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Kokoustiedot
Aika

07.09.2020 maanantai klo 18:00 - 19:35

Paikka

Sähköinen kokous Microsoft Teams -sovelluksella tai Valtuustosali (Suokatu 42)

Saapuvilla olleet jäsenet
Sari Raassina, puheenjohtaja (Kansallinen Kokoomus)
Markku Rossi, 1. varapuheenjohtaja (Suomen Keskusta)
Tuula Väätäinen, 2. varapuheenjohtaja (Suomen Sosialidemokraattinen
Puolue)
Hetti Rytsy (Suomen Keskusta)
Iris Asikainen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Harri Auvinen (Vihreä liitto)
Marja Berg (Vihreä liitto)
Nelli Berg-Väänänen (Kansallinen Kokoomus)
Björn Cederberg (Suomen Kristillisdemokraatit)
Aleksi Eskelinen (Suomen Keskusta)
Miia Eskelinen-Fingerroos (Kansallinen Kokoomus)
Ritva Hakulinen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Hanna Happonen (Suomen Kristillisdemokraatit)
Anna Hartikainen (Suomen Keskusta)
Risto Asikainen (Vasemmistoliitto)
Markus Jukarainen (Perussuomalaiset)
Tiina Kaartinen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Hannu Kananen (Suomen Keskusta)
Pekka Kantanen (Kansallinen Kokoomus)
Kaisa Kantele (Vihreä liitto)
Kalle Keinänen (Vasemmistoliitto)
Marko Kilpi (Kansallinen Kokoomus)
Antti Kivelä (Suomen Keskusta)
Hilkka Kontiainen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Ari (Allu) Koskinen (Kansallinen Kokoomus)
Jaakko Kosunen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Mikko Lankinen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Vesa Linnanmäki (Suomen Keskusta)
Kari Loponen (Suomen Keskusta)
Jouko Lösönen (Suomen Keskusta)
Laura Meriluoto (Vasemmistoliitto)
Marjaana Mikkonen (Vasemmistoliitto)
Hanna Nevala (Kansallinen Kokoomus)
Pekka Niiranen (Kansallinen Kokoomus)
Jarmo Nykänen (Suomen Keskusta)
Antero Peiponen (Suomen Keskusta)
Liisa Pietikäinen (Vihreä liitto)
Laura Pulkka (Vihreä liitto)
Jukka Pulkkinen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Minna Reijonen (Perussuomalaiset), klo 18:54 - 19:35
Olli-Pekka Ryynänen (Kansallinen Kokoomus)
Neeta Röppänen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Matti Sariola (Vihreä liitto)
Jukka Savolainen (Kansallinen Kokoomus)
Leila Savolainen (Suomen Keskusta)
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Tuula Savolainen (Suomen Keskusta)
Teija Savolainen-Lipponen (Sininen tulevaisuus r.p.)
Irja Sokka (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Markku Söderström (Vasemmistoliitto)
Rauno Taskinen (Suomen Kristillisdemokraatit)
Veijo Tirkkonen (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
Tapio Tolppanen (Suomen Keskusta)
Erkki Virtanen (Vasemmistoliitto)
Matti Vanhanen (Perussuomalaiset)
Petri Kaunisto (Sininen tulevaisuus r.p.)
Eija Vähälä (Kansallinen Kokoomus)
Iiro Väisälä (Vihreä liitto)
Eero Wetzell (Kansallinen Kokoomus)
Heikki Meriranta (Vihreä liitto)
Poissa olivat esteen ilmoittaen seuraavat jäsenet
Ismo Apell
Kari Hartikainen
Tahvo Kekkonen
Veera Willman
Samuli Voutila
Puheenjohtaja oli kutsunut heidän tilalleen seuraavat esteettömät varajäsenet
Hetti Rytsy
Risto Asikainen
Kalle Keinänen
Petri Kaunisto
Heikki Meriranta
Kaija Räsänen (18:00 – 18:54)
Muut saapuvilla olleet
Jarmo Pirhonen, kaupunginjohtaja
Jari Saarinen, apulaiskaupunginjohtaja
Jari Kyllönen, apulaiskaupunginjohtaja
Raija Korhonen, viestintäpäällikkö
Heikki Vienola, hallintojohtaja
Asiat

pöytäkirjanpitäjä

49 - 66 §

Allekirjoitukset
Sari Raassina
puheenjohtaja

Heikki Vienola
pöytäkirjanpitäjä
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Kuopiossa, 14.9.2020

Hanna Nevala

Matti Vanhanen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä
Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteko 15.9.2020.

Heikki Vienola
pöytäkirjanpitäjä
Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi
tehdä §:ien 49 – 55 ja 65 - 66 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Valituskiellot

Hankintalain 163 §:n nojalla §:n 56 sopimusmuutoksen osalta.

Valitusosoitukset
Pöytäkirjaan liitetään valitusosoitus §:ien 56 (takauksen myöntämisen
osalta) 57 – 61 ja 63 - 64 osalta
liite K
seuraava valitusosoitus §:n 62 osalta
liite L
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Käsitellyt asiat
Nro

§

Liite/
viite*

Otsikko

Sivu

1

49 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5

2

50 §

Pöytäkirjantarkastajat

6

3

51 §

1

Sidonnaisuusilmoitukset

7

4

52 §

2

Tarkastuslautakunnan väliarviointi 2020

9

5

53 §

3

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019 ja kau-

11

punginvaltuuston päätöksen täytäntöönpano
6

54 §

4

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2020

13

7

55 §

5-6

Kuopion ilmastopoliittinen ohjelma 2020 - 2030

16

8

56 §

7*

Rajalan koulun laajennus ja elinkaaripalvelut

21

9

57 §

8-10

Kuopion Taidelukio Lumit uudisrakennushankkeen määräraha

25

10

58 §

11-14

Pohjois-Savon liiton perussopimuksen muuttaminen

30

11

59 §

15-18

Pohjois-Savon kehittämisrahaston sääntöjen muuttaminen

33

12

60 §

19-21

Tapahtuma- ja kulttuurikeskus Hermanni ry:n avustus vuosille

35

2020-2024
13

61 §

Jalkakäytävien keskitetyn talvikunnossapitokustannusten perimi-

38

nen tontinomistajilta: laskutusperiaatteen muutos
14

62 §

15

22-25

Itkonniemi - Vanha-Asema osayleiskaava

40

63 §

Eronpyyntö luottamustehtävistä / Samuli Voutila

43

16

64 §

Eronpyyntö luottamustehtävistä / Johanna Marttinen

45

17

65 §

Varavaltuutettujen määrän täydentäminen

47

18

66 §

Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien maahanmuuttajien täsmä-

50

26-27

koulutusta vanhustyöhön
Muutoksenhaku
56 - 61 ja 63 - 64 §

Liite K Kuntalain mukainen valitusosoitus (KV)

55

62 §

Liite L Valitusosoitus kaava-asiat ja rakennusjärjestys / Kaupun-

57

ginvaltuusto
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49 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus
Puheenjohtaja
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös
Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirja
Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto
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50 §

07.09.2020

50 §
Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus
Puheenjohtaja
Kaupunginvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan
kaupunginvaltuuston pöytäkirjan.

Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Hanna Nevala ja
Matti Vanhanen.
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Tarkastuslautakunta

75 §

25.8.2020

§ 51

Asianro 4296/00.03.00.01/2017

Sidonnaisuusilmoitukset
Päätöshistoria
Tarkastuslautakunta 25.8.2020 75 §
Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen
Tarkastustoimi
Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa
ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Lain mukaan kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Säännöstä on sovellettu 1.6.2017 alkaen.
Ilmoitus on tehtävä johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.
Ilmoitusvelvollisuus on rajattu koskemaan kunnan keskeisiä luottamushenkilöitä ja johtavia viranhaltijoita. Luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista ilmoitusvelvollisia ovat:









valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
kaupunginhallituksen jäsenet, varajäsenet, esittelijä
omistajaohjausjaoston jäsenet, esittelijä
lähidemokratiajaoston jäsenet, esittelijä
lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, esittelijät
kaupunkirakennelautakunnan sekä ympäristö- ja rakennuslautakunnan
osalta myös jäsenet ja varajäsenet
kaupunkirakennelautakunnan tiejaoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsen, varajäsenet ja esittelijä
perusturva- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja esittelijät

Sidonnaisuusilmoitus ei poista velvollisuutta ilmoittaa esteellisyydestään
kunnallisessa päätöksenteossa. Esteellisyydet ratkaistaan tapauskohtaisesti kuntalain ja hallintolain säädösten mukaisesti.
Sidonnaisuusilmoituksiin 18.8.2020 mennessä tehdyt muutokset esitellään
tarkastuslautakunnalle kokouksessa.
Ajantasainen yhteenveto sidonnaisuusilmoituksista on julkaistu Kuopion
kaupungin verkkosivulle: www.kuopio.fi/sidonnaisuudet
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-

Liitteet

Yhteenveto sidonnaisuuksista 18.8.2020

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

4/2020

puh. +358 44 718 2808

Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen
Tarkastuslautakunta
1. merkitsee sidonnaisuusilmoituksissa tehdyt muutokset tiedoksi sekä
2. saattaa 18.8.2020 tilanteen mukaiset sidonnaisuusilmoitukset kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

1

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta

4296/2017 Yhteenveto sidonnaisuuksista 18.8.2020

Kaupunginvaltuusto merkitsee tarkastuslautakunnan esityksen tiedoksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti tarkastuslautakunnan tekemän
päätösehdotuksen.
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Tarkastuslautakunta

76 §

25.8.2020

§ 52

Asianro 6207/00.03.00.00/2020

Tarkastuslautakunnan väliarviointi 2020
Päätöshistoria
Tarkastuslautakunta 25.8.2020 76 §
Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen
Tarkastustoimi
Tarkastuslautakunnan väliarviointi perustuu kaupungin II osavuosikatsaukseen, heinäkuun kuukausiseurantaan ja lautakunnan työohjelman
mukaisiin arviointikokouksiin.
Väliarvioinnissaan tarkastuslautakunta käsittelee vuoden 2020 strategisten
tavoitteiden toteutumista ja talouden kehittymistä sekä vuoden 2019 arviointikertomuksesta annettuja vastineita.
Vaikutusten arviointi

Liitteet

-

Väliarviointi 2020

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

puh. +358 44 718 2808

Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen
Tarkastuslautakunta päättää:
1. hyväksyä väliarvioinnin,
2. lähettää väliarvioinnin kaupunginvaltuustolle ja
3. esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2020 väliarvioinnin.

Päätös

Merkittiin, että vuoden 2020 väliarviointi liitetään pöytäkirjaan.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirja
Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

4/2020

10 (59)
52 §
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Liitteet

2

6207/2020 Väliarviointi 2020

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta
Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2020 väliarvioinnin.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti tarkastuslautakunnan tekemän
päätösehdotuksen.

Pöytäkirja
Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

4/2020

11 (59)
53 §

07.09.2020

Kaupunginhallitus

219 §

§ 53

24.8.2020
Asianro 2951/00.03.00.00/2020

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019 ja kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpano
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 24.8.2020 219 §
Kunnanhallituksen on esitettävä kuntalain 115 §:n nojalla toimintakertomuksessa selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Tarkastuslautakunnan
tehtävänä on 121 §:n mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja
onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 8.6.2020 § 33 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2019. Tarkastuslautakunta arvioi
kertomuksessaan valtuuston vuoden 2019 talousarviossa asettamien keskeisten/sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista.
Tarkastuslautakunta arvioi lisäksi kaupungin toiminnan ja hallinnon tarkoituksenmukaisuutta. Arviointi perustuu tilinpäätöksessä ja siihen sisältyvässä toimintakertomuksessa sekä henkilöstökertomuksessa esitettyihin
tietoihin, tarkastuslautakunnan arviointikokouksiin sekä erillisiin tarkastustoimiston selvityksiin, tilintarkastajan raportteihin ja toimielinten päätöspöytäkirjoihin.
Talous- ja omistajaohjaus on pyytänyt palvelualueilta, Tilapalveluilta, Niiralan Kulma Oy:ltä ja Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:ltä vastineet arviointikertomuksessa 2019 esitetyistä arviointivuosien 2017 ja 2018 havaintojen jälkiseurannasta sekä arviointivuoden 2019 havainnoista.
Liiteaineistona on koonti annetuista vastineista.
Vaikutusten arviointi

Liitteet

Päätösehdotus

Merkitään, että asia on yritys- ja ilmastovaikutuksiltaan neutraali.

2951/2020 Yhteenveto arviointikertomuksen 2019 vastineista

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus hyväksyy vastineiden yhteenvedon tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2019 esitetyistä arviointivuosien 2017 ja 2018
jälkiseurannasta sekä arviointivuoden 2019 havainnoista ja saattaa ne tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle.
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Kasvun ja oppimisen lautakunnan puheenjohtaja Pekka Niiranen, perusturva- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Neeta Röppänen, kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Aleksi Eskelinen, hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan puheenjohtaja Liisa Pietikäinen, talousjohtaja Pauliina
Pietikäinen ja taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva olivat kokouksessa
läsnä asiaa käsiteltäessä.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Liitteet

3

2951/2020 Yhteenveto arviointikertomuksen 2019 vastineista

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi vastineiden yhteenvedon tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2019 esitetyistä arviointivuosien 2017
ja 2018 jälkiseurannasta sekä arviointivuoden 2019 havainnoista.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.

Pöytäkirja
Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

4/2020

13 (59)
54 §

07.09.2020

Kaupunginhallitus

220 §

§ 54

24.8.2020
Asianro 3318/02.02.02/2020

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2020
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 24.8.2020 220 §

Kuluvan vuoden talousarvio on laadittu -13,7 milj. euroa alijäämäiseksi.
Henkilöstösäästötoimenpiteiden aiheuttamat muutokset talousarvioon, yhteensä 6 milj. euroa, on kohdennettu palvelualueille toteutumaraportoinnin
ja ennusteiden pohjaksi.
Koronaviruspandemian vaikutukset kuntataloudelle tänä vuonna tulevat
tämän hetkisen arvion mukaan olemaan 1,7 mrd. euroa. Vaikutukset
koostuvat verotulokertymän pienenemisestä, myynti- ja maksutuottojen
menetyksistä sekä välittömistä menoista, jotka aiheutuvat palvelukapasiteetin lisäyksistä ja muutoksista. Valtion kunnille kohdentamat koronatukitoimet, joista osa oli tiedossa jo edellisessä katsauksessa, mutta osa päätettiin valtion neljännessä lisätalousarviossa kesäkuussa, kattavat menetyksistä noin puolet.
Tähän osavuosikatsaukseen palvelualueita, liikelaitosta ja taseyksiköitä on
erityisesti pyydetty selostamaan koronaviruksen tuomia riskejä toiminnalle
ja taloudelle sekä poikkeamia, joita odotettavissa talousarvioon nähden.
Katsaukset sisältyvät liiteraporttiin.
Kaupungin käyttötaloudessa suurimmat tulomenetykset syntyvät terveydenhuollon asiakasmaksuista ja joukkoliikenteen lipputuloista. Kulttuurin
eri toiminnoissa kohdennetut valtionavustukset ovat kattaneet menetyksiä. Esi- ja perusopetus saa lisäksi lukuvuodelle 2020 ja 2021 avustusta
poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen ja tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen.
Koronapandemia kasvattaa henkilöstö-, hoitotarvike- ja siivouskuluja erityisesti perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla, sekä työmarkkinatukimaksuja. Sairaanhoitopiirin kuluvan vuoden ennuste on noin 30 milj.
euroa alijäämäinen. Kaupunki ei ole sisällyttänyt ennustelukuihin omaa,
noin 17 milj. euron osuuttaan. Arvioidaan, että väliaikaisesti muutettavat
kuntien ja kuntayhtymien alijäämän kattamissäännökset siirtävät kattamisvelvoitteen tältä vuodelta eteenpäin.
Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintakate kohenee maankäyttö- ja
kehittämiskorvaustuloista sekä velvoiteautopaikkamaksuista.
Ennusteen mukaan kaupungin alijäämä on 1,9 milj. euroa alkuperäistä talousarviota suurempi. Huhtikuussa valmistellusta ensimmäisestä osavuosikatsauksesta taloustilanne on merkittävästi kohentunut. Sekä valtionosuuksien että verotulojen ennusteet ovat parantuneet olennaisesti. Vero-
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tuloennusteessa on yhteisöveron kuntien jako-osuuden 10 %-yksikön korotuksen vaikutus. Verrattuna viime vuoteen, veronsaajille maksetaan
huomattavasti pienemmät veronpalautukset ja jäännösverojen määrä on
puolestaan korkeampi, mikä nostaa verotulokertymää. On muistettava, että ansiotuloverojen ennakonpidätykset tilitetään tänä vuonna jo päätettyjen kuntakohtaisten jako-osuuksien perusteella eli koronavaikutukset kohdentuvat näin ollen kaikille veronsaajille. Kun vuoden 2020 verotus ensi
vuonna valmistuu, näkyvät alueellisen ja kuntakohtaisen kehityksen erot
vasta loppuvuoden jako-osuusoikaisuissa ja vaikuttavat aina vuoteen
2022. Valtionosuuksien n. 27,0 milj. euron kasvu selittyy valtion kertaluonteisilla budjettilisäyksillä, joilla poikkeusolojen vaikutuksia kuntatalouteen tänä vuonna tasoitetaan. Valtiovarainministeriön ensi vuoden budjettiesitys ei sisältänyt vastaavia toimia.
Kaupungin rahoituserien arvioidaan jäävän noin 1,0 milj. euroa talousarviota pienemmiksi, lähinnä heikentyneen rahoitustuottokertymän vuoksi.
Alkuvuonna lainanottovaltuudesta on käytetty yli 70 %, mutta ennusteessa lähdetään siitä, että koko vuoden lainamäärän muutos on talousarvioon
merkityn mukainen ja vuoden lopussa kaupungilla on lainaa 4013 euroa/asukas.
Ennusteessa on lähdetty siitä, että koronaepidemiassa ei ajauduta uuteen
lock down -tilanteeseen, eikä esimerkiksi terveydenhuollon kapasiteetti
joudu täyskäyttöön, kuten ei maakunnassamme tapahtunut keväälläkään.
Toisaalta menojen kasvu ei pysähdy pandemian hellitettyä, vaan paluu
normaaleihin toimintoihin tulee vaatimaan kunnilta erittäin suuria panostuksia. Kuntien omat arviot lähtevät siitä, että vuonna 2021 korona näkyy
lisäksi edelleen heikkona tulokertymänä. Kokonaisuudesta ei voida tässä
tilanteessa tehdä kuin karkeita toiminnallisia ja taloudellisia arvioita. Sillä,
miten nopeasti yritysten toiminta elpyy, työllisyyttä kyetään vahvistamaan
ja kuluttajien luottamus palautuu, on ratkaiseva merkitys myös kuntatalouteen. Talouden elpyminen edes 2019 tasolle kestänee kuitenkin useita
vuosia. Vaikka kuluvan vuoden talousromahduksen uhka näyttääkin väistyneen, vaikeudet ovat siirtyneet tuleviin vuosiin.
Vaikutusten arviointi

Liitteet

Merkitään, että asia on ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan neutraali.

3318/2020 Seurantaraportti kesäkuu 2020
Valmistelija
Jaana Kuuva
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 2788

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus merkitsee vuoden 2020 toisen talouden ja toiminnan
seurantaa koskevan osavuosikatsauksen tiedoksi ja toimittaa sen edelleen
tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Pöytäkirja
Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Päätös

4/2020

15 (59)
54 §

07.09.2020

Kasvun ja oppimisen lautakunnan puheenjohtaja Pekka Niiranen, perusturva- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Neeta Röppänen, kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Aleksi Eskelinen, hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan puheenjohtaja Liisa Pietikäinen, talousjohtaja Pauliina
Pietikäinen ja taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva olivat kokouksessa
läsnä asiaa käsiteltäessä.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Liitteet

4

3318/2020 Seurantaraportti kesäkuu 2020

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2020 toisen talouden ja
toiminnan seurantaa koskevan osavuosikatsauksen.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.

Pöytäkirja
Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

4/2020

16 (59)
55 §

07.09.2020

Kaupunkirakennelautakunta
Kaupunginhallitus

144 §
209 §

§ 55

17.6.2020
17.8.2020
Asianro 2020/11.00.01/2020

Kuopion ilmastopoliittinen ohjelma 2020 - 2030
Päätöshistoria
Kaupunkirakennelautakunta 17.6.2020 144 §
Ympäristöjohtaja Tanja Ahonen
Alueellinen ympäristönsuojelu
Taustaa
Kuopion kaupunki on laatinut liitteenä olevan ilmastopoliittisen ohjelman
vuosille 2020 - 2030.
Kuopion kaupunki on sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen
2030 mennessä ja jätteettömyyttä sekä globaalisti kestävää kulutuksen
tasoa vuoteen 2050 mennessä yhdessä muiden resurssiviisauden edelläkävijäverkostoon FISU (Finnish Sustainable Communities) kuuluvien kuntien kanssa. Kaupunkistrategian Resurssiviisas Kuopio -tavoitetta toteutetaan resurssiviisausohjelman ja muiden teemakohtaisten ohjelmien avulla.
Ilmastopoliittinen ohjelma on yksi näistä ohjelmista.
Aikaisempia Kuopion ilmastopoliittisia ohjelmia ovat olleet Kuopion ilmastostrategia 2003 ja Kuopion ilmastopoliittinen ohjelma vuosille 2009 2020. Kuopion kaupungin valtuustoryhmät ovat laatineet valtuustoaloitteen Kuopion kaupungin toimenpiteistä ilmastonmuutoksen torjuntaan ja
ilmastopoliittisen ohjelman päivittämiseen 22.10.2018.
Ohjelman valmistelu ja yhteistyö sidosryhmien kanssa
Ilmastopoliittisen ohjelman päivitystyötä on vetänyt Ramboll Finland Oy.
Vuoden 2019 aikana aloitettiin Kuopion ilmastotavoitteiden päivitystyö tekemällä aluksi päästövähennys- ja hiilitaseselvitys. Varsinaisen ilmastoohjelman luonnos valmistui tammikuussa 2020. Luonnos lähetettiin kommentoitavaksi laajalle sidosryhmäjoukolle ja vastauksia saatiin noin 30 eri
taholta. Lisäksi ohjelman luonnosta käsiteltiin halukkaiden valtuustoryhmien kanssa helmikuun aikana.
Ohjelman työstämisen aikana järjestettiin kaksi sidosryhmätyöpajaa syksyllä 2019; syyskuussa järjestetyssä työpajassa työstettiin ohjelman visioita sekä skenaariota ja lokakuun työpajassa ohjelman toimenpiteitä. Työpajoissa oli mukana yhteensä noin 60 henkilöä eri sidosryhmistä, mm.
kaupungin eri palvelualueilta ja tytäryhtiöistä sekä paikallisista energiayhtiöistä.
Kuntalaisilla on ollut mahdollisuus osallistua ohjelman ideointiin joko osallistumalla lokakuussa järjestettyyn asukastyöpajaan tai vastaamalla 17.9.
- 8.10.2019 avoinna olleeseen asukaskyselyyn.

Pöytäkirja
Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

4/2020
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Ohjelman valmistelussa on otettu huomioon myös erilaiset skenaariotarkastelut ja voimassa olevat politiikan tavoitteet ja säännökset, kuten Euroopan komission pitkän aikavälin päästövähennystavoitteet, Pariisin sopimuksen ilmastotavoitteet, kansallinen energia- ja ilmastostrategia ja ilmastolaki sekä Suomen hallituksen hallitusohjelman tavoitteet.
Ohjelman visio, tavoitteet ja toimenpiteet sekä seuranta
Kuopion ilmastopoliittisena visiona on saavuttaa ilmastoviisas Kuopio, joka
on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Visio keskittyy ilmastopolitiikkaan ja toimiin, joita juuri Kuopiossa voidaan tehdä hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Visio/tavoitteet koostuu kuudesta eri osa-alueesta:

−

Energiantuotanto ja kulutus

−

Viisas liikkuminen ja sitä tukeva kaupunkirakenne

−

Kuopion alue ja kuopiolaiset

−

Ympäristöystävällinen ruuantuotanto ja -kulutus

−

Resurssiviisas kuluttaminen, sekä

−

Metsä ja hiilinielut osana ilmastoviisasta Kuopiota.

Hiilineutraalissa kaupungissa tuotetaan ilmastonmuutosta aiheuttavia kasvihuonekaasupäästöjä vain sen verran, kuin niitä pystytään sitomaan.
Päästövähennystavoitteen määrittelyssä on huomioitu todelliset päästöt
sekä hiilinielut, jolloin päästöttömyyden tavoitevuonna, 2030, nettopäästöjen tulisi olla nolla. Tavoitteen saavuttamisessa pyritään noudattamaan
seuraavaa hillintätoimien hierarkiaa:
1

vähennetään päästöjä,

2

kasvatetaan hiilinieluja ja

3

tarvittaessa hyödynnetään päästökompensaatioita.

Kuopion kaupunkikonsernia koskevat päästövähennystavoitteet sektoreittain ovat seuraavat (luvut tonnia CO2-ekv.):

−

Energian tuotanto ja kulutus: - 39 600

−

Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne: - 21 700

−

Maatalous ja ruoka: - 3 200

−

Kulutus ja materiaalikierrot: - 38 000

−

Metsätalous ja hiilinielut: - 6 000

−

Yhteensä 108 500 t CO2-ekv.

Ilmastopoliittisen ohjelman tavoitteiden lisäksi ohjelma sisältää suunnitelman ja toimenpiteet ilmastonmuutokseen sopeutumisesta ja varautumisesta. Hyvin suunniteltujen sopeutumistoimien avulla ilmastonmuutoksen
kielteisiä vaikutuksia voidaan lieventää ja positiivisia vaikutuksia hyödyntää. Sopeutumis- ja varautumissuunnitelman avulla kaupunki pienentää
ilmaston aiheuttamia riskejä, kustannuksia ja vaikutuksia. Suunnitelma
otetaan osaksi maankäytön suunnittelua.

Pöytäkirja
Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto
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Ohjelman tavoitteiden toteutumisen seuranta tehdään osana Kuopion resurssiviisaustavoitteiden ja -ohjelman seurantaa. Ohjelman seurannasta
vastaavat Kuopion resurssiviisausohjelman ohjausryhmä ja kaupunginhallitus. Lisäksi Kuopion CO2-päästöjä seurataan säännöllisesti Benviroc Oy:n
vuosittain tekemän kasvihuonepäästö -laskelman tulosten avulla (tilaajana
alueelliset ympäristönsuojelupalvelut).
Hyväksyttäväksi esitettävä ilmastopoliittinen ohjelma sekä sopeutumis- ja
varautumissuunnitelma on kokousasian liitteenä. Liitteenä on myös ohjelman tiivistelmä.
Vaikutusten arviointi

Ohjelma on Kuopion kaupungin strategian mukainen ja tukee erityisesti
Resurssiviisas Kuopio -tavoitetta. Uudistetut ilmastotavoitteet tukevat
myös Kasvava Kuopio -tavoitetta, sillä ilmastotavoitteista viestimällä kaupunki vahvistaa elinvoimaa ja kiinnostavuutta. Uusi ilmastopoliittinen ohjelma tukee myös Hyvinvoiva ja Uudistuva Kuopio -tavoitteita tähdäten
kestävään hyvinvointiin ja talouteen. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
ja varautuminen ovat olennainen osa kestävän, hyvinvoivan ja elinvoimaisen kaupungin suunnittelua.
Ilmastopoliittinen ohjelma pyrkii vähentämään päästöjä paikallisesti, jolla
on positiivisia vaikutuksia niin ihmisiin, ilmastoon kuin ympäristöönkin ilmanlaadun paranemisen myötä. Päästöjä vähentämällä Kuopion kaupunki
on mukana globaalissa työssä ilmastonmuutoksen negatiivisten vaikutusten vähentämisessä. Sopeutumis- ja varautumissuunnitelmaa toteuttamalla vähennetään ilmastonmuutoksen negatiivisia vaikutuksia ja niiden aiheuttamia kustannuksia.

Esitys

Liitteet

Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy ilmastopoliittisen ohjelman ja esittää sitä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.
2020/2020 Kuopion kaupungin ilmastopoliittinen ohjelma 2020 2030
2020/2020 Kuopion kaupungin ilmastopoliittinen ohjelma 2020-2030,
tiivistelmä

Valmistelija
Mari Turunen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 2870

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Lautakunta hyväksyy ympäristöjohtajan esityksen.

Päätös

Merkitään, että Maija Svärd poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn
aikana.

Pöytäkirja
Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto
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Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus 17.8.2020 209 §

Liitteet

Päätösehdotus

2020/2020 Kuopion kaupungin ilmastopoliittinen ohjelma 2020 2030, julk. sähköisesti
2020/2020 Kuopion kaupungin ilmastopoliittinen ohjelma 2020-2030,
tiivistelmä

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus hyväksyy ilmastopoliittisen ohjelman ja esittää sitä edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Ympäristöjohtaja Tanja Ahonen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa.
Ahonen poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen. Rakennusterveysasiantuntija Susanna Haatainen ja kunnossapitopäällikkö olivat läsnä kokouksessa asiaa käsiteltäessä.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Liitteet

5
6

Päätösehdotus

2020/2020 Kuopion kaupungin ilmastopoliittinen ohjelma 2020 2030, julk. sähköisesti
2020/2020 Kuopion kaupungin ilmastopoliittinen ohjelma 2020-2030,
tiivistelmä

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto hyväksyy ilmastopoliittisen ohjelman vuosille 2020 2030.

Pöytäkirja
Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Päätös

4/2020

20 (59)
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07.09.2020

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.

Pöytäkirja
Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto
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Kaupunginhallitus

195 §

§ 56

13.7.2020
Asianro 5135/02.08.00.01/2020

Rajalan koulun laajennus ja elinkaaripalvelut
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 13.7.2020 195 §
Toimitilajohtaja Hannu Väänänen
Tilakeskuksen toimitilajohtaminen
Puijonlaakso - Rajalan alueen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tilaratkaisuista on laadittu tarveselvitys vuonna 2019. Tarveselvityksen laadinnan taustalla on kasvanut varhaiskasvatus- ja perusopetuspaikkojen
tarve. Osa alueen päiväkodeista toimii vanhoissa kiinteistöissä, joita ei ole
alun perin suunniteltu päiväkotikäyttöön, eivätkä tilat kaikilta osin vastaa
nykypäivän tarpeita ja varhaiskasvatussuunnitelmien tavoitteita.
Tarveselvityksen mukaan Rajalan koulun oppilasmäärät ovat kasvussa ja
vuonna 2020 koulu on kasvamassa nelisarjaiseksi. Tilamitoitus ei vastaa
oppilasmäärien nykytilannetta tai ennustetta. Rajalan koulua on tarveselvitystyön tuloksena esitetty laajennettavaksi siten, että tilamitoituksen lähtökohtana on nelisarjainen alakoulu, minkä lisäksi esiopetusryhmät huomioidaan mitoituksessa. Tarveselvityksessä korostetaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen keskeistä tavoitetta, jonka mukaan esiopetus toteutetaan perusopetuksen yhteydessä, mikä mahdollistaa mm. kaveriluokkatoiminnan. Tämä edellyttää esiopetuksen sekä 1. ja 2. luokkien toimimista
samassa tilakokonaisuudessa.
Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 4.5.2020 § 136 Kasvun ja oppimisen lautakunnan esityksen pohjalta Rajalan koulun laajennuksen hankekuvauksen.
Hankekuvauksen mukaisesti Rajalan koulua on perusteltua laajentaa siten,
että koulurakennuksen tilamitoitus mahdollistaa nelisarjaisen alakoulun.
Laajennus voidaan toteuttaa nykyisen koulurakennuksen yhteyteen osaksi
samaa sisätilakokonaisuutta huomioiden erityisesti nykyisten ja uusien tilojen väliset kulkuyhteydet ja esteettömyys. Näin toteutettuna suunniteltu
laajennus on varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen keskeisen tavoitteen
mukainen. Laajennuksen sijoittaminen samaan sisätilakokonaisuuteen helpottaa olennaisesti muun muassa taito- ja taideainetilojen sekä tukevien
tilojen (ruokailu-, henkilöstö-, sosiaali-, hallinto- ja laitoshuoltotilat) käyttöä ja saavutettavuutta. Laajennus on laajuudeltaan tilaluettelon (päivätty
12.3.2020) mukaisesti 1.341 bruttoneliömetriä.
Hankkeen toteutus
Rajalan koulun peruskorjaus ja laajennus on alun perin toteutettu elinkaarihankkeena. Hankekokonaisuutta koskeva sopimus solmittiin vuonna
2009 kilpailutuksen jälkeen Lemminkäinen PPP Oy:n kanssa. Tämä yhtiö
on sittemmin yritysjärjestelyiden seurauksena sulautunut YIT-konserniin
kuuluvaan YIT Suomi Oy:öön. YIT Suomi Oy:llä on elinkaarihankkeen pal-

Pöytäkirja
Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto
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velusopimuksen nojalla rakennuksesta 25 vuoden käyttö-, huolto- ja ylläpitovastuu, joka päättyy vuonna 2036.
Nyt tehtävä laajennus on perusteltua ottaa saman palvelusopimuksen piiriin. Nykyisen koulurakennuksen käyttäjä-, huolto- ja ylläpitopalvelut ulotetaan samalla koskemaan myös laajennusta nykyisen elinkaaripalvelusopimuksen loppuun asti. Laajennus toteutetaan KVR-urakkana kiinteäksi
osaksi koulurakennusta, joka on YIT Suomi Oy:n kanssa solmitun palvelusopimuksen piirissä. Laajennus on liitettävä rakennuksen taloteknisiin järjestelmiin mukaan lukien rakennusautomaatio. Laajennusta koskeva hankinta on mahdollista ja tarpeen tehdä YIT Suomi Oy:ltä.
Laajennuksen toteuttaminen eri sopimuskumppanin kanssa ei ole mahdollista taloudellisista ja teknisistä syistä. Muun sopimuskumppanin toteuttaman laajennuksen yhdistäminen nykyiseen rakennukseen erityisesti talotekniikan ja rakenteiden osalta vaarantaisi rakennuksen teknisen ja toiminnallisen yhteensopivuuden ottaen huomioon, että YIT Suomi Oy:llä on
vuoteen 2036 ulottuva kokonaisvastuu nykyisen rakennuksen käytettävyydestä, ylläpidosta ja perusparantamisesta. Tällainen toteutus aiheuttaisi merkittävää haittaa nykyisen palvelusopimuksen vastuiden kannalta ja
voisi johtaa kustannusten merkittävään päällekkäisyyteen laajennuksen ylläpidon osalta. Nykyinen palvelusopimus huomioiden laajennus on perusteltua ottaa vastaavien käyttö-, huolto- ja ylläpitopalveluiden piiriin vastaavaksi jaksoksi kuin nykyinen rakennus.
YIT Suomi Oy:n kanssa on neuvoteltu laajennusta koskevasta KVRurakasta sekä vuoteen 2036 toteuttavasta käyttö-, huolto- ja ylläpitopalvelusta. Rajalan koulun alkuperäisen elinkaarihankkeen sopimusmuutoksesta on julkaistu EU-hankintailmoitus TED:issä 18.5.2020. Kuopion Tilakeskuksen arvion mukaan hankkeen kokonaiskustannus on 3,6 milj.€.
Kasvun ja oppimisen palvelualueen kaupungin mukainen huoneala on
4180 m2. Arvio on, että palvelualueen nykyinen vuokrapinta-ala kasvaa
laajennushankkeen myötä 1080 m2. Palvelualueen kokonaisvuokra laajennuksen osalta on arvioitu olevan 29,50 E/hum2/kk eli 31 860 €/kk.
Kuopion ensimmäisen elinkaarihankkeen toteutusta varten perustettiin
vuonna 2009 Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat -niminen yhtiö, jonka 100 %
omistajana on Kuopion kaupunki. Yhtiö on rahoittanut hankkeen kaupungin takaamilla lainoilla. Rajalan koulun laajennushanketta on valmisteltu
niin, että uusi kohde rahoitetaan samaa periaatetta noudattaen ja perustetaan jo olemassa olevan kiinteistöyhtiön taseeseen. Kiinteistöyhtiön puolella tämä edellyttää toimenpiteinä mm. yhtiöjärjestyksen muutoksen ja
lainoituksen, johon liittyy kaupungin takausvastuut sekä maanvuokrasopimuksen päivityksen kaupungin kanssa. Kiinteistöyhtiössä vaadittavien
toimenpiteiden toteuttamisessa edetään hallituksen sekä yhtiökokouksen
päätöksin virkamiestyönä.
Kiinteistöyhtiö vastaa hankkeiden rahoituksesta ja Kuopion kaupunki
myöntää kiinteistöyhtiölle kaupungin omavelkaisen takauksen hankkeen
investoinnin toteuttamista otettavaan lainaan enintään 3,2 miljoonan euron (alv 0 %) enintään 20 vuoden laina-ajalle rahoituksen viimeisen erän
nostamisesta lukien laskettuna.
Kohde valmistuu marraskuussa 2021. Kiinteistö Oy Koulutilat vuokraa tilat
kaupungille vuoteen 2036 saakka.

Pöytäkirja
Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto
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Vaikutusten ennakkoarviointi on liitteenä
Toimitilajohtaja Hannu Väänänen ja rakennuttaja Hilkka Laakso esittelevät
kaupunginhallituksen kokouksessa laajennus hanketta.

Esitys

Kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että

−

Rajalan koulun laajennus toteutetaan KVR-urakkana kiinteäksi osaksi
koulurakennusta, joka on YIT Suomi Oy:n kanssa solmitun palvelusopimuksen piirissä.

−

Rajalan koulun laajennuksen toteutus käynnistetään siten, että nykyisen koulurakennuksen käyttäjä-, huolto- ja ylläpitopalvelut ulotetaan
koskemaan myös laajennusta nykyisen elinkaaripalvelusopimuksen
loppuun asti.

−

Sopimuksen muutos valmistellaan sopijapuolten allekirjoitettavaksi
virkamiestyönä. Sopimusaineistoon voidaan tehdä teknisluontoisia
täsmennyksiä kansliatoimenpitein.

−

Rajalan koulun laajennus toteutetaan Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilojen omistukseen. Kiinteistöyhtiö vastaa hankkeiden rahoituksesta ja
Kuopion kaupunki myöntää kiinteistöyhtiölle kaupungin omavelkaisen
takauksen hankkeen investoinnin toteuttamista otettavaan lainaan
enintään 3,2 miljoonan euron (alv 0 %)ja enintään 20 vuoden lainaajalle rahoituksen viimeisen erän nostamisesta lukien laskettuna.

−

Kaupunginhallitus valtuutetaan päättämään annettavien omavelkaisten
takausten tarkemmista ehdoista sekä perittävän takausprovision määrästä Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilojen suorittaman kohteiden rahoittamista koskevan kilpailutuksen jälkeen.

Liitteet

5135/2020 Vaikutusten ennakkoarviointi, Rajalan koulun laajennus ja
elinkaaripalvelut

Viiteaineisto

5135/2020 Rajalan koulun KH 13.7.2020 esitys
5135/2020 Rajalan koulun sopimuslaajennus LUONNOS
5135/2020 Rajalan koulun laajennus KVR urakkasopimus LUONNOS
Valmistelija
Hilkka Laakso
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 5149

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
Kaupunginhallitus hyväksyy toimitilajohtajan esityksen.

Päätös

Rakennuttaja Hilkka Laakso ja toimitilajohtaja Hannu Väänänen selostivat
asiaa kokouksessa. Hilkka Laakso poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.

Pöytäkirja
Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto
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Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Liitteet

7

5135/2020 Vaikutusten ennakkoarviointi, Rajalan koulun laajennus ja
elinkaaripalvelut

Viiteaineisto

1
2
3

5135/2020 Rajalan koulun KH 13.7.2020 esitys
5135/2020 Rajalan koulun sopimuslaajennus LUONNOS
5135/2020 Rajalan koulun laajennus KVR urakkasopimus LUONNOS

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto päättää, että
- Rajalan koulun laajennus toteutetaan KVR-urakkana kiinteäksi osaksi
koulurakennusta, joka on YIT Suomi Oy:n kanssa solmitun palvelusopimuksen piirissä.
- Rajalan koulun laajennuksen toteutus käynnistetään siten, että nykyisen
koulurakennuksen käyttäjä-, huolto- ja ylläpitopalvelut ulotetaan koskemaan myös laajennusta nykyisen elinkaaripalvelusopimuksen loppuun asti.
- Sopimuksen muutos valmistellaan sopijapuolten allekirjoitettavaksi virkamiestyönä. Sopimusaineistoon voidaan tehdä teknisluontoisia täsmennyksiä kansliatoimenpitein.
- Rajalan koulun laajennus toteutetaan Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilojen
omistukseen. Kiinteistöyhtiö vastaa hankkeiden rahoituksesta ja Kuopion
kaupunki myöntää kiinteistöyhtiölle kaupungin omavelkaisen takauksen
hankkeen investoinnin toteuttamista otettavaan lainaan enintään 3,2 miljoonan euron (alv 0 %) ja enintään 20 vuoden laina-ajalle rahoituksen
viimeisen erän nostamisesta lukien laskettuna.
- Kaupunginhallitus valtuutetaan päättämään annettavien omavelkaisten
takausten tarkemmista ehdoista sekä perittävän takausprovision määrästä
Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilojen suorittaman kohteiden rahoittamista
koskevan kilpailutuksen jälkeen.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.

Pöytäkirja
Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

4/2020

25 (59)
57 §

07.09.2020

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus

194 §
223 §

§ 57

13.7.2020
24.8.2020
Asianro 1471/02.02.00/2020

Kuopion Taidelukio Lumit uudisrakennushankkeen määräraha
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 13.7.2020 194 §
Toimitilajohtaja Hannu Väänänen
Tilakeskuksen toimitilajohtaminen
Kuopion taidelukio Lumit uudisrakennuksen hankesuunnitelma ja rakentaminen Musiikkikeskuksen ympäristöön on hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.9.2015, § 248. Hankkeen liittäminen ”Kuopion soiva ja sykkivä
sydän ” –arkkitehtuurikilpailuun on päätetty kaupunginhallituksessa
26.10.2015, § 303. Taidelukio Lumit suunnittelu toteutettiin arkkitehtuurikilpailun voittaneen ehdotuksen luonnosten pohjalta tilaajan ja käyttäjän
tarpeiden mukaisesti. Uudisrakennukseen (n. 9000brm2) sijoittuu 600 oppilaan taidelukio sekä ilmaisutaidon, musiikin ja tanssin tiloja. Alustavan
hankeaikataulun mukaan kohde on valmis ja käyttöönottavissa kesällä
2022.
Hankkeelle on Kuopion kaupungin talousarvion 2020 investoinneissa varattu yhteensä 23,2 M€, joka jakautuu vuosille 2019 - 2021. Kaupunginhallituksen päätöksen 24.2.2020 § 63 mukaisesti hankkeen toteutussuunnittelua jatkettiin. Suunnitelma- ja aikataulumuutoksilla haettiin alhaisempia
rakentamiskustannuksia hankkeelle.
Kuopion Tilakeskus julkaisi Kuopion taidelukio Lumit uudisrakennushankkeen urakoista EU-hankinta-ilmoituksen 6.5.2020. Hankemuotona on jaettu urakka alistamisehdoin, jolloin rakennusurakoitsija toimii päätoteuttajana. Hankkeessa alistettuina sivu-urakoina ovat putki-, ilmanvaihto-, sähkö- ja automaatiourakka. Automaatiotyöt toteuttaa tilaajan puitesopimuskumppani.
Urakat kilpailutettiin avoimella menettelyllä ja tarjoukset tuli jättää
16.6.2020 klo 12.00 mennessä Kuopion Tilakeskukselle. Tarjoukset avattiin 16.6.2020 klo 12.30 alkaen Kuopion Tilakeskuksessa. Tarjouksia saapui rakennusurakasta 3, sähköurakasta 2, ilmanvaihtourakasta 4 ja putkiurakasta 4. Sekä ilmanvaihtourakkaan että putkiurakkaan jätetyistä tarjouksista hylättiin molemmista yksi tarjous, sillä ne eivät täyttäneet tarjouksille hankinta-asiakirjoissa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. Muut
saapuneet tarjoukset täyttivät tarjouksille asetetut vaatimukset. Urakoitsijoiden valintaperusteena on halvin hinta. Tarjouksien selonottoneuvottelut
urakoitsijoiden kanssa käytiin viikolla 26.
Suunnittelukustannusten, hankevarausten ja saatujen tarjousten perusteella laskettu hankkeen kokonaiskustannukset ovat 27,2 M€ (sisältäen
Kuopion Pysäköinti Oy:lta ostettavat autopaikat). Kustannukset ylittävät
hankkeelle talousarviossa määritetyn määrärahan 4 M€:lla, minkä johdos-

Pöytäkirja
Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

4/2020

26 (59)
57 §

07.09.2020

ta kaupunginvaltuuston tulee hyväksyä hankkeen kokonaiskustannusten
muutos. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on liitteenä.

Vaikutusten arviointi

Vaikutusten ennakkoarviointi on kaupunginhallituksen 17.12.2018 pöytäkirjan liitteenä
Toimitilajohtaja Hannu Väänänen ja rakennuttaja Hilkka Laakso esittelevät
kaupunginhallituksen kokouksessa uudisrakennushanketta.

Esitys

Esitän, että kaupunginhallitus
1. valitsee hankkeen urakoitsijoiksi seuraavat halvimman hyväksytyn tarjouksen antaneet yritykset (alv %) edellyttäen, että kaupunginvaltuusto hyväksyy lainvoimaisella päätöksellään hankkeen kokonaiskustannuksiksi 27,2 M€.

−

NCC Suomi Oy, rakennusurakka 18 850 000 €

−

Kuopion LVI-Talo Oy, putkiurakka 1 472 000 €

−

Kuopion LVI-Talo Oy, ilmanvaihtourakka 1 174 000 €

−

Are Oy, sähköurakka 1 759 000 €
Mikäli kaupunginvaltuusto ei hyväksy hankkeen kokonaiskustannuksia,
niin hankintamenettely tullaan keskeyttämään erillisellä päätöksellä.

2. valtuuttaa Kuopion Tilakeskuksen toimitilajohtajan allekirjoittamaan
urakkasopimukset.

Liitteet

1471/2020 Lumit kustannukset perustuen urakkatarjouksiin 7.6.2020
1471/2020 Lumit KH esitys 13.7.2020
Liite C hankintaoikaisuohje / kaupunginhallitus
Liite D valitusosoitus markkinaoikeudelle / kaupunginhallitus

Viiteaineisto

1471/2020 Tarjousten avauspöytäkirjat
Valmistelija
Hilkka Laakso
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 5149

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
Kaupunginhallitus hyväksyy toimitilajohtajan esityksen.

Päätös

Rakennuttaja Hilkka Laakso ja toimitilajohtaja Hannu Väänänen selostivat
asiaa kokouksessa ja he poistuivat kokouksesta asian esittelyn jälkeen.

Pöytäkirja
Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

4/2020

27 (59)
57 §

07.09.2020

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus 24.8.2020 223 §

Taidelukio Lumit -uudisrakennushankkeen kokonaiskustannusarvio suunnittelukustannusten, hankevarausten ja saatujen tarjousten perusteella on
27,2 M€. Kustannukset jakautuvat seuraavasti:
2018-2019 toteutuneet
2020
2021
2022
Yhteensä

1,45 M€
4,80 M€
14,60 M€
6,35 M€
27,20 M€

Rakennushankkeen kokonaiskustannusarvio ylittää hankkeelle talousarviossa määritetyn määrärahan 4,0 M€:lla.

Esitys

Esitän, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle rakennushankkeen kokonaismäärärahan korottamista kustannusarvion mukaisesti
27,2 M€:oon ja vuoden 2020 talousarvioon hankkeelle varatun määrärahan korottamista 3,7 M€:sta 4,8 M€:oon.

Valmistelija
Heikki Kekäläinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 5078

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus hyväksyy toimitilajohtajan esityksen.

Päätös

Taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva ja talousjohtaja Pauliina Pietikäinen olivat kokouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä. Apulaiskaupunginjohtaja
Jari Kyllönen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Pöytäkirja
Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

4/2020

28 (59)
57 §

07.09.2020

Liitteet

8
9
10

1471/2020 Esitys palautuksesta uudelleen valmisteluun
1471/2020 Äänestysraportti 1
1471/2020 Äänestysraportti 2

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto hyväksyy rakennushankkeen kokonaismäärärahan korottamisen kustannusarvion mukaisesti 27,2 M€:oon sekä vuoden 2020 talousarvioon hankkeelle varatun määrärahan korottamisen 3,7 M€:sta 4,8
M€:oon.

Päätös

Merkittiin, että varavaltuutettu Kaija Räsänen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana ja että hänen tilalleen kokoukseen saapui valtuutettu Minna Reijonen.
Keskustelun kuluessa valtuutettu Iris Asikainen esitti valtuutettu Ritva Hakulisen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun ja esitys Lumit rakennuskohteen kokonaismäärärahan korottamisesta 23,2
me:sta 27,2 me:oon hylätään ja hankkeeseen v. 2020 talousarviossa päätetyt 23,2 me jäävät edelleen rakennushankkeen kokonaiskustannuksiksi.
Keskustelun kuluessa valtuutettu Teija Savolainen-Lipponen esitti varavaltuutettu Petri Kauniston kannattamana, että Kuopion Taidelukio Lumit uudisrakennushankkeen määräraha-asia palautetaan uudelleen valmisteluun.
Perustelut pöytäkirjan liitteenä.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettuja
palautusehdotuksia, joista on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan
äänestysjärjestystä koskevan ehdotuksen:
Ensin äänestetään valtuutettu Iris Asikaisen tekemästä palautusehdotuksesta ja tämän jälkeen tarvittaessa valtuutettu Teija Savolainen-Lipposen
tekemästä palautusehdotuksesta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan tekemän ehdotuksen äänestysjärjestyksestä ja äänesti asiassa seuraavassa järjestyksessä:
Äänestys 1.
Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat
asian käsittelyn jatkamisen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat valtuutettu Iris Asikaisen tekemän palautusehdotuksen kannalla äänestävät
EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Nimenhuutoäänestyksellä suoritetussa äänestyksessä annettiin 52 jaaääntä ja 7 ei-ääntä, joten kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian
käsittelyä. Äänestystulos pöytäkirjan liitteenä (1471/2020 Äänestysraportti 1).

Pöytäkirja
Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

4/2020

29 (59)
57 §

07.09.2020

Äänestys 2.
Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat
asian käsittelyn jatkamisen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat valtuutettu Teija Savolainen-Lipponen tekemän palautusehdotuksen kannalla
äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Nimenhuutoäänestyksellä suoritetussa äänestyksessä annettiin 57 jaaääntä ja 2 ei-ääntä, joten kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian
käsittelyä. Äänestystulos pöytäkirjan liitteenä (1471/2020 Äänestysraportti 2).
Tämän jälkeen kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.

Pöytäkirja
Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

4/2020

30 (59)
58 §

07.09.2020

Kaupunginjohtajan johtoryhmä
Kaupunginhallitus

79 §
211 §

5.6.2020
17.8.2020

§ 58

Asianro 4250/00.04.02/2020

Pohjois-Savon liiton perussopimuksen muuttaminen
Päätöshistoria
Kaupunginjohtajan johtoryhmä 5.6.2020 79 §

Pohjois-Savon liiton voimassa oleva perussopimus on tullut voimaan
1.11.2010. Sen jälkeen kuntalaki on muuttunut 1.5.2015, kuntayhtymän
jäsenkuntia on yhdistynyt, ja vuoden 2021 alusta kuntayhtymän jäseneksi
liittyi Joroisten kunta. Kuntalain (419/2015) 56 §:ssä säädetään kuntayhtymän perussopimuksessa sovittavista asioista, joista uusia asioita ovat
tarvittaessa sopiminen järjestämisvastuun siirtymisestä, menettelystä
kuntayhtymän alijäämän kattamisesta, ja talouden ja toiminnan seurantajärjestelmästä ja raportoinnista jäsenkunnille.
Kuntalain 57 §:n mukaan, jos perussopimuksessa ei ole toisin sovittu, perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien
jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Pohjois-Savon liiton perussopimuksessa ei ole sovittu perussopimuksen muuttamisesta.
Liitteenä on maakuntahallituksen ehdotus perussopimuksen muuttamisesta Pohjois-Savon kuntien valtuustojen hyväksyttäväksi. Lisäksi perussopimus lähetetään Joroisten kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi, koska Joroinen on osa Pohjois-Savoa 1.1.2021 alkaen. Ehdotus käsittää vain välttämättömät muutokset ja lisäykset, joita ovat jäsenkuntaluettelon päivittäminen, termien ja viittausten päivittäminen ajan tasalle, sekä kuntalain
edellyttämät lisäykset alijäämän kattamisesta ja talouden ja toiminnan
seurantajärjestelmästä ja raportoinnista jäsenkunnille. Lisäykset ovat pykälinä 29, 30 ja 31. Lisäksi perussopimukseen on lisätty uusi pykälä (38)
uuden jäsenkunnan liittymisestä. Vastaavasti entiset pykälät 29 -37 on
siirretty pykäliksi 32 – 41.
Perussopimuksen uudet säädökset eivät vaikuta lähivuosina liiton käytännön toimintaan, koska Pohjois-Savon liitossa alijäämän kattaminen ei ole
ajankohtaista taseessa olevan ylijäämän vuoksi, ja liiton toimisto on laatinut jo aikaisemminkin puolivuosittain raportin toiminnastaan. PohjoisSavon liitolla ei ole sellaista järjestämisvastuullaan olevaa toimintaa, minkä siirtämisestä olisi tarkoituksen mukaista sopia perussopimuksessa, joten säädöstä järjestämisvastuun siirtämisestä ei perussopimukseen esitetä.

Pöytäkirja
Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

31 (59)
58 §

07.09.2020

Liitteet

Päätösehdotus

4/2020

4250/2020
4250/2020
4250/2020
4250/2020

Kirje PSL perussopimuksen muuttaminen
PSL Perussopimuksen muutokset
PS MKH Ptkote perussopimus
PSL Uusi perussopimus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Johtoryhmällä ei ole huomautettavaa perussopimuksen muuttamisesta.
Päätetään siirtää asia poliittiseen käsittelyyn.

Päätös

Kyse on sopimuksen päivittämisestä. Johtoryhmän mielestä äänivaltaosuuksia tulisi myös päivittää.

Kaupunginhallitus 17.8.2020 211 §

Liitteet

Päätösehdotus

4250/2020
4250/2020
4250/2020
4250/2020

Kirje PSL perussopimuksen muuttaminen
PSL Perussopimuksen muutokset
PS MKH Ptkote perussopimus
PSL Uusi perussopimus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen mukaiset muutokset perussopimukseen ja esittää muutokset edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Liitteet

11
12
13
14

4250/2020
4250/2020
4250/2020
4250/2020

Kirje PSL perussopimuksen muuttaminen
PSL Perussopimuksen muutokset
PS MKH Ptkote perussopimus
PSL Uusi perussopimus

Pöytäkirja
Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Päätösehdotus

4/2020

32 (59)
58 §

07.09.2020

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto hyväksyy Pohjois-Savon liiton perussopimuksen muutokset.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.

Pöytäkirja
Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

4/2020

33 (59)
59 §

07.09.2020

Kaupunginjohtajan johtoryhmä
Kaupunginhallitus

80 §
212 §

§ 59

5.6.2020
17.8.2020
Asianro 4253/00.04.00/2020

Pohjois-Savon kehittämisrahaston sääntöjen muuttaminen
Päätöshistoria
Kaupunginjohtajan johtoryhmä 5.6.2020 80 §

Jäsenkunnat ovat hyväksyneet Pohjois-Savon kehittämisrahaston säännöt
1990-luvun lopulla. Sääntöjen ajantasaistaminen ja käytännön teknisten
yksityiskohtien muuttaminen liitteessä esitetyllä tavalla ei muuta jo vuosia
olemassa ollutta käytäntöä. Liiton vuoden 2013 tilintarkastuksen loppuraportissa BDO:n tilintarkastaja Johanna Lundström toteaa, että ”PohjoisSavon kehittämisrahaston sääntö olisi syytä päivittää”. Tilintarkastaja hyväksyi myöhemmin sääntöjen muutoksen valmistelun keskeyttämisen
maakunta- ja soteuudistuksen valmistelun johdosta.
Kehittämisrahastoon kunnilta maksuosuuksina perittävä määrä olisi rahaston sääntöjen mukaan jo yli 500.000 €, mutta kuntien taloudellisen tilanteen johdosta kerättäväksi summaksi on jo vuodesta 2016 alkaen vakiintunut 260.000 €. Liitteenä olevassa sääntöehdotuksessa vuosittain kerättäväksi summaksi esitetään 260.000 €, mitä voidaan muuttaa PohjoisSavon liiton talousarvion käsittelyn yhteydessä.
Oheismateriaalina on nykyiset säännöt, mihin on tehty lisäykset punaisella
kursiivilla ja poistot yliviivauksessa, ja liitteenä on uusitut säännöt.
Maakuntahallitus esittää Pohjois-Savon jäsenkunnille liitteenä olevien uusien sääntöjen hyväksymistä Pohjois-Savon kehittämisrahastolle
31.7.2020 mennessä.

Liitteet

Päätösehdotus

4253/2020
4253/2020
4253/2020
4253/2020

Kirje PSkehrahaston saantomuutos
Kehittamisrahasto Nykyiset saannot
Kehittamisrahasto Uudet saannot
PS MKH Ptkote Rahaston saannot

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Johtoryhmällä ei ole huomautettavaa kehittämisrahaston sääntöjen muuttamiseen. Päätetään siirtää asia poliittiseen käsittelyyn.

Pöytäkirja
Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Päätös

4/2020

34 (59)
59 §

07.09.2020

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 17.8.2020 212 §

Liitteet

Päätösehdotus

4253/2020
4253/2020
4253/2020
4253/2020

Kirje PSkehrahaston saantomuutos
Kehittamisrahasto Nykyiset saannot
Kehittamisrahasto Uudet saannot
PS MKH Ptkote Rahaston saannot

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen mukaiset muutokset Pohjois-Savon
kehittämisrahaston sääntöihin ja esittää muutokset edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Liitteet

15
16
17
18

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

4253/2020
4253/2020
4253/2020
4253/2020

Kirje PSkehrahaston saantomuutos
Kehittamisrahasto Nykyiset saannot
Kehittamisrahasto Uudet saannot
PS MKH Ptkote Rahaston saannot

Kaupunginvaltuusto hyväksyy muutokset Pohjois-Savon kehittämisrahaston sääntöihin.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.

Pöytäkirja
Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

4/2020

35 (59)
60 §

07.09.2020

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Kaupunginhallitus

37 §
163 §

§ 60

20.5.2020
1.6.2020
Asianro 3528/02.05.01.00/2020

Tapahtuma- ja kulttuurikeskus Hermanni ry:n avustus vuosille 2020-2024
Päätöshistoria
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 20.5.2020 37 §
Kansalaistoiminnan palveluiden päällikkö Kati Vähäsarja
Kansalaistoiminnan aktivointiyksikkö
Kaupunginhallitus päätti 27.4.2020 125§ Karttulan Hermannitalon lahjoittamista tapahtuma- ja kulttuurikeskus Hermanni ry:lle.
Yhdistys on perustettu 19.1.2020 ja sen tarkoituksena on Syvänniemellä
Kuopiossa sijaitsevan Hermannitalon hallinnointi, ylläpito sekä kehittäminen ja siten mahdollistaa alueen harrastus- ja vapaa-ajantoiminta ja niiden kehittyminen.
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:
vastaa Hermannitalon ylläpidosta, hallinnasta, vuokrauksesta ja
kehittämisestä
vastaa rahoituksen hausta ja investointien toteuttamisesta ja rahoituksen hallinnasta
toimii kiinteässä yhtistyössä kylän ja alueen muiden toimijoiden
kanssa
edistää tietoisuutta Herman Saastamoisen historiallisesta merkityksestä Pohjois-Savolle
osallistuu alueen kehittämistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen
ylläpitää suhteita yhteistyöverkostoihin
(Yhdistyksen säännöt)
-

Uuden yhdistyksen kannattajajäseniksi ovat sitoutuneet Syvänniemen Kyläyhdistys ry, Syvänniemen Nousu ry ja Syväniemen Hermanni ry.
Kaupungin ja yhdistyksen neuvotteleman lahjoituksen ehtona on, että esityksinä päätöksentekoon viedään tontin vuokraus ja yhdistyksen avustusasia. Hermannitalon tontin vuokrauksesta päätöksen tekee kaupunkirakennelautakunta ja yhdistyksen anomasta toiminta-avustuksesta hyvinvoinnin edistämisen lautakunta. Neuvottelutuloksena esitetään, että kaupungin avustus on vuosina 2020-2021 27.000 euroa/vuosi ja vuosina
2022-2024 25.000 euroa / vuosi.
Vaikutusten arviointi

Liitteenä

Esitys

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja
edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi Kulttuuri- ja tapahtuma-

Pöytäkirja
Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

4/2020

36 (59)
60 §

07.09.2020

keskus Hermanni ry:n avustuksen vuosille 2020-2021 27.000 euroa/ vuosi
ja vuosille 2022-2024 25.000 euroa/vuosi.
Liitteet

3528/2020 Vaikutusten arviointi
3528/2020 Anomus/Tapahtuma- ja kulttuurikeskus Hermanni ry
3528/2020 Säännöt/Tapahtuma- ja kulttuurikeskus Hermanni ry

Valmistelija
Sirpa Niemi
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 2504

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä kansalaistoiminnan
palveluiden päällikön esityksen.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus 1.6.2020 163 §

Liitteet

Päätösehdotus

3528/2020 Vaikutusten arviointi
3528/2020 Anomus/Tapahtuma- ja kulttuurikeskus Hermanni ry
3528/2020 Säännöt/Tapahtuma- ja kulttuurikeskus Hermanni ry

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus hyväksyy hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan esityksen.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Pöytäkirja
Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto
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Liitteet

19
20
21

3528/2020 Vaikutusten arviointi
3528/2020 Anomus/Tapahtuma- ja kulttuurikeskus Hermanni ry
3528/2020 Säännöt/Tapahtuma- ja kulttuurikeskus Hermanni ry

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto hyväksyy kulttuuri- ja tapahtumakeskus Hermanni
ry:n avustuksen vuosille 2020 - 2021 27.000 euroa/vuosi ja vuosille 2022
- 2024 25.000 euroa/vuosi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.

Pöytäkirja
Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

4/2020

38 (59)
61 §

07.09.2020

Kaupunkirakennelautakunta
Kaupunginhallitus

155 §
200 §

§ 61

17.6.2020
13.7.2020
Asianro 4661/02.05.00.00/2020

Jalkakäytävien keskitetyn talvikunnossapitokustannusten periminen tontinomistajilta: laskutusperiaatteen muutos
Päätöshistoria
Kaupunkirakennelautakunta 17.6.2020 155 §
Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut
Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 13.11.2006, että keskitetysti
hoidettujen, tontinomistajille ja -haltijoille kuuluvien katualueiden jalkakäytävien talvikunnossapitotöiden ja hiekanpoiston kustannukset peritään
keskeisen kaupunkialueen koko kaava-alueella yhtenäisesti, lukuun ottamatta haja-asutusalueita.
Toteutuneet kustannukset peritään katujen kunnossapitolakiin perustuen
kaikilta tontin omistajilta/-haltijoilta riippumatta siitä onko katualueella
jalkakäytävä vai ei. Kaikki keskeisen kaupunkialueen tontin omistajat/haltijat saavat siten jalkakäytävien talvikunnossapitoa koskevan laskun.
Syntyneet kustannukset peritään kaupunginvaltuuston hyväksymällä laskutusperiaatteella puolet tontin pinta-alojen suhteessa ja puolet käytettyjen rakennusoikeuksien suhteessa kultakin tontinomistajalta ja -haltijalta.
Laskutus on perustunut kulloisenkin vuodenvaihteen (01.01.) kiinteistön
omistus- / hallintatilanteeseen. Tämä on aiheuttanut runsaasti korjauksia
laskutukseen kiinteistöillä tapahtuneiden omistajanvaihdosten vuoksi.
Talvikunnossapidon laskutuskauden kulut muodostuvat talvikaudelta
01.10. – 30.04. Laskutusaineiston poimintahetken muuttaminen talvikunnossapitokauden päättymistä vastaavaksi (30.04.) antaa kiinteistöjen
omistus- ja hallintatilanteesta ajantasaisemman kuvan.
Vaikutusten arviointi

Laskutusaineiston poimintahetken muuttaminen 30.4. vähentää virheellisten laskujen määrää ja siten parantaa asiakaspalvelun laatua.

Esitys

Esitän, että kaupunkirakennelautakunta vahvistaa laskutusperiaatteiden
muutoksen siten, että laskutusaineiston poimintapäiväksi muutetaan 30.4.
Asia esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Valmistelija
Jere Toppinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 5674

Pöytäkirja
Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Päätösehdotus

4/2020
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61 §

07.09.2020

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus 13.7.2020 200 §

Päätösehdotus

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunkirakennelautakunnan esityksen ja
esittää sen edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto hyväksyy esitetyn laskutusperiaatteiden muutoksen.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.

Pöytäkirja
Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto
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Kaupunginhallitus

178 §

15.6.2020

§ 62

Asianro 1167/10.02.02/2017

Itkonniemi - Vanha-Asema osayleiskaava
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 15.6.2020 178 §
Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus
Itkonniemi–Vanha-Asema – alueelle on laadittavana osayleiskaava.
Osayleiskaavasta tulee oikeusvaikutteinen ja se tulee vahvistuessaan kumoamaan kaava-alueen osalta kaupunginvaltuuston 11.12.2000 hyväksymän Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan. Osayleiskaava ohjaa alueen
yksityiskohtaista suunnittelua.
Kaavatyössä selvitetään alueen yleispiirteinen maankäyttö ja korttelirakenne, kaupunkikuvallinen hahmo sekä alueen liittyminen kaupunkirakenteeseen, liikenneverkkoon ja luontoon. Kaavan tavoitteena on selvittää ensisijaisesti vanhan aseman alueen ja Itkonniemen rannan vanhan tehdasalueen käytön tehostamismahdollisuudet asuin- ja toimistorakennusten
alueina. Ajoneuvo- ja kevytliikenneyhteyksien sovittaminen uusiin toimintoihin ratkaistaan huomioimalla alueen ominaisuus Pohjolankadun, Itkonniemenkadun ja Kullervonkadun sekä ratapihan muodostamana liikenteellisenä solmukohtana. Kaavalla laajennetaan ja tiivistetään kaupunkirakennetta tasapainoisesti ja taloudellisesti olemassa olevia yhteyksiä ja verkostoja hyödyntäen.
Osayleiskaava-alueen kokonaispinta-ala on 76 hehtaaria. Kaava vastaa
Kuopion kaupungin strategisiin tavoitteisiin ja on ilmastopoliittisen ohjelman mukainen. Ratkaisu mahdollistaa pitkällä aikatähtäimellä alueelle
enimmillään 3 500 asunnon verran asuntorakentamista.
Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaluonnoksen 25.3.2019 (§ 74) ja edelleen
kaavaehdotuksen 16.9.2019 (§ 71) ja uudelleen 18.11.2019 (§ 146). Kaavaehdotus on ollut nähtävänä ja lausunnoilla 2.10.–1.11.2019 ja
2.12.2019–17.1.2020. Kaavaehdotuksesta saatujen lausuntojen ja muistutusten pohjalta kaavaehdotusta on tarkistettu. Tarkistukset eivät ole merkittäviä eivätkä ne näin ollen aiheuta uutta nähtäville laittamista.
Vaikutusten arviointi

Alueen rakentuminen on kokonaisvaikutuksiltaan positiivinen. Vaikutuksia
on arvioitu tarkemmin kaavaselostuksessa.

Esitys

Esitän, että kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi saadut lausunnot ja
muistutukset ja hyväksyy niihin laaditut vastineet sekä hyväksyy
15.6.2020 päivätyn osayleiskaavaehdotuksen ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Pöytäkirja
Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

4/2020
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Liitteet

1167/2017 Kaavakartta, merkinnät ja määräykset, 15.6.2020
1167/2017 Selostus, 15.6.2020
1167/2017 Ehdotusvaiheesta saadut lausunnot ja muistutukset vastineineen, 15.6.2020
1167/2017 Punakynäkartta, 15.6.2020

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

puh. +358 44 718 5436

Liitteet jaetaan vain sähköisesti.
Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

Päätös

Yleiskaavapäällikkö Heli Laurinen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Kaavoitusinsinööri Jukka Holopainen, asuntotoimenjohtaja Katri Hiltunen ja kaavasuunnittelija Marika Huovinen olivat kokouksessa läsnä asiaa
käsiteltäessä.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Liitteet

22
23
24
25

1167/2017 Kaavakartta, merkinnät ja määräykset, 15.6.2020
1167/2017 Selostus, 15.6.2020
1167/2017 Ehdotusvaiheesta saadut lausunnot ja muistutukset vastineineen, 15.6.2020
1167/2017 Punakynäkartta, 15.6.2020

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

puh. +358 44 718 5436

Liitteet jaetaan vain sähköisesti. Liitettä ”selostus 15.6.2020” on muokattu
kaupunginhallituksen 15.6.2020 käsittelyn jälkeen. Aineistosta on puuttunut liiteluettelosivu (s. 4), jossa listataan selostuksen lopusta löytyvät liitteet 1 – 20 ja kuvakooste.

Pöytäkirja
Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Päätösehdotus

4/2020
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07.09.2020

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto hyväksyy esitetyn osayleiskaavaehdotuksen.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.

Pöytäkirja
Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

4/2020
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07.09.2020

Kaupunginhallitus

189 §

§ 63

22.6.2020
Asianro 4921/00.00.01.00/2020

Eronpyyntö luottamustehtävistä / Samuli Voutila
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 22.6.2020 189 §

Samuli Voutila (ps.) on pyytänyt eroa kaikista luottamustoimistaan
10.6.2020 alkaen paikkakunnalta poismuuton vuoksi.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle. Kuntalain 17 §:n mukaisesti, jos valtuutettu on vapautettu toimestaan, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen puolueen järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun.
Samuli Voutilan luottamustoimet:
-

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuuston jäsen (perussuomalaisten 1. varavaltuutettu on
Petri Kaunisto (sin.)
Kuopion joukkoliikennelautakunnan jäsen (varajäsen Jorma Koponen)
Pohjois-Savon maakuntavaltuuston jäsen (varajäsen Minna Reijonen)
Savon koulutuskuntayhtymän jäsen (varajäsen Kaija Räsänen)

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se
1. myöntää Samuli Voutilalle eron valtuutetun toimesta;
2. myöntää Samuli Voutilalle eron kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi;
3. myöntää Samuli Voutilalle eron Pohjois-Savon maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi;
4. myöntää Samuli Voutilalle eron Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.

Pöytäkirja
Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

4/2020
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Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto
1. myöntää Samuli Voutilalle eron valtuutetun toimesta;
2. myöntää Samuli Voutilalle eron kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi;
3. myöntää Samuli Voutilalle eron Pohjois-Savon maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi;
4. myöntää Samuli Voutilalle eron Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto myönsi Samuli Voutilalle yksimielisesti eron valtuutetun toimesta, joukkoliikennelautakunnan jäsenyydestä, Pohjois-Savon
maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenyydestä.
Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti valtuutettu Minna Reijosen ehdotuksesta:
1. Risto Pirisen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi;
2. Matti Vanhasen Pohjois-Savon maakuntavaltuuston jäseneksi jäljellä
olevaksi toimikaudeksi ja
3. Matti Vanhasen Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Pöytäkirja
Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto
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Kaupunginhallitus

214 §

17.8.2020

§ 64

Asianro 5832/00.00.01.00/2020

Eronpyyntö luottamustehtävistä / Johanna Marttinen
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 17.8.2020 214 §

Johanna Marttinen (sd.) on pyytänyt eroa luottamustehtävistään paikkakunnalta pois muuton vuoksi.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syytä.
Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.
Johanna Marttisen luottamustoimet Kuopion kaupungilla:
-

Päätösehdotus

Savo-Pielisen jätelautakunnan jäsen (varajäsen Sari Vuorinen)
Perusturva- ja terveyslautakunnan varajäsen (Tanja Airaksisen varajäsen).

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se
1) myöntää eron Johanna Marttiselle Savo-Pielisen jätelautakunnan jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi
2) myöntää eron Johanna Marttiselle perusturva- ja terveyslautakunnan
varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Pöytäkirja
Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Päätösehdotus
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Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto
1) myöntää eron Johanna Marttiselle Savo-Pielisen jätelautakunnan jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi;
2) myöntää eron Johanna Marttiselle perusturva- ja terveyslautakunnan
varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto myönsi yksimielisesti eron Johanna Marttiselle SavoPielisen jätelautakunnan jäsenyydestä ja perusturva- ja terveyslautakunnan varajäsenyydestä.
Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti valtuutettu Hilkka Kontiaisen tekemästä ehdotuksesta:
1. Sari Vuorisen Savo-Pielisen jätelautakunnan jäseneksi ja hänen varajäsenekseen Marja Randelinin jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja
2. Sari Vuorisen perusturva- ja terveyslautakunnan varajäseneksi jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.

Pöytäkirja
Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto
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Keskusvaalilautakunta
Kaupunginhallitus

3§
216 §

§ 65

12.8.2020
17.8.2020
Asianro 2803/00.00.01.00/2020

Varavaltuutettujen määrän täydentäminen
Päätöshistoria
Keskusvaalilautakunta 12.8.2020 3 §

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kirje:
Kuopion kaupungin varavaltuutettujen määrä on eräiden puolueiden osalta
jäänyt vajaaksi, joidenkin valtuutettujen pyydettyä eroa valtuutetun toimesta.
Vaalilain 93 §:ssä todetaan varavaltuutetuista seuraavaa:
"Valtuutetuille valitaan varavaltuutetut siten kuin kuntalain 17 §:ssä
säädetään.
Jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää
vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston
puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja
kuntalain 17 §:n mukaisesti.
Jollei kaikkia varavaltuutetun toimia saada täytetyiksi tässä
pykälässä olevien säännösten nojalla, jää varavaltuutettujen määrä
vajaaksi."
Vaalilain 93 §:ään viitaten pyydän keskusvaalilautakuntaa täydentämään
varavaltuutettujen määrää säännösten edellyttämällä tavalla jäljellä olevaksi vaalikaudeksi.
Varavaltuutettuja puuttuu seuraavista valtuustoryhmistä:
Perussuomalaiset
-

varavaltuutettu Teija Savolainen-Lipponen on siirtynyt valtuutetuksi

-

varavaltuutettu Matti Vanhanen on siirtynyt valtuutetuksi

-

varavaltuutettu Krista Rönkkö on eronnut luottamustehtävistä

Suomen Kristillisdemokraatit
-

varavaltuutettu Rauno Taskinen on siirtynyt valtuutetuksi

Pöytäkirja
Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

4/2020
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Sari Raassina
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Päätösehdotus
Keskusvaalilautakunnan sihteeri Vesa Toivanen
Kuntalain 17 §:n mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen
kuntavaaleissa esiintyneen puolueen ensimmäisistä valitsematta jääneistä
ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi.
Varavaltuutettujen täydentäminen tapahtuu tässä tilanteessa siten, että
kustakin puolueesta uusiksi varavaltuutetuiksi määrätään järjestyksessä
ne henkilöt, jotka seuraavat varalle valittuja henkilöitä äänimäärän mukaisessa järjestyksessä keskusvaalilautakunnan 12.4.2017 vahvistamassa
vaalituloksessa.
Uusiksi varavaltuutetuiksi jäljellä olevaksi vaalikaudeksi määrätään vahvistettu vaalitulos huomioiden seuraavat henkilöt:
Perussuomalaiset:
Markku Korhonen varasijalle 4
Ate Savolainen varasijalle 5
Tuulikki Heikkinen varasijalle 6
Suomen Kristillisdemokraatit (KD):
Sakari Pentikäinen varasijalle 3

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätös toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginhallitus 17.8.2020 216 §

Päätösehdotus

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

Pöytäkirja
Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

4/2020
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07.09.2020

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.

Pöytäkirja
Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto
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Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus

156 §
48 §
225 §

§ 66

25.5.2020
8.6.2020
24.8.2020
Asianro 2330/05.11.00/2020

Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien maahanmuuttajien täsmäkoulutusta
vanhustyöhön
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 24.8.2020 225 §
Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi
8.6.2020 § 48.
Työllisyyspalvelujohtaja Pirjo Oksanen 19.8.2020
Työllisyyspalvelu
Leila Savolainen ja 42 muuta valtuutettua ovat jättäneet valtuustoaloitteen
16.3.2020 koskien maahanmuuttajien täsmäkoulutusta vanhustyöhön.
Valtuustoaloitteen mukaan valtakunnallisesti ja paikallisesti saamme jatkuvasti tietoa siitä, miten Suomessa vanhusten määrä kasvaa, tuleva hoitajamitoitus vaatii vähintään 4500 uutta työntekijää ja mm. lähihoitajakoulutuksiin hakijamäärät pienenevät vuosi vuodelta. SUPERin edustaja
kertoi Kuopion kaupungin yhteistyötoimikunnan kokouksessa 2/2020, miten he mainostavat peruskoululaisille lähihoitajan koulutusta jo 8. luokalta
lahtien. Tästäkin huolimatta hakijoita ei ole riittävästi.
Kuopiossa asuu tällä hetkellä ulkomaan kansalaisia 3100 henkilöä, joista
79 % on nuoria ja työikäisiä. Heillä osalla on jo Suomeen tullessaan tutkinto tai työkokemusta terveydenhuollon alalta, mutta vajaa kielitaito tai
tutkinnon eroavuus suomalaisesta tutkinnosta estää heitä pääsemästä
työmarkkinoille.
Mm. Vaasan kaupunki ja ammattiopisto yhdessä TE-toimiston kanssa räätälöivät työperäistä maahanmuuttoa edistävän hankkeen jo vuosia sitten.
Tavoitteena oli tarjota maahanmuuttajille lähihoitajan koulutusta vanhustyöhön. Osa tutkinnosta oli mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutuksena
ja aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen oli vahvasti nostettu esiin.
Koulutuksen ajan kielen opetus oli tutkinnossa mukana. Kaikki tutkintotodistuksen saaneet työllistyivät kaupungin vanhustyöhön.
Viimeistään nyt myös Kuopiossa on herättävä siihen, että on tärkeää tarjota Savon ammattiopiston yhteishaussa olevien lähihoitajaopintojen lisäksi
alueella oleville maahanmuuttajille mahdollisuus opiskella heille suunnitellussa koulutuksessa vanhustyöhön suuntautuva lähihoitajan tutkinto, jossa
suomen kielen opiskeluun panostetaan ammattitutkinnon ohella.
Ammattitutkinnon vaatimuksista ei tingitä.
Eri puolella Suomea on koulutettu myös vanhusten hoitoavustajia (ent. kotiavustaja). Koulutuksen kesto on vuoden mittainen ja se on osa lähihoita-
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jatutkintoa. He ovat työllistyneet kotihoitoon, palvelutaloihin ja hoivakoteihin.
Jos henkilöllä on ollut maahan saapuessa tutkinto ja työn saanti on kiinni
tutkinnon täydentämisestä ja sujuvasta kielitaidosta, oppisopimuskoulutus
lienee tällöin se sopivin muoto.
Me valtuustoaloitteen allekirjoittaneet esitämme, että Kuopion kaupunki
aloittaa pikaisesti selvityksen yhdessä TE-toimiston maahanmuuttajien kotoutumispalvelujen ja koulutuksen järjestäjän, Savon ammattiopiston
kanssa mahdollisuudesta saada lupa sekä lähihoitajien, että hoitoavustajien täsmäkoulutukseen maahanmuuttajaopiskelijoille suunnattuna.
Esitän vastauksena valtuustoaloitteeseen seuraavaa
Valtuustoaloite nostaa esille työvoimapoliittisesti merkittävän alueellisen ja
valtakunnallisen haasteen. Sekä vanhustyön rekrytointiongelmat, että
maahanmuuttajien työllisyystilanne vaativat täsmätoimia ja systemaattista
kehittämistä. Tulevaisuudessa emme tule pärjäämään suomalaisin voimin
hoivatyössä, vaan tarvitsemme työvoimaa ulkomailta.
Maahanmuuttajien täsmäkouluttamista vanhustyöhön on käyty läpi valtuustoaloitteen pohjalta keskusteluin Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja TEtoimiston, Savon ammattiopiston sekä kaupungin rekrytointipalvelun, vanhuspalvelun, sairaalapalvelun ja työllisyyspalvelun edustajien kesken. Lisäksi Pohjois-Savon ELY-keskukselta ja Pohjois-Savon TE-toimistolta pyydettiin täydentävä kannanotto 9.6.2020.
Savon Ammattiopistolla on mahdollisuus järjestää OKM:n järjestämisluvan
ja rahoituksen kautta ns. VOS –koulutuksena sekä lähihoitajakoulutusta
että osatutkintotavoitteista hoiva-avustajakoulutusta. Näitä koulutuksia
järjestäjä voi suunnata tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla.
Haasteena em. koulutuksissa on alalle soveltuvien hakijoiden riittävyys.
Yhtenä keinona lisätä hakijoita mm. lähihoitajakoulutukseen järjestetään
työvoimakoulutuksena sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalle ohjaavaa koulutusta. Ohjaavan koulutuksen kautta on mahdollista myös hakeutua hoivaalan avustaviin tehtäviin (esim. hoitoapulainen, hoiva-avustaja).
Pohjois-Savon ELY-keskukselta saadun kannanoton mukaan työvoimakoulutuksessa on pääpaino asetettu lähihoitajakoulutusten suorittamisen,
koska lähihoitajan pätevyys vastaa paremmin alueella olevaan työvoiman
kysyntään. Hoiva-avustajan rajallinen tehtäväkenttä nousi vahvasti esille
myös keväällä käydyissä keskusteluissa. Esimerkiksi Kuopion kaupungin
rekrytointipalvelusta ja vanhuspalvelusta saadun tiedon mukaan hoivaavustajakoulutuksen käytettävyys on tällä hetkellä kaupungin hoivatyössä
rajallinen, koska hoivatyössä vaaditaan usein laaja-alaisempaa koulutusta.
Hoiva-avustajan koulutuksella suoritettavia avustavia tehtäviä ei ole kaupungillakaan kovin paljon tarjolla.
Aihealueeseen liittyvään kehittämistyöhön on Kuopion alueella panostettu
vahvasti mm. erilaisten pilotointien ja hankkeiden kautta. Kuopiossa on
esimerkiksi huhti-toukokuussa ollut käynnissä rekrytointi työvoimakoulutuksena järjestettävään maahanmuuttajille suunnattuun lähihoitajakoulutukseen. Koulutuksessa on mahdollisuus suuntautua vanhus- tai vammaistyöhön. Kyseisen koulutuksen on ollut tarkoitus alkaa kesäkuussa, mutta
valitettavasti poikkeustila viivästyttää koulutuksen alkua.
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Muutamat yksityiset hoitoalan toimijat ovat rekrytoineet ulkomailta työntekijöitä vanhustyöhön. Esimerkkinä mainittakoon, että elokuussa 2020
Kuopioon muuttanee 15 espanjalaista työntekijää, jotka tulevat työskentelemään Vetrean toimipisteissä ja opiskelemaan lähihoitajan tutkinnon oppisopimuksena työstä käsin. Rekrytointiprosessiin on olennaisena osana
kuulunut myös kielikoulutukset. Espanjalaisten rekrytointi on tehty monialaisena yhteistyönä yrityksen, Savon ammattiopiston, työ- ja elinkeinotoimiston ja Kuopion kaupungin kesken.
Savon ammattiopistossa on tahtotila olla suunnannäyttäjänä maahanmuuttajakoulutuksen kehittämisessä. Oppilaitoksessa on hiljattain alkanut
Ammattiosaajat maailmalta – moninaistuva työelämä –hanke, jonka yhtenä tavoitteena on tehdä koko oppilaitoksesta kielitietoinen ja näin ollen
edesauttaa maahanmuuttajien kouluttautumista työelämän tarpeita vastaaviin tehtäviin entistäkin paremmin. Tämän hankkeen kautta voidaan
tarvittaessa räätälöidä uusia toimenpiteitä (kuten alakohtaista kielikoulutusta tai -valmennusta) maahanmuuttajien koulutusten lisäämiseksi ja kehittämiseksi myös vanhustyöhön.
Edellä mainitut hankkeet, täsmätoimet ja -koulutukset ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työllistymistä vanhustyötyöhön voidaan edistää. Niiden lopullinen onnistuminen ja
vaikuttavuus saadaan näkyville ajan kuluessa ja ne tulevat myös nostamaan esille uusia kehittämistarpeita maahanmuuttajien kouluttamisessa
hoiva-alalle tai vanhustyöhön.
Hoivatyön rinnalla on noussut esille mm. Servican kanssa tehdyssä yhteistyössä työvoimapula palvelukotien tukipalveluihin liittyvistä ravitsemus-,
laitoshuolto- ja puhtaanapitoalan moniosaajista tai monipalvelutyöntekijöistä. Tämän alan työntekijöiden tarve on myös syytä pitää mielessä
suunniteltaessa mahdollisia uusia koulutuksia maahanmuuttajille.
Selkeänä pullonkaulana keskusteluissa nousi esille maahanmuuttajataustaisten henkilöiden saaminen koulutuksiin. Maahanmuuttajataustaisille
henkilöille sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalle ohjaava koulutus voisi olla
yksi vaihtoehto parantaa koulutuksessa vaadittavaa kielitaitoa ja opiskeluvalmiuksia. Ratkaisuna tähän nähtiin myös koulutukseen pääsyyn liittyvän
kielitaitovaatimusten madaltaminen sekä Savon ammattiopiston ja Kuopion kaupungin eri toimijoiden välisen yhteistyön kehittämien. Kielitaitovaatimuksiin liittyvä uudistamistyö on jo Savon ammattiopistossa meneillään
heidän omien hankkeidensa kautta.
Kaupungin ja ammattiopiston yhteistyön kehittäminen nousee vahvasti
esille suunnitteilla olevassa työllisyyden kuntakokeilussa, jossa kaikkien
vieraskielisten työnhakijoiden palvelut siirtyvät kaupungin vastuulle. Kuntakokeilu tulee antamaan täysin erilaiset mahdollisuudet rakentaa kaupungin ja oppilaitosten välistä yhteistyötä uusiksi. Asiaan liittyvä valmistelutyö
on jo hyvässä vauhdissa ja se jatkuu koko loppuvuoden. Kaikilla osapuolilla on myös mahdollisuus ja halu lisätä oppisopimuskoulutuksia tälle kohderyhmälle. Tämäkin täsmätoimi on mukana kuntakokeiluun liittyvän koulutusyhteistyön valmistelussa.
Yhteenvetona valtuustoaloitteeseen totean, että Kuopiossa on menossa
useita hyviä kehittämistoimia ja hankkeita maahanmuuttajien saamiseksi
lähihoitajakoulutukseen. Savon ammattiopisto voi järjestää koulutuksia
VOS-koulutuksina kysynnän mukaan tai niitä voidaan järjestää työllisyys-
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määrärahoilla työvoimakoulutuksina. Hoiva-avustajakoulutuksen järjestämistä työllisyysmäärärahoilla ei TE-hallinnon puolelta nähdä tarkoituksenmukaisena sen heikon työllisyysvaikutuksen vuoksi, vaan panostukset halutaan kohdentaa lähihoitajakoulutukseen. Vuoden 2021 alusta työllisyyden kuntakokeilu tuo merkittäviä parannuksia kaupungin ja Savon ammattiopiston yhteistyön rajapintaan. Muiden selvitysten tekemiselle tai uusille
täsmätoimille maahanmuuttajien hoiva-avustaja- tai lähihoitajakoulutuksen edistämiseksi ei näköpiirissa tällä erää ole tarvetta.

Liitteet

2330/2020 Valtuustoaloite
2330/2020 Lausunto Hoivaavustaja Kuopio

Valmistelija
Pirjo Oksanen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 1711

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

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Liitteet

26
27

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

2330/2020 Valtuustoaloite
2330/2020 Lausunto Hoivaavustaja Kuopio

Kaupunginvaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena
valtuustoaloitteeseen.
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Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän
päätösehdotuksen.
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Liite K Kuntalain mukainen valitusosoitus (KV) (56 - 61 ja 63 - 64 §)
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus

Valitusaika

Päätökseen saa hakea muutosta

−

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

−

kunnan jäsen.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteko.
Tiedoksiantopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

−

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

−

toimielin on ylittänyt toimivaltansa tai

−

päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valitusperusteet ennen valitusajan päättymistä.
Valitusviranomainen

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite
Käyntiosoite
Sähköposti
Puhelin
Faksi
Virka-aika

PL 1744, 70101 KUOPIO
Minna Canthin katu 64
ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
029 56 42500 (vaihde)
029 56 42501
8.00 -16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava

−

päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
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−

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)

−

vaatimusten perustelut

−

mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei
kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä

−

valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen,

−

selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

−

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen
mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Pöytäkirja

Pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Kuopion kaupungin kirjaamosta
Postiosoite
Käyntiosoite
Sähköposti
Puhelin

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

Asiakirjoja voi tilata myös Kuopion kaupungin verkkosivuilta www.kuopio.fi
kohdasta Asiointi ja neuvonta/Asioi verkossa löytyvällä Asiakirjatilauslomakkeella.
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Liite L Valitusosoitus kaava-asiat ja rakennusjärjestys / Kaupunginvaltuusto (62
§)

Yleiskaavan, asemakaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus

Valitusaika

Kunnallisvalituksen saa tehdä

−

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

−

kunnan jäsen

−

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa

−

maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä tai rakennusjärjestyksellä on vaikutuksia

−

rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa
asioissa.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
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.
Tiedoksiantopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

−

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

−

toimielin on ylittänyt toimivaltansa tai

−

päätös on muuten lainvastainen.

Pelkästään kunnan jäsenyyden perusteella valitusoikeutta ei ole silloin,
kun kyse on vaikutuksiltaan vähäisenä pidettävästä asemakaavan muutoksesta.
Valittajan tulee esittää valitusperusteet ennen valitusajan päättymistä.
Valitusviranomainen

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite
Käyntiosoite
Sähköposti
Puhelin
Faksi
Virka-aika

PL 1744, 70101 KUOPIO
Minna Canthin katu 64
ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
029 56 42500 (vaihde)
029 56 42501
8.00 -16.15
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Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituskirjelmän muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava

−

päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)

−

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)

−

vaatimusten perustelut

−

mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei
kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä
esittää vaatimukselleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä

−

valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen,

−

selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

−

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen
mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Pöytäkirja
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