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Aika

10.06.2019 kello 16:00 - 18:31

Paikka

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Läsnä

Torikka Kirsi
Stenberg Eija
Puputti Seija
Backman Anja
Kosonen Lauri
Kristiansson Olli-Pekka
Kukkonen Juha
Metsälä Sanna
Piironen Eero
Silvennoinen Ari
Suomalainen Tuukka
Laine Janne
Hytönen Seija
Rasimus Aki
Mikkonen Anna-Kristiina
Härkönen Reima
Turunen Pekka
Koskela Jouni
Weander Janne
Oikari Jukka
Kutvonen Ritva

Käsitellyt asiat:

puheenjohtaja
I varapj.
II varapj.
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
esittelijä
pöytäkirjanpitäjä
hallintojohtaja-kaupung
inlakimies
kvn puheenjohtaja
kvn I vpj
kvn II vpj
kvn III vpj
elinkeinojohtaja
§ 241 klo 16.00 16.35
kiinteistöjohtaja
§ 241 klo 16.35 17.00
toimitilainsinööri
§ 241 klo 16.35 17.00

§§ 237 - 259

Allekirjoitukset:
Kirsi Torikka
Eija Stenberg
puheenjohtaja
puheenjohtaja § 245
§ 237-244 ja 246-256,
§ 257 toimielinten pöytäkirjojen osalta,
§ 258-259
Seija Puputti
puheenjohtaja § 257
viranhaltijapäätösten osalta

Seija Hytönen
pöytäkirjanpitäjä

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi,
Pöytäkirjantarkastajat:
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Savonlinnassa 10.6.2019
Lauri Kosonen

Olli-Pekka Kristiansson
§ 237-256 ja 258-259

Sanna Metsälä
§ 257
Pöytäkirja on tarkastettu ja pidetty yleisesti nähtävänä siitä edeltäpäin ilmoitettuna virastoaikana, julkaistu yleisessä tietoverkossa
www.savonlinna.fi/paatoksenteko 11.6.2019
Seija Hytönen

Pöytäkirjantarkastajat:
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Rakennus- ja ympäristölautakunnan vaali valtuustokaudelle
2017-2021
Savonlinnan Liiketaloudellisen Instituutin stipendirahaston sääntöjen
päivittäminen
Opetusneuvos Eino Kivisen stipendirahaston sääntöjen päivittäminen
Joel Lehtosen seura ry:n ja Sääminki-seuran esitykset
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Kaupunginhallitus

§ 237

10.06.2019

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
KH § 237

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Kaupunginhallitus

§ 238

10.06.2019

Pöytäkirjantarkastajat
KH § 238

Tarkastusvuorossa jäsenet Kosonen Lauri ja Kristiansson
Olli-Pekka, varalla Kukkonen Juha ja Metsälä Sanna.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kosonen Lauri ja Kristiansson
Olli-Pekka, varalle Kukkonen Juha ja Metsälä Sanna.
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Kaupunginhallitus

§ 239

10.06.2019

Pöytäkirjantarkastus
KH § 239
Selostus:

Pöytäkirja tarkastetaan sen valmistuttua heti kokouksen jälkeen ja
pidetään yleisesti nähtävänä Savonlinnan kaupungin
internet-sivuilla 11.6.2019 alkaen ja keskushallinnon kirjaamossa
11.6.2019 klo 9.00-15.00.

Päätös:

Pöytäkirja tarkastetaan sen valmistuttua heti kokouksen jälkeen ja
pidetään yleisesti nähtävänä Savonlinnan kaupungin
internet-sivuilla 11.6.2019 alkaen ja keskushallinnon kirjaamossa
11.6.2019 klo 9.00-15.00.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Kaupunginhallitus

§ 240

10.06.2019

Asioiden käsittelyjärjestys
KH § 240
Selostus:

Savonlinnan kaupungin hallintosäännön 5 luku 17 §:n (kokouksen
pitäminen) mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa
järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa
käsiteltäväkseen sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu
kokouskutsussa.

Päätös:

Asialistalle lisätään ensimmäiseksi asiaksi Savonlinnan kaupungin
edunvalvonta-asia, muutoin asiat käsitellään esityslistan
mukaisessa järjestyksessä.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus

§ 181
§ 186
§ 201
§ 241

15.04.2019
29.04.2019
13.05.2019
10.06.2019

Savonlinnan kaupungin edunvalvonta v. 2019, edunvalvontamuistio
177/08.080/2019
KH § 181
Selostus:

Edunvalvontamuistio sisältää kaupungin edunvalvontaan ja
kehittämiseen liittyviä tavoitteita sekä toimenpiteitä.
Edunvalvontamuistiosta ylläpidetään laajaa versiota, josta
räätälöidään tilanteen mukaan kuhunkin käyttötarkoitukseen
luovutettava versio.
Edunvalvontamuistio on päivitetty vuodelle 2019, esityslistaliite A.
(valmistelu: Elinkeinojohtaja Janne Weander, p. 044 417 4008)

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus käy keskustelun edunvalvontamuistion
luonnoksesta, joka muodostaa pohjan kaupungin
edunvalvontatoiminnalle. Muistiosta tehdään tiivistelmiä ja
kohdennettuja muistioita, joissa priorisoidaan edunvalvonta- asioita
sen mukaan keitä tahoja tavataan.
Käsittely:

Elinkeinojohtaja Janne Weander oli kaupunginhallituksen
kuultavana.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

KH § 186
Selostus:

Edunvalvonta muistiota on päivitetty kaupunginhallituksessa
15.4.2019 käydyn keskustelun pohjalta.
Yksilöisty edunvalvontamuistio on jaettu kokousmateriaalina.
(valmistelu: Elinkeinojohtaja Janne Weander, p. 044 417 4008)

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus käy keskustelun Savonlinnan kaupungin
edunvalvonnasta.
Käsittely:

Pöytäkirjantarkastajat:

Tämän asian käsittely osalta kaupunginhallitus kuuli Sosterin
yhtymähallituksen pj. Pekka Nousiaista ja kuntayhtymäjohtaja Panu
Peitsaroa, maakuntahallituksen pj. Jarkko Wuorista, vas.
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valt.ryhmän pj. Esa Valkosta ja kansanedustaja Heli Järvistä sekä
elinkeinojohtaja Janne Weanderia.
Päätös:

Kaupunginhallitus kävi keskustelun Savonlinnan kaupungin
edunvalvonnasta.

KH § 201
Selostus:

Edunvalvonta muistiota on päivitetty kaupunginhallituksessa
29.4.2019 käydyn keskustelun pohjalta.
Yksilöisty edunvalvontamuistio on jaettu kokousmateriaalina.
(valmistelu: Elinkeinojohtaja Janne Weander, p. 044 417 4008)

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus käy keskustelun Savonlinnan kaupungin
edunvalvonnasta.
Käsittely:

Tämän asian käsittely osalta kaupunginhallitus kuuli Sosterin
yhtymähallituksen pj. Pekka Nousiaista, kuntayhtymäjohtaja Panu
Peitsaroa, hallintojohtaja Saara Pesosta ja sosiaalipalvelujen
tuolosaluejohtaja Jorma Hongistoa sekä vas. valt.ryhmän pj. Esa
Valkosta ja elinkeinojohtaja Janne Weanderia.

Päätös:

Kaupunginhallitus kävi keskustelun Savonlinnan kaupungin
edunvalvonnasta ja antoi elinkeinojohtajalle ohjeet
edunvalvontamuistion täydentämisestä.

Toimenpiteet:

Elinkeinojohtaja

KH § 241
Selostus:

Kaupunginjohtaja ja elinkeinojohtaja esittelivät päivitetyn
edunvalvontamuistion.
Elinkeinojohtaja ja kaupunginjohtaja esittelevät
edunvalvontamuistion luonnoksen kaupunginhallitukselle.

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginhallitukselle esitellyn
edunvalvontamuistion luonnoksen ja valtuuttaa kaupunginjohtajan
ja elinkeinojohtajan täydentämään muistion tekstin
kaupunginhallituksen ohjeistuksen mukaisesti.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

elinkeinojohtaja

Pöytäkirjantarkastajat:
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Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus
Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus

§ 97
§ 205
§ 108
§ 242

07.05.2019
13.05.2019
28.05.2019
10.06.2019

Punkaharjun koulun yläluokkien väistötilat
231/55.559/2019
TL § 97
Selostus:

Punkaharjun yläluokkien koulussa Palomäentiellä on todettu laaja
sisäilmaongelma. Korjaustoimenpiteistä huolimatta ongelmat ovat
jatkuneet. Osa toiminnasta on jo siirretty Punkaharjutalolle.
Sisäilmatyöryhmä on todennut, että oppilailla ja henkilökunnalla
tulee olla turvallinen ja terve työympäristö (Työturvallisuuslaki, 2
luku 8§). Väistötilojen tarve on olemassa, kunnes yläluokat siirtyvät
Kouluniementielle. Punkaharjun yhtenäiskoulun tulisi olla valmiina
vuonna 2022.
Toimitilapalvelut ja koulun henkilökunta ovat yhdessä tutustuneet
väistötilojen mahdollisuuksiin ja todenneet, että entiset tyhjillä
olevat lukion tilat sopisivat perusopetukseen. Taito- ja taideaineiden
tilat jäisivät vielä koulun tiloihin, mutta tiloissa joudutaan tekemään
myös korjaustoimenpiteitä.
Entisen lukion tilat tulee peruskorjata nykyisten määräysten
mukaisiksi. Rakennuksessa sijaitsevat jo päiväkodin peruskorjatut
tilat. Kustannusarvio korjauksista on 350.000 €. Toimitilapalvelun
talousarviossa ei ole varauduttu koulun väistötiloihin ja niistä
johtuviin kustannuksiin.
Toimitilapalvelut esittää investointimäärärahaa entisen
lukiorakennuksen korjauksiin 350.000 €. Toimitilapalvelulla ei ole
esittää katetta ko. investoinnille.
valmistelu: toimitilainsinööri Ritva Kutvonen, 044 417 4755

Teknisen johtajan esitys:
Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja
edelleen kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2019
investointiohjelmaan lisätään 350.000 € Punkaharjun yläluokkien
väistötilojen korjauksiin. Toimitilapalveluilla ei ole esittää katetta ko.
investoinnille.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kaupunginhallitus/kaupunginvaltuusto

Pöytäkirjantarkastajat:
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KH § 205
Selostus:

Teknisen lautakunnan esitys § 97.
Talousarvion investointiosan korjausvelkamäärärahaa ei voida
kohdentaa ko. kiinteistön peruskorjaukseen, koska
kaupunginhallitus/valtuusto siirsi kaupunginjohtajan esitykseen
sisältyneet koulujen peruskorjaushankkeet
korjausvelkamäärärahalla toteutettavaksi tarvittaessa. Punkaharjun
koulu ei sisältynyt vuoden 2019 peruskorjauskohteisiin.
Toimitilapalvelun antaman selvityksen perusteella on
todennäköistä, että tarvittavia peruskorjauksia on tulossa em.
määrärahalla peruskorjattaviksi sisällytettyihin koulukiinteistöihin.
Määrärahalle ei ole osoittaa katetta.
(valmistelu talousjohtaja Arja Petriläinen puh 044 417 4096)

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi 350 000 euron
suuruisen investointimäärärahalisäyksen vuoden 2019 talousarvion
investointiosaan hankkeelle nro 8682 Punkaharjun koulu.
Käsittely:

Kaupunginjohtaja muutti esitystään siten, että asia palautetaan
tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun esityksen.

Toimenpiteet

Tekninen lautakunta

TL § 108
Selostus:

Terveysviranomaisen lausunnon mukaisesti tilojen käyttäjien
oireilujen, havaintojen ja tehtyjen selvitysten perusteella
terveydensuojeluviranomainen ei suosittele Punkaharjun yläkoulun
niiden tilojen käyttöä, joissa on havaittu epäpuhtauslähteitä ja niistä
on ilmayhteys sisätiloihin (TsL 27 §). Terveysviranomaisen lausunto
on luettavissa luottamushenkilöiden extranetissa.
Muita väistötiloja ei ole käytettävissä.
valmistelu: toimitilainsinööri Ritva Kutvonen, 044 417 4755

Teknisen johtajan esitys:
Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2019 investointiohjelmaan
lisätään 350.000 euroa Punkaharjun yläluokkien väistötilojen
korjauksiin. Toimitilapalveluilla ei ole esittää katetta ko.
Pöytäkirjantarkastajat:
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investoinnille.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kaupunginhallitus/kaupunginvaltuusto

KH § 242
Selostus:

Teknisen lautakunnan 28.5.2019 § 108 selostus- ja päätösosan
mukaisesti.
Kiinteistöjohtaja ja toimitilainsinööri selostavat asiaa
kaupunginhallitukselle.
valmistelu: toimitilainsinööri Ritva Kutvonen, 044 417 4755

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2019
investointiohjelmaan lisätään 350.000 euroa Punkaharjun
yläluokkien väistötilojen korjauksiin. Toimitilapalveluilla ei ole esittää
katetta ko. investoinnille.
Käsittely:

Kaupunginhallitus kuuli asiasta kiinteistöjohtajaa ja
toimitilainsinööriä.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirjantarkastajat:
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Kaupunginhallitus

§ 243

10.06.2019

Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö koskien kaupunginvaltuuston päätöstä
25.3.2019, § 15: Nätkin koulun koulumuoto syksystä 2019 alkaen
540/41.410/2018
KH § 243
Selostus:

* * * * * * * * * *on 24.4.2019 päivätyllä valituksella valittanut
Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Savonlinnan kaupunginvaltuuston
päätöksestä 25.3.2019 § 15. Valituksen mukaan päätös on
kumottava ja asia palautettava uudelleen valmisteltavaksi ja
päätöksen täytäntöönpano on kiellettävä siihen saakka, kunnes
valitus on hallinto-oikeudessa ratkaistu.
Valituksen mukaan päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
ja siksi myös lainvastainen, että asian valmistelu ja kuuleminen ovat
olleet puutteelista, taikka niitä ei monelta osin ole tehty lainkaan.
Itä-Suomen hallinto-oikeus on 26.4.2019 päivätyllä
lausuntopyynnöllä 009689/19/2299 pyytänyt lausuntoa
kaupunginhallitukselta.
Lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa 12.6.2019 saakka.
Lausuntopyyntö esityslistaliitteenä A
Savonlinnan kaupunki esittää lausuntonaan seuraavaa:
Savonlinnan kaupunki katsoo, että viitaten tämän lausunnon
liitteinä oleviin hallinto-oikeuden pyytämiin asiakirjoihin, Nätkin
koulumuotoa koskevan asian valmistelussa on suoritettu riittävät
kuntalaiskuulemiset.
(Valmistelu: hallintojohtaja-kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh
044-4174041)

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus päättää antaa asiassa selostusosan mukaisen
lausunnon.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Tiedoksi:

Itä-Suomen hallinto-oikeus

Pöytäkirjantarkastajat:
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Kaupunginhallitus

§ 244

10.06.2019

Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätökseen 15.4.2019 § 168
75/05.057/2019
KH § 244
Selostus:

* * * * * * * * on jättänyt oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen
päätöksestä 15.4.2019 § 168, yhteistoimintaneuvottelut.
Oikaisuvaatimus on esityslistaliitteenä A.
Kaupunginhallituksen päätökseen ei voi hakea muutosta kuntalain
136 §, koska se koskee valtuuston päätöksen 17.12.2018 § 109
vuoden 2019 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2022
täytäntöönpanoa. Kaupunginhallituksen päätöksellä on todettu
neuvottelujen tulos sekä päätetty käytettävissä olevista
toimenpiteistä sekä velvoitettu lautakunnat / viranhaltijat panemaan
päätöksen täytäntöön.
Kunnallisen viranhaltijalain 50 § mukaan oikaisuvaatimusaika
irtisanomista koskevasta päätöksestä alkaa kulua irtisanomisajan
päätyttyä ja päätökseen haetaan muutosta siten kuin kuntalaissa
oikaisuvaatimuksen tekemisestä ja kunnallisvalituksesta säädetään.
Edellä mainituilla perusteilla oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.
(Valmistelu: hallintojohtaja-kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh
044-4174041, henkilöstöpäällikkö Susanna Laine, puh. 044-417
4060)

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta
selostusosassa mainituilla perusteilla.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Tiedoksi:

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Pöytäkirjantarkastajat:
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Kaupunginhallitus

§ 245

10.06.2019

Kirsi Torikan ero rakennus- ja ympäristölautakunnasta
4/01.011/2019
KH § 245
Selostus:

Kaupunginvaltuusto on 20.5.2019 § 42 valinnut Kirsti Torikan
kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi ajalle 1.6.2019 - 31.5.2021.
Kirsi Torikka on 21.5.2019 saapuneella ilmoituksellaan
irtisanoutunut rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenyydestä.
Kuntalain 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota
pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka
valittava luottamushenkilö on.
(Valmistelu: hallintojohtaja-kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh
044-4174041)

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto myöntää Kirsi Torikalle eron rakennus- ja
ympäristölautakunnan jäsenyydestä.
Käsittely:

Kirsi Torikka poistui esteellisenä kokouksesta (HallL 28 § 1 m. 1 k)
tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Puheenjohtajana tämän asian käsittelyn aikana toimi
kaupunginhallituksen I vpj. Eija Stenberg.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet

Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirjantarkastajat:

SAVONLINNAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

14/2019

Kaupunginhallitus

10.06.2019

16

Kaupunginhallitus

§ 246

10.06.2019

Reima Härkösen ero rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenyydestä
4/01.011/2019
KH § 246
Selostus:

Kaupunginvaltuusto on 20.5.2019 § 41 valinnut Reima Härkösen
kaupunginvaltuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi ajalle
1.6.2019 - 31.5.2021.
Reima Härkönen on 6.6.2019 saapuneella ilmoituksellaan anonut
eroa rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenyydestä.
Kuntalain 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota
pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka
valittava luottamushenkilö on.
(Valmistelu: hallintojohtaja-kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh
044-4174041)

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto myöntää Reima Härköselle eron rakennus- ja
ympäristölautakunnan jäsenyydestä.
Käsittely:

Reima Härkönen poistui esteellisenä kokouksesta (HallL 28 § 1 m.
1 k) tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet

Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirjantarkastajat:

SAVONLINNAN KAUPUNKI
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Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus

§ 284
§ 77
§ 247

05.06.2017
12.06.2017
10.06.2019

Rakennus- ja ympäristölautakunnan vaali valtuustokaudelle 2017-2021
237/01.011/2017
KH § 284
Selostus:

Hallintosäännön 1 osan 1 luvun 2 §:n mukaan rakennus- ja
ympäristälautakunnassa 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: kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh 044-4174041)

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus tekee kaupunginvaltuustolle seuraavan
esityksen:
"Kaupunginvaltuusto valitsee rakennus- ja ympäristölautakuntaan
yksitoista jäsentä ja yksitoista henkilökohtaista varajäsentä
toimikaudeksi 2017-2021 sekä valitsee jäseniksi valituista
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan."
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Esitys hyväksyttiin.
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Toimenpiteet:

Kaupunginvaltuusto

KV § 77
Kaupunginhallituksen esitys:
Kaupunginvaltuusto valitsee rakennus- ja ympäristölautakuntaan
yksitoista jäsentä ja yksitoista henkilökohtaista varajäsentä
toimikaudeksi 2017-2021 sekä valitsee jäseniksi valituista
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Käsittely:

Valtuutettu Reima Härkönen esitti, että rakennus- ja
ympäristölautakuntaan valitaan
Varsinainen jäsen
varajäsen
Matilainen Jouni pj.
Herttuainen Anne
Härkönen Reima
Torikka Kirsi

Laurio Jukka
Tuorila Niina-Kaisa
Laitinen Timo
Käyhkö Anna-Mari

Valtuutettu Teemu Hirvonen esitti, että rakennus- ja
ympäristölautakuntaan valitaan
Varsinainen jäsen
varajäsen
Valjakka Markku
Kaasinen Tanja
Laukkanen Karoliina

Immonen Minna
Pöyhönen Eila
Penttinen Oiva

Valtuutettu Lea Sairanen esitti, että rakennus- ja
ympäristölautakuntaan valitaan
Varsinainen jäsen
varajäsen
Laitinen Pekka
Kosonen Ossi
Valtuutettu Heli Järvinen esitti, että rakennus- ja
ympäristölautakuntaan valitaan
Varsinainen jäsen
varajäsen
Hartonen Ville

Koukka Sari

Valtuutettu Jouni Koskela esitti, että rakennus- ja
ympäristölautakuntaan valitaan
Varsinainen jäsen
varajäsen
Hirvonen Liisa

Jaatila Kimmo

Valtuutettu Matti Lundenius esitti, että rakennus- ja
ympäristölautakuntaan valitaan
Varsinainen jäsen
varajäsen
Kosonen Seppo, vpj
Pöytäkirjantarkastajat:

Laitinen Pekka (PS)
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Päätös:

Puheenjohtaja totesi, että tehdyt esitykset hyväksyttiin
yksimielisesti.

KH § 247
Selostus:

Kaupunginvaltuuston tulee valita Kirsi Torikan tilalle jäsen
rakennus- ja ympäristölautakuntaan jäljellä olevaksi
valtuustokaudeksi.
(Valmistelu: hallintojohtaja-kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh
044-4174041)

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto valitsee Kirsi Torikan ja Reima Härkösen tilalle
jäsenet rakennus- ja ympäristölautakuntaan jäljellä olevaksi
valtuustokaudeksi.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet

Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirjantarkastajat:
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Kaupunginhallitus

§ 248

10.06.2019

Savonlinnan Liiketaloudellisen Instituutin stipendirahaston sääntöjen päivittäminen
243/03.035/2018
KH § 248
Selostus:

Savonlinnan kaupunginvaltuusto on 14.8.2000 § 79 päättänyt
muuttaa Savonlinnan Liiketaloudellisen Instituutin stipendirahaston
sääntöjä esityslistaliite A:n mukaisiksi.
Mikkelin ammattikorkeakoulun matkailun yksikkö ei tarjoa enää
opetusta Savonlinnassa ja siksi sääntöjä tulee muuttaa siten, että
Mikkelin ammattikorkeakoulun matkailuyksikkö poistetaan
säännöistä. Muilta osin säännöt ovat 14.8.2000 § 79 mukaiset.
(Valmistelu: kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh 044 417 4041,
talousjohtaja Arja Petriläinen puh: 044 417 4096)

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto muuttaa Savonlinnan Liiketaloudellisen
Instituutin stipendirahaston sääntöjä selostusosan mukaisesti,
esityslistaliite B.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirjantarkastajat:
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Kaupunginhallitus

§ 249

10.06.2019

Opetusneuvos Eino Kivisen stipendirahaston sääntöjen päivittäminen
243/03.035/2018
KH § 249
Selostus:

Savonlinnan kaupunginvaltuusto on 14.8.2000 § 78 päättänyt
muuttaa Opetusneuvos Eino Kivisen stipendirahaston sääntöjä
esityslistaliite A:n mukaisiksi.
Mikkelin ammattikorkeakoulun matkailun yksikkö ei tarjoa enää
opetusta Savonlinnassa ja siksi sääntöjä tulee muuttaa siten, että
Mikkelin ammattikorkeakoulun matkailuyksikkö poistetaan
säännöistä. Muilta osin säännöt ovat 14.8.2000 § 78 mukaiset.
(Valmistelu: kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh 044 417 4041,
talousjohtaja Arja Petriläinen puh: 044 417 4096)

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto muuttaa Opetusneuvos Eino Kivisen
stipendirahaston sääntöjä selostusosan mukaisesti, esityslistaliite
B.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet

Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirjantarkastajat:
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Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus

§ 110
§ 250

28.05.2019
10.06.2019

Joel Lehtosen seura ry:n ja Sääminki-seuran esitykset Savolaistalosta
42/44.449/2019
TL § 110
Selostus:

Kaupunginvaltuusto on 26.9.2011 § 81 hyväksynyt liitteenä D
olevan lahjakirjan. Lahjakirjalla kaupunki luovutti Joel Lehtosen
seura ry:lle Inhanmaa-nimisellä tilalla RN:o 4:26 sijaitsevat
Putkinotkon rakennukset ja sähköliittymän: Huvila (rakennusvuosi
1890-luvulla), Aitta, Sauna (siirretty Haukiniemestä Lehtosen
syntymäkodista), Riihi ja alueelle siirretty Savolaistalo. Lahjakirjan
mukaan Joel Lehtosen seura ry ei saa luovuttaa kaupungilta
lahjakirjalla saamaansa omaisuutta kolmannelle osapuolelle ilman
kaupungin suostumusta.
Joel Lehtosen seura ry on ilmoittanut, että heidän lahjoituksella
saamansa Savolaistalo on heille tarpeeton ja he haluavat luovuttaa
sen edelleen Sääminki-seura ry:lle.
Sääminki-seura ry on ehdottanut, että kaupunki korjaa
työllisyystöinä rakennuksen tai vaihtoehtoisesti rakennus puretaan
ja kootaan uudelleen johonkin toiseen paikkaan.
Kaupungin lahjoittaessa Inhanmaa-nimisellä tilalla RN:o 4:26
sijaitsevat Putkinotkon rakennukset ja Savolaistalon, oli
Savolaistalon katto jo vaurioitunut. Lahjoituksen vastaanottaja tiesi
rakennusten kunnostustarpeen.
Tekninen toimi joutuu määrärahojensa puitteissa keskittymään
käytössä olevan palveluverkon kunnossapitoon. Toimiala on
joutunut jatkuvasti hakemaan lisämäärärahoja selvitäkseen edes
välttämättömistä korjauksista, jotta palvelutuotannossa käytettävät
rakennukset saadaan pidettyä käyttökunnossa. Toimialalla ei ole
mahdollisuutta suunnata kaupungin voimavaroja kohteisiin, joita
kaupunki ei omista tai joita ei käytetä kaupungin
palvelutuotannossa. Esimerkkinä kaupungin tilanteesta on
kuntaliitoksen yhteydessä kaupungin haltuun siirtynyt suojeltu
rakennus Putikossa, joka jouduttiin turvallisuussyistä purkamaan
kunnostusmäärärahojen puutteen vuoksi. Työllisyystoiminnan
palkkatuen omarahoitusosuus ja tarvikerahat tulevat suoraan
kaupungin omana rahoituksena eikä niihin saada valtionosuuksia.
Lahjakirjan mukaan kaupungilla ei ole velvollisuutta ottaa lahjoitusta
tai osaa siitä takaisin ellei yhdistyksen toiminta kokonaisuudessaan
lakkaa.
valmistelu: tekninen johtaja Kari Tikkanen, 044 417 4600

Pöytäkirjantarkastajat:
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Teknisen johtajan esitys:
Tekninen lautakunta puoltaa omalta osaltaan sitä, että Joel
Lehtosen seura ry saa luovuttaa Savolaistalon valitsemalleen
kolmannelle osapuolelle tai muulla tavoin menetellä rakennuksen
suhteen parhaaksi katsomallaan tavalla. Lautakunta lähettää asian
edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston
vahvistettavaksi.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kaupunginhallitus/kaupunginvaltuusto

KH § 250
Selostus:

Teknisen lautakunnan 28.5.2019 § 110 selostus- ja päätösosan
mukaisesti.
valmistelu: tekninen johtaja Kari Tikkanen, 044 417 4600

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupuginvaltuusto päättää, että Joel
Lehtosen seura ry saa luovuttaa Savolaistalon valitsemalleen
kolmannelle osapuolelle tai muulla tavoin menetellä rakennuksen
suhteen parhaaksi katsomallaan tavalla.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirjantarkastajat:
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Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus

§ 106
§ 251

28.05.2019
10.06.2019

Oravin-Joutenveden osayleiskaavan muutos kiinteistöillä Laamankallio 740-502-15-49
ja Laamasaari 740-502-15-29
56/51.511/2019
TL § 106
Selostus:

Oravin-Joutenveden osayleiskaavan muutos kiinteistöillä
Laamankallio 740-502-15-49 ja Laamasaari 740-502-15-29 on
käynnistetty kaavoituspäällikön päätöksellä 11.9.2018 § 19 ja
laadittu samalla maanomistajan kanssa kaavoitussopimus. Kaavan
laatijana on toiminut Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa.
Maanomistajan tavoitteena on muuttaa Oravin-Joutenveden
osayleiskaavaa siten, että Laamasaaren etelärannalta tilalta
740-502-15-49 poistetaan lomarakennuspaikka alueen jyrkkyydestä
johtuen. Alue muutetaan M-alueeksi (Maa- ja metsätalousvaltainen
alue). Rakennuspaikka siirretään saaren luoteisrannalle osalle
tilasta 740-502-15-29. Lomarakennuspaikan rakennusoikeus säilyy
voimassaolevan kaavan mukaisena.
Laamasaari kuuluu Natura-alueeseen ja alueella on merkintä maV
(Kulttuuriympäristön ja/tai maiseman vaalimisen kannalta
valtakunnallisesti merkittävä alue).
Kaavaluonnos asetettiin nähtäville kaavoituspäällikön päätöksellä
13.12.2018 § 29. Kaavan vireille tulosta ja kaavaluonnoksesta
kuulutettiin Itä-Savossa ja kaupungin ilmoitustaululla 11.1.2019.
Kaavaluonnos oli nähtävänä 11.1. - 11.2.2019 kaupungin
kotisivuilla ja kaavoituspalveluiden ilmoitustaululla. Luonnoksesta
saatiin rakennustarkastajan ja ympäristöpäällikön lausunnot, joilla
ei ollut huomautettavaa kaavamuutoksesta. Viranomaisneuvottelu
ELY-keskuksen kanssa korvaattiin sähköpostilla. Etelä-Savon
ELY-keskus toivoi tarkennettavan norpan pesäpaikkoihin
kohdistuvia vaikutuksia kaavaselostuksessa. Muita mielipiteitä
kaavaluonnoksesta ei jätetty.
Kaavaehdotus asetettiin nähtäville kaavoituspäällikön päätöksellä
21.3.2019 § 7. Kaavaehdotus oli nähtävänä 29.3. - 29.4.2019.
ELY-keskus ilmoitti, että heidän kaavaluonnoksesta antamansa
lausunto on otettu kaavamuutoksessa huomioon. Muita muistuksia
ei jätetty.

Yritysvaikutusten arviointi: Hankkeella ei ole yritysvaikutuksia.
Asiakirjat on luettavissa extranetissa, kokouksessa ja ennen
Pöytäkirjantarkastajat:
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kokousta kaavoituspalveluissa.
valmistelu: kaavoituspäällikkö Päivi Behm, 044 417 4655
Teknisen johtajan esitys:
Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle Oravin-Joutenveden osayleiskaavan
muutoksen hyväksymistä kiinteistöillä Laamankallio 740-502-15-49
ja Laamasaari 740-502-15-29.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Tiedoksi:

Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa
Kaavoituspalvelut
Kaupunginhallitus/kaupunginvaltuusto

Toimenpiteet:
KH § 251
Selostus:

Teknisen lautakunnan 28.5.2019 § 106 selostus- ja päätösosan
mukaisesti.
Esityslistaliite A: Kaavakartta 22.2.2019, Oravin-Joutenveden
osayleiskaavan muutos kiinteistöillä Laamankallio 740-502-15-49 ja
Laamasaari 740-502-15-29.
Esityslistaliite B: Kaavaselostus Oravin-Joutenveden
osayleiskaavan muutos kiinteistöillä Laamankallio 740-502-15-49 ja
Laamasaari 740-502-15-29.
(valmistelu: kaavoituspäällikkö Päivi Behm, 044 417 4655)

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy
esityslistaliitteiden A ja B mukaiset Oravin-Joutenveden
osayleiskaavan muutokset kiinteistöillä Laamankallio
740-502-15-49 ja Laamasaari 740-502-15-29.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirjantarkastajat:
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Kaupunginhallitus

§ 252

10.06.2019

Saaristotoimikunnan asettaminen kaupunginhallituksen toimikaudeksi
10.6.2019-31.5.2021
237/01.011/2017
KH § 252
Selostus:

Saariston kehityksen edistämisestä annetun lain 11 §:n mukaan
kunnan on järjestettävä saaristoasioiden hallinto niin, että laissa
kunnalle määrätyt tehtävät tulevat asianmukaisesti hoidetuiksi.
Savonlinnan kaupungin hallintosäännön 2 §:n mukaan kaupungin
toimielinorganisaatioon kuuluu viisijäseninen saaristotoimikunta.
Hallintosäännön 2 §:n 5. kohdan mukaan kaupunginhallitus valitsee
jäsenet toimikuntiin, neuvostoihin ja neuvottelukuntiin.
Hallintosäännön 8 §:n mukaan kaupunginhallituksen asettaman
saaristotoimikunnan tehtävistä ja kokoonpanosta on säädetty
saariston kehityksen edistämisestä annetussa laissa (494/1981).
Saaristotoimikunnan tehtävänä on lisäksi tehdä
kaupunginhallitukselle esityksiä ja aloitteita saariston kehityksen
edistämisestä annetun lain kukaan kaupungille kuuluvista asioista
sekä valmistella kuntasuunnitelmaan kuuluvat saariston
kehittämistoimenpiteet.
Saaristotoimikunnan kokouksessa asiat ratkaistaan
elinkeinojohtajan esittelystä. Hänen ollessa poissa esittelijänä toimii
kaavoituspäällikkö.
(valmistelu: hallintopäällikkö Seija Hytönen puh: 044 417 4044)

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus valitsee saaristotoimikuntaan puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan ja kolme jäsentä toimikaudeksi
10.6.2019-31.5.2021.
Käsittely:
Kaupunginjohtaja muutti esityksen kuulumaan siten, että asia
siirretään käsiteltäväksi seuraavaan kaupunginhallituksen
kokoukseen.
Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun esityksen.

Tiedoksi:

Valitut
Elinkeinojohtaja
Kaavoituspäällikkö
Luottamushenkilökortisto

Pöytäkirjantarkastajat:
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Kaupunginhallitus

§ 253

10.06.2019

Elinkeinojaoston nimeäminen kaupunginhallituksen toimikaudeksi
10.6.2019-31.5.2021
237/01.011/2017
KH § 253
Selostus:

Kaupunginvaltuusto valitsi 21.5.2019 kaupunginhallituksen
toimikaudelle 1.6.2019 - 31.5.2021
Savonlinnan kaupungin hallintosäännön 2 luvun 2 §:n mukaan
toimielinorganisaatioon kuuluu elinkeinojaosto, jossa on enintään 7
jäsentä.
Hallintosäännön 3 luvun 3 §:n mukaan 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.
Elinkeinojaosto päättää Savonlinnan Hankekehitysyhtiö Oy:n
hankkeiden hyväksymisestä ja omarahoitusosuuksista,
osallistumisesta hankkeisiin talousarviossa päätettyjen
määrärahojen puitteissa sekä vastuualueensa avustuksista
Elinkeinojaosto käsittelee elinkeinotoimea ja sen kehittämistä
koskevia asioita.
Elinkeinojaoston esittelijänä toimii kaupunginjohtaja.
Kaupunginhallituksen 18.12.2017 § 639 , 28.3.2018 § 122,
7.5.2018 § 184 , 22.8.2018 § 288 ja 29.10.2018 § 358, 21.3.2019 §
151 ja 8.5.2019 § 214 päätösten mukaisesti elinkeinojaoston
kokoonpano on:
Varsinainen jäsen
Varajäsen
Olli Österlund pj.
Mielikäinen Esko
Backman Anja I vpj.
Stenberg Eija
Ora Ari II vpj.
Turunen Pekka
Mikkonen Anna-Kristiina
Kristiansson Olli-Pekka
Tynkkynen Jonne
Luukkanen Harri
Okabe-Silvasti Chieko
Nyrhinen Sari
Lindh Kaj
Lähdeaho-Kero Ruth
(valmistelu: hallintopäällikkö Seija Hytönen puh: 044 417 4044)

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus valitsee toimikaudekseen 10.6.2019-31.5.2021
elinkeinojaoston puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä
muut jäsenet ja varajäsenet.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Päätös:

Kaupunginhallitus valitsi elinkeinojaostoon kaupunginhallituksen
toimikaudeksi:
Varsinainen jäsen
Varajäsen
Olli Österlund pj.
Mielikäinen Esko
Backman Anja I vpj.
Stenberg Eija
Ora Ari II vpj.
Turunen Pekka
Mikkonen Anna-Kristiina
Kristiansson Olli-Pekka
Tynkkynen Jonne
Luukkanen Harri
Okabe-Silvasti Chieko
Nyrhinen Sari
Lindh Kaj
Lähdeaho-Kero Ruth

Tiedoksi:

Valitut
Elinkeinojaosto
Luottamushenkilökortisto

Pöytäkirjantarkastajat:
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Kaupunginhallitus

§ 254

10.06.2019

Valmistelutyöryhmän nimeäminen kaupungin yhtiöiden hallitusten jäsenten valintaa
varten
197/01.015/2017
KH § 254
Selostus:

Savonlinnan kaupungin voimassa olevan konserniohjeen mukaan
kaupunginhallitus nimeää edustajat konserniyhteisöjen
yhtiökokouksiin tai vastaaviin kokouksiin sekä antaa toimintaohjeet
yhtiökokouksessa tai vastaavassa toimielimessä kaupunkia
edustaville henkilöille koskien yhteisön hallituksen tai vastaavan
toimielimen jäsenten valintaa. Konserniin kuuluvien osakeyhtiöiden
hallituksen jäsenillä tulee olla riittävä liiketaloudellinen ja
konserniyhtiön toimialueen tuntemus. Merkittävimpien konserniin
kuuluvien osakeyhtiöiden hallituksissa tulee olla konsernijohdon
edustus.
Kaupunginhallituksen tulee päättää yhtiökokousedustajista sekä
antaa ohjeet hallituksen jäsenten valinnasta.
Kaupunginhallitus on toimikaudellaan 2017-2019 päättänyt
yhtiökokousedustajista.
Kuntalain 47 §:n mukaan hallituksen kokoonpanossa on otettava
huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja
liiketoiminnan tuntemus. Hallituksen valinnassa on kiinnitettävä
huomiota myös hallituksen jäsenten riippumattomuuteen ja
mahdollisten eturistiriitojen vaikutukseen yhteisön hallituksen
toimintaan
(valmistelu: hallintopäällikkö Seija Hytönen puh: 044 417 4044)

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus nimeää työryhmän valmistelemaan yhtiöiden
hallitusten valintaa. Kaupunginhallitus nimeää työryhmään neljä
jäsentä ja kaupunginjohtajan. Työryhmän pöytäkirjanpitäjäksi
nimetään hallintopäällikkö.
Päätös:

Kaupunginhallitus nimesi valmistelutyöryhmään Kirsi Torikan, Ari
Oran, Eija Stenbergin ja Merja Mustosen
sekä kaupunginjohtajan ja pöytäkirjanpitäjäksi hallintopäällikön.

Toimenpiteet:
Tiedoksi:

Hallintopäällikkö
Valitut
Luottamushenkilökortisto
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Kaupunginhallitus

§ 255

10.06.2019

Valtuustoaloitteet vuodelta 2018
KH § 255
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.
Kaupunginvaltuuston on päättänyt 25.3.2018 § 17 kohdalla, että
kaupunginvaltuusto 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.
Vuoden 2018 aikana 21 tehdystä valtuustoaloitteesta 5 aloitetta on
jäänyt käsittelemättä 25.3.2019 § 17 kohdalla:
Kääntyvä ponttoonisilta Olavinlinnasta Kyrönniemeen
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 4.6.2018
Tekninen lautakunta on käsitellyt asiaa 26.2.2019 § 47 ja 7.5.201
§ 91:
"Kääntyvä ponttoonisilta ei yksistään ratkaise Kyrönniemen
matkailumahdollisuuksien kehittämistä vaan samassa
hankekokonaisuudessa tulisi selvittää myös Kyrönniemen alueen
kevyenliikenteen/jalankulun muuhun infraan littyvät ratkaisut. Ensin
tulisi miettiä kulkuyhteydet Kyrönniemen kallioalueelta tulevalle
ponttoonisillalle ennen kuin ylipäätään voidaan alkaa miettimään
siltaratkaisua Kyrönniemen ja Olavinlinnan välille
Aloitteessa mainittu hanke ei ole myöskään pelkästään teknisen
toimialan ratkaistavissa, vaan vaatii mm.
museoviraston lausunnon. Lausuntopyyntö on lähetetty
museovirastoon 30.1.2019, mutta asiasta ei ole saatu
museoviraston lausuntoa.
Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle/kaupunginvaltuustolle,
että ponttoonisiltaa ei rakenneta."
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Liikenneturvallisuuden parantaminen koulujen läheisyydessä
Seppo Kosonen, 3.9.2018
Tekninen lautakunta on käsitellyt asian 7.5.2019 § 90 ja päättänyt:
"Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle/kaupunginvaltuustolle,
että valtuustoaloitteessa esitettyihin liikenneturvallisuutta
parantaviin toimenpiteisiin koulujen läheisyydessä on osittain jo
vuoden 2019 alkupuolella ryhdytty ja niitä jatketaan
liikenneturvallisuuteen kohdennettujen määrärahojen puitteissa."
Koulukuljetusten kehittäminen
Lea Sairanen, 3.9.2018
Sivistyslautakunta on käsitellyt asian 28.3.2019 § 50 ja antanut
esityslistaliitteenä A olevan selvityksen tehtyyn aloitteeseen.
Koirapuisto
Lauri Kosonen, 12.11.2018
Tekninen lautakunta on käsitellyt asian 9.4.2019 § 76:
Kunnallistekniset palvelut ovat toteuttaneet koirapuistoa koskevan
kyselyn 7.-28.2.2019 kaupungin kotisivujen ja Facebookin kautta
Kyselyssä vastaajat saivat ehdottaa mikä olisi ensisijainen ja mikä
toissijainen sijaintipaikka uudelle koirapuistolle. Kyselykaavakkeissa
oli lueteltuna Savonlinnan taajamat sekä Punkaharjun, Kerimäen ja
Savonrannan kaupunginosat, joista vastaajat saivat valita. Lisäksi
kaavakkeessa oli tila sanallisille kommenteille.
"Lautakunta päättää, että kyselyn pohjalta laaditaan suunnitelma
koirapuistoista, joka tuodaan lautakunnalle hyväksyttäväksi.
Suunnitelmaa toteutetaan vuosittaisten määrärahojen puitteissa.
Nälkälinnanmäen vanhan kirjaston jatkokäyttö
Seppo Kosonen, 17.12.2018
Tekninen lautakunta on käsitellyt asian 26.2.2019 § 46 ja 9.4.2019
§ 75: " Tekninen lautakunta toteaa, että valtuustoaloitteessa
esitettyyn toimenpiteeseen ei ole tarkoituksenmukaista ryhtyä
seuraavin perustein:
Nälkälinnanmäen voimassa olevassa asemakaavassa alue on
varattu majoitus- ja matkailurakentamiseen (K-1), ei
urheilurakentamiseen, joten esitys on asemakaan vastainen sekä
edellyttäisi kaavoituspäätöstä kaupunginhallitukselta uuden kaavan
laatimiseksi.
Teknisellä toimialalla ei ole määrärahoja kunnostaa
kirjastorakennusta keilahalliksi, eikä määrärahaa keilahallin
käyttökuluihin, eikä määrärahaa aloitteessa esitettyihin näkötorniin
ja kahvilaan. Kustannusten ollessa korkeat, on epätodennäköistä,
että alueelle saataisiin myöskään kannattavaa yksityistä keilahallia.
Entiseen kirjaston pääsaliin ei mahdu monirataista keilahallia.
Nälkälinnanmäen asemakaavan lähtökohtana on ollut, että tontti ei
jää kaupungin omistukseen. Tontin hinnoittelusta on tehty päätös
teknisessä lautakunnassa 18.5.2017 § 80. Tonttia ei ole vielä
laitettu myyntiin. Koska ei ole vielä todennettu, että tontti ei menisi
Pöytäkirjantarkastajat:
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kaupaksi kaavan mukaisessa majoitus- ja matkailukäytössä, on
ennenaikaista pohtia alueen kehittämistä muuhun maankäyttöön."
(valmistelu: hallintopäällikkö Seija Hytönen puh: 044 417 4044)
Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee
vuoden 2018 valtuustoaloitteita koskevat selvitykset tiedoksi ja
toteaa niitä koskevat asiat loppuun käsitellyiksi.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirjantarkastajat:
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Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus

§ 117
§ 18
§ 256

18.03.2019
25.03.2019
10.06.2019

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.
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Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

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:

Esitys hyväksyttiin.

KH § 256
Selostus:

Kaupunginvaltuuston on päättänyt 25.3.2018 § 18 kohdalla, että
kaupunginvaltuusto 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.
Kaupunginvaltuuston 25.3.2019 kokouksessa käsitellyistä vuoden
2018 aikana tehdyistä aloitteista kaksi kuntalaisaloitetta on ollut
keskeneräisenä ja käsittelemättä.
Kuntalaisaloite: Savonlinna,neljän vuodenajan matkailukaupunki:
Elinkeinojohtaja on antanut aloitteeseen esityslistaliitteen B
mukaisen vastauksen, jossa toimenpide-ehdotuksena on, että
Savonlinnan elinkeinopalvelut kutsuu koolle yritykset ja
sidosryhmät, joilla on intressejä lähteä yhteistyöhön Savonlinnan
Seudun Matkailu Oy:n ja elinkeinopalvelujen kanssa
suunnitelmallisen yhteistyön aikaan saamiseksi ympärivuotisen
vapaa-ajan asumisen ja matkailun edistämiseksi.
Kuntalaisaloite: Kuntopolku Kerimäelle välille Matiniemi 23 Hälväntien ja Lakkimäentien risteys:
Vapaa-aikapäällikkö on antanut aloitteeseen seuraavan sisältöisen
vastauksen: "Olette tehneet kuntalaisaloitteen hiihtolatupohjan
välillä Matinniementie – Lakkimäentie kunnostettavaksi
kesäkäyttöön soveltuvaksi kuntoradaksi.
Kunnostettavan reitin pituus on n. 650 metriä ja reitti on paikoin
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hyvin märkää. Kunnostamisen yhteydessä reitin varteen tulisi tehdä
ojituksia ja reitin kantavuutta tulisi parantaa. Matkaa samaan
pisteeseen kiertäen terveysaseman kautta on n. 1,3 km, josta
puolet on kevyen liikenteen väylää. Uusi reitti lyhentäisi matkaa siis
n. 650 metriä, lisäksi oikoreitin käyttäjät rajoittuisivat
todennäköisesti vain Matinniemen asukkaisiin.
Talvikäytölle parannuksella ei juurikaan olisi merkitystä, koska
väylää käytetään silloin, kun latuja voidaan tehdä jäälle. Tällöin
myös kyseinen väli on jo jäätynyt.
Teemme kustannusarvion reitin parannuksesta ja arvioimme sitten,
onko taloudellisesti järkevää kunnostaa kyseistä reittiä edellä
kuvatulla tavalla.
Lisäksi kyseinen väli ei ole kaupungin maata, joten myös
maankäyttösopimus on tarkistettava."
Yhteenveto vuoden 2018 aikana tehdyistä kuntalaisaloitteista on
esityslistaliitteenä C.
(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.
Käsittely:

Esteellisinä kokouksesta poistui Reima Härkönen (HallL 28 § 1 m.
5 k).

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kaupunginvaltuusto
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Kaupunginhallitus

§ 257

10.06.2019

Lautakuntien pöytäkirjoja ja viranhaltijapäätöksiä
KH § 257
Selostus:

Toimielinten pöytäkirjat:
- sivistyslautakunta, 6.6.2019
- tekninen lautakunta, 28.5.2019
ovat kaupunginhallituksen mahdollista ottamista varten luettavissa
Savonlinnan kaupungin kotisivulla.
Raportti viranhaltijapäätöksistä ajalta 23.5.-5.6.2019 on luettavissa
luottamushenkilöportaalissa
(Valmistelu: hallintopäällikkö Seija Hytönen puh: 044 417 4044)

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat päätökset tiedoksi ja
päättää, ettei niitä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
Käsittely:

Kaupunginhallitus käsitteli erikseen viranhaltijapäätösraportin ja
toimielinten pöytäkirjat.
1. Viranhaltijapäätösten käsittely:
Esteellisinä kokouksesta poistuivat Eija Stenberg,Anna-Kristiina
Mikkonen, Olli-Pekka Kristiansson, Reima Härkönen, Jouni
Koskela, Juha Kukkonen ja Kirsi Torikka (HallL 28 § 1 m. 1 k).
Puheenjohtajana tämän asian käsittelyn aikana toimi
kaupunginhallituksen II vpj Seija Puputti.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
2. Toimielinten pöytäkirjat

Käsittely:

Esteellisenä kokouksesta poistuivat Olli-Pekka Kristiansson (HallL
28 § 1 m. 1 k) ja Tuukka Suomalainen (HallL 28 § 1 m. 5 k).
Kaupunginjohtaja muutti päätösesitystään siten, että
kaupunginhallitus käyttää otto-oikeutta sivistyslautakunnan
6.6.2019 § 101 osalta ja palauttaa asian uudelleen valmisteluun
siten, että asian käsittelyssä noudatetaan yt-lakia sekä hallintolain
esteellisyyssäädöksiä ja valmistellaanmm.muutoksen laskelmat
ennen sivistyslautakunnan käsittelyä. Lisäksi asiasta järjestetään
iltakoulu ennen asian uudelleen käsittelyä, johon kutsutaan
kaupunginhallitus, sivistyslautakunta, lukioiden rehtorit,
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pääluottamusmiehet ja Samiedun rehtori ja koulutuskuntayhtymän
yhtymähallitus sekä jäsenkuntien hallitusten puheenjohtajat.
Sivistyslautakunnasta tuodaan lukiokoulutukseen kuulumattomat
kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyyn
määrärahaesitykset, jotka edellyttävät kaupunginhallituksen ja
-valtuuston päätöstä.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun esityksen.
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Kaupunginhallitus

§ 258

10.06.2019

Kaupunginhallitukselle tiedoksi
KH § 258
Selostus:

Nuorisovaltuuston päätös 8.4.2019 § 37: Nuorisovaltuusto nimeää
kaupunginhallitukseen edustajakseen Saara Laukkasen ja Maisa
Kulmalan.
Nuorisovaltuuston päätös 3.12.2018 § 37: Nuorisovaltuusto
niemään kaupunginvaltuustoon edustajakseen Jan Puustisen.
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä: Yhtymävaltuuston
3.6.2019 kokouksen pöytäkirja
http://isshp.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=201
92819

Yhtymähallituksen esityslista 10.6.2019
http://isshp.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20192789

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä: Yhtymävaltuuston kokouskutsu ja
esityslista 29.5.2019
Vaalijalan kuntayhtymä: Kuntayhtymähallituksen pöytäkirja
22.5.2019 liitteineen, yhtymäkokouksen 12.6.2019 esityslista
liitteineen, tilinpäätös ja toimintakertomus 2018,
Etelä-Savon kampuskiiteistöt kuntayhtymä: Hallituksen esityslista
7.6.2019
Kangasniemen kunta: Kunnanvaltuuston päätösote 27.5.2019/§9
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purku
Korkein hallinto-oikeus: Päätös 28.5.2019; 2528; 431/1/19
Ympäristölupaa koskeva valituslupahakemus, Vaasan
hallinto-oikeuden päätös 5.12.2018 nro18/0542/3: Korkeimman
hallinto-oikeuden ratkaisu: Valituslupahakemus hylätään. Korkein
hallinto-oikeus ei siten anna ratkaisua valitukseen.
(Valmistelu: hallintopäällikkö Seija Hytönen puh: 044 417 4044)
Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus merkitsee asiat tiedoksi.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Esitys hyväksyttiin.
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Kaupunginhallitus

§ 259

10.06.2019

Ajankohtaisia asioita
KH § 259
Selostus:

Pöytäkirjantarkastajat:

Kaupunginjohtaja selostaa ajankohtaisia asioita.
- Ei selostettavia asioita.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Savonlinnan kaupunginhallituksen kokous 10.6.2019
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kuntalain 136 §, 410/2015, mukaan seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa
§: 237-243, 245-252, 255-259
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Kuntalain 89 § (365/1995) 1 momentin, (kuntalaki 134 §, 410/2015, voimaantulo 1.6.2017),
mukaan kunnanhallituksen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
Päätökseen tyytymätön kunnan jäsen ja se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, voi tehdä seuraavien päätösten osalta kirjallisen oikaisuvaatimuksen §:253-254
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus tulee osoittaa Savonlinnan kaupunginhallitukselle ja toimitetaan
Savonlinnan kaupunginkanslian kirjaamoon osoitteella:
Savonlinnan kaupunginhallitus
Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Kirjaamon puhelinnumero on 044 417 4045
Faksinumero on (015) 272 425
Sähköpostiosoite: kirjaamo@savonlinna.fi
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti
nähtäväksi.
KUNNALLISVALITUS
Kuntalain 135 §, 410/2015 mukaan seuraavaan kunnanhallituksen oikaisuvaatimuksen
johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella: § 244
Kuntalain 135 § ja MRL § 191 3. mom. mukaan vaikutukseltaan vähäisen kaavamuutoksen
hyväksymistä koskevan päätökseen valitusoikeus on niillä, joiden oikeuteen,
Pöytäkirjantarkastajat:
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velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa: (ei päätöksiä)
Valitusviranomainen on Itä-Suomen hallinto-oikeus.
Postiosoite:
Käyntiosoite:
Faksi:
Puhelin:
Sähköposti:

PL 1744, 70101 KUOPIO
Puistokatu 29, 70110 KUOPIO
029 56 42501
029 56 42500 (vaihde)
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että:
1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;
2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai
3) päätös on muuten lainvastainen.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
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 ennen määräajan
päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.
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)
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan
- muutosvaatimuksen perusteet
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä
todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Pöytäkirjantarkastajat:
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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.
NÄHTÄVÄNÄ PITO
Pöytäkirja on julkaistu yleisesti nähtäville julkiseen tietoverkkoon
www.savonlinna.fi/paatoksenteko 11.6.2019 ja pidetty yleisesti nähtävänä
hallinto-osastolla/kirjaamo 11.6. 2019 klo 9.00 - 15.00.
Seija Hytönen
hallintopäällikkö

Pöytäkirjantarkastajat:

