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Aika

22.03.2021 kello 18:00 - 20:20

Paikka

Sähköinen kokous, Teams

Läsnä

Mikkonen Anna-Kristiina
Härkönen Reima
Turunen Pekka
Koskela Jouni
Backman Anja
Helander Karoliina
Juuti Pirkko
Järvinen Heli
Kokko Sampsa
Koponen Jussi
Kosonen Hanna
Kosonen Seppo
Kosonen Lauri
Kristiansson Olli-Pekka
Laitinen Pekka
Lajunen Timo
Laukkanen Karoliina
Liukko Arto
Loikkanen Tuomas
Lundenius Matti
Luukkanen Harri
Makkonen Aila
Matilainen Jouni
Metsälä Sanna
Mielikänen Esko
Mustonen Merja
Muukkonen Erkki
Nousiainen Markku
Okabe-Silvasti Chieko
Ora Ari
Parkkinen Matti-Pekka
Pennanen Erkki
Piironen Eero
Puputti Seija
Puustinen Hanne
Puustinen Veikko
Sairanen Lea
Silvennoinen Ari
Sironen Olli
Stenberg Eija
Stranden Tiina
Suomalainen Tuukka
Tiainen Teemu
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Torikka Kirsi
Turunen Kaj
Tynkkynen Jonne
Uimonen Anna-Liisa
Valjakka Markku
Valkonen Esa
Wuorinen Jarkko
Österlund Olli
Laine Janne
Rasimus Aki
Hytönen Seija
Laukkanen Saara
Petriläinen Arja
Tikkanen Kari
Kukkonen Juha

Poissa

Huttunen Leo

Käsitellyt asiat:

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
kaupunginjohtaja
kaupunginlakimies
hallintopäällikkö,
pöytäkirjanpit.
nuorisovalt.edust.
talousjohtaja
tekninen johtaja
kaupunginhallituksen
jäsen

§ 10-22 klo 18-19.28

nuorisovalt.edust.

§§ 10 - 36

Allekirjoitukset:
Anna-Kristiina Mikkonen
puheenjohtaja

Seija Hytönen
pöytäkirjanpitäjä

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi,
Savonlinnassa 25.3.2021

Timo Lajunen

Karoliina Laukkanen

Tarkastettu pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Savonlinnan
kaupungin kotisivuilla: www.savonlinna.fi/paatoksenteko
25.3.2021 alkaen.

Seija Hytönen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjantarkastajat:

SAVONLINNAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

2/2021

Kaupunginvaltuusto

22.03.2021

3

Sisällysluettelo
Pykälä
10
11

Valtuutettujen esteilmoitukset ja nimenhuuto
Laillisuus ja päätösvaltaisuus

12
13

Pöytäkirjantarkastajat
Pöytäkirjantarkastus

14
15
16

Asioiden käsittelyjärjestys
Punkaharjun keskustaajaman asemakaavan ajantasaistus
Marttilan ranta-asemakaavan muutos määräalalle tilasta Apajalahti
740-537-4-34 korttelissa 2 ja Punkaharjun Pihlajaveden
osayleiskaavamuutos samalle määräalalle tilasta Apajalahti
740-537-4-24 sekä Puruveden rantayleiskaavan muutos tilalle
740-584-1-7 Jussila ja määräalalle tilasta Juurela 740-584-12-15,
kaavan hyväksymiskäsittely

9
10
19

17

Käyttötalouden toimintakatteen ylitykset ja investointien
ylitykset/alitukset vuonna 2020

22

18
19

Talousarviomuutokset vuoden 2021 talousarvioon
Savonlinnan Hankekehitys Oy:n hankesalkku 2021-2022 -uudet
hankkeet ja niiden rahoitus

23
25

20

Karpalokodin ja Punkaharjun Helminauhan keittiön laitteiden
investointitarve

30

21

32

22

Kaupungin omavelkaisesti takaaman lainan 598001-80531884
velkakirjaehdon muutos
Lainan myöntäminen Savonlinnasali Oy:lle

23
24

Piällysmies ry, Leaderin toiminta-alue Savonlinnan osalta
Hallintosäännön muuttaminen

38
42

25

Pasi Pekkosen eroanomus rakennus- ja ympäristölautakunnan
jäsenyydestä
Rakennus- ja ympäristölautakunnan vaali valtuustokaudelle
2017-2021
Tiina Strandenin eroanomus sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston
jäsenyydestä
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston
jäsenten vaali valtuustokaudelle 2017-2021

49

29
30

Ossi Kososen ero keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä
Elina Härkösen ero keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä

59
60

31
32
33

Keskusvaalilautakunnan vaali valtuustokaudelle 2017-2021
Savonlinnan kaupungin laaja hyvinvointikertomus v. 2021
Valtuustoaloitteet vuodelta 2020

61
64
66

26
27
28

Pöytäkirjantarkastajat:

Sivu
5
6
7
8

34

50
55
56

SAVONLINNAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

2/2021

Kaupunginvaltuusto

22.03.2021

4

34

Kuntalaisaloitteet vuodelta 2020

68

35
36

Valtuustolle tiedoksi saatettavat asiat
Valtuustoaloitteet 22.3.2021

70
71

Pöytäkirjantarkastajat:

SAVONLINNAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

2/2021

Kaupunginvaltuusto

22.03.2021

5

Kaupunginvaltuusto

§ 10

22.03.2021

Valtuutettujen esteilmoitukset ja nimenhuuto
KV § 10
Selostus:

Pöytäkirjantarkastajat:

Hallintopäällikkö suoritti nimenhuudon.
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Kaupunginvaltuusto

§ 11

22.03.2021

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
KV § 11

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

§ 12

22.03.2021

Pöytäkirjantarkastajat
KV § 12
Selostus:

Tarkastusvuorossa jäsenet Lajunen Timo ja Laukkanen Karoliina,
varalla Liukko Arto ja Loikkanen Tuomas.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Lajunen Timo ja Laukkanen
Karoliina, varalla Liukko Arto ja Loikkanen Tuomas.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Kaupunginvaltuusto

§ 13

22.03.2021

Pöytäkirjantarkastus
KV § 13
Selostus:

Pöytäkirja tarkastetaan kaupungintalon aulapalvelussa torstaina
25.3.2021 kello 10.00-12.30 ja pidetään yleisesti nähtävänä
yleisessä tietoverkossa www.savonlinna.fi/paatoksenteko
25.3.2021 alkaen sekä kaupungintalon aulapalvelussa 25.3.2021
klo 13.00-15.00.

Päätös:

Pöytäkirja tarkastetaan kaupungintalon aulapalvelussa torstaina
25.3.2021 kello 10.00-12.30 ja pidetään yleisesti nähtävänä
yleisessä tietoverkossa www.savonlinna.fi/paatoksenteko
25.3.2021 alkaen sekä kaupungintalon aulapalvelussa 25.3.2021
klo 13.00-15.00.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Kaupunginvaltuusto

§ 14

22.03.2021

Asioiden käsittelyjärjestys
437/05.055/2019
KV § 14
Selostus:

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

Päätös:

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Ennen varsinaista kokousta kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
luovutti tasavallan presidentin 6.12.2020 myöntämät
kaupunginhallituksen hakemat seuraavat kunniamerkit:
Röpelinen Carita, Suomen valkoisen ruusun ritarikunnan
ensimmäisen luokan mitali kultaristein
Tuppura Leena, Suomen valkoisen ruusun ritarikunnan
ensimmäisen luokan mitali kultaristein
Puustinen Veikko, Suomen valkoisen ruusun ritarikunnan
ensimmäisen luokan mitali

Pöytäkirjantarkastajat:
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Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 300
§ 57
§ 30
§ 228
§ 58
§ 15

15.09.2015
19.03.2019
11.02.2020
15.12.2020
15.02.2021
22.03.2021

Punkaharjun keskustaajaman asemakaavan ajantasaistus
495/51.512/2015
TL § 300
Selostus:

Punkaharjun keskustaajama-alueella on voimassa 22 asemakaavaa, joista vanhin on hyväksytty vuonna 1967. Kaavoja ei ole muutettu numeeriseen muotoon. Kaavojen sisältö on paikoin ristiriidassa nykytilanteen ja tarpeiden kanssa ja merkinnöissä on puutteita.
Tavoitteena on tarkistaa kaavojen ajantasaisuus ja yhdistää asemakaavat selkeäksi kokonaisuudeksi, joka ohjaa viihtyisän ja toimivan taajaman kehitystä.
Kaavoitusprosessin loppuun saattaminen vaatii ajantasaisen numeerisen pohjakartan laatimisen.
Valmistelu: kaavoitusarkkitehti Pasi Heikkinen, 044 417 4666

Teknisen johtajan esitys:
Tekninen lautakunta päättää käynnistää selostusosassa esitetyn
Punkaharjun keskustaajaman asemakaavan ajantasaistuksen.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kaavoituspalvelut

TL § 57
Selostus:
Asemakaavan ajantasaistus on tullut vireille teknisen lautakunnan
päätöksellä 15.9.2015 § 300. Vireilletulosta on tiedotettu
sanomalehdessä syyskuussa 2016 ja kaavoituskatsauksissa
2016-2019.
Kaavamuutosalueella on voimassa 28 asemakaavaa tai
rakennuskaavaa, joista vanhin on vuodelta 1967. Kaavojen sisältö
Pöytäkirjantarkastajat:
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ja tavoitteet ovat osin ristiriidassa olemassa olevan tilanteen ja
tavoitteiden kanssa. Tavoitteena on tehdä olemassa olevat
asemakaavat selkeäksi kokonaisuudeksi yhdistävä asemakaava
joka ohjaa viihtyisän ja elinvoimaisen keskuksen kehittymistä.
Alueella on voimassa Punkaharjun kunnanvaltuuston vuonna 1988
hyväksymä oikeusvaikutukseton osayleiskaava, joka on vielä varsin
hyvin ajan tasalla, eikä sitä ole syytä päivittää.
Asemakaavaprosessin yhteydessä taajaman maankäyttöä ja
toimintojen yhteensovittamista tarkastellaan osin myös
yleiskaavatasolla.
Voimassa olevat kaavat ovat vain paperi- ja rasterimuodossa. Uusi
asemakaava on laadittu digitaaliseen vektorimuotoon, jolloin se on
kiinteistö- ja pohjakarttojen kanssa yhdenmukainen ja sijaintitietojen
ja pinta-alojen tarkkuus paranee.
Asemakaava-aluetta laajennetaan idässä Orasaareen ja
Pakkasharjulle sekä etelässä Taipaleenlahdelle.
Asemakaavan määräysten ja merkintöjen ajantasaisuus ja
yhtenäisyys ja tarkistetaan. Asemakaavamerkintöjä täydennetään;
voimassa olevissa asemakaavoissa on kortteleita, joista puuttuu
mm. rakennusoikeuden määrä ja kerrosluku.
Osa-alueiden rajojen suhde nykyisiin kiinteistörajoihin tarkistetaan.
Liikenne- ja katualueiden rajat ja merkinnät tarkistetaan rakennetun
tilanteen mukaiseksi.
Korttelialueiden käyttötarkoituksia tarkistetaan; mm.
loma-asuntokorttelit taajaman itärannalla muutetaan
asuinkortteleiksi.
Kaupungin omistamien korttelialueiden määräyksiä on tarkistettu;
mm. Alakoululle on mahdollista rakentaa laajennus ja
Punkaharjutalon ja kirjaston korttelialueiden käyttötarkoituksia
laajennetaan.
SOS-lapsikylän kiinteistön alueen kortteli- ja tonttijakoa muutetaan.
Nobelinniemessä ja aseman ympäristössä rautatiealueen
käyttötarkoitus muutetaan vastaamaan nykyistä käyttöä ja tarpeita.
Virkistysalueiden merkinnät tarkistetaan; mm. venevalkama-,
uimaranta- ja leikkikenttämerkinnät tarkistetaan vastaamaan
nykyistä käyttöä ja tarpeita.
Sanskin urheilukentän alueella asemakaava muutetaan
Pöytäkirjantarkastajat:
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vastaamaan nykyistä käyttöä.
Palomäentien tasoristeysmerkintä poistetaan turvallisuussyistä ja
kohtaan merkitään varaus kevyen liikenteen alikululle.
Rakentamattomia ja tarpeettomia kevyen liikenteen väyliä on
poistettu.
Suojelumerkinnät ajantasaistetaan. Alueella on kulttuuriympäristön
ja maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti merkittävää
harjualuetta, salpalinjan varustuksia, muinaismuistokohteita ja
kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia. Alueella on myös
metsälain 10 § tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä.
Alueen pohjoisosassa on vedenhankinnan kannalta tärkeä
pohjavesialue.
Lisäksi tarkistetaan mm. maiseman ja kaupunkikuvaan vaikuttavat
merkinnät kuten istutettavat alueet ja suojapuustoalueet.
Mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet on merkitty valtakunnallisen
maaperän tilan tietojärjestelmän mukaan.
Alueelle on merkitty rajoituksia meluhaittojen ehkäisemiseksi.
Kaavamuutoksesta johtuen kaupungille aiheutuu kustannuksia
varsin vähän. Mahdollisesti kustannuksia aiheuttavia toimenpiteitä
ovat mm. kiskobussin asiakaspysäköinnin siirto sekä raiteiden
purkaminen ja kadun siirtäminen Nobelinniemessä. Kaavassa on
myös kaksi varausta kevyen liikenteen yhteyksille radan ali.
Kaupunki ei omista kaikkia kaavassa yleisiksi alueiksi osoitettuja
alueita. Osa alueista tullaan hankkimaan kaupungille. Suuri osa
alueista on osoitettu yleisiksi alueiksi jo aikaisemmin.
Kiinteistön 740-598-1-394 omistaja on esittänyt alueelle
kaavamuutosta. Rantatontti Leppäkujan päässä on asuinkäytössä.
Omistaja haluaa ostaa 115 m ² lisämaata tontin kaakkoispuolelta ja
235 m² tontin lounaispuolelta. Alueet on osoitettu voimassa
olevassa kaavassa venevalkama- ja virkistysalueiksi.
Muutosta ei ole tehty asemakaavaluonnokseen. Punkaharjun
taajama-alueella ja koko Savonlinnan alueella pyritään
noudattamaan yhtenäistä linjaa, jonka mukaan kaupungin
omistamia virkistysalueiksi kaavoitettuja alueita ei myydä eikä
vuokrata pientalotonttien yhteyteen. Poikkeaminen linjauksesta
vaatisi erityisen painavia syitä ja maanomistajan tulisi korvata
kaavoituskustannukset. Kaavamuutos ja virkistysalueen osien
myyminen toimisi ennakkotapauksena jatkossa vastaavissa
tapauksissa. Tekninen lautakunta voi halutessaan ottaa kantaa
Pöytäkirjantarkastajat:
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esitykseen.
Kiinteistön 740-598-1-288 omistaja on hakenut alueelle
kaavamuutosta. Kiinteistöllä osoitteessa Palomäentie 18 toimii
hotelli Gasthaus Punkaharju. Omistajalla on tavoitteena laajentaa
hotellia ja tarvitsee lisämaata mm. pysäköintiä varten. Omistaja
haluaa ostaa kiinteistön pohjoispuolelta noin 960 m²
asemakaavassa puistoalueeksi osoitettua aluetta. Ostettava alue
on nyt metsikköä ja välittömästi sen pohjoispuolella on ruohottunut
kenttä. Alueen omistaa kaupunki.
Muutosta ei ole tehty asemakaavaluonnokseen. Palomäen alueella
virkistysaluetta on niukasti ja yleensäkin kaupungin
virkistysalueiden pilkkomista pyritään välttämään. Viereisen
rautatien meluvaikutukset olisi selvitettävä. Tekninen lautakunta voi
halutessaan ottaa kantaa kaavamuutoshakemukseen.
Asemakaavaluonnos, esityslistaliitteet A ja B, selostus sekä muu
aineisto on nähtävänä kokouksessa ja luottamushenkilöiden
extranetissa sekä ennen kokousta kaavoituspalveluissa.
valmistelu: asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen, 044 417 4666
Yritysvaikutusten arviointi:
Asemakaavaprosessin yhteydessä alueen suurimpien yritysten
maankäyttötarpeet on selvitetty ja huomioitu mahdollisuuksien
mukaan.
Asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen selostaa asiaa
kokouksessa.
Teknisen johtajan esitys:
Tekninen lautakunta asettaa esityslistaliitteinä A ja B olevan
12.3.2019 päivätyn luonnoksen Punkaharjun keskustaajaman
asemakaavamuutokseksi ja laajennukseksi nähtäville MRL 62 § ja
MRA 30 § mukaisesti.
Käsittely:

Jäsen Aune Kupiainen poistui esteellisenä kokouksesta eikä
ottanut osaa asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon (HallL 28 § 5
kohta).
Asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen selosti asiaa kokouksessa.

Päätös:
Pöytäkirjantarkastajat:

Esitys hyväksyttiin.
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Toimenpiteet:

Kaavoituspalvelut

TL § 30
Selostus:
Asemakaavaluonnos oli yleisesti nähtävänä 15.4.-14.6.2019.
Luonnoksesta pyydettiin lausunnot ja mielipiteet. Nähtävillä olosta
tiedotettiin Itä-Savo lehdessä, kaupungin ilmoitustaululla ja
nettisivulla. Luonnoksen esittelytilaisuus pidettiin Punkaharjutalolla
25.6.2019.
Luonnoksesta saapui 13 lausuntoa ja kaksi mielipidettä. Saapuneet
lausunnot, mielipiteet sekä niihin laaditut vastineet ovat
selostuksen liitteenä. Liitteessä on myös tiivistelmä
esittelytilaisuudessa käydystä keskustelusta.
Luonnosta on korjattu ehdotukseksi palaute huomioiden;
- Väyläviraston lausunnon vaatimuksen mukaisesti alueelle on
teetetty rautatien melu- ja tärinäselvitys. Kaavaan on merkitty alue,
jolle rakennettaessa tärinä on otettava huomioon.
- Rakennussuojelumerkintöjä on muutettu; luonnoksessa
suojeltujen lisäksi suojellaan Punkaharjutalo ja Alakoulun
kivirakennus vuodelta 1954 sekä kuusi yksityisten omistamaa
asuinrakennusta viime vuosisadan alkupuolelta.
- Nobelinniemessä käyttötarkoitusalueiden rajoja on muutettu siten,
että raiteiden maapohjan omistus pysyy valtiolla. Siten kaupunki
välttyy osallistumasta mahdollisiin pilaantuneiden maiden
puhdistamiskustannuksiin.
- Palomäentien teollisuusalueella kortteleissa 52 ja 53
rakennustehokkuus nostetaan lukemasta e=0,3 lukemaan e=0,5.
Muutoksesta ei ole haittaa lähistön asukkaille. Kortteleiden
katuverkko on riittävä ja liikenne suuntautuu maantielle. Pysäköinti
on sijoitettava tonteille.
- Palomäentien ja maantien risteyksessä korttelissa 53 tontilla
740:598:2:56 sijaitseva yritys (Riitek Oy) suunnittelee laajennusta.
Tulevassa tilanteessa rakennus ja päällystetyt alueet ja täyttävät
sille varatun tontin lähes kokonaan. Siksi tontin reunoille ei voida
jättää suojapuustovyöhykettä tai istutettavaa vyöhykettä, kuten
muualla taajama-alueella on periaatteena. Tontin kohdalla
maantietä aukeaa siten nykyistä avoimempi näkymä
teollisuusalueelle.
- Kauppatiellä korttelissa 13, asuin- liike- ja toimistorakennusten
korttelialueille (AL) sallitaan myös palvelutalojen sijoittaminen
(AL-1).

Pöytäkirjantarkastajat:
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Muutokset selostettu tarkemmin asemakaavaselostuksessa
(liitteenä) ja palauteraportissa (selostuksen liite 25).
Asunto Osakeyhtiö Kerto-la (740-598-1-273) on tehnyt
ostotarjouksen 866 m²:n laajuisesta alueesta korttelin 55
lounaispuolelta. Aluemuutos vaatisi asemakaavamuutoksen, mutta
aluemuutosta ei ole tehty asemakaavaehdotukseen. Tarjous ja
vastine tarkemmin vastineraportissa, selostuksen liite 25. Tekninen
lautakunta voi halutessaan ottaa kantaa esitykseen.
Asemakaavahdotus, esityslistaliitteet A ja B, selostus sekä muu
aineisto on nähtävänä kokouksessa ja luottamushenkilöiden
extranetissa sekä ennen kokousta kaavoituspalveluissa.
valmistelu: asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen, 044 417 4666
Teknisen johtajan esitys:
Tekninen lautakunta asettaa nähtäville esityslistaliitteenä A ja B
olevan 20.01.2020 päivätyn ehdotuksen asemakaavamuutokseksi
ja laajennukseksi Punkaharjun keskustaajaman alueelle MRL 65 §
ja MRA 27-28 § mukaisesti.
Käsittely:

Jäsenet Aune Kupiainen, Kari Laukkanen, Ritva Suomalainen ja
Tiina Strandèn poistuivat esteellisinä kokoushuoneesta eivätkä
ottaneet osaa asian käsittelyyn eivätkä päätöksentekoon. (HallL 28
§ kohta 5)

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kaavoituspalvelut

TL § 228
Selostus:
Asemakaavaehdotus oli yleisesti nähtävillä 13.3.–15.5.2020.
Nähtävillä olosta ja mahdollisuudesta jättää muistutus tiedotettiin
Itä-Savo lehdessä, kaupungin ilmoitustaululla ja nettisivulla.
Ehdotuksesta pyydettiin lausunnot.
Ehdotuksesta saapui yhdeksän lausuntoa ja kuusi muistutusta.
Saapuneet lausunnot, ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet
ovat selostuksen liitteenä.
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Nähtävilläolon jälkeen asemakaavaehdotusta on muutettu palaute
huomioiden.
Kolmen suojeltavaksi merkityn asuinrakennuksen omistajat
vastustavat suojelua. Näille kolmelle, sekä kahdelle muulle
asuinrakennukselle on vaihdettu uusi suojelumerkintä sr-3.
Sr-3-määräyksessä erikseen mainitaan, että purkamislupaa
harkittaessa on huomioitava rakennuksen kunto ja taloudellinen
arvo. Tällä varmistetaan, että suojelumääräys ei muodostu
omistajalle kohtuuttomaksi.
Muut muutokset asemakaavaan on esitetty
asemakaavaselostuksen kohdassa 6.3.
SOS-lapsikylän rantaan maanomistajan toivomuksen mukaisesti
kaavoitettua uutta rantatonttia vastustetaan kahden naapurin
jättämässä muistutuksessa. Asemakaavaan ei ole kuitenkaan tehty
muistutuksen johdosta muutosta.
Asemakaavaehdotus (esityslistaliite A ja B), selostus (esityslistaliite
C) sekä muu aineisto on nähtävänä kokouksessa ja
luottamushenkilöiden extranetissa sekä ennen kokousta
kaavoituspalveluissa.
valmistelu: asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen, 044 417 4666
Asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen selostaa asiaa
kokouksessa.
Teknisen johtajan esitys:
Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se
hyväksyy omalta osaltaan 7.12.2020 päivätyn, esityslistaliitteenä A
ja esityslistaliitteenä B olevan asemakaavamuutoksen ja
laajennuksen Punkaharjun keskustaajamaan ja lähettää sen
edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Käsittely:

Jäsenet Aune Kupiainen, Kari Laukkanen, Ritva Suomalainen ja
Tiina Strandèn poistuivat esteellisinä kokouksesta, eivätkä ottaneet
osaa asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. (HallL 28 § kohta 5)
Asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen selosti asiaa kokouksessa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kaupunginhallitus

Pöytäkirjantarkastajat:

SAVONLINNAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

2/2021

Kaupunginvaltuusto

22.03.2021

17

KH § 58
Selostus:

Teknisen lautakunnan 15.12.2020 § 228 selostus- ja päätösosan
mukaisesti.
Asemakaavaehdotus (esityslistaliite A ja B), selostus (esityslistaliite
C) sekä muu aineisto on nähtävänä kokouksessa ja
luottamushenkilöiden extranetissa sekä ennen kokousta
kaavoituspalveluissa.
Tärkeimpiä muutoksia kaavatilanteeseen on esitetty
asemakaavaselostuksen (liite C) sivulla seitsemän
sekä erillisessä karttaliitteessä (liite 24).
Asemakaava-arkkitehti selostaa asiaa kaupunginhallitukselle.
valmistelu: asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen, 044 417 4666

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus hyväksyy omalta osaltaan 7.12.2020 päivätyn,
esityslistaliitteenä A ja esityslistaliitteenä B olevan
asemakaavamuutoksen ja laajennuksen Punkaharjun
keskustaajamaan ja lähettää sen edelleen kaupunginvaltuuston
hyväksyttäväksi.
Käsittely:

Asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen selosti asiaa
kaupunginhallitukselle.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kaupunginvaltuusto

KV § 15
Selostus:

Asemakaavaehdotus, pöytäkirjaliite A ja B
Selostus, pöytäkirjaliite C
Tärkeimpiä muutoksia kaavatilanteeseen on esitetty
asemakaavaselostuksen (liite C) sivulla seitsemän
sekä erillisessä karttaliitteessä (liite 24).
Kaava-asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa ja ennen kokousta
teknisen toimialan kaavoituspalveluissa.

Kaupunginhallituksen esitys:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy 7.12.2020 päivätyn,
pöytäkirjaliitteenä A ja pöytäkirjaliitteenä B olevan
asemakaavamuutoksen ja laajennuksen Punkaharjun
Pöytäkirjantarkastajat:
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keskustaajamaan.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Esitys hyväksyttiin.
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Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 38
§ 99
§ 16

16.02.2021
15.03.2021
22.03.2021

Marttilan ranta-asemakaavan muutos määräalalle tilasta Apajalahti 740-537-4-34
korttelissa 2 ja Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavamuutos samalle määräalalle
tilasta Apajalahti 740-537-4-24 sekä Puruveden rantayleiskaavan muutos tilalle
740-584-1-7 Jussila ja määräalalle tilasta Juurela 740-584-12-15, kaavan
hyväksymiskäsittely
170/51.511/2020
TL § 38
Selostus:

Maanomistajan tavoitteena on siirtää määräalalta tilasta Apajalahti
740-537-4-34 kahden tontin rakennusoikeus Puruveden
rantayleiskaavan alueelle määrä-alalle tilasta Juurela
740-584-12-15 ja muodostaa yksi uusi rakennuspaikka sekä
laajentaa syvyyssuunnassa tilan 740-584-1-7 rakennuspaikka
määräalalle tilasta Juurela 740-584-12-15.
Kaavamuutoksesta on laadittu ja allekirjoitettu kaavoitussopimus
sekä käynnistetty kaavamuutos kaavoituspäällikön päätöksellä
21.4.2020 § 4.
Maanomistaja on valinnut kaavamuutoksen laatijaksi
Arkkitehtitoimisto Keijo Tolpan.
Kaavamuutoksella voimassa olevia Marttilan ranta-asemakaavaa ja
Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavaa muutetaan siten, että
poistettavat loma-asuntojen rakennuspaikat (RA) muutetaan maaja metsätalousalueeksi (M).
Kaupunki on esittänyt Maanomistajalle kaavamuutoksesta
seuraavaa. Pieni Kontiosaaren lähellä on saimaanorpan
pesätihentymävyöhyke sekä yksityinen suojelualue.
Rantarakennusoikeuden siirto Hälvään vähentäisi saimaannorpalle
rakentamisesta aiheutuvaa ihmisperäistä häiriötä Punkaharjun
Pihlajavedellä. Rakentamattomana säilyvä jokamiehen oikeudella
käytettävissä oleva rantaviivan osuus ei oleellisesti vähene
Hälvässä kaavamuutoksen myötä. Alueelta ei ole tiedossa erityisiä
virkistys- ja luonnonsuojeluarvoja. Nämä tulee kuitenkin selvittää ja
säilyttää kaavoituksen yhteydessä.
Kaavaluonnos on ollut nähtävänä ja lausunnoilla 18.6. - 20.7.2020
välisenä aikana kaavoituspäällikön päätöksellä.
Rakennustarkastajalla ja ympäristöpäälliköllä ei ollut
huomautettavaa osayleiskaavojen eikä ranta-asemakaavan
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muutoksiin. Määräaikaan mennessä hankkeesta ei tullut muita
lausuntoja tai mielipiteitä.
Kaavaehdotus oli nähtävänä 23.10. - 23.11.2020 välisenä aikana
kaavoituspäällikön päätöksellä. Ehdotuksesta ei jätetty
muistutuksia.
Yritysvaikutusten arviointi:
Kaavamuutoksella on välillisiä yritysvaikutuksia,
lomarakentaminen.
valmistelu: kaavoituspäällikkö Päivi Behm, 044 417 4655
Kaavaehdotusaineisto on esityslistaliitteinä A - K.
Ennen kokousta siitä voi esittää kysymyksiä kaavoituspäällikölle,
joka selostaa asiaa kokouksessa.
Teknisen johtajan esitys:
Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle/-valtuustolle
kaavaehdotusten hyväksymistä, esityslistaliitteet A - K, Marttilan
ranta-asemakaavan muutos määräalalle tilasta Apajalahti
740-537-4-34 korttelissa 2 ja Punkaharjun Pihlajaveden
osayleiskaavamuutos samalle määräalalle tilasta Apajalahti
740-537-4-24 sekä Puruveden rantayleiskaavan muutos tilalle
740-584-1-7 Jussila ja määräalalle tilasta Juurela 740-584-12-15.
Käsittely:

Kaavoituspäällikkö Päivi Behm selosti asiaa kokouksessa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Tiedoksi:
Toimenpiteet:

Kaavoituspalvelut
Kaupunginhallitus/valtuusto

KH § 99
Selostus:

Teknisen lautakunnan § 38 selostus- ja päätösosan mukaisesti.
Kaavaehdotusaineisto on esityslistaliitteinä A - K.
Ennen kokousta siitä voi esittää kysymyksiä kaavoituspäällikölle,
joka selostaa asiaa kokouksessa.
(valmistelu: kaavoituspäällikkö Päivi Behm, 044 417 4655)

Kaupunginjohtajan esitys:
Pöytäkirjantarkastajat:
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Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle kaavaehdotusten
hyväksymistä, esityslistaliitteet A - K, Marttilan ranta-asemakaavan
muutos määräalalle tilasta Apajalahti 740-537-4-34 korttelissa 2 ja
Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavamuutos samalle
määräalalle tilasta Apajalahti 740-537-4-24 sekä Puruveden
rantayleiskaavan muutos tilalle 740-584-1-7 Jussila ja määräalalle
tilasta Juurela 740-584-12-15.
Käsittely:

Kaavoituspäällikkö Päivi Behm selosti asiaa kokouksessa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kaupunginvaltuusto

KV § 16
Selostus:

Kaavaehdotusaineisto on liitteinä A - K.
Kaava-asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa ja ennen kokousta
teknisen toimialan kaavoituspalveluissa.

Kaupunginhallituksen esitys:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy, pöytäkirjaliitteet A - K, Marttilan
ranta-asemakaavan muutos määräalalle tilasta Apajalahti
740-537-4-34 korttelissa 2 ja Punkaharjun Pihlajaveden
osayleiskaavamuutos samalle määräalalle tilasta Apajalahti
740-537-4-24 sekä Puruveden rantayleiskaavan muutos tilalle
740-584-1-7 Jussila ja määräalalle tilasta Juurela 740-584-12-15.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Esitys hyväksyttiin.
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Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 106
§ 17

15.03.2021
22.03.2021

Käyttötalouden toimintakatteen ylitykset ja investointien ylitykset/alitukset vuonna
2020
KH § 106
Selostus:

Talouspalvelut on laatinut yhteenvedon vuoden 2020 talousarvion
käyttötalousosan toimintakatteiden ylityksistä, esityslistaliite A, ja
investointiosan, esityslistaliite B, ylityksistä/alituksista.
Talousarviovuoden jälkeen talousarviopoikkeamia ei enää esitetä
talousarviomuutoksina. Poikkeamat talousarvion käyttötalousosaan
ja investointiosaan esitetään hyväksyttäväksi.
(valmistelu talousjohtaja Petriläinen puh 044 417 4096)

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus esittää esityslistaliitteen A talousarvion
käyttötalouden ylitykset ja esityslistaliitteen B investointiosan
ylitykset/alitukset vuodelta 2020 kaupunginvaltuuston
hyväksyttäväksi.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet

Kaupunginvaltuusto

KV § 17
Selostus:

Pöytäkirjaliite A: talousarvion käyttötalouden ylitykset v. 2020
Pöytäkirjaliite B: investointiosan ylitykset/alituksen v. 2020

Kaupunginhallituksen esitys:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy pöytäkirjaliitteen A talousarvion
käyttötalouden ylitykset ja pöytäkirjaliitteen B investointiosan
ylitykset/alitukset vuodelta 2020
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Esitys hyväksyttiin.
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Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 105
§ 18

15.03.2021
22.03.2021

Talousarviomuutokset vuoden 2021 talousarvioon
KH § 105
Selostus:

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeistuksen mukaan määrärahaa ei
saa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa mainittuun
tarkoitukseen. Jos määräraha ei riitä, on hyvissä ajoin ennen sen
loppumista selvitettävä mahdollisuudet toiminnan supistamiseen
ja/tai sovittamiseen jäljellä olevan määrärahan puitteissa. Ellei tämä
ole mahdollista, on ryhdyttävä toimenpiteisiin lisärahoituksen
järjestämiseksi.
Pöytäkirjaliitteenä A on yhteenveto eri hallintokuntien esittämistä
talousarviomuutoksista vuodelle 2021, joiden katteeksi on osoittaa
vastaavan suuruinen valtionosuustulon lisäys.
Teknisen toimen organisaatiossa on tulosalueelta 420
Maankäyttöpalvelut siirretty tulosyksikkö 1; 444 Satamapalvelu
tulosalueelle 410 Kunnallistekniset palvelut vuoden alusta lukien.
(valmistelu talousjohtaja Petriläinen puh 044 417 4096)
Oppivelvollisuus laajenee ja toisen asteen opinnoista tulee
maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville
nuorille (OVL 17 § 1 mom). Jatkossa oppivelvollisuus päättyy, kun
nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen
asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto).
Opetuksen edellyttämät oppimateriaalit sekä työvälineet, -asut ja
-aineet ovat opiskelijalle maksuttomia.
Edellä mainituilla perusteilla Savonlinnan kaupungille tulee
hankittavaksi kannettavia tietokoneita lukiolaisten käyttöön.
Jotta laitteiden saatavuus turvataan syksylle 2021 tulee
kilpailuttaminen aloittaa välittömästi 16.3.2021.
Hallintosäännön 41 §:n perusteella kaupunginhallitus voi antaa
luvan hankintamenettelyyn ryhtymiseen, kun määräraha esitys on
valtuusolle tehty.
Laitteiden hankinnan vuoksi tulee ATK-palveluihin
kustannuspaikka 1300 tehdä 150 000 euron määrärahan lisäys.
Kateeksi määrärahalle on osoittaa vastaavan suuruinen
valtionosuustulon lisäys.
(Valmistelu: hallintojohtaja-kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh
044-4174041)
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Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle
hyväksyttäväksi pöytäkirjaliitteen A mukaiset talousarviomuutokset
vuodelle 2021.
Kaupunginhallitus päättää antaa keskushallinnon hallintopalveluille
ja hankintayksikölle luvan aloittaa hankintamenettely sekä tehdä
hankintapäätökset lukiolaisten käyttöön tulevien kannettavien
tietokoneiden osalta.
Käsittely:

Esteellisinä kokouksesta poistuivat Pekka Turunen ja Anja
Backman (HallL 28 § 1 m. 5 k).

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet

Kaupunginvaltuusto

KV § 18
Selostus:

Pöytäkirjaliite A: talousarviomuutokset vuodelle 2021.

Kaupunginhallituksen esitys:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy pöytäkirjaliitteen A mukaiset
talousarviomuutokset vuodelle 2021.
Käsittely:

Olli Sironen teki kaupunginhallituksen esityksestä poikkeavan
Karoliina Helanderin kannattaman esityksen:
"Asia: Tarkastamonkatu 3 tontilla sijaitsevan tyhjillään olevan
rakennuksen purkaminen ja alueen tasoittaminen
pysäköintipaikoiksi.
Esitän, että kohtaan Investoinnit, kustannuspaikka 8500
Liikenneväylät, perustettava hanke 8547 Tarkastamonkatu 3,
kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 150.000 euron määrärahan.
Kate: Talousarvion hankeinvestointikohdasta 8804 Toimitilapalvelun
rakennukset hankkeelta 8680 Teoll. puurak./tek.test.labora."
Puheenjohtaja tiedusteli kaupunginvaltuustolta, voidaanko Olli
Sirosen esitys hyväksyä yksimielisesti.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto hyväksyi Olli Sirosen
esityksen yksimielisesti.
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Elinkeinojaosto
Elinkeinojaosto
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 17
§ 32
§ 109
§ 19

27.01.2021
16.02.2021
15.03.2021
22.03.2021

Savonlinnan Hankekehitys Oy:n hankesalkku 2021-2022 -uudet hankkeet ja niiden
rahoitus
31/04.041/2021
ELJ § 17
Selostus:

Savonlinnan Hankekehitys Oy on jättänyt 2020 seuraavat hankkeet
Maakuntaliitolle käsittelyyn. Hankkeiden hakemuksia on
täydennetty ja ne ovat nyt siirtyneet jatkokäsittelyyn rahoittajalla.
Päätösaikataulu on arvioitu olevan helmikuu 2021.
Haetut hankkeet;
- Savonlinna Live EAKR ja ESR-hankkeen toteutuksen jatkaminen
1.12. - 31.05.2021. ESR-hanke yritysten valmentamiseen ja
EAKR-hanke ostopalveluihin ja markkinointiin
- Laiturilla 2-hankkeen jatkoaika ja lisäbudjetti, toteutusaika 31.08.
2022 saakka
- Savonlinnan tapahtumaekosysteemit, toteutusaika 1.1.2021 –
31.12. 2022.
Hankekehitys Oy:n lisärahoitustarve budjetoidun (390 000 euroa)
lisäksi vuodelle 2021 on 60 000 euroa ja vuodelle 2022 (budjetti
390 000 euroa) 48 000 euroa.
Savonlinnan Hankekehitys Oy:n hallitus on käsitellyt 14.1.2021
kokouksessaan ko. hankkeiden mahdollista rahoittamista ja
kuntarahaosuuden varmistamista.
Savonlinnan Hankekehitys Oy:n hallitus ilmoittaa päätöksenään
(pöytäkirja päätöksestä tarkistettiin kokouksessa)
elinkeinojaostolle, että yhtiö ei voi käynnistää uusia jo päätettyjä
hankkeita kassatilanteen ja puuttuvien, sitovien kuntarahoitusta
koskevien päätösten vuoksi. Aiemmin yhtiön ilmoittama 500 000
euron kassan vahvistaminen tarvitaan ennen hankkeiden
käynnistämistä.
Lentoliikenteeseen on varattu 1,063 milj. euroa ja lentoliikenne
tulee käynnistymään aikaisintaan kesällä, jolloin tästä
määrärahasta säästyy. Määrärahasta voidaan käyttää tässä
vaiheessa 200 000 hankeyhtiön lisärahoittamiseen.
Kehittämis- ja elinkeinopalvelujen tulosalueen kustannuspaikalla
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1400 Kehittämistoimenpiteiden mahdollistaminen sisältää
määrärahavaraukset vuodelle 2021 mm. Savonlinnan Hankeyhtiö
Oy:n rahoitusosuuteen (390 000 e) ja lentoliikenteen kaupungin
yhteistoimintaosuuden.
(valmistelu: vs elinkeinojohtaja Jarmo Häkkinen, p. 044 417 4008)
Toimivalta:

Savonlinnan kaupunginhallitus on 5.2.2018 § 31 delegoinut
elinkeinojaostolle seuraavan toimivallan: Elinkeinojaostolla on
toimivalta päättää Savonlinnan kaupungin elinkeinopoliittisten
investointihankkeiden ja toiminta-avustusten hyväksymisestä ja
omarahoitusosuudesta tulosalueensa määrärahan puitteissa.

Kaupunginjohtajan esitys:
Elinkeinojaosto päättää myöntää 200 000 euron suuruisen
avustuksen Savonlinnan Hankekehitys Oy:lle selostusosan
mukaisesti. Avustus myönnetään Kehittämis- ja elinkeinopalvelujen
tulosalueen kustannuspaikalta 1400 Kehittämistoimenpiteiden
mahdollistaminen/Lentoliikenteen yhteistoimintaosuus.
Elinkeinojaosto päättää, että Savonlinnan Hankekehitys Oy:n
hallituksen esittämästä yhteensä 500 000 euron suuruisesta
lisärahoitusanomuksesta jäljellä oleva 300 000 euron osuus
jätetään pöydälle ja otetaan käsittelyyn elinkeinojaoston
seuraavassa kokouksessa.
Käsittely:

Esteellisenä kokouksesta poistui (HallL 28 § 1 m. 5 k)
puheenjohtaja Olli Österlund, puheenjohtajana toimi tämän pykälän
ajan I varapuheenjohtaja Anja Backman.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Vs.elinkeinojohtaja

Tiedoksi:

Savonlinnan Hankekehitys Oy
Talousosasto

ELJ § 32
Selostus:

Pöydältä
Savonlinnan Hankekehitys Oy on jättänyt loppusyksystä 2020

Pöytäkirjantarkastajat:

SAVONLINNAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

2/2021

Kaupunginvaltuusto

22.03.2021

27

seuraavat hankkeet Maakuntaliitolle käsittelyyn. Hankkeiden
hakemuksia on täydennetty ja ne siirtyivät jatkokäsittelyyn
rahoittajalla.
Haetut hankkeet;
- Savonlinna Live EAKR ja ESR-hankkeen toteutuksen jatkaminen
1.12. - 31.05.2021. ESR-hanke yritysten valmentamiseen ja
EAKR-hanke ostopalveluihin ja markkinointiin (päätetty)
- Laiturilla 2-hankkeen jatkoaika ja lisäbudjetti, toteutusaika 31.08.
2022 saakka (käsittelyssä)
- Tapahtumat ja kokoukset matkailun moottoreina Savonlinnassa,
toteutusaika 1.3.2021 – 31.12. 2022 ( aikaisempi Savonlinnan
tapahtumaekosysteemit). (käsittelyssä)
Savonlinna Live EAKR- hanke ostopalveluihin ja markkinointiin
sekä ESR-hanke yritysten valmentamiseen, on hyväksytty ja
toteutus 1.2. – 30.9.2021. Maakuntaliitolle on esitetty 21 000 €
etumaksua 1 kuukauden ajaksi, jotta hanke saadaan käyntiin. Jos
etumaksusta tulee hyväksytty päätös ja hanke kuitenkin pysähtyy
Hankekehitys Oy:n rahoituksen puuttumiseen niin rahoittaja
suorittaa etumaksun takaisin perinnän
Tämän hankkeen rahoitus ja eteenpäinvieminen on erittäin
tarpeellinen, jotta voimme luoda uudelleen tapahtumarikkaan ensi
kesän ja samanlaisen matkailijavirran Savonlinnaan.
Kahden muun hankkeen päätösaikataulu on arvioitu olevan
helmikuu/maaliskuu 2021.
Savonlinnan Hankekehitys Oy:n hallitus on käsitellyt uudelleen
11.2.2021 kokouksessaan ko. hankkeiden mahdollista
rahoittamista varmistaakseen yhtiön maksuvalmiuden ja
kuntarahaosuuden esityslistaliite A 1.
Elinkeinojaosto päätti kokouksessaan 27.1.2021 § 17 200 000
euron määrärahasta Hankeyhtiön hankkeiden lisärahoittamiseen ja
loppurahoitusehdotus 300 000 euron osuudesta jatkovalmisteluun.
Elinkeinotoimen taloussuunnitelmassa vuodelle 2021 ei ole
varauduttu eikä sisällä 300 000 euron suuruista lisärahoitusta.
Yhtiön maksuvalmiuden ylläpitämiseksi on järkevää lähteä
toteuttamaan kaupungin valtuutuksella luottolimiitti enintään 300
000 euroa.
Hankeyhtiön osalta on varmistunut vuoden 2021 alkupuolella, että
yhtiö ei toimi markkinoilla.
(valmistelu: vs elinkeinojohtaja Jarmo Häkkinen, p. 044 417 4008)
Pöytäkirjantarkastajat:
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Toimivalta:

Savonlinnan kaupunginhallitus on 5.2.2018 § 31 delegoinut
elinkeinojaostolle seuraavan toimivallan: Elinkeinojaostolla on
toimivalta päättää Savonlinnan kaupungin elinkeinopoliittisten
investointihankkeiden ja toiminta-avustusten hyväksymisestä ja
omarahoitusosuudesta tulosalueensa määrärahan puitteissa.

Kaupunginjohtajan esitys:
Elinkeinojaosto esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
valtuustolle että
1) kaupunki myöntää Savonlinnan Hankekehitys Oy:lle enintään
300 000 euron suuruisen lainalimiitin.
2) limiitin vuotuiseksi kiinteäksi maksuksi määrätään 1 % limiitin
määrästä eli 3 000 euroa,
3) kulloinkin käytössä olevan lainamäärän korko on lainan
nostopäivän 3 kuukauden euribor-korko lisättynä 0,40 %
marginaalikorolla ja
4) valtuusto edellyttää, että Savonlinnan Hankekehitys Oy jatkossa
hoitaa toimintansa omalla tulorahoituksella, kaupungin aiemmin
tekemillä pääomasijoituksilla, sopimuksen mukaisilla
ostopalvelumaksuilla ja tällä lainalimiitillä.
Kaupunki on jo antanut ylimääräisenä lisärahoituksena 260 000
euroa Hankekehitysyhtiön maksuvalmiuskriisin korjaamiseksi.
Valtuutetaan talousjohtaja allekirjoittamaan tarvittavat asiakirjat.
Käsittely:

Esteellisenä kokouksesta poistui (HallL 28 § 1 m. 5 k)
puheenjohtaja Olli Österlund ja puheenjohtajana tämän pykälän
ajan toimi Anja Backman I varapuheenjohtaja

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kaupunginhallitus

Tiedoksi:

Savonlinnan Hankekehitys Oy
Talousosasto

KH § 109
Selostus:

Pöytäkirjantarkastajat:

Talousarvion rahoitusosassa vuodelle 2021 on varaus
antolainasaamisten lisäykseksi 3,5 milj. euroa, mikä ei tule
toteutumaan kokonaisuudessaan tämän hetkisen
valmistelutilanteen perusteella arvioituna, joten siitä on
osoitettavissa kate Hankeyhtiölle mahdollisesti myönnettävälle
300 000 euron suuruiselle lainalimiitille/ tasetili 1230 Muut
lainasaamiset tytäryhteistöiltä 1230.
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(valmistelu talousjohtaja Petriläinen puh 044 417 4096)
Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
valtuusto hyväksyy elinkeinojaoston esityksen.
Käsittely:

Esteellisinä kokouksesta poistuivat Seija Puputti (HallL 28 § 1 m. 5
k) ja Pekka Turunen (HallL 28 § 1 m. 4 k).

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kaupunginvaltuusto

KV § 19
Kaupunginhallituksen esitys:
Kaupunginvaltuusto päättää, että
1) kaupunki myöntää Savonlinnan Hankekehitys Oy:lle enintään
300 000 euron suuruisen lainalimiitin.
2) limiitin vuotuiseksi kiinteäksi maksuksi määrätään 1 % limiitin
määrästä eli 3 000 euroa,
3) kulloinkin käytössä olevan lainamäärän korko on lainan
nostopäivän 3 kuukauden euribor-korko lisättynä 0,40 %
marginaalikorolla ja
4) valtuusto edellyttää, että Savonlinnan Hankekehitys Oy jatkossa
hoitaa toimintansa omalla tulorahoituksella, kaupungin aiemmin
tekemillä pääomasijoituksilla, sopimuksen mukaisilla
ostopalvelumaksuilla ja tällä lainalimiitillä.
Kaupunki on jo antanut ylimääräisenä lisärahoituksena 260 000
euroa Hankekehitysyhtiön maksuvalmiuskriisin korjaamiseksi.
Valtuutetaan talousjohtaja allekirjoittamaan tarvittavat asiakirjat.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Esitys hyväksyttiin.
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Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 54
§ 108
§ 20

09.03.2021
15.03.2021
22.03.2021

Karpalokodin ja Punkaharjun Helminauhan keittiön laitteiden investointitarve
591/02.021/2020
TL § 54
Selostus:

Karpalokoti on Savonlinnan kaupungin omistama kiinteistö, jossa
on vuokralaisena Sosterin vanhustenhuoltoyksikkö. Kiinteistössä
toimii myös Savonlinnan kaupungin yksi aluekeittiöistä, jossa
valmistetaan ruokaa ko. vanhustenhuollon yksikölle sekä
kaupungin koulu- ja varhaiskasvastusverkostolle.
Punkaharjun aluekeittiönä toimii Helminauhan kiinteistö ja sen
keittiöitä tulee parantaa uuden kouluhankkeen takia. Uuteen
kouluun tulee jakelukeittiö.
Savonlinnan kaupungilla ei ole varsinaista yhtä keskuskeittiötä ja
sen vuoksi määräajoin nykyisiä palvelukeittiöitä joudutaan
uudistamaan. Vuoden 2021 varsinaiseen investointiohjelmaan ko.
laiteinvestoinnit ei tulleet mukaan, koska neuvottelut
mahdollisuudesta keskuskeittiöön olivat kesken.
Ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö on laatinut selvityksen
laitetarpeista ja investoinnin suuruudesta. Selvitys on
luottamushenkilöiden extranetissä.
Investoinnin kokonaismäärä olisi 94.400 € ( alv 0 %).
Toimitilapalveluilla ei ole esittää katetta ko. investoinnille

Yritysvaikutusten arviointi
Ko.investoinnilla ei ole vaikutusta yritysten toimintaan, koska
Savonlinnan kaupungilla on oma ruokahuoltopalvelu ja
ruokahuoltoa ei ole ostopalvelumuodossa.
valmistelu: kiinteistöjohtaja Jukka Oikari, 044 417 4756
Teknisen johtajan esitys:
Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja
edelleen kaupunginvaltuustolle, että Karpalokodin ja Helminauhan
keittiön laitteiden investointiin varataan talousarvioon vuodelle
2021 94.400 € (alv 0 %). Teknisellä toimella ei ole esittää katetta
ko. investoinnille.
Lisäksi tekninen lautakunta oikeuttaa toimitilapalvelun aloittamaan
hankesuunnittelun vuoden 2021 aikana Karpalokodin
peruskorjauksesta.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Käsittely:

Harri Luukkanen esitti, että tarvittava kate otetaan teknisen
toimialan muista investoinneista.
Puheenjohtaja totesi Luukkasen esityksen kannattamattomana
rauenneeksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:
Tiedoksi:

Kaupunginhallitus/Kaupunginvaltuusto
Toimitilapalvelut

KH § 108
Selostus:

Talousarvion 2021 investointiosasta on hankeinvestointikohdasta
8804 Toimitilapalvelun rakennukset hankkeelta 8680 Teollinen
puurakennus/tek,tes.labora osoittaa teknisen lautakunnan
esittämille kalustohankinnoille Karpalo ja Helminauhan
aluekeittiöihin yhteensä 94 400 euron suuruinen kate.
(valmistelu talousjohtaja Petriläinen puh 044 417 4096)

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
valtuusto hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja päättää
osoittaa vuoden 2021 talousarvion investointiosan kohdasta 8804
Toimitilapalvelun rakennukset; hankkeelta 8680 Teollinen
puurakennus/tek,tes.labora 94 400 euron suuruisen määrärahan
aluekeittiöiden Helminauha ja Helminauha laitehankintoihin.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimimenpiteet

Kaupunginvaltuusto

KV § 20
Kaupunginhallituksen esitys:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja
päättää osoittaa vuoden 2021 talousarvion investointiosan
kohdasta 8804 Toimitilapalvelun rakennukset; hankkeelta 8680
Teollinen puurakennus/tek,tes.labora 94 400 euron suuruisen
määrärahan aluekeittiöiden Helminauha ja Helminauha
laitehankintoihin.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Esitys hyväksyttiin.
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Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 107
§ 21

15.03.2021
22.03.2021

Kaupungin omavelkaisesti takaaman lainan 598001-80531884 velkakirjaehdon
muutos
KH § 107
Selostus:

Punkaharjun kunnanvaltuusto on 17.10.2005 § 76
myöntänyt Kiinteistöyhtiö Punkaharjun Vuokrataloille, joka on fuusioitu
vuoden 2019 alusta lukien Savonlinnan Vuokratalot Oy:n,
omavelkaisen takauksen Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:ltä
otettavalle 850 000 euron suuruiselle lainalle. Laina-aika on 40
vuotta, korko 12 kk euribor + marginaali 0,050 -yksikköä ja lyhennys
puolivuosittain. OKO:lla oli oikeus kymmenen (10) vuoden kuluttua
oikeus tarkistaa lainan marginaali, jolloin asiakkaalla oli oikeus
vaihtaa viitekorko johonkin toiseen yleisesti käytettyyn ja OKO:n
hyväksymään viitekorkoon tai maksaa laina ennenaikaisesti takaisin
ilman jälleenrahoituskuluja.
Vuonna 2005 allekirjoitettuun velkakirjaa on vuokrataloyhtiön hallitus
hyväksynyt tehtäväksi 8.12.2015 alkaen muutoksen, että ”Pankilla on
velkakirjan erityisehtojen mukaan oikeus tarkistaa velan marginaalia
viiden (5) vuoden välein".
Velkakirjaehdon muutosta marginaalin tarkistusajankohdan osalta
talousjohtaja ei ole saattanut takaajan eli Savonlinnan
kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi vuonna 2015.
(valmistelu talousjohtaja Petriläinen puh 044 417 4096)

Kaupunginjohtaja esitys:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
valtuusto hyväksyy kaupungin takaaman lainan velkakirjaehdon
muutoksen marginaalin tarkistusajankohdan osalta:
”Pankilla on velkakirjan erityisehtojen mukaan oikeus tarkistaa velan
marginaalia viiden (5) vuoden välein".
Talousjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan takausasiakirjat.
Käsittely:

Esteellisinä kokouksesta poistuivat Karri Tahvanainen ja Seija Puputti
(HallL 28 § 1 m. 5 k).

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet

Kaupunginvaltuusto

KV § 21
Pöytäkirjantarkastajat:
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Kaupunginhallituksen esitys:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungin takaaman lainan
velkakirjaehdon muutoksen marginaalin tarkistusajankohdan
osalta:
”Pankilla on velkakirjan erityisehtojen mukaan oikeus tarkistaa
velan marginaalia viiden (5) vuoden välein".
Talousjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan takausasiakirjat.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Esitys hyväksyttiin.
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Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 133
§ 22

17.03.2021
22.03.2021

Lainan myöntäminen Savonlinnasali Oy:lle
KH § 133
Selostus:

Savonlinnasali Oy on toteuttamassa Wanhan Kasino -rakennuksen
ulkovuorauksen maalauksen ja korjausta vaativien puuosien
kunnostuksen kesällä 2021.
Yhtiöllä ei ole mahdollisuutta rahoittaa koko maalausurakkaan
kassavaroillaan, joten yhtiön hallitus anoo Savonlinnan kaupungilta
80 000 euron suuruista omavelkaista takausta rahalaitoksesta
otettavalle lainalle, laina-aika 5 vuotta.
Kaupunkikonsernin talouden kannalta katsottuna arvioitavaksi tulee
omistajan myöntämä laina yhtiölle, jolla investoinnin rahoitus olisi
mahdollista yhtiön kannalta toteuttaa edullisemmin, kun takaajan
perimä takausprovisio jäisi rahoituskustannuksista pois.
Lainaan liittyvä säädöspohja:
Kunnan yleinen toimiala
Kuntalain 7 §:n mukaan kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen
ottamansa ja sille laissa säädetyt tehtävät.
Kuntalain 129 §:n mukaan Kunnan myöntämä laina, takaus tai muu
vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa
säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai
muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski.
Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.
Kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden
kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta
sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai
se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa.
SEUT 107 ja 108 artikla määräyksen kilpailutilanteessa
markkinoilla
Lainaa myönnettäessä kunnan tulee ottaa huomioon EU:n
valtiontukisäännökset
SEUT 107 1 artikla; ” tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää
kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa ei sovellu
yhteismarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden
väliseen kauppaan”.

Pöytäkirjantarkastajat:
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SEUT 108 3 artikla; järjestelystä on ilmoitettava etukäteen
komissiolle, joka arvioi, onko toimenpide hyväksyttävissä
sisämarkkinoille.
EU oikeuskäytännön mukaan toimenpide, josta on päättänyt
jäsenvaltion alueellinen viranomainen, kuten kunnan viranomainen,
voi muodostaa SEUT 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun
valtiontuen.
EU oikeuskäytännön mukaan tukina pidetään sellaisia
toimenpiteitä, jotka muodossa tai toisessa ovat omiaan suosimaan
yrityksiä suoraan tai välillisesti tai joita on pidettävä sellaisena
taloudellisena etuna, jota edunsaajayritys ei olisi saanut
tavanomaisten markkinoilla sovellettavien ehtojen mukaan.
Valtiontukisäännöksiä sovelletaan myös kuntien omistamiin
yrityksiin. Koska valtiontuet ovat lähtökohtaisesti kiellettyjä, on
annettavalle tuelle löydettävä hyväksyttävä peruste. Lisäksi tuki on
myönnettävä yksityiskohtaisten menettelysäännösten mukaisesti.
Valtiotukisääntelyn kannalta yrityksiä ovat kaikki taloudellista
toimintaa harjoittavat yksiköt niiden oikeudellisesta muodosta
riippumatta. Taloudellista toimintaa on tavaroiden tai palveluiden
tarjoaminen markkinoille.
Tuen olemassaolon arvioinnissa on lisäksi määritettävä, onko
edunsaajayritys saanut sellaista taloudellista etua, jota se ei olisi
saanut tavanomaisissa kilpailuolosuhteissa tai tavanomaisilla
markkinaehdoilla. Tältä osin sovelletaan markkinasijoittaja
periaatetta.
Säädöspohjan arviointi:
Yhtiö on Savonlinnan kaupungin kuntakonserniin kuuluva
kaupungin 100 % omistava yhtiö, joka toimii markkinoilla.
Yhtiö on toimittanut kaupungille vastavakuutena kaupungin
takaamalle lainalle kiinteistöpanttikirjat: nro 4297/250 000 e, nro
4298/250 000 e nro 4299/ 250 000 e, nro 1181/ 1 475 000 e ja nro
1182/ 250 000 e, yhteensä 2 475 000 euroa. Takauslainan pääoma
on 31.12.2020 ollut 1 338 250 euroa.
Em. kiinteistöpantit yhtiö antaa 80 000 euron suuruisen lainan ja
sen korkojen jälkipantiksi kaupungille.
Lainankorko on määritelty safe harbour-maksun perusteella.
Tämän perusteella korko olisi 0,8 %. Nyt esitetään 1 % korkoa, joka
on katsottu varovaisuusperiaatteella korkeammaksi kuin 0,8%.
Riskianalyysi (Salainen, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta
Pöytäkirjantarkastajat:
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24§).
**********************************************
**********************************************
**********************************************
**********************************************
**********************************************
**********************************************
**********************************************
**********************************************
**********************************************
******************************************
****************************************
**********************************************
**********************************************
**********************************************
******
Myönnettävän lainan voidaan katsoa kuuluvan kunnan toimialaan
silloin, koska lainoitettava kaupungin 100 % yhtiö luo
toimintapuitteet hyvinvointipalvelujen tuottamiseen/tarjoamiseen
kuntalaisille ja muille kiinteistössä asioiville.
Kyse ei ole SEUT 107 1 kohdan mukaisesta laittomasta
valtiontuesta, sillä toimenpiteellä ei vääristetä kilpailua eikä sillä ole
vaikutuksia jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Toimenpiteen
katsotaan vääristävän tai uhkaavan vääristävän kilpailua, jos se on
omiaan parantamaan tuensaajan asemaa verrattuna yrityksiin,
joiden kanssa se kilpailee. Toimenpiteellä on puhtaasti alueellinen
vaikutus, koska yhtiön palvelut ulottuvat vain jäsenvaltion rajatulle
alueelle.
Yhteenveto:
Kaupungin myöntämä laina ei sisällä valtiontukea, koska lainan
korko ja laina-aika vastaavat rahoituslaitosten myöntämien lainojen
korkoja ja laina-aikoja. Lainan myöntäminen ei heikennä kunnan
mahdollisuutta suoriutua sille asetetuista lakisääteisistä tehtävistä.
Yhtiö on kaupungin 100 % omistama yhtiö.
(Valmistelu: talousjohtaja Arja Petriläinen puh: 044 417 4096)
(Valmistelu: hallintojohtaja-kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh
044-4174041)
Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
valtuusto myöntää Savonlinnasali Oy:lle 80 000 euron suuruisen
tasalyhenteisen lainan, korko 12 kk euribor + marginaali 1,00 %,
laina-aika 5 vuotta. Yhtiö antaa jälkipanttina kaupungille
Pöytäkirjantarkastajat:
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kiinteistöpantit: nro 4297/250 000 e, nro 4298/250 000 e nro 4299/
250 000 e, nro 1181/ 1 475 000 e ja nro 1182/ 250 000 e, yhteensä
2 475 000 euroa.
Kaupunginvaltuusto valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan
laina-asiakirjat.
Käsittely:

Esteellisinä kokouksesta poistuivat Matti-Pekka Parkkinen ja Aune
Kupiainen (HallL 28 § 1 m. 5 k).

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet

Kaupunginvaltuusto
Lauri Kosonen ja Anna-Kristiina Mikkonen poistuivat kokouksesta
tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.20. Lauri Kososen varajäsen
Karri Tahvanainen saapui kokoukseen klo 18.20.

KV § 22
Kaupunginhallituksen esitys:
Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Savonlinnasali Oy:lle 80 000
euron suuruisen tasalyhenteisen lainan, korko 12 kk euribor +
marginaali 1,00 %, laina-aika 5 vuotta. Yhtiö antaa jälkipanttina
kaupungille kiinteistöpantit: nro 4297/250 000 e, nro 4298/250 000
e nro 4299/ 250 000 e, nro 1181/ 1 475 000 e ja nro 1182/ 250 000
e, yhteensä 2 475 000 euroa.
Kaupunginvaltuusto valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan
laina-asiakirjat.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
Talousjohtaja Arja Petriläinen poistui kokouksesta tämän asian
käsittelyn jälkeen klo 19.28.
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Elinkeinojaosto
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 47
§ 132
§ 23

16.03.2021
17.03.2021
22.03.2021

Piällysmies ry, Leaderin toiminta-alue Savonlinnan osalta
372/04.041/2020
ELJ § 47
Selostus:

Tulevan EU:n ohjelmakauden valmistelu on alkanut myös
Leader-ryhmissä. Hakuprosessi Leader-ryhmäksi on
kaksi-vaiheinen. Ensimmäisen vaiheen hakemukset
Leader-ryhmäksi tulee lähettää maa- ja metsätalousministeriöön
viimeistään 31.5.2021.
Piällysmies ry ja Rajupusu Leader ry ovat suunnitelleet
yhdistymistään niin, että se tapahtuisi vuoden 2023 alusta.
Samanaikaisesti alkaisi myös uuden ohjelmakauden toteuttaminen.
Leader-ryhmien haku rahoituskaudelle 2023-2027, Leader alue
Savonlinna ( pois lukien Savonlinnan kaupungin keskusta-alue, liite
A punaisen viivan sisäpuolinen alue), Enonkoski ja vuoden 2023
alusta Juva, Joroinen, Rantasalmi ja Sulkava. Uuden
ohjelmakakauden rahoitusosuus arvio on 6,73 euroa /asukas ja
rahoitusosuus määritellään vuoden 31.12.2021 asukasmäärän
mukaan.
Leader -toiminnan julkinen rahoitusosuus muodostuu Euroopan
Unionin maaseuturahaston, valtion ja kuntien osuuksista. Kuntien
rahoitusosuutta on tähän saakka pitänyt olla varattuna 20 %:a
julkisen tuen osuudesta ja näin lienee myös jatkossa. Ohjeistusta
asiaan saamme myöhemmin.
Savonlinnan kaupunki on rahoittanut vuosina 2014-2020 Leader
-toimintaa 79 782 eurolla vuodessa ja siirtymäkaudella 2021-22
Savonlinnan kaupunki on sitoutunut 89 500 euron vuotuiseen
rahoitusosuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että kun rahoitusosuuden
jyvitys perustuu asukaslukuun, on alueemme kuntien, mukaan
lukien Savonlinnan kaupungin rahoitusosuus ollut 6,00 euroa
asukasta kohti vuodessa vuosina 2014-2020. Vuosille 2021-22
kuntarahaa on varattu enemmän eli 6,73 euroa asukasta kohti
vuodessa.
Piällysmies ry sai hankerahoitukseen ohjelmakaudelle 2014-2020
julkista tukea 3,6 miljoonaa euroa, joka on 195 € toiminta-alueen
asukasta kohti (Enonkoski, Heinävesi ja Savonlinnan
maaseutualueet).
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Savonlinnan kaupungin keskusta on ollut rajattuna pois vuosina
2014-2020, ja on rajattuna pois myös siirtymäkaudella 2021-22
toiminta-alueestamme. Liitteenä on kartta nykyisestä rajauksesta
esityslistaliite A.
Ensimmäisen vaiheen hakemuksessa tulee määritellä paikalliselle
kehittämiselle sopiva toiminta-alue, analysoida ryhmän
verkostotoimintaa dynaamisen verkostoanalyysin avulla sekä
kuvata alueen tarve- ja voimavara-analyysi. Analyysin tulee
sisältää alueen kuvaus, nykytilan analyysi sekä tarpeet ja
tulevaisuuden näkymät.
Vuoden 2023 alusta suunnitteilla olevaan, yhdistyvään
Piällysmiehen ja Rajupusun alueeseen ovat lupautuneet
Enonkoski, Joroinen, Juva, Rantasalmi, Sulkava ja Savonlinna
nykyisen aluerajauksen mukaisesti.
Piällysmies ry kysyy Savonlinnan kaupungilta haluaako se, että
Leader- toiminta-aluetta laajennettaisiin nykyisen
kaupunkirajauksen sisäpuolelle ja jos se haluaa aluetta
laajennettavan, mitä alueita Savonlinnan kaupunki haluaisi mukaan
ja kuinka paljon asukkaita näillä alueilla on? Piällysmies ry:n kirje
Esityslistaliite B.
Edellisen lisäksi haluamme ainakin alustavan tiedon siitä, onko
Savonlinna kaupunki valmis sitoutumaan suurempaan,
aluelaajennusta vastaavaan, asukasluvun mukaan määräytyvään,
kuntarahaosuuteen?
Se kuinka suurta Leader -rahoitusta voimme lähteä hakemaan,
riippuu kuntien rahoitussitoumuksista. Lopullinen tieto kuntien
rahoitukseen sitoutumisesta ja sen määrästä tulee olla tiedossa
syksyllä 2022, jolloin 2. vaiheen hakemus jätetään maa- ja
metsätalousministeriöön.
Piällysmies ry tarvitsee tiedon asiasta viimeistään 25.5.2021, jotta
se voi jättää hakemuksemme määräaikaan 31.5.2021 mennessä.
Esityslistaliitteinä C,D ja E ovat Maa-ja metsätalousministeriön
ohjeet hakemiseen Leader toimintaryhmäksi.
Esityslistaliite G_Piällysmies ry, kuntien sitoutuminen strategian
rahoitukseen 2014-2020, liite H_ Siirtymäkauden 2021-2022
päätökset Enonkoski_Savonlinna_ Heinävesi
Leader toiminta-alueen laajeneminen kattamaan koko Savonlinnan
tarkoittaa sitä, että Savonlinnan kaupungin kaikki asukkaat ja
yritykset pääsisivät hyödyntämään kehittämis- ja
investointihankkeissaan maaseudun kehittämiseen tarkoitettua
Pöytäkirjantarkastajat:
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Leader-rahoitusta, jota Piällysmies ry hallinnoi.
Savonlinnan kaupungin maksuosuus olisi tällöin n. 32 872
asukasta¨x 6,73 €/ asukas eli 221 229 €/ vuodessa. Tällöin julkista
tukea kohdentuisi Savonlinnalaisten kehittämishankkeisiin n. 1,1
M€ vuodessa ja kokonaishankekanta olisi n. 2,2 M€ vuodessa.
Kustannusvaikutukset Savonlinnan kaupungilla alkaisivat vuoden
2023 alusta alkaen.
Toimivalta:

Kuntalaki 14 §

Yritysvaikutusten arviointi
Esityslista liitteenä F.
(Valmistelu: Juha Turtiainen, yrityspalvelupäällikkö, 044-571 5853,
ja vs. elinkeinojohtaja Jarmo Häkkinen p. 044 417 4008)
Kaupunginjohtajan esitys:
Elinkeinojaosto esittää Savonlinnan kaupunginhallitukselle ja
edelleen valtuustolle että hyväksytään uuden Leader
ohjelmakauden 2023-2027 rahoitus selostusosan mukaisesti ja
aluerajaus on liitteen mukaisesti maaseutualue.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kaupunginhallitus

Tiedoksi:

Piällysmies ry
Talousosasto

KH § 132
Selostus:

Elinkeinojaoston 16.3.2021 § 47 selostus- ja päätösosan
mukaisesti.
Liite A: Kartta nykyisestä rajauksesta
Liite A1: Leader alue, keskusta-alue pois rajattuna
Liite B: Piällysmies ry:n kirje
Liite C, D ja E: Maa-ja metsätalousministeriön ohjeet hakemiseen
Leader toimintaryhmäksi.
Liite G:_Piällysmies ry, kuntien sitoutuminen strategian
rahoitukseen 2014-2020,
Liite H: Siirtymäkauden 2021-2022 päätökset
Enonkoski_Savonlinna_ Heinävesi
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(Valmistelu: Juha Turtiainen, yrityspalvelupäällikkö, 044-571 5853,
ja vs. elinkeinojohtaja Jarmo Häkkinen p. 044 417 4008)
Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy
uuden Leader ohjelmakauden 2023-2027 rahoituksen
maksimissaan 90 000 euroa/vuosi kunnan omarahoitusosuutena
siten, että aluerajaus on liitteen A1 mukainen maaseutualue.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kaupunginvaltuusto

KV § 23
Selostus:

Liite A: Kartta nykyisestä rajauksesta
Liite A1: Leader alue, keskusta-alue pois rajattuna
Liite B: Piällysmies ry:n kirje
Liite C, D ja E: Maa-ja metsätalousministeriön ohjeet hakemiseen
Leader toimintaryhmäksi.
Liite G:_Piällysmies ry, kuntien sitoutuminen strategian
rahoitukseen 2014-2020,
Liite H: Siirtymäkauden 2021-2022 päätökset
Enonkoski_Savonlinna_ Heinävesi

Kaupunginhallituksen esitys:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy uuden Leader ohjelmakauden
2023-2027 rahoituksen maksimissaan 90 000 euroa/vuosi kunnan
omarahoitusosuutena siten, että aluerajaus on liitteen A1 mukainen
maaseutualue.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Esitys hyväksyttiin.
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Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus
Tekninen lautakunta
Yhteistyötoimikunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 209
§ 478
§ 14
§9
§ 114
§ 24

17.11.2020
07.12.2020
26.01.2021
25.02.2021
15.03.2021
22.03.2021

Hallintosäännön muuttaminen
35/01.010/2021
TL § 209
Selostus:

Savonlinnan kaupunki on hyväksytty työllistämisen kuntakokeiluun.
Lakiesitys on eduskunnan käsiteltävänä. Työllisyyskokeilujen
tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien
työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda
uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilujen
tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä
olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä
työmarkkinoille. Kokeiluissa kehitetään työnhakijoille tarjottavia
työllistymistä tukevia palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla
voidaan nykyistä paremmin tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden
yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaamisen
kehittämistarpeet. Kokeilussa kaupunginvastuulle siirretään
TE-palveluista JTYP-lain mukaisia tehtäviä sekä URA-tieto
järjestelmä.
Kokeilu on määräaikainen 1.1.2021-30.6.2023 ja hallintosääntöön
tulee kirjata kuntakokeilun työntekijöiden virkavastuut
kuntakokeiluajalle hallintosäännön kohtaan Viranhaltijoiden
erityinen ratkaisuvalta ja keskeiset vastuualueet 75 §.
Työllisyyspalveluiden päällikkö, virka: Kuntakokeilun johtaminen.
Ratkaisuvalta kuntakokeilulain ja JTYP-lain mukaisesti
Asiakaspalveluvastaava, virka: Työllisyyspalveluiden päällikön
varahenkilö, ratkaisuvalta kuntakokeilulain ja JTYP-lain mukaisesti
Omavalmentaja, virka; ratkaisuvalta kuntakokeilulain ja JTYP-lain
mukaisesti
Omavalmentaja virka; sosiaalihuollon pätevyys, ratkaisuvalta
kuntakokeilulain ja JTYP-lain mukaisesti sekä kuntouttavan
työtoiminnan päätökset
Kuntakokeilun terveydenhoitaja virka, ratkaisuvalta
kuntakokeilulain ja JTYP-lain mukaisesti
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Kuntakokeilun palveluneuvoja, virka; ratkaisuvalta kuntakokeilulain
ja JTYP-lain mukaisesti
Kuntakokeilun työpajaohjaaja, virka; ratkaisuvalta kuntakokeilulain
ja JTYP-lain mukaisesti.
valmistelu: työllisyyspalvelujen päällikkö Anna Tolvanen,
044 417 4148
Teknisen johtajan esitys:
Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy
selostusosan mukaiset hallintosääntömuutokset ja, että muutokset
tulevat voimaan kaupunginvaltuuston pöytäkirjan julkaisusta lukien.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kaupunginhallitus/kaupunginvaltuusto

KH § 478
Selostus:

Tekninen lautakunta on esittänyt 17.11.2020 § 209 mukaisesti
hallintosääntömuutoksia.
Viranhaltijoiden ratkaisuvaltaan on pelkästään kirjattu
kuntakokeilulaki ja JTYP-lain mukainen toimivalta. Esityksessä ei
ole tarkemmin kirjattu auki päätöstoimivaltaa edellä mainittujen
lakien osalta. Nämä tulisi kirjata selkeämmin hallintosääntöön.
Näin ollen asia tulee palauttaa tekniselle toimialalle uudelleen
valmisteltavaksi.
(Valmistelu: hallintojohtaja-kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh
044-4174041)

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus päättää palauttaa hallintosääntömuutokset
uudelleen valmisteltavaksi tekniselle toimialalle siten, että
esitykseen kirjataan tarkemmin asianomaiset lain kohdat ja niihin
liittyvä ratkaisuvalta.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Tekninen toimiala
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TL § 14
Selostus:

Kaupunginhallitus palautti 7.12.2020 § 478 asian uudelleen
valmisteltavaksi tekniselle toimialalle siten, että esitykseen
kirjataan tarkemmin asianomaiset lain kohdat ja niihin liittyvä
ratkaisuvalta.
Savonlinnan kaupunki on hyväksytty työllistämisen kuntakokeiluun.
Työllisyyskokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää
työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen
ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman
saatavuuteen. Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti
pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa
olevien pääsyä työmarkkinoille. Kokeiluissa kehitetään
työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja
palvelumalleja, joiden avulla voidaan nykyistä paremmin tunnistaa
ja ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen
esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet. Kokeilussa
kaupunginvastuulle siirretään TE-palveluista JTYP-lain mukaisia
tehtäviä sekä URA-tieto järjestelmä. Kokeilu on määräaikainen
1.3.2021-30.6.2023, hallintosääntöön tulee kirjata kuntakokeilun
työntekijöiden virkavastuut kuntakokeiluajalle.
• Työllisyyspalveluiden päällikkö, virka: Kuntakokeilun
johtaminen. Ratkaisuvalta Päättää lain työllisyyden edistämisen
kuntakokeilusta HE 87/2020 mukaiset sekä muut työllisyyden
edistämisen kuntakokeilusta johtuvat yksilöä ja työnantajaa
koskevat päätökset sekä työvoimapoliittiset lausunnot. Päättää
aktivointisuunnitelman tai monialaisen työllistymissuunnitelman
mukaisesta kuntouttavasta työtoiminnasta sekä päättää
asiakaskohtaisesta kuntouttavan työtoiminnan osallistumisen
matkakorvauksista.
• Asiakaspalveluvastaava, virka: Työllisyyspalveluiden päällikön
varahenkilö, Päättää lain työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta
HE 87/2020 mukaiset sekä muut työllisyyden edistämisen
kuntakokeilusta johtuvat yksilöä ja työnantajaa koskevat päätökset
sekä työvoimapoliittiset lausunnot. Päättää aktivointisuunnitelman
tai monialaisen työllistymissuunnitelman mukaisesta kuntouttavasta
työtoiminnasta sekä päättää asiakaskohtaisesta kuntouttavan
työtoiminnan osallistumisen matkakorvauksista.
• Omavalmentaja, virka; ratkaisuvalta Päättää lain työllisyyden
edistämisen kuntakokeilusta HE 87/2020 mukaiset sekä muut
työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta johtuvat yksilöä ja
työnantajaa koskevat päätökset sekä työvoimapoliittiset lausunnot.
• Omavalmentaja virka; sosiaalihuollon pätevyys, ratkaisuvalta
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Päättää lain työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta HE 87/2020
mukaiset sekä muut työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta
johtuvat yksilöä ja työnantajaa koskevat päätökset sekä
työvoimapoliittiset lausunnot. Päättää aktivointisuunnitelman tai
monialaisen työllistymissuunnitelman mukaisesta kuntouttavasta
työtoiminnasta sekä päättää asiakaskohtaisesta kuntouttavan
työtoiminnan osallistumisen matkakorvauksista.
valmistelu: työllisyyspalvelujen päällikkö Anna Tolvanen,
044 417 4148
Teknisen johtajan esitys:
Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy
selostusosan mukaiset hallintosääntömuutokset ja, että muutokset
tulevat voimaan kaupunginvaltuuston pöytäkirjan julkaisusta lukien.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kaupunginhallitus/kaupunginvaltuusto

YT § 9
Selostus:

Edellä olevan teknisen lautakunnan selostuksen ja päätöksen
mukaisesti asiaan selostetaan kokouksessa.
(valmistelu: henkilöstöpäällikkö Susanna Laine, puh: 044 417
4060)

Henkilöstöpäällikön esitys:
Yhteistyötoimikunnalla ei ole asiaan huomauttamista.
Päätös:

Yhteistyötoimikunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedoksi:

Kaupunginhallitus

KH § 114
Selostus:

Pöytäkirjantarkastajat:
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työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen
ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman
saatavuuteen. Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti
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pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa
olevien pääsyä työmarkkinoille. Kokeiluissa kehitetään
työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja
palvelumalleja, joiden avulla voidaan nykyistä paremmin tunnistaa
ja ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen
esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet. Kokeilussa
kaupunginvastuulle siirretään TE-palveluista JTYP-lain mukaisia
tehtäviä sekä URA-tieto järjestelmä. Kokeilu on määräaikainen
1.3.2021-30.6.2023, hallintosääntöön tulee kirjata kuntakokeilun
työntekijöiden virkavastuut kuntakokeiluajalle.
Hallintosääntö 11 luku
Viranhaltijoiden ratkaisuvalta ja keskeiset vastuualueet
75 § Viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta ja keskeiset
vastuualueet
• Työllisyyspalveluiden päällikkö, virka: Kuntakokeilun johtaminen.
Ratkaisuvalta Päättää lain työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta
HE 87/2020 mukaiset sekä muut työllisyyden edistämisen
kuntakokeilusta johtuvat yksilöä ja työnantajaa koskevat päätökset
sekä työvoimapoliittiset lausunnot. Päättää aktivointisuunnitelman
tai monialaisen työllistymissuunnitelman mukaisesta kuntouttavasta
työtoiminnasta sekä päättää asiakaskohtaisesta kuntouttavan
työtoiminnan osallistumisen matkakorvauksista.
• Asiakaspalveluvastaava, virka: Työllisyyspalveluiden päällikön
varahenkilö, Päättää lain työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta
HE 87/2020 mukaiset sekä muut työllisyyden edistämisen
kuntakokeilusta johtuvat yksilöä ja työnantajaa koskevat päätökset
sekä työvoimapoliittiset lausunnot. Päättää aktivointisuunnitelman
tai monialaisen työllistymissuunnitelman mukaisesta kuntouttavasta
työtoiminnasta sekä päättää asiakaskohtaisesta kuntouttavan
työtoiminnan osallistumisen matkakorvauksista.
• Omavalmentaja, virka; ratkaisuvalta Päättää lain työllisyyden
edistämisen kuntakokeilusta HE 87/2020 mukaiset sekä muut
työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta johtuvat yksilöä ja
työnantajaa koskevat päätökset sekä työvoimapoliittiset lausunnot.
• Omavalmentaja virka; sosiaalihuollon pätevyys, ratkaisuvalta
Päättää lain työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta HE 87/2020
mukaiset sekä muut työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta
johtuvat yksilöä ja työnantajaa koskevat päätökset sekä
työvoimapoliittiset lausunnot. Päättää aktivointisuunnitelman tai
monialaisen työllistymissuunnitelman mukaisesta kuntouttavasta
työtoiminnasta sekä päättää asiakaskohtaisesta kuntouttavan
työtoiminnan osallistumisen matkakorvauksista.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Yhteistyötoimikunta on käsitellyt asiaa sekä asiaan ei ollut
huomauttamista.
(Valmistelu: hallintojohtaja-kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh
044-4174041)
Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää
selostusosan mukaiset hallintosääntömuutokset.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kaupunginvaltuusto

KV § 24
Kaupunginhallituksen esitys:
Kaupunginvaltuusto päättää seuraavat hallintosääntömuutokset;
kuntakokeilun työntekijöiden virkavastuut kuntakokeiluajalle
1.3.2021-30.6.2023:
Hallintosääntö 11 luku
Viranhaltijoiden ratkaisuvalta ja keskeiset vastuualueet
75 § Viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta ja keskeiset
vastuualueet
• Työllisyyspalveluiden päällikkö, virka: Kuntakokeilun johtaminen.
Ratkaisuvalta Päättää lain työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta
HE 87/2020 mukaiset sekä muut työllisyyden edistämisen
kuntakokeilusta johtuvat yksilöä ja työnantajaa koskevat päätökset
sekä työvoimapoliittiset lausunnot. Päättää aktivointisuunnitelman
tai monialaisen työllistymissuunnitelman mukaisesta kuntouttavasta
työtoiminnasta sekä päättää asiakaskohtaisesta kuntouttavan
työtoiminnan osallistumisen matkakorvauksista.
• Asiakaspalveluvastaava, virka: Työllisyyspalveluiden päällikön
varahenkilö, Päättää lain työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta
HE 87/2020 mukaiset sekä muut työllisyyden edistämisen
kuntakokeilusta johtuvat yksilöä ja työnantajaa koskevat päätökset
sekä työvoimapoliittiset lausunnot. Päättää aktivointisuunnitelman
tai monialaisen työllistymissuunnitelman mukaisesta kuntouttavasta
työtoiminnasta sekä päättää asiakaskohtaisesta kuntouttavan
työtoiminnan osallistumisen matkakorvauksista.
• Omavalmentaja, virka; ratkaisuvalta Päättää lain työllisyyden
edistämisen kuntakokeilusta HE 87/2020 mukaiset sekä muut
työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta johtuvat yksilöä ja
työnantajaa koskevat päätökset sekä työvoimapoliittiset lausunnot.
Pöytäkirjantarkastajat:
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• Omavalmentaja virka; sosiaalihuollon pätevyys, ratkaisuvalta
Päättää lain työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta HE 87/2020
mukaiset sekä muut työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta
johtuvat yksilöä ja työnantajaa koskevat päätökset sekä
työvoimapoliittiset lausunnot. Päättää aktivointisuunnitelman tai
monialaisen työllistymissuunnitelman mukaisesta kuntouttavasta
työtoiminnasta sekä päättää asiakaskohtaisesta kuntouttavan
työtoiminnan osallistumisen matkakorvauksista.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Esitys hyväksyttiin.
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Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 13
§ 25

18.01.2021
22.03.2021

Pasi Pekkosen eroanomus rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenyydestä
612/01.011/2020
KH § 13
Selostus:

Pasi Pekkonen on pyytänyt eroa Savonlinnan kaupungin rakennusja ympäristölautakunnasta. Perusteena erolle on eroaminen
Kokoomus-puolueesta.
Kuntalain 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota
pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka
valittava luottamushenkilö on.
Pasi Pekkosen eronpyynnössä esittämää perustetta voidaan pitää
pätevänä syynä eroamiselle pyynnön mukaisista luottamustoimista.
Pasi Pekkoselle on perusteltua myöntää ero hänen pyyntönsä
mukaisesti.
(Valmistelu: kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh 044-4174041)

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto myöntää Pasi Pekkoselle eron rakennus- ja
ympäristölautakunnan jäsenyydestä.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

kaupunginvaltuusto

KV § 25
Kaupunginhallituksen esitys:
Kaupunginvaltuusto myöntää Pasi Pekkoselle eron rakennus- ja
ympäristölautakunnan jäsenyydestä.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Esitys hyväksyttiin.
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Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 284
§ 77
§ 247
§ 65
§ 460
§ 121
§ 239
§ 41
§ 14
§ 26

05.06.2017
12.06.2017
10.06.2019
24.06.2019
05.11.2019
11.11.2019
01.06.2020
15.06.2020
18.01.2021
22.03.2021

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
Pöytäkirjantarkastajat:
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esityksen:
"Kaupunginvaltuusto valitsee rakennus- ja ympäristölautakuntaan
yksitoista jäsentä ja yksitoista henkilökohtaista varajäsentä
toimikaudeksi 2017-2021 sekä valitsee jäseniksi valituista
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan."
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

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
Pöytäkirjantarkastajat:
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Varsinainen jäsen

varajäsen

Hirvonen Liisa

Jaatila Kimmo

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

Laitinen Pekka (PS)

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

KV § 65
Kaupunginhallituksen esitys:
Kaupunginvaltuusto valitsee Kirsi Torikan ja Reima Härkösen tilalle
jäsenet rakennus- ja ympäristölautakuntaan jäljellä olevaksi
valtuustokaudeksi.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Kaupunginvaltuusto valitsi rakennus- ja ympäristölautakuntaan
Kirsi Torikan tilalle varsinaiseksi jäseneksi Niina-Kaisa Tuorila ja
Reima Härkösen tilalle varsinaiseksi jäseneksi Jukka Laurion.
Jouni Matilaisen varajäseneksi Jukka Laurion tilalle
kaupunginvaltuusto valitsi Ari Pitkosen.
Anne Herttuaisen varajäseneksi Niina-Kaisa Tuorilan tilalle
kaupunginvaltuusto valitsi Riitta Finer-Huttusen.
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KH § 460
Selostus:

Kaupunginvaltuuston tulee valita Pekka Laitisen 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 Pekka Laitisen tilalle jäsenen
rakennus- ja ympäristölautakuntaan jäljellä olevaksi
valtuustokaudeksi.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kaupunginvaltuusto

KV § 121
Kaupunginhallituksen esitys:
Kaupunginvaltuusto valitsee Pekka Laitisen tilalle jäsenen
rakennus- ja ympäristölautakuntaan jäljellä olevaksi
valtuustokaudeksi.
Päätös:

Kaupunginvaltuusto valitsi Pekka Laitisen tilalle rakennus- ja
ympäristölautakuntaan jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi Pasi
Pekkosen.

KH § 239
Selostus:

Kaupunginvaltuuston tulee valita Ville Hartosen 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 Ville Hartosen tilalle jäsenen
rakennus- ja ympäristölautakuntaan jäljellä olevaksi
valtuustokaudeksi.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirjantarkastajat:
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KV § 41
Kaupunginhallituksen esitys:
Kaupunginvaltuusto valitsee Ville Hartosen tilalle jäsenen
rakennus- ja ympäristölautakuntaan jäljellä olevaksi
valtuustokaudeksi.
Käsittely:

Valtuutettu Merja Mustonen esitti, että Ville Hartosen tilalle
rakennus- ja ympäristölautakuntaan valitaan Sari Siren.
Sari Sirenin siirtyessä varsinaiseksi jäseneksi, hänen tilalleen
varajäseneksi rakennus- ja ympäristölautakuntaan valitaan Ilkka
Sipari.

Päätös:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Merja Mustosen
esityksen.

KH § 14
Selostus:

Kaupunginvaltuuston tulee valita Pasi Pekkosen 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 Pasi Pekkosen tilalle jäsenen
rakennus- ja ympäristölautakuntaan jäljellä olevaksi
valtuustokaudeksi.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kaupunginvaltuusto

KV § 26
Kaupunginhallituksen esitys:
Kaupunginvaltuusto valitsee Pasi Pekkosen tilalle jäsenen
rakennus- ja ympäristölautakuntaan jäljellä olevaksi
valtuustokaudeksi.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Kaupunginvaltuusto valitis Pasi Pekkosen tilalle rakennus- ja
ympäristölautakuntaan jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi Ossi
Kososen ja hänen varajäseneksi Arto Koposen.
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Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 112
§ 27

15.03.2021
22.03.2021

Tiina Strandenin eroanomus sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston jäsenyydestä
155/01.011/2021
KH § 112
Selostus:

Tiina Stranden on pyytänyt eroa Itä-Savon Sairaanhoitopiirin ky:n
valtuuston jäsenyydestä. Perusteena on sairaanhoitopiirin
viranhaltijana toimiminen.
Kuntalain 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota
pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka
valittava luottamushenkilö on.
Tiina Strandenin eronpyynnössä esittämää perustetta voidaan
pitää pätevänä syynä eroamiselle pyynnön mukaisista
luottamustoimista.
Tiina Strandenille on perusteltua myöntää ero hänen pyyntönsä
mukaisesti.
(Valmistelu: kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh 044-4174041)

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto myöntää Tiina Strandenille eron Itä-Savon
Sairaanhoitopiirin ky:n valtuuston jäsenyydestä.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet

Kaupunginvaltuusto

KV § 27
Kaupunginhallituksen esitys:
Kaupunginvaltuusto myöntää Tiina Strandenille eron Itä-Savon
Sairaanhoitopiirin ky:n valtuuston jäsenyydestä.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Esitys hyväksyttiin.
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Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 289
§ 81
§ 113
§ 28

05.06.2017
12.06.2017
15.03.2021
22.03.2021

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenten vaali
valtuustokaudelle 2017-2021
240/01.015/2017
KH § 289
Selostus:

Itä-Sairanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 8§:n mukaan
jäsenkuntien valtuustot valitsevat valtuustoon jäseniä seuraavasti:
Sairaanhoitopiirin valtuustoon valitsevat jäsenkuntien valtuustot
toimikaudekseen jäseniä seuraa-vasti:
Jäsenten lukumäärä
Savonlinna 8
Rantasalmi 4
Sulkava 4
Enonkoski 2
Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.
Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n
mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan
luottamustoimeen. Vaali kelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1
momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö (valtion virkamies, joka
hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvonta tehtäviä)
eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö.
Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen
on henkilö:
1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä
vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun
luottamustoimeen toimitetaan; ja
3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.
(Valmistelu: kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh 044-4174041)

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus tekee kaupunginvaltuustolle seuraavan
esityksen:
"Kaupunginvaltuusto valitsee Itä-Savon sairaanhoitopiirin
kuntayhtymävaltuustoon 8 jäsentä ja 8 henkilökohtaista varajäsentä
valtuuston toimikaudeksi 2017-2021.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

kaupunginvaltuusto

KV § 81
Kaupunginhallituksen esitys:
Kaupunginvaltuusto valitsee Itä-Savon sairaanhoitopiirin
kuntayhtymävaltuustoon 8 jäsentä ja 8 henkilökohtaista varajäsentä
valtuuston toimikaudeksi 2017-2021.
Käsittely:

Valtuutettu Reima Härkönen esitti, että Itä-Savon sairaanhoitopiirin
kuntayhtymävaltuustoon valitaan seuraavat varsinaiset ja
varajäsenet
Varsinainen jäsen

varajäsen

Sorjonen Heikki
Herttuainen Anne
Pennanen Erkki

Jantunen Mikko
Luukkainen Sirpa
Österlund Olli

Valtuutettu Teemu Hirvonen esitti, että Itä-Savon sairaanhoitopiirin
kuntayhtymävaltuustoon valitaan seuraavat varsinaiset ja
varajäsenet
Varsinainen jäsen

varajäsen

Valjakka Markku
Helander Karoliina
Makkonen Aila

Laukkanen Kari
Laamanen Heli
Suomalainen Ritva

Valtuutettu Heli Järvinen esitti, että Itä-Savon sairaanhoitopiirin
kuntayhtymävaltuustoon valitaan seuraavat varsinaiset ja
varajäsenet
Varsinainen jäsen

varajäsen

Strandén Tiina

Mustonen Merja

Valtuutettu Lea Sairanen esitti, että Itä-Savon sairaanhoitopiirin
kuntayhtymävaltuustoon valitaan seuraavat varsinaiset ja
varajäsenet

Päätös:
Pöytäkirjantarkastajat:

Varsinainen jäsen

varajäsen

Kosonen Ossi

Kokkonen Tanja

Puheenjohtaja totesi, että tehdyt esitykset hyväksyttiin
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yksimielisesti.
KH § 113
Selostus:

Itä-Savon Sairaanhoitopiirin valtuustonjäsen Tiina Stranden on
anonut eroa yhtymävaltuuston jäsenyydestä.
Mikäli kaupunginvaltuusto myöntää Tiina Strandenille eron,
kaupunginvaltuuston tulee valita Tiina Stranden tilalle jäsen
yhtymävaltuuston jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi.
(Valmistelu: hallintojohtaja-kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh
044-4174041)

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto valitse Tiina Strandenin tilalle jäsenen
Itä-Savon Sairaanhoitopiirin yhtymävaltuustoon jäljellä olevaksi
valtuustokaudeksi.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kaupunginvaltuusto

KV § 28
Kaupunginhallituksen esitys:
Kaupunginvaltuusto valitse Tiina Strandénin tilalle jäsenen
Itä-Savon Sairaanhoitopiirin yhtymävaltuustoon jäljellä olevaksi
valtuustokaudeksi.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Kaupunginvaltuusto valitsi Tiina Strandénin tilalle Itä-Savon
Sairaanhoitopiirin yhtymävaltuustoon jäljellä olevaksi
valtuustokaudeksi jäseneksi Merja Mustosen ja varajäseneksi Luise
Liefländer-Leskisen.
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Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 122
§ 29

15.03.2021
22.03.2021

Ossi Kososen ero keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä
155/01.011/2021
KH § 122
Selostus:

Ossi Kosonen on pyytänyt eroa keskusvaalilautakunnan
jäsenyydestä kunnallisvaalisehdokkuuden vuoksi.
Kunnallisvaaliehdokas ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan
toimintaan ehdokashakemuksen saapumisesta lukien
Kuntalain 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota
pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka
valittava luottamushenkilö on.
Ossi Kosonen eronpyynnössä esittämää perustetta voidaan pitää
pätevänä syynä eroamiselle pyynnön mukaisista luottamustoimista.
Ossi Kososelle on perusteltua myöntää ero hänen pyyntönsä
mukaisesti.
(Valmistelu: kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh 044-4174041)

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto myöntää Ossi Kososelle eron
keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet

Kaupunginvaltuusto

KV § 29
Kaupunginhallituksen esitys:
Kaupunginvaltuusto myöntää Ossi Kososelle eron
keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Esitys hyväksyttiin.
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Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 123
§ 30

15.03.2021
22.03.2021

Elina Härkösen ero keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä
155/01.011/2021
KH § 123
Selostus:

Elina Härkönen on pyytänyt eroa keskusvaalilautakunnan
jäsenyydestä henkilökohtaisiin syihin vedoten.
Kuntalain 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota
pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka
valittava luottamushenkilö on.
Elina Härkösen eronpyynnössä esittämää perustetta voidaan pitää
pätevänä syynä eroamiselle pyynnön mukaisista luottamustoimista.
Elina Härköselle on perusteltua myöntää ero hänen pyyntönsä
mukaisesti.
(Valmistelu: kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh 044-4174041)

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto myöntää Elina Härköselle eron
keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet

Kaupunginvaltuusto

KV § 30
Kaupunginhallituksen esitys:
Kaupunginvaltuusto myöntää Elina Härköselle eron
keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Esitys hyväksyttiin.
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Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 286
§ 79
§ 124
§ 31

05.06.2017
12.06.2017
15.03.2021
22.03.2021

Keskusvaalilautakunnan vaali valtuustokaudelle 2017-2021
237/01.011/2017
KH § 286
Selostus:

Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan
toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta.
Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä, sekä tarpeellinen määrä
varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi.
Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat
jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee
mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä
kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.
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
toimielimessä 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
Pöytäkirjantarkastajat:
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esityksen:
"Kaupunginvaltuusto valitsee keskusvaalilautakunnan
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, kolme jäsentä ja tarpeellisen
määrän varajäseniä, viimemainitut siinä järjestyksessä missä heidät
kutsutaan kokoukseen, valtuuston toimikaudeksi 2017-2021.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kaupunginvaltuusto

KV § 79
Kaupunginhallituksen esitys:
Kaupunginvaltuusto valitsee keskusvaalilautakunnan
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, kolme jäsentä ja tarpeellisen
määrän varajäseniä, viimemainitut siinä järjestyksessä missä heidät
kutsutaan kokoukseen, valtuuston toimikaudeksi 2017-2021.
Käsittely:

Valtuutettu Reima Härkönen esitti, että keskusvaalilautakuntaan
valitaan
puheenjohtajaksi Hirvonen Asko ja 3. varajäseneksi Hannu
Karvinen
Valtuutettu Teemu Hirvonen esitti, että keskusvaalilautakuntaan
valitaan
varapuheenjohtajaksi Kerman Juhani ja 4. varajäseneksi Jaakko
Kupiainen
Valtuutettu Lea Sairanen esitti, että keskusvaalilautakuntaan
valitaan jäseneksi
Kosonen Ossi ja 5. varajäseneksi Pankakari Panu
Valtuutettu Matti Lundenius esitti, että keskusvaalilautakuntaan
valitaan jäseneksi
Verho Kati
Valtuutettu Heli Järvinen esitti, että keskusvaalilautakuntaan
valitaan jäseneksi
Härkönen Elina
Valtuutettu Jouni Koskela esitti, että keskusvaalilautakuntaan
valitaan 1. varajäseneksi
Kontinen Mervi
Valtuutettu Esa Valkonen esitti, että keskusvaalilautakuntaan
valitaan 2. varajäseneksi
Rappu Seija

Pöytäkirjantarkastajat:
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Päätös:

Puheenjohtaja totesi, että esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

KH § 124
Selostus:

Keskusvaalilautakunnan jäsenet Ossi Kosonen ja Elina Härkönen
ovat anoneet eroa keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä.
Mikäli kaupunginvaltuusto myöntää Ossi Kososelle ja Elina
Härköselle eron, kaupunginvaltuuston tulee valita heidän tilalle
jäsenet kekusvaalilautakuntaan jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi.
(Valmistelu: hallintojohtaja-kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh
044-4174041)

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto valitse Ossi Kososen ja Elina Härkösen tilalle
jäsenet keskuvaalilautakuntaan jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kaupunginvaltuusto

KV § 31
Kaupunginhallituksen esitys:
Kaupunginvaltuusto valitse Ossi Kososen ja Elina Härkösen tilalle
jäsenet keskuvaalilautakuntaan jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Kaupunginvaltuusto valitsi Ossi Kososen tilalle
keskusvaalilautakuntaan jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi Arto
Pekosen ja Elina Härkösen tilalle Emma Karjalaisen.
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Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 115
§ 32

15.03.2021
22.03.2021

Savonlinnan kaupungin laaja hyvinvointikertomus v. 2021
592/01.014/2017
KH § 115
Selostus:

Kuntalain 1§ mukaan kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa
hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Vuonna 2011
voimaan tullut terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia raportoimaan
valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista
sekä niitä edistävistä toimenpiteistä. Tämän lisäksi valtuustolle on
laadittava kerran valtuustokaudessa laajempi hyvinvointikertomus.
Hyvinvointikertomuksen pohjalta asetetaan paikallisiin olosuhteisiin
ja tarpeisiin perustuvat hyvinvoinnin edistämisen painopisteet ja
niihin liittyvät toimenpiteet.
Kaupunginvaltuusto on viimeksi 15.5.2017 § 44 merkinnyt tiedoksi
laajan hyvinvointikertomuksen, jonka pohjalta asetettiin
hyvinvointisuunnitelman painopistealueiksi:
- lapsiperheiden ja lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen
- ikääntyvän väestön aktiivinen ja turvallinen elinympäristö
- aktiivinen työllisyyden ja elinvoimaisuuden edistäminen,
positiivinen työpaikkakehitys.
Lisäksi kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupunkistrategian
vuosille 2018-2021 13.11.2017 § 159, jossa valtuusto päätti
sisällyttää osaksi hyvinvointisuunnitelmaa Liikunta- ja
virkistyspaikkasuunnitelman laatimisen.
Laaja hyvinvointikertomus koostuu hyvinvoinnin nykytilan
kuvauksesta ja valtuuston asettamien painopistealueiden
toteutumisesta ja tehdyistä toimenpiteistä.
Esityslistaliitteenä A olevaa Savonlinnan kaupungin
hyvinvointikertomus on valmisteltu yhteistyössä
varhaiskasvatuspäällikön, vapaa-aikapäällikön sekä muiden
sivistystoimialan asiantuntijoiden, työllisyyspalvelujen päällikön,
Sosterin asiantuntijoiden sekä vs. elinkeinojohtajan ja
hallintopäällikön kanssa.
Hyvinvointisuunnitelmaan sisältyvää liikuntapaikkasuunnitelmaa on
toteutettu valtuuston päättämien määrärahojen puitteissa.
(valmistelu: hallintopäällikkö Seija Hytönen puh: 044 417 4044)

Pöytäkirjantarkastajat:
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Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus esittää esityslistaliitteenä A olevan
hyvinvointikertomuksen valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kaupunginvaltuusto

KV § 32
Selostus:

Pöytäkirjaliite A: Laaja hyvinvointikertomus v.2021

Kaupunginhallituksen esitys:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy pöytäkirjaliitteenä A olevan laajan
hyvinvointikertomuksen v.2021.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Esitys hyväksyttiin.
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Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 116
§ 33

15.03.2021
22.03.2021

Valtuustoaloitteet vuodelta 2020
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.
Valtuustoaloitteet käsitellään kaupunginvaltuustossa maaliskuun
2020 loppuun mennessä ja sitä ennen kaupunginhallituksen
kokouksessa.
Hallintosäännössä (§ 84) on määräys, jonka mukaan aloitteen
tekijälle on ilmoitettava kuukauden kuluessa aloitteen tekemisestä
sen arvioitu käsittelyaika ja keneltä saa lisätietoja aloitteen
käsittelystä.
Kaupunginhallitus käsittelee aloitteet kulloinkin
kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpanon yhteydessä ja
antaa aloitteet edelleen valmisteltavaksi.
Vuoden 2020 aikana on tehty 21 valtuustoaloitetta.
Yhteenveto valtuustoaloitteista on liitteenä A.
(valmistelu: hallintopäällikkö Seija Hytönen puh: 044 417 4044)

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee
vuoden 2020 valtuustoaloitteita koskevat selvitykset tiedoksi ja
toteaa niitä koskevat asiat loppuun käsitellyiksi lukuunottamatta
Jussi Koposen valtuustoaloitetta Koulukuljetukset ja
vuoroasuminen, joka on sivistytoimessa edelleen valmisteltavana.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kaupunginvaltuusto

KV § 33
Selostus:

Yhteenveto valtuustoaloitteista on pöytäkirjaliitteenä A.

Kaupunginhallituksen esitys:
Kaupunginvaltuusto merkitsee vuoden 2020 valtuustoaloitteita
Pöytäkirjantarkastajat:
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koskevat selvitykset tiedoksi ja toteaa niitä koskevat asiat loppuun
käsitellyiksi lukuunottamatta Jussi Koposen valtuustoaloitetta
Koulukuljetukset ja vuoroasuminen, joka on sivistytoimessa
edelleen valmisteltavana.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Esitys hyväksyttiin.
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Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 117
§ 34

15.03.2021
22.03.2021

Kuntalaisaloitteet vuodelta 2020
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 2020 on kirjaamoon saapunut 18 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 2020 on esityslistaliitteenä A.
(valmistelu: hallintopäällikkö Seija Hytönen puh: 044 417 4044)

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee
vuoden 2020 kuntalaisaloitteita koskevan selvityksen tiedoksi.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kaupunginvaltuusto

KV § 34

Pöytäkirjantarkastajat:
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Selostus:

Yhteenveto kuntalaisaloitteista ja niiden johdosta tehdyistä
toimenpiteistä vuodelta 2020 on pöytäkirjaliitteenä A.

Kaupunginhallituksen esitys:
Kaupunginvaltuusto merkitsee vuoden 2020 kuntalaisaloitteita
koskevan selvityksen tiedoksi.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Esitys hyväksyttiin.

SAVONLINNAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

2/2021

Kaupunginvaltuusto

22.03.2021

70

Kaupunginvaltuusto

§ 35

22.03.2021

Valtuustolle tiedoksi saatettavat asiat
KV § 35
Selostus:

Keskustan valtuustoryhmän varavaltuutettu Eiju Paajanen on
kirjallisesti ilmoittanut eroavansa Keskustan valtuustoryhmästä ja
liittyvänsä Savonlinna-valtuustoryhmään.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
Lisäksi valtuuston puheenjohtaja ilmoitti kaupunginvaltuustollle
tiedoksi seuraavat kokousajankohdat:
24.5.2021 klo 18.00
21.6.2021 klo 18.00
Puheenjohtaja muistutti ilmoitusmenettelystä, jolla valtuutettu voi
erota, koska alkuperäinen valtuustokausi jatkuu vielä 31.5.2021
jälkeen.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Kaupunginvaltuusto

§ 36

22.03.2021

Valtuustoaloitteet 22.3.2021
178/48.483/2021, 177/05.051/2021
KV § 36
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.
Puheenjohtajalle on toimitettu seuraavat esityslistan liitteenä olevat
aloitteet:
Tynkkynen Jonne: Yritysasiamiehen palkkaaminen
Tynkkynen Jonne: Sähköinen varaus- ja maksujärjestelmä
kaupungin liikuntatiloihin
Kosonen Lauri: Katuvalojen uudelleen suuntamisen kokeilu
Kosonen Lauri: Mielenterveyden ensiapukoulutus oppilaille ja
opettajille
Kosonen Lauri: Pyörälaskuri kevyenliikenteen väylän varrelle
Metsälä Sanna: Savonlinnan kaupungin hakemus
ympäristöministeriölle kansallisen kaupunkipuiston
perustamiseksi Savonlinnaan siirretään uuden valtuuston
käsiteltäväksi 1.9.2021 jälkeen
Valtuustoaloitteiden kannatukset ilmenevät aloitteiden liitteenä
olevasta luettelosta.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteet
kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
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VALITUSOSOITUS
Kaupunginvaltuusto 22.3.2021
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.
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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.
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 10-14, 35 ja 36 osalta
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 kaupungintalon aulapalvelussa 25.3.2021
klo 13.00-15.00, ja julkaistu yleisessä tietoverkossa
www.savonlinna.fi/paatoksenteko 25.3.2021
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todistaa
Seija Hytönen
hallintopäällikkö
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