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Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä
Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteko 17.1.2019.

Heikki Vienola
pöytäkirjanpitäjä
Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi
tehdä §:ien 1 – 3 ja 6 - 8 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.
Muutosta ei voi hakea valittamalla §:iin 4 ja 5 koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet §:ien 4 ja 5 osalta
liite A
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1§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus
Päätös

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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2§
Pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus

Päätös

Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Nelli Berg-Väänänen ja
Tiina Kaartinen.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti jäsenet Nelli Berg-Väänänen ja
Tiina Kaartinen.
Merkittiin, että varajäsen Pia Punkki saapui kokoukseen asiakohdan käsittelyn jälkeen.
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Perusturva- ja terveyslautakunta

90 §

§3

18.12.2018
Asianro 8854/10.03.02.02/2018

Pyörön palvelukortteli, hankesuunnitelman ja aiesopimuksen hyväksyminen
Päätöshistoria
Pyörön palvelukorttelin hankesuunnitelma
Perusturva- ja terveyslautakunta 18.12.2018 90 §
Kuntoutusjohtaja Mikko Tapio Korhonen
Vanhuspalvelujen tukipalvelut
Kuopion kaupungin kaupunginjohtajan johtoryhmä on päättänyt 10.4.2018
Pyörön palvelukorttelin hankesuunnittelun käynnistämisestä.
Pyörön palvelukorttelin suunnittelua ollaan käynnistämässä osana ikääntyvien asumispalvelujen kehittämistyötä. Suunnittelutyö pohjautuu vuonna
2013 hyväksyttyyn perusturvan ja terveydenhuollon palveluverkostojen kehittämisselvitykseen, jossa pitkän tähtäimen kehittämisen kohteena olivat asumispalvelut. Selvityksessä ennakoitiin tulevia, vuoteen 2030 saakka ulottuvia
asumispalvelujen paikkamääriä, palvelujen järjestämistapoja, palvelujen sijaintia sekä tilallisia perusteita asumispalveluiden järjestämiselle.
Palveluverkostojen kehittämisselvityksen mukaan ikääntyvien asumispalvelujen tarve tulee kasvamaan väestön nopean ikääntymisen myötä. Selvityksessä
asumispalvelujen järjestäminen esitetään toteutettavaksi ns. kampusalueille,
joista Pyörön alue on yksi suurimmista. Selvityksessä on todettu Pyörön alueelle tavoiteltavan yhteensä jopa 800 tuki- ja palveluasuntoa tai muuta esteetöntä asuntoa ikääntyvien kohderyhmälle.
Pyörön hanke on palveluverkostojen kehittämisselvityksen tavoitteiden ja vision mukainen. Arvioitu valmistumisaika on v. 2021-2022.
Investointi- ja rakennuskustannukset
Hankkeen investointi- ja rakennuskustannuksista vastaa Niiralan Kulma Oy.
Hankkeelle haetaan tehostetun palveluasumisen osalta avustusta tukiluokka 3
mukaisesti, jonka suuruus on 40 %. Ikäihmisille kohdennettujen, runsaasti
varusteltujen vuokra-asuntojen osalta haetaan avustusta tukiluokka 2 mukaisesti, suuruus 25 %.
ARA -rahoitteisena toteutettavaksi suunniteltu hanke on kustannustehokas
(omakustannusperiaatteen mukainen vuokran määritys, investointiavustus
erityisryhmien asunnoille, alv-vähennysoikeuden hyödyntäminen vuokrien
alentamiseksi palveluasuntojen osalta).
Kuopion kaupunki vuokraa tehostetun palveluasumisen tilat Niiralan Kulma
Oy:ltä pitkäaikaisella 20 vuoden määräaikaisella vuokrasopimuksella (välivuokrausmalli), mikä varmistaa hankkeen toteutumisen ja mahdollistaa arvonlisäverovähennyksen hyödyntämisen vuokrien alentamiseksi. Palveluasunnot jälleenvuokrataan edelleen asukkaille.
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Toiminnalliset kustannukset
Pyörön hankkeen tehostetun palveluasumisen paikat ovat korvaavia. Puijonlaakson palvelukeskuksen kiinteistöstä luopumisen yhteydessä hoivasta lakkautuu 78 asumispalvelupaikkaa (38 laitoshoidon paikkaa ja 40 lyhytaikaispaikkaa). Pyörön tehostetun palveluasumisen toiminnalliset kustannukset rahoitetaan Puijonlaakson palvelukeskuksesta vapautuvalla määrärahalla. Puijonlaakson palvelukeskuksesta lakkautettaville lyhytaikaispaikoille haetaan
korvaavaa ratkaisua Leväsen palvelukeskuksen kehittämisen yhteydessä.
Hanketyöryhmän esitys
Pyörön palvelukorttelin hanketyöryhmä esittää, että Petoselle, Pyörön keskustan alueelle rakennetaan asuinrakennus, johon sijoittuu tehostettua palveluasumista sekä ikäihmisille suunnattua vuokra-asumista. Niiralan Kulma Oy
toteuttaa asuinkerrostalohankkeen, johon sijoittuu 56 tehostetun palveluasumisen asuntoa sekä 13 pienasuntoa, jotka kohdistetaan ikäihmisille.
Kuopion kaupunki vuokraa tehostetun palveluasumisen tilat Niiralan Kulma
Oy:ltä pitkällä 20 vuoden määräaikaisella vuokrasopimuksella (välivuokrausmalli).
Ikäihmisille suunnatut hyvinvoinnin palvelut ovat muutoksessa, johtuen osin
myös SOTE-uudistuksesta. Näiden toimintojen toteuttaminen ja tilatarpeet
selvitetään Pyörön osalta erillisenä projektina myöhemmin.
Vaikutusten arviointi

Toteuttaa Ikäystävällinen Kuopio –ohjelman tavoitteita. Turvataan tavoitteiden mukainen vanhuspalvelujen palvelurakenne.

Esitys

Kuntoutusjohtaja Mikko Tapio Korhonen
Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy hanketyöryhmän esityksen ja esittää hankesuunnitelman edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Liitteet

Hankesuunnitelma_Pyörö 26_11_2018.pdf
Viite_1_tilaohjelma.pdf
Viite_2_viitesuunnitelmat.pdf
Viite_3_vanhusten asumispalvelujen palvelukuvaus.pdf

Viiteaineisto
Valmistelija
Kaija Kokkonen
Petri Koponen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 6407
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Päätösehdotus

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

Päätös

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.
Merkittiin, että asiakkuuspäällikkö Petri Koponen ja suunnitteluarkkitehti
Katja Lintunen poistuivat kokouksesta tämän asian päätöksenteon jälkeen klo
15.35.

Toimitilajohtaja Hannu Väänänen
Tilakeskuksen toimitilajohtaminen
Kuopion kaupunki ja Niiralan Kulma Oy ovat laatineet palveluasuntojen rakentamisesta ja maanvuokrauksesta aiesopimusluonnoksen. Kuopion kaupungin ja Niiralan Kulma Oy:n välille laaditaan maanvuokrasopimus ja Niiralan Kulma Oy rakentaa aiesopimusluonnoksessa yksilöidylle tontille asuinkerrostalon, josta kaupunki vuokraa aiesopimusluonnoksen ehtojen mukaisesti
56 tehostetun palveluasumisen asuntoa.
Pyörön palvelukortteli -hanke on esitelty kaupunginhallituksen nimeämälle
Tilatyöryhmälle 17.9.2018.
Esitys

Esitän, että kaupunginhallitus
-

hyväksyy Pyörön palvelukorttelin hankesuunnitelman
hyväksyy Kuopion kaupungin ja Niiralan Kulma Oy:n välisen aiesopimuksen
valtuuttaa Kuopion Tilakeskuksen toimitilajohtajan allekirjoittamaan
aiesopimus

Asiaa kokouksessa esittelevät Kuopion Tilakeskuksen hankesuunnitteluarkkitehti Katja Lintunen ja asiakkuuspäällikkö Petri Koponen sekä tilahallintapäällikkö Mikko Lankinen.

Liitteet

1
2
3
4
5

8854/2018 Hankesuunnitelma
8854/2018 Aiesopimusluonnos 7.1.2019
8854/2018 Viite 1 tilaohjelma
8854/2018 Viite 2 viitesuunnitelmat
8854/2018 Viite 3 vanhusten asumispalvelujen palvelukuvaus

Valmistelija
Petri Koponen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 5244
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Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus hyväksyy toimitilajohtajan esityksen.

Päätös

Hankesuunnitteluarkkitehti Katja Lintunen, asiakkuuspäällikkö Petri Koponen, tilahallintapäällikkö Mikko Lankinen ja toimitilajohtaja Hannu Väänänen olivat kokouksessa kuultavina asiakohdassa. He poistuivat kokouksesta
kuulemisen jälkeen.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.
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Omistajaohjausjaosto

77 §

§4

17.12.2018
Asianro 10358/10.03.02.04/2018

Kevama Oy:n konkurssin jako-osuuden käsittely ja ostotarjous vuokraoikeudesta rakennuksineen
Päätöshistoria
Omistajaohjausjaosto 17.12.2018 77 §

Kevama Oy on asetettu konkurssiin 4.4.2018. Konkurssipesän varoihin sisältyy mm. Kevama Oy:n tytäryhtiön KSH Kiinteistö Oy:n osakekanta. Kiinteistöosakeyhtiö omistaa kaupungin vuokratontilla 297-9-17-3 olevat teollisuusrakennukset, jotka olivat vuokrattuna Kevama Oy:lle. Kyseessä on toimistoteollisuusrakennus, jonka kokonaisala on 2 577 m2. Lisäksi tontilla sijaitsee
muita rakennuksia mm. jätekatos ja kontti. Rakennukset ovat valmistuneet
vuosina 1973 ja 1977. Tontin pinta-ala on n 6 622 m2 ja maanvuokrasopimus
on voimassa 31.3.2033 saakka.
Konkurssipesä on yrittänyt myydä KSH Kiinteistö Oy:n osakekantaa, mutta
myynti ei ole onnistunut. Kuopion kaupungin omistajaohjausjaosto on käynyt
keskusteluja Kevama Oy:n konkurssin jatkotoimenpiteistä kokouksissaan
23.4.2018 ja 27.6.2018. Kevama Oy:n kohdalla kaupungin turvauduttua pitkään jatkuneen tappiollisen toiminnan katkaisuun konkurssimenettelyllä, on
keskusteluissa periaatteena ollut, että kaupungin ulkopuoliset velkojat saisivat
konkurssipesästä omat saatavansa mahdollisimman suurelta osin. Kuopion
kaupunki on konkurssipesän suurin velkoja. Kaupungin saatavat, jotka muodostuvat takausvastuun maksamisesta, ovat n. 900.000 euroa. Pesän kokonaisvelat ovat noin 1,4 miljoonaa euroa.
Kiinteistöosakeyhtiön osakekannan myynnin haasteellisuuden sekä muiden
velkojien kuin kaupungin saatavien turvaamisen vuoksi konkurssipesä ja
Kuopion kaupunki ovat neuvotelleet mahdollisuudesta, että rakennukset siirtyisivät kaupungin omistukseen. Kiinteistöosakeyhtiön osakekannan ostaminen ei ole kaupungin intressissä. Kiinteistöosakeyhtiön selvitystilaan asettamisen ja yhtiön purkamisen myötä kaupan kohteeksi tulisi vuokraoikeus rakennuksineen, jolloin vuokraoikeuden ja rakennuksen hankkiminen kaupungin omistukseen mahdollistaisi alueen joustavan kehittämisen kaavoituksen
avulla.
Neuvottelut sekä kohteesta laadittu arviokirja ovat johtaneet siihen, että kaupunki ostaisi vuokraoikeuden rakennuksineen 550.000 euron kauppahinnalla
ja samalla kaupunki luopuisi valvomastaan saatavasta siltä osin kun saatavan
määrä ylittää pesän kaikkien massavelkojen kattamisen ja muille konkurssivelkojille tulevan 99,99 % suuruisen jako-osuuden tilittämisen jälkeen konkurssipesään jäävien varojen määrän. Kuopion kaupunki luopuisi tällöin konkurssisaatavastaan niin, että muut velkojat saavat käytännössä täyden suorituksen konkurssisaatavalleen kaikkien pesän kulujen kattamisen jälkeen ja
kaupunki saisi jako-osuutena loput pesän tilitettäväksi tulevista varoista.
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Vaikutusten arviointi

Esitys on ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan neutraali.

Valmistelija
Pauliina Pietikäinen
Vesa Toivanen
Heikki Vienola
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 2161
puh. +358 44 718 2041
puh. +358 44 718 2021

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Omistajaohjausjaosto käy asiasta keskustelun ja päättää esittää kaupunginhallitukselle, että
1) Kuopion kaupunki tarjoutuu ostamaan KSH Kiinteistö Oy:n selvityspesästä
tontinvuokraoikeuden ja rakennuksen osoitteessa Itkonniemenkatu 65 (kiinteistötunnus 297-9-17-3) 550.000 euron kauppahinnalla;
2) Kuopion kaupunki luopuu valvomastaan saatavasta siltä osin kun saatavan
määrä ylittää pesän kaikkien massavelkojen kattamisen ja muille konkurssivelkojille tulevan 99,99 % suuruisen jako-osuuden tilittämisen jälkeen konkurssipesään jäävien varojen määrän.

Päätös

Omistajaohjausjaosto kävi asiasta keskustelun ja päätti esittää kaupunginhallitukselle, että
1) Kuopion kaupunki tarjoutuu ostamaan KSH Kiinteistö Oy:n selvityspesästä
tontinvuokraoikeuden ja rakennuksen osoitteessa Itkonniemenkatu 65 (kiinteistötunnus 297-9-17-3) 550.000 euron kauppahinnalla;
2) Kuopion kaupunki luopuu valvomastaan saatavasta siltä osin kun saatavan
määrä ylittää pesän kaikkien massavelkojen kattamisen ja muille konkurssivelkojille tulevan 99,99 % suuruisen jako-osuuden tilittämisen jälkeen konkurssipesään jäävien varojen määrän.
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1

10358/2018 Arviokirja

Pauliina Pietikäinen
Vesa Toivanen
Heikki Vienola

puh. +358 44 718 2161
puh. +358 44 718 2041
puh. +358 44 718 2021

Arviokirja on Kh:n asiakirjoissa.
Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus päättää, että
1) Kuopion kaupunki tarjoutuu ostamaan KSH Kiinteistö Oy:n selvityspesästä
tontinvuokraoikeuden ja rakennuksen osoitteessa Itkonniemenkatu 65 (kiinteistötunnus 297-9-17-3) 550.000 euron kauppahinnalla;
2) Kuopion kaupunki luopuu valvomastaan saatavasta siltä osin kuin saatavan
määrä ylittää pesän kaikkien massavelkojen kattamisen ja muille konkurssivelkojille tulevan 99,99 % suuruisen jako-osuuden tilittämisen jälkeen konkurssipesään jäävien varojen määrän.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.
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Keskusvaalilautakunta

6§

§5

29.11.2018
Asianro 9269/00.00.00.02/2018

Ennakkoäänestyspaikkojen määrääminen kevään 2019 vaaleissa
Päätöshistoria
Keskusvaalilautakunta 29.11.2018 6 §

Ennakkoäänestyksen ajankohta ja äänestystä koskevat säännökset
Eduskuntavaalien ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 3.–9.4.2019.
Europarlamenttivaalien ja mahdollisten maakuntavaalien (yhdistelmävaalit)
ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 15.–21.5.2019. Maakuntavaalien järjestämisestä saataneen varmuus syksyn 2018 aikana.
Vaalilain 9 §:n mukaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat mm. ne kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden lukumäärästä ja sijainnista kunnanhallitus
päättää ja joita on oltava, jollei erityisestä syystä muuta johdu, jokaisessa
kunnassa vähintään yksi.
Kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka on äänestystä varten avoinna kaikkina päivinä ennakkoäänestyksen ajanjaksona, jollei kunnanhallituksen päätöksellä erityisistä syistä toisin määrätä. Kunta voi puolestaan hankkia ennakkoäänestyksen toimittamisen kokonaan tai osittain luotettavalta ja tehtävään
sopivalta muulta organisaatiolta.
Ennakkoäänestyksestä kotimaan yleisessä äänestyspaikassa huolehtivat keskusvaalilautakunnan määräämät vaalitoimitsijat, joita tulee olla ennakkoäänestyspaikassa vähintään kaksi yhtä aikaa saapuvilla.
Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa
aikana, joka ei saa olla arkipäivisin ennen klo 8:aa eikä kello 20:n jälkeen eikä
lauantaisin ja sunnuntaisin ennen klo 9:ää eikä klo 18:n jälkeen.
Kunnan on merkittävä yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja koskevat
tiedot äänestyspaikkarekisteriin eduskuntavaalien osalta 25.1.2019
mennessä ja yhdistelmävaalien osalta 8.3.2019 mennessä.
Oikeusministeriön ohjeiden mukaan ennakkoäänestyspaikkoja tulee kunnassa
olla riittävästi suhteessa kunnan äänioikeutettujen määrään. Ministeriö suosittelee ennakkoäänestyspaikkojen sijoittamista sellaisiin paikkoihin, missä
äänestäjien muutoinkin tiedetään liikkuvan.
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Kunnan järjestämät yleiset ennakkoäänestyspaikat vuoden 2018 presidentinvaalissa
Presidentinvaalin ennakkoäänestys järjestettiin kaupungin toimesta kaupungintalolla, Puijonlaakson kirjastolla, yliopiston tiloissa (Studentia), kaupunginkirjastolla, Vehmersalmen kirjastolla, Riistaveden kirjastolla, Maaningan
kirjastolla, Mäntylän palvelutalolla, Petosen seurakuntatalolla, Matkuksen
kauppakeskuksessa, Päivärannan kauppakeskuksessa, Prisman kauppakeskuksessa, Kolmisopen kauppakeskuksessa, Juankosken virastotalolla ja Karttulan palvelupisteessä. Nilsiässä ennakkoäänestys järjestettiin aiempien vaalien mukaisesti virastotalolla, Palonurmen koululla, Siikajärven kyläkaupalla
ja Pajulahden koululla.
Ennakkoäänestyspaikkojen sijainti todettiin pääosin hyväksi ja toimivaksi.
Paikkojen lukumäärä on myös riittävä ja niiden ylläpito onnistui käytettävissä
olevalla henkilökunnalla. Vilkkaimmat äänestyspaikat olivat Prisman kauppakeskus (5905 äänestäjää) ja kaupungintalo (5848 äänestäjää).
Ennakkoäänestyksen järjestely kevään 2019 vaaleissa
Kunnalla on edellä mainituin tavoin mahdollisuus järjestää harkintansa mukaan ennakkoäänestys myös omana toimintana. Kaupungin järjestämissä ennakkoäänestyspaikoissa vaalitoimitsijoina ovat toimineet pääosin Itä-Suomen
yliopiston opiskelijat.
Ennakkoäänestys on tarkoitus järjestää pääosin edellisten vaalien tavoin. Äänestyspisteiden päivittäisiin aukioloaikoihin on tehty joitakin muutoksia äänestyksen sujuvuuden varmistamiseksi.
Juankoskella ennakkoäänestyspaikka esitetään siirrettäväksi kirjaston tiloihin. Aiemmin äänestyspaikana toiminut Juankosken virastotalo on nykyisin
seurakunnan käytössä.
Kirjastoihin sijoitettavat ennakkoäänestyspaikat olisivat pääosin auki kirjastojen normaalien aukioloaikojen mukaisesti ja myös viikonloppuna. Myös muissa ennakkoäänestyspaikoissa äänestys toimitettaisiin arkipäivisin ja viikonloppuna lukuun ottamatta yliopiston ennakkoäänestyspaikkaa, jossa äänestystä ei toimiteta viikonloppuna oppilaitoksen ollessa suljettuna sekä Nilsiässä
olevia ennakkoäänestyspaikkoja, joiden osalta noudatetaan aiempaa käytäntöä.
Todettakoon vielä, että liikuntarajoitteisella henkilöllä on mahdollisuus lain
mukaan äänestää ennakkoon kotonaan. Kotiäänestyksen toimittavat keskusvaalilautakunnan määräämät vaalitoimitsijat ja laitoksissa ennakkoäänestyksestä huolehtivat kaupunginhallituksen määräämät vaalitoimikunnat.
Kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat kevään 2019 vaaleissa olisivat siten
seuraavat:
Ennakkoäänestyspaikka

Päivä

Aukioloaika

1. Prisman kauppakeskus, Savilahdentie 10, 70700 Kuopio
3.–5.4

9–20

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

1/2019

15 (35)
5§

14.01.2019

6.-7.4
8.–9.4

10–18
9–20

15.–17.5
18.-19.5
20.–21.5

9–20
10–18
9–20

2. Kolmisopen kauppakeskus, Kolmisopentie 1-3, 70780 Kuopio
3.–5.4
6.-7.4
8.–9.4

12–20
10–18
12–20

15.–17.5
18.-19.5
20.–21.5

12–20
10–18
12–20

3. Päivärannan kauppakeskus, Päivärannantie 18, 70420 Kuopio
3.–5.4
6.-7.4
8.–9.4

12–20
10–18
12–20

15.–17.5
18.-19.5
20.–21.5

12–20
10–18
12–20

4. Matkuksen kauppakeskus, Matkuksentie 60, 70800 Kuopio
3.–5.4
6.-7.4
8.–9.4

12–20
12–18
12–20

15.–17.5
18.-19.5
20.–21.5

12–20
12–18
12–20

5. Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampus (Studentia-rakennus), Yliopistonranta 3, 70210 Kuopio
3.–5.4
8.–9.4

10–15
10–15

15.-17.5
20.-21.5

10-15
10-15

6. Vehmersalmen kirjasto, Vehmersalmenkatu 27, 71310 Vehmersalmi
3.4
4.–5.4
6.–7.4
8.4

13–19
9–15
10–15
13–19
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9.4

9–15

15.5
16.–17.5
18.–19.5
20.5
21.5

13–19
9–15
10–15
13–19
9–15

7. Riistaveden kirjasto, Vaarutie 1, 71160 Riistavesi
3.-5.4
6.–7.4
8.–9.4

10–16
10–15
13–19

15.-17.5
18.–19.5
20.–21.5

10–16
10–15
13–19

8. Puijonlaakson kirjasto, Mailatie 2, 70200 Kuopio
3.–4.4
5.4
6.–7.4
8.–9.4

13–19
10–16
10–15
13–19

15.–16.5
17.5
18.–19.5
20.–21.5

13–19
10–16
10–15
13–19

9. Kaupunginkirjasto, Maaherrankatu 12, 70100 Kuopio
3.–5.4
6.–7.4
8.–9.4

11–19
10–15
11–19

15.–17.5
18.–19.5
20.–21.5

11–19
10–15
11–19

10. Kuopion Vanhustenkotiyhdistys ry:n toimintakeskus Mäntylä, Untamonkatu 5, 70500 Kuopio
3.–5.4
6.–7.4
8.–9.4

14–18
10–14
14–18

15.–17.5
18.–19.5
20.–21.5

14–18
10–14
14–18
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11. Kaupungintalo, Tulliportinkatu 31, 70100 Kuopio
3.–5.4
6.-7.4
8.–9.4

9–20
10–18
9–20

15.–17.5
18.-19.5
20.–21.5

9–20
10–18
9–20

12. Petosen seurakuntatalo, Pyörönkaari 21, 70820 Kuopio
3.–5.4
6.–7.4
8.–9.4

10–15
10–14
10–15

15.–17.5
18.–19.5
20.–21.5

10–15
10–14
10–15

13. Karttulan palvelupiste, Kissakuusentie 6, 72100 Karttula
3.–5.4
6.–7.4
8.–9.4

11–15
10–15
11–17

15.–17.5
18.–19.5
20.–21.5

11–15
10–15
11–17

14. Nilsiän virastotalo, Nilsiäntie 78, 73300 Nilsiä
3.–5.4
6.–7.4
8.–9.4

11–17
10–15
11–17

15.–17.5
18.–19.5
20.–21.5

11–17
10–15
11–17

15. Palonurmen koulu, Palonurmentie 780, 73810 Palonurmi
3.4

9–11

15.5

9-11

16. Siikajärven kyläkauppa, Karintie 237, 73830 Siikajärvi
3.4

13–15

15.5

13-15
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17. Pajulahden koulu, Kortteisenmäentie 21, 73360 Pajulahti
4.4

16–18

16.5

16-18

18. Juankosken kirjasto, Juankoskentie 26, 73500 Juankoski
3.4
4.4
5.4
6.-7.4
8.4
9.4

10-16
12-19
10-16
10-15
12-19
10-16

15.5
16.5
17.5
18.-19.5
20.5
21.5

10-16
12-19
10-16
10-15
12-19
10-16

19. Maaningan kirjasto, Keskusraitti 3, 71750 Maaninka

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

3.4
4.4
5.4
6.–7.4
8.4
9.4

9–15
13-19
9-15
10–15
13-19
9-15

15.5
16.5
17.7
18.–19.5
20.5
21.5

9–15
13-19
9-15
10–15
13-19
9-15

puh. +358 44 718 2041

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Vesa Toivanen
Keskusvaalilautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kevään 2019 vaalien yleinen ennakkoäänestys Kuopion kaupungissa järjestetään edellä mainituin tavoin ja äänestyspaikkojen päivittäisiin aukioloaikoihin voidaan tehdä
vähäisiä muutoksia kansliatoimenpitein.
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Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

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

puh. +358 44 718 2041

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus hyväksyy keskusvaalilautakunnan esityksen.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.
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Kasvun ja oppimisen lautakunta
§6

94 §

18.12.2018
Asianro 4078/05.10.00/2018

Vastaus valtuustoaloitteeseen / subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen poistaminen
ja ryhmäkoon suhdeluvun palauttaminen aikaisempaan varhaiskasvatuksessa
Päätöshistoria
Kasvun ja oppimisen lautakunta 18.12.2018 94 §
Kasvatusjohtaja Juha Parkkisenniemi
Kasvun ja oppimisen tuen koordinointipalvelut
Kuopion vihreä valtuustoryhmä ja 28 allekirjoittajaa ovat jättäneet valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että Kuopion kaupunki palauttaa 1) kaikille yhtäläisen subjektiivisen päivähoito-oikeuden ja 2) ryhmäkoon suhdeluvun tasolle,
jolla se oli vuonna 2016.
Tausta
Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen ja ryhmäkoon suhdeluvun muutos otettiin Kuopiossa käyttöön elokuussa 2016 tapahtuneen lakimuutoksen mukaisesti. Samalla Kuopiossa muutettiin lapsille annettuja kertoimia Effica-päivähoitojärjestelmässä. Erityisesti muutettiin osa-aikaisille
lapsille annettavia kertoimia. Kertoimien muutoksilla Kuopion käytännöt saatiin lähemmäs valtakunnan keskimääräisiä kerroinkäytäntöjä. Tämä vaikutti
erityisesti pienten, alle 3-vuotiaiden ryhmiin, joissa lapsiluku pieneni. Yli 3vuotiaiden ryhmissä lapsiluku muuttui siten, että ryhmissä, joissa oli paljon
ns. sopimuslapsia, ryhmäkoko myös pieneni. Ryhmässä, jossa sopimuslapsia
ei juuri ollut, ryhmäkoko suureni, kun kutakin kasvattajaa kohti lisättiin kahdeksas lapsi.
Ryhmäkokoihin Kuopiossa vaikuttaa myös päiväkotikiinteistöihin liittyvät tekijät. Monessa ryhmätilassa ole ei voitu käytännössä suurentaa ryhmäkokoja,
koska tiloihin ei ole saanut sijoittaa enemmän ihmisiä, johtuen mm. ilmanvaihtoon liittyvistä tekijöistä.
Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaus otettiin Kuopiossa käyttöön
varhaiskasvatuslain (12 §, 4 mom.) mukaisesti - lapselle on järjestettävä varhaiskasvatusta kokopäiväisesti, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia taikka se on muutoin lapsen edun mukaista. Oikeutta varhaiskasvatukseen ei ole siis näissä tilanteissa lähdetty rajaamaan ja päivähoitopaikan on saanut hakemuksesta ilman erillisiä asiantuntijalausuntoja.
Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen poiston kustannukset
Mikäli valtuustoaloitteessa esitetyt muutokset tehtäisiin Kuopiossa, asialla
olisi luonnollisesti kustannusvaikutuksia. Subjektiivisen päivähoidon rajauk-
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sen poiston osalta laskelma osoittaa, että kustannusvaikutus olisi n. 1,1 miljoonaa euroa kasvua. Laskelmassa on arvioitu, että puolet tällä hetkellä osapäivähoidossa olevista lapsista siirtyisi kokopäivähoitoon. Kustannusarvio
luonnollisesti kasvaa, mikäli suurempi joukko osa-aikaisista lapsista siirtyisi
kokopäivähoitoon. Esitettyihin kustannusvaikutuksiin on laskettu tilakustannukset vuoden 2017 keskimääräisen toteutuman mukaisesti €/lapsi.
Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen poisto
Päiväkotihoito ja perhepäivähoito
Nykytilanne (rajauksen piirissä olevat lapset)
Lapsim.
Kust./v
Osapäivähoidossa olevat lapset
430
3 102 773
Rajaus poistuu, puolet osapäivähoidossa olevista siirtyy kokopäivähoitoon
Lapsim.
Kust./v
Osapäivähoidossa olevat lapset
215
1 551 386
Kokopäivähoidossa olevat lapset
215
2 711 330
Maksutulojen lisäys
-100 601
Kokonaisvaikutus
1 059 344
Kustannustason muutos 2018-2019
2,37 %
27 491
Kustannusvaikutus yhteensä
1 086 834
Ryhmäkoon palauttamisen kustannukset
Ryhmäkoon suhdeluvun palauttaminen v. 2016 tasolle tarkoittaisi laskennallisesti n. 3, 3 miljoonan euron kasvua. Hinta muodostuu laskennallisesti siitä,
että henkilöstömäärä kasvaisi nykytilanteeseen verrattuna 44 htv: llä. Lisäksi
tarvittaisiin lisää tiloja uusille ryhmille, koska ryhmien sekä henkilöstön määrä kasvaisi.
Ryhmäkoon suhdeluvun palauttaminen päiväkotihoidossa
Oletuksena, että 25 % lapsista sopii nykyisiin ryhmiin
Henkilöstömäärän muutos
Palkkakustannusten muutos yht./v
Palkkakustannusten muutos 2018-2019
2,37 %
Sivukulut
20,85 %
Henkilöstömenojen lisäys/v (2019 tasossa)
Huoneistomenojen lisäys/v (kaikille lisäryhmille uutta
vuokratilaa)
Kustannusten lisäys yhteensä/v

44
1 302 425
30 867
277 991
1 611 283
1 670 000
3 281 283

Johtopäätökset
Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen poistamista voidaan perustella
sillä, että suurempi joukko lapsia saisi oppimisen valmiuksia varhaiskasvatuksessa ennen kouluikää. Erityisesti taloudellisesti ja sosiaalisesti heikoimmassa
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asemassa olevien lasten, jotka ovat mahdollisesti rajauksesta johtuen poissa
varhaiskasvatuksesta, pääsisivät varhaiskasvatuksen piiriin. Toisaalta lain
mukaan varhaiskasvatusta mahdollistetaan maksimissaan 20 tuntia kaikille
lapsille jo nykyisin.
Vertailukaupungeista mm. Vantaa ja Lahti poistivat rajauksen elokuun alussa
2018. Jyväskylä on poistamassa rajauksen v. 2019 alusta. Oulussa ja Joensuussa asia on ensi vuoden osalta esillä päätöksenteossa parhaillaan. Muista
suurista kaupungeista Helsinki, Espoo, Tampere ja Turku eivät ottaneet rajausta lain mukaan käyttöön v. 2016.
Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on
mm. (3 §: n 4 mom.) varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja
turvallinen varhaiskasvatusympäristö. Lisäksi tavoitteena on tunnistaa lapsen
yksilöllisen tuen tarve ja järjestää tarkoituksenmukaista tukea varhaiskasvatuksessa tarpeen ilmettyä tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä (3§: n 7
mom.).
Ryhmäkoon suhdeluvun pienentämisellä olisi vaikutusta päiväkotiryhmien
rauhallisuuteen ja turvallisuuteen. Mitä vähemmän tiloissa on lapsia, niin sitä
vähemmän on yleensä myös melua. Ryhmäkoon pienentäminen antaisi myös
mahdollisuuden huomioida lapset nykyistä yksilöllisemmin. Pienemmistä
ryhmistä hyötyvät eniten erityistä tukea saavat lapset. Edellä mainituista syistä johtuen ryhmäkoon pienenemisellä voisi olla positiivinen vaikutus myös
työntekijöiden työssäjaksamiseen.
Yhteenvetona voimme Kuopion varhaiskasvatuspalveluissa todeta, että valtuustoaloitteen esitykset vaikuttaisivat positiivisesti varhaiskasvatuksen laatuun ja rajauksen poistolla olisi positiivinen vaikutus koulutuksellisen tasaarvon näkökulmasta.
Kuopiossa on pystytty myös omilla toimilla vaikuttamaan positiivisesti varhaiskasvatuksen tarjontaan ja laatuun. Ryhmäkoot eivät kasvaneet kaikilta
osin, samanaikaisesta kerroinkäytännön muutoksesta johtuen ja päivähoitooikeuden rajausta on sovellettu lainsäädännön mukaisesti. Vuosittain toistettavan asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan kaupungin varhaiskasvatuspalvelut
ovat saaneet kiitettävää palautetta asiakkailta. Vuoden 2016 muutoksilla ei ole
ollut merkittävää negatiivista vaikutusta palvelun laatuun asiakastyytyväisyyden näkökulmasta.
Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen poisto koskisi teoreettisesti nykytilanteeseen verrattuna n. 430 lasta. Ryhmäkoon pienentämisen vaikutus
olisi suhteessa nykytilanteeseen n. 15 uutta lapsiryhmää. Tämä sillä oletuksella, että lapsista 25 % sopisi nykyisiin ryhmiin.
Kokonaiskustannusvaikutus näillä valtuustoaloitteessa esitetyillä toimilla olisi
laskennallisesti 4,4 miljoonaa euroa; subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen poisto n. 1,1 M€ ja ryhmäkoon suhdeluvun palauttaminen päivähoitoon n. 3,3, M€.
Kuopion kaupungin päiväkotien tilojen näkökulmasta aloitteen mukainen
toiminta toisi painetta tilainvestointeihin. Varautuminen lisätilainvestointeihin tulisi tehdä ennen kuin palveluiden piiriin tulisi lisää lapsia.
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Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta päättää antaa edellä esitetyn lausunnon vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Liitteet

4078/2018 Valtuustoaloite / Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen poistaminen ja ryhmäkoon suhdeluvun palauttaminen aikaisempaan varhaiskasvatuksessa

Valmistelija
Juha Parkkisenniemi
Raija Heinonen
Timo Mononen
Tuula Nuotio
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 4008
puh. +358 44 718 4221
puh. +358 44 718 4097
puh. +358 44 718 6134

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä kasvatusjohtajan esityksen.

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Jäsen Meriranta ehdotti lausunnon täydentämistä, mutta ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. Esittelijän ehdotus tuli lautakunnan päätökseksi.

Liitteet
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Valmistelija
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 4008
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Päätösehdotus

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

Päätös

Keskustelun kuluessa jäsen Erkki Virtanen esitti jäsen Jaakko Kosusen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu palautusehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka
ovat asian käsittelyn jatkamisen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat jäsen Erkki Virtasen tekemän palautusehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Nimenhuutoäänestyksellä suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 jaa-ääntä
(Kivelä, Punkki, Savolainen ja Tolppanen) ja 6 ei-ääntä (Meriranta, BergVäänänen, Kaartinen, Kosunen, Virtanen ja Willman), joten kaupunginhallitus on päättänyt palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.
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§7

Asianro 8622/11.03.00/2018

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Kuopion kaupungin toimenpiteet ilmastonmuutoksen torjuntaan ja ilmastopoliittisen ohjelman päivittäminen
Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen
Alueellinen ympäristönsuojelu
Kuopion kaupungin valtuustoryhmät ovat jättäneet 23.10.2018 valtuustoaloitteen Kuopion kaupungin toimenpiteistä ilmastonmuutoksen torjuntaan
ja ilmastopoliittisen ohjelman päivittämiseen. Valtuustoaloitteessa tuodaan
esille huoli ilmaston lämpenemisestä ja YK:n ilmastopaneeli IPCC:n
8.10.2018 julkaiseman raportin tuloksista, joiden perusteella lämpeneminen tulee aiheuttamaan pahimmassa tapauksessa mittavaa taloudellista
vahinkoa, ruoantuotannon vaikeutumista ja juomaveden vähenemistä.
Tämän seurauksena kansainvaellusten ja konfliktien määrä voisi lisääntyä.
Lisäksi Suomessa sään ääri-ilmiöiden on arvioitu lisääntyvän.
Ilmastopoliittisen ohjelman päivittämisen lisäksi valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että kaupungin eri palvelualueet, liikelaitokset ja yhtiöt laativat kukin käytännön toimia sisältävän strategian ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja, että kaikissa yksiköissä laaditaan vuosittain toimintasuunnitelma siitä, mitä kukin yksikkö tekee käytännössä.
Tausta
Kuopion ilmastopoliittinen ohjelma 2009-2020 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.4.2009. Ohjelmassa asetettu visio vuodelle 2020 on ”Kuopiossa kaikki ovat omalta osaltaan vähentäneet kasvihuonekaasupäästöjä
ja varautuneet ilmaston muuttumiseen”.
Visio toteuttamiseksi asetetut päämäärät ovat:
 Kasvihuonekaasupäästöt Kuopiossa ovat vähentyneet vähintään 40 %
vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä.
 Kaupungin omien toimintojen energiankäyttö vuonna 2016 on vähentynyt vähintään 9 % vuoden 2005 tasoon verrattuna.
 Liikenteestä ja liikkumisesta aiheutuneet kasvihuonepäästöt ovat vähentyneet. Kevyt ja joukkoliikenne ovat houkuttelevia liikkumismuotoja.
 Uusiutuvan energian osuutta energiantuotannossa on lisätty.
 Ilmastonmuutoksen vaikutukset Kuopion kaupungin toimintoihin on
tunnistettu ja niihin on varauduttu.
 Kaikki ovat tietoisia valintojensa ja toimiensa vaikutuksista energiankulutukseen.
Päätavoite eli kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 40 % vuoden
1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä näyttää toteutuvan. Kuopion asukaskohtaiset kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet vuoden 1990 tasosta noin 41 % vuoden 2016 loppuun mennessä. Eniten tähän ovat vaikuttaneet fossiilisten polttoaineiden käytön väheneminen ja puuperäisten
polttoaineiden käytön kasvu Kuopion Energia Oy:n Haapaniemen voimalai-
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toksella sekä Mondi Powerflute Oy:n Sorsasalon tuotantolaitoksilla. Päästöjen laskuun on vaikuttanut merkittävästi myös raskaan teollisuuden väheneminen.
Kuopion kasvihuonekaasujen päästöt vuonna 2016 olivat yhteensä
748 kt CO2-ekv (hiilidioksidiekvivalenttia*). Päästöistä 28 % aiheutui tieliikenteestä, 19 % kaukolämmityksestä, 14 % maataloudesta, 6 % erillislämmityksestä ja 2 % jätehuollosta. 15 % päästöistä aiheutui teollisuudesta ja työkoneista sekä 3 % teollisuuden sähkönkulutuksesta. Kuluttajien
sähkönkulutuksen osuus oli 10 % ja sähkölämmityksen osuus 3 %.
Kuopion maankäyttösektorin eli maaperän ja puuston nielut on laskettu
vuosina 2006, 2008, 2010, 2012 ja 2014. Maaperän vaikutus maankäyttösektorin päästöihin ja nieluihin on pieni. Puuston kasvihuonekaasutase
vaihtelee kasvun ja hakkuiden mukaan. Puuston on toiminut hiilen nieluna
Kuopiossa vuosittain vuodesta 2008 lähtien. Maankäyttösektori oli noin
1500 kt CO2-ekv nielu vuonna 2014, eli lähes kaksi kertaa suurempi kuin
vuoden 2014 kasvihuonekaasupäästöt Kuopion alueella.
Energiatehokkuus kaupungin omissa toiminnoissa on parantunut yli 10 %
vuosina 2005-2016 ja näin ollen Kuopion kaupunki on täyttänyt myös kunta-alan energiatehokkuussopimuksien 2008-2016 päätavoitteen. Kuopio
liittyi 14.10.2016 uuteen kunta-alan energiatehokkuussopimukseen vuosille 2017-2025, jossa sitoudutaan tehostamaan energiankäyttöä 7,5 % kyseisellä aikavälillä. Energiatehokkuuden toimintasuunnitelmaa 2017-2025
päivitetään vuosittain toteutuneiden ja uusien toimenpiteiden osalta.
Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä ei ole onnistuttu
Kuopiossa eikä valtakunnallisesti. Kuopiossa liikenteen kasvihuonekaasupäästöt ovat pysyneet lähes ennallaan tai laskeneet hieman vuosina 19902015 ja kääntyneet taas nousuun vuosina 2016 ja 2017. Vaikka Kuopiossa
joukkoliikenteen suosio ja käyttäjämäärät ovat nousseet viime vuosina
paljon ja kävelyn sekä pyöräilyn edistämiseen on kiinnitetty huomiota yhä
enemmän, liikennemäärät ovat kasvaneet. Eniten liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen kasvuun on vaikuttanut valtatie 5:n liikennemäärän kasvu.
Kuopion sitoumukset ja ohjelmat 2018
Kuopio on liittynyt vuonna 2016 resurssiviisaiden edelläkävijäkuntien FISU-verkostoon (Finnish sustainable communities), joka tavoittelee hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen
2050 mennessä. Resurssiviisaat kunnat pyrkivät vahvistamaan aluetaloutta ja työllisyyttä, luomaan yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä parantamaan asukkaiden hyvinvointia samalla kun ympäristön tila kohenee.
Tavoitteisiin pääsemiseksi kaupunki on yhdessä sidosryhmien kanssa laatinut resurssiviisausohjelman, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi joulukuussa 2017. Resurssiviisaus on nostettu myös yhdeksi kaupungin strategian päätavoitteeksi. Resurssiviisausohjelmassa visiot vuodelle 2050, tavoitteet vuodelle 2030 ja toimenpiteet on jaoteltu kuuteen teemakaistaan:
1. Energian tuotanto ja kulutus, 2. Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne, 3.
Kulutus ja materiaalikierrot, 4. Ruoantuotanto ja –kulutus, 5. Veden käyttö
ja luonnonvedet ja 6. Hyvinvointia luonnosta.
Kuopio on mukana myös Circwaste – Kiertotalouden edelläkävijäkunnat
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-verkostossa, jossa 10 kaupunkia on sitoutunut valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseen. Tavoitteena on saada materiaalit
kiertoon mahdollisimman kattavasti ja parantaa yhdyskunta- ja rakennusjätteiden hyödyntämismahdollisuuksia.
Ilmastopoliittisen ohjelman päivittäminen ja tavoitteiden tarkistaminen
Kuntien ja erityisesti suurten ja keskisuurten kaupunkien rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa kasvaa koko ajan. Suomen 50 suurinta kuntaa aiheuttaa kolmanneksen Suomen päästöistä ja liikenteen päästöistä puolet.
Kunnissa on erinomaiset mahdollisuudet vaikuttaa päästöjen vähentämiseen, kun mukaan saadaan elinkeinoelämä ja asukkaat. Yritysten, tutkimuslaitoksien, oppilaitosten ja asukkaiden rooli korostuu myös siitä syystä, että Kuopio tavoittelee voimakasta kasvua niin asukasmäärässä, kuin
opiskelu- ja työpaikka-alueena.
Tulevaisuudessa Kuopion alueen päästöjen vähentämisessä tulisi kiinnittää
huomiota erityisesti vähäpäästöisen liikenteen edistämiseen, fossiilisten
polttoaineiden kuten turpeen käytön vähentämiseen energiantuotannossa,
maatalouden päästöihin, kestävään matkailuun ja laajojen metsävarojen
hyödyntämiseen hiilinieluina.
Finnpulp Oy:n tehdashankkeen toteutuessa sillä olisi huomattava vaikutus
Kuopion kasvihuonekaasutaseeseen. Ympäristövaikutusten arvioinnin tietojen perusteella tehtaan toiminta tulisi lisäämään Kuopion fossiilisia kasvihuonekaasupäästöjä noin 30 %. Päästöjen lisäys olisi samaa tasoa, kuin
Kuopion kasvihuonekaasupäästöt ovat pienentyneet vuodesta 1990 vuoteen 2014. Jos kasvihuonekaasulaskelmissa otettaisiin huomioon myös
metsien hiilinielut, tehtaan toiminnalla saattaa olla suurempikin negatiivinen vaikutus koko Pohjois-Savon hiilitaseisiin, jos suuren puuraakaainetarpeen vuoksi metsien hakkuut ylittävät vuotuisen puubiomassan
kasvun. Tehtaalla tuotetulla bioenergialla voi olla koko Suomen tasolla
huomattavia myönteisiä vaikutuksia kasvihuonekaasupäästöihin, jos tehtaalla tuotetulla bioenergialla korvataan fossiilista energiantuotantoa Suomessa.
Suuri osa Suomen suurimmista kunnista on ottanut Suomen valtiota kunnianhimoisemman tavoitteen päästöjen vähentämisessä. Suomen tavoitevuosi hiilineutraaliudesta on 2045 ja tätä aiemmin hiilineutraaliutta tavoittelee muun muassa Joensuu (2025), Turku (2029), Espoo (2030), Vantaa
(2030), Tampere (2030), Lappeenranta (2030), Helsinki (2035) ja Oulu
(2040) ja Lahti (2040). Yli neljännes suomalaisista asuu kunnissa, joissa
hiilineutraaliustavoite on asetettu viimeistään vuodelle 2030.
Käytännössä hiilineutraalisuuden tavoitteleminen on toimenpidekokonaisuus, jossa lasketaan kasvihuonekaasupäästöt, tehdään päästövähennyksiä ja toteutetaan tarvittaessa päästökompensaatioita. Kompensointi voi
tapahtua kotimaisten tai ulkomaisten hankkeiden avulla tai esimerkiksi ostamalla ja mitätöimällä EU:n päästöoikeuksia. Laadukkaassa päästökompensaatiossa huolehditaan, että yhdellä toimenpiteellä ei vähennetä kuin
yhden tahon päästöjä, jolloin vältetään niin sanottu kaksoislaskenta.
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran syksyllä 2018 tilaaman selvityksen mukaan kuntien tärkeimpiä työkaluja päästöjen vähentämiseen ovat
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maapolitiikka ja kaavoitus, julkiset hankinnat, taloudelliset ohjauskeinot
sekä kunnan liikelaitosten ja konserniyhtiöiden omistajaohjaus.
Kuopion tulee ottaa rohkea ja kunnianhimoinen tavoite ilmastonmuutoksen
torjunnassa – vastaavasti, kuin vuonna 2009 valtuusto osoitti rohkeutta ja
asetti päästövähennystavoitteen -40 %:iin pohjaesityksen (-20 %) sijaan.
Lisäksi kaupungin tulee varautua paremmin eri toiminnoissa ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Ilmastonmuutos aiheuttaa riskejä myös luonnon monimuotoisuudelle, asukkaiden hyvinvoinnille ja taloudelle. FISU-kuntien
yhteinen hiilineutraaliuden tavoite vuodelle 2050 ei riitä, vaan tavoite on
asetettava aiemmaksi.
Esitämme, että vuoden 2019 aikana käynnistetään prosessi, jossa tarkistetaan Kuopion päästövähennystavoitteet, niihin liittyvät toimenpiteet ja
päästökompensaatioiden tarve hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi. Tätä
työtä varten tarvitaan hiilitaseisiin, päästövähennystoimenpiteisiin, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja varautumiseen liittyviä selvityksiä, joihin
tulee varata rahaa ja henkilötyöaikaa. Esitämme, että työn käynnistämiseksi nimetään erillinen työryhmä, jossa on mukana asiantuntijoita,
päättäjiä ja sidosryhmiä.
Toimintasuunnitelma ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja varautumiseksi
sisältäen päivitetyt päästövähennystavoitteet tuodaan päätöksentekoon
vuoden 2019 loppuun mennessä.
*Päästöjen yksikkö, tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (t CO2-ekv) kuvaa
kaikkien kolmen kasvihuonekaasun yhteenlaskettua lämmitysvaikutusta siten, että CH4 ja N2O on yhteismitallistettu hiilidioksidiksi.

Liitteet
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8622/2018 Valtuustoaloite

Valmistelija
Tapio Kettunen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 2187

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

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.
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§8

Asianro 7/00.02.01/2019

Kh:n tiedonantoja

Kh:lle saapuneet kirjeet yms.:
4306/2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksellään 17.12.2018
(OKM/85/621/2017) myöntänyt valtionavustusta 190 000,00 € Kuopion
kaupungin museon peruskorjaukseen ja laajennukseen. Jälj. hyvinvoinnin
edistämisen palvelualue ja talous- ja omistajaohjaus.

506/2017

Pöytäkirjajäljennös paikallisneuvottelusta 3.12.2018 säännöllistä yötyötä tekevän hoitohenkilöstön työvuoron pituudesta jaksotyössä perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueella/paikallisen työehtosopimuksen jatkaminen
ajalle 1.1.2019-31.12.2020.

2172/2018

Pöytäkirjanote Tuusniemen kunnanvaltuuston päätöksestä 17.12.2018 § 53:
Tuusniemen kunnan henkilöstön työterveyshuoltopalvelujen hankkiminen
1.1.2019 alkaen.

4665/2018

Pohjois-Savon liiton maakuntajohtajan viranhaltijapäätös 14.12.2018: Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa (KieRe) –
hankkeen 2. vaiheen rahoitus. Jälj. ympäristöpalvelut ja strategiajohtaja.

5617/2017

Pöytäkirjajäljennös paikallisneuvottelusta 3.12.2018/paikallisen virka- ja työehtosopimuksen jatkaminen ajalle 1.1.2019-31.12.2020 rasituskoejonojen
purkamisesta Harjulan sairaalassa hoitohenkilökunnan osalta.

5377/2018

Pöytäkirjajäljennös paikallisneuvottelusta 3.12.2018 hälytysrahan maksamista
koskevien paikallisten virka- ja työehtosopimusten päivittäminen 1.1.2019 alkaen sekä paikallinen virka- ja työehtosopimus hälytysrahan maksamisesta.

7/2019-2

Savon koulutuskuntayhtymän hallituksen kokouksen pöytäkirja 14.12.2018.

7/2019-3

Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja 19.12.2018.

7/2019-4

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston
pöytäkirja 3/10.12.2018

7/2019-5

Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Servican johtokunnan kokouksen pöytäkirja 11/20.12.2018.

7/2019-6

Purkamisaikomusilmoitus, joka koskee tonttia Paasikoskentie 3
(174-401-14-249).

7/2019-7

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston pöytäkirja
28.11.2018.
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10550/2018

Pöytäkirjajäljennös paikallisneuvottelusta 11.12.2018 Kuopion kaupungin JHL
ry:n luottamusmiesten lukumäärästä ja luottamusmiesajankäytöstä 1.1.201931.3.2020.

10755/2018

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan ilmoitus lomituskustannusten ja lomituksen hallintokustannusten ennakoiden määrästä vuodelle 2019. Jälj. lomituspalvelujohtaja sekä talous- ja omistajaohjaus.

61/2019

Apulaiskaupunginjohtaja Kyllönen on hyväksynyt seuraavan täyttölupaesityksen:
- kaupunkisuunnittelupalvelut / strateginen maankäyttö / projektisuunnittelija.

197/2019

Kaupungin ja tytäryhteisöjen laaja hallinnonvastuuvakuutus on uusittu vuodelle 2019.

223/2019

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 7.1.2019
(POSELY/1918/2018): Kiintiöpakolaisten kuntapaikat Pohjois-Savossa vuonna 2019. Jälj. perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue sekä maahanmuuttokoordinaattori.

268/2019

Valtiovarainministeriön päätös 28.12.2018 (VM/2545/02.02.06.00/2018
kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätös kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnille vuonna 2019.
Jälj. perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue sekä talous- ja omistajaohjaus.

272/2019

Valtiovarainministeriön päätös 28.12.2018 (VM/2546/02.02.06.00/2018)
kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2019. Jälj. kasvun ja oppimisen palvelualue sekä talous- ja omistajaohjaus.

290/2019

Työ- ja elinkeinoministeriö on päätöksellään 21.12.2018 (TEM002:00/2019,
TEM/2441/00.04.04/2018) asettanut selvitysmiehen selvittämään HelsinkiKajaani –junayhteyksien vaikutuksia pääasiassa Kainuun ja Pohjois-Savon
sekä niiden lähialueiden elinvoiman ja matkailun kehittämiseen.
Selvitysmiehen työn tueksi on asetettu työryhmä, jonka jäseneksi on nimetty
kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen (varalla apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen).
Seuraavien kokousten pöytäkirjat:
- hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 19.12.2018,
- kasvun ja oppimisen lautakunta 18.12.2018,
- kaupunginjohtajan päätöskokous 5.12.2018,
- Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta 13.12.2018,
- Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 14.11.2018 ja 19.12.2018,
- ympäristö- ja rakennuslautakunta 13.12.2018 ja 13.12.2018 (S).
Seuraavat elinvoima- ja konsernipalvelujen viranhaltijoiden päätökset ajalta
10.12.2018-6.1.2019:

Asiakirjan
nro
147/2019-1

Päätöksentekijä

§ / vuosi

Päätöspvm

Otsikko

Apulaiskaupunginjohtaja hep ja
kop

1 § / 2019

4.1.2019

Kuopion Taidepalvelujen tilojen vuokraaminen ravintolapalveluiden järjestämiseksi
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10394/2018-1

Apulaiskaupunginjohtaja hep ja
kop

41 § / 2018

12.12.2018

Kannustuslisän maksaminen/

298/2018-12

Apulaiskaupunginjohtaja hep ja
kop

37 § /
2018

10.12.2018

10746/2018-1

Apulaiskaupunginjohtaja ptp

4 § / 2018

31.12.2018

10443/2018-2

Apulaiskaupunginjohtaja ptp

14.12.2018

389/2018-29

Apulaiskaupunginjohtaja ptp

30 § /
2018
29 § /
2018

Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja
oppimisen palvelualueiden täyttöluvat
4.12.2018
Tableau –raportointivälineen hankinta
perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueelle
Myönnetyn kertapalkkion maksaminen /

10693/2018-1

Apulaiskaupunginjohtaja kyp

1 § / 2018

21.12.2018

10638/2018-1

Elinkeinojohtaja

17 § / 2018

20.12.2018

9679/2018-1

Elinkeinojohtaja

16 § / 2018

17.12.2018

9158/2018-2

Hallintojohtaja

38 § /
2018

2.1.2019

6917/2018-2

Henkilöstöjohtaja

17.12.2018

5573/2018-39

Henkilöstöjohtaja

350 § /
2018
349 § /
2018

5573/2018-38

Henkilöstöjohtaja

17.12.2018

10479/2018-2

Henkilöstöjohtaja

348 § /
2018
347 § /
2018

10052/2018-2

Henkilöstöjohtaja

346 § /
2018

17.12.2018

5573/2018-37

Henkilöstöjohtaja

15.12.2018

10479/2018-1

Henkilöstöjohtaja

9617/2018-2

Henkilöstöjohtaja

342 § /
2018
343 § /
2018
344 § /
2018

10429/2018-2

Henkilöstöjohtaja

345 § /
2018

15.12.2018

5573/2018-36

Henkilöstöjohtaja

15.12.2018

5573/2018-35

Henkilöstöjohtaja

341 § /
2018
340 § /
2018

Kriisiryhmän jäsenille maksettavan lisävastuupalkkion korottaminen
Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen
korottaminen (lisävastuupalkkio) / terveyskeskuslääkäri
Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen
korotus (lisävastuupalkkio) / palveluesimies
Tehtäväkohtaisen palkan korjaaminen /

15.12.2018

Tehtäväkohtaisen palkan korjaaminen /

5573/2018-34

Henkilöstöjohtaja

15.12.2018

Tehtäväkohtaisen palkan korjaaminen /

5573/2018-33

Henkilöstöjohtaja

15.12.2018

Tehtäväkohtaisen palkan korjaaminen /

5573/2018-32

Henkilöstöjohtaja

15.12.2018

5573/2018-31

Henkilöstöjohtaja

Tehtäväkohtaisen palkan korjaaminen /
sairaanhoitaja
Tehtäväkohtaisen palkan korjaaminen /

10412/2018-2

Henkilöstöjohtaja

339 § /
2018
338 § /
2018
336 § /
2018
334 § /
2018
333 § /
2018

13.12.2018

17.12.2018

17.12.2018

15.12.2018
15.12.2018

15.12.2018
13.12.2018

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden täyttöluvat vuonna 2018 / Johtoryhmä 4.12.2018
Hankintapäätös mainostoimistotyöstä
Kuopion kaupungin puitetoimittajalta
Avustuksen myöntäminen Puijon kehittämisyhdistys ry:lle Puijon tornin lipunmyynnin käynnistämiseen liittyviin kustannuksiin
Lakimiespalvelujen hankinta pääomarahastoa varten
Kaupungintalon juhlasalin vuokravapaus /
Marttajärjestö 120 vuotta / valtakunnallinen marttailta 31.1.2019
Tehtävän vaativuustason ja tehtäväkohtaisen palkan vahvistaminen / ohjaajat
Tehtäväkohtaisen palkan korjaaminen /
lähihoitaja
Tehtäväkohtaisen palkan korjaaminen /
sairaanhoitaja
Kriisiryhmän vastuuhenkilölle maksettavan
lisävastuupalkkion korottaminen / osastonhoitaja, ma. palvelupäällikkö
Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen
korottaminen (lisävastuupalkkio) / aikuissosiaalityön palvelujen tiimivastaavat
Tehtäväkohtaisen palkan korjaaminen /

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen
korottaminen (lisävastuupalkkio) / sairaanhoitaja
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5573/2018-30

Henkilöstöjohtaja

335 § /
2018

11.12.2018

Tehtäväkohtaisen palkan korjaaminen /

5573/2018-29

Henkilöstöjohtaja

10.12.2018

5573/2018-28

Henkilöstöjohtaja

331 § /
2018
337 § /
2018

Tehtäväkohtaisen palkan korjaaminen /
lähihoitaja
Tehtäväkohtaisen palkan korjaaminen /
terveyskeskusavustaja

10057/2018-2

Henkilöstöjohtaja

330 § /
2018

10.12.2018

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen
korottaminen (lisävastuupalkkio) / rekrytointisihteerit

10059/2018-2

Henkilöstöjohtaja

329 § /
2018

10.12.2018

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen
korottaminen (lisävastuupalkkio) / varahenkilöstön palveluesimies

10060/20182

Henkilöstöjohtaja

328 § /
2018

10.12.2018

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen
korottaminen (lisävastuupalkkio) / psykologi

10072/2018-1

Henkilöstöjohtaja

327 § /
2018

10.12.2018

Kriisiryhmän jäsenelle maksettava lisävastuupalkkio / ohjaaja

10423/2018-2

Kaupunginjohtaja

8 § / 2018

17.12.2018

9392/2018-2

Kaupunginjohtaja

7 § / 2018

18.12.2018

Yrityspalvelun esitys (Biomassaperäisten
aromiaineiden ja hyötykemikaalien käytettävyysarviointi ja testaus – Biomahti) kehityshankkeen rahoituksesta (EU:n
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma)
Yrityspalvelun esitys Pro Yritys -hankkeen
rahoituksesta (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020)

10391/2018-1

Kaupunginjohtaja

15 § / 2018

13.12.2018

Kertapalkkion maksaminen/

8661/2018-1

Kaupunginjohtaja

14 § / 2018

14.12.2018

Päätös talousjohtajan virkaan siirtämiseksi

10586/2018-1

Kiinteistötekninen asiantuntija

6 § / 2018

19.12.2018

10203/2018-1

Kiinteistötekninen asiantuntija

2 § / 2018

11.12.2018

10141/2018-1
7625/2018-3

Kiinteistötekninen asiantuntija
Lakimies

5 § / 2018
2 § / 2019

10.12.2018
4.1.2019

9331/2018-6

Lakimies

1 § / 2019

3.1.2019

7284/2018-4

Lakimies

20.12.2018

7542/2018-5

Lakimies

62 § /
2018
61 § / 2018

11/2019-2

Lomituspalvelujohtaja

2 § / 2019

2.1.2019

Näyttämömekaniikan ja ohjausjärjestelmien huollon- ja ylläpidon hankinta
Toimitilan vuokraus Kuopion Elämyspalvelut Oy:lle
Energianhallintaohjelmiston hankinta
Vahingonkorvaushakemus/ kengän repeytyminen
Vahingonkorvaushakemus / auton renkaan
rikkoutuminen
Vahingonkorvaushakemus / auton vaurioituminen
Vahingonkorvaushakemus / auton vaurioituminen
Vahingonkorvaushakemus rikkoontuneesta
viljaruuvista

10178/2018-2

Lomituspalvelujohtaja

1 § / 2019

2.1.2019

Vahingonkorvaushakemus rikkoontuneesta
maitoputkesta

10635/2018-1

Rakennuttajapäällikkö

11 § / 2018

27.12.2018

10529/2018-1

Rakennuttajapäällikkö

10 § /
2018

17.12.2018

Lippumäen jalkapallokentän tekonurmen
siirto ja uusiminen, urakoitsijan valinta
Kuopion kauppahallin jäähdytyksen sähköurakoitsijan valinta

10186/2018-1

Rakennuttajapäällikkö

9 § / 2018

11.12.2018

Kuopion Lyseon lukion kattomaalaus urakoitsijan valinta

10202/2018-1

Strategiajohtaja

4 § / 2018

13.12.2018

Rekrytointimainoskampanjan toteuttaminen Future Savo -hankkeelle

10716/2018-2

Tilapäällikkö

1 § / 2018

27.12.2018

Puijon tornin vuokraus

10.12.2018

19.12.2018

Kuopion kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus

1/2019

33 (35)
8§

14.01.2019

10242/2018-1

Toimitilajohtaja

12.12.2018

Työllisyyspalvelujohtaja

22 § /
2018
4 § / 2019

40/2019-1
35/2019-1

Työllisyyspalvelujohtaja

3 § / 2019

2.1.2019

18/2019-1

Työllisyyspalvelujohtaja

2 § / 2019

2.1.2019

8/2019-1

Työllisyyspalvelujohtaja

1 § / 2019

2.1.2019

10560/2018-1

Työllisyyspalvelujohtaja

18.12.2018

10554/2018-1

Työllisyyspalvelujohtaja

10543/2018-2

Työllisyyspalvelujohtaja

45 § /
2018
44 § /
2018
42 § /
2018

10417/2018-1

Työllisyyspalvelujohtaja

40 § /
2018

13.12.2018

10436/2018-2

va. tietohallintojohtaja -

1 § / 2018

17.12.2018

2457/2018-48

va. tietohallintojohtaja

1 § / 2019

3.1.2019

Hankintapäätös Hankintasampo / dynaamisen hankinnan toiminnallisuuksiin perustuva versio
Kuntarekry-palvelun laajennus Introperehdytystyökalulla
IoT-arkkitehtuurin selvitystyö Istekki Oy

2457/2018-47
2457/2018-40

va. tietohallintojohtaja
va. tietohallintojohtaja

3.1.2019
18.12.2018

ARC-ohjelmiston käyttöoikeussopimus
Kuopion kaupungin Palautepalvelun siirto

2457/2018-39

va. tietohallintojohtaja

18.12.2018

2457/2018-38

va. tietohallintojohtaja

2 § / 2019
37 § /
2018
36 § /
2018
35 § /
2018

Kuopion kansalaisopiston hallinnon atkluokan AV-hankinta
Kuopion varhaiskasvatuspalvelut – Effica
LPH säilytys ja poisto (Arkistointi) toiminnallisuuden hankinta

10472/2018-2

va. tietohallintojohtaja

1 § / 2018

14.12.2018

Kuopion kaupungin tietoturvapoikkeamien
käsittelemisen organisointi työryhmiksi ja
työryhmien jäsenten tehtävät ja vastuut

2457/2018-29

va.tietohallintojohtaja

34 § /
2018

13.12.2018

Sisäverkon palvelujen tietoturvatarkastus

2457/2018-27

va. tietohallintojohtaja

33 § /
2018

12.12.2018

Työsuojelujärjestelmän WPro hankinta
Awanic Oy:stä

2457/2018-26

va. tietohallintojohtaja

31 § / 2018

10.12.2018

10587/2018-1

Viestintä- ja hallintopalvelupäällikkö

1 § / 2018

20.12.2018

Break Pro -taukoliikuntaohjelman hankinta
Ergo Pro Oy:ltä
Monitoimilaitteiden leasingsopimukset,
Kuopion Tilakeskus

Viiteaineisto

2
3

2.1.2019

18.12.2018
17.12.2018

18.12.2018

Määräaikainen henkilökohtainen lisä, rakennusterveysasiantuntija
Palveluntuottajan hyväksyminen, Etsitään
työ -palvelu / KK Valmennuskeskus Oy
Palveluntuottajan hyväksyminen, hygieniapassikorttikoulutus/ Anakom Ky
Palveluntuottajan hyväksyminen, työkortit/Peltaco Oy
Palveluntuottajan hyväksyminen, työkortit/Anakom Ky
Palveluntuottajan hyväksyminen, työkortit
/ Traffica Oy
Palveluntuottajan hyväksyminen, korttikoulutukset / Alertum Oy
Palveluntuottajaksi hyväksyminen/ Tienpolvi ky

298/2018 Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden täyttöluvat 4.12.2018
389/2018 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden täyttöluvat
4.12.2018

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

1/2019

34 (35)
8§

14.01.2019

Päätösehdotus

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

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus
Muutoksenhakuohje

Pöytäkirja

1/2019

35 (35)

14.01.2019

Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / kaupunginhallitus (4 ja 5 §)
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Kaupunginhallitus
Postiosoite
Käyntiosoite
Puhelin
Sähköposti

PL 228, 70101 KUOPIO
Tulliportinkatu 31
017 18 2111
kirjaamo(at)kuopio.fi

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi Kuopion kaupungin verkkosivuille www.kuopio.fi/paatoksenteko. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa
on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä
epäillä.
Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen
toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan
päättymistä tai mikäli määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

