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Aika

13.09.2021 kello 16:10 - 18:59

Paikka

Teams

Läsnä

Mikkonen Anna-Kristiina
Metsälä Sanna
Backman Anja
Ihalainen Katri
Koskela Jouni
Kristiansson Olli-Pekka
Kukkonen Juha
Laamanen Kirsti
Peitsaro Panu
Silvasti Jorma
Laine Janne
Rasimus Aki
Kaskinen Terho
Stenberg Eija
Puputti Seija
Valkonen Esa
Rautiainen Sanna
Laitinen Pekka
Kokki Heikki
Häkkinen Jarmo

Poissa

Suomalainen Tuukka
Hytönen Seija
Kulmala Maisa

Käsitellyt asiat:

puheenjohtaja
II vpj
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
esittelijä
hallintojohtaja-kaupungin
lakimies
valtuuston pj
valtuuston I vpj
valtuuston II vpj
valtuuston III vpj
pöytäkirjanpitäjä
T. Suomalaisen
varajäsen
Sln Yritystilat Oy, tj
kuultavana §366
käsittelyn jälkeen
klo 16.30-17.01
vs. elinkeinojohtaja
kuultavana §366
käsittelyn jälkeen
klo 16.30-17.22
I vpj
pöytäkirjanpitäjä
nuorisovalt. edustaja

§§ 363 - 378

Allekirjoitukset:
Anna-Kristiina Mikkonen
puheenjohtaja

Sanna Rautiainen
pöytäkirjanpitäjä

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi,
Savonlinnassa 15.9.2021
Panu Peitsaro
Pöytäkirjantarkastajat:

Jorma Silvasti

SAVONLINNAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

24/2021

Kaupunginhallitus

13.09.2021

2

Tarkastettu pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Savonlinnan
kaupungin kotisivuilla: www.savonlinna.fi/paatoksenteko
16.9.2021 alkaen.

Sanna Rautiainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjantarkastajat:
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Sisällysluettelo
Pykälä
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajat
Pöytäkirjantarkastus
Asioiden käsittelyjärjestys
Valtuustoaloite: Rakennusurakoiden hankintojen säilyttäminen omalla
talousalueella
Kerimäen Puruveden rantayleiskaavan muutos määräalalle tilasta
740-568-1-148, kaavan hyväksymiskäsittely
Vuoden 2022 kohdeavustusten haettavaksi julistaminen
Sopimusohjeen päivittäminen
Edustajien nimeäminen Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky, Sosterin,
omistajaohjauskokoukseen
Etelä-Savon kampuskiinteistöt
Kulttuuritoimen tapahtuma-avustukset
Lautakuntien pöytäkirjoja
Viranhaltijapäätöksiä
Kaupunginhallitukselle tiedoksi
Ajankohtaisia asioita
Kaupungin edustajat tytäryhteisöjen ja kiinteistöosakeyhtiöiden
hallituksissa kaupunginhallituksen toimikaudelle

Pöytäkirjantarkastajat:

Sivu
4
5
6
7
9
11
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
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Kaupunginhallitus

§ 363

13.09.2021

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
KH § 363

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajat:

SAVONLINNAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

24/2021

Kaupunginhallitus

13.09.2021

5

Kaupunginhallitus

§ 364

13.09.2021

Pöytäkirjantarkastajat
KH § 364

Tarkastusvuorossa jäsenet Peitsaro Panu ja Silvasti Jorma, varalla
Suomalainen Tuukka ja Metsälä Sanna.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Peitsaro Panu ja Silvasti Jorma,
varalle Laitinen Pekka ja Metsälä Sanna.
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Kaupunginhallitus

§ 365

13.09.2021

Pöytäkirjantarkastus
KH § 365
Selostus:

Pöytäkirja tarkastetaan keskiviikkona 15.9.2021 ja pidetään
yleisesti nähtävänä Savonlinnan kaupungin internet-sivuilla
16.9.2021 alkaen ja keskushallinnon kirjaamossa 16.9.2021 klo
9.00-15.00.

Päätös:

Pöytäkirja tarkastetaan keskiviikkona 15.9.2021 ja pidetään
yleisesti nähtävänä Savonlinnan kaupungin internet-sivuilla
16.9.2021 alkaen ja keskushallinnon kirjaamossa 16.9.2021 klo
9.00-15.00.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Kaupunginhallitus

§ 366

13.09.2021

Asioiden käsittelyjärjestys
KH § 366
Selostus:

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

Käsittely:

Juha Kukkonen teki seuraavan, Panu Peitsaron kannattaman
esityksen:
"Kiinteistöosakeyhtiö Savolan hallituksen puheenjohtaja oli
30.8.2021 kaupungille lähetettyyn selvityspyyntöön liittyen
kaupunginhallituksen kuultavana Savolan alueen kaavoituksen
viivästymisestä pykälässä 340 § Selvityspyyntö
kaupunginhallitukselle.
Esitän, että kaupunginhallitus ottaa kokouksen esityslistalle asian
epäilystä Savonlinnan kaupungin hallinnossa tapahtuneesta
virkavirheestä. Kiinteistöosakeyhtiö Savolan hallituksen
puheenjohtaja * * * * * * * * * on kuulemisen jälkeen lähettänyt muun
muassa kaupunginhallituksen jäsenille ja kaupunginlakimiehelle
useita viestejä , joissa epäillään kaupungin kaavoituksessa
tapahtuneesta virkavirheestä. Virkavirhe olisi kaavoituksen
tahallinen seisottaminen virkavirheenä.
Esitän, että kaupunginhallitus ottaa asian käsittelyyn ja päättää,
että viimeistään seuraavaan kaupunginhallituksen kokoukseen
maanantaina 27.9.2021 esityslistalle tuodaan käsiteltäväksi asia
epäilystä kaavoitukseen liittyvästä virkavirheestä.
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu esitys asian
ottamisesta esityslistalle, oli asiassa suoritettava äänestys.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä siitä, että asiaa ei oteta
käsittelyyn annettiin 9 jaa -ääntä (Mikkonen Anna-Kristiina, Laitinen
Pekka, Metsälä Sanna, Backman Anja, Ihalainen Katri, Koskela
Jouni, Kristiansson Olli-Pekka, Laamanen Kirsti, Silvasti Jorma) ja
Juha Kukkosen esittämän asian käsittelyyn ottamisen puolesta 2 ei
-ääntä (Kukkonen Juha ja Peitsaro Panu)

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Puheenjohtaja totesi, että asiat käsitellään esityslistan mukaisessa
järjestyksessä. Viimeisenä asiana käsiteltäväksi otetaan myös
lisälistalla ollut asia: Kaupungin edustajat tytäryhteisöjen ja
kiinteistöosakeyhtiöiden hallituksissa kaupunginhallituksen
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toimikaudelle.
Tässä vaiheessa kokousta kaupunginhallituksen kuultavana olivat §
378 liittyen Savonlinnan yritystilat Oy:n toimitusjohtaja Heikki Kokki
(klo 16.30-17.01) ja vs. elinkeinojohtaja Jarmo Häkkinen (klo
16.30-17.22).

Pöytäkirjantarkastajat:
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Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus

§ 137
§ 367

31.08.2021
13.09.2021

Valtuustoaloite: Rakennusurakoiden hankintojen säilyttäminen omalla talousalueella
26/61.619/2021
TL § 137
Selostus:

Seppo Kosonen on jättänyt 11.1.2021 § 9 valtuustoaloitteen,
rakennusurakoiden hankintojen säilyttäminen omalla talousalueella,
pöytäkirjaliite A.
Toimitilapalvelut kilpailuttavat rakennusurakat
hankintalainsäädännön ja kaupungin hankintaohjeiden mukaisesti.
Urakkamuodon valintaan vaikuttaa millainen tila on hankinnassa ja
mikä on ko. tilatyyppiin mahdollisesti edullisin urakkamuoto.
Hankkeissa, joissa käytetään paljon valmiita. tai jo toimittajien
ennakkoon kehittämiä rakennusosia mm. isot tilaelementit
KVR-hankintamuoto on edullisin, koska perussuunnittelu jo tehty.
Useat hankkeet kilpailutetaan kuitenkin tilaajan suunnitelmilla,
jolloin suunnittelut kilpailutetaan erikseen ja rakennusurakka joko
kokonaisurakana tai jaettuna urakkana, lisäksi lvi- sähköautomaatiourakat voidaan kilpailuttaa erikseen ns. alistettuina
urakoina, jolloin rakennusurakoitsija on pääurakoitsija.
Jokaiseen hankkeeseen pyritään löytämään taloudellisesti ja
teknisesti järkevin hankintamuoto hankintalakia noudattaen.
Suurempiin hankkeisiin palkataan ulkopuolinen valvoja, joka
vastaa myös kosteushallin järjestämisestä
valmistelu: kiinteistöjohtaja Jukka Oikari, 044 417 4756

Teknisen johtajan esitys:
Lautakunta merkitsee Seppo Kososen valtuustoaloitteen,
rakennusurakoiden hankintojen säilyttäminen omalla talousalueella,
tiedoksi ja toteaa, että jokaiseen hankkeeseen pyritään löytämään
taloudellisesti ja teknisesti järkevin hankintamuoto hankintalakia
noudattaen sekä suurempiin hankkeisiin palkataan ulkopuolinen
valvoja, joka vastaa myös kosteushallin järjestämisestä.
Lisäksi lautakunta toteaa valtuustoaloitteen tulleen tältä osin
loppuunkäsitellyksi.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Esitys hyväksyttiin.
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Tiedoksi:
Toimenpiteet:

Seppo Kosonen
Toimitilapalvelut
Kaupunginhallitus/kaupunginvaltuusto

KH § 367
Selostus:

Selostus teknisen lautakunnan pykälän 137 mukainen.
(Valmistelu: hallintojohtaja-kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh
044-4174041)

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus merkitsee teknisen lautakunnan esityksen
tiedoksi ja esittää valtuustolle, että asia on loppuun käsitelty
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Esitys hyväksyttiin.

SAVONLINNAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

24/2021

Kaupunginhallitus

13.09.2021

11

Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus

§ 133
§ 368

31.08.2021
13.09.2021

Kerimäen Puruveden rantayleiskaavan muutos määräalalle tilasta 740-568-1-148,
kaavan hyväksymiskäsittely
170/51.511/2021
TL § 133
Selostus:

Maanomistajat ovat hakeneet kaavamuutosta kaupungilta
Kerimäen Puruveden rantayleiskaavan muuttamiseksi määralalle
tilasta 740-568-1-148. Maanomistajien tavoitteena on poistaa
rantavyöhykkeeltä yksi loma-asunnon (RA) rakennuspaikka ja
muuttaa rantavyöhykkeeltä erillispientalon rakennuspaikka (AO)
lomarakennuspaikaksi (RA). Rannan rakennusalueen ja
muutosalueen itäpuolella olevan erillispientalon (AO)
rakennuspaikan väliin siirretään rannan erillispientalon (AO)
rakennuspaikka. Tarvittaessa pienennetään rannan
rakennusalueen kahta pohjoisinta rakennettua rakennuspaikkaa.
Kaavamuutoksesta on laadittu ja allekirjoitettu kaavoitussopimus,
jonka kaavoituspäällikkö on hyväksynyt 22.3.2021 § 8 ja samalla
käynnistänyt kaavamuutoksen. Sopimuspuolet ovat tietosia, että
Maanomistajien esittämät tavoitteet eivät sido Kaupunkia kaavan
hyväksyjänä. Kaupungilla maanomistajien esittämät
kaavamuutostavoitteet soveltuvat.
Maanomistajat ovat valinneet kaavamuutoksen laatijaksi
Arkkitehtitoimisto Keijo Tolpan, joka on valmistellut
kaavamuutoksen.
Kaavaluonnos oli nähtävänä 4.5.–4.6.2021 välisenä aikana
(kaavoituspäällikön päätös 31.3.2021 § 9) ja siitä saatiin
Etelä-Savon ELY-keskuksen, rakennustarkastajan ja
ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnot.
Kaavan laatija on tarkistanut kaavan kaavaehdotukseksi ja laatinut
vastineet kaavaluonnoksesta annettuihin lausuntoihin.
Kaavaehdotus ja vastine olivat nähtävänä 23.6. - 23.7.2021
välisenä aikana (kaavoituspäällikön päätös 16.6.2021 § 13) .
Ehdotuksesta ei jätetty muistutuksia.

Yritysvaikutusten arviointi:
Kaavamuutoksella on välillisiä yritysvaikutuksia,
lomarakennuspaikan ja erillispientalon rakentaminen.
Kaavamuutosaineisto on esityslistaliitteinä A-B, ja aineistosta voi
ennen kokousta esittää kysymyksiä kaavoituspäällikölle.
Pöytäkirjantarkastajat:
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Valmistelu: kaavoituspäällikkö Päivi Behm, 044 417 4655
Teknisen johtajan esitys:
Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle/valtuustolle
Kerimäen Puruveden rantayleiskaavan muutoksen määräalalle
tilasta 740-568-1-14 hyväksymistä, esityslistaliitteet A-B.
Käsittely:

Asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen selosti asiaa kokouksessa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Tiedoksi:

Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa
Kaavoituspalvelut
Kaupunginhallitus/kaupunginvaltuusto

Toimenpiteet:
KH § 368
Selostus:

Selostus teknisenlautakunnan §:n 133 mukainen.
(Valmistelu: hallintojohtaja-kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh
044-4174041)

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus päättää esitää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto hyväksyy Kerimäen Puruveden
rantayleiskaavan muutoksen määräalalle tilasta 740-568-1-14
hyväksymistä, esityslistaliitteet A-B.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirjantarkastajat:
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Kaupunginhallitus

§ 369

13.09.2021

Vuoden 2022 kohdeavustusten haettavaksi julistaminen
457/02.025/2021
KH § 369
Selostus:

Savonlinnan kaupungin toimialojen vastuualueille kuuluvien yli 5000
euron avustusten osalta haku tulee avata siten, että hakemukset
tulee palauttaa 13.10.2021 mennessä. Tällöin saadaan mahdolliset
avustukset huomioitua vuoden 2022 talousarviovalmistelun
yhteydessä.
(Valmistelu: hallintojohtaja-kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh
044-4174041)

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus päättää julistaa haettavaksi vuodelle 2022
Savonlinnan kaupungin toimialojen vastuualueille kuuluvat yli 5000
euron suuruiset avustukset. Avustushakemukset tulee palauttaa
13.10.2021 mennessä.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Esitys hyväksyttiin.
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Kaupunginhallitus

§ 370

13.09.2021

Sopimusohjeen päivittäminen
458/01.013/2021
KH § 370
Selostus:

Kaupunginhallitus on päivittänyt sopimusohjeen viimeksi 3.12.2018.
On tullut tarkoituksenmukaiseksi päivittää ohje uudelleen.
Päivitetty sopimusohje on pöytäkirjaliitteenä A
Hallintosäännön 37 § mukaisesti kaupunginhallitus antaa mm.
tarkemmat ohjeet sopimushallinnasta ja sopimusohje on osa
sopimushallintaa.
(Valmistelu: hallintojohtaja-kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh
044-4174041)

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus hyväksyy pöytäkirjaliitteenä A olevan
sopimusohjeen.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Tiedoksi:

hallintojohtaja-kaupunginlakimies
toimialat

Pöytäkirjantarkastajat:
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Kaupunginhallitus

§ 371

13.09.2021

Edustajien nimeäminen Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky, Sosterin,
omistajaohjauskokoukseen
KH § 371
Selostus:

Sosterin hallintosäännön 9 §:n mukaan jäsenkuntien
omistajaohjauksen yhteistyöelimenä toimii omistajaohjauskokous.
Omistajaohjauskokouksessa ovat jäsenkuntien kuntajohtajat ja
kunkin jäsenkunnan kuntalain mukaisesti nimeämä
luottamushenkilöedustaja, jolle nimetään henkilökohtainen
varaedustaja
Kaupunginhallitus on aiemmin päättänyt, että Savonlinnan
kaupunkia on edustanut kaupunginjohtaja ja kaupunginhallituksen
puheenjohtaja.
Hallintosäännön 3 §k. 20 Kaupunginhallitus päättää
henkilöesityksen tekemisestä tai henkilövalinnoista kaupungin
ulkopuolisten yhteisöjen toimielimiin, milloin kaupungilla on yhteisön
sääntöjen tai muiden sopimusten nojalla siihen oikeus.
(Valmistelu: hallintojohtaja-kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh
044-4174041)

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus nimeää Itä-Savon sairaanhoitopiirin
omistajaohjauskokoukseen kaupungin edustajiksi
kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan sekä
kaupunginhallituksen puheenjohtajalle henkilökohtaiseksi
varajäseneksi kaupunginhallituksen ensimmäisen
varapuheenjohtajan.
Kaupunginjohtajan varajäsenenä toimii kaupunginjohtajan
varahenkilöiksi nimetyt viranhaltijat varahenkilöjärjestyksessä.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Esitys hyväksyttiin.
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Kaupunginhallitus

§ 372

13.09.2021

Etelä-Savon kampuskiinteistöt
KH § 372
Selostus:

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän jäsenkuntia ovat
1.1.2015 alkaen olleet Mikkelin ja Savonlinnan kaupungit.
Perussopimuksen mukaan jäsenkunnat käyttävät yhtymässä
päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa, johon jäsenkuntien
kaupunginhallitukset nimeävät kumpikin enintään 3 edustajaa.
Edustajien valinnasta tulee ilmoittaa kirjallisesti yhtymänhallitukselle
viimeistään seitsemän (7) päivää ennen yhtymäkokousta. Ellei
ilmoitusta ole tehty, on äänioikeutetun edustajan esitettävä
kokouksessa kunnan antama valtuutus kunnan äänioikeuden
käyttämisestä.
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän yhtymäkokous on
30.9.2021 klo 10.00. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä
pyytää nimeämään edustajat yhtymäkokoukseen.
Savonlinnan kaupungilla on Etelä-Savon kampuskiinteistöt
kuntayhtymän yhtymäkokouksessa kolme edustajaa ja heillä kolme
henkilökohtaista varaedustajaa.
Kuntalain 77 §:n mukaan:
"vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n
mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan
luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1
momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä saman kuntayhtymän
palveluksessa oleva henkilö.
Vaalikelpoinen muun kuin 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun
toimielimen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen
tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja
vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos
kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä
tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan
tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan kuitenkin valita sellainenkin
henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kuntayhtymän muihin toimielimiin
tai jonka kotikunta ei ole kuntayhtymän jäsenkunta."
(Valmistelu: hallintojohtaja-kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh
044-4174041)

Kaupunginjohtajan esitys:
Pöytäkirjantarkastajat:
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Kaupunginhallitus valitsee Etelä-Savon kampuskiinteistöt
kuntayhtymän yhtymäkokousedustajiksi kolme edustajaa ja kolme
henkilökohtaista varaedustajaa.
Käsittely:

Olli-Pekka Kristiansson esitti seuraavaa: edustajaksi Markku
Nousiainen ja hänen varalleen Olli-Pekka Kristiansson.
Pekka Laitinen esitti seuraavaa: edustajaksi Anna-Liisa Uimonen ja
hänen varalleen Anne Herttuainen.
Juha Kukkonen esitti seuraavaa: edustajaksi Veikko Puustinen ja
hänen varalleen Kari Kaiponen.

Päätös:

Kaupunginhallitus valitsi Etelä-Savon kampuskiinteistöt
kuntayhtymän yhtymäkokousedustajiksi:
Markku Nousiaisen ja hänen varalleen Olli-Pekka Kristianssonin,
Anna-Liisa Uimosen ja hänen varalleen Anne Herttuaisen sekä
Veikko Puustisen ja hänen varalleen Kari Kaiposen.

Tiedoksi:

Valitut
Etelä-Savon kampuskiinteistöt ky

Pöytäkirjantarkastajat:
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§ 373

13.09.2021

Kulttuuritoimen tapahtuma-avustukset
KH § 373
Selostus:

Kaupunginhallitus päätti 6.9.2021 käyttää otto-oikeutta
sivistyslautakunnan 26.8.2021 § 100 päätökseen Kulttuuritoimen
tapahtuma-avustukset.
Sivistystoimesta saadun selvityksen mukaan:
"Kulttuuritoimen tapahtuma-avustukset on tarkoitettu ensisijaisesti
syksyn 2021 aikana järjestettäviin tapahtumiin. Tapahtumia
järjestetään jo ennen hakuajan päättymistä. Useimmille hakijoille
avustuksen saaminen ratkaisee missä laajuudessa tapahtuma
voidaan toteuttaa tai voidaanko toteuttaa lainkaan, jos avustusta ei
myönnetä. Näissä tapauksissa päätös avustuksesta tarvitaan siis
ennen tapahtuman toteuttamista ja hakuajan päättymistä. Tämä
kerrotaan hakijoille, joten he ymmärtävät, että 3000 euron
määräraha saattaa olla jaettu jo ennen 30.11.2021. Tätä hakijoille
joustavaa menettelytapaa on käytetty vuosia kulttuurijohtajan
päätöksellä myönnetyissä avustuksissa, eikä ongelmaa
yhdenvertaisuuden näkökulmasta ole ollut. Ikävää asiassa sen
sijaan on, ettei kulttuuritoimen määrärahaleikkausten takia
budjetissa enää ole näitä pieniä, mutta kulttuuritoimijoille tärkeitä
avustuksia. "
(Valmistelu: hallintojohtaja-kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh
044-4174041)

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus keskustelee ja tekee päätöksen asiasta.
Käsittely:

Kaupunginjohtaja muutti esitystään seuraavasti. Kaupunginhallitus
hyväksyy sivistyslautakunnan 26.8.2021 §100 tekemän päätöksen.
Kaupunginhallitus pyytää sivistystoimea valmistelemaan
mahdollisen seuraavan avustusten haun siten, että siinä otetaan
huomioon kaupunkistrategia ja että sen hakuaika on selkeämpi.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun esityksen.

Pöytäkirjantarkastajat:
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§ 374

13.09.2021

Lautakuntien pöytäkirjoja
KH § 374
Selostus:

Toimielinten pöytäkirjat:
- elinkeinojaosto 8.9.2021
- rakennus- ja ympäristölautakunta - sivistyslautakunta - tekninen lautakunta ovat kaupunginhallituksen mahdollista ottamista varten luettavissa
Savonlinnan kaupungin kotisivulla.
(Valmistelu: hallintojohtaja-kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh
044-4174041)

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

Esteellisenä kokouksesta poistui Katri Ihalainen (HallL 28 § 1 m. 5
k).

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat:
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§ 375

13.09.2021

Viranhaltijapäätöksiä
KH § 375
Selostus:

Raportti viranhaltijapäätöksistä ajalta 26.8.-8.9.2021 on luettavissa
luottamushenkilöportaalissa

(Valmistelu: hallintojohtaja-kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh
044-4174041)
Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat päätökset tiedoksi ja
päättää, ettei niitä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Esitys hyväksyttiin.
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§ 376

13.09.2021

Kaupunginhallitukselle tiedoksi
KH § 376
Selostus:

Vaalijalan kuntayhtymä: Yhtymäkokouksen esityslista 22.9.2021
(Valmistelu: hallintojohtaja-kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh
044-4174041)

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Esitys hyväksyttiin.
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§ 377

13.09.2021

Ajankohtaisia asioita
KH § 377
Selostus:

Kaupunginjohtaja selostaa ajankohtaisia asioita.
-*******************************************
ei julkinen JulkL 6§
-********************************************
* * * * * * * * * * ei julkinen JulkL 6§
-**************************
ei julkinen JulkL 6§
-************************
ei julkinen JulkL 6§
- * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ei julkinen JulkL 6§
- Seniori-kerrostalohanke (Savut)
-********************************************
*********************************************
*********************************************
* ei julkinen JulkL 6§

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Kaupunginhallitus merkitsi kaupunginjohtajan selostuksen tiedoksi.
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§ 378

13.09.2021

Kaupungin edustajat tytäryhteisöjen ja kiinteistöosakeyhtiöiden hallituksissa
kaupunginhallituksen toimikaudelle
KH § 378
Selostus:

Voimassa olevan hallintosäännön 6 luvun 35§:n kohtien 7 ja 8
mukaan kaupunginhallitus nimeää kaupungin ehdokkaat
tytäryhteisöjen hallituksiin sekä nimeää yhtiökokousedustajat ja
antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.
Kuntalain 47 §:n mukaan hallituksen kokoonpanossa on otettava
huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja
liiketoiminnan tuntemus. Hallituksen valinnassa on kiinnitettävä
huomiota myös hallituksen jäsenten riippumattomuuteen ja
mahdollisten eturistiriitojen vaikutukseen yhteisön hallituksen
toimintaan.
Kaupunginhallitus on 30.8.2021 § 346 nimennyt työryhmän
valmistelemaan yhtiöiden hallitusten valintaa.
Työryhmä on kokoontunut 9.9.2021. Työryhmä on todennut, että
erikseen tulee 13.9.2021 kaupunginhallituksessa käsitellä
seuraavien yhtiöiden hallituksiin esitettävät henkilöt:
- Savonlinnan seudun Jätehuolto Oy
- Kiinteistö Oy Savonlinnan Satelliittipuisto 1
- Kiinteistö Oy Schaumanintien yritystalo
Muiden yhtiöiden osalta kaupunginhallitus käsittelee esitykset
27.9.2021 kaupunginhallituksen kokouksessa.
(Valmistelu: hallintojohtaja-kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh
044-4174041)

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus antaa yhtiökokousedustajille toimintaohjeen
seuraavaa yhtiökokousta varten Savonlinnan seudun Jätehuolto
Oy:n, Kiinteistö Oy Savonlinnan Satelliittipuisto 1 ja Kiinteistö Oy
Schaumanintien yritystalo hallituksiin valittavista henkilöistä.
Käsittely:

Kaupunginhallitus kuuli tämän kokouksen alussa tähän asiaan
liittyen Savonlinnan yritystilat Oy:n toimitusjohtaja Heikki Kokkia ja
vs. elinkeinojohtaja Jarmo Häkkistä.
Kaupunginjohtaja muutti esitystä seuraavasti:
Kaupunginhallitus päättää antaa yhtiökokousedustajalle
toimintaohjeen, että Kiinteistö Oy Schaumanintien yritystalon

Pöytäkirjantarkastajat:
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hallitukseen varsinainen edustaja nimetään ostopalveluna
Asianajotoimisto Reinikainen & Vainio Oy:n toimesta.
Kaupunginhallitus valtuuttaa vs. elinkeinojohtajan nimeämään
hallitukseen varaedustajan.
Pidetään ylimääräinen kaupunginhallituksen kokous 21.9.2021 klo
19.00, jossa käsitellään toimintaohjeen antaminen Kiinteistö Oy
Savonlinnan Satelliittipuisto 1:n ja Savonlinnan seudun Jätehuolto
Oy:n yhtiökokousedustajille.
Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun esityksen.
Kaupunginhallitus päättää pitää ylimääräisen kokouksen 21.9.2021
klo 19.00.

Toimenpiteet:

vs. elinkeinojohtaja

Pöytäkirjantarkastajat:

SAVONLINNAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

24/2021

Kaupunginhallitus

13.09.2021

25

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Savonlinnan kaupunginhallituksen kokous 13.9.2021
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kuntalain 136 §, 410/2015, mukaan seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa
§: 363-369, 374-377
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Kuntalain 89 § (365/1995) 1 momentin, (kuntalaki 134 §, 410/2015, voimaantulo 1.6.2017),
mukaan kunnanhallituksen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
Päätökseen tyytymätön kunnan jäsen ja se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, voi tehdä seuraavien päätösten osalta kirjallisen oikaisuvaatimuksen §: 370-373, 378
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus tulee osoittaa Savonlinnan kaupunginhallitukselle ja toimitetaan
Savonlinnan kaupunginkanslian kirjaamoon osoitteella:
Savonlinnan kaupunginhallitus
Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Kirjaamon puhelinnumero on 044 417 4045
Faksinumero on (015) 272 425
Sähköpostiosoite: kirjaamo@savonlinna.fi
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti
nähtäväksi.
KUNNALLISVALITUS
Kuntalain 135 §, 410/2015 mukaan seuraavaan kunnanhallituksen oikaisuvaatimuksen
johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella: (ei päätöksiä)
Kuntalain 135 § ja MRL § 191 3. mom. mukaan vaikutukseltaan vähäisen kaavamuutoksen
hyväksymistä koskevan päätökseen valitusoikeus on niillä, joiden oikeuteen,
Pöytäkirjantarkastajat:
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velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa: (ei päätöksiä)
Valitusviranomainen on Itä-Suomen hallinto-oikeus.
Postiosoite:
Käyntiosoite:
Faksi:
Puhelin:
Sähköposti:

PL 1744, 70101 KUOPIO
Minna Canthin katu 64, 70110 KUOPIO
029 56 42501
029 56 42500 (vaihde)
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että:
1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;
2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai
3) päätös on muuten lainvastainen.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos
valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyys- tai vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen
jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin
välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen
valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on
jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä
ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai
sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan
päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta (jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai
asiamiehensä tai jos valituksenlaatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on
ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta)
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan
- muutosvaatimuksen perusteet
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä
todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Pöytäkirjantarkastajat:
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Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa
(Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 /1455). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista
päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään
peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa
vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on
valituskirjelmäkohtainen.
NÄHTÄVÄNÄ PITO
Pöytäkirja on julkaistu yleisesti nähtäville julkiseen tietoverkkoon
www.savonlinna.fi/paatoksenteko 16.9.2021 ja pidetty yleisesti nähtävänä
hallinto-osastolla/kirjaamossa16.9.2021 klo 9.00 - 15.00.
Sanna Rautiainen
toimialasihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

