Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

09/2018

10.12.2018

Julkinen

1 (52)

Kokoustiedot
Aika

10.12.2018 maanantai klo 18:00 - 18:55

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)
Aleksi Eskelinen (Suomen Keskusta)
Miia Eskelinen-Fingerroos (Kansallinen Kokoomus)
Ritva Hakulinen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Hanna Happonen (Suomen Kristillisdemokraatit)
Anna Hartikainen (Suomen Keskusta)
Kari Hartikainen (Vasemmistoliitto)
Markus Jukarainen (Perussuomalaiset)
Tiina Kaartinen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Hannu Kananen (Suomen Keskusta)
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.)
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)
Liisa Pietikäinen (Vihreä liitto)
Jukka Pulkkinen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Laura Pulkka (Vihreä liitto)
Minna Reijonen (Perussuomalaiset)
Olli-Pekka Ryynänen (Kansallinen Kokoomus)
Neeta Röppänen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Matti Sariola (Vihreä liitto)
Jukka Savolainen (Kansallinen Kokoomus)
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Leila Savolainen (Suomen Keskusta)
Tuula Savolainen (Suomen Keskusta)
Irja Sokka (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Markku Söderström (Vasemmistoliitto)
Veijo Tirkkonen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Tapio Tolppanen (Suomen Keskusta)
Matti Vanhanen (Perussuomalaiset), 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
Tahvo Kekkonen
Pia Punkki
Puheenjohtaja oli kutsunut heidän tilalleen seuraavat esteettömät varajäsenet
Kalle Keinänen
Matti Vanhanen
Muut saapuvilla olleet
Jarmo Pirhonen, kaupunginjohtaja
Pekka Vähäkangas, apulaiskaupunginjohtaja
Jari Saarinen, vs. apulaiskaupunginjohtaja
Jari Kyllönen, apulaiskaupunginjohtaja
Raija Korhonen, viestintäpäällikkö
Jaana Kuuva, taloussuunnittelupäällikkö
Pauliina Pietikäinen, va. talousjohtaja
Heikki Vienola, hallintojohtaja
pöytäkirjanpitäjä
Asiat

102 - 112 §

Allekirjoitukset
Sari Raassina
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus

Heikki Vienola
pöytäkirjanpitäjä

Kuopiossa, kaupunginkansliassa, 19.12.2018

Iris Asikainen
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Jukka Savolainen
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Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteko 19.12.2018

Heikki Vienola
pöytäkirjanpitäjä
Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei voi
tehdä §:ien 102 – 103 ja 107 - 112 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Valitusosoitukset
Pöytäkirjaan liitetään valitusosoitus §:ien 105 - 106 osalta
liite K
Korjaus:

Pöytäkirjaan korjataan virheellinen valitusosoitus §:n 104 osalta.
liite K
20.3.2018
Jaana Pelkonen
Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteko 21.3.2019
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Käsitellyt asiat
Nro

§

Liite/
viite*

1

102 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5

2

103 §

Pöytäkirjantarkastajat

6

3

104 §

Talousarvio 2019 ja toimintasuunnitelma 2019 - 2022

7

4

105 §

5

106 §

1-11

12-14

Otsikko

Sivu

Kaupunginvaltuuston kokouspäivät 2019

20

Kuopion kaupungin liittyminen Kuopio Health osuuskuntaan perus-

22

tajajäsenenä
6

107 §

15-16

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan lausunto valtuustoaloittee-

26

seen kylätalolinjauksen laatimisesta
7

108 §

17

Valtuustoaloite / tuki vanhemmuutta harkitseville

36

8

109 §

18

Valtuustoaloite / ohjelman laatiminen Kuopion kaupungin 60-vuotta

39

täyttäneiden työntekijöiden työssäjaksamisen tukemiseksi
9

110 §

19

Valtuustoaloite / puheterapiapalvelun saatavuus Kuopion kaupun-

41

gissa
10

111 §

20

Valtuustoaloite / puheterapeutin koulutuksen järjestämisen edesaut-

46

taminen Kuopioon
11

112 §

Kokouksessa jätetty valtuustoaloite / Kuopion kaupungin talouden

49

tasapainottaminen keventämällä kaupungin omistamien kiinteistöjen kiinteistökuluja

Muutoksenhaku
104
105 - 106 §

Liite K kuntalain mukainen valitusosoitus (kv)
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102 §
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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103 §
Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus
Puheenjohtaja
Kaupunginvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kaupunginvaltuuston pöytäkirjan.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Iris Asikainen ja
Jukka Savolainen.
Merkittiin tiedoksi kokoomuksen valtuustoryhmän järjestäytymisilmoitus
1.1.2019 lukien. Valtuustoryhmän puheenjohtajana toimii Allu Koskinen.
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Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

310 §
316 §
99 §

§ 104

5.11.2018
12.11.2018
3.12.2018
Asianro 4559/02.02.00/2018

Talousarvio 2019 ja toimintasuunnitelma 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.
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Vaikutusten arviointi
Esitys
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.

Liitteet

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.
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Kaupunginhallitus 12.11.2018 316 §
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.
Liitteet

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

Viiteaineisto

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.
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5. Kaupunginvaltuusto oikeuttaa talousjohtajan nostamaan
tilapäisluottoa enintään 50 milj. euroa maksuvalmiuden
turvaamiseksi.
Talous- ja omistajaohjaus oikeutetaan korjaamaan
kirjoitusvirheet ja tekemään tekstiin teknisluontoisia korjauksia.
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 kunnossapidonkokemukset 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 omakoti-
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ja 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.
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 ehdotuk-
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sesta 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.
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, Tolppa-
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nen 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:
- 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.
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Jaana Kuuva, Terttu Ruotsalainen, Riitta Kokkonen, Riitta Puustinen ja Pauliina Pietikäinen poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.

Kaupunginhallituksen ehdotus vuoden 2019 talousarvioksi ja toiminta- ja
taloussuunnitelmaksi 2019 – 2022 ja yhteisyhteistyötoimikunnan päätös on
jaettu kaupunginvaltuuston esityslistan 3.12.2018 liiteainestona.
Liitteet

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Äänestystulos 1. kv. 10.12.2018
Äänestystulos 2. kv. 10.12.2018
Äänestystulos 3. kv. 10.12.2018
Äänestystulos 4. kv. 10.12.2018
Äänestystulos 5. kv. 10.12.2018
Äänestystulos 6. kv. 10.12.2018
Äänestystulos 7. kv. 10.12.2018
Äänestystulos 8. kv. 10.12.2018
Äänestystulos 9. kv. 10.12.2018
Äänestystulos 10. kv. 10.12.2018
Äänestystulos 11. kv. 10.12.2018

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto
1. hyväksyy vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019 - 2022 taloussuunnitelman siihen liittyvine tavoitteineen, yleis- ja erityisperusteluineen sekä sitovuus- ja toimintaohjeineen. Talousarvioesitys ei sisällä yhteistoimitalain 4 § 2
momentissa tarkoitettuja toimenpiteitä.
2. antaa valtuutuksen jatkaa jo aloitetut mutta tilinpäätöksessä 2018 keskeneräisiksi todettavat investointihankkeet vuodelle 2019 varatun kohdekohtaisen määrärahan puitteissa tai sisältyen nk. hankkeiden päättämiseen varattuun määrärahaan.
3. antaa kaupunginhallitukselle valtuuden käynnistää uusia yritystilojen ja alueiden rakentamis- ja ostohankkeita kokonaiskustannusarvoltaan 5 milj.
euron rajaan saakka. Mahdolliset hankkeet tuodaan valtuuston käsiteltäväksi
talousarviomuutoksina.
4. 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. 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

Puheenjohtaja ehdotti, että valtuusto käsittelee vuoden 2019 talousarvion
sekä vuosien 2019–2022 toiminta- ja taloussuunnitelman siihen liittyvine tavoitteineen, yleis- ja erityisperusteluineen sekä sitovuus- ja toimintaohjeineen
luvuittain. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan tekemän ehdotuksen asian käsittelyjärjestykseksi.
Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti
seuraavat valtuutettujen tekemät muutosehdotukset:
valtuutettu Björn Cederberg, sivu 65, Terveydenhuollon palvelualue, kappale
ennen otsikkoa Henkilöstön kehittäminen, muutetaan viimeinen lause: ” Uusittu sopimus on voimassa 31.12.2020 asti tai enintään sote- ja maakuntauudistukseen saakka.”
valtuutettu Kari Loponen, luku 4.2. viides kappale, ensimmäinen virke, muutetaan teksti seuraavasti: ”Kaupungin maaseutualueilla lapsimäärät tilastollisten ennusteiden mukaan vähenevät.”
Äänestys 1.
Keskustelun kuluessa valtuutettu Aleksi Eskelinen teki valtuutettu Kari Loposen kannattamana seuraavan sisältöisen muutosehdotuksen:
sivu 48, Kaupunkiympäristön palvelualue, Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset, tekstilisäys lauseen: ”Myös maaseutukeskuksien ja hajaasutusalueiden omakoti- ja yritystonttien saatavuudesta ja markkinoinnista
huolehditaan.” jälkeen:
”Maaseutukeskuksien ja haja-asutusalueiden väestökehityksen sekä palveluiden kustannustehokkuuden tukemiseksi tehdään arviointi tonttitarjonnan
määrästä ja laadusta suhteessa kysyntään, markkinoiden ja asumistoiveiden
muutokseen sekä tarvittaessa aloitetaan kaavatilanteen päivittäminen. Parannetaan alueiden tonttitarjonnan markkinointia yhteistyössä pitäjäraatien
kanssa.”
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa
siten, että ne, jotka ovat kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen kannalla
äänestävät JAA ja ne, jotka ovat valtuutettu Aleksi Eskelisen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 15 jaa-ääntä ja 44 eiääntä, joten kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Aleksi Eskelisen
tekemän ehdotuksen. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä 1.
Äänestykset 2 ja 3.
Keskustelun kuluessa valtuutettu Laura Meriluoto teki valtuutettu Marjaana
Mikkosen kannattamana seuraavan sisältöisen muutosehdotuksen:
sivu 54. Kasvun ja oppimisen palvelualue: Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset, Tekstimuutos: ”Käynnistetään varahenkilöjärjestelmän rakentaminen.” Menoihin lisätään 1 M€.
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Keskustelun kuluessa valtuutettu Harri Auvinen teki valtuutettu Pekka Niirasen kannattamana seuraavan sisältöisen muutosehdotuksen:
sivu 54, Kasvun ja oppimisen palvelualue, tekstimuutos: ”Varahenkilöjärjestelmän pilotointi koulupuolella: Perusopetukseen 8 opettajaa + 3 koulunkäynnin ohjaajaa.” Menoja lisätään 277.000 €.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettuja muutosehdotuksia, joista on äänestettävä.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysjärjestystä koskevan ehdotuksen: Ensin
äänestetään valtuutettu Harri Auvisen ja valtuutettu Laura Meriluodon tekemistä ehdotuksista. Tämän jälkeen äänestetään voittaneesta ehdotuksesta ja
kaupunginhallituksen ehdotuksesta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan tekemän ehdotuksen äänestysjärjestyksestä ja äänesti
asiassa seuraavassa järjestyksessä:
Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat valtuutettu Harri Auvisen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka
ovat valtuutettu Laura Meriluodon tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät
EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 46 jaa-ääntä ja 13 eiääntä, joten kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Harri Auvisen tekemän ehdotuksen. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä 2.
Tämän jälkeen puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne,
jotka ovat kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät
JAA ja ne, jotka ovat valtuutettu Harri Auvisen tekemän ehdotuksen kannalla
äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 22 jaa-ääntä ja 37 eiääntä, joten kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Harri Auvisen tekemän ehdotuksen. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä 3.
Äänestys 4.
Keskustelun kuluessa valtuutettu Marjaana Mikkonen teki valtuutettu Laura
Meriluodon kannattamana seuraavan sisältöisen muutosehdotuksen:
sivu 54, Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset, tekstimuutos: ”Opetuksen vaikuttavuuden parantamiseksi ja oppimisen tehostamiseksi ryhmäkokoja alennetaan.” Menoja lisätään 1 M€.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa
siten, että ne, jotka ovat kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen kannalla
äänestävät JAA ja ne, jotka ovat valtuutettu Marjaana Mikkosen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 41 jaa-ääntä ja 18 eiääntä, joten kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä 4.
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Äänestys 5.
Keskustelun kuluessa valtuutettu Minna Reijonen teki valtuutettu Samuli
Voutilan kannattamana seuraavan sisältöisen muutosehdotuksen:
sivu 59, Perusturvan palvelualue, omaishoidon tuki, lisätään menoja 200.000
€.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä.
Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka
ovat valtuutettu Minna Reijosen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI.
Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 41 jaa-ääntä ja 18 eiääntä, joten kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä 5.
Äänestys 6.
Keskustelun kuluessa valtuutettu Samuli Voutila teki valtuutettu Minna Reijosen kannattamana seuraavan sisältöisen muutosehdotuksen:
sivu 60, kappale 5, tekstimuutos: poistetaan ja lisätään seuraava teksti tilalle:
”Kotouttamisessa vastuu on ensisijaisesti tulijalla. Kuopion kaupunki ei suosi
eikä syrji ketään ja selvittää aktiivisesti kiintiöpakolaisten ja turvapaikan saaneiden ihmisten paluuta kotimaahansa, kohdemaan tilanteen niin salliessa.”
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa
siten, että ne, jotka ovat kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen kannalla
äänestävät JAA ja ne, jotka ovat valtuutettu
Samuli Voutilan tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI.
Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 54 jaa-ääntä, 4 eiääntä ja 1 tyhjä ääni, joten kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä 6.
Äänestys 7.
Keskustelun kuluessa valtuutettu Kimmo Kivelä teki valtuutettu Erkki Virtasen kannattamana seuraavan sisältöisen muutosehdotuksen:
sivu 60, Perusturvan palvelualue, Aikuissosiaalityö, tekstitäydennys: ”Kolmannen sektorin tekemä työ on erityisen tärkeää erityisesti syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten parissa.”
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä.
Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka
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ovat valtuutettu Kimmo Kivelän tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI.
Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 jaa-ääntä ja 57 eiääntä, joten kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Kimmo Kivelän
tekemän ehdotuksen. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä 7.
Äänestys 8.
Keskustelun kuluessa valtuutettu Tuula Savolainen teki valtuutettu Vesa Linnanmäen kannattamana seuraavan sisältöisen muutosehdotuksen:
sivu 65, Terveydenhuollon palvelualue, lisätään kappaleeseen 5 teksti: ”Lasten, nuorten ja perheiden hoitoon pääsy matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin turvataan hoitotakuun mukaisesti.”
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä.
Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka
ovat valtuutettu Tuula Savolaisen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät
EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 13 jaa-ääntä ja 46 eiääntä, joten kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Tuula Savolaisen
tekemän ehdotuksen. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä 8.
Äänestys 9.
Keskustelun kuluessa valtuutettu Pekka Kantanen teki valtuutettu Allu Koskisen kannattamana seuraavan sisältöisen muutosehdotuksen:
sivu 77, Tilakeskus – Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset, toiseksi
viimeinen kappale, tekstilisäys loppuun: ”Voidaan myös luopua käytössä olevista rakennuksista ja jäädä niihin vuokralle, jos järjestely, kauppahinta ja perittävä vuokra osoittautuivat kaupungille edullisiksi. Erityisesti toimistotilojen
käytön tehokkuutta on lisättävä.”
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä.
Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka
ovat valtuutettu Pekka Kantasen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI.
Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 30 jaa-ääntä ja 29 eiääntä, joten kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä 9.
Äänestykset 10 ja 11.
Keskustelun kuluessa valtuutettu Pekka Kantanen teki valtuutettu Allu Koskisen kannattamana seuraavan sisältöisen muutosehdotuksen:
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sivu 95, Investointiosassa on nimikkeellä Keskuskentän uusi Areena vuodelle
2019 esitetty suunnittelumääräraha 600.000 €. Lisätään kohtaan teksti:
”Määräraha voidaan ottaa käyttöön kaupunginhallituksen hyväksyttyä esisopimuksen operaattorin/vuokralaisen kanssa. Vuokrasopimuksessa tulee soveltaa samaa vuokranmääräytymisperiaatetta kuin Jäähallin osalta.”
Keskustelun kuluessa valtuutettu Ritva Hakulinen teki varavaltuutettu Matti
Vanhasen kannattamana seuraavan sisältöisen muutosehdotuksen:
sivu 95, Investoinnit, Talonrakennus, kohde Keskuskentän uusi Areena,
suunnitteluvarausmääräraha. Poistetaan määrärahavaraus 600.000 €.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettuja muutosehdotuksia, joista on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysjärjestystä koskevan ehdotuksen: Ensin äänestetään kaupunginhallituksen ja
valtuutettu Pekka Kantasen tekemistä ehdotuksista. Tämän jälkeen äänestetään voittaneesta ehdotuksesta ja valtuutettu Ritva Hakulisen tekemästä ehdotuksesta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan tekemän ehdotuksen äänestysjärjestyksestä ja äänesti asiassa seuraavassa järjestyksessä:
Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka
ovat valtuutettu Pekka Kantasen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI.
Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 jaa-ääntä, 54 eiääntä ja 2 tyhjää ääntä, joten kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu
Pekka Kantasen tekemän ehdotuksen. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä
10.
Tämän jälkeen puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne,
jotka ovat valtuutettu Pekka Kantasen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat valtuutettu Ritva Hakulisen tekemän ehdotuksen
kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 48 jaa-ääntä, 8 eiääntä ja 3 tyhjää ääntä, joten kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu
Pekka Kantasen tekemän ehdotuksen. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä
11.
Puheenjohtaja totesi tämän jälkeen, että vuoden 2019 talousarvio sekä vuosien 2019–2022 toiminta- ja taloussuunnitelma on tullut hyväksytyksi kaupunginvaltuuston tekemin muutoksin. Muilta osin kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.
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339 §

§ 105

26.11.2018
Asianro 7964/00.02.00/2018

Kaupunginvaltuuston kokouspäivät 2019
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 26.11.2018 339 §

Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös
silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.
Kaupunginkanslia ja strategia ja kehittäminen ovat alustavasti laatineet luonnoksen, jonka mukaan kaupunginvaltuusto kokoontuisi vuonna 2019 seuraavina päivinä:
Varsinaiset kokoukset:
11.2.
18.3.
6.5.
10.6.
9.9.
7.10.
4.11.
2.12.
16.12.

klo 18.00
klo 18.00
klo 18.00
klo 18.00
klo 18.00
klo 18.00
klo 18.00
klo 18.00
klo 18.00

kv:n kokous
kv:n kokous
kv:n kokous
kv:n kokous
kv:n kokous
kv:n kokous
kv:n kokous: veroprosentit,
kv:n kokous: TA-periaatekeskustelu
kv:n kokous: TA-päätöskokous

Kaupunginvaltuuston seminaarit, iltakoulut, kyselytunnit ja infot:
25.2.
8.4.
20.5.
30.9.
28.10.

Päätösehdotus

klo 17.30
klo 17.30
klo 09.00
klo 17.30
klo 17.00

kv:n iltakoulu
kv:n iltakoulu
kv:n strategiaseminaari
kv:n iltakoulu: TA-valmistelu
kj:n info TA 2020

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
kokoontuu vuonna 2019 em. päivinä.

Päätös

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.
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Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto kokoontuu vuonna 2019 em. päivinä.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.
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Kaupunginhallitus

341 §

§ 106

26.11.2018
Asianro 9594/00.04.02/2018

Kuopion kaupungin liittyminen Kuopio Health osuuskuntaan perustajajäsenenä
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 26.11.2018 341 §
Kuopion kaupunki tulee lähivuosina investoimaan merkittävästi Savilahden
alueen kehittämiseen. Yhteistyön periaatetta kunnioittaen alueen toimijat
ovat alkaneet luomaan Savilahden avointa innovaatioekosysteemiä. Mukana
työssä ovat olleet alusta saakka alueen korkeakoulut, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon liitto, yrittäjäjärjestöt sekä yksityiset yritykset. Valmistelussa on otettu huomioon vahvasti myös maakunnalliset kehittämistavoitteet. Kuopio Health-innovaatioekosysteemi tulee koostumaan useiden julkisten sekä yksityisten toimijoiden yhteisestä verkostosta,
joka tähtää avoimen innovaatiokulttuurin kehittämiseen sekä osaamisen liikkuvuuteen. Tämä toimintatapa vastaa erinomaisesti kasvussa olevaan asiakastarpeeseen, jossa haetaan vahvaa yhteistyön kautta saatavaa synergiaa terveys-, hyvinvointi- ja ravitsemusalan tuotteiden ja palveluiden edelleen kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi Pohjois-Savon maakuntastrategiassa sekä
Kuopion strategiassa alueellisen osaamisen kehittämisessä terveys- ja hyvinvointiala on nostettu yhdeksi kärkiosaamisalaksi ja tähän myös Kuopio Health
–kokonaisuus tulee vastaamaan.
Savilahden terveyden- ja hyvinvoinnin alan avoimen innovaatioekosysteemin
visio on luoda vahva, kansainvälisesti verkostoitunut toimijoiden yhteinen innovaatioalusta, joka osaltaan luo alueelle yli sata uutta yritystä, 10 000 uutta
työpaikkaa sekä viisi uutta pörssiin listautunutta yritystä vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena on luoda yhteistyön alusta, jossa mahdollistetaan avoimen
tiedon, avoimen datan sekä avointen innovaatioiden vapaa liikkuvuus. Kuopio
Health toiminnan tavoitteiksi on nostettu myös:
1. Yhteisten, isompien sekä vaikuttavampien kehityshankkeiden ideoiminen
alueella ja EU-rahoituksen (puiteohjelmat, rakennerahastot) parempi
hyödyntäminen ekosysteemitoimijoiden organisaatioissa
2. Olla tukena tarvelähtöisen koulutuksen suunnittelussa osaamisen kehittämiseksi ja uusien osaajien houkuttelemiseksi alueelle
3. Toimia aktiivisesti kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa yhteistyökumppaneiden löytämiseksi sekä rahoituksen saamiseksi alueellisiin kehittämishankeisiin
4. Houkutella ja kutsua alueen avaintoimijat ja yritykset sekä valtakunnalliset veturiyritykset yhteistyöhön
5. Edesauttaa uusien terveys-, hyvinvointi- ja ravitsemusalan yritysten syntymistä
6. Kytkeä tutkimus-, kehittämis- ja yritystoimintaan mukaan eri rahoitusmallit (yksityinen ja julkinen raha)
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Kuopion strategian keskeisinä päämäärinä on uudistuva ja kansainvälinen
elinkeinoelämä, Savilahden kehittäminen Euroopan kiinnostavimmaksi oppimis- ja innovaatioympäristöksi sekä olla terveys-, ympäristö- ja hyvinvointiosaamisen edelläkävijä. Kuopio Health innovaatioekosysteemi tukee näitä
kaikkia päämääriä, mutta erityisesti sitä, että Kuopion tunnustettu terveys- ja
hyvinvointiosaaminen tuottaa uusia ratkaisuja ja teknologia ja tuottaa alueelle
hyvinvointia ja uutta liiketoimintaa. Kuopion kaupunki omalta osaltaan toimii
kehitysalustana (Living Lab) uusille ratkaisuille ja tuotteille.
Kuopio Health osuuskunnan perustajiin sekä avainorganisaatioihin lukeutuvat alkuvaiheessa Kuopion kaupunki, Savonia ammattikorkeakoulu, ItäSuomen yliopisto, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Kuopion alueen Kauppakamari sekä Savon Yrittäjät. Sekä mahdollisesti myös joitakin yrityksiä.
Osuuskunnan ansaintalogiikka muodostuu osuuskunnan jäsenten maksamista vuosimaksuista, jotka määräytyvät jäsenlajin mukaan. Vuosimaksuilla
kompensoidaan osuuskunnan henkilöstön palkkakustannukset, matkakustannukset, mahdolliset toimitilakustannukset sekä muut juoksevat kustannukset. Itse osuuskunnan pyörittämiseen tarvittavat kiinteät kustannukset
pyritään pitämään mahdollisimman pieninä. Hallinto pidetään matalana ja
ulkoistettuja palveluita käytetään, mikäli se on toiminnan jouhevan etenemisen kannalta järkevää. Julkisten organisaatioiden vuosimaksu on perustamisvaiheessa 30 000 euroa. Osuuskunnan perustamisasiakirjat ovat liitteenä.
Liitteet

9594/2018 Ehdotus osuuskunnan sa¨a¨nno¨iksi
9594/2018 Ehdotus osuuskunnan ja¨sensopimukseksi
9594/2018 Vaikutusten ennakkoarviointi KuopioHealth

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

puh. +358 44 718 2132

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
1. Kuopion kaupunki liittyy perustajajäsenenä Kuopio Health osuuskuntaan,
2. kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevat osuuskunnan perustamisasiakirjat ja
3. kaupunginvaltuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen tekemään tarvittaessa tarkennuksia perustamisasiakirjoihin.

Päätös

Merkittiin, että valtuuston I varapuheenjohtaja Markku Rossi, valtuuston II
varapuheenjohtaja Tuula Väätäinen ja jäsen Minna Reijonen poistuivat kokouksesta esteellisinä (yhteisöjäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.
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Kuopion kaupunki tulee lähivuosina investoimaan merkittävästi Savilahden
alueen kehittämiseen. Yhteistyön periaatetta kunnioittaen alueen toimijat
ovat alkaneet luomaan Savilahden avointa innovaatioekosysteemiä. Mukana
työssä ovat olleet alusta saakka alueen korkeakoulut, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon liitto, yrittäjäjärjestöt sekä yksityiset yritykset. Valmistelussa on otettu huomioon vahvasti myös maakunnalliset kehittämistavoitteet. Kuopio Health-innovaatioekosysteemi tulee koostumaan useiden julkisten sekä yksityisten toimijoiden yhteisestä verkostosta,
joka tähtää avoimen innovaatiokulttuurin kehittämiseen sekä osaamisen liikkuvuuteen. Tämä toimintatapa vastaa erinomaisesti kasvussa olevaan asiakastarpeeseen, jossa haetaan vahvaa yhteistyön kautta saatavaa synergiaa terveys-, hyvinvointi- ja ravitsemusalan tuotteiden ja palveluiden edelleen kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi Pohjois-Savon maakuntastrategiassa sekä
Kuopion strategiassa alueellisen osaamisen kehittämisessä terveys- ja hyvinvointiala on nostettu yhdeksi kärkiosaamisalaksi ja tähän myös Kuopio Health
–kokonaisuus tulee vastaamaan.
Savilahden terveyden- ja hyvinvoinnin alan avoimen innovaatioekosysteemin
visio on luoda vahva, kansainvälisesti verkostoitunut toimijoiden yhteinen innovaatioalusta, joka osaltaan luo alueelle yli sata uutta yritystä, 10 000 uutta
työpaikkaa sekä viisi uutta pörssiin listautunutta yritystä vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena on luoda yhteistyön alusta, jossa mahdollistetaan avoimen
tiedon, avoimen datan sekä avointen innovaatioiden vapaa liikkuvuus. Kuopio
Health toiminnan tavoitteiksi on nostettu myös:
7. Yhteisten, isompien sekä vaikuttavampien kehityshankkeiden ideoiminen
alueella ja EU-rahoituksen (puiteohjelmat, rakennerahastot) parempi
hyödyntäminen ekosysteemitoimijoiden organisaatioissa
8. Olla tukena tarvelähtöisen koulutuksen suunnittelussa osaamisen kehittämiseksi ja uusien osaajien houkuttelemiseksi alueelle
9. Toimia aktiivisesti kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa yhteistyökumppaneiden löytämiseksi sekä rahoituksen saamiseksi alueellisiin kehittämishankeisiin
10. Houkutella ja kutsua alueen avaintoimijat ja yritykset sekä valtakunnalliset veturiyritykset yhteistyöhön
11. Edesauttaa uusien terveys-, hyvinvointi- ja ravitsemusalan yritysten syntymistä
12. Kytkeä tutkimus-, kehittämis- ja yritystoimintaan mukaan eri rahoitusmallit (yksityinen ja julkinen raha)
Kuopion strategian keskeisinä päämäärinä on uudistuva ja kansainvälinen
elinkeinoelämä, Savilahden kehittäminen Euroopan kiinnostavimmaksi oppimis- ja innovaatioympäristöksi sekä olla terveys-, ympäristö- ja hyvinvointiosaamisen edelläkävijä. Kuopio Health innovaatioekosysteemi tukee näitä
kaikkia päämääriä, mutta erityisesti sitä, että Kuopion tunnustettu terveys- ja
hyvinvointiosaaminen tuottaa uusia ratkaisuja ja teknologia ja tuottaa alueelle
hyvinvointia ja uutta liiketoimintaa. Kuopion kaupunki omalta osaltaan toimii
kehitysalustana (Living Lab) uusille ratkaisuille ja tuotteille.
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Kuopio Health osuuskunnan perustajiin sekä avainorganisaatioihin lukeutuvat alkuvaiheessa Kuopion kaupunki, Savonia ammattikorkeakoulu, ItäSuomen yliopisto, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Kuopion alueen Kauppakamari sekä Savon Yrittäjät. Sekä mahdollisesti myös joitakin yrityksiä.
Osuuskunnan ansaintalogiikka muodostuu osuuskunnan jäsenten maksamista vuosimaksuista, jotka määräytyvät jäsenlajin mukaan. Vuosimaksuilla
kompensoidaan osuuskunnan henkilöstön palkkakustannukset, matkakustannukset, mahdolliset toimitilakustannukset sekä muut juoksevat kustannukset. Itse osuuskunnan pyörittämiseen tarvittavat kiinteät kustannukset
pyritään pitämään mahdollisimman pieninä. Hallinto pidetään matalana ja
ulkoistettuja palveluita käytetään, mikäli se on toiminnan jouhevan etenemisen kannalta järkevää. Julkisten organisaatioiden vuosimaksu on perustamisvaiheessa 30 000 euroa. Osuuskunnan perustamisasiakirjat ovat liitteenä.
Liitteet

12
13
14

9594/2018 Ehdotus osuuskunnan säännöiksi
9594/2018 Ehdotus osuuskunnan jäsensopimukseksi
9594/2018 Vaikutusten ennakkoarviointi KuopioHealth

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto päättää, että
1. Kuopion kaupunki liittyy perustajajäsenenä Kuopio Health osuuskuntaan,
2. kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevat osuuskunnan perustamisasiakirjat ja
3. kaupunginvaltuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen tekemään tarvittaessa
tarkennuksia perustamisasiakirjoihin.

Päätös

Merkittiin, että valtuutettu Mia Eskelinen-Fingerroos poistui paikaltaan esteellisenä (osallisuusjäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.
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Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Kaupunginhallitus

74 §
81 §
325 §

§ 107

10.10.2018
7.11.2018
19.11.2018
Asianro 2694/01.04.00/2018

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen kylätalolinjauksen
laatimisesta
Päätöshistoria
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 10.10.2018 74 §
Va. hyvinvoinnin edistämisen johtaja Kirsti Turunen
Kansalaisopisto
46 valtuutettua on jättänyt 26.3.2018 valtuustoaloitteen koskien kylätalolinjauksen laatimista.
Yleistä
Kuopion maaseutualueella on kymmenien kylätalojen verkosto, joita ylläpitää
laaja kansalaisjärjestöjen joukko. Kylätaloja ylläpitävät mm. nuorisoseurat,
urheiluseurat ja kyläyhdistykset. Lisäksi mm. partiolippukunnat ylläpitävät
leirikeskuksia, metsästysseurat metsästysmajoja jne. Talot ovat vanhoja kouluja tai aikojen saatossa yhdistystensä itsensä rakentamia. Kylätalot palvelet
kyliensä lähipalvelukeskuksina, kansalaisopiston ryhmät ja järjestöjen harrastusryhmät kokoontuvat kylätaloilla. Kuopion kansalaisopiston ryhmiä kokoontuu n. 20 kylätalolla ympäri kuntaa. Niistä maksetaan vuokraa keskimäärin 5-10 €/ opetustunti. Kylätalojen ympäristössä on monesti myös kylän liikuntapaikat. Tiloja vuokrataan myös mm. juhlakäyttöön.
Talojen ylläpitokustannukset ovat yleensä suuret. Taloja ylläpitävät toimijat
rahoittavat kulujaan talkootyönä mm. järjestämällä tapahtumia, vuokraamalla tiloja juhlakäyttöön. Jossakin taloissa on myös asunto, jota voidaan vuokrata.
Avustusmahdollisuuksia
Suomen Kotiseutuliiton seurantalojen korjausavustus on harkinnanvarainen
valtionavustus, jonka jakamisesta Suomen Kotiseutuliitto huolehtii opetus- ja
kulttuuriministeriön toimeksiannosta. Määräraha avustuksiin varataan vuosittain valtion talousarviossa veikkausvoittovaroista. Seurantalojen korjausavustuksilla on tarkoitus säilyttää seurantalojen kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennusperintöä, mahdollistaa niiden erityispiirteet säilyttävä korjaaminen ja käytettävyyttä parantavat välttämättömät muutostyöt. Avustus on
tarkoitettu ensisijaisesti perinteisten, vakiintuneessa käytössä olevien seurantalojen välttämättömiin korjaustöihin. Avustusta myönnettäessä kiinnitetään
erityistä huomiota rakennuksen kulttuurihistorialliseen arvoon sekä kokoontumistilojen tarpeellisuuteen alueen väestön sivistys-, harrastus- ym. vapaaajan kansalaistoiminnan kannalta. https://kotiseutuliitto.fi/seurantalot/
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Myös Kehittämisyhdistys Kalakukko ry on rahoittanut ns. teemahankkeita,
joissa kohteena on ollut mm. yhteisten tilojen kunnostaminen ja rakentaminen. http://www.kalakukkory.fi/fi/hankkeet/
Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen palvelualue avustaa yhdistyksiä, joilla on omistuksessaan kylätaloja tms. kokoontumistiloja. Avustus
myönnetään yleisavustuksena, joka on käytettävissä yhdistyksen toimintasuunnitelman mukaiseen toimintaan. Avustukset ovat 1.400 – 3.000 euron
suuruisia. Kaupungin tuki on aina osarahoitus, joten suurin osa tilojen käyttökustannuksista on yhdistyksen kerättävä jostakin muualta vuokrina ym.
korvauksina.
Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueella on käytössä ns. talkooraha, jolla tuetaan asuin- ja elinympäristön kehittämiseen tähtääviä hankkeita, jotka edistävät asukkaiden yhteistä hyvää. Tuettavilla hankkeilla tulee
olla laajempaa kaupunkikuvallista tai toiminnallista merkitystä kuin esimerkiksi yhden taloyhtiön tai suppean asukasryhmän etu. Yhteisöjen normaaliin
toimintaan kuuluvia menoja (esim. taloyhtiön tai yhdistyksen omia korjaustöitä) tai henkilön palkkaamista hoitamaan jotakin tehtävää ei talkoorahalla
korvata. Kaupunkirakennelautakunta voi harkintansa mukaan erityisistä syistä poiketa yleisistä talkoorahan jakoperusteista. Talkoorahaa myönnetään tarvike-, materiaali- ja konekuluihin. Talkoorahan myöntämisen edellytys on, että kohteessa on myös talkoovoimin toteutettavaa henkilötyötä. Talkoorahalla
on tuettu mm. kylätalojen piha-alueiden kunnostusta.
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta esittää lausuntonaan seuraavaa:
Valtuustoaloitteessa nostetaan esiin tärkeä ja jo usean vuodan ajan esillä ollut
kuntalaisten hyvinvointiin, alueelliseen asumisviihtyvyyteen ja osallisuuden
kehittymiseen liittyvä ongelma.
Lautakunnan lausunnossa esitettävät ratkaisut ja kehittämisehdotukset pyrkivät antamaan vastauksen aloitteen viimeisessä kappaleessa tehtyyn ehdotukseen kylätalolinjauksesta.
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen näkökulmasta katsottuna kaupungin
omistuksessa olevat kylätalot ja niihin rinnastettavat kiinteistöt ovat ensisijaisesti palvelutuotannon ja -toiminnan järjestämiseen liittyvä resurssi. Kiinteistöjä tulisi tarkastella näin ollen laajemminkin kuin vain kiinteistösijoittamisen tai – omistajuuden näkökulmasta.
Yleisesti ottaen kaupungin omistamia kylätalokiinteistöjä ei maaseutualueilla
juurikaan enää ole, vaan omistajina ovat alueen kylä-ja harrasteseurat. Kylätalot toimivat yhteisinä kokoontumis - ja harrastetiloina. Tämän lisäksi tilat
ovat hätätilanteissa käytössä mm. Vapepa keskuksina tai kokoontumistiloina
ja ovat osa häiriötilanne - ja varautumistoimintaa.
Lausunnossa esitetään kylätalojen käyttöön, omistajuuteen ja kehittämisen
liittyen seuraavat linjaukset:
1. Kaupungin omistuksessa olevat kylätalot ja niihin rinnastettavat, erityisesti liitoskunta-alueilla sijaitsevien kaupungin kylätalokiinteistöjen myynti, vuokraus ja
avustaminen.
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Lautakunta katsoo, että kaupungin omistuksessa olevat kylätalot käsiteltäisiin
omana kokonaisuutenaan ja ne säilytettäisiin edelleen kaupungin omistuksessa. Vuokran määräytymiseen otettaisiin käyttöön uusi toimintamalli, jossa
talkootyö pääomitetaan vuokraan vuokraa määritettäessä.
Eri toimijoille ja yhteisöille myönnettävä kaupungin avustuskokonaisuus on
merkittävä ja yhdessä muiden rahoituslähteiden kanssa melko kattava. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta katsoo, että myönnettävää avustussummaa ja -muotoja ei ole syytä enää kasvattaa.
2. Liiketoimintakumppanuus kohteissa, joissa kokonaan tai osittain mahdollisuus
markkinaehtoiseen toimintaan.
Kuopion Syväniemen kylässä sijaitseva Hermannitalo tuli Kuopion kaupungin
omistukseen Karttulan kuntaliitoksen myötä. Talolla on pitkä ja kunniakas
historia osana Syvänniemen kylän teollisuushistoriaa. Tällä hetkellä talo on
vilkkaassa kulttuuri- ja vapaa-ajan käytössä.
Syvänniemen kyläympäristön alueella on alueen kokonaiskehittämistä tukeva
yrityskeskittymä, joka mahdollistaa alueen liiketoimintalähtöisen ja markkinaehtoisen kehittämisen.
Syvänniemeläiset ovat aktiivisesti ja omaehtoisesti kehittäneet aluettaan yhteistyössä kaupungin, asukkaiden, yrittäjien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Viimeisimpänä tänä vuonna valmistunut toiminnallinen ideointi
ja tulevaisuuden suunnitelma – Syvänniemen luontoretriitti, jonka laadinnan
on rahoittanut Saastamoisen säätiö.
Hermannitalon, osana koko Syvänniemen kehittämistä, painopisteenä olisi
yhtiömuotoinen liiketoimintakumppanuus, jossa kaupunki voisi olla toimintaa varten perustettavan, yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen pohjautuvan yhtiön
osakkaana.
3. Asukastupien ja kylätalojen välisen yhteistyön kehittäminen
Asukastupaverkoston sekä kylätalojen kehittämisessä ollaan laatimassa linjausta, jolla voidaan jatkossa ohjata asukastupaverkostontoimintaa hallitusti.
Vanhat kuntakeskukset esim. Karttula ja Vehmersalmi asukastupineen toimivat asukkaiden osallisuuden edistäjinä liitosalueilla (Juankosken ja Riistaveden asukastilojen selvittäminen).
-

-

Asukastupa – ja kylätalotoiminnan kehittämissuunnitelman mukaan
kylätalojen perustaminen kuvattiin toimijalähtöiseksi. Toimintaa tuetaan suunnitelman mukaan kaupungin avustuksin.
Vuodesta 2014 asukastupien työllistämiseen ja henkilöstöhallintoon
liittyvät muutokset ovat olleet valtavia. Aiempina vuosina palkkatukityöllistettyjen määrä on ollut suuri, mutta tällä hetkellä Kuopion Setlementti Puijola ry:n kautta asukastuville työllistyviä henkilöitä on alle
10 vuodessa. Toimintaa koordinoi kaupungin oma lähiötiimi. Toisin
sanoen työntekijäresurssi on huolestuttava.
Verkostomainen, monen toimijan malli asukastuvan toiminta-alustalla
on ollut ratkaisu, jossa voidaan vähentää toimintakuluja, mutta tuotetaan hyvää asukastyötä hyvinvoinnin edistämiseksi.
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Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta katsoo lausunnossaan, että esitetyillä
toimenpiteillä on mahdollista luoda uudenlainen toimintakulttuuri ja yhteistyömuodot kaupungin ja kylätoimijoiden välille. Toimenpiteillä mahdollistetaan paikallinen elinvoiman lisääntyminen, järkiperäistetään eri palvelualueiden välistä yhteistyötä ja tuetaan Asukastupa- ja kylätalotoiminnan kehittämissuunnitelman tavoitteita.
Kuopion Tilakeskuksen näkemys kylätalojen tilanteesta:
Tilakeskuksen toimialana on kaupungin palvelualueiden tilatarpeiden täyttäminen vuokraamalla niille tarkoituksenmukaiset tilat ja järjestämällä niihin
kiinteistöpalvelut. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi tilakeskus solmii palvelualueiden kanssa sisäiset vuokrasopimukset. Sisäisessä vuokrassa korostuu
kaksi keskeistä periaatetta, jotka ovat
1. Kaikille kaupungin palvelutuotannossa tarvitsemille tiloille sisäinen vuokra lasketaan samoin periaattein, jolloin vuokran hinnoittelussa ei näy mitään ”arvottamista” eri toimijoiden kesken. Kaikki palvelutuotannon toimijat ovat samanarvoisia ja toiminnan arvottaminen ei saa näkyä määritellyissä vuokrissa.
2. Sisäinen vuokra näyttää oikeasti, mitä tilat ja rakennukset palveluineen
maksavat, kun tiloja käytetään kaupungin omassa palvelutuotannossa. Tilakustannusten rahoituksen tulee aidosti näkyä talousarviossa, jolloin voidaan arvioida miten paljon eri palveluihin kaupunki oikeasti panostaa rahaa ja kuinka paljon rahoilla saadaan oikeasti aikaan. Kaikilla tiloilla on
jokin kustannus ja kustannuksien kattamiseen tulee olla osoitettu riittävät
varat.

Arvioitu
korjaustarve €/v
7 000,00
- € €
2 250,00
2 500,00
€
9 070,00
8 000,00
€
3 200,00
3 000,00
€

Poistot €/v
Niemisjärven kylätalo
Puutossalmen
nuorisotalo

€

Juankosken Seurantalo €
Lamperilan monitoimitalo
€

Ylläpito €/v
€
€
€
€

6 000,00
6 500,00
9 000,00
4 000,00

Vaikutusten arviointi

-

Esitys

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

Liitteet

2694/2018-3 Valtuustoaloite
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Valmistelija
Sirpa Niemi
Kirsti Turunen
Arja Haataja
Liisa Jokela
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 2504
puh. +358 44 718 4701
puh. +358 44 718 8922

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

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus 19.11.2018 325 §

Päätöshistoria
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 7.11.2018
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan 10.10.2018 § 74 asian käsittelyssä ei
ollut käytettävissä Tilakeskuksen lausunto kylätalolinjauksen laatimisesta kokonaisuudessaan. Lausunto kokonaisuudessaan on nyt toimitettu ja esittelytekstissä mukana:
Yleistä:
Kuopion maaseutualueella on kymmenien kylätalojen verkosto, joita ylläpitää
laaja kansalaisjärjestöjen joukko. Kylätaloja ylläpitävät mm. nuorisoseurat,
urheiluseurat ja kyläyhdistykset. Lisäksi mm. partiolippukunnat ylläpitävät
leirikeskuksia, metsästysseurat metsästysmajoja jne. Talot ovat vanhoja kouluja tai aikojen saatossa yhdistystensä itsensä rakentamia. Kylätalot palvelet
kyliensä lähipalvelukeskuksina, kansalaisopiston ryhmät ja järjestöjen harrastusryhmät kokoontuvat kylätaloilla. Kuopion kansalaisopiston ryhmiä kokoontuu n. 20 kylätalolla ympäri kuntaa. Niistä maksetaan vuokraa keskimäärin 5-10 €/ opetustunti. Kylätalojen ympäristössä on monesti myös kylän liikuntapaikat. Tiloja vuokrataan myös mm. juhlakäyttöön.
Talojen ylläpitokustannukset ovat yleensä suuret. Taloja ylläpitävät toimijat
rahoittavat kulujaan talkootyönä mm. järjestämällä tapahtumia, vuokraamalla tiloja juhlakäyttöön. Jossakin taloissa on myös asunto, jota voidaan vuokrata.
Avustusmahdollisuuksia
Suomen Kotiseutuliiton seurantalojen korjausavustus on harkinnanvarainen
valtionavustus, jonka jakamisesta Suomen Kotiseutuliitto huolehtii opetus- ja
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kulttuuriministeriön toimeksiannosta. Määräraha avustuksiin varataan vuosittain valtion talousarviossa veikkausvoittovaroista. Seurantalojen korjausavustuksilla on tarkoitus säilyttää seurantalojen kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennusperintöä, mahdollistaa niiden erityispiirteet säilyttävä korjaaminen ja käytettävyyttä parantavat välttämättömät muutostyöt. Avustus on
tarkoitettu ensisijaisesti perinteisten, vakiintuneessa käytössä olevien seurantalojen välttämättömiin korjaustöihin. Avustusta myönnettäessä kiinnitetään
erityistä huomiota rakennuksen kulttuurihistorialliseen arvoon sekä kokoontumistilojen tarpeellisuuteen alueen väestön sivistys-, harrastus- ym. vapaaajan kansalaistoiminnan kannalta. https://kotiseutuliitto.fi/seurantalot/
Myös Kehittämisyhdistys Kalakukko ry on rahoittanut ns. teemahankkeita,
joissa kohteena on ollut mm. yhteisten tilojen kunnostaminen ja rakentaminen. http://www.kalakukkory.fi/fi/hankkeet/
Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen palvelualue avustaa yhdistyksiä, joilla on omistuksessaan kylätaloja tms. kokoontumistiloja. Avustus
myönnetään yleisavustuksena, joka on käytettävissä yhdistyksen toimintasuunnitelman mukaiseen toimintaan. Avustukset ovat 1.400 – 3.000 euron
suuruisia. Kaupungin tuki on aina osarahoitus, joten suurin osa tilojen käyttökustannuksista on yhdistyksen kerättävä jostakin muualta vuokrina ym.
korvauksina.
Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueella on käytössä ns. talkooraha, jolla tuetaan asuin- ja elinympäristön kehittämiseen tähtääviä hankkeita, jotka edistävät asukkaiden yhteistä hyvää. Tuettavilla hankkeilla tulee
olla laajempaa kaupunkikuvallista tai toiminnallista merkitystä kuin esimerkiksi yhden taloyhtiön tai suppean asukasryhmän etu. Yhteisöjen normaaliin
toimintaan kuuluvia menoja (esim. taloyhtiön tai yhdistyksen omia korjaustöitä) tai henkilön palkkaamista hoitamaan jotakin tehtävää ei talkoorahalla
korvata. Kaupunkirakennelautakunta voi harkintansa mukaan erityisistä syistä poiketa yleisistä talkoorahan jakoperusteista. Talkoorahaa myönnetään tarvike-, materiaali- ja konekuluihin. Talkoorahan myöntämisen edellytys on, että kohteessa on myös talkoovoimin toteutettavaa henkilötyötä. Talkoorahalla
on tuettu mm. kylätalojen piha-alueiden kunnostusta.
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta esittää lausuntonaan seuraavaa:
Valtuustoaloitteessa nostetaan esiin tärkeä ja jo usean vuodan ajan esillä ollut
kuntalaisten hyvinvointiin, alueelliseen asumisviihtyvyyteen ja osallisuuden
kehittymiseen liittyvä ongelma.
Lautakunnan lausunnossa esitettävät ratkaisut ja kehittämisehdotukset pyrkivät antamaan vastauksen aloitteen viimeisessä kappaleessa tehtyyn ehdotukseen kylätalolinjauksesta.
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen näkökulmasta katsottuna kaupungin
omistuksessa olevat kylätalot ja niihin rinnastettavat kiinteistöt ovat ensisijaisesti palvelutuotannon ja -toiminnan järjestämiseen liittyvä resurssi. Kiinteistöjä tulisi tarkastella näin ollen laajemminkin kuin vain kiinteistösijoittamisen tai – omistajuuden näkökulmasta.
Yleisesti ottaen kaupungin omistamia kylätalokiinteistöjä ei maaseutualueilla
juurikaan enää ole, vaan omistajina ovat alueen kylä-ja harrasteseurat. Kylätalot toimivat yhteisinä kokoontumis - ja harrastetiloina. Tämän lisäksi tilat
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ovat hätätilanteissa käytössä mm. Vapepa keskuksina tai kokoontumistiloina
ja ovat osa häiriötilanne - ja varautumistoimintaa.
Lausunnossa esitetään kylätalojen käyttöön, omistajuuteen ja kehittämisen
liittyen seuraavat linjaukset:
1. Kaupungin omistuksessa olevat kylätalot ja niihin rinnastettavat, erityisesti liitoskunta-alueilla sijaitsevien kaupungin kylätalokiinteistöjen myynti, vuokraus ja avustaminen.
Lautakunta katsoo, että kaupungin omistuksessa olevat kylätalot käsiteltäisiin
omana kokonaisuutenaan ja ne säilytettäisiin edelleen kaupungin omistuksessa. Vuokran määräytymiseen otettaisiin käyttöön uusi toimintamalli, jossa
talkootyö pääomitetaan vuokraan vuokraa määritettäessä.
Eri toimijoille ja yhteisöille myönnettävä kaupungin avustuskokonaisuus on
merkittävä ja yhdessä muiden rahoituslähteiden kanssa melko kattava. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta katsoo, että myönnettävää avustussummaa ja -muotoja ei ole syytä enää kasvattaa.
2. Liiketoimintakumppanuus kohteissa, joissa kokonaan tai osittain mahdollisuus markkinaehtoiseen toimintaan.
Kuopion Syväniemen kylässä sijaitseva Hermannitalo tuli Kuopion kaupungin
omistukseen Karttulan kuntaliitoksen myötä. Talolla on pitkä ja kunniakas
historia osana Syvänniemen kylän teollisuushistoriaa. Tällä hetkellä talo on
vilkkaassa kulttuuri- ja vapaa-ajan käytössä.
Syvänniemen kyläympäristön alueella on alueen kokonaiskehittämistä tukeva
yrityskeskittymä, joka mahdollistaa alueen liiketoimintalähtöisen ja markkinaehtoisen kehittämisen.
Syvänniemeläiset ovat aktiivisesti ja omaehtoisesti kehittäneet aluettaan yhteistyössä kaupungin, asukkaiden, yrittäjien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Viimeisimpänä tänä vuonna valmistunut toiminnallinen ideointi
ja tulevaisuuden suunnitelma – Syvänniemen luontoretriitti, jonka laadinnan
on rahoittanut Saastamoisen säätiö.
Hermannitalon, osana koko Syvänniemen kehittämistä, painopisteenä olisi
yhtiömuotoinen liiketoimintakumppanuus, jossa kaupunki voisi olla toimintaa varten perustettavan, yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen pohjautuvan yhtiön
osakkaana.
3. Asukastupien ja kylätalojen välisen yhteistyön kehittäminen
Asukastupaverkoston sekä kylätalojen kehittämisessä ollaan laatimassa linjausta, jolla voidaan jatkossa ohjata asukastupaverkostontoimintaa hallitusti.
Vanhat kuntakeskukset esim. Karttula ja Vehmersalmi asukastupineen toimivat asukkaiden osallisuuden edistäjinä liitosalueilla (Juankosken ja Riistaveden asukastilojen selvittäminen).
-

Asukastupa – ja kylätalotoiminnan kehittämissuunnitelman mukaan
kylätalojen perustaminen kuvattiin toimijalähtöiseksi. Toimintaa tuetaan suunnitelman mukaan kaupungin avustuksin.
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-

-

Vuodesta 2014 asukastupien työllistämiseen ja henkilöstöhallintoon
liittyvät muutokset ovat olleet valtavia. Aiempina vuosina palkkatukityöllistettyjen määrä on ollut suuri, mutta tällä hetkellä Kuopion Setlementti Puijola ry:n kautta asukastuville työllistyviä henkilöitä on alle
10 vuodessa. Toimintaa koordinoi kaupungin oma lähiötiimi. Toisin
sanoen työntekijäresurssi on huolestuttava.
Verkostomainen, monen toimijan malli asukastuvan toiminta-alustalla
on ollut ratkaisu, jossa voidaan vähentää toimintakuluja, mutta tuotetaan hyvää asukastyötä hyvinvoinnin edistämiseksi.

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta katsoo lausunnossaan, että esitetyillä
toimenpiteillä on mahdollista luoda uudenlainen toimintakulttuuri ja yhteistyömuodot kaupungin ja kylätoimijoiden välille. Toimenpiteillä mahdollistetaan paikallinen elinvoiman lisääntyminen, järkiperäistetään eri palvelualueiden välistä yhteistyötä ja tuetaan Asukastupa- ja kylätalotoiminnan kehittämissuunnitelman tavoitteita.
Kuopion Tilakeskuksen näkemys kylätalojen tilanteesta:
Tilakeskuksen toimialana on kaupungin palvelualueiden tilatarpeiden täyttäminen vuokraamalla niille tarkoituksenmukaiset tilat ja järjestämällä niihin
kiinteistöpalvelut. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi tilakeskus solmii palvelualueiden kanssa sisäiset vuokrasopimukset. Sisäisessä vuokrassa korostuu
kaksi keskeistä periaatetta, jotka ovat
1. Kaikille kaupungin palvelutuotannossa tarvitsemille tiloille sisäinen vuokra lasketaan samoin periaattein, jolloin vuokran hinnoittelussa ei näy mitään ”arvottamista” eri toimijoiden kesken. Kaikki palvelutuotannon toimijat ovat samanarvoisia ja toiminnan arvottaminen ei saa näkyä määritellyissä vuokrissa.
2. Sisäinen vuokra näyttää oikeasti, mitä tilat ja rakennukset palveluineen
maksavat, kun tiloja käytetään kaupungin omassa palvelutuotannossa. Tilakustannusten rahoituksen tulee aidosti näkyä talousarviossa, jolloin voidaan arvioida miten paljon eri palveluihin kaupunki oikeasti panostaa rahaa ja kuinka paljon rahoilla saadaan oikeasti aikaan. Kaikilla tiloilla on
jokin kustannus ja kustannuksien kattamiseen tulee olla osoitettu riittävät
varat.
Kylätalojen tilakeskukselle aiheuttamat kustannukset kaupungin
omassa vuokrakäytössä:
Alla oleviin rakennuksiin ei kohdistu tällä hetkellä sisäisiä vuokrasopimuksia.
Ainoastaan Inkilänmäen Tätilän rakennukset ovat vuokrattu paikalliselle asukasyhdistykselle. Asukasyhdistykseltä peritty vuokra ei riitä kuin osaan ylläpitomenoista.
Mikäli alla mainituista rakennuksista solmittaisiin sisäiset vuokrasopimukset,
pystyisi tilakeskus investoimaan rakennusten korjauksiin ja ylläpitoon rakennusten käytettävyyden varmistavalla tasolla. Tämä mahdollistaisi pitkäjänteisen kehittämisen kylätalojen toiminnan osalta, kun yhdistysten ja seurojen
voimavarat eivät menisi rakennusten omistamiseen ja ylläpitoon.
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Vuositasolla sisäisistä vuokrasopimuksista tulisi palvelualueelle n. 137 000€
vuosivuokrakustannus. Mikäli kohteisiin ei solmita sisäisiä vuokrasopimuksia, on tilakeskus toimintasääntönsä mukaisesti velvoitettu myymään tai purkamaan rakennukset. Rakennuksista aiheutuvat ylläpitomenot ovat tällä hetkellä jo tilakeskuksen vastuulla. Ylläpitomenot ovat olleet noin 60 000€ vuodessa.
Poistot €/v
1 000
Niemisjärven kylätalo

€

Puutossalmen nuorisotalo €

2 250,00
9 070,00

Juankosken Seurantalo
€
Lamperilan monitoimitalo
€
Hermannitalo Karttula

€

Inkilänmäen Tätilä

€

3 200,00
1 900,00
1 000

Arvioitu korjaustarve
€/v
9 000,00
€
7 500,00
€
8 500,00
€
5 000,00
€
25 000,00
€
5 000,00
€

Ylläpito €/v
6 000,00
€
€

6 500,00
9 000,00

€
€
€
€

4 000,00
30 000,00
4 000,00

Vaikutusten arviointi

Liitteenä

Esitys

Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää korjata 10.10.2018 §
74:ssä antamaansa lausuntoa Tilakeskuksen täydennetyllä lausunnolla ja esittää edellä esitettyä täydennettyä lausuntoa kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle vastauksena valtuustoaloitteeseen kylätalolinjauksen
laatimisesta.

Liitteet
Päätösehdotus

2694/2018 Valtuustoaloite
2694/2018 Vaikutusten arviointi
Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä henkilöstö- ja hallintopäällikön esityksen.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Janne Hentunen, Kirsti Turunen ja Raija Heinonen poistuivat kokouksesta
klo 17.22 asian käsittelyn jälkeen.

Merkitään, että valtuustoaloitteen ensimmäisen allekirjoittaja on valtuutettu
Aleksi Eskelinen.
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Päätösehdotus

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

Päätös

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta esittää lisäksi täydennyksenä vastauksena valtuustoaloitteeseen, että: "Hyvinvointiryhmä laatii kaupungin hyvinvointitilojen hallinnointi- ja toimintamallin elokuun 2019 loppuun mennessä osana vuoden
2020 talousarvion valmistelua."

Liitteet

15
16

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

2694/2018 Valtuustoaloite
2694/2018 Vaikutusten arviointi

Kaupunginvaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja esittää lisäksi täydennyksenä vastauksena valtuustoaloitteeseen, että: "Hyvinvointiryhmä laatii kaupungin hyvinvointitilojen hallinnointi- ja toimintamallin elokuun 2019 loppuun mennessä osana vuoden
2020 talousarvion valmistelua."

Päätös

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

72 §
308 §

§ 108

23.10.2018
5.11.2018
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 tuote-
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taan yksilön, pariskunnan ja koko perheen terveyttä edistäviä palveluja. Ajanvaraus palveluihin tapahtuu joko puhelimen, sähköisen ajanvarauksen tai
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.
Liitteet
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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.

Kaupunginhallitus 5.11.2018 308 §
Päätösehdotus

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

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Liitteet
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Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

4080/2018 Valtuustoaloite

Kaupunginvaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.
Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.
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Kaupunginhallitus

326 §

19.11.2018

§ 109

Asianro 7643/01.00.00/2018

Valtuustoaloite / ohjelman laatiminen Kuopion kaupungin 60-vuotta täyttäneiden työntekijöiden työssäjaksamisen tukemiseksi
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 19.11.2018 326 §
Henkilöstöjohtaja Terttu Ruotsalainen
Työnantajapalvelu
Björn Cederberg ja 36 muuta valtuutettua tekivät kaupunginvaltuuston
17.9.2018 kokouksessa valtuustoaloitteen koskien ohjelman laatimista Kuopion kaupungin 60 vuotta täyttäneiden työntekijöiden työssäjaksamisen tukemiseksi.
Valtuustoaloitteessa todetaan, että Kuopion kaupungin palveluksessa oli
31.12.2017 yhteensä 676 kuusikymmentä vuotta täyttäneitä työntekijöitä. Tämä on 9,5 % koko henkilöstöstä. Ikä kartuttaa kokemusta, mutta samalla
myös erilaiset sairaudet ja vaivat yleistyvät. Nämä voivat lisätä sairaspoissaoloa työstä.
Valtuustoaloitteen mukaan korvaavan työn mallin käyttö vähentäisi sairauspoissaoloja niistä tapauksissa, jolloin työntekijä ei ole sairauden, vian tai
vamman vuoksi täysin työkyvytön. Lisäksi ikääntyvien työntekijöiden työssäjaksamista tukisi se, että kaupungilla olisi käytössään ohjelma tai malli ikääntyvien työntekijöiden työmäärän ja kuormituksen sovittamiseksi henkilökohtaisten voimavarojen mukaisiksi.
Valtuustoaloitteessa esitetään, että kaupunki 1) tarkentaa ns. korvaavan työn
mallin käyttöä kaikissa kaupungin organisaatioissa ja 2) laatii ohjelman/ mallin ikääntyvien työntekijöiden työssäjaksamisen tulemiseksi huomioimalla
henkilökohtaisia voimavaroja.
Kaupunginkanslia pyytää valtuustoaloitteen johdosta Työnantajapalvelun lausuntoa 30.11.2018 mennessä.
Työnantajapalvelun lausunto
Kuopion kaupungilla ei ole käytössä korvaavan työn mallia, mutta yksittäisiä
ratkaisuja on jo satunnaisesti tehty muutamilla työpaikoilla. Vuoden 2019 talousarvioesityksessä kiinnitetään huomiota työhyvinvointiin. Sen mukaan
tarkoituksena on valmistella tulevana vuonna käyttöönotettavaksi korvaavan
työn malli. Lähtökohtana on, että korvaavan työn malli koskee koko henkilökuntaa työntekijän iästä riippumatta. Mallin käyttöönottamisesta on käyty
myönteisessä hengessä ensivaiheen keskustelut 1.11.2018 henkilöstöjärjestöjen ja työsuojeluvaltuutettujen kanssa. Korvaavan työn mallin valmistelu aloitetaan Työnantajapalvelun johdolla jo kuluvan vuoden aikana.
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Työnantaja voi useille eri keinoilla tukea mm. ikääntyvien työntekijöiden
työssä jaksamista kuten esimerkiksi osa-aikatyöratkaisuilla, siirtämällä työntekijä hänelle soveltuvaan tehtävään, korvaavan työn järjestelyillä, hankkimalla asianmukaiset ergonomiset työvälineet ja työn tauottamisella. Myös esimiestyöllä, alaistaidoilla ja koko työyhteisön dynamiikalla on suuri merkitys
työntekijöiden työssä jaksamisessa. Työssäjaksamisen tukitoimet koskevat
kaikkia työntekijöitä iästä riippumatta. Kuopion kaupungilla on käytössä kaupunginhallituksen 7.5.2018 hyväksymä työkyvyn tuen toimintamalli, jossa korostetaan työkykyongelman varhaista havaitsemista, varhaista tukea ja puuttumista. Ohjeessa on tuotu esille myös erilaisia työhön paluun tukitoimia.
Erillisen ohjelman laatiminen ikääntyville työntekijöille ei ole välttämättä tarkoituksenmukaista, koska jokaisella työntekijällä on erilaiset henkilökohtaiset
voimavarat työssä selviytymisessä, työssä jaksamisen tilanne ja tukitoimet arvioidaan erikseen yhdessä esimiehen sekä tarvittaessa työterveyshuollon lääkärin ja työntekijän kanssa pidettävässä ns. kolmikantaneuvottelussa. Erillisen ohjelman tarpeellisuutta voidaan arvioida vielä erikseen siinä yhteydessä,
kun valmistellaan korvaavan työn malli.

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

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 3100

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

Päätös

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.

Liitteet
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Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

7643/2018 Valtuustoaloite

Kaupunginvaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.
Päätös

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

81 §
337 §

§ 110

20.11.2018
26.11.2018
Asianro 4077/05.03.00/2018

Valtuustoaloite / puheterapiapalvelun saatavuus Kuopion kaupungissa
Päätöshistoria
Perusturva- ja terveyslautakunta 20.11.2018 81 §
Kristillisdemokraattinen valtuustoryhmän allekirjoittaneet valtuutetut ovat
tehneet valtuustoaloitteen puheterapiapalvelujen saatavuudesta Kuopion
kaupungissa. Valtuustoaloite on esityslistan liitteenä.
Valtuustoaloitteen tekijät esittävät, että Kuopion kaupungissa tulee laatia selvitys puheterapiapalvelun nykytilanteesta ja toteuttamissuunnitelma puheterapiapalvelun saattamisesta laadukkaalle tasolle sekä asiakkaiden että työntekijöiden näkökulmat huomioiden.
Vastaus valtuustoaloitteeseen
Taustaa ja nykytilannekuvaus:
Kuopion kaupungin terveydenhuollon palvelualueella, avohoidon palveluissa,
terveydenhoidon palveluissa järjestetään ja tuotetaan kuntalaisten puheterapiapalveluja. Puheterapia on osa lääkinnällistä kuntoutusta ja se on hoitotakuun piiriin kuuluvaa toimintaa. Puheterapiaan ohjaudutaan yleisimmin neuvolan terveydenhoitajan tai lääkärin lähetteellä tai varhaiskasvatuksen aloitteesta. Myös lasten vanhemmat ottavat itse yhteyttä puhelimitse puheterapeuttiin. Aikuisasiakkaat tarvitsevat lääkärin lähetteen tai he voivat ohjautua
palveluun myös fysioterapeutin tai toimintaterapeutin kautta.
Puheterapian perustehtävänä on tukea lapsen suotuisaa kehitystä vuorovaikutuksen, kommunikaation ja syömisen taidoissa sekä parantaa toimintakykyä
arjessa yhdessä lapsen lähiympäristön kanssa toimien. Aikuisasiakkaiden terapiassa perustehtävänä on parantaa ja ylläpitää kuntoutujan toimintakykyä
kommunikaatioon, ääneen ja nielemiseen liittyvissä asioissa sekä edistää hänen itsenäistä suoriutumistaan päivittäisissä toiminnoissa tarpeen mukaan
yhdessä kuntoutujan lähiympäristön kanssa. Puheterapia on kommunikoinnin, kielen, puheen ja äänen häiriöiden tutkimista, hoitoa ja kuntoutusta.
Puheterapeutti on yliopistosta logopedian koulutusohjelmasta valmistunut filosofian maisteri, joka on sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston
(Valvira) laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö. Puheterapeutti arvioi
ja kuntouttaa kommunikaation, kielen, puheen, äänen, nielemisen ja syömisen häiriöitä sekä toimii alansa asiantuntijana palvelualuerajat ylittäen antaen
koulutusta ja kehittämis- ja konsultaatiopalvelua (esimerkiksi puhelinkonsultaatiopalvelu, Pienen lapsen sensomotorinen kehitys -koulutus, toiminta varhaisen tuen koordinaattorina). Puheterapeutti vastaa puheterapiapalvelun ar-
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vioinnista ja kehittämisestä ottaen huomioon työtä ohjaavat ammattieettiset
säännöt.
Kuopion kaupungissa on kaikkiaan 10 puheterapeutin tehtävää, joista tällä
hetkellä on toistaiseksi voimassa olevilla työsuhteella täytetty 6. Kymmenestä
tehtävästä neljä on avoinna, joihin ei ole useista rekrytointiyrityksistä huolimatta saatu tekijöitä. Neljä avointa tehtävää pyritään saada täytettyä mahdollisimman pian. Puheterapian palkkaus (1.5.2018 alkaen): 2909,55 eur (tva1),
3053,20 eur (tva2) ja 3196,86 eur (tva3). Puheterapeuteille maksetaan rekrytointilisä (250 eur/ kk/puheterapeutti), josta on henkilöstö- ja hallintopäällikön päätös (120§/2017).
Puheterapiapalvelujen tehtävien täyttämisessä ja etenkin rekrytoinnissa on
viime aikoina ollut merkittäviä haasteita, sillä tehtäviin ei ole ollut hakijoita.
Syitä tähän ovat olleet puheterapeuttien hakeutuminen muiden työnantajien
palvelukseen sekä vähäinen puheterapeutiksi valmistuvien määrä.
Puheterapeuttien rekrytoinnissa on ollut haasteita myös muissa kunnissa, joten rekrytointihaaste on valtakunnallinen ilmiö. Kuopion kaupungin palvelukseen on kuitenkin onnistuttu löytämään lähiaikoina 3 uutta, vasta valmistunutta puheterapeuttia. Rekrytointia ovat edesauttaneet muun muassa puheterapeutti-opiskelijoiden loppuvaiheen opintoihin kuuluvat 4 kuukauden mittaiset syventävät harjoittelut, jotka puheterapia-opiskelijat ovat suorittaneet
Kuopion puheterapian tiimissä, ja jonka jälkeen he ovat todenneet Kuopion
kaupungin hyväksi työnantajaksi, jossa on monipuolinen työnkuva ja hyvä
tiimi, ja sitä myötä hakeutuneet omaehtoisesti Kuopion kaupungin palvelukseen töihin.
Rekrytointiin on viime aikoina panostettu ja kiinnitetty erityistä huomiota
osallistumalla muun muassa vuoden 2017 aikana Oulun yliopiston järjestämille opiskelijoille ja työnantajille suunnatuille rekrytointimessuille. Myös
avoinna olevien tehtävien hakuilmoituksen tekstisisältöihin on kiinnitetty
huomiota positiivisen markkinoinnin keinoin ja niissä on mainittu, että työn
tukena on osaava, hyvin toimiva työyhteisö, ja että tehtävän aloitukseen kuuluu perehdytys sekä mahdollisuus täydennyskoulutukseen sekä työnohjaukseen. Lisäksi hakuilmoituksissa on mainittu, että hakijoita odottaa mielenkiintoinen ja monipuolinen työ osaavassa puheterapiatiimissä perusterveydenhuollon tehtävissä, ja että asiakkaiden lähiyhteisöjen kanssa työskennellään yhdessä.
Kaupungin oman toiminnan lisäksi puheterapiaa on jouduttu ostamaan yksityisiltä palveluntuottajilta ostopalveluna. Terveydenhoidon palveluissa lasten
ja nuorten lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluihin on talousarviossa
2018 varattu rahaa yhteensä 145 000 eur, joista puheterapian osuudeksi on
arvioitu 60 000 euroa. Ostopalvelujen määrärahan riittävyyttä arvioidaan
kuukausittain Efector-sovelluksella. Lasten ja nuorten lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalvelujen yhteistoteuma 2018 on 93% (tilannetieto 28.9.2018).
Syksyllä 2018 ulkopuolisia ostoja on ollut aiempaa enemmän, koska yksityispuolella on ollut palveluntarjoajia huomattavasti aiempaa enemmän, jolloin
myös puheterapiaostopalveluja on voitu tehdä.
Puheterapian tutkimuksia jonottaa 30 asiakasta, puheterapiaa 41 asiakasta ja
ohjausta 25 asiakasta. Tauolla puheterapiasta on 44 asiakasta. Odotusaika
tutkimuksiin on noin 4kuukautta ja puheterapiaan 5 kuukautta. Uusia lähetteitä ja / tai yhteydenottoja oli syyskuussa 33 (tiedot kerätty 28.9.2018)

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

09/2018

43 (52)
110 §

10.12.2018

Osavuosikatsauksen 1-8/2018 mukaan puheterapiassa käyntimäärä oli 1807
ja palvelua käytti 525 asiakasta. Keskimäärin yhdellä puheterapeutilla oli
käyntejä 258 ja 75 asiakasta. Jotta uusia asiakkaita on pystytty ottamaan hoitotakuun puitteissa, on 1) tarkasteltu lähetekriteerejä, 2) arvioitu tarjottavan
puheterapiapalvelun määrää (puheterapia tarpeen arviointi, terapia ja ohjaus), 3) nopeutettu pienten puhumattomien hoitoon pääsyä aloittamalla
vanhempien ryhmät.
Kuopion viheralueilla palvelut on toteutettu seuraavasti: Maaningalla kaupungin omat puheterapeutit ovat tehneet arvioinnit, mutta terapiajaksot on
tuotettu ostopalveluna. Tämän on arvioitu toteutuneen hyvin. Juankoskella
kaupungin omat puheterapeutit on tehneet arvioinnit, ja tällä hetkellä 1 puheterapiajakso on tuotettu ostopalveluna. Juankoskella asiakasjonossa on tällä
hetkellä 2 terapiaa ja 1 arviointi. Jatkossa Juankoskelta on mahdollista käydä
Tuusniemen koululla puheterapia-arvioinnissa / puheterapiassa. Palvelu toteutetaan ostopalveluna Joensuusta yhdessä Tuusniemen kanssa. Sen sijaan
Karttulassa, Nilsiässä, Riistavedellä ja Vehmersalmella asuvat käyvät puheterapiassa Kuopion Kaartokatu 9 toimipisteessä. Ostopalveluiden saatavuus viheralueille vaihtelee suuresti.
Toteuttamissuunnitelma puheterapiapalvelun saattamisesta laadukkaalle tasolle sekä asiakkaiden että työntekijöiden näkökulmat huomioiden:
Puheterapeuttien, kuten kaikkien kaupungin työntekijöiden työhyvinvointiin
on kiinnitetty huomiota terveydenhoidon palveluissa laadituissa työhyvinvointi- sekä toimintasuunnitelmassa. Suunnitelmat tuotetaan ja niitä arvioidaan säännöllisesti yhdessä henkilöstön kanssa.
Puheterapeuttien rekrytointiin on kiinnitetty ja kiinnitetään jatkossakin erityistä huomiota, vaikka rekrytointiongelma on valtakunnallinen ilmiö. Kuopioon on hakeutunut uusia puheterapeutteja, mutta useat heistä eivät ole halunneet hakeutua Kuopion kaupungin palvelukseen töihin. Syynä tähän ovat
olleet pääosin huono palkkaus. Parhaillaan pyritään täyttämään 4 avoinna
olevaa puheterapeutin tehtävää. Tehtävien hakuilmoitukset julkaistaan yksitellen, koska hakijoita ei ole ollut. Vaikka Kuopion kaupungin kaikki 10 puheterapeutin toimea saataisiin täytettyä, on puheterapiapalveluita edelleen saatavilla liian vähän väestömäärään suhteutettuna.
Kuopion puheterapeuttien palkkaus on jäänyt jälkeen muiden työnantajien
palkoista. Selvityksemme mukaan esimerkiksi KYS on nostanut puheterapeuttien tehtäväkohtaisen palkan 4139.38 euroon (3495 eurosta), jonka myötä he
saivat täytettyä kaksi pitkään avoinna ollutta puheterapeutin tehtävää sekä
yhden sijaisuuden. Rekrytoinnin helpottamiseksi tulisi palkkaus saada kilpailukykyiseksi. Nykyistä palkkausta tullaan jatkossakin tukemaan määräaikaisella rekrytointilisällä ja vuoden 2019 aikana järjestelyvaraerällä.
Puheterapeuttien työn vaativuus on huomattavasti lisääntynyt mm. monikielisten osuus on kasvanut ja puheterapiajaksoja on jouduttu lyhentämään. Lisäksi kielen pulmat yleistyvät ja tuen tarvitsijoita on paljon. Tämän vuoksi ensisijaiset tukimuodot, kuten lapsiryhmäkuntoutusta tulee jatkossa hyödyntää.
Puheterapeuttien vuonna 2012 tehty työnvaativuuden arvio ei ole enää ajankohtainen, vaan se vaatisi uudelleen tarkastelua.
Pitkällä tähtäimellä ostopalveluiden runsas käyttö ja etenkään useiden eri
palveluntuottajien käyttö ei ole toivottavaa. Tämä voi johtaa laatupoik-
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keamiin. Sen sijaan puheterapeuttien kilpailukykyisellä palkkauksella saisimme oman puheterapiaresurssin riittävän suureksi, jolloin pystyisimme toteuttamaan puheterapian pääosin kaupungin omana työnä. Lisäksi kehittämistoiveemme on, että puheterapeuttien koulutusmääriä nostettaisiin valtakunnallisesti, ja että Itä-Suomen yliopistoon tulisi jatkossa puheterapeuttien
koulutusmahdollisuus.
Yhteenveto:
Hyvistä rekrytointiyrityksistä ja palkanlisistä huolimatta uusia puheterapeutteja ei ole saatu rekrytoitua. Puheterapeuttien vajetta on paikattu ostopalveluilla, mutta siltikään palvelut eivät ole lähelläkään toivottua tasoa. Ostopalveluiden käyttö näin suuressa määrin ei ole järkevää. Puheterapeuttien palkka ei
Kuopiossa vieläkään ole kilpailukykyinen lähikuntien, Kysterin tai KYSin
palkkojen kanssa.
Liitteet

4077-2018-1 Aloite 666110_1_1.pdf

Valmistelija
Pertti Lipponen
Terttu Hirvonen
Tiina Kangasaho
Hanna-Mari Tanninen
Niina Happonen
Hertta Ollikainen
Terttu Ruotsalainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 6271
puh. +358 44 718 6513
puh. +358 44 718 3100

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

Päätös

Merkittiin, että tämän asian käsittelyn alussa saapuivat kokoukseen kaupunginhallituksen varaedustaja Leila Savolainen klo 15.03, jäsen Esa Pitkänen klo
15.03 ja jäsen Hanna Nevala 15.06.
Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

09/2018

45 (52)
110 §

10.12.2018

Kaupunginhallitus 26.11.2018 337 §

Liitteet

4077/2018 Valtuustoaloite

Viiteaineisto
Päätösehdotus

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

Päätös

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.

Liitteet
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Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

4077/2018 Valtuustoaloite

Kaupunginvaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

09/2018

46 (52)
111 §

10.12.2018

Perusturva- ja terveyslautakunta
Kaupunginhallitus

82 §
338 §

§ 111

20.11.2018
26.11.2018
Asianro 7653/00.04.02/2018

Valtuustoaloite / puheterapeutin koulutuksen järjestämisen edesauttaminen Kuopioon
Päätöshistoria
Perusturva- ja terveyslautakunta 20.11.2018 82 §

Perussuomalainen kaupungin valtuutettu Minna Reijonen ja 30 muuta allekirjoittanutta ovat tehneet valtuustoaloitteen puheterapeuttien koulutuksen
järjestämisen edesauttamisesta Kuopiossa. Valtuustoaloite jaetaan esityslistan
liitteenä.
Valtuustoaloitteen tekijät esittävät, että Kuopio pyrkii edistämään aktiivisesti
puheterapeutin koulutuksen pikaista saamista Kuopioon.
Vastaus valtuustoaloitteeseen
Lähes koko Suomessa, mutta erityisesti Itä-Suomen alueella on ollut jo vuosia
pula puheterapeuteista. Myös Kuopion kaupungin on ollut jo usean vuoden
ajan vaikea saada rekrytoitua puheterapeutteja. Suomessa nykyiset puheterapeuttien koulutusmäärät yliopistoissa ovat liian pieniä tarpeeseen verrattuna.
Tulevaisuudessa Itä-Suomen yliopisto (Kuopion kampus) voisi tukea mahdollisuuksien mukaan puheterapiakoulutuksen valtakunnallista lisäämistä siten,
että puheterapeuttien koulutusohjelma tulisi Itä-Suomen yliopistoon. PohjoisSavosta sekä muualta lähialueelta löytyy puheterapeutteja asiantuntija luennoitsijoiksi yliopiston vakinaisen henkilökunnan lisäksi.
Vasta valmistuneet puheterapeutit jäävät useimmiten töihin opiskelupaikkakunnalle ja sen lähiympäristöön (Kangas 2011, Pro gradu). Mikäli puheterapeuttikoulutus tulisi Kuopioon, löytyy Kuopion ja lähiseudun terveyskeskuksista ja KYS:sta puheterapeutteja, jotka voivat ohjata opiskelijoiden sekä
orientoivaa että syventävää harjoittelua. Myös työuran alkaessa uuden työntekijän perehdytyksen järjestämiseksi on hyvät mahdollisuudet.
Puheterapiakoulutus kuuluu kuitenkin pääasiassa yliopistolaitoksen vastuulle
ja koulutuksen lisätarve valtakunnallisesti on ilmeinen. Kuopion kaupunki voi
omalta osaltaan olla tukemassa joko koulutuksen lisäämistä nykyisissä koulutuspaikoissa tai mikäli koulutuspaikkojen määrän lisääminen katsotaan perustelluksi, koulutuksen aloittamista Kuopion yliopistossa. Toimivalta asiassa
on kuitenkin yliopistolaitoksella ja kaupungilla ei ole tässä asiassa itsenäistä
päätösvaltaa.
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Liitteet

7653/2018 Valtuustoaloite

Viiteaineisto
Valmistelija
Pertti Lipponen
Terttu Hirvonen
Tiina Kangasaho
Hanna-Mari Tanninen
Niina Happonen
Hertta Ollikainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

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

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.
Terveydenhoidon palvelujen päällikkö Hanna-Mari Tanninen ja puheterapeutti Tiina Kangasaho poistuivat kokouksesta klo 15.40 tämän asian päätöksenteon jälkeen.

Kaupunginhallitus 26.11.2018 338 §

Liitteet

Päätösehdotus

7653/2018 Valtuustoaloite

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

Päätös

Keskustelun kuluessa jäsen Minna Reijonen esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Esitystä ei kannatettu, joten puheenjohtaja totesi esityksen rauenneeksi.

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto
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Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Liitteet
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7653/2018 Valtuustoaloite

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto
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§ 112

Asianro 10349/10.03.02.04/2018

Kokouksessa jätetty valtuustoaloite / Kuopion kaupungin talouden tasapainottaminen keventämällä kaupungin omistamien kiinteistöjen kiinteistökuluja

Valtuustoaloite 10.12.2018
Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kaupungin ja samalla myös sen palvelutarpeiden kasvaessa on Kuopion talouden tasapainottaminen osoittautunut yhä vaikeammaksi tehtäväksi. Kaupungin sisällä niukoista resursseista (rahoituksesta) kamppailevat kuntalaisille annettavat palvelut ja palveluun tarvittavat seinät. Tämä kamppailu on
ajassa kiihtynyt ja vaikuttaa siltä, että seinät ovat voitolla. Aina uuden palvelutarpeen ilmaantuessa alkaa rajallisia resursseja kuluttava tilojen suunnittelu
ja toteutus, jota seuraa pitkäaikainen pysyvä meno. Tämän jälkeen tulee vielä
itse palvelujen tuottamiseen tarvittava rahoitus.
Kuopion talous on kroonisesti epätasapainossa ikärakenteen muuttuessa ja
palveluntarpeen kasvaessa. Seiniin menee joka vuosi enemmän ja vähemmän
jää palvelujen rahoittamiseen. Kunnan ensisijainen tehtävä on tarjota laadukkaita palveluita asukkailleen. Seinät ja kiinteistöjen omistaminen omaavat
kunnan kannalta ainoastaan välinearvon palvelujen tuottamisessa.
Ongelmaan on löydettävissä poliittisia ratkaisuja. Yksi keino on kasvattaa tuloja, eli nostaa veroja ja muita maksuja. Tämän kolikon kääntöpuoli on kansalaisten vastustus sekä kaupungin yleisen veto-ja pitovoiman rapautuminen.
Toinen vaihtoehto on investointien lykkääminen. Tämä on harvoin taloudellisesti järkevää, sillä välttämättömien investointien lykkääminen aiheuttaa ketjureaktion muiden tulevien investointien osalta ja saattaa huonoimmillaan
johtaa tulevaisuudessa kustannusten nousuun.
On myös mahdollista edelleen tehostaa olevaa toimintaa ja karsia/säästää
palveluiden laadusta vähän sieltä ja täältä. Nämä toimet eivät ole pitkällä tähtäimellä kannattavia.
Kuopion uuden strategian mukaisesti meillä on lupa tehdä toisin. On myös
lupa ajatella toisin. Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää valtuustoaloitteenaan, että:
Kuopion kaupunki pikaisesti selvittää mahdollisuuksia keventää omistamiensa kiinteistöjen kaupungin taloudelle aiheutuvaa poisto- ja ylläpitokuormaa.
On selvitettävä, onko mahdollista esim. luopua joistakin kiinteistöistä hyvinkin halvalla ja päästä näin eroon kaupungin tulosta ja toimintaa rasittavista
kuluista, vaikka toiminta jatkuisikin samoissa tiloissa vuokralaisena.
Kuopion tilakeskus kirjaa vuosittain poistoja rakennuksista 17 miljoonan euron edestä. Kokoomuksen valtuustoryhmä haluaa tällä selvityksellä saada aikaan kiinteistökuluissa sellaisia säästöjä, joita voisimme tulevaisuudessa käyttää kasvavan palvelutarpeen rahoittamiseen ja tarjota kuntalaisille entistä
laadukkaampia palveluita.
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Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
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Liite K kuntalain mukainen valitusosoitus (kv) (105 - 106 §)
Liite K kuntalain mukainen valitusosoitus (kv)
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

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto
Muutoksenhakuohje
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−

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 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.

