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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)
Risto Asikainen (Vasemmistoliitto), varajäsen
Harri Auvinen (Vihreä liitto)
Marja Berg (Vihreä liitto)
Nelli Berg-Väänänen (Kansallinen Kokoomus)
Björn Cederberg (Suomen Kristillisdemokraatit)
Elena Chiksoeva (Kansallinen Kokoomus), varajäsen
Aleksi Eskelinen (Suomen Keskusta)
Miia Eskelinen-Fingerroos (Kansallinen Kokoomus)
Nina Hakokivi (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue), varajäsen
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
Antti Kivelä (Suomen Keskusta)
Kimmo Kivelä (Sininen tulevaisuus r.p.)
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)
Heikki Meriranta (Vihreä liitto), varajäsen
Hanna Nevala (Kansallinen Kokoomus)
Pekka Niiranen (Kansallinen Kokoomus)
Antero Peiponen (Suomen Keskusta)
Liisa Pietikäinen (Vihreä liitto)
Jukka Pulkkinen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Pia Punkki (Perussuomalaiset)
Minna Reijonen (Perussuomalaiset)
Hetti Rytsy (Suomen Keskusta), varajäsen
Olli-Pekka Ryynänen (Kansallinen Kokoomus)
Neeta Röppänen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Matti Sariola (Vihreä liitto)
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Jukka Savolainen (Kansallinen Kokoomus)
Leila Savolainen (Suomen Keskusta)
Tuula Savolainen (Suomen Keskusta)
Teija Savolainen-Lipponen (Sininen tulevaisuus r.p.), varajäsen
Irja Sokka (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Markku Söderström (Vasemmistoliitto)
Veijo Tirkkonen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Tapio Tolppanen (Suomen Keskusta)
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
Marko Kilpi
Hilkka Kontiainen
Marjaana Mikkonen
Jarmo Nykänen
Laura Kristiina Pulkka
Erkki Virtanen
Puheenjohtaja oli kutsunut heidän tilalleen seuraavat esteettömät varajäsenet
Kalle Keinänen
Elena Chiksoeva
Nina Hakokivi
Teija Savolainen-Lipponen
Hetti Rytsy
Heikki Meriranta
Risto Asikainen
Muut saapuvilla olleet
Jarmo Pirhonen, kaupunginjohtaja
Pekka Vähäkangas, apulaiskaupunginjohtaja
Jari Saarinen, vs. apulaiskaupunginjohtaja
Jari Kyllönen, apulaiskaupunginjohtaja
Raija Korhonen, viestintäpäällikkö
Pauliina Pietikäinen, talousjohtaja
Kirsi Soininen, markkinointijohtaja
Heikki Vienola, hallintojohtaja
Asiat

pöytäkirjanpitäjä

27 - 43 §

Allekirjoitukset
Sari Raassina
puheenjohtaja

Heikki Vienola
pöytäkirjanpitäjä
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Kuopiossa, kaupunginkansliassa, 5.6.2019

Tiina Kaartinen

Olli-Pekka Ryynänen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä
Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteko 5.6.2019.

Heikki Vienola
pöytäkirjanpitäjä
Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi
tehdä §:ien 27 – 28, 30 – 31, 38 – 41 ja 43 osalta, koska päätökset koskevat
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Valitusosoitukset
Pöytäkirjaan liitetään valitusosoitus §:ien 29, 31 – 34, 36 – 37 ja 42 osalta
liite K
seuraava valitusosoitus §:ien 35 osalta
liite L
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Käsitellyt asiat
Nro

§

Liite/

Otsikko

Sivu

viite*
1

27 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

6

2

28 §

Pöytäkirjantarkastajat

7

3

29 §

1-2

Henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

8

4

30 §

3

Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2019

12

5

31 §

4

Ympäristökertomus vuodelta 2018

14

6

32 §

5-6

Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös (lop-

16

puselvitys) 2018 ja tilintarkastuskertomus
7

33 §

7

Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän vuoden 2018

18

arviointikertomus
8

34 §

8-16 *

Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan vesihuoltojen yhtiöittä-

20

minen, yhtiön perustaminen ja Kuopion Vesi Liikelaitoksen lakkauttaminen
9

35 §

17-18

Hepomäen osayleiskaava

26

10

36 §

19-20

Karttulan vesiosuuskunnan lainatakaus

28

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkamisesta päättämi-

32

*
11

37 §

21-22

nen
12

38 §

23

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Palvelu- ja hankintaohjelman päivit-

35

täminen
13

39 §

24

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Kuopion kaupungin talouden tasa-

38

painottaminen keventämällä kaupungin omistamien kiinteistöjen
kiinteistökuluja
14

40 §

25-26

Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien Kuopion kaupungin nuorisoti-

41

lojen aukioloaikojen ja koulupäivien päättymisten yhteensovittamista
15

41 §

27

KOTI KAIKILLA 2030 -asunnottomuuden ehkäisyohjelman hyväksyminen

45
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Statement) -sitoutuminen ja allekirjoittaminen
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43 §

Kokouksessa jätetty valtuustoaloite / parisuhteiden varhainen tuki

52
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27 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus
Päätös

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi.
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28 §
Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kaupunginvaltuuston pöytäkirjan.
Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Tiina Kaartinen ja
Olli-Pekka Ryynänen.
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Kaupungin yhteistyötoimikunta
Kaupunginhallitus

13 §
77 §

14.3.2019
25.3.2019

§ 29

Asianro 1837/01.01.03/2018

Henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
Päätöshistoria
Kaupungin yhteistyötoimikunta 14.3.2019 13 §
Henkilöstöjohtaja Terttu Ruotsalainen
Työnantajapalvelu
Tasa-arvolain 6 §:ssä säädetään työnantajan velvollisuudesta edistää tasaarvoa. Henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnitelman tulee sisältää:
1) selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta ja sen osana erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin sekä koko henkilöstöä koskeva palkkakartoitus naisten ja miesten tehtävien luokituksesta, palkoista ja palkkaeroista;
2) käynnistettäviksi ja toteutettaviksi suunnitellut tarpeelliset toimenpiteet
tasa-arvon edistämiseksi ja palkkauksellisen tasa-arvon saavuttamiseksi;
3) arvio aikaisempaan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden toimenpiteiden
toteuttamisesta ja tuloksista.
Kuopion kaupunki on työyhteisö, jossa kaikkia kohdellaan kunnioittavasti, tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti. Velvollisuus edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskee kaikkea toimintaa työnantajana ja kaikkia Kuopion kaupungin työyhteisöjen jäseniä.
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmalla tuetaan kaupungin strategian
toteuttamista. Kuopion kaupungin strategian vuoteen 2030 yhtenä näkökulmana, päätavoitteena on uudistuva Kuopio. Ko. näkökulmaan sisältyy kyvykäs
ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen. Pidämme huolta henkilöstömme työhyvinvoinnista, osaamisesta, hyvästä työnantajakuvasta sekä yhdenvertaisesta ja tasa-arvoisesta toiminnasta.
Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyi 6.2.2017 § 3 Kuopion kaupungin tasaarvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 1.3.2017 alkaen. Edellä oleva suunnitelma sisältää mm. henkilöstöpoliittisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden.
Tasa-arvovaltuutettu on antanut 23.1.2018 lausunnon Kuopion kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta. Lausunnossaan tasaarvovaltuutettu on todennut, että kaupungin henkilöstöpoliittinen suunnitelma ei nykyisellään täytä kaikilta osin tasa-arvolain vaatimuksia ja antanut ohjeita seuraavaa tasa-arvosuunnitelmaa varten. Tasa-arvolain säännökset edellyttävät, että tasa-arvosuunnitelma laaditaan yhteistyössä luottamusmiehen,
työsuojeluvaltuutetun tai muiden henkilöstön nimeämien edustajien kanssa.
Laki naisten ja miesten tasa-arvosta koskettaa kunnan koko toimintaa: hallintoa ja päätöksentekoa, kuntalaisia ja heidän palvelujaan sekä kuntaa työnan-
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tajana. Henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnitelman päivitystyö on eriytetty
muista tasa-arvolain säädöksistä ja henkilöstöjohtaja on nimennyt tehtävään
työryhmän työnantajan ja henkilöstön edustajista. Työryhmä on päätynyt yhdistämään henkilöstön tasa-arvosuunnitelman ja henkilöstöpoliittisen yhdenvertaisuussuunnitelman.
Henkilöstöpoliittisen tasa-arvo- ja yhdenvertaissuunnitelman toteuttamisesta
vastaavat johtajat ja esimiehet kukin omalta osaltaan kaupungin johtamisjärjestelmän mukaisesti. Johtajien ja esimiesten vastuu perustuu johtamisjärjestelmään ja sitä tukeviin päätöksenteko- ja toimivaltuuksiin. Keskeinen toimivalta on esimiehelle kuuluva työnjohtovalta.
Henkilöstö osallistuu toimenpiteiden toteuttamiseen yksilöinä ja työyhteisön
jäseninä.
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman ehdotukset toimenpiteiksi kohdistuvat pääosin yhdenvertaisuutta käsitteleviin asioihin, koska miesten ja
naisten välisessä tasa-arvossa ei ole työryhmän selvityksen mukaan oleellista
huomautettavaa.
Henkilöstön tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma –työryhmän puheenjohtaja, työsuojelupäällikkö Anu Tiikasalo esittelee asiaa kokouksessa.

Liitteet

Henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma_ytmk14032019.pdf

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

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 3100

Henkilöstöjohtaja Terttu Ruotsalainen
Yhteistyötoimikunta merkitsee tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman
tiedoksi ja toteaa, että asia on käsitelty yhteistoiminnallisesti.
Yhteistyötoimikunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Yhteistyötoimikunta hyväksyi yksimielisesti henkilöstöjohtajan kokouksessa
tekemän lisäyksen suunnitelman sivulle 24: "Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma käsitellään vuosittain yhteistyötoimikunnassa. Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyyn suunnitelma tulee keväällä 2022."
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Yhteistyötoimikunta hyväksyi yksimielisesti henkilöstöjohtajan kokouksessa
tekemän lisäyksen suunnitelman sivulle 24: "Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma käsitellään vuosittain yhteistyötoimikunnassa. Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyyn suunnitelma tulee keväällä 2022."

Kaupunginhallitus 25.3.2019 77 §
Henkilöstöjohtaja Terttu Ruotsalainen
Työnantajapalvelu

Liitteet

1837/2018 Henkilöstön tasa-arvo -ja yhdenvertaisuussuunnitelma

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

puh. +358 44 718 3100

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus hyväksyy tasa-arvo -ja yhdenvertaisuussuunnitelman ja
esittää sen edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Merkittiin, että kokouksessa olivat läsnä asiaa käsiteltäessä talousjohtaja Pauliina Pietikäinen, taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva, henkilöstöjohtaja
Terttu Ruotsalainen ja ympäristöjohtaja Tanja Leppänen.
Keskustelun kuluessa jäsen Veera Willman esitti jäsen Harri Auvisen 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 Veera Willmanin tekemän palautusehdotuksen kannalla äänestävät EI.
Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Nimenhuutoäänestyksellä suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 jaa-ääntä
(Koskinen, Kaartinen, Kivelä, Kosunen, Reijonen, Savolainen, Tolppanen ja
Virtanen) ja 3 ei-ääntä (Auvinen, Berg-Väänänen ja Willman), joten kaupunginhallitus oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.
Keskustelun kuluessa jäsen Nelli Berg-Väänänen esitti, että suunnitelman sivun 11 kohdan toimenpiteet 2. kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Kaupunki pyrkii edistämään työn ja muun elämän yhteensovittamista mahdollisuuksien mukaan, jotta esimerkiksi työn ja perhe-elämän yhdistäminen
olisi sujuvaa." Esitystä ei kannatettu, joten esitys raukesi.
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Kaupunginhallitus hyväksyi tämän jälkeen kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen hallituksen puheenjohtajan tekemällä täydennyksellä, että
suunnitelmasta poistetaan muotoilut ammatteihin hakeutuvien sukupuolijakaumasta.

Liitteet

1
2

Päätösehdotus

1837/2018 Henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaissuunnitelma kh korjaukset 25.3.2019
1837/2018 äänestyslista

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman.

Päätös

Keskustelun kuluessa valtuutettu Iiro Väisälä esitti valtuutettu Kaisa Kanteleen 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 valtuutettu Iiro Väisälän tekemän palautusehdotuksen kannalla äänestävät EI.
Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Nimenhuutoäänestyksellä suoritetussa äänestyksessä annettiin 47 jaa-ääntä ja
12 ei-ääntä, joten kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.
Äänestystulos liitteenä 2.
Tämän jälkeen kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.
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Asianro 2945/12.03.01.05/2019

Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2019
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 15.4.2019 105 §

Hyvinvoinnin edistäminen on kunnan perustehtävä. Vuonna 2011 voimaan
tullut terveydenhuoltolaki velvoittaa valmistelemaan laajan hyvinvointikertomuksen kerran valtuustokaudessa ja raportoimaan valtuustolle vuosittain
kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä.
Laaja hyvinvointikertomus valmistellaan kerran valtuustokaudessa eli neljän
vuoden välein, Kuopion laaja 2013-2016 kertomus valmistui keväällä 2017 ja
hyväksyttiin valtuustossa 01/2018 osana talous – ja toimintasuunnitelmaa ks.
www.kuopio.fi/hyvinvointi. Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet ja määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet. Hyvinvointikertomuksen laativat eri hallinnonalat yhdessä. Kuopiossa asiakirjan
laativat hyvinvointiryhmä ja valmisteleva ryhmä.
Tässä raportissa arvioidaan hyvinvointitavoitteiden toteutumista ja toimenpiteitä vuonna 2018. Valitettavasti osan tavoitteiden indikaattoritietoa ei ole
saatavilla vuodelta 2018, mutta tällöin tarkastellaan uusinta mahdollista indikaattoritietoa.
Ohessa liitteenä vuoden 2019 vuosiraportti
Lisätietoja: www.kuopio.fi/hyvinvointi

Esitys

Liitteet

Esitän, että kaupunginhallitus merkitsee hyvinvointikertomuksen vuosittaisen
raportin tiedoksi ja esittää sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.
2945/2019 Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2019

Valmistelija
Säde Rytkönen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2462
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Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus merkitsee hyvinvointikertomuksen tiedoksi ja saattaa sen
edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Hyvinvointikoordinaattori Säde Rytkönen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa.
Merkittiin, että jäsen Minna Reijonen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.

Liitteet

3

2945/2019 Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2019

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto merkitsee hyvinvointikertomuksen tiedoksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.
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25.3.2019
Asianro 2576/11.00.01/2019

Ympäristökertomus vuodelta 2018
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 25.3.2019 79 §
Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen
Alueellinen ympäristönsuojelu
Ympäristökertomuksessa 2018 on tietoa Kuopion ympäristön tilasta ja niistä
ympäristönsuojeluun liittyvistä toimenpiteistä ja hankkeista, joita Kuopiossa
on vuonna 2018 toteutettu. Ympäristökertomus auttaa myös ymmärtämään
ympäristöasioiden hoidon merkittävyyttä. Vuonna 2018 julkaistuun Kuopion
ympäristökatsaukseen on koottu laajemmin tietoa Kuopion ympäristön nykytilasta ja sen kehityksestä.
Ympäristötekijöissä ei vuoden 2018 aikana ollut sellaisia poikkeavia tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet merkittävästi kaupungin taloudelliseen tulokseen, asemaan tai toiminnan kehitykseen. Ympäristönsuojeluun liittyvät investoinnit olivat samaa luokkaa kuin vuonna 2017, tulot olivat n. 10 % ja menot 4 % suuremmat vuonna 2018 kuin vuonna 2017. Ympäristövahinkoja ei
vuonna 2018 tapahtunut.
Kuopion luonto on rikas ja monipuolinen, mikä luo hyvät lähtökohdat, mutta
myöskin vastuun monimuotoisuuden vaalimiseen. Luonnonsuojelualuiden
osuus maa-alasta on pysynyt viime vuodet ennallaan. Kuopion alueen kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet 1990-2016 34 % ja asukaskohtaiset päästöt
41 %. Tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöt ovat kuitenkin nousseet ja niiden
osuus kokonaispäästöistä on 28 %. Päästöt ilmaan ovat vähentyneet 1990luvulta lähtien. Ilmanlaatuun vaikuttavat nykyisin eniten tieliikenteen päästöt
ja katupöly. Kuopiossa tieliikenteen melualueilla asuu noin 35 000 asukasta
ja raideliikenteen melualueilla noin 2 000 asukasta.
Yhdyskunnan jätevesikuormitus on pysynyt lähes ennallaan viime vuodet.
Kuopion alueella sijaitsevien suurten järvien ekologinen tila on suurimmaksi
osaksi hyvä. Kaupunkialueen pienvesistä heikoimmassa tilassa ovat pienet
matalat lammet. Kotitalousjätteen osalta hyötykäyttöön menee 100 %. Kaikesta jätteestä hyötykäyttöön menee 97 %. Loppusijoitukseen menevä jäte (3 %)
on poistettava kiertokulusta ja se sisältää mm. asbestia, roskaisia maita, lasikuitua, tuhkaa, pilaantunutta maata ja PCV:tä. Muovipakkausten kiinteistökohtainen keräys laajenee vuonna 2019.
Tulevien vuosien ympäristöhaasteina ovat erityisesti luonnon monimuotoisuuden varmistaminen kaupungin metsä- ja vesialueilla sekä mikromuovien
talteenotto, jotta muovit eivät pääsisi vesistöihin ja maaperään.
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Liitteet

2576/2019 Ympäristökertomus 2018

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

puh. +358 44 718 2187

Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen esittelee asiaa kokouksessa.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus merkitsee ympäristökertomuksen tiedoksi ja saattaa sen
edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa.
Talousjohtaja Pauliina Pietikäinen, taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva ja
henkilöstöjohtaja Terttu Ruotsalainen olivat kokouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä. He poistuivat kokouksesta käsittelyn jälkeen.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.

Liitteet
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2576/2019 Ympäristökertomus 2018

Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen esittelee asiaa kokouksessa.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto merkitsee ympäristökertomuksen tiedoksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.
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Tarkastuslautakunta

44 §
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§ 32

Asianro 2505/00.03.00.00/2019

Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös (loppuselvitys) 2018 ja tilintarkastuskertomus
Päätöshistoria
Tarkastuslautakunta 10.4.2019 44 §
Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen
Tarkastustoimi
Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä (Servica) on purkautunut
31.12.2018. Purkusopimuksen mukaisesti liikelaitoskuntayhtymän jäsenten
valtuustot hyväksyvät liikelaitoskuntayhtymän tilikauden 2018 tilinpäätöksen
(loppuselvityksen) ja myöntävät vastuuvapauden.
Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän tarkastuslautakunta on
päättänyt esittää liikelaitoskuntayhtymän jäsenten tarkastuslautakuntien
kautta, että Kuopion kaupungin valtuusto ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin
kuntayhtymän valtuusto:
1. merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018
2. hyväksyy tilikauden 2018 tilinpäätöksen (loppuselvityksen)
3. myöntää vastuuvapauden johtokunnalle, toimitusjohtajalle ja johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018.
Vaikutusten arviointi

Liitteet

-

Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös 2018 ja
toimintakertomus (loppuselvitys)
Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän tilintarkastuskertomus 2018

Valmistelija
Aleksi Paananen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 2808

Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen
Tarkastuslautakunta päättää esittää, että kaupunginvaltuusto:
1. merkitsee tiedoksi Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän
(Servica) tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018
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2. hyväksyy Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän (Servica) tilikauden 2018 tilinpäätöksen (loppuselvityksen)
3. myöntää vastuuvapauden Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän (Servica) johtokunnalle, toimitusjohtajalle ja johtaville viranhaltijoille
(tilivelvollisille) tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018.

Päätös

Merkittiin, että Ari Paanala saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

5
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Päätösehdotus

2505/2019 Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös 2018 ja toimintakertomus (loppuselvitys)
2505/2019 Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän tilintarkastuskertomus 2018

Tarkastuslautakunta
Kaupunginvaltuusto hyväksyy tarkastuslautakunnan esityksen.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti tarkastuslautakunnan tekemän
päätösehdotuksen.
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Tarkastuslautakunta
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§ 33

Asianro 2506/00.03.00.00/2019

Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän vuoden 2018 arviointikertomus
Päätöshistoria
Tarkastuslautakunta 10.4.2019 43 §
Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen
Tarkastustoimi
Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän (Servica) tarkastuslautakunta on kokouksessaan 12.3.2019 hyväksynyt ja allekirjoittanut liitteenä olevan v. 2018 arviointikertomuksen ja päättänyt esittää arviointikertomuksen
saattamista jäsenkuntien tarkastuslautakuntien kautta valtuustojen käsiteltäväksi.
Vaikutusten arviointi

-

Liitteet

Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän vuoden 2018 arviointikertomus

Valmistelija
Aleksi Paananen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 2808

Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen
Tarkastuslautakunta päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
merkitsee Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän (Servica) vuoden 2018 arviointikertomuksen tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet
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2506/2019 Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän vuoden
2018 arviointikertomus
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Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta
Kaupunginvaltuusto hyväksyy tarkastuslautakunnan esityksen.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti tarkastuslautakunnan tekemän
päätösehdotuksen.
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Kaupunginhallitus

96 §

§ 34

8.4.2019
Asianro 628/00.01.00/2019

Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan vesihuoltojen yhtiöittäminen, yhtiön perustaminen ja Kuopion Vesi Liikelaitoksen lakkauttaminen
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 8.4.2019 96 §
Kuopion kaupunki ja Siilinjärven kunta päättivät aloittaa vuonna 2016 selvityksen vesihuoltoyhteistyön laajentamisesta Kuopion ja Siilinjärven välillä.
Kuopion Vedellä ja Siilinjärven kunnalla on jo nykyisinkin useita sopimuksin
sovittuja yhteistyömuotoja, joista tärkeimpiä ovat yhteisesti rakennettu yhdysvesijohto välillä Vuorela-Sorsasalo sekä Kuopion Veden Maaningan alueen
jäteveden johtaminen Siilinjärven jätevedenpuhdistamolle.
Selvitystyöhön perustettiin työryhmä, jossa oli molempien kuntien edustajia.
Työryhmä selvitti vesihuoltolaitoksien tekniset ja taloudelliset perustiedot.
Nykytilakartoituksen jälkeen työryhmä esitti kaupunginhallitukselle, että yhteistyöselvitystyötä jatketaan vuonna 2017 ja tähän työhön otetaan avuksi
konsultti. Kuopion kaupunginhallitus päätti 19.12.2016 § 414 jatkaa yhteistyöselvitystä ja sitä koskeva konsulttityö tilattiin tammikuussa 2017 Pöyry
Finland Oy:ltä ja selvitys valmistui maaliskuussa 2017.
Konsulttityön tarkoituksena oli selvittää näiden kunnallisten vesihuoltolaitosten yhdistämistä alueelliseksi yhtiöksi. Työ sisälsi nykyisten vesihuoltolaitosten teknisten nykyarvojen määritykset, tulevat investoinnit sisältäen vesihuoltoverkostojen saneeraustarvearvion sekä yhtiöittämisen toteutuksen.
Selvityksen mukaan molempien laitosten taloudellinen tila on hyvä. Molempien verkostojen saneeraustarve on vähäinen ja vesihuoltoverkostot ovat hyvässä kunnossa. Molemmat kykenevät rahoittamaan toimintaansa tulorahoituksella. Näin ollen lähtökohdat yhteisen yhtiön perustamiseksi ovat hyvät.
Näiden kahden vesihuoltolaitoksen yhdistäminen alueelliseksi yhtiöksi toisi
alueen vesihuoltoon lisää varmuutta sekä teknisesti että taloudellisesti. Koko
vesiliiketoiminta olisi yhden toimijan hallinnassa, jolloin vastuurajat olisivat
selkeitä. Suurella toimijalla on paremmat resurssit omaisuuden hallintaan ja
vesihuollon toimintavarmuuden turvaamiseen, myös häiriötilanteissa. Vesihuoltoverkostot voitaisiin rakentaa toiminnallisista lähtökohdista käsin, eikä
kuntarajojen mukaan. Yhteisessä yhtiössä rahoitus olisi varmalla pohjalla, joka mahdollistaisi yhtiön omaisuuden pitkäjänteisen ylläpidon ja kehittämisen
samalla kun palvelut asiakkaille olisivat kohtuuhintaiset ja tasapuoliset. Nykypäivänä vesihuoltolaitoksen johtaminen edellyttää kokonaisvaltaista osaamista, jossa yhdistyvät niin taloudellinen, tekninen, organisatorinen, ympäristöllinen kuin asiakkuuksien hallintaan liittyvä osaaminen.
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Vesihuoltolaitosten yhdistämisestä on pidetty myös molempien osapuolten
yhteinen valtuustoseminaari 12.11.2018, jossa Pöyry Finland Oy:n edustaja
esitteli tehtyä selvitystyötä. Seminaarissa käytiin keskustelua ja sovittiin selvitystyön päivittämisestä. Selvitystyön päivityksessä on käytetty vuoden 2018 tilinpäätöksen tietoja.
Yhtiöittäminen on suunniteltu toteutettavan liiketoimintakaupalla, jossa
kauppahinta merkittäisiin osittain osakepääoman merkitsemiseen ja osittain
lainasaamiseksi. Yhtiön omistusosuudet jakautuisivat siten, että Kuopion
kaupunki omistaisi 84 prosenttia yhtiön osakkeista ja Siilinjärven kunta 16
prosenttia. Yhtiö olisi Kuopion kaupungin tytäryhtiö ja kuuluisi Kuopion kaupunkikonserniin. Yhtiöittämisestä päätettäessä uusi yhtiö aloittaisi toimintansa 1.1.2020. Yhtiöllä olisi asiakkaita noin 119.400 ja se olisi yksi Suomen merkittävimmistä vesihuoltotoimijoista.
Henkilöstö siirtyisi yhtiöön ns. vanhoina työntekijöinä. Yhtiöittämistä on
valmisteltu yhteistoiminnassa molempien toimijoiden henkilöstön kanssa.
YT-lain mukaiset neuvottelut on pidetty Kuopion Veden ja Siilinjärven kunnan vesihuollon henkilöstöille 11.2.2019. Neuvottelussa todettiin, että henkilöstö ei vastusta yhtiön perustamista.
Yhtiö toimii pääasiassa asemakaavoitetuilla alueilla. Yhtiö sitoutuu suunnittelemaan ja rakentamaan vesihuoltopalvelut Kuopion kaupungin ja Siilinjärven
kunnan uusille alueille ja toteuttamaan vesihuoltopalvelujen rakentamisen
uudisrakentamiskohteiden katurakentamisen yhteydessä. Yhtiö sitoutuu myötävaikuttamaan osakkaiden yhdyskuntakehitykseen ja osallistumaan osakkaiden uusien alueiden kaavoitukseen. Yhtiö ja sen omistajat seuraavat toimintaalueiden kehitystä osakaskunnissa ja sekä yhtiöllä että sen omistajilla on oikeus esittää osakkaille tarpeelliset muutokset toiminta-alueeseensa. Kuopion
kaupunki ja Siilinjärven kunta päättävät yhtiön toiminta-alueet vesihuoltolain
mukaisesti.
Vesihuollon verkostojen rakentamissuunnittelu ja verkostojen rakentaminen
vaativat sujuvaa yhteistyötä molempien osakkaiden kanssa.
Osakkaat sitoutuvat ottamaan huomioon vesihuollon toteutettavuuden ja kustannukset alueidensa maankäyttöä suunniteltaessa. Yhtiö toteuttaa lähtökohtaisesti tarvittavat vesihuollon saneeraushankkeet osakkaiden katujen saneerauksien yhteydessä.
Yhtiö perustetaan liiketoimintakaupalla, jossa Kuopion kaupunki ja Siilinjärven kunta myyvät vesihuoltoliiketoimintansa perustettavalle vesihuoltoyhtiölle käyvillä arvoilla, jotka perustuvat vesihuoltolaitosten teknisiin nykykäyttöarvoihin. Kaupassa yhtiön omistukseen siirtyy koko vesihuoltoliiketoiminta
sekä liiketoimintaan liittyvät laitokset.
Vesihuoltoliiketoimintojen nykyiset ulkoiset velkavastuut jäävät kunnille, jotka saavat niiden hoitamiseksi perustamislainan ja pääomalainan korkoja sekä
perustamislainan lyhennyksiä. Vesihuoltolaitosten käyttöpääoma ei siirry yhtiölle, vaan purkautuu kuntiin. Yhtiö nostaa vastaavan määrän enemmän perustamislainaa.
Kaupunki käyttää kauppahintasaatavaa osittain vastaanottavan yhtiön osakepääoman merkitsemiseen (apporttimerkintä). Loppukauppahinta jää kaupungin ja yhtiön väliseksi lainasaamiseksi. Kauppahinnan, apportin ja laino-
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jen lopulliset arvot määräytyvät normaalin käytännön mukaan sen jälkeen,
kun tilintarkastaja on vahvistanut Kuopion Vesi -liikelaitoksen taseen
31.12.2019 ja ne perustuvat siirtyvien omaisuus- ja velkaerien kirjanpitoarvoon.
Kauppahintalaina koostuu bullet-muotoisesta pääomalainasta ja perustamislainasta. Pääomalainan suuruus on yhtiölle 50.000.000 € ja sen korko vaihtelee siten, että kolmen ensimmäisen vuoden keskimääräinen tuloutus vastaa
nykyistä tasoa. Vuoden 2020 pääomalainan korko on 3,6 % vuoden 2021 4,0
% ja vuoden 2022: 4,3 %. Tämän jälkeen 4,0 %. Pääomalaina erääntyy maksettavaksi v. 2030. Perustamislainan suuruus on yhtiölle 99.096.056 €, korko
3,2 % ja kyseessä 30 vuoden annuiteettilyhenteinen laina, jonka lyhennykset
alkavat v. 2021.
Tämän hetken tiedon mukaan liiketoimintakaupasta on arvioitu syntyvän
omistajille kirjanpidollista voittoa: vuoden 2018 tilinpäätöslukujen pohjalta
laskettuna noin 93 miljoonaa euroa Kuopion kaupungille ja noin 13 miljoonaa
euroa Siilinjärven kunnalle.
Verottajalta on 4.5.2018 saatu ennakkopäätös, jonka mukaan osasta kiinteistöjen luovutuksista (muut kuin prosessi- ja laitostilat) on maksettava varainsiirtoveroa, josta vastaa yhtiö. Varainsiirtoveron suuruudeksi on tällä hetkellä
arvioitu enimmillään noin 800.000 euroa. Varainsiirtoverosta pyydetään vielä uusi päivitetty lausunto vuoden 2019 aikana.

Vaikutusten arviointi

Esitys parantaa yritysten toimintavarmuutta ja tuo ennakoitavuutta aluekehitykseen. Seudullisessa yhtiössä on mahdollista rakentaa vesihuoltoverkostoja
niin, että ne turvaavat vesihuollon myös erityistilanteissa. Myös vedenottamoiden riittävyyttä ja sijoitusta voidaan tarkastella alueellisesti toiminnallisista lähtökohdista käsin.

Liitteet

628/2019 Kuopion Vesi Oy perustamissopimus
628/2019 Kuopion Vesi Oy yhtiöjärjestys
628/2019 Raportti Kuopio-Siilinjärvi
628/2019 Kuopion Vesi Oy osakassopimus
628/2019 Kuopion Vesi Oy apporttiselvitys
628/2019 Kuopion Vesi Oy apporttiomaisuuden luovutuskirja
628/2019 Kuopion Vesi Oy liiketoimintakauppakirja

Viiteaineisto

628/2019 Varainsiirtoveron ennakkoratkaisu verohallinto vesiyhtiö
Valmistelija
Kirsi Laamanen
Pauliina Pietikäinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 5351
puh. +358 44 718 2161
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Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että
1. Kuopion kaupunki yhdessä Siilinjärven kunnan kanssa perustaa Kuopion
Vesi Oy:n ja sijoittaa yhtiön osakepääomaan seuraavasti: Kuopion kaupunki
2.100 euroa ja Siilinjärven kunta 400 euroa,
2. Kuopion Vesi liikelaitoksen liiketoimintakauppa Kuopion Vesi Oy:lle toteutetaan 31.12.2019 siten, että Kuopion Vesi Oy:n liiketoiminta alkaa 1.1.2020,
3. Kuopion kaupunki hyväksyy osaltaan liitteenä olevan perustamissopimuksen, osakassopimuksen, yhtiöjärjestyksen, liiketoiminnan kauppakirjan ja apporttiomaisuuden luovutuskirjan,
4. kaupunginhallitus valtuutetaan päättämään henkilöstön siirtosopimuksesta
ja tekemään mahdollisesti tarvittavia teknisluonteisia muutoksia ja täsmennyksiä perustamissopimukseen, osakassopimukseen, yhtiöjärjes-tykseen, liiketoiminnan kauppakirjaan ja apporttiomaisuuden luovutuskirjaan,
5. kaupunki hyväksyy keskeiset kaupanehdot seuraavasti: kauppahinta täsmentyy ja on arviolta 172.184.998 euroa, josta 33.600.000 euroa maksetaan
Vesi Oy:n liikkeelle laskemilla uusilla osakkeilla, arviolta 17.540.413 euroa Vesi Oy:lle siirrettävällä liittymismaksuvelalla ja noin 42.000.000 euroa konvertoidaan pääomalainaksi ja noin 84.756.585 euroa perustamislainaksi. Perustamislainasta arviolta 5.040.000 euroa jää yhtiön käyttöpääomaksi. Pääomalainan vuotuinen korko on 3,6-4,3 % p.a. ja perustamislainan vuotuinen korko
on 3,2 % p.a.,
6. kaupunginhallitus valtuutetaan päättämään tarkemmin lainaehdoista yhdessä Siilinjärven kunnan kanssa ja
7. Kuopion Vesi Liikelaitoksen toiminta lakkautetaan 31.12.2019 ja Kuopion
kaupungin hallintosäännöstä kumotaan Kuopion Vesi Liikelaitosta koskevat §
16 ja § 47 Kuopion Vesi Liikelaitoksen vuoden 2019 tilinpäätöksen valmistuttua kuitenkin, viimeistään 1.4.2020 lukien.

Päätös

Merkittiin, että Kuopio Vesi Liikelaitoksen toimitusjohtaja Kirsi Laamanen oli
kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Laamanen poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.
Keskustelun kuluessa jäsen Minna Reijonen esitti, että päätösehdotus (kohdat
1-7) hylätään. Esitystä ei kannatettu, joten puheenjohtaja totesi esityksen
rauenneeksi.
Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Antti Kivelä teki päätösehdotuksen loppuun (kohdan 7 jälkeen) seuraavan lausumaehdotuksen: "Kaupunginhallitus
katsoo hyväksi, että yhtiön hallituksen paikkajako noudattaa edellisten kuntavaalien mukaista yhteenlaskettua paikkajakaumaa osakaskuntien valtuustoissa". Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan tekemän ehdotuksen.
Muilta osin kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.
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Vaikutusten arviointi

Esitys parantaa yritysten toimintavarmuutta ja tuo ennakoitavuutta aluekehitykseen. Seudullisessa yhtiössä on mahdollista rakentaa vesihuoltoverkostoja
niin, että ne turvaavat vesihuollon myös erityistilanteissa. Myös vedenottamoiden riittävyyttä ja sijoitusta voidaan tarkastella alueellisesti toiminnallisista lähtökohdista käsin.

Liitteet

8
9
10
11
12
13
14
15
16

628/2019 Kuopion Vesi Oy perustamissopimus
628/2019 Kuopion Vesi Oy yhtiöjärjestys
628/2019 Raportti Kuopio-Siilinjärvi
628/2019 Kuopion Vesi Oy osakassopimus
628/2019 Kuopion Vesi Oy apporttiselvitys
628/2019 Kuopion Vesi Oy apporttiomaisuuden luovutuskirja
628/2019 Kuopion Vesi Oy liiketoimintakauppakirja
628/2019 Perustelut
628/2019 äänestyslista

Viiteaineisto

1

628/2019 Varainsiirtoveron ennakkoratkaisu verohallinto vesiyhtiö

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto päättää, että
1. Kuopion kaupunki yhdessä Siilinjärven kunnan kanssa perustaa Kuopi-on
Vesi Oy:n ja sijoittaa yhtiön osakepääomaan seuraavasti: Kuopion kaupunki
2.100 euroa ja Siilinjärven kunta 400 euroa,
2. Kuopion Vesi liikelaitoksen liiketoimintakauppa Kuopion Vesi Oy:lle toteutetaan 31.12.2019 siten, että Kuopion Vesi Oy:n liiketoiminta alkaa 1.1.2020,
3. Kuopion kaupunki hyväksyy osaltaan liitteenä olevan perustamissopimuksen, osakassopimuksen, yhtiöjärjestyksen, liiketoiminnan kauppakirjan ja apporttiomaisuuden luovutuskirjan,
4. kaupunginhallitus valtuutetaan päättämään henkilöstön siirtosopimuksesta
ja tekemään mahdollisesti tarvittavia teknisluonteisia muutoksia ja täsmennyksiä perustamissopimukseen, osakassopimukseen, yhtiöjärjestykseen, liiketoiminnan kauppakirjaan ja apporttiomaisuuden luovutuskirjaan,
5. kaupunki hyväksyy keskeiset kaupanehdot seuraavasti: kauppahinta täsmentyy ja on arviolta 172.184.998 euroa, josta 33.600.000 euroa maksetaan
Vesi Oy:n liikkeelle laskemilla uusilla osakkeilla, arviolta 17.540.413 euroa Vesi Oy:lle siirrettävällä liittymismaksuvelalla ja noin 42.000.000 euroa konvertoidaan pääomalainaksi ja noin 84.756.585 euroa perustamislainaksi. Perustamislainasta arviolta 5.040.000 euroa jää yhtiön käyttöpääomaksi. Pääomalainan vuotuinen korko on 3,6-4,3 % p.a. ja perustamislainan vuotuinen korko
on 3,2 % p.a.,
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6. kaupunginhallitus valtuutetaan päättämään tarkemmin lainaehdoista yhdessä Siilinjärven kunnan kanssa ja
7. Kuopion Vesi Liikelaitoksen toiminta lakkautetaan 31.12.2019 ja Kuopion
kaupungin hallintosäännöstä kumotaan Kuopion Vesi Liikelaitosta koskevat §
16 ja § 47 Kuopion Vesi Liikelaitoksen vuoden 2019 tilinpäätöksen valmistuttua kuitenkin, viimeistään 1.4.2020 lukien.
Kaupunginhallitus katsoo hyväksi, että yhtiön hallituksen paikkajako noudattaa edellisten kuntavaalien mukaista yhteenlaskettua paikkajakaumaa osakaskuntien valtuustoissa.

Päätös

Keskustelun kuluessa valtuutettu Pia Punkki teki valtuutettu Minna Reijosen
kannattamana seuraavan sisältöisen muutosehdotuksen: "Perussuomalaisten
valtuustoryhmä esittää Kuopion Veden ja Siilinjärven Veden yhtiöittämisestä
hylkäystä." Perustelut liitteenä 15
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 Pia Punkin tekemän ehdotuksen
kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Nimenhuutoäänestyksellä suoritetussa äänestyksessä annettiin 54 jaa-ääntä,
4 ei-ääntä ja 1 tyhjä ääni, joten kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä 16.

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

3/2019

26 (57)
35 §

20.05.2019

Kaupunginhallitus

103 §

§ 35

15.4.2019
Asianro 1169/10.02.02/2017

Hepomäen osayleiskaava
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 15.4.2019 103 §
Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Ari Räsänen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut
Hepomäkeen ja sen lähialueille on laadittavana osayleiskaava. Laadittavassa
osayleiskaavassa, jonka pinta-ala on noin 1 550 ha, alue varataan keskeisiltä
osiltaan teollisuus- ja varastoalueiksi ja sovitetaan jätekeskuksen kehittämistoimenpiteet ympäröivään maankäyttöön. Kaavalla selvitetään myös alueen
liikenneverkko, muun muassa uudet katuyhteydet Vitostien ja Matkuksen
suuntiin sekä jätekeskuksen ja uusien teollisuusalueiden kulkuyhteydet Karttulantien suuntaan.
Kaavassa määritetään rakentamisen ja liikenteen perusratkaisut, rakennettavien alueiden rajautuminen, kortteleiden tuleva käyttö sekä alueen liittyminen
muuhun kaupunkirakenteeseen. Kaavaehdotuksessa varataan alueita teollisuus- ja varastokäyttöön yli 350 hehtaaria, mikä mahdollistaa alueelle 3 000–
3 500 työpaikan verran teollisuusrakentamista.
Hepomäen osayleiskaavalla muutetaan kaupunginvaltuuston 11.12.2000 hyväksymää Kuopion keskeisen kaupunkialueen yleiskaavaa. Osayleiskaavasta
tulee oikeusvaikutteinen ja se tulee ohjaamaan alueen yksityiskohtaista suunnittelua.
Osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä 10.9.–9.10.2018 ja kaavaehdotus 14.1.–
13.2.2019. Kaavaehdotuksesta saatujen lausuntojen ja muistutusten pohjalta
kaavaehdotusta on tarkistettu. Tarkistukset eivät ole merkittäviä eivätkä ne
näin ollen aiheuta uutta nähtäville laittamista.
Vaikutusten arviointi

Osayleiskaava on yritysvaikutuksiltaan positiivinen ja ympäristövaikutuksiltaan neutraali. Kaavan vaikutuksia on yksityiskohtaisemmin arvioitu yleiskaavaselostuksessa.

Esitys

Esitän, että kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi saadut lausunnot ja muistutukset ja hyväksyy niihin laaditut vastineet sekä hyväksyy 15.4.2019 päivätyn
osayleiskaavaehdotuksen ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
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Liitteet

1169/2017 Hepomäen osayleiskaavaehdotus, lausunnot ja vastineet (jaetaan sähköisenä)
1169/2017 Hepomäen osayleiskaavaselostus 15.4.2019 (jaetaan sähköisenä)

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

puh. +358 44 718 5436

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

Päätös

Yleiskaavapäällikkö Heli Laurinen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa.
Kaavoitusarkkitehti Virpi Leminen oli kokouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

Vaikutusten arviointi

Osayleiskaava on yritysvaikutuksiltaan positiivinen ja ympäristövaikutuksiltaan neutraali. Kaavan vaikutuksia on yksityiskohtaisemmin arvioitu yleiskaavaselostuksessa.

Liitteet

17
18

Päätösehdotus

1169/2017 Hepomäen osayleiskaavaehdotus, lausunnot ja vastineet (jaetaan sähköisenä)
1169/2017 Hepomäen osayleiskaavaselostus 15.4.2019 (jaetaan sähköisenä)

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto hyväksyy 15.4.2019 päivätyn osayleiskaavaehdotuksen.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.
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Kaupunkirakennelautakunta
Kaupunginhallitus

47 §
108 §

§ 36

20.3.2019
15.4.2019
Asianro 1789/02.05.06/2019

Karttulan vesiosuuskunnan lainatakaus
Päätöshistoria
Kaupunkirakennelautakunta 20.3.2019 47 §
Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut
Karttulan vesiosuuskunta anoo Kuopion kaupungilta omavelkaista takausta
1 300 000 euron pankkilainalle, jonka takaisinmaksu aika on 15 vuotta. Karttulan vesiosuuskunta ottaa lainan Jännevirran alueen viemäriverkostojen rakentamiselle. Kaupunkirakennelautakunnalle, kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään, että kaupunki antaa Karttulan vesiosuuskunnalle omavelkaisen takauksen 1 300 000 euron pankkilainalle.
Karttulan vesiosuuskunta
Karttulan vesiosuuskunta toimii mm. Kuopiossa Karttulan ja Vehmersalmen
(entisen Itä-Kallaveden vesiosuuskunnan) alueilla sekä Tervossa ja Suonenjoella. Vesiosuuskunta on perustettu vuonna 1994 ja sillä on vesijohtoverkoston
ja jätevesiviemäröinnin toiminta-aluetta. Osuuskunnan toiminta-alue on hyväksytty ensimmäisen kerran vuonna 2004. Toiminta-aluetta on tarkistettu
useita kertoja. Viimeisin tarkistaminen on ollut vuonna 2018. Osuuskunnalla
on rakennettua vesijohtoverkostoa noin 440 km ja viemäriverkostoa noin 180
km. Osuuskunnalla on noin 1 100 vesijohtoliittymää ja noin 400 jätevesiviemäriliittymää.
Vesihuoltohanke, johon osuuskunta hakee lainatakausta
Karttulan vesiosuuskunnalla on käynnistymässä Jännevirran alueen viemäriverkoston rakennushanke, jonka rakennussuunnitelmien mukainen kustannusarvio on 2 200 000 euroa. Rakennushanke sijoittuu kokonaan Kuopion
kaupungin alueelle. Kuopion kaupungin valtuuston vuonna 2013 hyväksymän
vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaan Jännevirran alue on viemäröinnin kiireellisyysluokassa 1, koska alue sijaitsee Jänneniemen pohjavesialueella. Kaupunginhallitus on 2018 hyväksynyt Jännevirran alueelle jätevesiviemäröinnin toiminta-alueen, jonka rakentaminen on vuoteen 2021 loppuun mennessä.
Jännevirran alueelle rakennettava viemäriverkosto sijoittuu Jännevirran rantavyöhykkeelle, sekä Jänneniemen pohjavesialueelle ja vedenhankinnan kannalta tärkeälle valuma-alueelle, jossa sijaitsee Kuopion kaupungin Jänneniemen päävedenottamo. Jännevirran hankkeessa on suunniteltu rakennettavaksi yhteensä n. 33 km pääosin viemäriverkostoa, täydennystä olemassa olevaan
vesijohtoverkostoon ja yhdysvesijohto Kuopion Vesi Liikelaitoksen Jän-
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neniemen vedenottamolta Karttulan vesiosuuskunnan verkostoon entisellä
Itä-Kallaveden vesiosuuskunnan alueella.
Rakennettava viemäriverkosto mahdollistaa n. 130 - 140 kiinteistön liittymisen jätevesiverkostoon ensimmäisessä rakennusvaiheessa alueen viemäriverkoston yleissuunnitelman 1 - 4 mukaisilla alueilla. Lisäksi verkosto on mitoitettu niin, että yleissuunnitelman alueilta 5 - 7 on mahdollista n. 130 kiinteistön jätevesien johtaminen verkostoon, sen näille alueille laajentuessa. Verkoston mitoituksessa on huomioitu myös Vehmersalmen tien varren alueet Kurkiharju – Sikoniemi - Vaajasalo, mikäli näiltä alueilta tulee tarve johtaa jätevedet rakennettavan verkoston kautta puhdistettavaksi.
Hankkeen rahoitus
Suunnitelmien mukaan Jännevirran alueen viemäröinnin rakentamisen kustannusarvio on 2 200 000 euroa. Rakentamishankkeen rahoitus muodostuu
liittymismaksuista ja Kuopion kaupungin myöntämistä avustuksista, jotka
maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella jälkikäteen. Alvpalautukset saadaan myös jälkikäteen osuuskunnalle takaisin, palautuksilla
rahoitetaan osaltaan rakentamista. Osakkaiden liittymismaksujen omarahoitusosuudet ovat yksi osa rakentamisen rahoitusta. Niiden laskutus ajoittuu aikaisintaan siihen, kun verkosto on käyttökunnossa itse kullakin alueella.
Osuuskunta mahdollistaa myös liittymismaksun osamaksulla. Liittymismaksu
omakotitalojen ja vapaa-ajanasuntojen osalta on vuoden 2019 aikana viemäriverkostoon liittyneille 10 500 € ja 11 500 € vuodelle 2020.
Vaikutusten arviointi

Ilmastovaikutuksiltaan hanke on positiivinen, sillä viemäröinnin myötä olevien sakokaivojen tyhjennyksistä aiheutuvat liikennesuoritteet poistuvat.

Esitys

Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että Kuopion kaupunki päättää antaa omavelkaisen
takauksen Karttulan vesiosuuskunnan enintään 1 300 000 euron suuruiselle
pankkilainalle vesihuoltohankkeiden rakentamiseen Jännevirran alueelle.
Laina-aika on 15 vuotta, eli vuoden 2034 loppuun saakka. Takaukselle ei vaadita vastavakuutta.

Liitteet

1789/2019 Kuopion kaupunki lainatakauksen hakeminen 2019, ei julkaista Internetissä
1789/2019 Karttulan vesiosuuskunta 18.2.2019 hallituksen kokouksen
pöytäkirjaote, ei julkaista Internetissä

Valmistelija
Päivi Rissanen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 5303

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.
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Päätös

Merkitään, että Eero Wetzell poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta
tämän asian käsittelyn ajaksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus 15.4.2019 108 §
Karttulan vesiosuuskunta on kilpailuttanut 1.300.000 euron suuruisen lainan
15 vuoden laina-ajalla. Vesiosuuskunta on saanut tarjouksen kahdelta pankilta. Vesiosuuskunnan hallituksen päätöksen mukaan edullisin tarjous on Siilinjärven Osuuspankin 6 kuukauden euriboriin sidottu laina, jonka marginaali
on 0,68 %. Vakuutena on tarkoitus käyttää Kuopion kaupungin 100 %:sta
omavelkaista takausta.
Kuntalain 410/2015 129 §:n mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu
vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski.

Liitteet

1789/2019 Kuopion kaupunki lainatakauksen hakeminen 2019, ei julkaista Internetissä
1789/2019 Karttulan vesiosuuskunta 18.2.2019 hallituksen kokouksen
pöytäkirjanote, ei julkaista Internetissä

Viiteaineisto

1789/2019 Tarjous 29.3.2019 POP Siilinjärvi
1789/2019 Arviolaskelma 1.300.00000 eurPOP Siilinjärvi
1789/2019 Pöytäkirjaote 9.4.2019
Valmistelija
Päivi Rissanen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 5303

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää omavelkaisen takauksen Karttulan vesiosuuskunnan enintään 1 300 000 euron suuruiselle pankkilainalle ja sen korkojen, viivästyskorkojen sekä lainanhoito- ja perimiskulujen suorittamisen vakuudeksi enintään 31.12.2034 saakka. Laina
kohdistuu vesihuoltohankkeiden rakentamiseen Jännevirran alueelle.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.
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Liitteet

19
20

1789/2019 Kuopion kaupunki lainatakauksen hakeminen 2019, ei julkaista Internetissä
1789/2019 Karttulan vesiosuuskunta 18.2.2019 hallituksen kokouksen
pöytäkirjanote, ei julkaista Internetissä

Viiteaineisto

2
3
4

1789/2019 Tarjous 29.3.2019 POP Siilinjärvi
1789/2019 Arviolaskelma 1.300.00000 eurPOP Siilinjärvi
1789/2019 Pöytäkirjaote 9.4.2019

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto myöntää omavelkaisen takauksen Karttulan vesiosuuskunnan enintään 1 300 000 euron suuruisen pankkilainalle ja sen korkojen,
viivästyskorkojen sekä lainanhoito- ja perimiskulujen suorittamisen vakuudeksi enintään 31.12.2034 saakka. Laina kohdistuu vesihuoltohankkeiden rakentamiseen Jännevirran alueelle.

Päätös

Merkittiin, että valtuutettu Eero Wetzell poistui esteellisenä (yhteisöjäävi)
paikaltaan asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.
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Omistajaohjausjaosto
Kaupunginhallitus

19 §
109 §

§ 37

25.3.2019
15.4.2019
Asianro 1644/00.04.01/2019

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkamisesta päättäminen
Päätöshistoria
Omistajaohjausjaosto 25.3.2019 19 §

Vuonna 1928 Savon työlaitoksena perustettu Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä on tuottanut 1970-luvun lopulta alkaen päihdepalveluita Tuustaipaleen kuntoutumiskeskuksessa Mäntyharjussa, Etelä-Savossa. Kuntayhtymän
palvelutuotanto ja osa henkilöstöstä siirtyi liikkeenluovutuksena uudelle
työnantajalle vuoden 2018 alusta. Luovutuksen jälkeen kuntayhtymä ei enää
toteuttanut perussopimuksen mukaista tehtäväänsä. Jäsenkuntia kuultuaan
kuntayhtymä päätti alkaa valmistella kuntayhtymän purkua. Kuntayhtymää
on yritetty purkaa jo vuonna 2016, jolloin osa jäsenkunnista irtautui kuntayhtymästä.
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä on 19.2.2019 lähettänyt nykyisille jäsenkunnilleen esityksen kuntayhtymän purkamisesta. Kaikkien jäsenkuntien
valtuustojen toivotaan hyväksyvän purkusopimuksen viimeistään toukokesäkuussa 2019. Kuntayhtymän jäsenkuntia on yhteensä 36, Kuopion kaupungin omistusosuus kuntayhtymästä on 20,75 %.
Jäsenkuntia on kuultu kuntayhtymän tilanteesta kevättalvella 2018. Kuopion
kaupunginhallitus käsitteli oman lausuntonsa kokouksessaan 9.4.2018 § 111
todeten, että kuntayhtymän purku voidaan laittaa täytäntöön. Kaikki vastanneet jäsenkunnat olivat kuntayhtymän purkamisen kannalla, joten kuntayhtymä on päättänyt käynnistää purkutyön. Purkusopimusta on valmisteltu yhteistyössä jäsenkuntien kanssa. Purkutyöstä järjestettiin jäsenkunnille työkokous 26.9.2018 Mikkelissä.
Kuntayhtymän yhtymävaltuusto on kokouksessaan 28.11.2018 päättänyt esittää jäsenkunnille purkusopimusta hyväksyttäväksi. Purkusopimuksessa on
tarkoitus sopia esimerkiksi kuntayhtymän purkamisesta, kuntayhtymän eläkemenoperusteisten kustannusten käsittelystä sekä jälkitöiden hoitovastuusta.
Suurimmat purkutyön käytännön asiat on jo hoidettu. Palvelutuotanto ja osa
henkilöstöstä on siirtynyt liikkeenluovutuksena uudelle työnantajalle vuoden
2018 alusta. Kuntayhtymän maa- ja metsäomaisuuden myynti on toteutettu
syksyllä 2018, joten ansiosta kuntayhtymän taloustilanne on hyvä. Kuntayhtymän laitosalueen odotetaan siirtyvän uudelle omistajalle kevään 2019 aikana. Kuntayhtymän taloudellinen tilanne on hyvä ja oletettavaa, että kuntayhtymä palauttaa jäljellä olevien jäsenkuntien peruspääomat täysimääräisesti.
Kuopion kaupungin peruspääoma kuntayhtymässä on 237.444,53 euroa.
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Kaikkien jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttyä sopimuksen kuntayhtymä
valmistelee loppuselvityksen, joka tuodaan jäsenkuntien valtuustojen päätettäväksi. Loppuselvityksen hyväksymisen jälkeen yhtymähallitus valmistelee
viimeisen tilinpäätöksen. Kun jäsenkunnat ovat hyväksyneet viimeisen tilinpäätöksen, palautetaan jäsenkunnille osuus kuntayhtymän jäljellä olevista varoista.

Vaikutusten arviointi

Liitteet

Merkitään, että asia on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali ja ettei
päätöksellä ole paikallisesti vaikutusta yrityksiin.

1644/2019 Itä-Suomen päihdehuollon ky purkusopimusesitys
1644/2019 Purkusopimuksen saate

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

puh. +358 44 718 2161

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Omistajaohjausjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kuopion kaupunki hyväksyy osaltaan Itä-Suomen
päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimuksen.

Päätös

Asiakohta käsiteltiin kokouksessa kolmantena asiakohtana. Omistajaohjausjaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle,
että Kuopion kaupunki hyväksyy osaltaan Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimuksen. Merkittiin, että varajäsen Nelli Berg-Väänänen
saapui kokoukseen klo 12.20 asian käsittelyn aikana.

Kaupunginhallitus 15.4.2019 109 §

Liitteet

1644/2019 Itä-Suomen päihdehuollon ky purkusopimusesitys
1644/2019 Purkusopimuksen saate

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

puh. +358 44 718 2161

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

3/2019

34 (57)
37 §

20.05.2019

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kuopion kaupunki hyväksyy osaltaan Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimuksen.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Liitteet

21
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Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

1644/2019 Itä-Suomen päihdehuollon ky purkusopimusesitys
1644/2019 Purkusopimuksen saate

Kaupunginvaltuusto päättää, että Kuopion kaupunki hyväksyy osaltaan ItäSuomen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimuksen.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

3/2019

35 (57)
38 §
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Kaupunginhallitus

85 §

1.4.2019

§ 38

Asianro 1410/00.01.02.00/2019

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Palvelu- ja hankintaohjelman päivittäminen
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 1.4.2019 85 §
Talousjohtaja Pauliina Pietikäinen
Talous- ja omistajaohjaus
Kaupunginvaltuutettu Neeta Röppänen ja 51 muuta valtuutettua ovat jättäneet 11.2.2019 valtuustoaloitteen Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintaohjelman päivittämiseen. Valtuustoaloitteessa tuodaan esille, että voimassa olevan suunnitelman hyväksymisen jälkeen siihen vaikuttavissa tekijöissä on tapahtunut lukuisia muutoksia – todennäköisesti enemmän kuin ohjelmaa hyväksyttäessä on osattu ennakoida. Kaupungin strategia on päivitetty, tukipalveluyhtiöissä on tapahtunut useita erilaisia muutoksia sulautumisista laajenemisiin ja kuntaliitokset ovat vaikuttaneet palvelurakenteeseen. Lisäksi on
saatu käytännön kokemusta muuan muassa palveluseteleistä ja palvelurakenne julkisen ja yksityisen tuotantotavan välillä on elänyt.
Valtuustoaloitteessa tuodaan esiin, että päivitettävän ohjelman valmistelussa
on varmistettava päätöksentekomekanismien toimivuus ja poliittisen ohjauksen vaikuttavuus palveluista ja hankinnoista päätettäessä. Päättäjien on myös
voitava seurata suunnitelman linjausten toteutumista.
Tausta
Kuopion palvelu-ja hankintaohjelma 2013 – 2020 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 30.9.2013 toteuttamaan kaupungin strategiaa ja linjaamaan kaupungin vastuulla olevien palvelujen järjestämisen vuosien 2013 – 2020 aikana.
Ohjelmaa laadittaessa käytiin vuoropuhelua kuntalaisten, yhdistysten ja yrittäjien kanssa. Palvelutuotannon linjaukset ovat toimineet perustana kaupungin henkilöstösuunnittelulle. Lisäksi ohjelman avulla on viestitty ennakkoon
yhdistyksille, järjestöille ja elinkeinoelämälle odotettavissa olevista muutoksista. Palvelun tuottajat ovat voineet kehittää toimintaansa ja suunnitella investointien sekä henkilöstö- ja laiteresurssien tarvetta pitkäjänteisesti.
Toiminalliset tavoitteet ja palvelutuotantoa koskevat muutokset on hyväksytty
vuosittain talousarvion yhteydessä. Palvelu- ja hankintaohjelma ei ole sisältänyt palveluverkostoa koskevia linjauksia, vaan sitä koskevat linjaukset tehdään erikseen.

Ohjelma on muodostunut kahdesta osasta:

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

3/2019
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−

osa I palvelu- ja hankintaohjelma, jossa on kerrottu miksi ohjelma laaditaan, avattu ne strategian painopistealueet, joita ohjelmalla täsmennetään
ja toteutetaan, käydään läpi kaupungin hankintaperiaatteet sekä mitkä
ovat kaupunkitasoiset hankintalinjaukset ja lisäksi on kerrottu asioita, joita on huomioitava palvelujen tuotannon muutoksissa.

−

osa II:ssa tarkastellaan palvelualueiden palvelujen järjestämissuunnitelmia.

Palvelu- ja hankintaohjelman päivittäminen
Esitän, että palvelu- ja hankintaohjelman päivittäminen aloitetaan. Päivityksessä otetaan huomioon valtuustoaloitteessa esiin tuodut seikat sekä aiemman palvelu-ja hankintaohjelman kokemukset.

Liitteet

1410/2019 Valtuustoaloite

Valmistelija
Tiina Tiihonen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 2124

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

Päätös

Merkittiin, että esittelijänä asiakohdassa toimi kaupunginjohtajan poissa ollessa apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen.
Talousjohtaja Pauliina Pietikäinen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa.
Pietikäinen poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Liitteet

23

1410/2019 Valtuustoaloite

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

3/2019

37 (57)
38 §

20.05.2019

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

3/2019

38 (57)
39 §

20.05.2019

Kaupunginhallitus

88 §

1.4.2019

§ 39

Asianro 10349/10.03.02.04/2018

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Kuopion kaupungin talouden tasapainottaminen keventämällä kaupungin omistamien kiinteistöjen kiinteistökuluja
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 1.4.2019 88 §
Toimitilajohtaja Hannu Väänänen
Tilakeskuksen toimitilajohtaminen
Kuopion kaupungin kokoomuksen valtuustoryhmä on jättänyt 10.12.2018
valtuustoaloitteen Kuopion kaupungin talouden tasapainottamisesta keventämällä kaupungin omistamien kiinteistöjen kiinteistökuluja.
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.
Kuopio kaupungin organisaatiossa toimitila- ja kiinteistöomaisuuden hallinta
on järjestetty seuraavasti:
-

kaupunkiympäristön palvelualue vastaa kaupungin maaomaisuuden hallinnasta

-

Kuopio Tilakeskuksen hallinnassa ovat kaikki kaupungin tai kaupungin
omistamien kiinteistöyhtiöiden omistamat tai hallitsemat rakennukset lukuun ottamatta kaupungin osakeyhtiöiden, liikelaitosten ja muiden taseyksiköiden rakennuksia.

-

Kaupunginhallituksen nimeämä tilatyöryhmä (v. 2017 – 2019) seuraa, ohjaa ja kehittää Kuopion Tilakeskuksen kautta kaupungin omistamien ja
hallitsemien kiinteistöjen, rakennusten sekä tilojen käyttöä.

Kuopion Tilakeskuksen toimialana on kaupunginhallituksen alaisena
kaupungin toimintaan liittyvien tilatarpeiden täyttäminen järjestämällä tarkoituksenmukaiset, terveelliset ja turvalliset tilat sekä kiinteistön hoito- ja ylläpitopalvelut
-

tarvittavien toimitilojen järjestäminen sekä tilojen kehittäminen, myynti
ja purkaminen

-

rakennettujen kiinteistöjen ja tilojen arvon säilyttäminen ja tuottavuuden
kehittäminen

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
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-

tilaomaisuuden, tilatehokkuuden ja työympäristöjen tuottavuuden kehittäminen

-

tilankäytön asiantuntijana toimiminen

Kuopion Tilakeskuksen hallinnassa olevien rakennusten strateginen tavoitetila ratkaistaan tilasalkutuksen avulla. Kaupunginhallitus on hyväksynyt tilasalkutuksen perusteet vuonna 2007. Tilasalkutus hyväksytään kaupunginhallituksessa vuosittain.
Tilasalkuissa rakennukset jaetaan pitkän tähtäimen tahtotilan mukaisesti eri
luokkiin. Omistuksessa oleva rakennus voidaan joko omistaa edelleen, myydä,
purkaa tai kehittää. Sisään vuokrattujen kohteiden osalta on ratkaisuna joko
jatkaa vuokrausta tai luopua siitä.
Kuopion Tilakeskus on aloittanut toimitilaohjelman laatimisen helmikuussa
2019. Toimitilaohjelman tavoitteena on linjata kaupungin palvelutuotannon
käytössä olevan toimitilojen omistamista ja sen vaihtoehtoisia malleja (toimitilat hankitaan palveluna). Ohjelman sisältö ja käynnistäminen on esitelty
kaupunginhallituksen tilatyöryhmässä 21.1.2019. Tavoitteena on, että toimitilaohjelma valmistuu vuoden 2019 ai-kana.
Kuopion kaupunki luopuu omistamistaan tarpeettomista tiloista myymällä tai
purkamalla. Pääsääntöisesti rakennukset myydään markkinahinnalla. Päätöksenteko perustuu ulkopuolisten asiantuntijoiden laatimiin kiinteistöarvioihin
ja kuntotutkimuksiin.
Valtuustoaloitteessa esitetään, että joistakin kiinteistöistä luovuttaisiin hyvinkin halvalla eli selvästi markkina-arvon alittavalla kauppahinnalla. Tämä tarkoittaisi koko poistamattoman hankintamenon alas kirjaamista yhdellä kertaa
myyntitappiona.
Ehdotuksen mukaan kaupunki jatkaisi myydyissä tiloissa vuokralaisena. Tämä on perusteltavissa, mikäli rakennuksen uusi omistaja pystyy tarjoamaan
nykyisiin kiinteistökustannuksiin verrattuna pitkäkestoisesti edullisemman
kokonaisvuokran (pääoma, ylläpito). Vuokra riippuu sijoittajan tuottovaatimuksista ja kyvystä tuottaa tehokkaita ja laadukkaita kiinteistö- ym. palveluita.
Rakennuksen ostaja määrittää vuokran ottaen huomioon kaupan kohteen
tekniset riskit ja tilojen jatkokäytön vuokrasopimuksen päätyttyä (riskipreemio, jäännösarvo). Alhainen kauppahinta voi johtaa alhaisempaan pääomavuokraan. Jos rakennus myydään huomattavasti alle markkina-arvon (ja
tasearvon), on kyseessä etukäteen maksettava kulu, koska pää-omavuokran
osuus maksetaan kertaluonteisella tasearvon alaskirjauksella. Pääomavuokraan kohdistuvat kokonaistilakustannukset eivät kyseisessä järjestelyssä alene.
Lisäksi on huomioitava, että kuntalakiin sisältyy menettelysäännöksiä kunnan
omistaman kiinteistön luovuttamisesta kilpailutilanteessa markkinoilla toimivalle taholle. Näin ollen jokainen kiinteistön luovutus on käsiteltävä yksittäistapauksena, eikä yleislinjausta voi tehdä.

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

3/2019

40 (57)
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20.05.2019

Liitteet

10349/2018 Valtuustoaloite

Valmistelija
Hannu Väänänen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 5615

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

Päätös

Merkittiin, että esittelijänä asiakohdassa toimi kaupunginjohtajan poissa ollessa apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Liitteet

24

10349/2018 Valtuustoaloite

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

3/2019
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Kasvun ja oppimisen lautakunta
Kaupunginhallitus

19 §
90 §

§ 40

19.3.2019
1.4.2019
Asianro 7651/12.05.03/2018

Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien Kuopion kaupungin nuorisotilojen aukioloaikojen ja
koulupäivien päättymisten yhteensovittamista
Päätöshistoria
Kasvun ja oppimisen lautakunta 19.3.2019 19 §
Opetusjohtaja Leena Auvinen
Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen asteen
yhteistyö
Selostus ja perustelu
Kari Loponen ja Tuula Savolainen sekä 14 muuta valtuutettua ovat jättäneet
valtuustoaloitteen koskien Kuopion kaupungin nuorisotilojen aukioloaikojen ja koulupäivien päättymisten yhteensovittamista. Valtuustoaloitteessa esitetään, että nuorisotilojen aukioloaikoja aikaistetaan koulu- ja
nuorisotilakohtaiset tarpeet huomioiden alkamaan viimeistään klo 13 jokaisena koulupäivänä tai tarvittaessa tapauskohtaisesti klo 12.
Kaupunki järjestää nuorisotoimintaa tällä hetkellä eri nuorisotiloissa, asukastuvissa ja koulujen tiloissa. Lisäksi palvelua järjestetään alueille jalkautuvana
etsivänä nuorisotyönä. Toiminnan keskeisimpänä kohderyhmänä ovat 13 –
18-vuotiaat nuoret.
Alakouluikäisille on varattu omat vuorot nuorisotiloissa; lisäksi tiloissa on eri
toimijoiden järjestämää kerhotoimintaa. Nuorisopalveluiden toiminta-ajat
alakoululaisille vaihtelevat alkaen klo 13 ja 15 välillä ja kerhotoiminta noin
klo 17 alkaen.
Tällä hetkellä jokaisena koulupäivänä järjestettävää säännöllistä alakoululaisten toimintaa ei ole. Toiminta-aikojen ja koulupäivän päättymisen yhteensovittaminen edellyttää ohjatun toiminnan lisäämistä ja siihen resurssointia joko kaupungin tai kolmannen sektorin taholta. Nuorisotilat pystyvät joustavasti mahdollistamaan eri toimijoille myös samanaikaista toimintaa. Nuorisopalvelujen toimintaa on mahdollista lisätä myös koulujen tiloissa.
Kuopion kaupungin perusopetuksen tuntijaon (KOP ltk 10.6.2015 § 41) mukaan opetusta annetaan vuosiluokilla 1-3 kolme tuntia enemmän viikossa kuin
valtakunnallinen tuntijako edellyttää. Vuonna 2020 voimaan tuleva tuntijako,
jonka mukaan A1-kieli alkaa 1. luokalla, lisää oppituntien määrää yhteensä

Kuopion kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginvaltuusto
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kahdella vuosiviikkotunnilla ensimmäisellä ja toisella luokalla. Tällöin Kuopion perusopetuksen tuntijaon mukaisesti koulussa oloaika pitenee erityisesti
pienten koululaisten alla olevan taulukon mukaisesti:

Luokka-aste

1.lk

Valtakunnallinen 19
tuntijako
Kuopion
tuntijako

2.lk
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4.lk

5.lk 6.lk

19
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25

20+1 20+1

Nuorisopalveluiden ohjaustoiminnan laajentaminen ja aikaistaminen iltapäivään edellyttää vähintään arviolta noin 11,7 htv:n lisäystä nuorisopalveluihin
pääasiassa osa-aikaisena työvoimana, mikä saattaa aiheuttaa haastetta henkilöstön saatavuudessa. Kaupungin palveluna 11,7 htv:n kustannusarvio on noin
400 000 euroa. Muita kustannuksia syntyy muun muassa välipalasta, toimintaan tarvittavista tarvikkeista, mahdollisista tilakustannuksista ja koordinoinnista.
Nuorisopalveluiden keskeinen kohderyhmä on 13 – 18-vuotiaat nuoret, mutta
toimintaa on mahdollista kohdentaa myös alakoululaisille. Kouluissa on myös
kerhotoimintaa ja pienimmille koululaisille tarjotaan perusopetuslain mukaista iltapäivätoimintaa heti koulupäivän päättymisestä alkaen joko klo 16 tai 17
saakka. Alakoululaisten osalta harkintaan on hyvä ottaa vaihtoehtona myös iltapäivätoiminnan tarjoaminen nykyistä laajemmalle oppilasjoukolle.
Nuorisopalvelujen tämänhetkinen, arkipäivisin järjestettävä toiminta, toiminta-ajat, kohderyhmät on esitetty liitteenä olevassa taulukossa. Liite
Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta antaa ylläolevan lausunnon vastauksena valtuustoaloitteeseen. Nuorisotilojen aukioloaikojen aikaistaminen
ja toiminnan laajentaminen tuodaan lautakunnan päätettäväksi vuoden 2020
talousarvion valmistelun yhteydessä.

Liitteet

7651/2018 Valtuustoaloite
7651/2018 Nuorisopalveluiden toimintataulukko

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

3/2019

43 (57)
40 §

20.05.2019

Valmistelija
Jari Väänänen
Asta Sajaniemi
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 2661
puh. + 358 44 718 2009

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

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus 1.4.2019 90 §

Liitteet

7651/2018 Valtuustoaloite
7651/2018 Nuorisopalveluiden toimintataulukko

Valmistelija
Jari Väänänen
Asta Sajaniemi
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 2661

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

Päätös

Merkittiin, että esittelijänä asiakohdassa toimi kaupunginjohtajan poissa ollessa apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Liitteet
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7651/2018 Valtuustoaloite
7651/2018 Nuorisopalveluiden toimintataulukko

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
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20.05.2019

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
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Perusturva- ja terveyslautakunta
Kaupunginhallitus
§ 41

16 §
61 §

19.2.2019
11.3.2019
Asianro 1341/00.01.05/2019

KOTI KAIKILLA 2030 -asunnottomuuden ehkäisyohjelman hyväksyminen
Päätöshistoria
Perusturva- ja terveyslautakunta 19.2.2019 16 §
Perusturvajohtaja Mari Annika Antikainen
Sosiaalipalvelujen tukipalvelut
Kuopiossa on tehty vuodesta 2008 alkaen työtä asunnottomuuden vähentämiseksi. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma ”Paavo ohjelmatyötä” toteutettiin vuosina 2008 - 2015. Nimenomaan pitkäaikaisasunnottomien määrä on kuitenkin sekä valtakunnallisesti että Kuopiossa jatkanut kasvuaan. Vuonna 2018 Kuopiossa pitkäaikaisasunnottomia oli 64 henkilöä (29 henkilöä vuonna 2017). Nuorten asunnottomien määrä oli 31 vuonna 2018 ja on siten hieman vähentynyt vuodesta 2017, jolloin asunnottomia
nuoria oli 37.
Kuopion kaupunki on ”Paavo -ohjelmakausien” jälkeen vuosina 2016 – 2019
osallistunut sekä Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaan
(AUNE) että Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat –
hankkeeseen (AKU). Hankkeiden tavoitteena on ollut laatia asunnottomuuden ehkäisyyn ennaltaehkäisevä ohjelma. KOTI KAIKILLA 2030 –ohjelma on
laadittu laaja-alaisena paikallisena ja valtakunnallisena verkostoyhteistyönä.
Ohjelman suunnittelussa on yhteistyökumppaneiden lisäksi mukana ollut
myös kokemusasiantuntijoita.
Asunnottomuuden ennaltaehkäisy säästää kustannuksia ja vahvistaa asunnottomuustyössä inhimillistä toimintamallia. Ohjelma vahvistaa eri toimijoiden valmiutta tunnistaa ja ennaltaehkäistä asunnottomuuden riskitekijöitä. Ohjelman
tavoitteena on siirtää asunnottomuustyön painopistettä korjaavasta työstä asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn ja asunnottomuuden vähentämiseen. Ohjelman
myötä otetaan käyttöön uusi toimintamalli verkostotyöskentelyyn. Asunnottomuuden ennaltaehkäisy on hyvinvoinnin edistämistä poikkihallinnollisena yhteistyönä. KOTI KAIKILLA 2030 -ohjelma tarjoaa välineitä asunnottomuustyön
näkyväksi tekemiseen ja vahvistamiseen. Ohjelmatyötä tehneet yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet toimimaan ohjelman mukaisesti yhdessä Kuopion kaupungin kanssa.
Hankekoordinaattori Virpi Kilpeläinen esittelee ohjelman kokouksessa.
KOTI KAIKILLA 2030 -ohjelman kooste on esityslistan liitteenä.
Vaikutusten arviointi

Asukasvaikutuksiltaan erittäin merkityksellinen, koska vahvistaa inhimillistä
toimintamallia ja vähentää eriarvoistumista.
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Esitys

Perusturvajohtaja Mari Antikainen:
Perusturva- ja terveyslautakunta

Liitteet

-

esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että
KOTI KAIKILLA 2030 –asunnottomuuden ehkäisyohjelma hyväksytään
toimintamalliksi Kuopion kaupungin asunnottomuustyöhön 1.3.2019 alkaen

-

ja päättää, että mahdollisista ohjelmatyöhön liittyvistä yksityiskohdista
päätetään aina erikseen kaupungin talousarvion laadinnan yhteydessä.

KotiKaikilla2030_A4_lopullinen.pdf

Valmistelija
Virpi Kilpeläinen
Mari Annika Antikainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 2303
puh. +358 44 718 6401

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

Päätös

Hankekoordinaattori Virpi Kilpeläinen saapui kokoukseen klo 16.08.
Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi vs. apulaiskaupunginjohtajan esityksen.
Hankekoordinaattori Virpi Kilpeläinen poistui kokouksesta klo 16.40 tämän
asian päätöksen teon jälkeen.

Kaupunginhallitus 11.3.2019 61 §
Liitteet

1341/2019 KotiKaikilla 2030
Valmistelija
Virpi Kilpeläinen
Mari Annika Antikainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2303
puh. +358 44 718 6401
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Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus hyväksyy perusturva- ja terveyslautakunnan esityksen.

Päätös

Hankekoordinaattori Virpi Kilpeläinen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Kilpeläinen poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.
Merkittiin, että jäsen Veera Willman saapui kokoukseen asiakohdan käsittelyn aikana.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.

Vaikutusten arviointi
Liitteet

27

1341/2019 KotiKaikilla 2030

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto päättää, että KOTI KAIKILLA 2030 –asunnottomuuden
ehkäisyohjelma hyväksytään toimintamalliksi Kuopion kaupungin asunnottomuustyöhön.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.
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Kaupunginhallitus

119 §

29.4.2019

§ 42

Asianro 2307/00.04.01/2019

Kuopion kaupungin Järvi-Suomen Peruskirjaan (Finnish Lakeland Statement) sitoutuminen ja allekirjoittaminen
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 29.4.2019 119 §
Markkinointijohtaja Kirsi Soininen
Markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelu
Mikkelin kaupungin aloitteesta ryhdyttiin syksyllä 2018 valmistelemaan asiakokonaisuutta, jolla Saimaan ja Vuoksen järvialtaan alueen kaupungit ja kunnat, maakunnat ja aluehallinnon viranomaiset profiloituvat puhtaan ja elinvoimaisen luonnon- ja toimintaympäristön toimijoiksi. Loppuvuoden 2018
aikana työ muotoutui ”Saimaa Peruskirjaksi”, jonka hyväksymisellä alueen
toimijat pyrkivät aktiivisesti erottumaan positiivisesti alueista ja vesistöistä,
joissa on veden laatuun liittyviä ongelmia. Ajatus ”peruskirjasta” rinnastuu
Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjaan. Talven 2019 aikana käyty keskustelu on johtanut siihen, että Peruskirja-alueeksi nostetaan Saimaan rinnalle
laajempaa maantieteellistä aluetta käsittävä termi Järvi-Suomi (Finnish Lakeland).
Aihetta on valmisteltu Mikkelin kaupungin johdolla ja valmisteluryhmään on
ollut kutsuttuna edustajia Etelä-Savon ELY-keskuksesta, Lappeenrannan ja
Imatran kaupungeista, Lappeenrannan seudun ympäristövalvonnasta, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:stä ja Etelä-Savon maakuntaliitosta. Valmisteluryhmän vetäjänä toiminut Mikkelin kaupungin tekninen johtaja Jouni Riihelä
on toiminut kontaktihenkilönä Järvi-Suomen kuntiin ja muihin organisaatioihin.
Peruskirja vahvistaa Saimaan ja Järvi-Suomen alueella jo olemassa olevia kestävän ja vastuullisen kehityksen ja matkailun, elinvoiman lisäämisen, tutkimustoiminnan ja tuotekehityksen sekä vesienhoidon toimenpiteitä. Niistä
mainittakoon esimerkiksi Saimaa Geopark -tavoite, maakunnalliset virkistysalueet, Saimaan vesiliikenteen kehittämishanke, Smart Pohjois-Savo -tavoite,
goSaimaan ja Saimaa-sopimuksen sekä maakunnallisten matkailustrategioiden tavoitteet jne. Peruskirja tavoittelee koko vesistöalueen (Vuoksen vesistöaltaan, sisältäen Saimaan lisäksi myös Kallaveden, Pielisen ja Höytiäisen altaat) tutkimukseen ja teollisuuden tuotekehitykseen perustuvaa kasvua ja
elinvoimaa. Peruskirja ei rajaa, vaan kannustaa kehittämään tasavertaisesti
uudenlaisia tuotannon, suojelun ja aktiivisuuden toimintoja koko toimintaalueella.
Valmisteluryhmä on tehnyt Peruskirjan tekstiosuudesta luonnosversion (esitetty myöhemmin pykälätekstin yhteydessä). Peruskirja tultaisiin hyväksymään vastaavilla hallitus- ja valtuustopäätöksillä kaikissa, laajasti ymmärrettynä Vuoksen vesialtaan rantakaupungeissa ja -kunnissa, maakuntien liitoissa
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sekä alueellisissa ELY-keskusten organisaatioissa. Päätösten ajankohta on kevättalvi 2019. Peruskirja laaditaan myös englanniksi (erillinen toimeksianto
Mikkelin kaupungin puolesta, Peruskirjan otsikko englanniksi on ’Finnish Lakeland Statement’, joka vastaa Järvi-Suomen ulkomaan markkinoinnin termistöä).
Kaikkiaan Järvi-Suomen Peruskirjan allekirjoittavia tahoja on kutsuttu 41.
Aluerajaus on määritelty valmisteluryhmässä siten, että allekirjoittaviin organisaatioihin kuuluvat ne kaupungit ja kunnat, jotka ovat virallisesti määritelty
Saimaan pääaltaan rantakunniksi (näitä on 21) sekä ne Vuoksen vesistöalueen
järvialtaan rantakaupungit ja -kunnat, joiden alueelle ulottuu Saimaan väyläverkko (näitä on 12, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa). Alue on esitetty
liitekartassa.
Kunnat ja kaupungit (33 kpl): Enonkoski, Heinävesi, Iisalmi, Imatra, Joensuu, Joroinen, Juuka, Juva, Kaavi, Kitee, Kontiolahti, Kuopio, Lapinlahti,
Lappeenranta, Lemi, Leppävirta, Lieksa, Liperi, Mikkeli, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, Puumala, Rantasalmi, Ruokolahti, Rääkkylä, Savitaipale, Savonlinna, Siilinjärvi, Sulkava, Taipalsaari, Tuusniemi ja Varkaus.
Maakuntaliitot (4 kpl) ovat: Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo.
ELY-keskukset (4 kpl) ovat: Kaakkois-Suomi, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala.
Muut koko Vuoksen vesistöalueen kunnat ja kaupungit voidaan kutsua Saimaan Peruskirjan allekirjoittajiksi myöhemmin. Näitä kuntia on kaikkien neljän maakunnan alueella sekä ulkopuolella.
Peruskirjan teksti kuuluu näin:
___
”JÄRVI-SUOMEN PERUSKIRJA
Meidän sukupolvemme on saanut perinnöksi upean Vuoksen vesistön –
Saimaan, Kallaveden, Höytiäisen ja Pielisen. Alue on ainutlaatuinen kokonaisuus puhtaita vesistöjä, tuhansia saaria ja henkeäsalpaavia maisemia.
Puhdas vesi ja järviluonto tarjoavat elinvoimaa ja hyvinvointia. Elinvoima
ei synny itsestään. Se vaatii meiltä sitoutumista ja tekoja – tutkimukseen perustuvaa tuotekehitystä teollisuudessa ja oikeaa asennetta ympäristöä kohtaan. Järvemme on meillä lainassa ja siksi tehtävänämme on turvata alueen
puhtaus, monimuotoisuus ja elinvoimaisuus tuleville sukupolville – isältä
pojalle, äidiltä tyttärelle.

Tämän peruskirjan allekirjoituksella haluamme siirtää järvialueemme ympäristöperintöä eteenpäin:



toteuttamalla kestävää kehitystä,
vahvistamalla alueen elinvoimaa,
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edistämällä vastuullista matkailua ja virkistyskäyttöä,
tukemalla monitieteistä järvialueen tutkimusta
parantamalla vesistön elinympäristöjä ja veden laatua.

Me allekirjoittajat sitoudumme suojelemaan alueemme vesistöä ja edistämään alueen elinvoimaa. Yhteistyön tarkemmat periaatteet, tavoitteet ja
onnistumisen mittarit määritellään erillisissä yhteistyösopimuksissa, jotka
ratifioidaan Finnish Lakeland Forum -tapahtumassa 2020.
Tämä peruskirja on pitkäjänteinen ja jatkuva kehityspolku: sukupolvien välinen viestikapula puhtaan Järvi-Suomen puolesta. Peruskirja määritellään
ja allekirjoitetaan uuden sukupolven toimesta 25 vuoden välein.
Mikkelissä 5.6.2019
Allekirjoitukset/kuntaorganisaatio, asema”
___
Peruskirjan allekirjoitustilaisuus on Mikkelissä, maailman ympäristöpäivänä
5.6.2019, kaupungissa järjestettävän kansallinen vesistökunnostusverkoston
vuosiseminaarin yhteydessä. Vuosiseminaari on vuosittainen, vakiintunut
tutkija- ja kehittäjätapaaminen, johon osallistuu asiantuntijoita ja päättäjiä
ELY-keskuksista, kuntaorganisaatioista, SYKE:stä sekä paikallisista vesienhoito-organisaatioista. Peruskirjan allekirjoitustilaisuus on arvokas tapahtuma, jossa kuullaan aiheeseen liittyviä alustuksia ja kannanottoja.
Peruskirjan allekirjoittaminen ja sen toimenpiteisiin sitoutuminen on osoitus
henkisestä valmiudesta itäisen Suomen yhteisen vesistöalueen elinvoimaisuuden kehittämiseen ilman kunta-, maakunta- tai muitakaan hallinnon rajoja. Allekirjoittamalla Peruskirjan kunta- ja maakuntaorganisaatiot voivat
omissa kehittämistoimissaan hyödyntää Järvi-Suomen positiivisia maine- ja
imagotekijöitä. Samalla Peruskirja antaa uuden työvälineen teknisiin ja tutkimukseen perustuvien veden laadun kehittämisen tapoihin yhdessä muiden
kehittäjä- ja tutkimusorganisaatioiden kanssa.
Peruskirjan allekirjoittajina ovat julkisorganisaatiot. Myös muilla toimijoilla
(esim. yliopistot ja ammattikorkeakoulut, yritykset, muut kunnat ja kehittäjätahot) on mahdollisuus liittyä mukaan vuonna 2020, jolloin työtä jatketaan
Finnish Lakeland Forum -nimisen kansainvälisen tutkimus- ja kehittäjäkonferenssin merkeissä, jonka pitopaikaksi on kaavailtu Etelä-Karjalaa. Vuoden
2020 -konferenssin järjestelyvastuita sekä Peruskirjassa mainittuja ratifiointiteemoja varten perustetaan erityinen ryhmä, jonne kutsutaan jäseniä maantieteellisesti kattavasti koko Vuoksen vesistön alueelta.
Vaikutusten arviointi

Päätöksellä on pitkäaikaisia myönteisiä vaikutuksia laajasti ajateltuna koko
Vuoksen vesistön tilaan, kestävään matkailuun ja käyttöön, tutkimukseen ja
elinvoiman varmistamiseen.

Valmistelija
Kirsi Soininen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 17 18 2020
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Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kuopion kaupunki hyväksyy ja sitoutuu edellä esitetyn Järvi-Suomen Peruskirjan tavoitteisiin ja valtuuttaa kaupunginjohtajan tai hänen määräämänsä henkilön allekirjoittamaan Peruskirjan Kuopion kaupungin puolesta.

Päätös

Kaupunginjohtaja muutti kokouksessa päätösehdotustaan seuraavasti:
"Kaupunginhallitus esittää edelleen 6.5.2019 kokoontuvalle kaupunginvaltuustolle ylimääräisenä asiana, että Kuopion kaupunki hyväksyy ja sitoutuu
edellä esitetyn Järvi-Suomen Peruskirjan tavoitteisiin ja valtuuttaa kaupunginjohtajan tai hänen määräämänsä henkilön allekirjoittamaan Peruskirjan
Kuopion kaupungin puolesta."
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
muutetun päätösehdotuksen.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto päättää, että Kuopion kaupunki hyväksyy ja sitoutuu
edellä esitetyn Järvi-Suomen Peruskirjan tavoitteisiin ja valtuuttaa kaupunginjohtajan tai hänen määräämänsä henkilön allekirjoittamaan Peruskirjan
Kuopion Kaupungin puolesta.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.
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§ 43

Asianro 4628/05.03.00/2019

Kokouksessa jätetty valtuustoaloite / parisuhteiden varhainen tuki Kuopion kaupungissa

Valtuustoaloite 20.5.2019
Hanna Happonen ja 22 muuta valtuutettua
Kuopion kaupungin strategian mukaan Kuopio on paras paikka lapselle ja
Kuopiossa lapset ovat etusijalla - täällä on hyvä kasvaa. Kuopion kaupungin
strategiassa varhainen tuki määritellään: "Kun asukkaan tai perheen elämäntilanne sitä vaatii, tarjoamme tietoa, varhaista tukea ja "täsmätukea", jotta
vältämme tilanteen mutkistumisen tai pahenemisen."
Parisuhdeongelmat ja erot lapsiperheissä heijastuvat lasten elämään. Lapsiasiavaltuutettu, joka on itsenäinen ja riippumaton, lakisääteinen viranomainen, antaa vuosittain valtioneuvostolle kertomuksen toiminnastaan. Kertomus sisältää arvion lasten oikeuksien ja elinolojen kehityksestä maassamme
sekä tarvittavista lainsäädännön uudistustarpeista. Lapsiasiavaltuutetun vuosikirjan 2019* (julkaistu 26.4.2019) mukaan lapsiasiavaltuutettu on ollut huolissaan avioerojen yleisyydestä sekä puutteellisesta perhe- ja parisuhdeneuvonnasta ja lapsiasiavaltuutettu on esittänyt, että kaikille aviopareille tarjottaisiin parisuhteen tukea. Lapsiasiavaltuutetun lausunnon** mukaan parisuhteen toimimattomuus vaikuttaa suuresti lapsiin ja moniin läheisiin sekä heikentää ihmisen työ- ja toimintakykyä.
Tähän saakka parisuhdetukea on järjestetty lähinnä järjestöjen ja seurakuntien toimesta. Kuitenkin tarjolla olevaa palvelua on liian vähän sen tarpeeseen
nähden. Parisuhteita tukemalla voidaan parantaa huomattavasti lasten olosuhteita Kuopiossa sekä edistää ihmisten työ- ja toimintakykyä ja elämänlaatua.


http://lapsiasia.fi/wp-content/uploads/2019104/LA_vuosikirja_2019.pdf



https://www.sttinfo.fi/tiedote/lapsiasi avaltuutettu-parisuhteiden-tuk i-hallitusohjelman-k arkeen-avi0erot-laskuun?publisherld=1 7712812&releaseld
69856865
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Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Kuopion kaupunki:
1) aloittaa varhaisen tuen järjestämisen parisuhteille parisuhteiden laadun parantamiseksi,
2) laatii ja toimeenpanee ohjelman kuopiolaisesta mallista parisuhteiden
varhaiseksi tukemiseksi ja
3) tiedottaa näistä palveluista kuntalaisille

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
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Liite K kuntalain mukainen valitusosoitus (kv) (29, 32 - 34, 36 - 37, 42 §)
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
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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.
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Liite L kaupunginvaltuusto / valitusosoitus kaava-asiat ja rakennusjärjestys (35 §)
Liite L kaupunginvaltuusto / valitusosoitus kaava-asiat ja rakennusjärjestys
Valitusoikeus ja valitusperusteet
Yleiskaavan, asemakaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevaan
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella.
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
sekä kunnan jäsen. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja muulla
viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa valitusoikeus. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä tai rakennusjärjestyksellä on vaikutuksia. Rekisteröidyllä
paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan on myös valitusoikeus.
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

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen kaikkien valitukseen oikeutettujen tietoon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi Kuopion kaupungin verkkosivuille
www.kuopio.fi/paatoksenteko. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan.

Valituskirjelmän sisältö ja liitteet
Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava
hallinto-oikeudelle, 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
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−

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

−

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 viraston 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) mukaisen oikeudenkäyntimaksun.

