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Osallistujat
Läsnä

Muut

Nimi
Kovanen Pauliina
Pentikäinen Pia
Rossi Minna
From Jani
Huttunen Juha
Lahtinen Timo
Luukkonen Hanna
Mannila Tapani
Suihkonen Petri

Tehtävä
puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Lisätiedot

Nuutinen Kirsi
Ruotsalainen Olavi
Kauppinen Pekka
Piiroinen Juha
Rouvinen Maikki
Timo Kortelainen

KV:n puheenjohtaja
KV:n I varapuheenjohtaja
KV:n II varapuheenjohtaja
kaupunginjohtaja
hallintojohtaja/pöytäkirjanpitäjä
Kaavoittaja

Etäyhteydellä.
Etäyhteydellä
Etäyhteydellä.
Etäyhteydellä.
Etäyhteydellä.

Poistui § 25
päätöksenteon
jälkeen klo 16.44.

Allekirjoitukset
Pauliina Kovanen
puheenjohtaja

Maikki Rouvinen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat
22 - 42
Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi sekä
pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Tarkastusaika

Suonenjoki
Jani From
pöytäkirjantarkastaja

Timo Lahtinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Pöytäkirja on saatettu 9.2.2022 nähtäville yleiseen tietoverkkoon
kaupungin www -sivuille. Lisäksi pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä
Suonenjoen kaupungin hallintotoimistossa 9.2.2022 klo 12-15.

Pytäkirjanpitäjä

Maikki Rouvinen
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kaupunginhallitus 07.02.2022 § 22

Ehdotus

Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kokous todetaan laillisesti koolle
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokouksessa oli etäkokouksen mahdollisuus, jossa osallistujilla oli
yhdenvertainen kuva- ja ääniyhteys. Etänä kokoukseen osallistui
kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat Pia Pentikäinen ja Minna Rossi
sekä kaupunginhallituksen jäsenet Jani From, Juha Huttunen ja Hanna
Luukkonen.
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Kaupunginhallitus 07.02.2022 § 23

Ehdotus

Kaupunginjohtaja ehdottaa, että pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Timo
Lahtinen ja Jani From.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
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Suonteen alueen rantaosayleiskaavan hyväksyminen
Tekninen lautakunta 21.10.2020 § 72
Valmistelija: kaavoittaja Timo Kortelainen, puh. 040 728 7827
Rantaosayleiskaavan luonnosaineisto on ollut julkisesti nähtävillä 1.7. –
19.8.2020 välisen ajan. Luonnoksesta saatiin 8 lausuntoa ja 9 kirjallista
mielipidettä. Lausunnot ja mielipiteet tiivistettynä sekä vastineet niihin on
esitetty erillisenä yhteenvetona kaavaehdotuksen liitteenä.
Lausunnoissa esille nousivat mm. yksittäisten kaavamääräysten
täydentäminen, raideliikenteestä aiheutuvan melun ja mahdollisen tärinän
huomioon ottaminen. Yksityishenkilöiden mielipiteet koskivat
rakennuspaikkojen sijaintia, ulottuvuutta ja käyttötarkoitusta. Saadun
palautteen perusteella on laadittu yleiskaavaehdotus.
Ehdotus

Tekninen johtaja ehdottaa, että tekninen lautakunta päättää asettaa
rantaosayleiskaavaehdotuksen julkisesti nähtäville ja pyytää tarvittavat
lausunnot.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta 03.11.2021 § 61
Valmistelija: kaavoittaja Timo Kortelainen, puh. 040 728 7827
Suonteen alueen rantaosayleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä 29.10. –
30.11.2020.
Ehdotuksesta saadun palautteen perusteella on muutamia
rakennuspaikkojen käyttötarkoituksia muutettu lomarakennuspaikasta
vakituiseksi.
ELY-keskuksen lausunnon perusteella tarkistettiin liito-oravalle
potentiaalisia elinympäristöjä vielä keväällä 2021. Tarkistukset tehtiin niillä
alueilla, joille ehdotuksessa oli osoitettu uusia rakennuspaikkoja ja
selvityksen tuloksena joitakin rakennuspaikkoja siirrettiin. Yhteenvedot
saaduista lausunnoista ja muistutuksista sekä vastineet niihin ovat
liitteenä.
Rantaosayleiskaavan rakennuspaikkamäärä on 441, joista 234 on nykyistä
ja 207 uutta rakennuspaikkaa. Rantamitoituksen tehokkuudeksi tulee 5,5
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rakennuspaikkaa / muunnettu rantaviivakilometri, mitä voidaan pitää
kohtuullisena verrattuna Suonenjoen muihin rantaosayleiskaavoihin.
Ehdotus

Tekninen johtaja ehdottaa, että tekninen lautakunta hyväksyy
rantaosayleiskaavaehdotuksen ja esittää sen edelleen
kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Kaavanlaatijalta on tullut täydennys kaavaan, jossa kiinteistöltä 778-401-28 osoitetaan mitoituksen mukaiset 5 lomarakennuspaikkaa samojen
maanomistajien kiinteistölle 778-401-1-47. Koska maanomistajat ja
naapurimaanomistaja ovat hyväksyneet muutetun ratkaisun, ei
kaavaehdotusta ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. Kaavakartta ja selostus sekä ranta-alueiden mitoitusrekisteri korjataan pöytäkirjaan
vastaamaan tarpeellisilta osin esitettyä muutosta.
Tekninen lautakunta päättää hyväksyä rantaosayleiskaavan edellä
esitetyin muutoksin ja esittää sen kaupunginhallituksen ja edelleen
kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kaupunginhallitus 22.11.2021 § 263
Valmistelija: kaupunginjohtaja Juha Piiroinen, p. 044 758 1403
Ehdotus

Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus esittää edelleen
kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Suonteen alueen
rantaosayleiskaavan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
Kaavoittaja Timo Kortelainen poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon
jälkeen klo. 9.25.

Kaupunginvaltuusto 20.12.2021 § 87

Ehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy
Suonteen alueen rantaosayleiskaavan.

Päätös

Valtuuston jäsen Juha Markkanen poistui kokouksesta asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi esteellisenä (intressijäävi) klo 18.26.
Asiasta käydyn keskustelun kuluessa valtuutettu Mikko Suihkonen esitti,
että asia palautetaan valmisteluun. Valtuutettu Hanna Luukkonen kannatti
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Mikko Suihkosen tekemää ehdotusta.
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisestä palauttaa asian uudelleen
valmisteluun.
Juha Markkanen palasi takaisin kokoukseen klo 18.45.
Tekninen lautakunta 26.01.2022 § 4
Valmistelija: kaavoittaja Timo Kortelainen, puh. 040 728 7827
Kaava palautettiin valtuustossa 20.12.2021 § 87 uudelleen
valmisteltavaksi, koska kävi ilmi, että kaavan hyväksymiskäsittelyssä
teknisessä lautakunnassa 8.12.2021 oli läsnä esteellinen henkilö.
Rantaosayleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä 29.10. – 30.11.2020.
Ehdotuksesta saadun palautteen perusteella on muutamia
rakennuspaikkojen käyttötarkoituksia muutettu lomarakennuspaikasta
vakituiseksi.
ELY-keskuksen lausunnon perusteella tarkistettiin liito-oravalle
potentiaalisia elinympäristöjä vielä keväällä 2021. Tarkistukset tehtiin niillä
alueilla, joille ehdotuksessa oli osoitettu uusia rakennuspaikkoja.
Selvityksen tuloksena joitakin rakennuspaikkoja siirrettiin.
Yhteenvedot saaduista lausunnoista ja muistutuksista sekä vastineet niihin
ovat liitteenä.
Rantaosayleiskaavan rakennuspaikkamäärä on 441, joista 234 on nykyistä
ja 207 uutta rakennuspaikkaa. Rantamitoituksen tehokkuudeksi tulee 5,5
rakennuspaikkaa / muunnettu rantaviivakilometri, mitä voidaan pitää
kohtuullisena verrattuna Suonenjoen muihin rantaosayleiskaavoihin.
Ehdotus

Tekninen johtaja ehdottaa, että tekninen lautakunta hyväksyy
rantaosayleiskaavaehdotuksen ja esittää sen edelleen
kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Lautakunnan jäsen Juha Markkanen poistui esteellisenä (intressijäävi)
kokouksesta klo 17:03 tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Ehdotus hyväksyttiin.
Lautakunnan jäsen Juha Markkanen palasi kokoukseen klo 17:32.
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Kaupunginhallitus 07.02.2022 § 24
304/10.02.02/2020
Valmistelija: kaupunginjohtaja Juha Piiroinen, p. 044 758 1403
Ehdotus

Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus esittää
rantaosayleiskaavaehdotuksen edelleen kaupunginvaltuustolle
hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet
Liite[1]
Liite[2]
Liite[3]
Liite[4]
Liite[5]
Liite[6]
Liite[7]

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavakartta
Kaavamerkinnät
Kaavaselostus
Luonnosvaiheen lausunnot, mielipiteet ja vastineet
Ehdotusvaiheen lausunnot, muistutukset ja vastineet
Ranta-alueiden mitoitusrekisteri

8

Suonenjoen kaupunki

Kokouspöytäkirja

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus

§ 33
§ 62
§5
§ 25

2/2022

9

26.05.2021
03.11.2021
26.01.2022
07.02.2022

Korttelin 970 asemakaava
Tekninen lautakunta 26.05.2021 § 33
Valmistelija: kaavoittaja Timo Kortelainen, puh. 040 728 7827
Kaupunki on laatinut omistamalleen kiinteistölle 778-403-5 104
Kimpanpelto asemakaavaluonnoksen liiketonttia varten.
Kaavan laatiminen on tullut ajankohtaiseksi, koska paikkakunnalla toimiva
vähittäistavarakauppa etsii uutta sijoituspaikkaa liiketoiminnalleen.
Samaan kaavakokonaisuuteen otetaan mukaan vielä asemakaavaa vailla
olevat osat viereisestä maantiealueesta ja Iisveden radan ja vt9:n rampin
välisestä, kiinteistön 778-403-5-82 Väliharju alueesta. Katualueena kaavan
otetaan mukaan pieni osa Lintikonkadusta. Kaavaehdotuksen yhteydessä
laaditaan korttelia 970 koskeva tonttijako.
Hanke parantaa vähittäiskaupan toimintaedellytyksiä paikkakunnalla ja
toteuttaa kaupungin strategiaa, jonka yhtenä painopisteenä on olla Savon
yrittäjämyönteisin kaupunki.
Ehdotus

Tekninen johtaja ehdottaa, että tekninen lautakunta päättää asettaa
asemakaavaluonnoksen ja siihen liittyvän osallistumis- ja
arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville ja pyytää tarvittavat lausunnot.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta 03.11.2021 § 62
Valmistelija: kaavoittaja Timo Kortelainen, puh. 040 728 7827
Asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä 1.6. – 1.7.2021.
Luonnoksesta saadun palautteen perusteella aineistoa täydennettiin
luontoselvityksellä ja kaavaan lisättiin muuntamolle varattu alueen osa.
Luonnoksesta ei saatu mielipiteitä. Lausunnot ja vastineet on kirjattu
asemakaavaselostukseen.
Laaditun asemakaavaehdotuksen kanssa samaan aikaan nähtäville
asetetaan korttelin 970 tonttijakoehdotus, joka tullaan hyväksymään
asemakaavan yhteydessä.
Ehdotus

Tekninen johtaja ehdottaa, että tekninen lautakunta asettaa korttelin 970
asemakaavaehdotuksen ja sen yhteydessä laaditun korttelin 970
tonttijakoehdotuksen nähtäville ja pyytää tarvittavat lausunnot.
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Ehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta 26.01.2022 § 5
Valmistelija: kaavoittaja Timo Kortelainen, puh. 040 728 7827
Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä 9.11. – 13.12.2021.
Saaduissa lausunnoissa ei esitetty mitään muutoksia kaavaehdotukseen.
Kaavaehdotuksesta ja tonttijaosta ei saatu muistutuksia.
Lausunnot on kirjattu kaavaselostukseen.
Ehdotus

Tekninen johtaja ehdottaa, että tekninen lautakunta hyväksyy korttelin 970
asemakaavan ja sen yhteydessä laaditun tonttijaon ja esittää ne edelleen
kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 07.02.2022 § 25
297/10.02.03/2021

Ehdotus

Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus esittää korttelin 970
asemakaavan edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
Kaavoittaja Timo kortelainen poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen
klo 16.44.

Liitteet
Liite[8]
Liite[9]
Liite[10]
Liite[11]

Osallistumis ja arviointisuunnitelma
Asemakaavakartta
Asemakaavaselostus
Tonttijako
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Päätösvallan delegointi SavoGrow-alueen verkostomaisen kasvatus- ja perheneuvolan
ammatilliselle esihenkilölle
Kaupunginhallitus 07.02.2022 § 26
354/00.01.01/2020
Valmistelija: hallintojohtaja Maikki Rouvinen, p. 044 744 2933
Pielaveden kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 13.12.2021 / § 346
päätösvallan delegointia SavoGrow-alueen verkostomaisen kasvatus- ja
perheneuvolan ammatilliselle esihenkilölle.
Pielaveden kunnanhallituksen päätöksessä 13.9.2021, § 247 perustettiin
määräaikainenvirka SavoGrown alueen kasvatus- ja perheneuvonnan
ammatillisenesimiehen tehtävien hoitamista varten ajalle 1.10.2021 31.12.2022. Pielaveden kunta toimii SavoGrow-alueen osalta TulSoten
täydennysrahoitushaun hakijana ja hankehallinnoijana.
Alueen kunnat ovat hyväksyneet sosiaalihuoltolain 26 §:n mukaisten
kasvatus- ja perheneuvonnan palveluiden tuottamisen 1.1.2022 alkaen
alueellisesti verkostomaisena kokonaisuutena yhteistoiminnassa
SavoGrow-kuntien (Keitele, Pielavesi, Tervo, Vesanto, Rautalampi,
Suonenjoki) perheneuvoloiden kesken. Suonenjoen kaupungin osalta
päätöksen teki sosiaalilautakunta 18.11.2021 § 126. Kunnat ovat
hyväksyneet sopimuksen kasvatus- ja perheneuvontapalvelujen
tuottamista alueellisesti 1.1.-31.12.2022 ja hyväksyi kasvatus- ja
perheneuvonnan laskutushinnat.
Perheneuvolaverkoston ammatillisen esihenkilön tehtävän luonne
edellyttivät Pielaveden kunnanhallituksen perustamaa virkaa ja siihen
liittyvää toimivaltaa. Viranhaltijoiden päätösvalta on määritelty Pielaveden
kunnan hallintosäännössä, johon kaupunginvaltuusto on tehnyt lisäyksen
perheneuvolaverkoston ammatillisen esihenkilön toimivallasta
määräaikaisena päätösvallan delegointina vuoden 2022 loppuun saakka.
Sopijaosapuolet vastaavat viranhaltijalle tarvittavan toimivallan
siirtämisestä omassa kunnassaan tehtävänkuvan vaatimalla tavalla.
Ehdotus

Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus päättää esittää edelleen
kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää tehdä hallintosääntöön
määräaikaisen päätösvallan delegoinnin vuoden 2022 loppuun saakka
seuraavasti:
Pielaveden kunnan palveluksessa oleva ja SavoGrow-kuntien
johtamishankkeessa työskentelevä virkasuhteinen ammatillinen esihenkilö
(sosiaalityöntekijä):
1. vastaa Suonenjoen kaupungin asiakkaiden osalta kasvatus- ja
perheneuvontatyön palveluohjauksesta sekä ammatillisesta johtamisesta
2. päättää sosiaalihuoltolain mukaisesta kasvatus- ja perheneuvonnan
palvelua koskevan palvelutarpeen arvioinnista
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3. päättää sosiaalihuoltolain mukaisesta kasvatus- ja
perheneuvontapalveluiden myöntämisestä sosiaalihuoltolain mukaisesti
4. päättää kasvatus- ja perheneuvonnan asiakaskohtaisten lausuntojen
antamisesta
5. vastaa kasvatus- ja perheneuvonnan asiantuntija-avun antamisesta
muille lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville työntekijöille.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
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Koulutuspalveluiden palveluverkkoselvitys
Koulutuslautakunta 15.09.2020 § 76
Valmistelija: koulutusjohtaja Tuula Jalkanen p. 040 7071343
Kunnan taloudellinen tilanne
Suonenjoen kaupunginhallitus on käsitellyt kokouksessaan
suunnitelmakauden 2020-2025 talousstrategiaa. Talousstrategian
mukainen arvio vuoden 2020 sekä suunnitelmakauden 2021-2023 osalta
näyttää kehittyvän valtuuston hyväksymää alkuperäistä talousarviota
heikommin. – Ylijäämäisen talousarvion esittäminen ei ole realistisesti
mahdollista ilman kaupungin kulurakenteeseen kohdentuvien
sopeuttamistoimenpiteiden pikaista käytäntöön viemistä.
Kaupunginhallitus on lähettänyt toimialoille ohjekirjeen talousarvion ja suunnitelman laatimisesta vuodelle 2021-2023. Sen mukaan toimialan on
arvioitava keskeiset suunnitelmakauden (2022-2023) muutokset
toiminnasta ja toimintaympäristössä. Talousarvio ja -suunnitelma on
laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.
Koulutuspalvelujen laatima alustava suunnitelma talouden
sopeuttamisesta n. 230 000 € :lla vuonna 2021 ei sisällä kouluverkoston
supistamisesta tulevia säästöjä.
Opetustoimen käyttötalous ja investoinnit
Koulutuslautakunnan tässä kokouksessa (15.9. § ) on käsitelty
koulutuspalveluiden alustavat talouden sopeuttamistoimet vuoden 2021
talousarvioon. Koulutuslautakunnan kokouksessa 16.6. on esitelty vuoden
2019 tilinpäätöksen mukaiset käyttötalouskulut kouluittain.
Yhtenäiskoulun yhteyteen tulevan Monitoimihallin v. 2021 tehtävät
investoinnit hyödyttävät myös koulutuspalveluja.
Kuvaus nykyisestä kouluverkostosta
Nykyisessä perusopetuksen kouluverkostossa on keskustassa sijaitsevan
yhtenäiskoulun (199 alakoulun opp. +196 yläkoulun opp., yht. 395 opp.)
lisäksi myös keskustan alueella sijaitseva Sammalselän alakoulu (128
opp.), läntisellä alueella Iisveden alakoulu (67 opp.) ja pohjoisella alueella
Lempyyn alakoulu (28 opp. + 2 esikoululaista.). Koulupiirijako on esitetty
kartalla https://www.infogis.fi/suonenjoki/?link=SxHp7v8KbO
Nykyisten koulutilojen kunto ja tilojen käyttö muuhun kuin
opetustarkoitukseen
Koulutilojen kuntoa ja peruskorjaustarpeita on esitelty alustavasti
koulutuslautakunnan kokouksessa 16.6. § 55.Tekninen johtaja on esittänyt
lausunnossaan 10.9.2020, että Lempyyn koulua ei kannata saneerata.
Kaikissa perusopetuksen koulutiloissa järjestetään myös kansalaisopiston
kursseja ja liikuntasalit ovat mm. urheiluseurojen käytössä.
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Lempyyn koululla ei ole liikuntatiloja, koulutilat ovat perusluokkatiloja,
joissa järjestetään myös käsityötunnit. Lempyyn koulu on voinut käyttää
myös Lempyyn seurantalojen tiloja omaan toimintaansa., mm.
liikuntatilana.
Pedagogiset seikat
Kaikilla peruskouluilla on henkilöstösuunnitelman mukaiset opettajien ja
ohjaajien virat. Sammalselän, Lempyyn ja Iisveden koulujen erityisopetus
sekä englannin ja ruotsin kielen opetus on järjestetty kiertävien opettajien
avulla. Ortodoksi- ja Et- opetus on järjestetty siten, että oppilaat kuljetetaan
yhtenäiskoululle.
Lempyyn koulun opetus on järjestetty yhdysluokkaopetuksena kahdessa
ryhmässä. Iisveden koulussa yhdysluokka on luokilla 3.-4 ja 4-5,
Lempyyn ja Iisveden kouluilta (tarvittaessa myös Sammalselän koululta)
järjestetään koulukuljetus uimahalli- ja jäähallikäynteihin sekä mahdollisiin
kulttuuritapahtumiin
Lähikoulun osoittamismenettely
Suonenjoen kaupungissa oppilaaksiottoalueet on määitelty kartalle.
Hallintosäännön mukaan koulutuslautakunta päättää oppilaiden lähikoulun.
Kouluverkoston mahdollinen supistaminen vaatii muutoksia lähikoulun
osoittamismenettelyyn.
Koulukuljetukset
Perusopetuslain 6 §:n mukaan ”Opetus tulee kunnassa järjestää siten, että
oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen
järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen
mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Esiopetusta järjestettäessä tulee
lisäksi ottaa huomioon, että opetukseen osallistuvilla lapsilla on
mahdollisuus käyttää varhaiskasvatuspalveluita.
Perusopetuslain 32 §: 1 momentin mukaisesti järjestettävä oppilaan
päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli
tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa
koulumatka kestää enintään kolme tuntia. (24.6.2010/642) –
Tällä hetkellä kaupungin ostama koulukuljetus järjestetään kaikille kouluille
perusopetuslain edellyttämällä tavalla. Lisäksi julkinen linja-autoliikenne
kulkee Kuopion ja Rautalammin suunnista koulupäivisin.
Suonenjoen koulutuspalvelut on aloittamassa uuden koulukuljetusten
kilpailutuksen, joka koskee toimintakautta 1.8.2021-31.7.2025.
Reittisuunnittelussa tulee ottaa huomioon mahdollinen kouluverkoston
supistaminen.
Oppilashuoltopalvelut
Oppilashuoltopalvelut ovat keskittyneet yhtenäiskoululle, mutta
koulukuraattori ja koulupsykologi käyvät myös kaikilla alakouluille.
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Kouluterveydenhuollossa on kaksi kouluterveydenhoitajaa, jotka toimivat
eri kouluilla.
Oppilasennusteet kunnan alueella ja oppilaaksiottoalueittain
Koulutuslautakunta on tutustunut Kuntamaiseman tekemään Suonenjoen
kaupungin perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen talouden ja toiminnan
selvitystä koskevaan raporttiin ja sen esittämiin oppilasennusteisiin
kokouksessaan 28.1.2020 § 10 sekä koulutuspalvelujen
oppilasennusteeseen v. 2019-2027 kokouksessaan 17.3.2020 § 24.
Kokouksessa 16.6.2020 § 55 esillä on ollut myös Tilastokeskuksen
väestöennuste v. 2020-2040
Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaisesti oppilasmäärä vähenee
Suonenjoella siten, että vuonna 2030 alakoululaisten määrä olisi n. 70
pienempi kuin vuonna 2020. Seuraavan kymmenen vuoden aikana
alakoululaisten oppilasmäärä vähenee vielä n. 20:llä.
Vuosien 2019-2027 oppilasennusteen mukaan sekä Lempyyn että
Iiisveden koulun oppilasmäärä pysyvät samana tai jopa väliaikaisesti
kasvavat, Yhtenäiskoululla ja Sammalselän koululla oppilasmäärät
vähenevät.
Lempyyn koulun oppilaat voidaan sijoittaan yhtenäiskoululle. Arvioidut
oppilasmäärät lv:na 2021-2022. Jokaisella vuosiluokalla on 2 opettajaa.
Lempyy
Yhtenäiskoulu
yhteensä

1. lk
2
28
30

2. lk
5
27
32

3. lk
7
26
33

4. lk
6
31
37

5. lk
3
32
35

6. lk
6
32
38

.
Lempyyn tulevat esikoululaiset (6 lasta) mahtuisivat Kopolan päiväkodissa
järjestettäviin esikouluryhmiin.
Kuntarajat ylittävä yhteistyö
Koulutusjohtaja on ollut yhteydessä Kuopion opetusjohtaja Leena
Auviseen ja Leppävirran sivistysjohtaja Sari Ihalaiseen mahdollisesta
yhteistyöstä Lempyyn koulun alueella. Molempien vastauksissa on todettu,
että tällä hetkellä yhteistyöhön ei ole tarvetta, koska oppilaille on ositettu
lähikoulu oman kunnan alueella.
Henkilöstösuunnitelma opettajien ja muun koulun henkilökunnan
osalta
Koulutuspalvelujen henkilöstösuunnittelussa on varauduttu siihen, että
mahdollisessa kouluverkoston muutoksessa luokanopettajien virkoja ei
tarvitse lakkauttaa, koska osa yhtenäiskoululle sijoitetuista viroista on
täytetty määräaikaisina. Keittäjä-siivoojan tehtävän
uudelleensijoittamisesta on alustavasti neuvoteltu ruoka- ja puhtaanapidon
palvelualueen palvelupäällikön kanssa
Koulunkäynninohjaajan (myös IP-kerho-ohjaajan tehtävät) tehtävän
sijoittelu on suunniteltava erikseen, koska yhtään vapautuvaa vakinaista
tehtävää ei tällä hetkellä ole.
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Koulutusjohtaja ehdottaa, että koulutuslautakunta päättää Suonenjoen
kaupungin taloudelliseen tilanteeseen, Lempyyn koulukiinteistön kuntoon
ja Suonenjoen kaupungin alueen oppilasmäärän vähenemiseen vedoten
1) esittää kaupunginvaltuustolle perusopetuspalvelujen uudelleen
järjestämisestä siten, että kouluverkostoa supistetaan lakkauttamalla
Lempyyn koulun toiminta aikaisintaan 1.8.2021 alkaen.
2) järjestää kuntalaisten kuulemistilaisuuden lokakuun aikana ja
3) tehdä lapsivaikutusten arvioinnin ennen valtuuston päätöksentekoa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Reijo Kytölä teki vastaehdotuksen, että
aloitetaan koulujen jatkamiseen tai lakkauttamiseen liittyvä prosessi ensin
lapsivaikutusten arvioinnilla ja sen jälkeen kuntalaisten kuulemisella.
Varsinainen päätöksenteko tehdään vasta näiden toimenpiteiden ja niistä
vedettävissä olevien johtopäätösten jälkeen.
Hanne Vepsäläinen, Hanne Korhonen, Anja Lehtonen, Osmo Kääriäinen ja
Markku Sato kannattivat ehdotusta.
Koska keskustelun kuluessa oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava
kannatettu vastaehdotus, puheenjohta totesi, että asian ratkaisemiseksi on
suoritettava äänestys. Puheenjohtaja esitti, että äänestys suoritetaan
kättennostoäänestyksenä. Äänestystapa hyväksyttiin. Suoritetussa
äänestyksessä koulutusjohtajan tekemä pohjaeshdotus ei saanut yhtään
ääntä. Reijo Kytölän tekemä vastaehdotus sai 7 ääntä.
Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen, jonka perusteella Reijo Kytölän
tekemä ehdotus tuli koulutuslautakunnan päätökseksi.

Koulutuslautakunta 09.12.2020 § 108
Valmistelija: koulutusjohtaja Tuula Jalkanen p. 040 7071343
Koulutusjohtajan koulutuslautakunnan kokouksessa 15.9.2020 (§75)
tekemä päätösehdotus kouluverkoston supistamisesta perustui
Suonenjoen kaupungin taloudelliseen tilanteeseen, Lempyyn
koulukiinteistön kuntoon ja Suonenjoen kaupungin alueen oppilasmäärän
vähenemiseen.Samassa kokouksessa päätettiin järjestää
kuntalaiskuuleminen ja lapsivaikutusten arviointi ennen varsiniasta
kouluverkostoon liittyvää päätöstä.
Kuntalaisten ja lasten kuulemisen tuloksia esiteltiin ja niistä keskusteltiin
laajasti lautakunnan kokouksessa 10.11.2020. Kuntalaiskuulemisessa tuli
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selvästi esille sekä huoltajien että lasten näkemys, että nykyinen koulu on
paras mahdollinen. Tämä kertoo koulujen tasalaatuisuudesta Suonenjoella.
Kyselyn mukaan koulumatkojen pidentyminen koettiin koulun vaihtuessa
merkittävästi huonontuvaksi. Tällä hetkellä kaikissa kouluissa on
koulukuljetuksessa olevia oppilaita (yhteensä 155 lasta/nuorta vuonna
2020). Pisimmillään yhdensuuntainen koulumatka voi olla jopa yli 40 km.
Lempyyllä koulukyydeissä on tänä lukuvuonna 17 oppilasta eli yli puolet
kaikista koulun oppilaista.
Toinen kyselyssä huolta aiheuttanut asia oli ryhmäkoko. Tällä hetkellä
suurimmat ryhmät ovat Sammalselällä ja Iisveden yhdistetyissä luokissa.
Yhtenäiskoululla alimpien luokkien ryhmäkoko on jopa alle 20 oppilasta.
Kuntamaiseman v. 2019 julkaiseman selvityksen mukaan luokka- ja
koulukoko ovat Suonenjoella keskitasoa pienemmät.
Opetuksen yksilöllistämisen ja erityisen tuen huonontuminen huolestutti
myös. Suonenjoen kouluista yhtenäiskoululla ja Sammalselän koululla on
pienluokkia, jotka mahdollistavat erityisen tuen toimet. Kaikilla kouluilla on
myös saatavilla sekä laaja-alaisen erityisopettajan että koulupsykologin ja kuraattorin palvelut. Lisäksi kaikille kouluille on palkattu sekä vakinaisia
koulunkäynninohjaajia että määräaikaisia henkilökohtaisia ohjaajia
oppilaiden tueksi.
Kyselyssä tärkeimmiksi kehitettäväksi asioiksi nähtiin opettajien
ammattiaidon kehittäminen, koulurakennusten kunto ja oppilashuollon
kehittäminen. Kaikki nämä vaativat kaupungilta ja koulutuspalveluilta
taloudellista panostusta.
Kuntamaiseman tekemän selvityksen mukaan oppilaskohtaiset
kustannukset ovat Suonenjoella jo keskitasoa korkeammat. Kustannuksia
voidaan merkittävästi pienentää vain henkilöstöä vähentämällä ja
kiinteistökuluja karsimalla. Liitteenä olevien oppilasennusteiden perusteella
molemmat ovat mahdollisia lähivuosina, koska koko kaupungin
oppilasmäärä vähenee..
Kuntalaiskuulemisessa esiin tulleista toiveista ja mielipiteistä huolimatta
kouluverkoston supistaminen on ajankohtaista lähivuosina. Supistaminen
tulee nykyarvioiden perusteella koskemaan sekä Lempyyn että
Sammalselän koulua.
Ehdotus

Koulutusjohtaja ehdottaa, että koulutuslautakunta päättää esittää omana
näkemyksenään kaupunginvaltuustolle, että
1) Lempyyn koulun uudisrakennus ei ole tarpeellinen n. 30-40 oppilaan
määrälle, koska muissa kouluissa on tarvittaessa tilaa myös Lempyyn
koulun oppilaille,
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2) Lempyyn koulun toiminta voi jatkua niin kauan kuin nykyinen kiinteistö
täyttää terveellisen ja turvallisen koulun kriteerit, kuitenkin enintään
lukuvuoden 2024-2025 loppuun asti,
3) Sammalselän koulun kiinteistön kuntoon sekä päiväkotien kiinteistöjen
kuntoon ja varhaiskasvatuksen ja peruskoulujen tilantarpeeseen liittyvien
suunnitelmien tekeminen aloitetaan mahdollisimman pian.
Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Osmo Kääriäinen teki
päätösehdotuksen kohtia 1 ja 2 koskevan vastaehdotuksen, jossa hän
esitti, että koulutuslautakunta päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
Lempyyn koulun toiminta jatkuu nykymuodossaan. Samalla lautakunta
esittää, että kaupunginvaltuusto päättää varata määrärahan vuoden 2021
talousarvioon uuden puurakenteisen, terveellisen ja turvallisen koulun
rakentamisen suunnitteluun ja rakentamiseen aloittamiseen. Markku Sato
kannatti esitystä.
Koska oli esitetty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu vastaehdotus,
puheenjohtaja totesi, että asian ratkaisemiseksi on suoritettava äänestys.
Puheenjohtaja ehdotti, että äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä
siten, että ne, jotka kannattavat koulutusjohtajan tekemää pohjaehdotusta,
vastaavat jaa, ja ne, jotka kannattavat Osmo Kääriäisen tekemää
vastaehdotusta, vastaavat ei. Äänestystapa hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä koulutusjohtajan pohjaehdotus sai 4 ääntä ja
Osmo Kääriäisen tekemä vastaehdotus sai 3 ääntä.
Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen, jonka perusteella
koulutusjohtajan tekemä pohjaesitys tuli koulutuslautakunnan päätökseksi.

Kaupunginhallitus 13.12.2021 § 307
Valmistelija: kaupunginjohtaja Juha Piiroinen, p. 044 758 1403
Koulutuspalvelut ovat järjestäneet kuntalaiskuulemisen ja lapsivaikutusten
arvioinnin ennen varsinaista kouluverkostoon liittyvää päätöstään.
Kuntalaisten ja lasten kuulemisen tuloksia esiteltiin ja niistä keskusteltiin
laajasti lautakunnan kokouksessa marraskuussa 2020.
Kuntalaiskuulemisessa esiin tulleista toiveista ja mielipiteistä huolimatta
kouluverkoston supistaminen nähtiin ajankohtaisena toimenpiteenä
lähivuosina. Kouluverkoston supistaminen tulisi tehtyjen arvioiden
perusteella koskemaan sekä Lempyyn että Sammalselän koulua.
Vuoden 2022 talousarvion valmistelun yhteydessä koulutuslautakunta on
päättänyt 9.11.2021 § 62 esittää Lempyyn koulun lakkauttamista 1.8.2022
alkaen. Koulutuspalvelujen verkoston supistamispäätöstä on perusteltu
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mm. Suonenjoen oppilasmäärän vähenemisellä. Marraskuussa 2021
tehdyt väestötietoihin pohjautuvat oppilasennusteet ovat liitteenä.
Talouden tasapainottamisen taustalla on kaupunginvaltuuston 21.12.2020
tekemä yksimielinen päätös, Suonenjoen kaupungin kestävän
kuntatalouden pitkäntähtäimen suunnitelmasta vuosille 2021-2025, missä
on linjattu, että:
- Alenevan oppilasmäärän myötä henkilöstömäärän sopeuttaminen
varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Vuoteen 2025
mennessä yhteensä noin 10 henkilötyövuotta.
- Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimipisteverkoston
sopeuttaminen alenevaan oppilas- ja henkilöstömäärään nähden.
Kouluverkoston pitkäntähtäimen ja kokonaisvaltaisen kehittämisen
näkökulmasta koulutuspalvelujen johtavat viranhaltijat ovat tuoneet esiin
laskelmat, että nykyisellä oppilasmäärällä kaikki kaupungin alakoulut on
mahdollista saattaa kolmi-sarjaiseksi alakouluksi Yhtenäiskoululle. Liite.
Tässä ratkaisussa ryhmäkoot pysyvät varsin maltillisina.
Koulutuslautakunnan päätöksen mukaisesti Metsolan päiväkoti siirretään
myös Yhtenäiskoulun tiloihin 1.8.2022 alkaen. Tilaratkaisun
vakiinnuttaminen ja mahdollisen muutostilan arvioiminen kaikkien
alakoulujen osalta edellyttää tarvittaessa pientä porrastusta ja opetuksen
uudelleen sijoittelua koulukeskuksen osalta.
Vuonna 2019 laaditun Kuntamaiseman selvityksen mukaan
oppilaskohtaiset kustannukset ovat Suonenjoella jo keskitasoa
korkeammat. Selvityksenkin perusteella kustannuksia voidaan
merkittävästi pienentää vain henkilöstöä vähentämällä ja kiinteistökuluja
karsimalla. Nykyisellään Suonenjoen oppilaskohtaiset kustannukset noin
1.000 euroa / oppilas korkeammat kuin valtakunnan keskiarvo. Liite.
Talouden näkökulmasta perusopetuksen siirto Yhtenäiskoululle tuo
käyttötalouteen jopa yli 500.000 euron vuosittaisen kulurakenteen
kevennyksen. Liite. Nykyisten rakenteiden ja seinien ylläpidon sijaan
talouden painopiste siirtyy opetukseen ja oppimisympäristön edelleen
kehittämiseen. Nyt esitettävä ratkaisu tasaa oppilaskohtaisen
kustannusrakenteen muutosta lähemmäs valtakunnan keskiarvoa.
Investointien osalta koulujen yhdistäminen siirtää jopa yli 5 milj. euron
suuruiset kuluvalla valtuustokaudelle päätettäväksi tulevat peruskorjaus /
kiinteistö paineet pois Lempyyn ja Sammalselän osalta. Investointien
painopistettä voidaan kohdentaa varmuudelle tuleville vuosille
Yhtenäiskoulun perusparannukseen / korjaukseen, jotka ovat edessä jo
2030-luvun puolivälin jälkeen. Lisäksi varhaiskasvatusverkoston
tilaratkaisut hakevat muotoaan.
Kouluverkoston tiivistäminen mahdollistaa nykytilaa paremmin opetuksen
varmistamisen ja ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuden turvaamisen
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nyt ja tulevaisuudessa. Samalla mahdollistuu myös digi- ja sähköisten
oppimisympäristöjen parempi kehittäminen ja näin kaupunki takaa
tasapuoliset oppimisen mahdollisuudet kaikille alakouluikäisille
Suonenjoella. Ratkaisulla myös tuetaan opetusta tukevien palvelujen (mm.
kuraattori, kouluterveys) tasapuolinen saatavuus ja varmistetaan myös
mm. erityistätukea tarvitsevien oppilaiden palvelujen saavutettavuus.
Suonenjoen kaupungin hallintosäännön mukaisesti (§ 9) valtuusto päättää
perusopetus- ja lukioverkostosta.
Ehdotus

Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus esittää edelleen
kaupunginvaltuustolle, että valtuusto tekee seuraavat sitovat
perusopetusverkoston päätökset:
1. valtuusto lakkauttaa koulutuslautakunnan 9.11.2021 § 62
päätösesityksen mukaisesti Lempyyn koulun 1.8.2022 alkaen sekä
2. valtuusto lakkauttaa Sammalselän ja Iisveden koulut viimeistään
1.8.2023 alkaen niin, että tilaratkaisut saatetaan Yhtenäiskoulun osalta
kuntoon kesään 2023 mennessä.
3. Velvoittaa koulutuspalvelut jatkamaan kouluverkon supistamisen
toimeenpanoa sekä oppilaiden ja vanhempien informointia tulevaan
muutokseen liittyen.

Päätös

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pauliina Kovanen, 1.
varapuheenjohtaja Pia Pentikäinen ja kaupunginhallituksen jäsen Timo
Lahtinen jäsen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi esteellisenä (intressijäävi, perhepiiriin kuuluva läheinen
käsiteltävässä koulussa) klo 17.27.
Pauliina Kovasen varajäsen Leena Tuppura, Pia Pentikäisen varajäsen
Raili Pellinen ja Timo Lahtisen varajäsen Markku Sato saapuivat
kokoukseen klo 17.27 ja osallistuivat asian käsittelyyn ja
päätöksentekoon.
Puheenjohtajana asian käsittelyn aikana toimi kaupunginhallituksen 2.
varapuheenjohtaja Minna Rossi.
Korjattiin teknisenä korjauksena esittelytekstin kohdan ” Talouden
tasapainottamisen taustalla on kaupunginvaltuuston 21.12.2021 tekemä
yksimielinen päätös” päivämäärä muotoon ”21.12.2020”.
Kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Olavi Ruotsalainen poistui
kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 17.48.
Asiasta käydyn keskustelun kuluessa kaupunginhallituksen jäsen Juha
Huttunen esitti ja Tapani Mannila kannatti esitystä:
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kaupunginhallitus esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
tekee seuraavat sitovat perusopetusverkoston päätökset:
1) aloitetaan Lempyyn koulun lakkauttamisen valmistelu, siten, että
Lempyyn koulu lakkautetaan 1.8.2025 alkaen,
2) aloitetaan Sammalselän koulun lakkauttamisen valmistelu, siten, että
Sammalselän koulu lakkautetaan 1.8.2025 alkaen.
3) Iisveden koulun osalta kouluverkkoa/lakkauttamistarvetta valtuusto
tarkastelee uudelleen 2027.
4) velvoittaa koulutuspalvelut jatkamaan kouluverkon supistamisen
toimeenpanoa sekä oppilaiden, vanhempien ja henkilöstön informointia
tulevaan muutokseen liittyen
5) velvoittaa koulutuspalvelut ottamaan tarkasteluun mukaan myös
varhaiskasvatusyksiköt.
Kaupunginhallituksen varajäsen Markku Sato esitti ja Hanna Luukkonen
kannatti esitystä:
kaupunginhallitus esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
tekee seuraavat sitovat perusopetusverkoston päätökset:
1) Lempyyn koulu saa jatkaa toistaiseksi
2) Iisveden koulu saa jatkaa toistaiseksi ja Sammalselän koulun
oppilasmääriä ja koulun kuntoa tarkasteltuaan vuosien 2024-2025 välisenä
aikana
3) kohta kolme poistetaan kokonaisuudessaan.
Koska keskustelun kuluessa oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeavat
kannatetut ehdotukset, niin puheenjohtaja totesi, että asian ratkaisemiseksi
on suoritettava äänestykset.
Puheenjohtaja esitti, että äänestykset suoritetaan niin, että ensin
vastakkain ovat Juha Huttusen ja Markku Sadon tekemät esitykset ja sen
jälkeen vastakkain on kaupunginhallituksen pohjaehdotus ja ensimmäisen
äänestyksen voittanut esitys.
Hyväksyttiin äänestystapa ja äänestysjärjestys.
Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne,
jotka kannattavat Juha Huttusen tekemää päätösehdotusta, vastaavat JAA
ja ne, jotka kannattavat Markku Sadon tekemää esitystä, vastaavat EI.
Äänestystapa- ja äänestysjärjestys hyväksyttiin.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä Juha Huttusen tekemää esitystä
kannatti viisi (5) kaupunginhallituksen jäsentä ja Markku Sadon tekemää
esitystä kannatti neljä (4) kaupunginhallituksen jäsentä.
Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen ja ilmoitti Juha Huttusen
tekemän pohjaehdotuksen tulleen kaupunginjohtajan ehdotuksen
vastaesitykseksi.
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Puheenjohtaja esitti, että seuraava äänestys suoritetaan
nimenhuutoäänestyksenä siten, että ne, jotka kannattavat
kaupunginjohtajan tekemää päätösehdotusta, vastaavat JAA ja ne, jotka
kannattavat Juha Huttusen tekemää esitystä, vastaavat EI.
Äänestystapa- ja äänestysjärjestys hyväksyttiin.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kaupunginjohtajan tekemää
päätösehdotusta ei kannatettu ja Juha Huttusen tekemää esitystä kannatti
yhdeksän (9) kaupunginhallituksen jäsentä.
Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen ja ilmoitti Juha Huttusen
tekemän esityksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi.
Puheenjohtaja päätti asian käsittelyn.
Varajäsenet Leena Tuppura, Raili Pellinen ja Markku Sato poistuivat
kokouksesta klo 18.47.
Pauliina Kovanen, Pia Pentikäinen ja Timo Lahtinen palasi takaisin
kokoukseen klo 18.47.
Asiasta käydyt nimenhuutoäänestykset kirjataan erillisiin
äänestyspöytäkirjoihin, joka ovat kaupunginhallituksen kokouspöytäkirjan
liitteenä.
Kaupunginvaltuusto 20.12.2021 § 97

Ehdotus

Kaupunginhallitus esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
tekee seuraavat sitovat perusopetusverkoston päätökset:
1) aloitetaan Lempyyn koulun lakkauttamisen valmistelu, siten, että
Lempyyn koulu lakkautetaan 1.8.2025 alkaen,
2) aloitetaan Sammalselän koulun lakkauttamisen valmistelu, siten, että
Sammalselän koulu lakkautetaan 1.8.2025 alkaen.
3) Iisveden koulun osalta kouluverkkoa/lakkauttamistarvetta valtuusto
tarkastelee uudelleen 2027.
4) velvoittaa koulutuspalvelut jatkamaan kouluverkon supistamisen
toimeenpanoa sekä oppilaiden, vanhempien ja henkilöstön informointia
tulevaan muutokseen liittyen
5) velvoittaa koulutuspalvelut ottamaan tarkasteluun mukaan myös
varhaiskasvatusyksiköt.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun kuluessa valtuutettu Osmo Timo Lahtinen
esitti ja kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Olavi Ruotsalainen
kannatti esitystä:
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1. Lempyyn koulu saa jatkaa toistaiseksi
2. Sammalselän koulun oppilasmääriä ja koulun kuntoa tarkastellaan
vuosien 2024-2025 välisenä aikana
3. kohta kolme poistetaan kokonaisuudessaan
4. velvoittaa koulutuspalvelut jatkamaan kouluverkon supistamisen
toimeenpanoa sekä oppilaiden vanhempien ja henkilöstön informointia
tulevaan muutokseen liittyen
5. velvoittaa koulutuspalvelut ottamaan tarkasteluun mukaan myös
varhaiskasvatusyksiköt.
Asiasta käydyn keskustelun kuluessa valtuutettu Osmo Kääriäinen esitti
asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi siten, että kouluverkostoa
koskevassa päätöksen teossa kuullaan eri osapuolia. Tarkasteluun otetaan
mukaan myös varhaiskasvatusverkoston tarkastelu. Valtuutettu Hanna
Luukkonen kannatti Osmo Kääriäisen tekemää ehdotusta.
Koska asian käsittelyn aikana esitettiin asian palauttamista valmisteluun,
ennen asian käsittelyn jatkamista tehtiin ehdotuksesta päätös. Suoritettiin
nimenhuutoäänestys siitä, jatketaanko asian käsittelyä vai palautetaanko
asia uudelleen valmisteluun.
Puheenjohtaja esitti, että äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä ja
siten, että ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista, vastaavat JAA
ja ne, jotka kannattavat asian palauttamista uudelleen valmisteluun,
vastaavat EI.
Äänestystapa- ja äänestysjärjestys hyväksyttiin.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä asian käsittelyn jatkamista
kannatti seitsemän (7) valtuutettua ja asian palauttamista uudelleen
valmisteluun kannatti 20 valtuutettua.
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen ja ilmoitti,
että asia palautetaan uudelleen valmisteluun.
Puheenjohtaja päätti asian käsittelyn.
Kokous keskeytettiin klo 20.36-20.46.
Asiasta käyty nimenhuutoäänestys kirjataan erilliseen
äänestyspöytäkirjaan, joka on kaupunginvaltuuston kokouspöytäkirjan
liitteenä.
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Kaupunginhallitus 07.02.2022 § 27
176/12.00.00/2020
Valmistelija: kaupunginjohtaja Juha Piiroinen, p. 044 758 1403
Kaupunginvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 20.12.2021 palauttaa
perusopetusverkoston sopeuttamisen uudelleen valmisteltavaksi siten, että
kouluverkostoa koskevassa päätöksenteossa kuullaan eri osapuolia ja
tarkasteluun otetaan mukaan myös varhaiskasvatusverkoston tarkastelu.
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 17.1.2022 todennut, että
Kouluverkoston supistamisen osalta kaupunginhallitus tulee antamaan
tarkemmat ohjeet uudelleen valmistelusta helmikuun 2022 kokouksessaan.
Kouluverkkosuunnitelmassa tai -selvityksessä tarkastellaan yleisesti muun
muassa seuraavia seikkoja:
-

kunnan taloudellinen tilanne ja sen kehitys
koulutoimen käyttötalous ja investoinnit
kuvaus nykyisestä kouluverkosta
nykyisten koulutilojen kunto ja tilojen käyttö muuhun kuin
opetustarkoitukseen
pedagogiset seikat
lähikoulun osoittamismenettely
koulukuljetukset
oppilashuoltopalvelut
oppilasennusteet kunnan alueella ja oppilaaksiottoalueittain
kuntarajat ylittävä yhteistyö
henkilöstösuunnitelma opettajien ja muun koulun henkilökunnan
osalta
esitys perusopetuspalvelujen uudesta järjestämisestä
esitys uudesta kouluverkosta ja oppilaiden lähikoulujärjestelyistä
esitys henkilöstön sijoittamisesta
arviointi päätösehdotusten vaikutuksista, muun muassa lapsiin
kohdistuvista vaikutuksista

Nyt uudelleen valmisteluun palautetussa asiassa on syytä ottaa mukaa
valtuuston linjauksen mukaisesti koko koulu- ja varhaiskasvatusverkko.
Asian uudelleen valmistelu on syytä jakaa kolmeen kokonaisuuteen.
1.
2.

Ensimmäisessä vaiheessa tehtävään selvitysosaan ja
aikaisempien selvitysten täydentämiseen sekä tarvittavilta osin
tietojen päivittämiseen.
Toisessa vaiheessa tehtävään vaikutusmahdollisuuksien
varaamisen ja osallistamiseen.

Suonenjoen kaupunki

Kokouspöytäkirja

Koulutuslautakunta
Koulutuslautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus

§ 76
§ 108
§ 307
§ 97
§ 27
3.

2/2022

25

15.09.2020
09.12.2020
13.12.2021
20.12.2021
07.02.2022

Kolmannessa vaiheessa tehtävään päätöksentekomenettelyyn,
missä tehdään esitykset mm. verkoston uudelleen järjestämisestä
sekä oppilaiden ja henkilöstön sijoittamisesta.

Tavoitteena on saattaa koko prosessi valtuuston päätettäväksi kesäkuun
2022 kokoukseen.
Asian uudelleen valmisteluun nimetään työryhmä, jonka nimeämisestä
päättää hallintosäännön mukaisesti kaupunginjohtaja. Työryhmä tulee
vastaamaan muun muassa tarpeellisten tietojen kokoamisesta,
vaikutusmahdollisuuksien arvioimisesta ja käytännön toteuttamisesta,
selvitystyön tiedottamisesta sekä valmistelun saattamisesta
päätöksentekomenettelyyn.
Ehdotus

Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus päättää valtuuston
tekemän asian uudelleen palauttamisen mukaisesti aloittaa
koulutuspalveluiden palveluverkkoselvityksen. Selvityksen toteuttamiseen
nimetään työryhmä, johon nimetään neljä (4) vakituista jäsentä.
Viranhaltijoista työryhmään esitetään nimettäväksi koulutusjohtaja ja
henkilöstöpäällikkö. Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaksi
luottamushenkilöä nimettäväksi työryhmään. Työryhmä voi tarvittavilta osin
kutsua työryhmään myös muita asian valmistelun etenemisen kannalta
tarvittavia asiantuntijoita.
Työryhmän nimeämisestä tekee päätöksen hallintosäännön mukaisesti
kaupunginjohtaja. Palveluverkoston selvitykselle varataan aikaa kuluva
kevät. Tavoitteena on saattaa asia selvityksen laatimisen ja
vaikutusmahdollisuuksien varaamisen jälkeen päätöksentekomenettelyyn
niin, että päätös palveluverkoston uudelleen järjestämisestä voidaan
valmistella kesäkuun valtuustoon 2022.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
Selvityksen toteuttavaan työryhmään nimettiin koulutusjohtaja ja
henkilöstöpäällikkö sekä luottamushenkilöistä Pauliina Kovanen ja Timo
Lahtinen.

Liitteet
Liite[12]
Liite[13]
Liite[14]
Liite[15]
Liite[16]
Liite[17]
Liite[18]
Liite[19]

Oppilasennuste 2021-2028
Oppilasennusteet kouluittain 2021-2028
Kaikki alakoulut yhdessa -ratkaisu
Perusopetuksen nettokustannukset
Alakoulujen yhdistamisen kustannusvaikutus
Äänestyspöytäkirja 13.12.2021 § 307, äänestys 1
Äänestyspöytäkirja 13.12.2021 § 307, 2. äänestys
Äänestyspöytäkirja _ KV 20.12.2021 § 97
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Jäsenen ja varajäsenen valitseminen Siilinjärven kunnan maaseutulautakuntaan kuluvalle
valtuustokaudelle / Sydän-Savon maaseutupalvelut
Kaupunginhallitus 05.07.2021 § 173
Valmistelija: kaupunginjohtaja Juha Piiroinen, p. 044 758 1403
Kuopion, Suonenjoen, Varkauden kaupungit sekä Kaavin, Leppävirran,
Siilinjärven, Rautalammin, Rautavaaran, Tervon, Tuusniemen ja Vesannon
kunnat muodostavat maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen, jonka
isäntäkuntana toimii Siilinjärvi. Yhteistoiminta-alueen palveluorganisaationa
toimii Sydän-Savon maaseutupalvelu.
Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueella päätösvaltaa käyttää
yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kuntalain tarkoitettu sopijakuntien
yhteinen toimielin, Siilinjärven kunnan maaseutulautakunta sekä sen
mahdollisesti asettamat jaostot.
Maaseutulautakunnan asettaa Siilinjärven kunnanvaltuusto
toimikaudekseen. Lautakunnassa on yksi jäsen jokaisesta
sopimuskunnasta. Sopimuskuntien valtuustot nimeävät lautakuntaan
yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.
Ehdotus

Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus esittää
kaupunginvaltuustolle, että valtuusto nimeää yhteistoimintasopimuksen
mukaisesti Siilinjärven kunnan maaseutulautakuntaan jäsenen ja hänelle
henkilökohtaisen varajäsenen kuluvalle valtuustokaudelle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 23.08.2021 § 63
Valmistelija: kaupunginjohtaja Juha Piiroinen, p. 044 758 1403
Ehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto nimeää
yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Siilinjärven kunnan
maaseutulautakuntaan jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen
kuluvalle valtuustokaudelle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kaupunginvaltuusto nimesi yksimielisesti Siilinjärven kunnan
maaseutulautakuntaan kuluvalle valtuustokaudelle seuraavat henkilöt:
Varsinainen jäsen

varajäsen

Markkanen Juha

Suihkonen Mikko
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Kaupunginhallitus 07.02.2022 § 28
378/00.02.00/2021
Valmistelija: kaupunginjohtaja Juha Piiroinen, p. 044 758 1403
Yhteistoiminta-alueen kunnat ovat nimenneet edustajansa
maaseutulautakuntaan siten, että jäsenistä ja varajäsenistä 7 on miestä ja
4 naista. Näin ollen lautakunnan kokoonpano ei täytä tasa-arvolain 4 a §:n
mukaista säännöstä (Kunnallisissa sekä kuntien välisen yhteistoiminnan
toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40
prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu). 11-jäsenisessä
toimielimessä tulee olla naisia ja miehiä vähintään 5 sekä varsinaisina että
varajäseninä.
Siilinjärven kunnanhallitus pyytää yhteistoiminta-alueen kuntia
huomioimaan em. määräykset ja tekemään mahdolliset uudet
jäsenvalinnat siten, että lautakunnan kokoonpano täyttää tasa-arvolain
mukaiset määräykset: naisia ja miehiä on kumpiakin oltava sekä
varsinaisina että varajäseninä vähintään 40 %.
Tasa-arvolain mukaisten määräysten täyttäminen lautakunnan
kokoonpanossa saattaa edellyttää kuntien / puolueiden keskinäistä
etukäteisneuvottelua ennen lopullisia päätöksiä. Suonenjoen kaupungille
on ilmoitettu, että Suonenjoen kaupungin osalta tulee tehdä muutos
valtuuston tekemään valintaan.
Ehdotus

Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus esittää
kaupunginvaltuustolle, että valtuusto nimeää yhteistoimintasopimuksen
mukaisesti Siilinjärven kunnan maaseutulautakuntaan jäsenen ja hänelle
henkilökohtaisen varajäsenen kuluvalle valtuustokaudelle. Tällä
päätöksellä korvataan valtuuston päätös 23.08.2021 § 63.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Suonenjoen kaupunki
Kaupunginhallitus

Kokouspöytäkirja
§ 29

2/2022

28

07.02.2022

Jäsenten valinta Anna Lyydia Vilpposen säätiön hallitukseen
Kaupunginhallitus 07.02.2022 § 29
602/00.04.02/2021
Valmistelija: kaupunginjohtaja Juha Piiroinen, p. 044 758 1403
Anna Lyydia Vilpposen säätiön asioidenhoitajana on ilmoittanut
kaupungille, että säätiön hallituksesta on eroamassa kaksi hallituksen
jäsentä maaliskuun 2022 loppuun mennessä. Säätiön hallitukseen kuuluu
kuusi jäsentä
Säätiön sääntöjen mukaan: Mikäli joku hallituksen jäsenistä kuolee tai
eroaa tehtävästään, valitsee jäsenen tilalle Suonenjoen kaupunginhallitus.
Säätiön hallitukseen valittujen tulee olla Suomen kansalaisia.
Säätiön toiminnan tarkoituksena on jakaa apurahoja suonenjokelaisille
opiskelijoille syksyisin hakemusten perusteella. Kaupunginhallitukselle
esitettynä Toiveena on, että valitulla henkilöllä olisi mahdollisesti
tuntemusta Suonenjoen nuorisosta.
Ehdotus

Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus valitsee Anna Lyydia
Vilpposen säätiön hallitukseen 1.4.2022 lukien kaksi jäsentä, joilla on
tuntemusta Suonenjoen nuorisosta ja ovat Suomen kansalaisia.

Päätös

Kaupunginhallitus valitsi Anna Lyydia Vilpposen säätiön hallitukseen
jäseniksi 1.4.2022 lukien Anne Lahtivirran ja Pauliina Kovasen.
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Kuopion seutuyhteistyön resursointia koskeva sopimus vuosille 2021-2023
Kaupunginhallitus 05.10.2020 § 177
Valmistelija: kaupunginjohtaja Juha Piiroinen, p. 044 758 1403
Kuopion seudun kuntajohtajien kokouksessa 12.8.2020, keskusteltiin siitä,
että seudun kunnat vuoden 2021 talousarvion valmistelussa varautuisivat
seutu- ja MAL-yhteistyön resursointiin 50 snt/asukas osuudella. Kunkin
kunnan maksuosuus muodostuisi talousarviovuoden (1.1.) virallisen
väkiluvun pohjalta. Lisäksi kuntien tahdonilmaisua sitoutumisesta
yhteistyön resursointiin esitettiin kuntien luottamushenkilöiden
seutuseminaarissa 1.9.2020.
Liitteenä on budjettiehdotus kuntien maksuosuusesityksestä Kuopion
seutuyhteistyön resursoinniksi vuosille 2021-2023.
Yhteistä resursointia koskeva sopimus valmistellaan myöhemmin kuntiin
päätettäväksi. Seutuyhteistyö edellyttää lisävoimavaroja erityisesti
valmistelussa olevan MAL-sopimuksen toimenpiteiden edistämisen ja
seuraamiseksi. Yhteinen lisäresurssi sijoittuisi hallinnollisesti Kuopion
kaupungin organisaatioon.
Suonenjoen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 9.12.2019 §
291 sitoutumisen Kuopion kaupunkiseudun yhteisen aiesopimuksen, joka
ilmaisi Kuopion kaupunkiseudun kuntien yhteisen sitoutumisen Kuopion
kaupunkiseudun pääsemiseksi MAL-sopimusmenettelyyn. Kuopion
kaupunkiseudun ja valtion välinen MAL-sopimus on ollut pitkäaikainen
tavoite kaupunkiseudun ja maankunnan edunvalvonnassa.
Ehdotus

Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus päättää hyväksyä
Suonenjoen kaupungin osalta tehdyn esityksen Kuopion seutuyhteistyön
resursoinniksi vuosille 2021-2023.
Suonenjoen kaupungin maksuosuus vuodelle 2021 on 3.532 euroa.
Määrärahavaraus tullaan varaamaan vuosittain kaupungin talousarvioon.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 07.02.2022 § 30
267/00.04.01/2020
Valmistelija: kaupunginjohtaja Juha Piiroinen, p. 044 758 1403
Kuopion seudun kuntajohtajien kokouksessa on sovittu, että seudun
kunnat varautuvat talousarvion valmistelussa seutu- ja MAL-yhteistyön
resursointiin 50 snt/asukas osuudella. Kunkin kunnan maksuosuus
muodostuisi talousarviovuoden (1.1.) virallisen väkiluvun pohjalta.
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Kuntajohtajat ovat sopineet yhteistä resursointia koskevan sopimuksen
valmistelusta kuntien päätettäväksi. Seutuyhteistyö edellyttää
lisävoimavaroja erityisesti MAL-sopimuksen toimenpiteiden edistämiseen
ja seuraamiseen sekä muun seutuyhteistyön edistämiseen. Yhteinen
lisäresurssi on sijoittunut hallinnollisesti Kuopion kaupungin organisaatioon
(Elinvoima ja konsernipalvelut /strategia ja kehittäminen).
Yhteyspäällikkö on valmistellut liitteenä olevan sopimuksen, jonka
kuntajohtajat hyväksyivät 27.1.2022 kokouksessaan. Tällöin sovittiin, että
sopimus lähetetään vielä MAL-sopimuskuntien hallitusten hyväksyttäväksi.
Ehdotus

Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus hyväksyy Kuopion
seutuyhteistyön resursointia koskevan sopimuksen ja sen
kuntarahoitusosuuksia koskevat osuudet vuosille 2022 -2023.
Lisäksi kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan
sopimuksen Suonenjoen kaupungin osalta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet
Liite[20]

MAL-aiesopimuksen resursointi vuodet 20212023sopimus
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Suonenjoen kaupungin sitoutuminen Suomen kestävän kasvun ohjelman valmisteluun
Kaupunginhallitus 07.02.2022 § 31
34/00.04.01/2022
Valmistelija: kaupunginjohtaja Juha Piiroinen, p. 044 758 1403
Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden
mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua.
Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next
Generation EU). Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma on osa
Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on vähentää
kasvihuonekaasupäästöjä, kasvattaa tuottavuutta, nostaa työllisyysastetta,
nopeuttaa hoitoon pääsyä sekä edistää alueellista, sosiaalista ja
sukupuolten tasa-arvoa.
Hankeoppaassa (liite) kuvataan Suomen kestävän kasvun ohjelman
linjaukset, joiden mukaan sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla
myönnetään valtionavustuksia.
Pohjois-Savon haun päätavoitteena on purkaa koronavirustilanteen
aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja
palveluvelkaa sekä nopeuttaa hoitoon pääsyä. Rahoitusta voi käyttää mm.
toimintamallien uudistamiseen sekä digipalvelujen ja johtamisen
ratkaisujen kehittämiseen. Sairaanhoitopiiri toimii tässä haussa PohjoisSavon hakijana ja hankehallinnoijana.
Ehdotus

Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus ilmoittaa, että
Suonenjoen kaupunki sitoutuu tällä päätöksellään Pohjois-Savon osalta
Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaiseen valmisteluun
sitoumuspyynnössä esitetyn mallin mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet
Liite[21]
Liite[22]

Hankeopas STM:n ensimmäiseen valtionavustushakuun
vuodelle 2022
Kuntasitoumuspyynto
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Tiera Verkkokauppa plus – puitesopimukseen
Kaupunginhallitus 07.02.2022 § 32
61/00.04.02/2022
Valmistelija: hallintojohtaja Maikki Rouvinen, p. 044 744 2933
Suonenjoen kaupungin ICT-laite ja palveluhankinnat voivat ylittää ylittävät
hankintakaudella kansallisen rajan, joka on tavaroiden ja palveluiden
osalta 60 000 €. Suonenjoen kaupungin hallintosäännön (§ 89) mukaan
kaupunginhallitus ja lautakunnan päättävät kansallisen kynnysarvon
ylittävistä hankinnoista talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa
Suonenjoen kaupunki on liittynyt Kuntien Tiera Oy yhtiöiden osakkaaksi
(KV 21.03.2011 § 24). Suonenjoen kaupungin liittyminen osakkaaksi ei
velvoita käyttämään palveluita, mutta osakkuus antaa siihen
tapauskohtaisesti mahdollisuuden silloin, kun sillä on saavutettavissa
hyötyjä. Kaupunki voi valita, mitä palveluja se ostaa yhtiöltä eikä kaupungin
tarvitse kilpailuttaa yhtiön välittämiä palveluita, koska yhtiö toimii ns. in
house- periaatteella. In house -hankinta tarkoittaa hankintaa
sidosyksiköltä, jolloin hankintalakia ei sovelleta.
Kuntien Tiera Oy:n palveluihin kuuluvat kaupungeille ja kuntayhtymille ICTlaitteet, ohjelmistot ja ICT-palvelut. Kuntien Tiera Oy on tarjonnut
mahdollisuutta liittyä uuteen Tiera Verkkokauppa plus – puitesopimukseen.
Uusi Tiera Verkkokauppa plus -puitesopimus on suunnattu tuleville
hyvinvointialueille ja niiden valmistelutoimielimille sekä kaupungeille,
kunnille, kuntayhtymille ja muille kuntatoimijoille, jotka eivät ole mukana
kaikissa tuoteryhmissä aikaisemmassa, voimassa olevassa Tiera
Verkkokauppa -puitesopimuksessa. Verkkokauppa Plus puitesopimuksessa valikoimaan on lisätty mm. eri toimialoille räätälöityjä
kokonaisratkaisuja, kuten ratkaisuja digikouluille ja hyvinvointiteknologioita.
Nykyiseen Tiera Verkkokauppa -puitesopimukseen sitoutuneet asiakkaat
voivat ilmoittaa kiinnostuksensa ja hyödyntää uutta sopimusta (Tiera
Verkkokauppa plus) niiden tuoteryhmien osalta, joissa eivät ole mukana
nykyisessä sopimuksessa. Sopimuskauden alettua puitesopimusta voivat
hyödyntää vain kiinnostuksen ilmaisseet asiakkaat. Itse liittyminen
puitesopimukseen tapahtuu myöhemmin erikseen annettavalla
sitoumuksella.
.
Ehdotus

Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus päättää Tiera
Verkkokauppa plus – puitesopimukseen liittymisestä ja valtuuttaa
hallintosäännön mukaiset nimenkirjoittajat hoitamaan liittymisen
puitesopimukseen erikseen annettavalla sitoumuksella.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
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Kesätyö- ja kesäyrittäjyysseteli 2022
Kaupunginhallitus 07.02.2022 § 33
62/14.00.01/2022
Valmistelija: hallintojohtaja Maikki Rouvinen, p. 044 744 2933
Pienikin kesätyökokemus auttaa nuorta oman työuran löytämisessä ja
työllistymisessä tulevaisuudessa. Kesätyöseteli tuki hyvin nuorten
kesätyöllistymistä, sillä seteliä hyödynsi kesällä 2019 yhteensä 58 nuorta,
jotka työskentelivät 16 eri työnantajalla. Kesällä 2020 seteliä hyödynsi 33
nuorta ja 7 yritystä. Kesällä 2021 seteliä hyödynsi 60 nuorta ja 15 yritystä.
Covid-19 vaikeutti nuorten kesätyöllistymistä niin kesällä 2020 kuin 2021.
Kesällä 2019 kokeiltiin myös nuorten kesäyrittäjyystukea. Tuki oli tarjolla
nuorille, jotka suorittivat sovittuja kesäyrittäjyyskursseja
yhteistyöoppilaitoksissa. Kesällä 2019 myönnettiin yksi kesäyrittäjyystuki.
Tukea ei käytetty vuonna 2020, mutta kesällä 2021 sitä hyödynsi 1 yritys,
joka työllisti 2 nuorta. Vuonna 2022 kesäyrittäjyyssetelin käyttöä
laajennetaan myös nuorille, jotka suoritavat yhdistyksen
kesäyrittäjyysohjelmaa.
Kesätyö- ja kesäyrittäjyysseteleihin tarvittavat määrärahat on varattu
työllisyyden hoidon palkkatukien osuudesta vuoden 2022 talousarviossa.
Liitteessä ”Nuorten kesätyö- ja kesäyrittäjyys setelin käytön periaatteet” on
kuvattu setelin käytön ja myöntämisen periaatteet. Tarkemmat ohjeet
setelien käytöstä laaditaan hallinnon- ja talouden palvelualueen toimesta.
Ehdotus

Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus päättää hyväksyä
nuorten kesätyö- ja kesäyrittäjyys setelin käytön periaatteet (liite) sekä
myöntää hallintojohtajalle oikeuden tehdä teknisluontoisia muutoksia
periaatteisiin.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet
Liite[23]

Nuorten kesätyö- ja kesäyrittäjyys setelin käytön
periaatteet
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Kuopion seudun työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun johtoryhmän jäsenen ja
varajäsenen nimeäminen
Kaupunginhallitus 07.02.2022 § 34
64/00.04.01/2022
Valmistelija: va. henkilöstöpäällikkö Sonja Merta, p. 044 480 6017
Pohjois-Savon TE-toimisto pyytää nimeämään Suonenjoen kaupungin
jäsenen sekä varajäsenen Kuopion seudun työllistymistä edistävän
monialaisen yhteispalvelun johtoryhmään (TYP) ajalle 1.1.2022 31.12.2024.
Pohjois-Savon TE-toimiston toimialueella on kolme monialaista
yhteispalveluverkostoa. Kuopion seudun TYP:n toimialueeseen kuuluvat
seuraavat kunnat: Kaavi, Kuopio, Rau-talampi, Rautavaara, Siilinjärvi,
Suonenjoki ja Tuusniemi. Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto asettaa
työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun
asetuksen (1377/2014, §2) mukaisesti toimialueelleen monialaisen
yhteispalvelun johtoryhmät. Johtoryhmät asetetaan kolmeksi vuodeksi
kerrallaan.
Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan
yhteistoimintamallia, jossa työ- ja elinkeinotoimisto, kunta ja
kansaneläkelaitos yhdessä arvioivat työttömien palvelutarpeet,
suunnittelevat työttömien työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiset
palvelukokonaisuudet sekä vastaavat työttömien työllistymisprosessin
etenemisestä ja seurannasta siten kuin laissa työllistymistä edistävästä
monialaisesta yhteispalvelusta (1369/2014) säädetään.
Varsinaisena jäsenenä työryhmässä on toiminut työllisyyskoordinaattorin ja
varajäsenenä kaupunginjohtaja.
Nimeämispyynnön kirje on liitteenä.
Ehdotus

Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus nimeää Kuopion seudun
työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun johtoryhmän jäseneksi
työllisyyskoordinaattorin ja varajäseneksi henkilöstöpäällikön.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet
Liite[24]

Kuopion seudun työllistymistä edistävän monialaisen
yhteispalvelun johtoryhmän jäsenen ja varajäsenen
nimeämispyyntö
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Kaupungin edustajan nimeäminen Pohjois-Savon digitalisaatiofoorumiin
sekä kehitysryhmiin
Kaupunginhallitus 07.02.2022 § 35
66/00.04.01/2022
Valmistelija: hallintojohtaja Maikki Rouvinen, p. 044 744 2933
Kuopion kaupunki on 1.2.2022 toimittanut Suonenjoen kaupungille
pyynnön nimetä kuntien edustajat Pohjois-Savon digitalisaatiofoorumiin
sekä kehitysryhmiin.
Pohjois-Savon tiedonhallintofoorumi toimi kolmen vuoden ajan
(2019-2021) Kuopion kaupungin vetovastuulla siten, että kunnat
maksoivat kunnan koon mukaisesti vuosittaisen maksun Kuopion
kaupungille. Kunnista valittiin edustajia sekä foorumiin että foorumin
kehittämisryhmiin. Tarkoituksena on ollut löytää yhteisiä kehittämiskohteita,
joita voidaan useamman kunnan kanssa yhdessä kehittää.
Vuoden 2021 aikana tehtiin arviointi foorumin toiminnasta ja kartoitettiin
toiveita maakunnallisen toiminnan jatkosta erilaisilla malleilla.
Muutamat kunnat tekijät linjaukset, että kunnat eivät lähden enää
mukaan foorumiin, jos kunnilta kerätään rahaa kehittämistoimintaan.
Näiden kyselyiden perusteella tietohallintofoorumi teki yksimielisen
päätöksen jatkaa tietohallintofoorumin toimintaa, mutta kevennetyllä
mallilla, jossa kunnilta ei kerätä rahaa kehittämiseen. Kuopion kaupunki
toimii edelleen foorumin toiminnassa vetovastuussa ja foorumissa
toimii erillisiä toimialaan tai toimintateemaan liittyviä kehittämisryhmiä.
Lisäksi foorumin nimi muutettiin Pohjois-Savon digitalisaatiofoorumiksi.
Foorumin rooli on olla yleisesti kuntia informoiva digitalisaatioon liittyvissä
asioissa ja tukea verkostoitumista sekä tarpeen mukaan luoda edellytyksiä
maakunnalliselle yhteiskehittämiselle.
Kehitysryhmät aihepiireineen ja jäsenten tehtäväkuvineen ovat:
- Digiturva; tietoturva- tai tietosuojatehtävissä toimivat
- Sivistystoimi; liikuntaan, kulttuuriin ja opetustoimeen liittyvissä
tehtävissä toimivat
- Tekninen toimi; teknisen sektorin tehtävissä toimivat
- Tiedolla johtaminen; tiedolla johtamisen kehittämistehtävissä toimivat
- Kuntalaisten osallistaminen; osallistamiseen liittyvissä tehtävissä
toimivat
Kukin kunta nimeää oman kehitysryhmän aihepiirin tehtävissä toimivan
edustajansa 2-3 ryhmään, jolloin ryhmien koko pysyy kohtuullisena
eli alle kymmenessä henkilössä/ryhmä. Verkostojen toiminnan
ja laajuuden kannalta toivoisimme ehdotuksia tasapuolisesti kaikkiin
ryhmiin.
Lisäksi kunkin kehitysryhmän toimesta luodaan kuntien asiantuntijoista
muodostuva informointiverkosto, johon voi liittyä useampikin
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kyseisissä tehtävissä toimiva edustaja kunnasta. Verkosto toimii foorumin
Teams-kanavissa, jolloin kunkin aiheryhmään liittyvä informointi
ja keskustelut löytyvät kootusti yhdestä paikasta.
Kunkin kehitysryhmän toiminnan aktiivisuus riippuu ryhmän ja verkoston
aktiivisuudesta ja yhteisiä kehityshankkeita käynnistetään
tarvelähtöisesti.
Kuntia pyydetään nimeämään edustajansa ja hänen varaedustajansa
varsinaiseen foorumin kokouksiin sekä asiantuntijaedustajansa
2-3 kehitysryhmään 15.2.2022 mennessä.
Lisäksi kunnat voivat markkinoida omille asiantuntijoita liittymään
foorumin eri kehittämisryhmien verkostoon. Henkilöstöön
kuuluva voi liittyä verkostoon lähettämällä sähköpostia
ryhmän vetäjälle, joka lisää henkilön foorumin Teamsiin ja
ohjeistaa häntä verkoston toiminnasta.
Ehdotus

Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus päättää nimetä
Suonenjoen kaupungin edustajaksi Pohjois-Savon digitalisaatiofoorumin
edustajaksi ICT-asiantuntija Lauri Änäkkälän ja varahenkilöksi ICTasiantuntija Minna Toivasen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
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Perheneuvolan sosiaalityöntekijän tehtävän muuttaminen viraksi
Kaupunginhallitus 07.02.2022 § 36
18/01.01.00/2022
Valmistelija: hallintojohtaja Maikki Rouvinen, p. 044 744 2933
Hallintosäännön 76 § mukaan viran perustamisesta ja lakkauttamisesta
päättää kaupunginvaltuusto.
Sosiaalijohtaja on esittänyt perheneuvolan sosiaalityöntekijän tehtävän
muuttamista viraksi. Sosiaalijohtajan mukaan Suonenjoki on parhaillaan
kehittämässä valtakunnallisten linjausten mukaisesti
perhekeskustoimintamallia ja luomassa perhekeskuksen palveluverkostoa,
johon on jatkossa koottu kaikki lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut.
Kasvatus- ja perheneuvontaan sisältyy lasten kasvuun ja kehitykseen,
perhe-elämään, ihmissuhteisiin ja sosiaalisiin taitoihin liittyvää arviointia,
ohjausta, asiantuntijaneuvontaa ja muuta tukea. Kasvatus- ja
perheneuvontaa toteutetaan monialaisesti sosiaalityön, psykologian ja
lääketieteen sekä tarpeen mukaan muiden asiantuntijoiden kanssa.
(Sosiaalihuoltolaki 1301/2014.)
Kasvatus- ja perheneuvonnan tavoitteeksi on laissa säädetty edellytysten
luominen lasten turvallisille kasvuoloille, vanhempien tukeminen heidän
kasvatustehtävässään, perheiden ja perheenjäsenten toimintakyvyn ja
psykososiaalisen hyvinvoinnin lisääminen sekä niitä haittaavien esteiden
poistaminen. Tässä tarkoituksessa pyritään edistämään vanhempien ja
lapsen välisen suhteen toimivuutta, perheenjäsenten roolien joustavuutta
sekä puolisoiden tasa-arvoista mahdollisuutta osallistua perhe-elämään ja
lasten kasvatukseen. Yhdessä sosiaalityön, psykologian, lääketieteen sekä
tarpeen mukaan muiden asiantuntijoiden kanssa toteutettava arviointi,
ohjaus, neuvonta ja muu tuki järjestetään kasvatus- ja perheneuvolassa.
Neuvontaa voidaan tarjota lapsen ja perheen tarpeiden mukaan myös
perheen kotiin tai muuhun lapsen arkiympäristöön.
Kasvatus- ja perheneuvonnassa asiakkailla on oikeus omatyöntekijään ja
oikeus saada palvelutarpeensa kokonaisvaltaisesti arvioiduksi.
Sosiaalihuoltolain 36 §:n 4 momentin mukaan palvelutarpeen arvioinnin
tekemisestä vastaa sosiaalihuollon ammattihenkilölain 3 §:ssä tarkoitettu
ammattihenkilö. Asiakkaalla on oikeus saada päätös sosiaalipalvelujen
järjestämisestä.
Nykyisen perheneuvolan sosiaalityöntekijä vastaa asiakkaiden
palvelutarpeenarvioinnista ja viranhaltijapäätösten tekemisestä sekä
toimivat tarvittaessa omatyöntekijänä. Työtehtävät sisältävät julkisen vallan
käyttöä, joten tehtävät on hoidettava virkasuhteessa. Palvelutarpeen
arviointiin sisältyy julkisen vallan käyttöä ja arvioinnista tehdään
viranhaltijapäätös.
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Sosiaalityöntekijän vastuut ja päätäntävalta on jo kuvattu
hallintosäännössä ja toimen muuttaminen viraksi ei edellytä tältä osin
muutoksia.
Toimi on tällä hetkellä täytetty. Hallintosäännön § 79 mukaan
virkasuhteeseen voidaan ottaa henkilö vain julkisella hakumenettelyllä,
ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3 momentin
määräyksistä muuta johdu. Vakinainen työsuhteinen henkilö voidaan ottaa
ilman hakumenettelyä siihen vakinaiseen virkaan, mihin hänen työhönsä
kuuluvat tehtävät pääosin siirretään ja hän täyttää viran kelpoisuusehdot.
Toistaiseksi voimassa olevaan virkaan ottamisesta päättää toimialajohtaja.
Perheneuvolan sosiaalityöntekijän tehtävässä toimivaa työntekijää tullaan
kuulemaan asiaan liittyen.
Toimen muuttaminen viraksi muutetaan myös sosiaalipalveluiden
henkilöstösuunnitelmaan.
Ehdotus

Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus esittää:
1. edelleen kaupunginvaltuustolle, että valtuusto muuttaa perhekeskuksen
sosiaalityöntekijän toimen viraksi viran 1.4.2022 alkaen.
2. edelleen henkilöstöjaokselle sosiaalipalveluiden henkilöstösuunnitelman
muuttamista tältä osin.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
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Kaupungin liikuntapolitiikan ja vuorojen myöntämisperusteiden hyväksyminen
Kaupunginhallitus 07.02.2022 § 37
95/12.04.00.00/2021
Valmistelija: hallintojohtaja Maikki Rouvinen, p. 044 744 2933
Vapaa-aikakoordinaattori on esittänyt yksittäisten liikunnan harrastamisen
salivuorojen myöntämiskäytännön kehittämistä. Sisäliikuntatilat on tehty
liikkumista varten ja tavoitteena on tehdä palvelusta mahdollisimman
ketterä ja asiakasystävällinen. Tilat saataisiin tehokkaampaan käyttöön.
Pääsääntöisesti yksittäisen vuoron varaaja on yksityishenkilö, seura /
yhdistys, joka haluaa päästä käyttämään sisäliikuntatilaan nopeasti
tehdyllä ratkaisulla. Kaupungin varausjärjestelmä mahdollistaa vapaana
olevien vuorojen katsomisen tilojen varauskalenterista sekä yksittäisen
salivuoron varaamisen nopeallakin aikataululla. Lisäksi liikuntapalveluissa
on suunnitteilla järjestelmä, joka antaisin yksittäisen vuoron varaajalle
ovikoodin jo varaustilanteessa. Joka siis edelleen jouhevoittaa ja lisää
asiakastyytyväisyyttä, nostaa sisäliikuntatilojen käyttöastetta.
Tähän asti yksittäisestä vuorosta on aina tehty myös viranhaltijapäätös.
Liikuntapolitiikan ja vuorojen myöntämisperusteisiin tehdään määritys
edellytyksistä, joiden täyttyessä yksittäinen liikunnan harrastamisen
salivuoro myönnetään kalenteriin tehdystä hakemuksesta ja
liikuntapalvelut hoitavat tarvittavat käytännön toimenpiteet kuten
kulkuluvan myöntämisen ja vuoron laskuttamisen. Jos hakemus ei täytä
määritettyjä edellytyksiä, vapaa-aikakoordinaattori tekee vuoron
epäämisestä viranhaltijapäätöksen.
Samalla täsmennetään viikonloppuvuorojen myöntämisen perusteita.
Lintharjun liikuntahalliin myönnetään kausivuoroja myös viikonlopulle.
Niiden osalta tapahtumat ja turnaukset ohittavat aina vakiovuorot.
Tapahtuman tai turnauksen vuoksi peruuntunutta vakiovuoroa ei hyvitetä
vuoron varanneelle, mutta vuoronvaraaja voi halutessaan varata
korvaavan vuoron samassa tilassa vapaana olevalle vuorolle.
Ehdotus

Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus päättää:
1. hyväksyä liitteen mukaisen vuorojen myöntämisperusteet, ja
2. oikeuttaa hallintojohtajan tai hänen estyneenä ollessa kaupunginjohtajan
tekemään liitteisiin tai hintoihin tarvittaessa teknisluonteisia korjauksia tai
tarkennuksia.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet
Liite[25]
Liite[26]

Suonenjoen kaupungin liikuntapolitiikka ja -vuorojen
myöntämisperusteet sekä maksut
Liite: uimahallin, kuntosalin ja liikuntapalveluiden
hinnasto
(KH 7.2.2022)
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Omistajaohjaus / Kiinteistö Oy Suonenjoen Pankkila
Kaupunginhallitus 07.02.2022 § 38
309/10.03.02.03/2020
Valmistelija: kaupunginjohtaja Juha Piiroinen, 044 758 1403
Suonenjoen kaupunki omistaa 51,5 % Kiinteistö Oy Suonenjoen
Pankkilasta. Ollen näin suurin yhtiön omistaja. Kiinteistö Oy Suonenjoen
Pankkila esittää ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksellään ostavansa 87
m2 varastotilaa taloyhtiön kellarista, jolloin osake-enemmistä siirtyisi pois
kaupungilta. Kaupungille jäisi mahdollisen myynnin jälkeen
osakevähemmistä ja kuitenkin samalla velvollisuus jäljelle jäävien tilojen
vastikkeisiin.
Kaupungin näkemyksen mukaisesti kaupungin omistamien tilojen osalta
kaikki tilat tulisi saada myytä samanaikaisesti. Ostajia toki voi olla useita.
Kaupungin edun mukaista ei ole jäädä vähemmistöosakkaaksi yhtiöön.
Mahdollinen osakevähemmistä voi heikentää myös merkittävästi kohteen
myynnin mahdollisuuksia.
Suonenjoen kaupungin tekninen lautakunta on hyväksynyt 3.11.2021 § 66
kiinteistöjen kehittämissuunnitelman, missä on linjattu, että kaupunki myy
omistamansa Kiinteistö Oy Suonenjoen Pankkila osakkeet. Osakkeita on
myös yritetty myydä vuonna 2021 paikallisten kiinteistövälittäjien avulla.
Myynnin pohjahintaa ei ole kaupunginhallituksessa päätetty. Saatujen
evästysten pohjalta tekniset palvelut ovat laittamassa osaketta myyntiin
huutokauppa- palveluun pohjahintaan 5.000 euroa.
Ehdotus

Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus keskustelee kohteen
myynnistä ja evästää yhtiökokousedustajaansa ja teknisiä palveluja
kohteen myyntiin liittyen.

Päätös

Kaupungin näkemyksen mukaisesti kaupungin omistamien tilojen osalta
kaikki tilat tulisi saada myytä samanaikaisesti. Ostajia toki voi olla useita.
Kaupungin edun mukaista ei ole jäädä vähemmistöosakkaaksi yhtiöön.
Myyntitoimenpiteitä viedään eteenpäin.
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Omistajaohjaus / Kiinteistö Oy Tervalankatu 4
Kaupunginhallitus 07.02.2022 § 39
52/00.03.00/2022
Valmistelija: kaupunginjohtaja Juha Piiroinen, 044 758 1403
Suonenjoen kaupunki omistaa 70 % Kiinteistö Oy Tervalankatu 4
osakkeista. Ollen näin suurin yhtiön omistaja. Omistajille toimitetun tiedon
mukaan yhtiöllä ei ole toimivaa hallitusta ja yhtiö asioiden hoidon
velvollisuuksien hoidossa on havaittu puutteita. Tiedon omistajille ovat
toimittaneet aikaisemmin yhtiökokouksessa valitut hallituksen jäsenet.
Yhtiön hallituksen valinnasta päättää yhtiökokous. Ylimääräisen
yhtiökokouksen koollekutsumisesta on keskusteltu omistajien kesken.
Liitteenä on luonnos toimitettavasta yhtiökokouskutsusta.
Ehdotus

Kaupunginjohtaja ehdottaa, että Suonenjoen kaupunki päättää yhtiön
suurimpana omistajana kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen.
Lisäksi kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunginjohtajan ja asuntosihteerin
toimittamaan ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumisen käytännön
järjestelyt liitteenä olevan kutsun mukaisesti ja tekemään siihen
tarvittaessa teknisluonteisia tarkennuksia.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että Suonenjoen kaupunki päättää yhtiön
suurimpana omistajana kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen
osakeyhtiölain mukaan.
Lisäksi kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunginjohtajan ja asuntosihteerin
toimittamaan ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumisen käytännön
järjestelyt liitteenä olevan kutsun mukaisesti ja tekemään siihen
tarvittaessa teknisluonteisia tarkennuksia.

Liitteet
Liite[27]

Omistajaohjaus Kiinteistö Oy Tervalankatu 4
kokouskutsu
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Selvityksen antaminen / Arviointikertomus vuodelta 2020
Kaupunginhallitus 13.09.2021 § 214
Valmistelija: kaupunginjohtaja Juha Piiroinen, p. 044 758 1403
Tarkastuslautakunta on jättänyt 27.5.2021 liitteen mukaisen
arviointikertomuksen vuodelta 2020. Tarkastuslautakunnan esityksen
mukaisesti kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 21.6.2021 § 41
merkinnyt tilintarkastuskertomuksen sekä arviointikertomuksen tietoonsa
saatetuksi. Arviointikertomus sisältää viisi (5) tarkastuslautakunnan
kysymystä kaupunginhallitukselle:
1. Mistä johtuu runsaat selvityspyynnöt Aville?
2. Miten taataan lukion pysyvyys Suonenjoella?
3. Sosiaalitoimen ylitykset olisi tullut saattaa vuoden 2020 aikana
valtuuston hyväksyttäväksi.
4. Voiko hallituksen ja valtuuston välistä vuoropuhelua lisätä?
5. Valtuustoryhmien puheenjohtajien rooli/läpinäkyvyyden lisääminen
tiedottamisessa.
Näihin vastaamiseksi kaupunginhallitus pyytää toimialojen selvitykset
lokakuun aikana.
Ehdotus

Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus päättää pyytää
arviointikertomuksessa esitettyihin kysymyksiin selvitykset toimialoilta
seuraavasta:
Elinvoima- ja hallintopalvelut:
- Mistä johtuu runsaat selvityspyynnöt Aville?
- Voiko hallituksen ja valtuuston välistä vuoropuhelua lisätä?
- Valtuustoryhmien puheenjohtajien rooli/läpinäkyvyyden lisääminen
tiedottamisessa. Miten luottamushenkilöiden keskinäistä roolia ja
tiedottamista voidaan parantaa?
Koulutuspalvelut:
- Miten taataan lukion pysyvyys Suonenjoella?
Sosiaalipalvelut:
- Mistä johtuu runsaat selvityspyynnöt Aville?
- Sosiaalitoimen ylitykset olisi tullut saattaa vuoden 2020 aikana valtuuston
hyväksyttäväksi. Miksi näin ei ole toimittu?
Toimialojen antamat selvitykset tulee osoittaa kaupunginhallitukselle
lokakuun 25. päivään mennessä. Lisäksi toimialoja pyydetään ottamaan
huomioon antamissaan selvityksissä arviointikertomuksessa esitetyt
havainnot kaupungin toimintojen järjestämisestä vuonna 2020.
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Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Pia Pentikäinen esitti ja
kaupunginhallituksen jäsen Juha Huttunen kannatti, että Elinvoima- ja
hallintopalveluille osoitetuista kysymyksistä pyydetään lausunnot myös
valtuustoryhmiltä kysymysten ”Voiko hallituksen ja valtuuston välistä
vuoropuhelua lisätä” ja ”Valtuustoryhmien puheenjohtajien
rooli/läpinäkyvyyden lisääminen tiedottamisessa. Miten
luottamushenkilöiden keskinäistä roolia ja tiedottamista voidaan parantaa?”
osalta.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä esittelijän esityksen Pia
Pentikäisen esittämällä lisäyksellä.
Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Olavi Ruotsalainen poistui
kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen klo 17.54.

Kaupunginhallitus 07.02.2022 § 40
162/02.02.02/2021
Valmistelija: kaupunginjohtaja Juha Piiroinen, p. 044 758 1403
Sosiaalilautakunta on antanut oman selvityksensä arviointikertomuksessa
esitettyihin kysymyksiin kokouksessaan 7.10.2021 § 110. Selvitys on
liitteenä .
Koulutuslautakunta on antanut oman selvityksensä arviointikertomuksessa
esitettyyn kysymykseen kokouksessaan 16.11.2021 § 114. Selvitys on
liitteenä .
Valtuustoryhmien toimittamat lausunnot kaupunginhallituksen pyyntöön on
koostettu yhdeksi liitteeksi .
Liitteenä on vuoden 2020 arviointikertomus.
Elinvoima ja hallintopalvelujen näkemys runsaille selvityspyynnöille on
yhtenäinen sosiaalilautakunnan antaman selvityksen kanssa.
Valvontaviranomaiselle tuleva valvonta-asia voi tulla vireille kantelusta tai
ilmoituksesta. Kuntalaisilla, luottamushenkilöillä ja työntekijöillä on oikeus
tehdä AVI:lle valituksia ja kanteluita.
Elinvoima ja hallintopalvelujen näkemyksen mukaisesti yhteistyö
hallituksen ja valtuuston välillä on jo tälläkin hetkellä toimivaa. Muun
muassa valtuuston puheenjohtajat osallistuvat aktiivisesti
kaupunginhallituksen kokouksiin ja ovat näin mukana jo varsin varhain
asioiden valmistelussa. Erilaiset säännölliset ja myös lyhyet infot ja yhteiset
tilaisuudet laajemmin koko valtuuston kanssa ovat yksi mahdollisuus lisätä
laajemmin valtuutettujen ja koko valtuuston osallistamista ja tiedottamista
yhteisistä asioista.
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Ehdotus

Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus merkitsee toimitetut
selvitykset ja lausunnot tietoonsa saatetuksi ja välittää ne edelleen
tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet
Liite[28]
Liite[29]
Liite[30]
Liite[31]

Arviointikertomus 2020
Sosiaalilautakunnan lausunnot
Koulutuslautakunnan selvitys Suonenjoen lukion
tulevaisuudesta
Valtuustoryhmien toimittamat lausunnot
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Viranhaltijoiden päätökset 13.1. – 2.2.2022
Kaupunginhallitus 07.02.2022 § 41
27/00.02.01/2021

Viranhaltijoiden tekemien viranhaltijapäätösten päätösluettelot ajalta
13.1.2022 – 2.2.2022 ovat kaupunginhallituksen asiakirjoissa seuraavasti:
Hallintojohtaja
Sosiaalijohtaja
Tekninen johtaja
Henkilöstöpäällikkö
Yhtenäiskoulun rehtori

Ehdotus

Kaupunginjohtaja ehdottaa, että koska päätöksissä ei ole sellaista mikä
vaatisi päätöksen siirtämistä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi,
kaupunginhallitus merkitsee päätökset tietoonsa saatetuiksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
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Tiedoksiannot
Kaupunginhallitus 07.02.2022 § 42
26/00.02.01/2021
1. Kuntaliitto 19.1.2022
Kuntaliiton valtuuskunta toimikaudelle 2022- 2025
Ehdotus

Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus merkitsee edellä
mainitut asiakirjat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 36, § 38, §
39, § 40, § 41, § 42

Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 29, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35, § 37
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:


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



kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Suonenjoen kaupungin kirjaamoon
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Suonenjoen kaupunginhallitus
Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite:
Käyntiosoite:
Sähköpostiosoite:
Puhelinnumero:

PL 13, 77601 Suonenjoki
Keskuskatu 3
kirjaamo@suonenjoki.fi
+358 (0)17 513 311

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9:00 – 15:00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
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Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:




päätös, johon haetaan oikaisua
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta,
postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,
yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Suonenjoen
kaupungin kirjaamosta.
Asianosaiselle lähetettäviin oikaisuvaatimusohjeisiin merkitään
lähettämispäivä.
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