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Aika

25.03.2019 kello 18:00 - 21:45

Paikka

Valtuustosali

Läsnä

Mikkonen Anna-Kristiina
Parkkinen Matti-Pekka
Kokko Sampsa
Backman Anja
Helander Karoliina
Härkönen Reima
Juuti Pirkko
Koponen Jussi
Koskela Jouni
Kosonen Hanna

puheenjohtaja
I varapj
II varapj
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Kosonen Seppo
Kosonen Lauri
Kristiansson Olli-Pekka
Laitinen Pekka
Lajunen Timo
Laukkanen Karoliina
Loikkanen Tuomas
Lundenius Matti

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Luukkanen Harri
Matilainen Jouni
Metsälä Sanna
Mielikänen Esko

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Nousiainen Markku
Okabe-Silvasti Chieko
Ora Ari
Pennanen Erkki
Piironen Eero
Puputti Seija
Puustinen Hanne
Puustinen Veikko
Sairanen Lea
Sironen Olli
Stenberg Eija
Stranden Tiina
Suomalainen Tuukka
Tiainen Teemu

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Torikka Kirsi
Turunen Pekka
Tynkkynen Jonne
Uimonen Anna-Liisa

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Pöytäkirjantarkastajat:

poist. klo 21.36 § 21
jälkeen

poist. klo 21.36 § 21
jälkeen

poist. klo 21.36 § 21
jälkeen

poist. klo 21.36 § 21
jälkeen
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Valjakka Markku
Valkonen Esa
Wuorinen Jarkko
Österlund Olli
Loikkanen Marjut
Löppönen Jussi
Hirvonen Liisa
Condit Stephen
Hartonen Ville
Reijonen Sami
Pulkkinen Timo
Laine Janne
Rasimus Aki
Hytönen Seija
Petriläinen Arja
Kauppinen Tuija

Poissa

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
kaupunginjohtaja
kaupunginlakimies
hallintopäällikkö,
pöytäkirjanpit.
talousjohtaja

Tikkanen Kari

vs.
sivistystoimenjohtaja
tekninen johtaja

Järvinen Heli
Liukko Arto
Makkonen Aila
Mustonen Merja
Muukkonen Erkki
Silvennoinen Ari
Turunen Kaj

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Käsitellyt asiat:

poist. klo 20.30 § 15
kohdalla
poist. klo 21.30 § 18
jälkeen
poist. klo 21.30 § 18
jälkeen

§§ 1 - 23

Allekirjoitukset:
Anna-Kristiina Mikkonen
puheenjohtaja

Seija Hytönen
pöytäkirjanpitäjä

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi,
Savonlinnassa 28.3.2019
Hanne Puustinen

Veikko Puustinen

Pöytäkirja on tarkastettu ja pidetty yleisesti nähtävänä siitä edeltäpäin ilmoitettuna virastoaikana 28.3.2019 ja julkaistu yleisessä
tietoverkossa www.savonlinna.fi/paatoksenteko 28.3.2019.
Pöytäkirjantarkastajat:
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Seija Hytönen

Pöytäkirjantarkastajat:
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ja muutos osalle tiloja 740-595-1-3 ja 740-595-1-5 sekä
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740-577-22-46
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Moinsalmen osayleiskaavan muutos määräalalle kiinteistöstä
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Kaupunginvaltuusto

§1

25.03.2019

Valtuutettujen esteilmoitukset ja nimenhuuto
KV § 1
Selostus:

Pöytäkirjantarkastajat:

Valtuutettu Aila Makkonen on ilmoittanut esteestä, joten tilalle on
kutsuttu 2. varavaltuutettu Marjut Loikkanen, koska 1
varavaltuutettu on estynyt
Valtuutettu Ari Silvennoinen on ilmoittanut esteestä, joten tilalle on
kutsuttu 5. varavaltuutettu Jussi Löppönen koska 3. ja 4.
varavaltuutettu ovat estyneitä.
Valtuutettu Erkki Muukkonen on ilmoittanut esteestä, joten tilalle on
kutsuttu 7. varavaltuutettu Timo Pulkkinen, koska 6. varavaltuutettu
on estynyt.
Valtuutettu Arto Liukko on ilmoittanut esteestä, joten tilalle on
kutsuttu 1. varavaltuutettu Liisa Hirvonen.
Valtuutettu Heli Järvinen on ilmoittanut esteestä, joten tilalle on
kutsuttu 1. varavaltuutettu Stephen Condit.
Valtuutettu Merja Mustonen on ilmoittanut esteestä, joten tilalle on
kutsuttu 2. varavaltuutettu Ville Hartonen.
Valtuutettu Kaj Turunen on ilmoittanut esteestä, joten tilalle on
kutsuttu 1. varavaltuutettu Sami Reijonen.
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Kaupunginvaltuusto

§2

25.03.2019

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
KV § 2

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on kutsuttu koolle
kuntalain ja valtuuston työjärjestyksen mukaisesti ja kun
kokouksessa on läsnä 51 valtuutettua tai valtuutetun varajäsentä,
on kokous valtuutettujen lukumäärään nähden päätösvaltainen.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Kaupunginvaltuusto

§3

25.03.2019

Pöytäkirjantarkastajat
KV § 3
Selostus:

Tarkastusvuorossa jäsenet Puustinen Hanne ja Puustinen Veikko,
varalla Sairanen Lea ja Sironen Olli.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Puustinen Hanne ja Puustinen
Veikko, varalle Sairanen Lea ja Sironen Olli.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Kaupunginvaltuusto

§4

25.03.2019

Pöytäkirjantarkastus
KV § 4
Selostus:

Pöytäkirja tarkastetaan keskushallinnon kansliapalvelussa torstaina
28.3.2019 kello 10.00-12.30 ja pidetään yleisesti nähtävänä
yleisessä tietoverkossa www.savonlinna.fi/paatoksenteko
28.3.2019 alkaen sekä keskushallinnon kirjaamossa 28.3.2019 klo
13.00-15.00.

Päätös:

Pöytäkirja tarkastetaan keskushallinnon kansliapalvelussa torstaina
28.3.2019 kello 10.00-12.30 ja pidetään yleisesti nähtävänä
yleisessä tietoverkossa www.savonlinna.fi/paatoksenteko
28.3.2019 alkaen sekä keskushallinnon kirjaamossa 28.3.2019 klo
13.00-15.00.

Pöytäkirjantarkastajat:

SAVONLINNAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

1/2019

Kaupunginvaltuusto

25.03.2019

9

Kaupunginvaltuusto

§5

25.03.2019

Asioiden käsittelyjärjestys
KV § 5
Selostus:

Savonlinnan kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 16 §:n mukaan
asiat esitellään valtuustolle puheenjohtajan määräämässä järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä.

Päätös:

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 24
§6

21.01.2019
25.03.2019

Hallintosäännön muuttaminen 3 luku, 3 §, Kaupunginhallitus, elinkeinojaosto
365/01.010/2017
KH § 24
Selostus:

Savonlinnan kaupungin hallintosäännön 3 luku, 3 §,
Kaupunginhallitus, kohta Elinkeinojaosto:
" Elinkeinojaostossa on enintään seitsemän (7) jäsentä, joista
vähintään yksi on elinkeinoelämän edustaja. Kaupunginhallitus
valitsee elinkeinojaoston puheenjohtajan ja kaksi
varapuheenjohtajaa sekä muut jäsenet."
Elinkeinojaostoon ei ole valittu varajäseniä.
Elinkeinojaoston toiminnan ja päätösvaltaisuuden turvaamiseksi
tulee jaoston jäsenillä olla myös varajäsenet.
Hallintosäännön kohtaa tulee muuttaa seuraavasti:
" Elinkeinojaostossa on enintään seitsemän (7) jäsentä ja jokaiselle
henkilökohtainenvarajäsen. Jäsenistä ja varajäsenistä vähintään
yksi on elinkeinoelämän edustaja. Kaupunginhallitus valitsee
elinkeinojaoston puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä
muut jäsenet."
(Valmistelu: hallintojohtaja-kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh
044-4174041)

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto muuttaa Savonlinnan kaupungin
hallintosäännön 3 luku, 3 §, Kaupunginhallitus, kohta
Elinkeinojaosto, kuulumaan seuraavasti:
" Elinkeinojaostossa on enintään seitsemän (7) jäsentä ja jokaiselle
henkilökohtainenvarajäsen. Jäsenistä ja varajäsenistä vähintään
yksi on elinkeinoelämän edustaja. Kaupunginhallitus valitsee
elinkeinojaoston puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä
muut jäsenet."
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

kaupunginvaltuusto

KV § 6
Kaupunginhallituksen esitys:
Pöytäkirjantarkastajat:
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Kaupunginvaltuusto muuttaa Savonlinnan kaupungin
hallintosäännön 3 luku, 3 §, Kaupunginhallitus, kohta
Elinkeinojaosto, kuulumaan seuraavasti:
" Elinkeinojaostossa on enintään seitsemän (7) jäsentä ja jokaiselle
henkilökohtainen varajäsen. Jäsenistä ja varajäsenistä vähintään
yksi on elinkeinoelämän edustaja. Kaupunginhallitus valitsee
elinkeinojaoston puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä
muut jäsenet."
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Esitys hyväksyttiin.
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Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 239
§ 55
§7

11.12.2018
11.02.2019
25.03.2019

Puruveden rantayleiskaavan laajennus osalle tilasta 740-577-22-46 ja muutos osalle
tiloja 740-595-1-3 ja 740-595-1-5 sekä Turtianniemen ranta-asemakaavan muutos
osalle tilasta 740-577-22-46
227/51.511/2018
TL § 239
Selostus:

Kaavoituspäällikkö on käynnistänyt päätöksellään 25.4.2018 § 9
otsikon mukaiset kaavoitustyöt. Kaavoitussopimus on allekirjoitettu
26.4.2018. Kaavamuutokset on valmistellut Arkkitehtitoimisto Keijo
Tolppa.
Suunnittelualueet sijaitsevat Turtianniemen kylän Turtianniemessä
ja Vaaran kylän Naaranniemessä. Kaavamuutosten tavoitteena on
siirtää tilalta Rauhanranta 740-595-1-5 Puruveden rantayleiskaavan
mukainen lomarakennuspaikka (RA) Turtianniemen
ranta-asemakaavan mukaiselle maa- ja metsätalousalueelle (M)
tilalle Turtia 740-577-22-46.
Alue, jolta lomarakennuspaikka siirretään (määräala tilasta
Rauhanranta) osoitetaan Puruveden rantayleiskaavan
muutoksessa maa- ja metsätalousalueeksi (M).
Turtianniemen ranta-asemakaava kumotaan määräalalta tilasta
Turtia (maa- ja metsätalousalueelta M), jolle lomarakennuspaikka
siirretään. Edellä mainitulle määräalalle tulee voimaan Puruveden
rantayleiskaavan mukainen lomarakennuspaikka (RA).
Kaavoituspäällikkö hyväksyi 26.6.2018 § 15 kaavaluonnokset
nähtäville asettamista ja lausuntoja varten. Luonnokset olivat
nähtävänä 3.7.– 3.8.2018.
Lausunnot saatiin rakennusvalvonta- ja
ympäristönsuojeluviranomaisilta, joilla ei ollut huomautettavaa
kaavaluonnoksesta. Etelä-Savon ELY-keskus jätti lausunnon, jossa
esitetyt muutokset on otettu huomioon kaavaehdotuksissa.
Kaavoittajan laatima vastineraportti on liitetty portaaliin.
Määräaikaan mennessä ei jätetty muita lausuntoja tai mielipiteitä.
Kaavoituspäällikkö hyväksyi 18.10.2018 § 25 kaavaehdotukset
nähtäville asetettavaksi. Ehdotukset olivat nähtävänä 26.10. –
26.11.2018.
Ehdotuksista ei jätetty lausuntoja tai muistutuksia määräaikaan

Pöytäkirjantarkastajat:
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mennessä.
Kaavanlaatijan 25.5.2018 päiväämä Puruveden rantayleiskaavan
laajennus osalle tilasta 740-577-22-46 ja muutos osalle tiloja
740-595-1-3 ja 740-595-1-5 on esityslistaliitteenä A.
Kaavanlaatijan 30.5.2018 päiväämä Turtianniemen
ranta-asemakaavan muutos osalle tilasta 740-577-22-46 on
esityslistaliitteenä B.
Asiakirjat ovat nähtävänä extranetissä ja kokouksessa sekä ennen
kokousta kaavoituspalveluissa.
Valmistelu: kaavoituspäällikkö Päivi Behm, 044 417 4655
Teknisen johtajan esitys:
Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se
hyväksyy omalta osaltaan 25.5.2018 päivätyn, esityslistaliitteenä A
olevan Puruveden rantayleiskaavan laajennuksen osalle tilasta
740-577-22-46 ja muutoksen osalle tiloja 740-595-1-3 ja
740-595-1-5 sekä esityslistaliitteenä B olevan Turtianniemen
ranta-asemakaavan muutoksen osalle tilasta 740-577-22-46 ja
lähettää ne edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Käsittely:

Tekninen johtaja Kari Tikkasen poissaollessa asian esitteli vs.
tekninen johtaja Harri Halko.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:
Tiedoksi:

Kaupunginhallitus
Kaavoituspalvelut

KH § 55
Selostus:

Esityslistaliite A :Puruveden rantayleiskaavan laajennus osalle
tilasta 740-577-22-46 ja muutos osalle tiloja 740-595-1-3 ja
740-595-1-5.
Esityslistaliite B:Turtianniemen ranta-asemakaavan muutos osalle
tilasta 740-577-22-46.
Valmistelu: kaavoituspäällikkö Päivi Behm, 044 417 4655

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus hyväksyy omalta osaltaan 25.5.2018 päivätyn,
Pöytäkirjantarkastajat:
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esityslistaliitteenä A olevan Puruveden rantayleiskaavan
laajennuksen osalle tilasta 740-577-22-46 ja muutoksen osalle tiloja
740-595-1-3 ja 740-595-1-5 sekä esityslistaliitteenä B olevan
Turtianniemen ranta-asemakaavan muutoksen osalle tilasta
740-577-22-46 ja esittää ne edelleen kaupunginvaltuuston
hyväksyttäväksi.
Käsittely:

Kaavoituspäällikkö Päivi Behm selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kaupunginvaltuusto

KV § 7
Selostus:

Pöytäkirjaliite A: Puruveden rantayleiskaavan laajennus osalle
tilasta 740-577-22-46 ja muutos osalle tiloja 740-595-1-3 ja
740-595-1-5.
Pöytäkirjaliite B: Turtianniemen ranta-asemakaavan muutos osalle
tilasta 740-577-22-46.
Kaava-asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa ja ennen kokousta
teknisen toimialan kaavoituspalveluissa.

Kaupunginhallituksen esitys:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy 25.5.2018 päivätyn,
pöytäkirjaliitteenä A olevan Puruveden rantayleiskaavan
laajennuksen osalle tilasta 740-577-22-46 ja muutoksen osalle tiloja
740-595-1-3 ja 740-595-1-5 sekä pöytäkirjaliitteenä B olevan
Turtianniemen ranta-asemakaavan muutoksen osalle tilasta
740-577-22-46.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Esitys hyväksyttiin.
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Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 18
§ 57
§8

15.01.2019
11.02.2019
25.03.2019

Moinsalmen osayleiskaavan muutos kiinteistöillä Koivula 740-512-7-43 ja Valkeajärvi
740-512-4-29
371/51.511/2018
TL § 18
Selostus:

Kaavoituspäällikkö käynnisti päätöksellään 5.9.2018 § 18 otsikon
mukaisen kaavoitustyön sekä hyväksyi kaavoitussopimuksen.
Muutosalue sijaitsee Kaartilanrannan kylässä Jouhenjärven
rannalla.
Moinsalmen osayleiskaavaan on osoitettu kiinteistölle Koivula
740-512-7-43 kolme lomarakennuspaikkaa (RA-3), joista yksi on
rakennettu.
Maanomistajan tavoitteena on muuttaa osayleiskaavaa siten, että
rakennettu lomarakennuspaikka jää paikalleen ja sille osoitetaan
kaavamerkintä RA- (rakennettu lomarakennuspaikka).
Rakentamattomat kaksi lomarakennuspaikkaa siirretään siten, että
toinen paikka siirretään eteläosan kovapohjaiselle niemelle ja
toinen Jouhenjärven eteläpäähän kiinteistölle Valkeajärvi
740-512-4-29, jolloin rakennuspaikkojen määrä pysyy entisellään.
Alueille osoitetaan kaavamerkintä RA-1.
Alue, jolta lomarakennuspaikat siirretään osoitetaan
kaavamuutoksessa maa- ja metsätalousalueeksi M.
Luonnos Moinsalmen osayleiskaavan muutokseski oli nähtävänä
27.9. - 26.10.2018. Kaavaluonnoksesta ei jätetty mielipiteitä.
Rakennustarkastajalla ei ollut viranomaislausunnossaan
huomautettavaa luonnoksesta. Ympäristöpäällikkö pyysi
viranomaislausunnossaan lisäämään jätehuollosta ja jätevesien
käsittelystä seuraavan kaavamääräyksen "Loma-asumiseen
osoitettavilla alueilla on jätehuollossa noudatettava Savonlinnan
alueellisen jätelautakunnan yleisiä jätehuoltomääräyksiä ja
jätevesien käsittelyssä Savonlinnan kaupungin ympäristösuojelun
määräyksiä". Muutos määräyksiin on tehty esitetyllä tavalla.
Ehdotus Moinsalmen osayleiskaavan muutokseksi oli nähtävänä
1.11. - 3.12.2018. Ehdotuksesta ei jätetty yhtään muistutusta.
Kaavanlaatijan 27.10.2018 päiväämä Moinsalmen osayleiskaavan

Pöytäkirjantarkastajat:
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muutos kiinteistöillä Koivula 740-512-7-43 ja Valkeajärvi
740-512-4-29 on esityslistaliitteenä A.
Yritysvaikutusten arviointi:
Hankkeella ei ole yritysvaikutuksia.
Asiakirjat on nähtävänä extranetissä ja kokouksessa sekä ennen
kokousta kaavoituspalveluissa.
valmistelu: kaavoituspäällikkö Päivi Behm, 044 417 4655
Teknisen johtajan esitys:
Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se esittää
kaupunginvaltuustolle Moinsalmen osayleiskaavan muutoksen,
päivätty 27.10.2018, esityslistaliite A, kiinteistöillä Koivula
740-512-7-43 ja Valkeajärvi 740-512-4-29 hyväksymistä.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Tiedoksi:
Toimenpiteet:

Kaavoituspalvelut
Kaupunginhallitus

KH § 57
Selostus:

Teknisen lautakunnan 15.1.2019 § 18 selostus- ja päätösosan
mukaisesti.
Ehdotus Moinsalmen osayleiskaavan muutokseksi oli nähtävänä
1.11. - 3.12.2018. Ehdotuksesta ei jätetty yhtään muistutusta.
Kaavanlaatijan 27.10.2018 päiväämä Moinsalmen osayleiskaavan
muutos kiinteistöillä Koivula 740-512-7-43 ja Valkeajärvi
740-512-4-29 on esityslistaliitteenä A.
valmistelu: kaavoituspäällikkö Päivi Behm, 044 417 4655

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle Moinsalmen
osayleiskaavan muutoksen, päivätty 27.10.2018, esityslistaliite A,
kiinteistöillä Koivula 740-512-7-43 ja Valkeajärvi 740-512-4-29
hyväksymistä.
Käsittely:

Kaavoituspäällikkö Päivi Behm selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirjantarkastajat:
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KV § 8
Selostus:

Kaavanlaatijan 27.10.2018 päiväämä Moinsalmen osayleiskaavan
muutos kiinteistöillä Koivula 740-512-7-43 ja Valkeajärvi
740-512-4-29 on pöytäkirjaliitteenä A.
Kaava-asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa ja ennen kokousta
teknisen toimialan kaavoituspalveluissa.

Kaupunginhallituksen esitys:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy Moinsalmen osayleiskaavan
muutoksen, päivätty 27.10.2018, pöytäkirjaliite A, kiinteistöillä
Koivula 740-512-7-43 ja Valkeajärvi 740-512-4-29.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Esitys hyväksyttiin.
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Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 50
§ 94
§9

26.02.2019
04.03.2019
25.03.2019

Moinsalmen osayleiskaavan muutos määräalalle kiinteistöstä Pääniemi 740-528-11-1
290/51.511/2018
TL § 50
Selostus:

Kaavoituspäällikkö on käynnistänyt päätöksellään 7.6.2018 § 14
otsikossa mainitun kaavoitustyön sekä hyväksynyt
kaavoitussopimuksen.
Maanomistajan tavoitteena on muuttaa osayleiskaavan mukainen
lomarakennuspaikka (RA) AP-merkinnäksi (pientalovaltainen alue)
ja rakennuspaikan pinta-alaksi vähintään 5000 m2, mikä
mahdollistaa vakituisen asumisen kiinteistöllä.
Kaavaluonnos oli nähtävänä ja lausunnoilla 26.9. - 26.10.2019
välisenä aikana. Rakennustarkastajalla, ympäristöpäälliköllä ja
Savonlinnan maakuntamuseolla ei ollut huomautettavaa
kaavaluonnoksesta. Maakuntamuseon lausunto pyydettiin, koska
kiinteistön kautta kuljee salpalinja, mikä on otettu huomioon
kaavamääräyksissä. Etelä-Savon ELY-keskus antoi lausunnon,
jossa mm. pyydettin tarkentamaan saimaannorppaan kohdistuvia
vaikutuksia ja viittamaan valtakunnallisiin alueiden
käyttötavoitteisiin, jotka on hyväksytty 1.4.2018.
Kaavaehdotus oli nähtävänä 27.11.2018 - 3.1.2019. Etelä-Savon
ELY-keskus antoi lausunnon, jossa todettiin, että
kaavaselostuksesta voi päätellä saimaannorpan pesäpaikan
sijainnin, tiedot tulisi kuvata selostuksessa epämääräisemmin.
Kaavan laatija Keijo Tolppa on valmistellut lausuntojen pohjalta
ehdotuksen Moinsalmen osayleiskaavan muutokseksi määräalalle
kiinteistöstä Pääniemi 740-528-11-1 esityslistaliite A ja
kaavaselostus esityslistaliite B.

Yritysvaikutusten arviointi:
Hankkeella ei ole yritysvaikutuksia.
valmistelu: kaavoituspäällikkö Päivi Behm, 044 417 4655
Vs. teknisen johtajan esitys:
Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se esittää
valtuustolle esityslistaliitteenä A olevan Moinsalmen
osayleiskaavamuutoksen määräalalle kiinteistöstä Pääniemi
Pöytäkirjantarkastajat:
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740-528-11-1 hyväksymistä.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Tiedoksi:

Kaavoituspalvelut
Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa
Kaupunginhallitus

Toimenpiteet:
KH § 94
Selostus:

Teknisen lautakunnan 26.2.2019 § 50 selostus- ja päätösosan
mukaisesti.
Kaavaehdotus oli nähtävänä 27.11.2018 - 3.1.2019. Etelä-Savon
ELY-keskus antoi lausunnon, jossa todettiin, että
kaavaselostuksesta voi päätellä saimaannorpan pesäpaikan
sijainnin, tiedot tulisi kuvata selostuksessa epämääräisemmin.
Kaavan laatija Keijo Tolppa on valmistellut lausuntojen pohjalta
ehdotuksen Moinsalmen osayleiskaavan muutokseksi määräalalle
kiinteistöstä Pääniemi 740-528-11-1 esityslistaliite A ja
kaavaselostus esityslistaliite B.
valmistelu: kaavoituspäällikkö Päivi Behm, 044 417 4655

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle esityslistaliitteenä A
olevan Moinsalmen osayleiskaavamuutoksen määräalalle
kiinteistöstä Pääniemi 740-528-11-1 hyväksymistä.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kaupunginvaltuusto

KV § 9
Selostus:

Pöytäkirjaliite A: Moinsalmen osayleiskaavan muutos määräalalle
kiinteistöstä Pääniemi 740-528-11-1
Pöytäkirjaliite B: kaavaselostus
Kaava-asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa ja ennen kokousta
teknisen toimialan kaavoituspalveluissa.

Kaupunginhallituksen esitys:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy pöytäkirjaliitteenä A olevan
Moinsalmen osayleiskaavamuutoksen määräalalle kiinteistöstä
Pääniemi 740-528-11-1.
Pöytäkirjantarkastajat:
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Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Esitys hyväksyttiin.
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Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 108
§ 10

18.03.2019
25.03.2019

Toimintakatteen ylitykset/alitukset ja investointien ylitykset/alitukset 2018
KH § 108
Selostus:

Talouspalvelut on koonnut kaupungin vuoden 2018 talousarvion
toimintakatteiden ylitykset/alitukset, esityslistaliite A ja investointien
ylitykset/alitukset, esityslistaliite B. Talousarviovuoden jälkeen
talousarviopoikkeamia ei enää esitetä talousarviomuutoksina.
Poikkeamat esitetään hyväksyttäväksi.
(valmistelu talousjohtaja Arja Petriläinen, puh 044 417 4096)

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus esittää esityslistaliitteen A talousarvion
käyttötalouden ja esityslistaliitteen B investointiosan ylitykset ja
alitukset vuodelta 2018 kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Käsittely:

Talousjohtaja Arja Petriläinen oli kaupunginhallituksen kuultavana.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kaupunginvaltuusto

KV § 10
Selostus:

Pöytäkirjaliite A: Talousarvion käyttötalouden ylitykset ja alitukset
vuodelta 2018
Pöytäkirjaliite B: Investointiosan ylitykset ja alitukset vuodelta 2018

Kaupunginhallituksen esitys:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy pöytäkirjaliite A, Talousarvion
käyttötalouden ylitykset ja alitukset vuodelta 2018
ja pöytäkirjaliite B, Investointiosan ylitykset ja alitukset vuodelta
2018.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Esitys hyväksyttiin.
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Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 43
§ 109
§ 11

26.02.2019
18.03.2019
25.03.2019

Lisämäärärahaesitys liikenneturvallisuuden parantamiseen
32/02.021/2019
TL § 43
Selostus:

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma on valmistunut
joulukuussa 2018. Edellinen suunnitelma oli vuodelta 2012.
Uudessa liikenneturvallisuussuunnitelmassa on huomioitu mm.
ohikulkutien ja keskustan kehittämisen myötä muuttuneet
liikenneolosuhteet.
Vuoden 2012 liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpideohjelmaa
on tarkennettu asukaskyselyn, maastokäyntien ja
asiantuntijakommenttien pohjalta.
Suunnitelmassa esitetään Savonlinnan seudulta yhteensä 116
ongelmakohdetta ja ongelmakohteiden parantamista varten 166
yksittäistä toimenpidettä.
Toimenpideohjelmassa liikenneturvallisuutta parantavat
toimenpiteet on jaettu kiireellisyysluokkiin 1-3 ja niille on esitetty
karkeat yksikkökustannuksiin peustuvat kustannusarviot.
Kiirellisyysluokassa 1 on noin 30 kohdetta, jotka on priorisoitu
parannettavaksi ensin ja sen jälkeen luokat 2 ja 3. Suunnitelma
sisältää myös ELY-keskuksen vastuualueella olevat kohteet sekä
ELY-keskuksen ja kaupungin yhteiset kohteet. Toimenpideohjelma
on esityslistaliitteenä A.
Koska liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui vasta vuoden 2018
joulukuussa, suunnitelmassa esitettyihin liikenneturvallisuutta
parantaviin toimenpiteisiin ei ole varauduttu vuoden 2019
talousarvion valmistelussa. Tämän johdosta vuoden 2019
talousarviossa ei ole myöskään varattu määrärahoja
liikenneturvallisuuskohteiden parantamista varten.
Kj:n johtoryhmä 11.2.2019 § 42:
”Kunnallistekniikan liikenneturvallisuussuunnitelmassa mainittujen
suojateitä koskevien puutteiden osalta on laadittava kiireellisesti
talousarviomuutos tarvittavien määrärahojen osalta 25.3.2019
kaupunginvaltuustoon. Suojatiet tulee saattaa tieliikennelain
mukaisesti lailliseksi kesän 2019 aikana ja sitä ennen tulee
tarvittavin tilapäisratkaisun saada suojatiet lainmukaiseksi.”
Liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpideselvityksessä

Pöytäkirjantarkastajat:
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esitettyjen toimenpiteiden toteuttamisen karkea kustannusarvio
kaupungin kohteiden osalta on n. 1 milj.euroa. Kohteet jakautuvat
kiirellisyysluokkiin 1-3.
Kj:n johtoryhmän 11.2.2019 § 42 muistiossa mainitut
suojatiekohteet sisältyvät pääosin kiireellisyysluokkaan 1. Tämän
lisäksi kiireellisyysluokassa 2 on sellaisia kohteita, joiden
parantamiseen on syytä varautua jo lähitulevaisuudessa.
Yritysvaikutusten arviointi:
Liikenneturvallisuuden parantaminen vaikuttaa asukkaiden ja
matkailijoiden turvallisuuteen ja parantaa yritysten
toimintaympäristöä.
valmistelu: infrapäällikkö Jani Ahokas, 044 417 4601
Vs. teknisen johtajan esitys:
Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle kunnallisteknisten palveluiden
investointiohjelmaan hankkeelle 8512 Kevyen liikenteen väylät
erillisohjelma 150.000 euron lisämäärärahaa vuodelle 2019
liikenneturvallisuussuunnitelman mukaisten kiireellisimpien
kohteiden liikenneturvallisuuden parantamiseen.
Investointiohjelman rahoitukseen ei ole osoittaa katetta toimialan
vuoden 2019 talousarviosta.
Käsittely:

Infrapäällikkö Jani Ahokas selosti asiaa kokouksessa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kaupunginhallitus/kaupunginvaltuusto

KH § 109
Selostus:

Teknisen lautakunnan 26.2.2019, § 43 selostus- ja päätösosan
mukaisesti.
Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelmassa 2018
mainittujen suojateitä ja muita korjattavia liikenneväyliä koskevien
puutteiden osalta on laadittu talousarviomuutos tarvittavien
määrärahojen osalta 25.3.2019 kaupunginvaltuuston päätettäväksi.
Määrärahalla saadaan kaikkein kiireellisimpien kohteiden
liikenneturvallisuutta kohennettua.
Liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpideohjelmassa
mainittujen suojatiekohteiden osalta on tehty infrapäällikön toimesta

Pöytäkirjantarkastajat:
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viranhaltijapäätös 12.2.2019 7§, jonka perusteella kaksi suojatietä
on poistettu tilapäisesti käytöstä. Toinen suojateistä sijaitsee
Pihlajaniementien ja Kuusistontien liittymässä ja toinen
Moinsalmentiellä Pääskylahden hautausmaan kohdalla. Nämä
suojatiet olivat liikenneviraston suunnitteluohjeistuksen
suunnitteluperiaateratkaisujen vastaisia.
Sekä tilapäisesti käytöstä poistettujen suojateiden ja muiden
liikenneturvallisuussuunnitelmassa mainittujen kohteiden osalta
parantamistoimenpiteitä jatketaan vuoden 2019 aikana sikäli, kun
talousarviomuutosesitys on 25.3.2019 kaupunginvaltuustossa
käsitelty ja tarvittavat määrärahat kohteiden parantamistöihin
myönnetty.
Liikenneturvallisuussuunnitelmassa lueteltuja kohteita tullaan
parantamaan vuosittain käytettävissä olevien määrärahojen
puitteissa.
Koska liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui vasta vuoden 2018
joulukuussa, suunnitelmassa esitettyihin liikenneturvallisuutta
parantaviin toimenpiteisiin ei ole varauduttu vuoden 2019
talousarvion valmistelussa. Tämän johdosta vuoden 2019
talousarviossa ei ole myöskään varattu määrärahoja
liikenneturvallisuuskohteiden parantamista varten.
Liikenneturvallisuuden erillisohjelman edellyttämän lisämäärärahan
katteeksi on mahdollista osoittaa katetta hankkeesta nro 8505
Itäkeskuksen kadut 100 000 euroa. Teknisen johtajan antaman
alustavan ilmoituksen mukaan katualueen lisärakentaminen
Itäkeskuksen alueelle ei ole todennäköinen vuonna 2019.
Kaupunginhallitus hyväksyi 4.3.2019§ 91
Liikenneturvallisuussuunnitelman velvoitti toimialat ottamaan
liikenneturvallisuuden painokkaasti huomioon kaikessa
toiminnassaan.
Lisäksi kaupunginhallitus edellytti päätöksessää, että
kunnallistekniikan on liikenneturvallisuussuunnitelmassa mainittujen
suojateitä ja muita korjattavia liikenneväyliä koskevien puutteiden
osalta laadittava kiireellisesti talousarviomuutos tarvittavien
määrärahojen osalta 25.3.2019 kaupunginvaltuuston päätettäväksi.
Suojatiet ja liikenneväylät tulee saattaa tieliikennelain ja
ohjeistusten mukaisiksi viipymättä.

(valmistelu: infrapäällikkö Jani Ahokas, 044 417 460, talousjohtaja
Arja Petriläinen p: 044 417 4096)
Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle
Pöytäkirjantarkastajat:
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kunnallisteknisten palveluiden investointiohjelmaan hankkeelle
8512 Kevyen liikenteen väylät; erillisohjelma, 150 000 euron
lisämäärärahan vuodelle 2019 liikenneturvallisuussuunnitelman
mukaisten kiireellisimpien kohteiden liikenneturvallisuuden
parantamiseen. Investointiohjelman lisärahoitukseen osoittaa
100 000 euron kate hankkeesta 8595 Itäkeskuksen kadut.
Käsittely:

Talousjohtaja Arja Petriläinen oli kaupunginhallituksen kuultavana.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kaupunginvaltuusto

KV § 11
Kaupunginhallituksen esitys:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy kunnallisteknisten palveluiden
investointiohjelmaan hankkeelle 8512 Kevyen liikenteen väylät;
erillisohjelma, 150 000 euron lisämäärärahan vuodelle 2019
liikenneturvallisuussuunnitelman mukaisten kiireellisimpien
kohteiden liikenneturvallisuuden parantamiseen.
Investointiohjelman lisärahoitukseen on osoittaa
100 000 euron kate hankkeesta 8595 Itäkeskuksen kadut.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Esitys hyväksyttiin.
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Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 45
§ 110
§ 12

26.02.2019
18.03.2019
25.03.2019

Lisämäärärahaesitys maanhankintaan
32/02.021/2019
TL § 45
Selostus:

Kaupunki osti ns. Lehtiniemen kiinteistön rakennuksineen ja
maapohjineen pakkohuutokaupassa. Lehtiniemen kiinteistön
rajanaapurina on ns. Rauhalinnan alue, joka koostuu kolmesta
tilasta, joista yhdellä sijaitsee varsinainen Rauhalinnan rakennus.
Rakennus on kulttuurihistoriallisesti arvokas ja on suojeltu
valtioneuvoston päätöksellä 17.6.1993 Nro 1/561/93, 1471/561/88.
Päärakennuksen suojeluluokka on S1 ja piharakennuksen S2. S1
suojeluluokka tarkoittaa rakennuksen kokonaissuojelua ja S2
osittaista suojelua esim. julkisivu.
Pakkohuutokaupassa myytävien kolmen kiinteistön pinta-alat ovat:
Tolppala rno 740-547-11-7 pa 57,9354 ha, Rauhalinna rno
789-447-11-1 pa 5,0500 ha ja Rauhala rno 740-547-11-4 pa 2,1800
ha yhteensä 65,1654 ha.
Alue vaihtoi edellisen kerran omistajaa vuonna 2001 kauppahinnan
ollessa euroiksi muunnettuna 975.489,97 euroa vuoden 2001
rahanarvossa.
Kaupungin metsätalousinsinööri Tuomas Huttunen on arvioinut
tiloihin kuuluvat metsät taimivaltaisiksi eikä niistä ole välittömästi
saatavissa merkittäviä hakkuutuloja.
Rauhalinnan rakennus on kulttuurihistoriallisesti arvokas ja on
oletettavaa, että sen ympärille voidaan kehittää pienimuotoista
matkailutoimintaa ennen alueen kaavoitusta. Koska rakennus on
täydellisesti suojeltu on oletettavaa, että sen kunnossapitoon
menee varoja ennen kaavan vahvistumista ja alueen markkinointia.
Alueita, joissa vanhaa rakennuskantaa on hyödynnetty osana
uudisrakennettua kokonaisuutta ovat esim. Haikon kartano ja
Rauhan kylpylä.
Jos kaupunki onnistuu saamaan kiinteistöt huutokaupassa
itselleen, on kaupungilla omistuksessaan yksi parhaista Saimaan
alueen investointikohteista, jolla jo nykyisellään on kaupungin
matkailuarvoa lisäävä vaikutus. Alueen kehittäminen edellyttää niin
Rauhalinnan kuin Lehtiniemen uudelleen kaavoittamista ja
markkinointia.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Ulosottoviraston kanssa käydyissä neuvotteluissa on huutokaupan
pitoajaksi selvinnyt alkukesä ennen juhannusta. Huutokauppa
käydään alustavien tietojen mukaan perinteisenä
vasarahuutokauppana.
valmistelu: tekninen johtaja Kari Tikkanen, 044 417 4600
Yritysvaikutusten arviointi
Kiinteistön hankkiminen kaupungin omistukseen varmistaa alueen
kaavoituksen ja markkinoinnin investoreille. Hankkeella on
toteutuessaan merkittävä vaikutus alueen matkailuelinkeinolle.
Vs. teknisen johtajan esitys:
Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että se myöntää 600.000 euron
lisämäärärahan momentille 8401 maa-alueet.
Toimialalla ei ole tällä hetkellä osoittaa katetta muista
investointikohteista.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kaupunginhallitus/kaupunginvaltuusto

KH § 110
Selostus:

Teknisen lautakunnan esitys 26.2.2019 § 43.
Kiinteistön hankkiminen kaupungin omistukseen varmistaa alueen
kaavoituksen ja markkinoinnin investoreille. Hankkeella on
toteutuessaan merkittävä vaikutus alueen matkailuelinkeinolle.
(Valmistelu: talousjohtaja Arja Petriläinen puh: 044 417 4096)

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se
myöntää 600 000 euron lisämäärärahan investointiosan
hankekohtaan 8401 Maa-alueet. Määrärahalle ei ole osoittaa
katetta.
Käsittely:

Talousjohtaja Arja Petriläinen oli kaupunginhallituksen kuultavana.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirjantarkastajat:
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KV § 12

Selostusosaa täydennettiin valtuuston kokouksessa siten, että
tilaluetteloon lisätään Tolppala 1 (740-547-8-2) 37,00 ha.

Kaupunginhallituksen esitys:
Kaupunginvaltuusto myöntää 600 000 euron lisämäärärahan
investointiosan hankekohtaan 8401 Maa-alueet. Määrärahalle ei
ole osoittaa katetta.
Käsittely:

Valtuutettu Erkki Pennanen teki kaupunginhallituksen esityksestä
poikkeavan Esa Valkosen kannattaman esityksen: "En voi
ymmärtää, miten Savonlinnan kaupunki kykenee ylläpitämään
pitsihuvilaa, johon eivät pystyneet Suomen valtio ja paikallinen
honkaporvari. Mielestäni kiinteistökeinottelu ei kuulu kaupungin
ydintoimintoihin, aikana, kun henkilöille ollaan jakamassa
lomautuslappuja. Ei ole ihme, jos kaupungin talous on kuralla, kun
joka kokouksessa ostellaan jotain kivaa, ilman että kunnolla
selvitetään kunkin hankinnan kustannusvaikutus tuleville tilikausille.
Kaupungin ydintehtävä on kuntalaisten hyvinvoinnista
huolehtiminen erilaisten palvelujen tuottajana. Ei keinottelu. Koska
valtuuston päätös on julkinen, niin pantin haltijan intressi on
vedättää hintaa lähelle esitettyä määrärahaa. Taimikkovaltaisen
metsätilan arvo lienee noin 3000€/ha. Eli 195000€. Rauhanlinnan
tai mahdollisten rantatonttien arvoksi jää noin 100000€. Suojeltu
rakennus aiheuttaa mittavat vuotuiset ylläpito- ja
korjauskustannukset raskaasta suojelumerkinnästä johtuen. Eikä
se anna mahdollisuutta muokata rakennusta mahdollisen
yritystoiminnan tarpeisiin. Esitän, etta määräraha myönnetään
450000€ suuruisena."
Kun oli tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava
kannatettu esitys, oli suoritettava äänestys. Suoritetussa
koneellisessa äänestyksessä kaupunginhallituksen esityksen
puolesta annettiin 49 jaa -ääntä ja Erkki Pennasen esityksen
puolesta 2 ei-ääntä.
Valtuutettu Jarkko Wuorinen teki kaupunginvaltuustolle
ponsiesityksen liitettäväksi päätökseen: "Esitän pontena, että mikäli
kaupunki ostaa Rauhanlinnan kiinteistön, niin kaupunki ei ryhdy
toimimaan niissä tiloissa matkailuyrittäjänä."
Kun oli tehty esitys ponnen liittämisestä päätökseen eikä valtuusto
ole siitä yksimielinen, oli suoritettava äänestys. Suoritetussa
koneellisessa äänestyksessä ponnen liittämisen puolesta
päätökseen annettiin 24 jaa -ääntä ja ponnen jättämistä pois
päätöksestä puolesta 26 ei-ääntä yhden valtuutetun äänestäessä
tyhjää.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys hyväksyttiin
ja esitettyä pontta ei liitetä päätökseen.
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Äänestysraportit liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 112
§ 13

18.03.2019
25.03.2019

Savonlinnan Opiskelija-Asunnot Oy:n ja Savonlinnan Vuokratalot Oy:n talouden
tervehdyttäminen
KH § 112
Selostus:

Savonlinnan kaupunki ja Savonlinnan Opiskelija Asunnot Oy ovat
tehneet Valtiokonttorille esityslistaliitteen A mukaisen esityksen
SAO:n vapaaehtoisen velkasaneerauksen toteuttamiseksi.
Neuvottelussa 7.3.2019 Valtiokonttori on ilmoittanut, että se
hyväksyy tehdyn esityksen muilta osin, mutta edellyttää
tervehdyttämisavustuksen jakosuhteesi SAO:lle 50 %/50 %
Valtiokonttori/Savonlinnan kaupunki, jolloin kaupungin osuus tässä
vaiheessa on yhteensä 1 209 000 euroa. Kaupungin esitys oli 90 %
valtiokonttori ja 10 % kaupunki, jolloin kaupungin osuus olisi ollut
yhteensä 829 000 euroa.
Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy:n vapaaehtoisen
velkasaneerauksen toteuttaminen tulee edellyttämään lisäksi
seitsemän asuntokohteen purkamista eli 226 asunnon
vähentämistä vuoteen 2022 mennessä.
Kaupungin osuus/avustus (50 %)Savonlinnan Opiskelija-asunnot
Oy:n talouden tervehdyttämiseen tulisi olemaan 1 209 000 euroa
(tervehdyttämisavustus + purku):
v. 2019 453 000 e
v. 2020 291 000 e
v. 2021 300 000 e
v. 2022 155 000 e
Kaupungin osuus/avustus (50 %) Savonlinnan Vuokratalot Oy:n
talouden tervehdyttämiseen tulisi arviolta olemaan n. 1 200 000
euroa:
v. 2019 400 000 e
v. 2020 400 000 e
v. 2021 400 000 e
Kaupungin esitys 90 %/10 % olisi pienentänyt kaupungin osuutta
(tervehdyttämisavustus + purku) yhteensä 380 000 euroa.
Savonlinnan kaupungin talousarvio vuodelle 2019 on alijäämäinen
n. 4 milj. e ja vuonna 2020 n. 0,7 milj. e ja ts vuosien 2021 - 2022
tilikauden ylijäämä kohdentuu kertyneiden kumulatiivisten
alijäämien kattamiseen, joten katetta kaupungin avustusosuudelle
yhteensä 2 399 000 euroa; v. 2019 853 000 e, v. 2020 691 000
e, v. 2021 700 000 e ja v. 2022 155 000 e, ei ole osoittaa
taloussuunnitelmavuosille 2020 - 2022 ilman toimintamenoja
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lisäleikkauksia jo valtuuston aiemmin päättämien toimintamenojen
leikkausten lisäksi. Vuonna 2019 tervehdyttämistoimenpiteiden
katteeksi voidaan osoittaa konsernituloutusta arviolta n. 900 000
euroa.
Kaupungin osalta tervehdyttämisavustuksen myöntäminen
edellyttää kahden ulkopuolisen arvioijan antamaa arviota
tervehdyttämisohjelman realistisuudesta ja avustuksen
myöntämisen edellytyksistä.
(Valmistelu: hallintojohtaja-kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh:
044 4174041 ja talousjohtaja Arja Petriläinen puh: 044 417 4096)
Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus
- merkitsee vuokrataloyhtiöiden talouden tervehdyttämistä
koskevan valmistelutilanteen tiedoksi;
- linjaa kaupungin kannan taloyhtiöiden talouden tervehdyttämiseen
ja valtiokonttorin tekemään esitykseen;
- käynnistää talousarviomuutosvalmistelun ajalle 2019 - 2022
vuokrataloyhtiöiden talouden tervehdyttämistoimenpiteiden
toteuttamiseen, joka tässä vaiheessa on n. 2,4 milj euroa.
Tervehdyttämis- ja purkuavustuksen 853 000 euroa kate vuonna
2019 osoitetaan konsernituloutuksesta ja
taloussuunnitelmavuosien 2020 - 2021 osalta toimintamenoja
leikkaamalla (v. 2020 691 000 e, v. 2021 700 000 e ja v. 2022
155 000 e), jotta taloussuunnitelman on taloussuunnitelmakauden
lopussa tasapainossa tai ylijäämäinen. Talousarviomuutosesitys
tulee saattaa kaupunginhallituksen valmisteluun niin, että se on
kaupunginvaltuuston käsittelyssä kesäkuussa.
- pyytää talousarviomuutosvalmistelusta yhteistyötoimikunnan
lausunnon
Kaupunginhallitus saattaa asian valmistelutilanteen
kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
Käsittely:

Talousjohtaja Arja Petriläinen oli kaupunginhallituksen kuultavana.
Seija Puputti poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HallL 28 § 1 m. 5 k).
Kaupunginjohtaja täydensi esitystään siten, että Savonlinnan
kaupunki esittää Valtiokonttorille kompromissina
tervehdyttämisavustuksen SAO:n tapauksessa jakosuhteeksi
70 %/30 % Valtiokonttori/Savonlinnan kaupunki.
Perusteluna on erityisen vakavissa vaikeuksissa olevien yhteisöjen
osalta olemassa olevia ennakkotapauksia 70 % avustuksen
määristä.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että kahden selvitysmiehen
laatima selvitys puoltaa tervehdyttämisjärjestelyjä.
Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan täydennetyn
esityksen.

Toimenpiteet
Tiedoksi

Yhteistyötoimikunta
Kaupunginvaltuusto
Valtiokonttori

KV § 13
Kaupunginhallituksen esitys:
Kaupunginvaltuusto merkitsee asian valmisteluvaiheen tiedoksi.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Esitys hyväksyttiin.
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Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 114
§ 14

18.03.2019
25.03.2019

Itä-Savon Sairaanhoitopiirikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen
134/22.220/2019
KH § 114
Selostus:

Itä-Savon Sairaanhoitopiiri on 13.3.2019 §:n 23 mukaisella
esityksellä, esityslistaliite A, esittänyt perussopimuksen
muuttamista §:ien 2 ja 19 osalta.
Voimassa olevan perussopimuksen mukaisesti 2 ja 19 §:t,
esityslistaliitteenä B, kuuluvat seuraavasti:
Perussopimuksen 2 §:lä kuuluu seuraavasti:
"Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää sairaanhoitopiirissä
jäsenkuntien puolesta laissa säädetty erikoissairaanhoito sekä
huolehtia laissa kuntayhtymälle säädetyistä muista tehtävistä.
Erillisestä sopimuksesta kuntayhtymä voi tuottaa jäsenkuntien
perusterveydenhuoltoon kuuluvia ja tarpeen mukaan
kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisia tehtäviä
sekä sosiaalitoimen, ympäristöterveydenhuollon, sosiaaliasiamies
toiminnantehtäviä sekä muitakin kunnan hyvinvointipalveluja.
Erillisestä sopimuksesta kuntayhtymä voi tuottaa myös muiden kuin
jäsenkuntien edellä 2 momentissa tarkoitettuja tehtäviä."

¨
Perussopimuksen 19 § kuuluu seuraavasti:
19 § Talousarvio ja – suunnitelma sekä palvelusopimus
"Vuoden loppuun mennessä valtuuston on hyväksyttävä
kuntayhtymälle talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi. Sen
hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös
kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma.
Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma
on laadittava siten, että edellytykset kuntayhtymän tehtävien
hoitamiseen turvataan huomioon ottaen jäsenkuntien taloudellinen
kantokyky.
Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä
investointi- ja rahoitusosa.
Kuntakierroksella ja yhteisissä omistajaohjausneuvotteluissa
Pöytäkirjantarkastajat:
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jäsenkunnille varataan mahdollisuus tehdä ehdotuksia
kuntayhtymän toiminnan ja talouden kehittämiseksi sekä
talousarvion ja -suunnitelman valmistelemiseksi.
Kukin jäsenkunta sopii erikseen kuntayhtymän kanssa
palvelusopimuksen, jossa on määritelty miten ja missä laajuudessa
kuntayhtymä toteuttaa palvelut kullekin jäsenkunnalle. Tällöin
lähtökohtana on yleinen peruspalvelutaso."
Perussopimuksen tarkistamiseksi selventämiseksi Itä-Savon
kuntayhtymän hallitus on esittänyt edellä mainitut pykälät,
esityslistaliite C, kuulumaan seuraavasti:
Perussopimuksen 2 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää sairaanhoitopiirissä
jäsenkuntien puolesta laissa säädetty erikoissairaanhoito sekä
huolehtia laissa kuntayhtymälle säädetyistä muista tehtävistä.
Erillisestä jäsenkunnan päätöksestä jäsenkunta voi siirtää
kuntayhtymälle järjestämisvastuun perusterveydenhuollon,
sosiaalihuollon ja ympäristöterveydenhuollon sekä
sosiaaliasiamies-palvelut sekä muitakin kunnan hyvinvointipalveluja
Jäsenkunta sopii erikseen, jos ei ole siirtänyt järjestämisvastuuta,
kuntayhtymän kanssa palvelusopimuksen, jossa on määritelty
miten ja missä laajuudessa kuntayhtymä toteuttaa palvelut
jäsenkunnalle. Tällöin lähtökohtana on yleinen peruspalvelutaso."
Perussopimuksen 19 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Vuoden loppuun mennessä valtuuston on hyväksyttävä
kuntayhtymälle talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi. Sen
hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös
kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma.
Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma
on laadittava siten, että edellytykset kuntayhtymän tehtävien
hoitamiseen turvataan huomioon ottaen jäsenkuntien taloudellinen
kantokyky.
Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä
investointi- ja rahoitusosa.
Kuntakierroksella ja yhteisissä omistajaohjausneuvotteluissa
jäsenkunnille varataan mahdollisuus tehdä ehdotuksia
kuntayhtymän toiminnan ja talouden kehittämiseksi sekä
talousarvion ja -suunnitelman valmistelemiseksi.
Jäsenkunta sopii erikseen, jos ei ole siirtänyt järjestämisvastuuta,
kuntayhtymän kanssa palvelusopimuksen, jossa on määritelty
Pöytäkirjantarkastajat:
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miten ja missä laajuudessa kuntayhtymä toteuttaa palvelut
jäsenkunnalle. Tällöin lähtökohtana on yleinen peruspalvelutaso"
(Valmistelu: hallintojohtaja-kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh
044-4174041)
Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto hyväksyy Itä-Savon Sairaanhoitopiiri
kuntayhtymän esittämän perussopimuksen muutoksen.
Käsittely:
Sanna Metsälä poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HallL 28 § 1 m. 5 k).
Eija Stenberg esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun.
Puheenjohtaja totesi, että Eija Stenbergin esitys raukesi
kannattamattomana.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kaupunginvaltuusto
Eija Stenberg jätti pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä.

KV § 14
Selostus:

Esityslistaliite B: Voimassa oleva perussopimus
Pöytäkirjaliite C: Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
hallituksen esitys

Kaupunginhallituksen esitys:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy Itä-Savon Sairaanhoitopiirin
kuntayhtymän esittämän perussopimuksen muutoksen.
Käsittely:

Valtuutettu Eija Stenberg teki kaupunginhallituksen esityksestä
poikkeavan esityksen:
"Esitän, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun.
Perusteluna:
Luottamushenkilöt eivät ole saaneet tarvittavaa perehdyttämistä
asian päättämiseksi"
Kun asiassa oli tehty ehdotus, jonka hyväksyminen keskeyttäisi
asian asiallisen käsittelyn tuli asiasta tehdä päätös. Suoritetussa
koneellisessa äänestyksessä asian käsittelyn jatkamisen puolesta
äänesti 43 valtuutettua ja asian palauttamisen puolesta 8
valtuutettua. Puheenjohtaja totesi, että asian käsittely jatkuu.
Valtuutettu Eija Stenberg teki kaupunginhallituksen esityksestä
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poikkeavan Esa Valkosen kannattaman esityksen: "Esitän asian
hylkäämistä."
Kun oli tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava
kannatettu esitys, oli suoritettava äänestys. Suoritetussa
koneellisessa äänestyksessä kaupunginhallituksen esityksen
puolesta annettiin 43 jaa -ääntä ja Eija Stenbergin esityksen
puolesta 8 ei-ääntä.
Päätös:

Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen
kaupunginhallituksen esityksen.
Äänestysluettelot liitetään pöytäkirjaan.
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Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 60
§ 74
§ 86
§ 15

11.02.2019
18.02.2019
25.02.2019
25.03.2019

Nätkin koulun koulumuoto syksystä 2019 alkaen
540/41.410/2018
KH § 60
Selostus:

Kaupunginhallitus 21.1.2019 § 29 käytti otto-oikeuttaan
sivistyslautakunnan päätökseen 17.1.2019 § 7, Nätkin koulun
koulumuoto.
Savonlinnan kaupunginvaltuuston päätöstä 3.9.2018 § 60:
”Nätkin koulu jatkaa toimintaansa. Pienryhmät 1.-2. ja 3.-4. jatkavat
Nätkin koululla. Nykyistä kiinteistöä ei remontoida, vaan
varaudutaan vuokraamaan suurelementtikoulu 5-10
vuokrasopimuksella, mikäli nykyisissä tiloissa ei voida jatkaa.
Tilasuunnitelman tavoitteena on, että koulun nykyinen liikuntasali ja
teknisentyöntilat jäisivät käyttöön. Vuokrattavaan
elementtirakennukseen tulisivat muut tarvittavat opetustilat.”
Kh 3.12.2018 § 412
Kaupunginhallitus päätti, että investointiosan 8848 Nätkin koulu 300
000 euron määräraha varataan Nätkin kouluhanketta varten.
Sivistyslautakunta selvittää Nätkin koulun osana kouluverkkoa ja
tekee siitä esityksen valtuustolle.
Kv. 17.12.2018 § 109, 8848 Nätkin koulu
Anja Backman esitti, että 300 000 euron määräraha varataan
Nätkin kouluhanketta varten. Poistetaan esityksestä teksti
sivistyslautakunta selvittää Nätkin koulun osana kouluverkkoa ja
tekee siitä esityksen valtuustolle.
Kaupunginvaltuuston hyväksyi Anja Backmanin esityksen.
Investointiosa 8848, Hankinnat KJ 2019 300 000 €
Vuokrakoulurakennuksen perustukset, arvioitu kustannus 300 000
e. Vanha koulu puretaan. Vuokrakoulurakennuksen
vuokrakustannus n. 250 000 e/vuosi, nykyisen koulun ylläpitokulut
n. 113 000 e.
Sivistyslautakunnan päätti 17.1.2019 § 7, että Nätkin alueen 5.
luokan oppilaat siirtyvät Mertalan koulun oppilaiksi 1.8.2019 alkaen.
Sivistyslautakunta esittää tekniselle lautakunnalle, että se oikeuttaa
teknisen toimialan käynnistämään vuokrattavan tilaelementtikoulun
hankinnan Nätkin koulua (1-4 luokat ja kaksi pienryhmää) varten 5
vuoden vuokrasopimuksella, tarvittaessa käytetään optiovuosia.
Em. päätökseen kaupunginhallitus käytti otto-oikeutta 21.1.2019
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§ 29.
Sivistyslautakunnan päätös noudatti edellä kerrottuja
kaupunginvaltuuston päätöksiä.
Perusteluja Nätkin koulumuodon muuttamisesta 1.-4. luokkien
ja 2 pienryhmän kouluksi:
Nätkin alueen 5. luokkalaisten siirtyminen helpottaa Mertalassa
luokkien yhdenvertaista muodostamista 5. luokalta lähtien samalla
aikataululla, kun Nojanmaan koulun oppilaat siirtyvät Mertalaan 4.
vuosiluokan jälkeen. Nykyinen käytäntö, että Nätkin koulun oppilaat
tulevat vasta 5. vuosiluokan jälkeen Mertalaan aiheuttaa sen, että
Nätkin luokat on jouduttu kokonaan säilyttämään entisellään tai ne
on jouduttu/joudutaan hajottamaan jo muodostettuihin Mertalan
luokkiin. Tämä vaikeuttaa ryhmäytymistä. Opetusryhmien
pedagogisesti tarkoituksenmukainen ja taloudellinen järjestäminen
mahdollistuu paremmin, kun Nätkin, Nojanmaan ja Mertalan alueen
5. luokkalaiset ovat samassa koulussa.
Nätkin alueen 5. luokkalaiset mahtuvat Mertalan kouluun 1.8.2019
alkaen. Kaikki Nätkin alueen oppilaat mahtuvat Mertalan kouluun
1.8.2024 alkaen.
Koulutilojen kustannukset eri vaihtoehdoissa, vuokrattava
tilaelementtirakennus (vuokrakustannus sisältää tilavuokran,
perustamis- ja purkamiskustanukset ja mahdolliset muut
rakennuskustannukset):
1.-4. lk + 2 pienryhmän koulu vuokra-aika 5 vuotta
-vuokrakustannus
3 050 000 €
- ylläpitokustannus
300 000 €
Yhteensä
3 350 000€
1.-5. lk + 2 pienryhmän koulu vuokra-aika 5 vuotta
-vuokrakustannus
3 500 000 €
- ylläpitokustannus
350 000 €
- opetuksen kustannuslisäys 280 000 €
Yhteensä
4 130 000 €
1.-4. lk + 2 pienryhmän koulu vuokra-aika 10 vuotta
(sisältää väestönsuojan 225 000 €)
-vuokrakustannus
4 525 000 €
- ylläpitokustannus
600 000 €
- opetuksen kustannuslisäys 1 060 000 €
Yhteensä
6 185 000 €
1.-5. lk + 2 pienryhmän koulu vuokra-aika 10 vuotta
(sisältää väestönsuojan 300 000 €)
- vuokrakustannus
5 200 000 €
Pöytäkirjantarkastajat:
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- ylläpitokustannus
700 000 €
- opetuksen kustannuslisäys 1 620 000 €
Yhteensä
7 520 000 €
Koulutilojen kustannukset eri vaihtoehdoissa;
kiinteistöleasingrahoitus, jäännösarvo 30 % vuokra-ajan
päätyttyä
1.-4. lk + 2 pienryhmän koulu vuokra-aika 5 vuotta
-vuokrakustannus
4 060 000 €
- ylläpitokustannus
300 000 €
Yhteensä
4 360 000€
1.-5. lk + 2 pienryhmän koulu vuokra-aika 5 vuotta
-vuokrakustannus
5 100 000 €
- ylläpitokustannus
350 000 €
- opetuksen kustannuslisäys 280 000 €
Yhteensä
5 730 000€
1.-4. lk + 2 pienryhmän koulu vuokra-aika 10 vuotta
(sisältää väestönsuojan)
-vuokrakustannus
4 120 000 €
- ylläpitokustannus
600 000 €
- opetuksen kustannuslisäys 1 060 000 €
Yhteensä
5 780 000 €
1.-5. lk + 2 pienryhmän koulu vuokra-aika 10 vuotta
(sisältää väestönsuojan)
- vuokrakustannus
5 220 000 €
- ylläpitokustannus
700 000 €
- opetuksen kustannuslisäys 1 620 000 €
Yhteensä
7 540 000 €
Leasingvuokra-ajan jälkeen kiinteistö tulee lunastaa
jäännösarvosta; 1 200 000 euroa ja kiinteistön vuosiylläpito jatkuu
n. 60 000 e/v. Lisäksi lunastushinnasta 1,2 milj. e lähdetään
tekemään suunnitelmanmukaiset vuosipoistot.
Yli 5 vuotta käytössä oleva rakennus tarvitsee väestönsuojan.
Tilaelementti- eikä leasingvuokraan sisälly: koneet, kalusteet,
laitteet ja muut varusteet.
Nätkin koulu on väistötiloissa Kuninkaankartanonmäellä entisissä
KVL:n tiloissa. Tiloja ei ole suunniteltu perusopetuksen käyttöön.
Tilapäisenä väistötilana lyhyelle ajalle tilat eivät olisi vaatineet
laajoja korjauksia. Koulun jatkuminen väistötiloissa ennakoitua
kauemmin, väistötilat vaativat muutoksia turvallisen ja toimivan
sekä opetussuunnitelman mukaisen opetuksen järjestämiseksi.
Talousarviossa muutoksiin ei ole varattua rahoitusta. Kustannukset
Pöytäkirjantarkastajat:
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muutoksista selviää suunnitelmien valmistuttua.
(valmistelu; sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen puh 044 417
4202, kiinteistöjohtaja Jukka Oikari puh 044 417 4756,
toimitilainsinööri Ritva Kutvonen puh 044 417 4755,
kouluuunnittelija Marja-Liisa Brunou puh 044 417 4201,
palvelusuunnittelija Minna Rautiainen puh. 044 417 4210 ja
talousjohtaja Arja Petriläinen puh 044 417 4096)
Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus päättää esittää tekniselle lautakunnalle, että se
oikeuttaa teknisen toimialan käynnistämään vuokrattavan
tilaelementtikoulun hankinnan Nätkin koulua (1-4 luokat ja kaksi
pienryhmää) varten 5 vuoden vuokrasopimuksella, tarvittaessa
käytetään optiovuosia. Esitys on kaupunginvaltuuston päätösten
mukainen ja on kokonaistaloudellisesti edullisin.
Kaupunginhallitus päättää pysyttää sivistyslautakunnan 17.1.2019
§:ssä 7 tekemän päätöksen muilta osin voimassa.
Käsittely:

Talousjohtaja Arja Petriläinen, sivistystoimen johtaja Tuija
Kauppinen ja kiinteistöjohtaja Jukka Oikari olivat
kaupunginhallituksen kuultavina.
Kaupunginhallitus piti asian käsittelyn aikana 10 minuutin
neuvottelutauon.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja teki Anja Backmanin,
Olli-Pekka Kristianssonin, Juha Kukkosen, Jouni Koskelan ja Eero
Piirosen kannattaman esittelijän esityksestä poikkeavan esityksen:
"Asia palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että ratkaisuna
toteutetaan pysyvä 1-5 luokkien ja pienryhmien koulu 25 vuoden
ajalla joko kaupungin taseeseen tai leasingillä. Rakennuksen tulee
olla tilaelementtirakennus, joka mahdollistaa joustavasti koulun
kasvattamisen tai pienentämisen oppilasmäärän mukaan."
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaupunginjohtajan
esityksestä poikkeava kannatettu esitys, oli asiassa suoritettava
äänestys.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä asian käsittelyn jatkamisen
puolesta annettiin 3 jaa -ääntä (Kosonen Lauri, Metsälä Sanna ja
Puputti Seija) ja asian palauttamisen puolesta 8 ei -ääntä
(Backman Anja, Koskela Jouni, Kosonen Hanna, Kristiansson
Olli-Pekka, Kukkonen Juha, Piironen Eero, Stenberg Eija ja
Suomalainen Tuukka).

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen Hanna
Kososen esityksen asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun.
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Toimenpiteet:

Sivistystoimenjohtaja
Kiinteistöjohtaja
Talousjohtaja

KH § 74

Pysyvä 1 - 5 luokkien ja pienryhmien koulu (2) 25 vuoden ajalla
tilaelementtiratkaisulla:
Omahankintainvestointi 5 500 000 euroa
Ylläpitokustannus
- vuosiylläpito
- vuosipoisto 25 v/30 v
- sumupoisto +5v=30 v
- rahoituskulu (10 v. bulletlaina)
Yhteensä
Opetuksen lisäkustannus 25 v

YHTEENSÄ

Euroa
1 725 000
4 583 330
916 670
371 000
7 596 000
5 640 000

13 236 000

Kiinteistöleasing 5 500 000 euroa/jäännösarvo 30 %
Ylläpitokustannus
- leasingvuokra 25v
- ylläpitokustannus
- opetuksen lisäkustannus 25 v
Yhteensä
Jäännösarvo 30 %/poisto
- rahoituskulu

YHTEENSÄ

4 210 000
1 725 000
5 640 000
11 575 000
1 650 000
111 300

13 336 300

(valmistelu; sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen puh 044 417
4202, kiinteistöjohtaja Jukka Oikari puh 044 417 4756,
toimitilainsinööri Ritva Kutvonen puh 044 417 4755,
kouluuunnittelija Marja-Liisa Brunou puh 044 417 4201,
palvelusuunnittelija Minna Rautiainen puh. 044 417 4210 ja
talousjohtaja Arja Petriläinen puh 044 417 4096)
Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus päättää esittää tekniselle lautakunnalle, että se
oikeuttaa teknisen toimialan käynnistämään vuokrattavan
tilaelementtikoulun hankinnan Nätkin koulua (1-4 luokat ja kaksi
pienryhmää) varten 5 vuoden vuokrasopimuksella, tarvittaessa
käytetään optiovuosia. Esitys on kaupunginvaltuuston päätösten
mukainen ja on kokonaistaloudellisesti edullisin.
Kaupunginhallitus päättää pysyttää sivistyslautakunnan 17.1.2019
§:ssä 7 tekemän päätöksen muilta osin voimassa.
Käsittely:
Pöytäkirjantarkastajat:

Sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen ja kiinteistöjohtaja Jukka
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Oikari selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.
Kaupunginhallitus piti asian käsittelyn aikana kokoustauon klo
19.20-19.30.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Hanna Kosonen teki esittelijän
esityksestä poikkeavan Anja Backmanin, Jouni Koskelan,
Olli-Pekka Kristianssonin, Juha Kukkosen ja Eero Piirosen,
kannattaman esityksen: "Kaupunginhallitus päättää, että asia
palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että Nätkin koulumuoto
ratkaistaan 1-4 luokan ja pienryhmien kouluna 25 vuoden
kiiteistöleasingilla tilaelementtiratkaisu vaihtoehdolla."
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaupunginjohtajan
esityksestä poikkeava kannatettu esitys, oli asiassa suoritettava
äänestys.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kaupunginjohtajan
esityksen puolesta annettiin 2 jaa -ääntä (Kosonen Lauri ja Metsälä
Sanna) ja asian valmisteluun palauttamisen esityksen puolesta 9 ei
-ääntä (Backman Anja, Koskela Jouni, Kosonen Hanna, Olli-Pekka
Kristiansson, Kukkonen Juha, Piironen Eero, Puputti Seija,
Stenberg Eija ja Suomalainen Tuukka).
Päätös:

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus palautti asian
uudelleen valmisteluun.

Toimenpiteet:
Tiedoksi:

Tekninen lautakunta
Sivistyslautakunta

KH § 86
Selostus:

Kaupunginhallitus päätti 18.2.2019 §74, että asia palautetaan
uudelleen valmisteluun siten, että Nätkin koulumuoto ratkaistaan
1-4 luokan ja pienryhmien kouluna 25 vuoden kiiteistöleasingilla
tilaelementtiratkaisu vaihtoehdolla.
Seuraava laskelma on toteutettu kaupunginhallituksen päätöksen
mukaisesti 1.-4. luokkien ja pienryhmien rakennuksesta.
Kiinteistöleasing 4 000 000 euroa/ 25 v/jäännösarvo 30 %
tilaelementtiratkaisu 1600 m2
Leasingvuokra 25v
- ylläpitokustannus
- opetuksen lisäkustannus 25 v
Yhteensä
Jäännösarvo 30 %/poisto
- rahoituskulu

Pöytäkirjantarkastajat:

3 060 000
1 440 000
4 240 000
8 740 000
1 200 000
82 000
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YHTEENSÄ

10 022 000

Sivistyslautakunta päätti 17.1.2019 § 7, että Nätkin koulun
koulumuoto on 1.-4. luokkien + pienryhmien koulu 1.8.2019 alkaen.
Kaupunginhallitus on käyttänyt otto-oikeutta em. päätökseen myös
koulumuodon osalta. Rakennushankkeen viivästymisen vuoksi
Nätkin koulu joutuu olemaan väistötiloissa suunniteltua kauemmin
ja tilat eivät ole perusopetukseen soveltuvat, niihin joudutaan
tekemään muutoksia turvallisen ja toimivan sekä
opetussuunnitelman mukaisen opetuksen järjestämiseksi. Olisi
tärkeää, että 5. luokkien siirtyminen Mertalan kouluun toteutuisi
1.8.19, koska se pienentää edellä kuvattua Nätkin koulun
väistötilojen muutostarvetta, vähentää kuljetusjärjestelyjä ja
kuljetuskustannuksia. Mertalan koulussa on toimivat tilat mm.
käsityön opetukseen, joita ei ole Nätkin koulun väliaikaisissa
tiloissa. Opetusryhmien pedagogisesti tarkoituksenmukainen ja
taloudellinen järjestäminen mahdollistuu paremmin, kun Nätkin,
Nojanmaan ja Mertalan alueen 5.-luokkalaiset ovat samassa
koulussa.
(valmistelu; sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen puh 044 417
4202, kiinteistöjohtaja Jukka Oikari puh 044 417 4756,
toimitilainsinööri Ritva Kutvonen puh 044 417 4755,
koulusuunnittelija Marja-Liisa Brunou puh 044 417 4201,
palvelusuunnittelija Minna Rautiainen puh. 044 417 4210 ja
talousjohtaja Arja Petriläinen puh 044 417 4096)
Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus päättää esittää tekniselle lautakunnalle, että se
oikeuttaa teknisen toimialan käynnistämään vuokrattavan
tilaelementtikoulun hankinnan Nätkin koulua (1-4 luokat ja kaksi
pienryhmää) varten 5 vuoden vuokrasopimuksella, tarvittaessa
käytetään optiovuosia. Esitys on kaupunginvaltuuston päätösten
mukainen ja on kokonaistaloudellisesti edullisin. Tämän
vaihtoehdon kokonaiskustannus on noin 3,4 milj. euroa, kun taas
kiinteistöleasing vaihtoehto on noin 10 milj. euroa.
Kaupunginhallitus päättää pysyttää sivistyslautakunnan 17.1.2019
§:ssä 7 tekemän päätöksen voimassa niiltä osin, jossa
sivistyslautakunta päätti, että Nätkin alueen 5. luokan oppilaat
siirtyvät Mertalan koulun oppilaiksi 1.8.2019 alkaen ja että Nätkin
alueen 5. luokan oppilaat, joiden koulumatkan pituus on 4-5 km
saavat maksuttoman bussilipun koulumatkoihinsa viidennen luokan
ajan. Kuljetusoikeus on voimassa 31.7.2024 saakka.
Käsittely:

Vs. sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen ja kiinteistöjohtaja Jukka
Oikari olivat kaupunginhallituksen kuultavina.
Kaupunginjohtaja täydensi esityksensä ensimmäisen kappaleen
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kuuluman seuraavasti:
Kaupunginhallitus päättää esittää tekniselle lautakunnalle, että se
oikeuttaa teknisen toimialan käynnistämään vuokrattavan
tilaelementtikoulun hankinnan Nätkin koulua (1-4 luokat ja kaksi
pienryhmää) varten 5 vuoden vuokrasopimuksella, tarvittaessa
käytetään optiovuosia. Esitys on kaupunginvaltuuston päätösten
mukainen ja on lasketuista vaihtoehdoista kokonaistaloudellisesti
edullisin. Tämän vaihtoehdon kokonaiskustannus on noin 3,4 milj.
euroa, kun taas kiinteistöleasing vaihtoehto on noin 10 milj. euroa.
Eija Stenberg teki seuraavan Olli-Pekka Kristianssonin
kannattaman esittelijän esityksestä poikkeavan muutosesityksen:
" Esitän, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle
päätettäväksi käynnistää hankinta pysyvästä 1 - 5 luokkien ja
pienryhmien koulusta (2) 25 vuoden ajalla tilaelementtiratkaisulla ja
varaa taloussuunnitelmaan leasing-määrärahan.
Ylläpitokustannus
- leasingvuokra 25v 4 210 000
- ylläpitokustannus 1 725 000
- opetuksen lisäkustannus 25 v 5 640 000
Yhteensä 11 575 000
Jäännösarvo 30 %/poisto 1 650 000
- rahoituskulu 111 300
YHTEENSÄ 13 336 300"
Kaupunginhallitus piti neuvottelutauon klo 18.35-18.40
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaupunginjohtajan
esityksestä poikkeava kannatettu esitys, oli asiassa suoritettava
äänestys.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kaupunginjohtajan
esityksen puolesta annettiin 3 jaa -ääntä (Torikka Kirsi, Kosonen
Lauri ja Puputti Seija ) ja Eija Stenbergin esityksen puolesta 7 ei
-ääntä (Suomalainen Ritva, Koskela Jouni, Kristiansson Olli-Pekka,
Kukkonen Juha, Piironen Eero, Stenberg Eija ja Suomalainen
Tuukka)
Päätös:

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen Eija
Stenbergin esityksen.

Toimenpiteet:

Kaupunginvaltuusto

KV § 15
Kaupunginhallituksen esitys:
Kaupunginvaltuusto päättää käynnistää hankinnan pysyvästä 1 - 5
luokkien ja pienryhmien koulusta (2) 25 vuoden ajalla
tilaelementtiratkaisulla ja varaa taloussuunnitelmaan
Pöytäkirjantarkastajat:
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leasing-määrärahan.
Ylläpitokustannus
- leasingvuokra 25v 4 210 000
- ylläpitokustannus 1 725 000
- opetuksen lisäkustannus 25 v 5 640 000
Yhteensä 11 575 000
Jäännösarvo 30 %/poisto 1 650 000
- rahoituskulu 111 300
YHTEENSÄ 13 336 300
Käsittely:

Valtuutettu Anna-Liisa Uimonen esitti Kirsi Torikan kannattamana,
että kaupunginhallituksen ja sivistyslautakunnan esityksestä
poistetaan Nätkin koulun pienryhmäopetus. Esitän, että kyseiset
pienryhmäopetusryhmät sijoitetaan 1.8.2019 alkaen Talvisalon
koulun Heikinpohjan toimipisteeseen.
Valtuutettu Jouni Matilainen esitti Sanna Metsälän, Lauri Kososen,
Olli Österlundin ja Jarkko Wuorisen kannattamana, että asia
palautetaan uudelleen valmisteluun.
Kaupunginvaltuusto piti kokoustauon klo 20.30-20.40.
Kun asiassa oli tehty ehdotus, jonka hyväksyminen keskeyttäisi
asian asiallisen käsittelyn tuli asiasta tehdä päätös. Suoritetussa
koneellisessa äänestyksessä asian käsittelyn jatkamisen puolesta
äänesti 32 valtuutettua ja asian palauttamisen puolesta 18
valtuutettua yhden valtuutetun äänestäessä tyhjää.
Puheenjohtaja totesi, että asian käsittely jatkuu.
Valtuutettu Lauri Kosonen teki kaupunginhallituksen esityksestä
poikkeavan Tiina Strandénin, Stephen Conditin ja Lea Sairasen
kannattaman esityksen: "Esitän, että kaupunginvaltuusto oikeuttaa
teknisen toimialan käynnistämään vuokrattavan tilaelementtikoulun
hankinnan Nätkin koulua (1.-4. luokat) varten viiden vuoden
vuokrasopimuksella, tarvittaessa käytetään optiovuosia."
Koska käsittelyn aikana oli tehty kaksi kaupunginhallituksen
ehdotuksesta poikkeavaa esitystä, puheenjohtaja totesi, että
asiassa on äänestettävä.
Puheenjohtaja esitti äänestysjärjestykseksi, että
kaupunginhallituksen päätöksestä poikkeavat esitykset asetetaan
molemmat erikseen vastakkain kaupunginhallituksen esitystä
vastaan.
Puheenjohtajan äänestysjärjestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Ensin suoritetussa äänestyksessä kaupunginhallituksen
esityksen puolesta annettiin 32 jaa-ääntä ja Lauri Kososen
esityksen puolesta 18 ei-ääntä yhden valtuutetun äänestäessä
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tyhjää.
Toisessa äänestyksessä kaupunginhallituksen esityksen puolesta
annettiin 30 jaa-ääntä ja Anna-Liisa Uimosen esityksen puolesta
annettiin 18 ei-ääntä 3 valtuutetun äänestäessä tyhjää.
Päätös:

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen esityksen tulleen
päätökseksi.
Valtuutetut Lauri Kosonen, Jouni Matilainen, Anna-Liisa Uimonen,
Tiina Strandén, Kirsi Torikka, Ville Hartonen, Seija Puputti, Ari Ora
ja Lea Sairanen pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä.
Äänestysluettelot ja Jouni Matilaisen kirjallinen eriävä mielipide
liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjantarkastajat:

SAVONLINNAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

1/2019

Kaupunginvaltuusto

25.03.2019

47

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 115
§ 16

18.03.2019
25.03.2019

Seudullinen maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2019-2021
593/38.380/2018
KH § 115
Selostus:

Savonlinnan kaupunginvaltuusto on 15.6.2015 § 64 on hyväksynyt
seudullisen kotouttamisohjelman vuosille 2015-2018.
Kotouttamislain (1386/2010) 32 §:n mukaan kunnan tai useamman
kunnan yhdessä on laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja
monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma.
Ohjelma tulee hyväksyä kunnan kunnanvaltuustossa ja sitä on
tarkistettava vähintään kerran valtuustokauden aikana. Laki koskee
kaikkia eri perustein kuntaan muuttaneita maahanmuuttajia.
Kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien
kotoutumisen kehittämisestä sekä sen suunnittelusta ja
seurannasta paikallistasolla. Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen, työ- ja elinkeinotoimiston,
Kansaneläkelaitoksen ja muiden kunnan alueella toimivien
viranomaisten on kunnan aloitteesta osallistuttava oman
toimialansa osalta ohjelman laadintaan, toteutukseen ja
toimeenpanon seurantaan.
Maahanmuuttopalvelut ovat päivittäneet esityslistaliitteenä A olevan
seudullisen kotouttamissuunnitelman vuosille 2019-2021
(Valmistelu: hallintojohtaja-kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh
044-4174041)

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto hyväksyy esityslistaliitteenä A olevan
seudullisen maamuuttajien kotouttamisohjelman 2019 2021, jota
toteutetaan talousarviomäärärahojen puitteissa.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kaupunginvaltuusto

KV § 16
Selostus:

Pöytäkirjantarkastajat:

Pöytäkirjaliite A: Seudullinen kotouttamisohjelma vuosille
2019-2021
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Kaupunginhallituksen esitys:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy pöytäkirjaliitteenä A olevan
seudullisen maahanmuuttajien kotouttamisohjelman 2019-2021,
jota toteutetaan talousarviomäärärahojen puitteissa.
Käsittely:

Valtuutettu Reima Härkönen teki kaupunginhallituksen esityksestä
poikkeavan Sanna Metsälän kannattaman esityksen: "Esitän, että
pöytäkirjaliitteen A mukaisen Maahanmuuttajien
kotouttamisohjelman s.14 ensimmäinen kappale muutetaan
kuulumaan seuraavasti:
"Vieraskielinen, joka hakee ulkomaalaisella tutkinnolla
savonlinnalaiseen lukioon, voidaan valita ainoastaan
harkinnanvaraisen menettelyn kautta. Tällaiset hakijat pyritään
ohjaamaan Opetushallituksen ylläpitämään
opintopolkujärjestelmään ja hakemaan haluamaansa koulutukseen
tätä kautta. Tässä yhteydessä hakijaa ohjeistetaan täydentämään
opintopolun ulkomailla suoritettu koulutus –hakulomake ja
kirjaamaan sinne suoritettu tutkinto sekä toimittamaan kopiot
tutkinnosta suoraan lukioon. Lukio sitten päättää
kokonaisharkinnan perusteella, hyväksytäänkö opiskelija
tutkintotavoitteiseksi opiskelijaksi."

Päätös:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen
esityksen Reima Härkösen esittämin muutoksin.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 116
§ 17

18.03.2019
25.03.2019

Valtuustoaloitteet vuodelta 2018
177/48.488/2018, 178/44.443/2018, 176/04.042/2018, 175/58.583/2018, 174/01.010/2018,
294/54.542/2018, 400/53.530/2018, 401/41.410/2018, 402/30.300/2018, 404/43.434/2018,
405/48.483/2018, 543/54.542/2018, 541/04.041/2018, 542/58.582/2018
KH § 116
Selostus:

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 5 §:n 3 momentin mukaan
kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä
esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja
kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei
edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt.
Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on
ryhdytty.
Kaupunginhallitus on käsitellyt aloitteet kulloinkin
kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpanon yhteydessä ja
antanut aloitteet edelleen valmisteltavaksi.
Vuoden 2017 aikana tehdyistä aloitteista yksi aloite on lopullisesti
käsittelemättä.
Rouvinen Juhani 15.5.2017, Uuraansaaren ja Kaupinsaaren
saaminen kansalaisten virkistyspaikaksi:
Tekninen lautakunta käsitteli asian 13.3.2018 § 59:
Päätös:
"Lautakunta toteaa, että asian valmistelua jatketaan."
Tekninen lautakunta käsitteli asian 5.2.2019 § 28
"Tekninen lautakunta päättää selostusosassa esitetyn perusteella
esittää kaupunginhallitukselle, että valtuustoaloitteessa esitettyyn
toimenpiteeseen ei ole tarkoituksenmukaista ryhtyä."
Vuoden 2018 aikana on tehty 21 valtuustoaloitetta, jotka on
käsitelty seuraavasti:
Savonlinnan hakeminen Suomen Unicefin lapsiystävälliseksi
kunnaksi, Mustonen Merja 26.3.2018
Sivistyslautakunta on käsitellyt aloitteen 22.11.2018 § 204:
"Sivistyslautakunta toteaa, että sivistystoimi osallistuu LAPE-työn ja
meneillään olevan hyvinvointisuunnitelman laatimisprosessin kautta
lapsiperheiden, lasten ja nuorten hyvän arjen edistämiseen ja
matalan kynnyksen palveluiden luomiseen. Lasten ja
lapsiperheiden hyvinvoinnin osalta on painotettu perheiden
kohtaamispaikan perustamista ja toimintamallin kehittämistä,
perheiden hyvän arjen vahvistamista, toiminta- ja palvelukulttuurin
muutamista kohti lapsiystävällistä toimintakulttuuria sekä
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lapsiarvioinnin kehittämistä kunnallisessa päätöksenteossa.
Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että tässä vaiheessa ei lähdetä hakemaan
Savonlinnan kaupunkia Suomen Unicefin lapsiystävälliseksi
kunnaksi."
Tapahtumapalveluiden kehitystyön aloittaminen, Teemu Tiainen
26.3.2018.
Elinkeinojohtajan vastaus: "Tapahtumien järjestämiseen opastava
-sivusto on valmisteilla elinkeinopalveluissa."
SM-mitalistien palkitseminen, Teemu Tiainen 26.3.2018.
Sivistyslautakunta on käsitellyt asian 21.2.2019 § 25 ja päättänyt
jatkaa menestyneiden urheilijoiden ja seuratoimijoiden palkitsemista
vuosittain seuroilta tulleiden esitysten pohjalta. Vapaa-aikatoimi
tarkentaa tarvittaessa ohjeita hyvissä ajoin ennen seuraava
palkitsemistilaisuutta.
Pysäköinninvalvonnan ja matkailuneuvonnan kehittäminen
matkailukaupungissa, Olli Österlund 26.3.2018
Elinkeinojaosto on käsitellyt asiaa 14.5.2018 § 77
"Elinkeinojaosto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteen valmistelun ja
että kaupunginjohtaja on antanut kaupungin lakimiehelle ja
tekniselle johtajalle toimeksiannon matkailuneuvontakoulutuksen
järjestämisestä pysäköinninvalvojille sekä puisto- ja
satamatyöntekijöille."
Pysäköinninvalvojille sekä puisto- ja
satamatyöntekijät ovat käyneet matkailuneuvontakoulutuksen
keväällä 2018
(valmistelu: elinkeinojohtaja Janne Weander)
Hyödyntämiskelpoisten materiaalien kierrätyksen
tehostaminen, Tiina Strandén 26.3.2018
Alueellinen jätelautakunta on käsitellyt asian 4.9.2018 § 21
"Lautakunta päättää vastata aloitteeseen seuraavaa:
- lautakunta pyrkii lisäämään Savonlinnan Seudun Jätehuoltoyhtiö
Oy:n kautta tapahtuvaa jäteneuvontaa ja tiedotusta kierrätyksen
tehostamiseksi. Valtuustoaloite on lautakunnan osalta loppuun
käsitelty."
Muutosesitys Savonlinnan kaupungin työjärjestyksen 3.lukuun
Valtuuston kokoukset, 18§ Puheenvuorojen käyttäminen
Heli Järvinen, 26.6.2018
Kaupunginhallitus on antanut aloitteen
hallintojohtaja-kaupunginlakimiehelle valmisteltavaksi
" Asia valmistellaan käsiteltäväksi ja päätettäväksi seuraavan
laajemman hallintosääntöpäivityksen yhteydessä."
(Valmistelu: hallintojohtaja-kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh:
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044-4174041)
Hallintosäännön muuttaminen 2. osa § 3:24,2 Asia, joka
esitetään valtuustolle ensimmäisen kerran
Reima Härkönen, keskustan valtuustoryhmä 4.6.2018
"Asia valmistellaan käsiteltäväksi ja päätettäväksi seuraavan
laajemman hallintosääntöpäivityksen yhteydessä"
(Valmistelu: hallintojohtaja-kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh
044-4174041)
Kääntyvä ponttoonisilta Olavinlinnasta Kyrönniemeen
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 4.6.2018
Tekninen lautakunta on käsitellyt asiaa 26.2.2019 § 47:
"Tekninen lautakunta antaa tiedoksi kaupunginhallitukselle, että
valtuustoaloite; Kääntyvä ponttoonisilta Olavinlinnasta
Kyrönniemeen, pyritään valmistelemaan siten, että se ehtii
kesäkuun 2019 valtuustoon."
Seutukaupunkiorganisaation ja seutukaupunkien parempi
hyödyntäminen
Jarkko Wuorinen 3.9.2018.
Seutukaupunkiyhteistyö koetaan erittäin arvokkaana työkaluna
Savonlinnan kehittämisen kannalta. Seutukaupunkiyhteistyötä on
kehitetty v. 2018 kuluessa mm. Itä-Suomen seutukaupunkien
elinkeinotoimien- ja yhtiöiden yhteistyön tiivistämisellä sekä
säännöllisillä tapaamisilla. Seutukaupunkiyhteistyön kautta on myös
valmisteltu kolme hanketta (EKJ 604/04.041/2018: 172 §), jotka
tähtäävät kaikki osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseen
seutukaupungeissa. Hankkeiden on tarkoitus käynnistyä vuoden
2019 keväällä ja ne tuovat esimerkiksi Savonlinnaan 6
henkilötyövuotta seutukaupunkiyhteistyöhön
(valmistelu: elinkeinojohtaja Janne Weander)
Taidemuseon saaminen Nälkälinnanmäelle vanhan
kirjastorakennuksen tiloihin
Reima Härkönen, keskustan valtuustoryhmä 3.9.2018
Sivistyslautakunta on käsitellyt asian 22.11.2018 § 205
"Savonlinnan taidemuseo perustettiin Savonlinnan
maakuntamuseon alaisuuteen vuonna 1989, kun Suomen
Kulttuurirahasto deponoi taidekokoelmansa Savonlinnan
kaupungille. Taidemuseo toimi Olavinkatu 40:ssä entisen
kauppahallin tiloissa vuoteen 2006. Tarkoituksena oli kunnostaa
samassa rakennuksessa olevia huonetiloja Kulttuurirahaston
kokoelman pysyvälle näyttelylle. Suunnitelmaa ei säästösyistä
toteutettu. Taidemuseo toimi vaihtuvien näyttelyiden tilana, eikä
museossa lyhyitä jaksoja lukuun ottamatta ollut
taidemuseoamanuenssia. Se ei täyttänyt koskaan
taidemuseotoiminnalle asetettuja kriteereitä. Säästösyistä
taidemuseo lakkautettiin, kokoelma palautettiin Kulttuurirahastolle ja
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toiminta keskitettiin Riihisaareen. Kulttuurihistoriallisten näyttelyiden
lisäksi Riihisaaressa järjestetään säännöllisesti taidenäyttelyitä.
Nälkälinnanmäen kaava on KHO:n 4.4.2017 Dnro 39/1/16
vahvistama. Rakennusoikeuden käyttötarkoitus on K-1, majoitus- ja
matkailurakentaminen. Kaava mahdollistaa entisen
kirjastorakennuksen purkamisen tai säilyttämisen. Poikkeamislupaa
ei voida myöntää, koska taidemuseotoiminta poikkeaa merkittävästi
vahvistetun asemakaavan sisällöstä, mikä vaatisi kaavamuutosta.
Nälkälinnanmäen entisen kirjastotalon muuttaminen taidemuseoksi
vaatisi mittavan remontin. Vuonna 1964 valmistuneessa talossa ei
ole tehty peruskorjausta, joten se on talotekniikaltaan vanhentunut.
Vaikka rakennuksen sijainti on keskeinen, sen saavutettavuus
ilman merkittäviä muutostöitä on riittämätön. Maakuntamuseon
alaisuudessa toimivaan taidemuseoon pitäisi palkata vähintään
taidemuseoamanuenssi ja asiakaspalveluhenkilökuntaa.
Hyväksytystä kaavasta ja kaupungin taloustilanteesta johtuen
taidemuseota ei voida perustaa entiseen kirjastotaloon Savonlinnan
kaupungin rahoittamana."
Liikenneturvallisuuden parantaminen koulujen läheisyydessä
Seppo Kosonen, 3.9.2018
Kaupunginhallitus on antanut aloitteet rakennuspäällikölle
valmisteltavaksi.
Teknisen toimen ilmoituksen mukaan asia on vireillä ja se viedään
teknisen lautakunnan käsitteelyyn, kun taustatyö ja valmistelu on
tehty.
Koulurauha-asiamiehen nimittäminen
Seppo Kosonen, 3.9.2018
Sivistyslautakunta on käsitellyt asian 22.11.2018 § 205
"Sivistyslautakunta toteaa, että Savonlinnan kouluissa on käytössä
toimiva kiusaamisen vastainen KaMu-toimintamalli. Syksyllä 2018
alkanut Ankkuritoiminta auttaa kouluja niissä kiusaamistapauksissa,
joissa kiusaaminen ei lopu koulun toimenpiteistä huolimatta.
Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että koulurauha-asiamiestä ei nimitetä."
Maksuton ehkäisy nuorille
Lauri Kosonen, 3.9.2018
Sivistyslautakunta on käsitellyt asian 27.9.2018 § 151 ja siirtänyt
sen Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky:n ratkaistavaksi.
Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky perusterveydenhuollon johtava
ylilääkäri § 6 28.11.2018:
"Päätän, että Sosterin alueen alle 25-vuotiaille tarjotaan
maksutonta ehkäisyä 1.1.2019 alkaen."
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Koulukuljetusten kehittäminen
Lea Sairanen, 3.9.2018
Kaupunginhallitus on antanut aloitteen logistiikkapäällikölle ja
vs.sivistystoimenjohtaja valmisteltavaksi. Vs. sivistystoimen johtajan
ilmoituksen mukaan asia aloite viedään sivistyslautakunnan
käsittelyyn 28.3.2019
Ulkoiluverkoston kokoaminen kartaksi
Heli Järvinen, 3.9.2018
Sivistyslautakunta on käsitellyt asian 21.2.2019 § 26 ja todennut,
että sivistyslautakunta pitää aloitteen mukaista ulkoilukartan
laatimista tärkeänä ja mahdollisena toteuttaa. Liikuntatoimi
toteuttaa ulkoilukartat kesän 2019 aikana.
Koirapuisto
Lauri Kosonen, 12.11.2018
Kaupunginhallitus on antanut aloitteen kaupunginpuutarhurille
valmisteltavaksi.
Kaupunginpuutarhuri on 4.2.2019 sähköpostilla vastannut, että
aloite on vastaanotettu ja asia on vireillä.
Kuntalaisille kohdenettu kysely koirapuistoista on päättynyt ja asian
valmistelu jatkuu yhteenvedon jälkeen.
Yhteistyö yritystoiminnan kanssa
Jarkko Wuorinen, 12.11.2018
Elinkeinojaosto on käsitellyt asian 12.3.2019 ja päättänyt:
"esittää kaupunginhallitukselle, että Savonlinnan
kaupunki liittyy Savonlinnan kauppakamariosaston jäseneksi.
Vuosittainen kustannus (8 671,50 € vuonna 2019) varataan
elinkeinotoimen talousarvioon."
Petääjärven veden laatu
Jouni Koskela, 12.11.2018
Rakennus- ja ympäristölautakunta on käsitellyt asian 23.1.2019 § 9
"Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää todeta
valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle seuraavaa:
Petääjärvi sijaitsee Rajavaarassa Savonlinnan ja Kiteen
kaupunkien (entisten Punkaharjun ja Kesälahden kuntien) rajalla
Savonlinnan puolella. Karttatarkastelun perusteella järvi on pieni,
kooltaan noin 30 ha (1 x 0,3 km). Järven valuma-alueella, pääosin
Kiteen puolella sijaitsee Rajavaaran kylä, jossa on asutusta sekä
maa- ja metsätaloutta ja suoaluetta.
Kuten aloitteessa on todettu, likaantumiseen on vaikuttanut
naapurikuntien puolella sijaitsevien (ilmeisesti ojitettujen) soiden
vedet. Osittain varmasti näin, mutta myös valuma-alueen asutuksen
omilla jätevesillä sekä maa- ja metsätalouden hajakuormituksella on
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ollut osavaikutuksena järven tilaan.
Järvellä on paikallisen asutuksen kannalta virkistyskäyttömerkitystä,
mutta Savonlinnan kaupungin kannalta ei laajempaa
virkistyskäyttömerkitystä. Jotta järven kunnostuksella olisi pysyvä
vaikutus, on kunnostustoimenpiteet kohdistettava ensisijaisesti
valuma-alueelta tulevan vesistökuormituksen vähentämiseen.
Koska valuma-alue sijaitsee pääosin Kiteen kaupungin alueella, on
aloite tehtävä myös Kiteen kaupungille.
Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalvelut voi omalta
osaltaan yhdessä Kiteen kaupungin kanssa antaa asiantuntija-apua
kunnostushankkeen suunnitteluun ja toteutukseen. Apua annetaan
tilanteessa, jossa paikallinen yhdistys, seura, kyläyhteisö tms. ottaa
vastuun kunnostushankkeesta.
Savonlinnassa on tehty ja tehdään edelleen vastaavia järven
kunnostustoimenpiteitä paikallisten toimijoiden vetämänä, kuten
Tanhuvaaran Suurjärvellä ja Toroppalan / Kulennoisten
Ruokojärvellä. Kunnostustoimenpiteisiin voidaan hakea EU:n
avustusta Leader -hankkeiden kautta (edellyttää hakijaksi
rekisteröityä yhdistystä). Puruveden valuma-alueella tehtävissä
toimenpiteissä keskeinen rooli on ollut Metsäkeskus Etelä-Savolla,
Etelä-Savon ELY-keskuksella ja Pro Puruvesi ry:llä.
Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että edellä olevan
perusteella asia on aloitteena loppuun käsitelty."
Nälkälinnanmäen vanhan kirjaston jatkokäyttö
Seppo Kosonen, 17.12.2018
Tekninen lautakunta on käsitellyt asian 26.2.2019 § 46: "Tekninen
lautakunta antaa tiedoksi kaupunginhallitukselle, että
valtuustoaloite Nälkälinnanmäen kirjastosta (vanhasta)
valmistellaan siten, että se ehtii kesäkuun 2019 valtuustoon."
Rakennesuunnitelmien nykyaikaistaminen
Seppo Kosonen, 17.12.2018
Rakennus- ja ympäristölautakunta on käsitellyt aloitteen 20.2.2019
§ 24 ja todennut: "Arkistolain 23.9.1994/831 12 § mukaan
"Asiakirjoja on säilytettävä siten, että ne ovat turvassa
tuhoutumiselta, vahingoittumiselta ja asiattomalta käytöltä". Saman
lain 15 § mukaan "Asiakirjoja voidaan lainata vain toiselle
viranomaiselle taikka arkistolaitokseen tai muuhun laitokseen, jossa
niiden käyttö on valvottua ja säilyttäminen turvallista.
Savonlinnan kaupungin Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen
toimintaohje, Kh hyväksynyt 16.6.2014 § 329: "Asiakirjojen
lainaaminen yksityisille viraston ulkopuolelle on arkistolain 15 §
mukaan kiellettyä. Asiakirjoja saa lainata ainoastaan oman kunnan
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virkakäyttöön, toiselle viranomaiselle, arkistolaitoksen yksiköille tai
muuhun laitokseen, jossa niiden käyttö on valvottua ja säilyttäminen
turvallista".
Ensisijaisesti vanhoista rakennusvalvonnan arkistoista sähköiseen
muotoon ja arkistoon pyritään siirtämään vanhat luvat
pääpiirustuksineen. Paperiarkistossa lupia on noin 400 hyllymetriä.
Rakennekuvia on lisäksi noin sata hyllymetriä. Yhden hyllymetrin
skannaus maksaa minimissään 1000 euroa (voi maksaa jopa 4000
euroa / hyllymetri). Eli koko paperiarkiston järjestelmällinen
skannaus ja siirto sähköiseen arkistoon on kallis työ eikä se tällä
hetkellä ole mahdollista.
Savonlinnan rakennusvalvonta on ottanut käyttöön sähköisen
luvanhaku- ja arkistointipalvelun, Lupapisteen, syyskuussa 2017.
Kaikki tämän jälkeen haetut luvat suunnitelmineen (arkkitehti-,
rakenne- ja LVI-suunnitelmat) ovat sähköisessä muodossa ja
arkistoitu sähköisesti Lupapisteeseen. Resurssien mukaan on
pyritty skannaamaan sähköiseen arkistoon kaikki kiinteistön vanhat
paperiluvat pääpiirustuksineen uutta lupaa haettaessa.
Rakennusvalvonnalla ei tällä hetkellä ole resursseja rakennekuvien
skannaukseen.
Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että edellä olevan
perusteella asia on aloitteena loppuun käsitelty."
Pisteytysjärjestelmä luottamushenkilöpaikkojen jakoon
Jouni Koskela, 17.12.2019
"Pisteytysjärjestelmä on puolueiden kunnallisjärjestöjen välisesti
sovittava järjestely, johon kaupungilla ei ole mahdollisuutta
puuttua."
(Valmistelu: hallintojohtaja-kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh
044-4174041)
Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee
vuoden 2018 valtuustoaloitteita koskevat selvitykset tiedoksi ja
toteaa niitä koskevat asiat loppuun käsitellyiksi lukuunottamatta
keskeneräisiä käsittelyssä olevia aloitteita. Keskeneräisten
aloitteiden osalta asiat valmistellaan siten, että kaupunginvaltuusto
käsittelee ne kesäkuun 2019 kokouksessa.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kaupunginvaltuusto

KV § 17
Kaupunginhallituksen esitys:
Kaupunginvaltuusto merkitsee vuoden 2018 valtuustoaloitteita
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koskevat selvitykset tiedoksi ja toteaa niitä koskevat asiat loppuun
käsitellyiksi lukuunottamatta keskeneräisiä käsittelyssä olevia
aloitteita. Keskeneräisten aloitteiden osalta asiat valmistellaan
siten, että kaupunginvaltuusto käsittelee ne kesäkuun 2019
kokouksessa.
Päätös:
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Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 117
§ 18

18.03.2019
25.03.2019

Kuntalaisaloitteet vuodelta 2018
126/46.463/2018, 134/54.542/2018, 136/53.531/2018, 142/54.542/2018, 168/61.612/2018,
171/45.450/2018, 207/52.522/2018, 594/54.540/2018, 563/53.531/2018, 538/04.042/2018,
512/04.042/2018, 449/53.531/2018, 383/54.542/2018, 255/53.531/2018, 232/58.582/2018
KH § 117
Selostus:

Kuntalain 5 luvun 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä
kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita
kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on
ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.
Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen
toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta
suoritetut toimenpiteet.
Hallintosäännön 84 §:n mukaan kaupunginhallituksen on vuosittain
maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen
toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kunnan toimintaa
koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä.
Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
Kaupunginhallituksen ja lautakunnan tehtäväalueella tehdyistä
aloitteista on vastaavasti esitettävä tiedot kaupunginhallitukselle ja
asianomaiselle lautakunnalle niiden päättämällä tavalla.
Aloitteen tekijälle on ilmoitettava kuukauden kuluessa aloitteen
tekemisestä sen arvioitu käsittelyaika ja keneltä saa lisätietoja
aloitteen käsittelystä.
Vuonna 2018 on saapunut 15 kuntalaisaloitetta, joissa on on ollut
lähettäjän yhtestiedot.
Kirjaamo on lähettänyt saapuneet aloitteet suoraan aloitteen
sisällöstä vastaavalle toimialalle/viranhaltijalle.
Yhteenveto kuntalaisaloitteista ja niiden johdosta tehdyistä
toimenpiteistä vuodelta 2018 on esityslistaliitteenä A.
(valmistelu: hallintopäällikkö Seija Hytönen puh: 044 417 4044)

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee
vuoden 2018 kuntalaisaloitteita koskevan selvityksen tiedoksi ja
toteaa käsitellyt kuntalaisaloitteet loppuun käsitellyiksi.
Keskeneräisten aloitteiden osalta asiat valmistellaan siten, että
kaupunginvaltuusto käsittelee ne kesäkuun 2019 kokouksessa.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajat:

Esitys hyväksyttiin.
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Toimenpiteet:

Kaupunginvaltuusto

KV § 18
Selostus:

Yhteenveto kuntalaisaloitteista ja niiden johdosta tehdyistä
toimenpiteistä vuodelta 2018 on pöytäkirjaliitteenä A.

Kaupunginhallituksen esitys:
Kaupunginvaltuusto merkitsee vuoden 2018 kuntalaisaloitteita
koskevan selvityksen tiedoksi ja toteaa käsitellyt kuntalaisaloitteet
loppuun käsitellyiksi. Keskeneräisten aloitteiden osalta asiat
valmistellaan siten, että kaupunginvaltuusto käsittelee ne kesäkuun
2019 kokouksessa.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Esitys hyväksyttiin.

SAVONLINNAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

1/2019

Kaupunginvaltuusto

25.03.2019

59

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 20
§ 19

21.01.2019
25.03.2019

Ossi Kososen ero Sosterin Kuntayhtymävaltuustosta
4/01.011/2019
KH § 20
Selostus:

Ossi Kosonen hakee eroa Sosterin kuntayhtymävaltuuston
jäsenyydestä henkilökohtaisiin syihin vedoten.
Kaupunginvaltuusto on 12.6.2017 § 81 kohdalla suorittanut
Sosterin kuntayhtymävaltuuston vaalin ja valinnut
kuntayhtymävaltuustoon:
Varsinainen jäsen

varajäsen

Sorjonen Heikki
Herttuainen Anne
Pennanen Erkki
Valjakka Markku
Helander Karoliina
Makkonen Aila
Strandén Tiina
Kosonen Ossi

Jantunen Mikko
Luukkainen Sirpa
Österlund Olli
Laukkanen Kari
Laamanen Heli
Suomalainen Ritva
Mustonen Merja
Kokkonen Tanja

18.9.2018 § 113 kaupunginvaltuusto on myöntänyt Heli Laamaselle
eron Sosterin kuntayhtymävaltuuston varajäsenyydestä ja valinnut
hänen tilalleen Saana Virkin.
(Valmistelu: hallintojohtaja-kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh
044-4174041)
Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus esitää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää
Ossi Kososelle eron Sosterin kuntayhtymävaltuustosta ja suorittaa
Sosterin kuntayhtymävaltuuston jäsenen vaalin.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kaupunginvaltuusto

KV § 19
Kaupunginhallituksen esitys:
Kaupunginvaltuusto myöntää Ossi Kososelle eron Sosterin
kuntayhtymävaltuustosta ja suorittaa Sosterin
Pöytäkirjantarkastajat:
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kuntayhtymävaltuuston jäsenen vaalin.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Kaupunginvaltuusto myönsi Ossi Kososelle eron Sosterin
kuntayhtymävaltuustosta ja valitsi hänen tilalleen Sosterin
kuntayhtymävaltuustoon Mikko Sairasen.
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Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 21
§ 20

21.01.2019
25.03.2019

Merja Immosen eropyyntö tarkastuslautakunnan jäsenyydestä
599/01.011/2018
KH § 21
Selostus:

Merja Immonen pyytää 18.12.2018 päivätyllä kirjeellään eroa
tarkastuslautakunnan jäsenyydestä. Eropyynnön mukaan hänen
kotikunta on muuttunut 31.12.2018.
Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen
on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on.
Hallintosäännön 1 osan 1 luvun 2 §:n mukaan
tarkastuslautakunnassa on yksitoista jäsentä. Kaupunginvaltuusto
valitsee jäsenet ja varajäsenet lautakuntiin. Kuntalain 33 §:n
mukaan jäseniksi valituista valitaan samassa vaalitoimituksessa
puheenjohtaja ja tarpeellinen määrä varapuheenjohtajia.
Hallintosäännön 8 luvun hallinnon ja talouden tarkastus 47 §:n
mukaan tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja sekä yhdeksän muuta jäsentä ja jokaisella
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.
Kaupunginhallitus ei voi määrätä edustajaansa
tarkastuslautakunnan kokouksiin.
Kuntalain 75§:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei
ole:
1) kunnanhallituksen jäsen;
2) apulaispormestari;
3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan,
pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain 28 §:n 2 ja 3
momentissa tarkoitettu läheinen;
4) kuntaan tai kunnan määräämisvallassa olevaan yhteisöön tai
säätiöön pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva; eikä
5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.
Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan toimielimessä tulee olla sekä naisia
että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta
johdu.
Kaupunginvaltuusto on 12.6.2017 § 78 kohdalla suorittanut
tarkastuslautakunnan vaalin ja valinnut tarkastuslautakuntaan
seuraavat jäsenet:

Pöytäkirjantarkastajat:
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Nousiainen Marja-Sisko
Jantunen Mikko
Immonen Merja
Markku Nousiainen pj.
Kiesiläinen Merja
Tiainen Lauri
Loikkanen Marjut
Ronkanen Teija
Hannonen Tapani
Condit Stephen
Valkonen Esa, vpj.

Luukkainen Sirpa
Kokkonen Jori
Laamanen Jari
Piepponen Maarit
Kurki-Norrena Ulla
Suokas Aila
Immonen Jouko
Koponen Arto
Repo Esko
Liefländer-Leskinen Luise
Haverinen Urpo

Kaupunginvaltuusto on myöntänyt Maarit Piepposelle eron
tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä 3.9.2018 § 69 ja valinnut
hänen tilalleen Oiva Penttisen.
Kaupunginvaltuusto on 17.12.2018 § 106 kohdalla myöntänyt Lauri
Tiaiselle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja valinnut hänen
tilalleen tarkastuslautakuntaan Timo Pulkkisen
(Valmistelu: hallintojohtaja-kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh
044-4174041)
Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää
Merja Immoselle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja
toimittaa tarkastuslautakunnan jäsenen vaalin.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kaupunginvaltuusto

KV § 20
Kaupunginhallituksen esitys:
Kaupunginvaltuusto myöntää Merja Immoselle eron
tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja toimittaa
tarkastuslautakunnan jäsenen vaalin.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Kaupunginvaltuusto myönsi Merja Immoselle eron
tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsi hänen tilalleen
tarkastuslautakuntaan Eeva Vuorisen.
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Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 22
§ 21

21.01.2019
25.03.2019

Merja Immosen eropyyntö teknisenlautakunnan varajäsenyydestä
599/01.011/2018
KH § 22
Selostus:

Merja Immonen pyytää 18.12.2018 päivätyllä kirjeellään eroa
teknisenlautakunnan varajäsenyydestä. Eropyynnön mukaan hänen
kotikunta on muuttunut 31.12.2018.
Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen
on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on.
Hallintosäännön 1 osan 1 luvun 2 §:n mukaan teknisessä
lautakunnassa on yksitoista jäsentä. Kaupunginvaltuusto valitsee
jäsenet ja varajäsenet lautakuntiin. Kuntalain 33 §:n mukaan
jäseniksi valituista valitaan samassa vaalitoimituksessa
puheenjohtaja ja tarpeellinen määrä varapuheenjohtajia.
Kuntalain 74 § kuuluu seuraavasti:
"Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin
Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen
valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva
henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella
toimivan kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön
palveluksessa; eikä
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä,
jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa
toimi-elimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
- -"
Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan toimielimessä tulee olla sekä naisia
että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta
johdu.
(Valmistelu: hallintojohtaja-kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh
044-4174041)

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää
Pöytäkirjantarkastajat:

SAVONLINNAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

1/2019

Kaupunginvaltuusto

25.03.2019

64

Merja Immoselle eron teknisen lautakunnan varajäsenyydestä ja
toimittaa teknisen lautakunnan varajäsenen vaalin.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kaupunginvaltuusto

KV § 21
Kaupunginhallituksen esitys:
Kaupunginvaltuusto myöntää Merja Immoselle eron teknisen
lautakunnan varajäsenyydestä ja toimittaa teknisen lautakunnan
varajäsenen vaalin.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Kaupunginvaltuusto myönsi Merja Immoselle eron teknisen
lautakunnan varajäsenyydestä ja valitsi hänen tilalleen teknisen
lautakunnan varajäseneksi Satu Jalvanti-Hannikaisen.
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Kaupunginvaltuusto

§ 22

25.03.2019

Lauri Kososen valtuustoaloite luvallisista graffitiseinistä
160/44.442/2019
KV § 22
Selostus:

Hallintosäännön 2 osan Valtuusto 2. luvun 5 § mukaan
kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on
valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita
kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevista asioista.
Aloite annetaan puheenjohtajalle.
Valtuutettu Lauri Kosonen luki ja jätti puheenjohtajalle seuraavan
sisältöisen 22 valtuutetun allekirjoittaman aloitteen:
" Suomesta löytyy monia kuntia joista löytyy luvallisia graffitiseiniä.
Esimerkiksi Helsinki, Turku ja Rovaniemi ovat tällaisia kaupunkeja.
Mutta Savonlinnassa asia on toisin. Vaikka täällä onkin useita
hienoja graffiteja jopa ihan kivenheiton päässä
kaupungintalostamme, täältä ei tällä hetkellä löydy yhtään seinää
johon saisi luvan kanssa käydä maalaamassa graffiteja muiden
kaupunkien tapaan.
Kaupunkimme strategiaan on kirjattu että kaupunkimme lisää
asukkaidemme viihtyvyyttä ja kehittää virkistysmahdollisuuksia ja
kulttuuripalveluita. Strategiassamme on myös maininta katukuvan
virkistämisestä erilaisin taiteellisin keinoin kansalaisaktiivisuutta
hyödyntäen. Luvallinen graffitiseinä olisi yksi tapa toteuttaa
kaupunkistrategiaamme. Se ei myöskään maksaisi paljoa, onhan
kaupungissamme jo valmiiksi seiniä vaikka muille jaettavaksi.
Graffitiseinä tarjoaisi myös taidelukiomme oppilaille uuden tavan
tutustua maalaustaiteeseen. Tiedä vaikka seuraava Banksy tai
EGS olisi lähtöisin Savonlinnasta.
Käytännössä luvallinen graffitiseinä voi tarkoittaa esimerkiksi
Wanhan aseman ja kaupunginkirjastomme välissä olevalle
joutomaalle varta vasten rakennettavaa seinää, tai jo jonkun
olemassaolevan seinän antamista tähän käyttöön, esimerkiksi
purettavista rakennuksistamme tai muista tarkoitukseen
soveltuvista kiinteistöistä tai vastaavista rakennuksista.
Esitämmekin, että kaupunki edistäisi graffitiharrastusta
Savonlinnassa osoittamalla yhden tai useamman luvallisen paikan
tätä tarkoitusta varten.
Savonlinnassa 25.3.2019"

Päätös:
Pöytäkirjantarkastajat:

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle
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valmisteltavaksi.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Kaupunginvaltuusto

§ 23

25.03.2019

Lauri Kososen valtuustoaloite Kellarpellon liikenneturvallisuuden parantamisesta
161/53.539/2019
KV § 23
Selostus:

Hallintosäännön 2 osan Valtuusto 2. luvun 5 § mukaan
kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on
valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita
kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevista asioista.
Aloite annetaan puheenjohtajalle.
Valtuutettu Lauri Kosonen luki ja jätti puheenjohtajalle seuraavan
sisältöisen 12 valtuutetun allekirjoittaman aloitteen:
"Jos on koskaan kulkenut Kellarpellon suunnassa, auton, jalan tai
pyöräillen, on varmasti tullut huomanneeksi kuinka paljon
vaaranpaikkoja voi yhdelle suoralle tielle mahtua. Esimerkiksi
matkalla Kellarpellon koululta Savonlinnan ABC:lle jalan tai pyörän
kulkeva henkilö joutuu ylittämään ajoradan kahdesti alueella, jossa
on voimassa 50 kilometrin nopeusrajoitus. On selvää, että tämä
muodostaa riskin kaikille reitillä kulkeville, riippumatta siitä millä on
liikenteessä.
Harjuntien kohdalla Aholahdentie nousee niin paljon että ajorataa
jalan tai pyörällä ylittävän ei ole helppo havainnoida liikennettä
pitkälle kaupungin suuntaan. Sama näköhaitta koskee myös
kaupungin suunnalta tulevaa autoilijaa.
Everlahdentien ja Aholahdentien risteys on toinen vaaranpaikka,
jossa autoilijat hyvin usein ajavat suoraan kolmion ohi pyörätien
jatkeen päälle, vaarantaen ajorataa ylittävät tielläliikkujat heikon
näkyvyyden takia.
Liikennesääntöjen noudattaminen ja oikeassa oleminen ei
henkilövahinkojen sattuessa paljoa lohduta heikompaa osapuolta.
Esitämmekin, että Aholahdentielle tehtäisiin Harjunrinteeltä lähtien
aina Katiskatielle saakka yhdistetty kävely- ja pyörätie myös
Aholahdentien eteläpuolelle. Tämän lisäksi kiinnitettäisiin huomiota
näkyvyyden parantamiseen niin Everlahdentien, kuin Harjunrinteen
risteyksissä.
Savonlinnassa 25.3.2019"

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle
valmisteltavaksi.
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VALITUSOSOITUS
Kaupunginvaltuusto 25.3.2019
VALITUSOIKEUS JA VALITUSPERUSTEET
Tämän pöytäkirjan päätöksiin on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta
jokainen sillä perusteella, että päätös loukkaa hänen oikeuttaan. Kunnan
jäsenellä on oikeus hakea muutosta myös sillä perusteella, että päätös on
syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai menee kaupunginvaltuuston toimivaltaa
ulommaksi tai päätös on muuten lainvastainen.
VALITUSAIKA
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi.
Asiaosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana
aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Maankäyttö- ja
rakennuslain 188 §:n 6 momentin mukaan kuitenkin kaavan tai
rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon silloin, kun päätös on kuntalain
63 § (365/1995) mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville.
VALITUSVIRANOMAINEN JA VALITUKSEN TOIMITTAMINEN
Valitusviranomainen on Itä-Suomen hallinto-oikeus.
Postiosoite:
Käyntiosoite:
Faksi:
Puhelin:
Sähköposti:

PL 1744, 70101 KUOPIO
Minna Canthin katu 64, 70100 KUOPIO
029 56 42501
029 56 42500 (vaihde)
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyys- tai vapunpäivä,
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa
valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen
valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös
telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä
Pöytäkirjantarkastajat:
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ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on
viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.
VALITUSKIRJELMÄ
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksenlaatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja
kotikunta.
Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
VALITUKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on
250 euroa (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 /1455). Mikäli hallinto-oikeus
muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä
myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta.
Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
VALITUSKIELTO
Pöytäkirjan pykälien 1-5, 13, 17, 18, 22, 23
Kuntalain 91 § (365/1995), (kuntalaki 136 §, 410/2015, voimaantulo 1.6.2017)
mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
tehdä kunnallisvalitusta. Kunnallisvalitus voidaan tehdä vain viranomaisen asiaa
koskevasta lopullisesta päätöksestä.
Pöytäkirja on ollut yleisön nähtävänä hallinto-osastolla/kansliapalvelut 28.3.2019
klo 13.00-16.00, ja julkaistu yleisessä tietoverkossa
www.savonlinna.fi/paatoikenteko 28.3.2019 todistaa
Seija Hytönen
hallintopäällikkö

Pöytäkirjantarkastajat:

