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Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä
Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteko 21.5.2019.

Heikki Vienola
pöytäkirjanpitäjä
Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi
tehdä §:ien 130 – 134 ja 137 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua
tai täytäntöönpanoa.
Muutosta ei voi hakea valittamalla §:iin 135 - 136, koska päätöksestä voidaan
tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet §:ien 135 - 136 osalta
liite A
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130 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Puheenjohtaja
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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131 §
Pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Veera Willman ja Leila
Savolainen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti jäsenet Veera Willman ja Leila
Savolainen.

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

16/2019

6 (20)
132 §

13.05.2019

§ 132

Asianro 3932/10.02.03/2017

Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus, Vanhan varikon itäosa / 13-29...32, 13-248...10 sekä katu-, virkistys- ja erityisalueet

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Ari Räsänen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut
Asemakaavan muutosehdotuksen käsittelyvaiheet:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen 6.2.2019. Kaavaehdotusaineisto on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27
§:n mukaisesti nähtävänä 11.2.-13.3.2019. Aineisto toimitettiin tiedoksi mahdollista lausuntoa varten ympäristö- ja rakennuslautakunnalle, Pohjois-Savon
aluepelastuslautakunnalle, Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueelle sekä Kuopion kulttuurihistorialliselle museolle.
Lausunnon ehdotusaineistosta antoivat Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat –vastuualue, Kuopion kulttuurihistoriallinen museo ja
Kuopion Vesi Liikelaitos. Aineistosta saatiin yksi muistutus, ja sitä koskeva
täydennys. Pohjois-Savon pelastuslaitos ilmoitti, ettei sillä ole huomautettavaa muutosehdotukseen.
Lausuntojen ja muistutuksen mukaisesti ehdotukseen on tehty lähinnä pieniä
täsmentäviä merkintäkorjauksia.
Lausunnot ja muistutukset:
Kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutus sekä vastineet niihin jaetaan esityslistan liitteenä.
Muutokset asemakaavan muutosehdotukseen:
Asemakaavan muutosehdotusta on muutettu siten, että kaavaan on täsmennetty hulevesiä koskevia merkintöjä (hule-5 ja hule-15). Kaavaan on myös lisätty merkintä mmt-3 katurakenteiden maisemoimiseksi puistoalueella VP.
Kaavaselostusta on tarkennettu luontoselvitysten osalta ja selostuksen liitteeksi on lisätty Neulamäen asevarikon kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys
(liite 20). Kaavaselostusta on täsmennetty liikenteellisten vaikutusten sekä
infraverkoston kustannusten osalta. Lisäksi kaavaselostuksen liitteeksi on lisätty keväällä 2019 valmistunut Savilahti- ohjeen versio 2.0 (liite 21).
Muut toimenpiteet:
Kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen on MRL 65 §:n mukaisesti ilmoitettu Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat
–vastuualueelle, Kuopion kulttuurihistorialliselle museolle ja Kuopion Vesi
Liikelaitokselle sekä muistutuksen tehneelle. Pohjois-Savon ELY-keskus on
myöntänyt poikkeamisen liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittämis- ja heikentämiskiellosta 25.4.2019. Mikäli päätöksestä ei valiteta, se on
lainvoimainen toukokuussa 2019.
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Vaikutusten arviointi

Kaavaratkaisu toteuttaa Kuopion strategiaa ja kasvuohjelmaa mahdollistaen
alueelle oppilaitosten, yritystoiminnan ja palvelujen syntymisen. Tätä kautta
kaavatyö edesauttaa osaltaan Savilahden kehittymisen Euroopan kiinnostavimmaksi oppimis- ja innovaatioympäristöksi.
Asemakaava ja asemakaavan muutos toteuttavat kaupungin ilmastopoliittista
ohjelmaa hyödyntämällä olevaa infraverkostoa ja palveluja sekä vähentämällä
liikkumistarvetta ja painetta kaupunkirakenteen ulkopuolelle suuntautuvaan
rakentamiseen.
Kaavaratkaisun mukainen rakentaminen lisää alueen liikennemääriä. Vaikutukset ovat kuitenkin vähäiset ja niitä ehkäistään mm. liittymien valoohjausta kehittämällä sekä liikkumisen ohjauksen keinoin. Suunnittelulla hillitään ajoneuvoliikenteen määrän kasvua ja parannetaan kevyen- ja joukkoliikenteen olosuhteita ja houkuttelevuutta.
Kaavalla on positiivisia vaikutuksia kaupungin kilpailukykyyn, vetovoimaan ja
yritystoimintaan: kaavaratkaisulla lisätään alueen yritystontti-, toimitila- ja
liikerakentamista lähellä keskustaa.
Hankkeen kustannukset katujen ja infraverkostojen osalta ovat yhteensä n.
12,2 milj. €. Kaava-alueelle sisältyy kaksi pysäköintilaitosta, joiden yhteenlasketut kustannukset ovat n. 15,5 milj. €. Kaupungille tulee tuloja mm. kiinteistöverojen ja tontinvuokratulojen muodossa. Liike- ja työ-paikkarakentaminen
mahdollistaa kaupungin kasvun, mikä vaikuttaa positiivisesti verotuloihin.
Uudella rakentamisella ja liikennejärjestelyillä on vaikutuksia ihmisiin sekä
rakennettuun ympäristöön ja luonnonympäristöön. Oppilaitosrakentaminen,
työpaikkarakentaminen ja liikunta- ja tapahtumakeskus tarjoavat virikkeitä ja
palveluita eri ikäryhmille, mukaan lukien lapsiperheille. Ratkaisussa on huomioitu arvokkaat luonto- ja kulttuurihistorialliset kohteet. Hankkeella on positiivisia vaikutuksia kaupunkikuvaan ja alueen viihtyisyyteen.

Esitys

Kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään, että se
hyväksyy kaavaehdotuksen. Ehdotukseen tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville. Asemakaava- ja asemakaavanmuutosehdotus etenee kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi sen jälkeen, kun alueelle haettu liito-oravaa koskeva poikkeuslupa on
lainvoimainen.
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Liitteet

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

3932/2017 kaavaselostus ilman liitteitä
3932/2017 kaavaselostuksen liitteet 1-3
3932/2017 kaavaselostuksen liitteet 4-5
3932/2017 kaavaselostuksen liitteet 6/1-6/2
3932/2017 kaavaselostuksen liitteet 7-8
3932/2017 kaavaselostuksen liitteet 9/1-9/6
3932/2017 kaavaselostuksen liite 10
3932/2017 kaavaselostuksen liitteet 11-12
3932/2017 kaavaselostuksen liitteet 13-18
3932/2017 kommentteja sisältävät lausunnot vastineineen, liite 19
3932/2017 kaavaselostuksen liitteet 20-21

Valmistelija
Annika Korhonen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 5074

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.
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§ 133

Asianro 2219/10.02.02/2015

Syvänniemen osayleiskaavaehdotus

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Ari Räsänen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut
Syvänniemen alueelle on laadittavana osayleiskaava. Osayleiskaavasta tulee
oikeusvaikutteinen ja se tulee vahvistuessaan kumoamaan kaava-alueen osalta voimassa olevat yleiskaavat. Osayleiskaava ohjaa alueen yksityiskohtaista
suunnittelua. Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaluonnoksen 15.1.2018. Kaavaluonnos oli nähtävänä 29.1. - 2.3.2018.
Osayleiskaavan tavoitteena on yhtenäistää alueen maankäyttö ja tutkia kylämäisen lisärakentamisen mahdollisuudet Syvänniemen kyläalueella. Tavoitteena on laatia yleiskaava siten, että rakennusluvat alueella voidaan myöntää
suoraan hyväksytyn yleiskaavan pohjalta. Toinen keskeinen tavoite on ratkaista kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisen päiväkodin ja ala-koulun sijoituspaikka kyläalueella. Rakennusoikeudet on tutkittu emätilakohtaisesti ja
osoitettu maaseuturakentamisen periaatteiden mukaisesti kaupungin ja yksityisten omistamille kiinteistöille. Kaava-alueelle on osoitettu osayleiskaavassa
yhteensä 49 uutta rakennuspaikka, joista 14 kaupungin omistamille maaalueille.
Osayleiskaavasta on valmistunut kaavaehdotus, joka on työstetty kaavaluonnoksen ja siitä saatujen lausuntojen ja kannanottojen pohjalta. Lausuntoihin
ja kannanottoihin on laadittu vastineet. Asetetaan yleisesti nähtäville ja siitä
pyydetään tarvittavat lausunnot. Saatujen lausuntojen ja muistutusten pohjalta tarkistettu kaavaehdotus tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
Vaikutusten arviointi

Olemassa olevan kylärakenteen tiivistäminen on ympäristö- ja ilmastovaikutuksiltaan positiivinen. Kaava mahdollistaa kylän elinvoiman kehittymisen ja
on näin yritysvaikutuksiltaan positiivinen. Vaikutukset on arvioitu kokonaisvaltaisesti kaavaselostuksessa.

Esitys

Esitän, että kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi saadut lausunnot ja kannanotot ja hyväksyy laaditut vastineet, sekä 13.5.2019 päivätyn osayleiskaavaehdotuksen siten, että se asetetaan yleisesti nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot.
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Liitteet

12
13
14

2219/2015 Osayleiskaavaehdotus, Kartta ja määräykset
2219/2015 Osayleiskaavaehdotus, selostus
2219/2015 Luonnosvaiheen lausunnot ja mielipiteet vastineineen

Valmistelija
Jukka Holopainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 5418

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

Päätös

Kaavoitusinsinööri Jukka Holopainen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Yleiskaavapäällikkö Heli Laurinen oli kokouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä. Holopainen ja Laurinen poistuivat kokouksesta kuulemisen jälkeen.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.
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§ 134

Asianro 2356/14.01.00.03/2019

Puijon jatkokehittäminen
Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus
Kuopion kaupunginhallitus valitsi 18.3.2019 (§ 69) Puijo Nature Activity Parkin Puijon lakialueen jatkokehittämisen yhteistyökumppaniksi. Päätöksen
mukaisesti tarkentava suunnitelma tulee tuoda kaupunginhallituksen päätettäväksi vuoden 2019 loppuun mennessä. Lisäksi kh merkitsi tiedoksi, että:
-

yrityksen kanssa tehdään myöhemmin erilliset päätökset majan ja tornin sekä tarvittavan maa-alueen luovuttamisesta.

-

kaupunki jatkaa neuvotteluita ympäristöministeriön kanssa mahdollisesti
tarvittavista luonnonsuojelualueen muutoksista.

-

kaupunki tekee tarvittavat selvitykset saavutettavuuden varmistamiseksi
tarvittavista infrainvestoinneista. Mahdolliset investoinnit tuodaan erikseen
päätettäväksi.
Puijon lakialueen yrittäjävalinnan lähtökohtana oli löytää sellainen toimija,
jonka kokonaiskonsepti tukee yleisöpalautteissa esiin tulleita toiveita ja Puijon kokonaisvaltaista kehittämistä huomioiden urheilulaakson ja Antikkalan
alueet. Kaupunkilaisten kommenteissa ja ideoissa toivottiin erityisesti Puijon
luontoon sopivia toimintoja: seikkailupuistoa, lasten leikkipuistoa, alamäkiluistelurataa tai kelkkarataa, alamäkipyöräilyreittejä, laskettelurinnettä, ym.
Myös ainutlaatuisen luonnon huomioiminen nousi monissa vastauksissa esille. Ravintola- ja kahvilatoiminnot nähtiin perusedellytyksinä toimivalle kokonaisuudelle. Puijon saavutettavuus ja autoton lakialue nähtiin toivottavina tulevaisuudenkuvina. Kaupunkilaisten lisäksi kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden yhdessä Savonian kanssa toteuttamassa Neptune-projektissa maaliskuussa ideoitiin myös Puijon tulevaisuutta. Opiskelijoiden näkemykset olivat hyvin samanlaisia kuin kuopiolaisten, mutta opiskelijoilla oli myös joitakin erittäin tuoreita ideoita.
Puijo Peak Oy on jatkokehittänyt Puijon aktiivisen hyödyntämisen kokonaiskonseptia huomioiden saadut palautteet. Myös kiinnostavimmat kansainvälisten opiskelijoiden ideat on otettu Puijo Peakin kokonaissuunnitelmaan mukaan. Kaikkien toimintojen suunnittelun peruslähtökohtana on ollut, että Puijon arvokasta luontoa ei haluta vaarantaa. Itse toimintojen osalta periaatteena
on, että yksittäisestä toiminnosta voidaan myös luopua, jos toiminto vaarantaa luontoarvot tai se ei ole kannattava – toiminnan johtoajatus on siis jatkuva kehittäminen.
Ensimmäinen uusi aktiviteetti, joka tuodaan Puijolle jo tulevaksi kesäksi, on
maastopyörien vuokraus ja ohjatut retket. Muita ulkoaktiviteetteja on jo
suunniteltu ja ne tulevat koostumaan eri ikäryhmille suunnatuista aktivitee-

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

16/2019

12 (20)
134 §

13.05.2019

teistä, kuten lasten maailma, kiipeilypuisto, Zipline-vaijeriliukumäki, Roller
Coaster-kelkkarata sekä freestylerinne Puijon pujottelurinteen paikalle. Merkittävä kokonaisuus Puijolla tulee olemaan teemoitetut luontopolut, joista osa
hyödyntää Suomen aliarvostettua luonnonvaraa, eli pimeyttä reaktiivisten valoratkaisujen avulla ja osa taas herätetään eloon lisätyn todellisuuden, virtuaaliteknologian sekä muiden digitaalisten keinojen avulla. Osa luontopoluista
on ajateltu myös nostettavaksi irti aluskasvillisuudesta, jolloin voidaan todella
varmistaa luonnon monimuotoisuuden säilyminen. Luontopolkujen kokonaisuus tuo elämyksiä, mutta toimii myös oppimisympäristönä esimerkiksi
koululaisten tarpeisiin.
Suunnitellut aktiviteetit eivät vaadi asemakaavan laatimista eikä pääosin
myöskään ELY-keskuksen poikkeamislupamenettelyjä. Merkittävin poikkeamislupaa vaativa toimenpide on hyppyrimäkien viereen suunniteltu tuolihissi, jonka mahdollisesta toteuttamisesta päättää Kuopion kaupunki. Tuolihissin on tarkoitus korvata nykyinen elinkaaren lopussa olevan mäkihyppääjien käyttämä hissi. Puijo Peakin mukaan toimintoja voidaan lakialueella
käynnistää ennen tuolihissin valmistumista. Mahdollinen myöhemmin toteutettava funikulaari tms. edellyttää poikkeamislupaa.
Suunnittelutyössä on ollut Puijo Peakin kumppanina kuopiolainen Fantasia
Works Oy, joka kuuluu nykyisin Lappset Group Oy:öön. Lapsett Oy on yksi
Euroopan suurimmista teemoitettujen puistojen suunnittelijoista ja valmistajista, jonka kädenjälki näkyy mm. Super Parkeissa, Angry Birds- ja Koiramäki-puistoissa. Puijo Peakin brändin rakentamiseen on osallistunut Oddy Inc.
Virtuaaliteknologian osaajana mukaan on lähtenyt 3D-talo ja digitaalisten
opintojen tuottaja Mobie Group Holdings ltd.
Puijo Peak on neuvotellut sopimuksen Ravintolamestarit Oy:n kanssa Puijon
tornin ravintola- ja kahvilatoimintojen sekä majan ravintolatoimintojen operoinnista. Ravintolamestarit Oy:llä on tällä hetkellä Kuopiossa seuraavat ravintolat: Isä Camillo, Kuopion Klubi, Musta Lammas, Pannuhuone Gust. Ranin ja Peräniemen Kasino. Tavoitteena on, että ravintolatoiminnot käynnistyvät kesä- heinäkuun vaihteessa.
Puijo Peak Oy on vahvistanut myös matkailuun liittyvää osaamistaan. Hallituksen uudeksi asiantuntijajäseneksi on lupautunut Wille Markkanen, entinen Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n toimitusjohtaja.
Kuopion kaupungin osalta yrittäjävalintaa on valmistellut apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllösen johtama työryhmä. Työryhmä on käyttänyt apuna myös
muita kaupungin viranhaltijoita mm. Puijon urheilualueen ja rinnealueen välisten rajapintojen yhteensovittamisessa. Työryhmä on koordinoinut kaupungin puolelta tehtäviä sopimuksia ja niiden aikataulutuksia. Keskeisenä tavoitteena on ollut se, että tarvittavat sopimukset saadaan tehdyksi siten, että kesällä 2019 tornin ja majan ravintolatoiminnot voivat käynnistyä huomioiden
investoinneille varattava aikataulu. Keskeisimmät sopimukset ovat tilakeskuksen ja Puijo Peakin välillä laadittava tornin ja majan vuokrasopimus sekä
maaomaisuuden hallintapalveluiden vastuulla olevien maa-alueiden käyttämiseen liittyvien sopimusten laatiminen. Sopimuksiin on tarkoitus laatia ehtoja, joilla kaupunki turvaa asemansa siinä tilanteessa, jossa suunnitelmia ei
yrittäjistä johtuvista syistä saada kohtuuajassa olennaisessa määrin toteutettua.
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Vaikutusten arviointi

Kaupunginhallitus hyväksyy esitetyn suunnitelman jatkovalmistelun pohjaksi.
Tarvittavat päätökset suunnitelman toteuttamiseksi tehdään toimivaltaisten
viranomaisten toimesta.

Liitteet

15

2356/2019 Puijo Peak - Nature Activity Park

Valmistelija
Unto Juutinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 2084

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

Päätös

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.
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135 §

13.05.2019

§ 135

Asianro 489/00.04/2017

USO uuden sukupolven organisaatiot -verkoston teemaseminaariin osallistuminen

USO uuden sukupolven organisaatiot –verkoston teemaseminaari järjestetään
torstaina 6.6.2019 klo 9.30 – 15.00 kuntatalolla, Helsingissä.
Seminaarin teema on resurssiviisas kunta.
Ohjelma on esityslistan liitteenä.

Liitteet

16

Kutsu USO teemaseminaari 6.6.2019

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus nimeää edustajansa seminaariin.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen ja nimesi edustajakseen seminaariin jäsen Leila Savolaisen.

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

16/2019

15 (20)
136 §

13.05.2019

Perusturva- ja terveyslautakunta
§ 136

25 §

23.4.2019
Asianro 3304/01.01.00/2019

Valvontatarkastajan viran perustaminen
Päätöshistoria
Perusturva- ja terveyslautakunta 23.4.2019 25 §

Yksityiset sosiaalipalvelut täydentävät kunnallisia palveluja ja tarjoavat niille
vaihtoehtoja. Yksityiset palveluntuottajat, lähinnä yritykset, järjestöt ja säätiöt, voivat myydä palvelujaan joko kunnille, kuntayhtymille tai suoraan asiakkaille.
Kuopion kaupungissa merkittävä osa mm. lastensuojelun palveluita, ikäihmisten asumispalveluita ja erilaisia hoivapalveluita tuotetaan yksityisten palveluntuottajien toimesta. Lain edellytysten mukaisesti yksityisten sosiaalipalvelujen toimintaa ja palvelujen laatua valvotaan säännöllisesti. Valvonnalla
varmistetaan, että yksityisten palveluntarjoajien palvelut ovat yhtä laadukkaita kuin kaupungin omat palvelut ja että lain edellytykset täyttyvät. Valvonnalla seurataan kaupungin omien palveluiden sekä kaupungin ostopalveluiden ja
palveluseteleillä tuotettujen palveluiden laatua.
Valvontaa tehdään kolmessa eri vaiheessa. Ennakkovalvonnalla varmistetaan
ennen varsinaisen toiminnan aloittamista, että palvelua ollaan järjestämässä
asianmukaisesti, esimerkiksi henkilöstö on koulutettua ja toimitilat ovat asialliset. Toiminnan käynnistyttyä, suunnitelmallisella valvonnalla varmistetaan,
että palveluiden laatu pysyy ilmoitetulla tasolla. Tämä varmistetaan määräaikaisilla tarkastuskäynneillä. Mikäli toiminnassa ilmenee epäkohtia, niihin
reagoidaan viipymättä.
Yksityistä sosiaalipalveluista annetun lain (Laki yksityistä sosiaalipalveluista
922/2011) tarkoituksena on varmistaa, että yksityisiä sosiaalipalveluja käyttävän asiakkaan oikeus laadultaan hyviin sosiaalipalveluihin toteutuu. Niin
ikään sosiaalihuoltolain keskeisimpänä periaatteena on se, että asiakkaalla on
oikeus saada sosiaalihuollon toteuttajalta laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja
hyvää kohtelua ilman syrjintää. Asiakasta on kohdeltava siten, että hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan eikä hänen ihmisarvoaan loukata.
Kuopion kaupungilla perusturvan palvelualueella johdon tukipalveluissa on
yksi valvontatarkastaja, joka toimii yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta
annetun lain tarkoitettuna kunnan yksityisiä sosiaalipalveluja valvovana viranhaltijana.
Valvontatarkastajan tehtäväalue on laaja ja vaativa, eikä viranhaltijalla ole sijaista ja työparia.

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

16/2019

16 (20)
136 §
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Vuonna 2018 valvontatarkastaja teki 86 valvontakäyntiä, käsitteli 60 ilmoitusta yksityisistä palveluntuottajista, antoi 37 lausuntoa, 70 kirjettä ja osallistui päätöksentekoon 22 kertaa. Dokumentoitua aineistoa tästä kertyi 276
asiakirjaa. Valvontatyö on liikkumista edellyttävää työtä ja ajokilometrejä tehtävästä kertyi 7193 km.
Valvontatarkastajan kelpoisuus määräytyy sosiaalihuollon ammattihenkilöistä
annetun lain (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) mukaan.
Pätevyysvaatimuksena on sosiaalityöntekijän kelpoisuus.
Koska valvontatehtävä on vaativa ja laaja, on tarpeen perustaa perusturvan
palvelualueelle valvontatarkastajan virka. Viranhaltija sijoittuu johdon tukipalveluihin. Vuoden 2019 talousarviossa ei ole määrärahaa viranhaltijan
palkkaamiseen eikä sitä ole huomioitu henkilöstösuunnitelmassa. Viran perustaminen ja viranhaltijan palkkaaminen on välttämätöntä riittävien henkilöstöresurssien varmistamiseksi valvontatehtävässä.

Valmistelija
Jari Saarinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 6301

Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen
Perusturva- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaa valvontatarkastajan viran 1.6.2019 alkaen. Valvontatarkastajan kelpoisuusvaatimus määräytyy sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain
(817/2015) mukaan. Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalityöntekijän pätevyys.
Eduksi katsotaan sosiaalihuollon palvelujen laaja-alainen tuntemus ja yksityisten sosiaalipalvelujen lain tuntemus ja soveltaminen. Palkkaus määräytyy
KVTES:n mukaan kohdasta hinnoittelematon (99999999), tehtäväkohtainen
palkka on 3783,68 €/kk.

Päätös

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. apulaiskaupunginjohtaja ehdotuksen.

Työnantajapalvelu puoltaa esitystä.
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Kaupunginhallitus
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Valmistelija
Jari Saarinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 6301

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus hyväksyy perusturva- ja terveyslautakunnan esityksen.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

16/2019

18 (20)
137 §

13.05.2019

§ 137

Asianro 7/00.02.01/2019

Kh:n tiedonantoja

Kh:lle saapuneet kirjeet yms.:
4229/2014

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 6.5.2019 (19/0099/3, dnro
00734/17/5156) valitukseen Kuopion ympäristö- ja rakennuslautakunnan
16.2.2017 § 6 päätöksestä, jossa lautakunta on hyväksynyt moottorikelkkareitin Annamarintie-Suuri-Pieksä päivitetyn reittisuunnitelman mukaisesti.
Hallinto-oikeus on kumonnut ympäristö- ja rakennuslautakunnan 16.2.2017
§ 6 tekemän päätöksen ja palauttanut asian lautakunnalle 7.5.2015 § 51 tehtyyn päätökseen kohdistuvien oikaisuvaatimusten käsittelemiseksi.

579/2019

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksellään 26.4.2019/OKM/6/628/2019
myöntänyt erityisavustusta 800 000 € Lippumäen uimahallin peruskorjaukseen ja jäähallin muutokseen sisäliikuntatilaksi. Jälj. Tilakeskus ja talous- ja
omistajaohjaus.

1644/2019

Pöytäkirjanote Vieremän kunnanvaltuuston päätöksestä 29.4.2019 § 16 / ItäSuomen päihdehuollon kuntayhtymän purku.

1644/2019

Pöytäkirjanote Rautavaaran kunnanvaltuuston päätöksestä 29.4.2019 § 12 /
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkaminen.

1644/2019

Pöytäkirjanote Puumalan valtuuston päätöksestä 29.4.2019 § 11 / Itä-Suomen
päihdehuollon kuntayhtymän purkaminen.

1644/2019

Pöytäkirjanote Iisalmen kaupunginvaltuuston päätöksestä 29.4.2019 § 15 /
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purku.

1644/2019

Pöytäkirjanote Hirvensalmen kunnanvaltuuston kokouksesta 29.4.2019 § 6/
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimus.

2186/2019

Kuopion musiikkikeskuksen teknisen perusparannuksen v. 2017-2018 loppuselvitys.

4027/2019

Muuruveden Kyläyhdistys ry:n aloite Muuruveden hulevesimaksujen kohtuullistamiseksi alueen todellisen aiheuttamisperiaatteen mukaisesti on lähetetty
vastattavaksi kaupunkiympäristön palvelualueelle.

4098/2019

Opetus- ja kulttuuriministeriö ei ole päätöksellään
26.4.2019/OKM/40/628/2019 myöntänyt valtionavustusta Neulamäen pesäpallokenttä –hankkeeseen. Jälj. hyvinvoinnin edistämisen palvelualue ja talous- ja omistajaohjaus.

4107/2019

Opetus- ja kulttuuriministeriö ei ole päätöksellään
26.4.2019/OKM/16/628/2019 myöntänyt valtionavustusta Puijon urheilulaakson tekonurmikenttäalue –hankkeeseen. Jälj. hyvinvoinnin edistämisen
palvelualue ja talous- ja omistajaohjaus.
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Pöytäkirja
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Apulaiskaupunginjohtaja Kyllönen on hyväksynyt seuraavat täyttölupaesitykset:
- 3524/2019 KYP/ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut / ympäristöterveydenhuolto / elintarviketarkastajan virka,
- 3789/2019 KYP/kunnallistekninen suunnittelu / suunnitteluinsinööri hulevesihuoltosuunnittelu,
- 4043/2019 KYP/rakentaminen ja kunnossapito / rakentamiskoordinaattori.
Seuraavien kokousten pöytäkirjat:
- kaupunginjohtajan päätöskokous 7.5.2019.
Seuraavat elinvoima- ja konsernipalvelujen viranhaltijoiden päätökset ajalta 29.4.-5.5.2019:
Asiakirjan
nro
3812/2019-1

Päätöksentekijä

§ / vuosi

Päätöspvm

Otsikko

15 § / 2019

29.4.2019

3374/2019-2

Apulaiskaupunginjohtaja
hep ja kop
Hallintojohtaja

25 § / 2019

2.5.2019

Kansalaistoiminnan palvelujen päällikön virkaan
valitseminen
Kaupungintalon juhlasalin vuokravapaus / Kuopion taidelukio Lumitin kevätkonsertti 8.5.2019

3932/2019-1

Henkilöstöjohtaja

93 § / 2019

3.5.2019

3734/2019-2

Henkilöstöjohtaja

91 § / 2019

29.4.2019

3852/2019-1

Toimitilajohtaja

4 § / 2019

3.5.2019

Päätösehdotus

Tehtävänimikkeen muuttaminen asiakirjahallinnon suunnittelijasta tiedonhallinnan suunnittelijaksi, tehtävän tva-tason ja tehtäväkohtaisen palkan vahvistaminen
Tehtävän vaativuustason ja tehtäväkohtaisen
palkan vahvistaminen / vs. tietohallintopäällikkö
Puijon tornin betoniosien korjaus, urakoitsijan
valinta

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

Päätös

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.
Merkittiin, että kaupunginhallitus kokoontuu maanantaina 20.5.2019 klo 17
alkaen Valtuustotalolla.

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus
Muutoksenhakuohje

Pöytäkirja

16/2019
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13.05.2019

Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / kaupunginhallitus (135, 136 §)
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Kaupunginhallitus
Postiosoite
Käyntiosoite
Puhelin
Sähköposti

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

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

