA-muutosesitykset 12112018
4559/2018 Kaupungin yhteistyötoimikunta 9.11.2018

Viiteaineisto

2
3

4559/2018 Kasvun ja oppimisen lautakunnan päätös 6.11.2018
4559/2018 Kopan varahenkilöjärjestelmän ta 2019

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

puh. +358 44 718 2788

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2019 talousarvion ja vuo-sien 2019-2022
taloussuunnitelman.
1. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden
2019 talousarvion ja vuosien 2019 - 2022 taloussuunnitelman siihen liittyvine
tavoitteineen,
yleis- ja erityisperusteluineen sekä sitovuus- ja toimintaohjeineen. Talousarvioesitys ei sisällä yhteistoimintalain 4 § 2 momentissa tarkoitettuja toimenpiteitä.
2. Talousarviossa annetaan valtuutus jatkaa jo aloitetut mutta tilinpäätöksessä 2018 keskeneräisiksi todettavat
investointihankkeet vuodelle 2019 varatun kohdekohtaisen määrärahan puitteissa tai sisältyen nk. hankkeiden päättämiseen varattuun määrärahaan.
3. Kaupunginvaltuusto antaa kaupunginhallitukselle valtuuden käynnistää
uusia yritystilojen ja – alueiden rakentamis- ja
ostohankkeita kokonaiskustannusarvioltaan 5 milj. euron rajaan saakka.
Mahdolliset hankkeet tuodaan valtuuston käsiteltäväksi talousarviomuutoksina.
4. Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen
ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa talousarvion rahoitusosan sitovien erien
osoittamissa rajoissa. Lisäksi valtuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään lainojen nettomuutoksen sillä määrällä, millä talousarvioon sisältymättömiä yritystilojen
rakentamis- ja ostohankkeiden edellyttämiä toimenpiteitä toteutetaan käynnistämisvaltuuden puitteissa talousarviovuoden aikana.
5. Kaupunginvaltuusto oikeuttaa talousjohtajan nostamaan
tilapäisluottoa enintään 50 milj. euroa maksuvalmiuden
turvaamiseksi.
Talous- ja omistajaohjaus oikeutetaan korjaamaan
kirjoitusvirheet ja tekemään tekstiin teknisluontoisia korjauksia.
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Päätös

Merkittiin, että kokouksessa olivat läsnä asiaa käsiteltäessä va. talousjohtaja
Pauliina Pietikäinen, henkilöstöjohtaja Terttu Ruotsalainen, taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva, talouspäällikkö Riitta Kokkonen ja taloussuunnittelija Riitta Puustinen.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019–2022 taloussuunnitelman. Puheenjohtaja esitti, että ensin käydään yleiskeskustelu ja sen jälkeen yksityiskohtainen käsittely. Käsittelyjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.
Yksityiskohtaisen käsittelyn aikana tehtiin seuraavat esitykset:
1. Keskustelun kuluessa jäsen Erkki Virtanen teki seuraavan sisältöisen muutosesityksen:
- sivu 16, kohta 1.3. (alempi keskimmäinen laatikko) lisätään suluissa olevaan
luetteloon ” vt9 ”.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti jäsen Erkki Virtasen tekemän muutosesityksen.
2. Keskustelun kuluessa jäsen Erkki Virtanen teki seuraavan sisältöisen muutosesityksen:
-sivu 18, kohta 4.2. alin tavoitelaatikko, täydennetään lause kuulumaan ”… tavoitteena toiminnan taloudellisuus, tehokkuus ja vaikuttavuus…”
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti jäsen Erkki Virtasen tekemän muutosesityksen.
3. Keskustelun kuluessa jäsen Erkki Virtanen teki seuraavan sisältöisen muutosesityksen:
- sivu 48, kohta Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset, lisätään 7.
kappaleen jatkoksi teksti: ”Kustannustehokkuuden lisäämiseksi ja käytettävyyden parantamiseksi kaikessa suunnittelussa otetaan entistä paremmin
huomioon kunnossapidon kokemukset ja näkemykset.”
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti jäsen Erkki Virtasen tekemän muutosesityksen.
4. Keskustelun kuluessa jäsen Minna Reijonen teki seuraavan sisältöisen
muutosesityksen:
- sivu 48, kohta Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset (viides kappale), Tekstikohta: ”Myös maaseutukeskuksien ja haja-asutusalueiden omakotija yritystonttien saatavuudesta ja markkinoinnista huolehditaan” muutetaan
kuulumaan: ”Maaseutukeskuksien ja haja-asutusalueiden omakoti- ja yritystonttien saatavuutta ja markkinointia parannetaan.”
Esitystä ei kannatettu, joten puheenjohtaja totesi esityksen rauenneeksi.
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5. Keskustelun kuluessa jäsen Minna Reijonen teki seuraavan sisältöisen
muutosesityksen:
- sivu 48, kohta Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset (yhdeksäs
kappale), lisätään lause:” Vyöhykehinnoittelua edistetään ja valmistelua jatketaan.”
Esitystä ei kannatettu, joten puheenjohtaja totesi esityksen rauenneeksi.
6. Keskustelun kuluessa jäsen Tiina Kaartinen teki seuraavan sisältöisen muutosesityksen:
- sivu 51, kohta Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue, Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset, tekstikohta: ”… Mikäli on taloudellisesti mahdollista…” muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”Syksyn 2019 aikana pilotoidaan
harrastuspassia jollekin ikäluokalle yläkouluissa.”
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti jäsen Tiina Kaartisen tekemän
muutosesityksen.
7. Keskustelun kuluessa jäsen Erkki Virtanen teki jäsen Minna Reijosen kannattamana seuraavan sisältöisen muutosesityksen:
- sivu 54, kohta Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset, lisätään kappale: ” Käynnistetään varahenkilöjärjestelmän rakentaminen." Menolisäys 1
M€.
Keskustelun kuluessa jäsen Harri Auvinen teki jäsen Veera Willmanin kannattamana seuraavan sisältöisen muutosesityksen:
-sivu 54, kohta Kasvun ja oppimisen palvelualue, tekstimuutos: ”Varahenkilöjärjestelmä: Perusopetukseen 8 opettajaa + 3 koulunkäynnin ohjaajaa. Varhaiskasvatukseen 8 lastenhoitajaa.” Menolisäys 410 000 €.
Keskustelun kuluessa jäsen Pekka Kantanen teki jäsenten Nelli BergVäänänen ja Jaakko Kosunen kannattamana seuraavan sisältöisen muutosesityksen:
-sivu 54, kohta Kasvun ja oppimisen palvelualue, tekstilisäys: ”Käynnistetään
varahenkilöjärjestelmä: Varhaiskasvatukseen 8 lastenhoitajaa.” Menolisäys
133 333 €, mikä katetaan velanotolla.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettuja muutosehdotuksia, joista on äänestettävä.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysjärjestystä koskevan ehdotuksen:
Ensin äänestetään jäsen Harri Auvisen ja jäsen Erkki Virtasen tekemistä ehdotuksista. Tämän jälkeen äänestetään äänestyksessä voittaneesta ehdotuksesta ja jäsen Pekka Kantasen tekemästä ehdotuksesta. Tämän jälkeen äänestetään äänestyksessä voittaneesta ehdotuksesta ja kaupunginjohtajan tekemästä pohjaehdotuksesta. Äänestysjärjestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja kaupunginhallitus äänesti asiassa seuraavassa järjestyksessä:
Äänestys 1.
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Puheenjohtaja ehdotti asiassa äänestettäväksi siten, että ne, jotka ovat jäsen
Harri Auvisen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat
jäsen Erkki Virtasen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Nimenhuudolla suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä (Auvinen,
Berg-Väänänen, Kantanen, Kaartinen, Kivelä, Kosunen, Savolainen, Tolppanen ja Willman) ja 2 ei-ääntä (Virtanen ja Reijonen), joten kaupunginhallitus
oli hyväksynyt jäsen Harri Auvisen tekemän ehdotuksen.
Äänestys 2.
Puheenjohtaja ehdotti asiassa äänestettäväksi siten, että ne, jotka ovat jäsen
Pekka Kantasen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka
ovat jäsen Harri Auvisen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Nimenhuudolla suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 jaa-ääntä (BergVäänänen, Kantanen, Kaartinen, Kivelä, Kosunen, Savolainen ja Tolppanen)
ja 4 ei-ääntä (Auvinen, Reijonen, Virtanen ja Willman), joten kaupunginhallitus oli hyväksynyt jäsen Pekka Kantasen tekemän ehdotuksen.
Äänestys 3.
Puheenjohtaja ehdotti asiassa äänestettäväksi siten, että ne, jotka ovat kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat
jäsen Pekka Kantasen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Nimenhuudolla suoritetussa äänestyksessä annettiin 0 jaa-ääntä ja 11 ei-ääntä
(Auvinen, Berg-Väänänen, Kantanen, Kaartinen, Kivelä, Kosunen, Reijonen,
Savolainen, Tolppanen, Virtanen ja Willman), joten kaupunginhallitus oli hyväksynyt jäsen Pekka Kantasen tekemän muutosehdotuksen.
8. Keskustelun kuluessa jäsen Erkki Virtanen teki jäsen Minna Reijosen kannattamana seuraavan sisältöisen muutosesityksen:
- sivu 54, kohta Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset, lisätään kappale: ” Opetuksen vaikuttavuuden parantamiseksi ja oppimisen tehostamiseksi ryhmäkokoja alennetaan.” Menolisäys 1 M€.
Puheenjohtaja ehdotti asiassa äänestettäväksi siten, että ne, jotka ovat kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat
jäsen Erkki Virtasen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Nimenhuudolla 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 hyväksynyt kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen.
9. Keskustelun kuluessa jäsen Minna Reijonen teki jäsen Erkki Virtasen kannattamana seuraavan sisältöisen muutosesityksen:
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- sivu 59, kohta Perusturvan palvelualue, ensimmäinen kappale, lisätään teksti: ”Omaishoidontuen kriteereitä tarkastellaan uudelleen ja tuen myöntämistä
helpotetaan.” Lisätään omaishoidon tukea, menolisäys 200 000 €.
Puheenjohtaja ehdotti asiassa äänestettäväksi siten, että ne, jotka ovat kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat
jäsen Minna Reijosen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Nimenhuudolla 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 hyväksynyt kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen.
10. Keskustelun kuluessa jäsen Erkki Virtanen teki seuraavan sisältöisen
muutosesityksen:
- sivu 64, kappale: ”Matalan kynnyksen…” viimeinen lause muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”Tavoitettavuutta edistetään tutustumalla teknologisiin
ratkaisuihin ja ottamalla niitä käyttöön.”
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti jäsen Erkki Virtasen tekemän muutosesityksen.
11. Keskustelun kuluessa jäsen Erkki Virtanen teki seuraavan sisältöisen muutosesityksen:
- sivu 64, kappale: ”Kuntoutuspalveluita tuotetaan …” korvataan kappaleessa
oleva sana: ”ulosmitata” sanalla ”hyödyntää”.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti jäsen Erkki Virtasen tekemän muutosesityksen.
12. Keskustelun kuluessa jäsen Erkki Virtanen teki seuraavan sisältöisen muutosesityksen:
- sivu 77, kohta Tilakeskus, Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset,
kappaleeseen: ”Toimitilahankkeiden …” lisätään lause: ” Toteutetaan eri hankemallien edullisuusvertailu heti, kun niistä on tarpeeksi aineistoa käytettävissä.”
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti jäsen Erkki Virtasen tekemän muutosesityksen.
Vuoden 2019 talousarvio sekä vuosien 2019–2022 toiminta- ja taloussuunnitelma oli siten tullut kaupunginhallituksen osalta käsitellyksi kaupunginhallituksen tekemin muutoksin. Muilta osin kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.
Jaana Kuuva, Terttu Ruotsalainen, Riitta Kokkonen, Riitta Puustinen ja Pauliina Pietikäinen poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.
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Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / kaupunginhallitus (313 §)
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.

