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Osallistujat
Nimi
Kovanen Pauliina
Pentikäinen Pia
Rossi Minna
From Jani
Lahtinen Timo
Kääriäinen Osmo
Luukkonen Hanna
Mannila Tapani
Suihkonen Petri

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

Poissa

Huttunen Juha

jäsen

Muut

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
Poistui asian 108
päätöksenteon
jälkeen klo 16.44.

Läsnä

Lisätiedot
Etäyhteydellä.
Etäyhteydellä.
Etäyhteydellä.
J. Huttusen tilalla.
Etäyhteydellä.

Allekirjoitukset
Pauliina Kovanen
puheenjohtaja

Maikki Rouvinen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat
105 - 116
Pöytäkirjan tarkastus

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

Tarkastusaika

Suonenjoki 25.5.2022

Jani From
pöytäkirjantarkastaja

Minna Rossi
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Pöytäkirja on saatettu 25.5.2022 nähtäville yleiseen tietoverkkoon
kaupungin www -sivuille. Lisäksi pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä
Suonenjoen kaupungin hallintotoimistossa 25.5.2022 klo 12-15.

Pöytäkirjanpitäjä

Maikki Rouvinen

2

Suonenjoen kaupunki
Kaupunginhallitus

Kokouspöytäkirja
§ 105

7/2022

3

23.05.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kaupunginhallitus 23.05.2022 § 105

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 osallistuivat
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Minna Rossi sekä jäsenet Jani
From, Timo Lahtinen ja Hanna Luukkonen.
Kaavoittaja Timo Kortelainen saapui kokoukseen kello 16.00.
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Kaupunginhallitus 23.05.2022 § 106

Ehdotus

Kaupunginjohtaja ehdottaa, että pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jani From
ja Minna Rossi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
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Edustajien valitseminen kuntamarkkinoille 14.-15.9.2022
Kaupunginhallitus 23.05.2022 § 107
224/00.04.02/2022
Valmistelija: kaupunginjohtaja Juha Piiroinen, p. 044 758 1403
Kahden verkkovuoden tauon jälkeen kunta-alan vuosittainen tapahtuma
järjestetään 14.-15.9.2022 Helsingissä. Vuoden 2022 teemana on ”Hyvän
elämän kunnat – kestävää tulevaisuutta rakentamassa”.
Kehitysyhtiö SavoGrow Oy on vastannut matkan käytännön järjestelyistä.
Kunnat ovat vastanneet osallistujiensa kustannuksista. Alustavasti on
suunnitteilla, että matkaan lähdetään tiistaina 13.9.2022 ja paluu olisi
Kuntamarkkinoiden päätyttyä torstaina 15.9.2022. Matkan hinta on noin
500 euroa / henkilö / 1HH.
Ehdotus

Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus oikeuttaa
kaupunginhallituksen varsinaiset jäsenet, valtuuston puheenjohtajat ja
toimialojen johtajat sekä kaupunginjohtajan osallistumaan vuoden 2022
Kuntamarkkinoille. Sitovat henkilökohtaiset ilmoittautumiset tulee toimittaa
kirjallisesti hallintojohtajalle tai kaupunginjohtajalle sähköpostitse
perjantaihin 3.6.2022 mennessä.
Matkan yksityiskohtaisemmista järjestelyistä ilmoitetaan tarkemmin
lähempänä matkan ajankohtaa. Kuntamarkkinoille osallistumisesta ei
makseta kaupungin palkkiosäännön mukaisia kokous- tai toimituspalkkioita
eikä päivärahoja.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
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Suonenjoen kaupungin lausunto Kuopion kaupunkiseutusuunnitelman 2030+ luonnoksesta
Kaupunginhallitus 23.05.2022 § 108
579/00.04.00/2021
Valmistelijat: kaavoittaja Timo Kortelainen, p. 040 728 7827 ja
kaupunginjohtaja Juha Piiroinen, p. 044 758 1403
Lausuntopyynnöt on kohdistettu soveltuvin osin samoille osallistahoille,
joita on kuultu myös kaupunkiseutusuunnitelman kanssa samaan aikaan
valmisteilla olevan Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 2. vaiheen
laadinnassa.
Kaupunkiseutusuunnitelmaluonnos tausta-aineistoineen on nähtävillä
Maptionnaire-sivustolla sähköisesti osoitteessa
https://new.maptionnaire.com/g/3d233eoa3l74 .
Taustaa
Kaupunkiseutusuunnitelman laatimisessa on neljä päävaihetta.
Ensimmäisessä vaiheessa tarkasteltiin muuttuvaa toimintaympäristöä ja
siihen vaikuttavia tekijöitä, toisessa vaiheessa kaupunkiseudulle laadittiin
kolme erilaista tulevaisuuskuvaa (skenaariota), jotka erosivat toisistaan
maankäytön ja liikennejärjestelmän kehittämisperiaatteiden osalta.
Skenaarioiden vaikutusten arviointiin perustuen laadittiin ns.
linjaratkaisuehdotus. Linjaratkaisuehdotuksesta saatujen kuntien
lausuntojen perusteella jatkotyötä ohjaavaksi kehittämisperiaatteeksi
päädyttiin esittämään skenaarioista 1 ja 2 (runkobussimalli ja
raideliikennemalli) muodostettua yhdistelmää.
Kaupunkiseutusuunnitelman laatiminen on kevään aikana edennyt
kolmanteen vaiheeseen, jossa skenaariotarkastelun ja lausuntojen pohjalta
määriteltiin kaupunkiseutusuunnittelua ohjaavat periaatteet ja laadittiin
kaupunkiseutusuunnitelmaluonnos. Luonnos on laadittu lähtökohtaisesti
siten, että se tukee MAL-sopimuksen kärkitavoitteiden saavuttamista;
edistää vähähiilisen ja kestävän yhdyskuntarakenteen ja sitä tukevan
liikennejärjestelmän kehittämistä ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
Kuvaus esitetystä luonnoksesta
Suunnitelmaratkaisun mitoituksen lähtökohtana on 18 200 asukkaan ja 7
000 työpaikan lisäys (nettokasvu) suunnittelualueen keskuksiin vuoteen
2035 mennessä. Kasvutavoite keskuksiin on hieman korkeampi (+1 400
asukasta) kuin linjaratkaisuehdotuksessa. Kaupunkiseutusuunnitelmassa
kasvuodotus perustuu keskusten kasvuun etenkin Kuopion ja Siilinjärven
kuntien alueella. Kaupunkiseutusuunnitelmassa on varauduttu siihen, että
lähes 90% kasvusta sijoittuu Kuopion ja Siilinjärven keskustojen ja
keskeisten taajamien muodostamalle ydinkaupunkialueelle. Muissakin
kunnissa oletuksena on, että keskustaajamat kasvavat, vaikka koko
kunnan väestömäärä vähenisi. Kasvutavoite on linjassa Pohjois-Savon
kaupan maakuntakaavan ja Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 2.
vaiheen kanssa (ve 2: Rohkea kasvaja).
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Kuntien suunnitellut kasvualueet sijoittuvat pääsääntöisesti nykyisiin
keskuksiin ja niiden lähialueille (noin 2,5 – 3 km vyöhyke). Eniten
vaikuttavuutta on tiheimmin asutetun Kuopion ja Siilinjärven muodostaman
ydinkaupunkialueen maankäyttö- ja liikenneratkaisuilla.
Kaupunkiseutusuunnitelman eräänä jatkotoimenpiteenä on ehdotettu
tarkemman kaupunkirakennesuunnitelman ja siihen kytkeytyvän
runkobussiselvityksen laatimista ydinalueille. Olennaista on myös
jatkotyönä selvittää, miten yhdyskuntarakenteen kehittymistä hallitaan
nykyisillä kaupungin läheisillä maaseutualueilla, joiden vetovoima ja
kasvupotentiaali perustuvat osittain hyvään saavutettavuuteen
henkilöautolla.
Kaupunkiseutusuunnitelmaluonnoksessa on keskusten ja niiden
kasvualueiden lisäksi tarkasteltu kaupunkiseudun viherrakenteen
kokonaisuutta ja nykytilaa erityisesti monimuotoisuuden ja verkoston
ekologisen kytkeytyneisyyden näkökulmasta. Lisäksi on huomioitu
voimassa olevien maakuntakaavojen luonnon arvoalueita, retkeilyä,
virkistystä ja ulkoilua koskevat aluevaraukset ja yhteystarpeet. Luonnoksen
vaikutukset on arvioitu hyödyntäen skenaariovaiheessa laadittua
vaikutustarkastelua.
Osallistuminen ja vuorovaikutus
Suunnittelua on tehty osallistavin menetelmin pyrkien sitouttavaan
prosessiin ja lopputulokseen. Työn kuluessa vuorovaikutus on pyritty
hoitamaan laajasti ja tehokkaasti kahden rinnakkain laadittavan seudullisen
strategisen tason suunnitelman (KSS /LJS) yhteisillä työryhmäkokouksilla
ja työpajoilla. Luonnosvaiheessa pidettiin lisäksi kolme kuntaparityöpajaa
(Kuopio-Siilinjärvi; Suonenjoki-Lapinlahti; Leppävirta-Tuusniemi) sekä
Kuopion maaseutualueita käsittelevä työpaja, joissa käsiteltiin seuraavia
teemoja: keskus- ja palveluverkko; keskusten nettokasvu ja sen
jakautuminen eri alueille; asuminen ja työpaikat; viherverkko sekä kunnan
identiteetti- ja vetovoimatekijät matkailun ja virkistyksen näkökulmasta.
Liikennejärjestelmäsuunnittelua ohjaa seudun LJ-työryhmä, mutta
joukkoliikenteen nykytilaa ja kehittämistarpeita sivuttiin myös työpajoissa.
Työpajojen tulokset on huomioitu kaupunkiseutusuunnitelmaluonnoksen
laatimisessa.
Luonnosta on esitelty sopimuskuntien päättäjille, seudullisten työryhmien
jäsenille, Pohjois-Savon ELY-keskuksen, Pohjois-Savon liiton sekä
elinkeinoelämän edustajille (kauppakamari, yrittäjäjärjestöt) esittely- ja
keskustelutilaisuudessa, joka järjestettiin 26.4.2022.
Jatkotoimet
Kaupunkiseutusuunnitelma viimeisteillään lausuntokierroksen ja
työryhmiltä saadun palautteen perusteella (= prosessin neljäs eli viimeinen
työvaihe). Kaupunkiseutusuunnitelman toteuttamisen tueksi määritellään
priorisoidut yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän toimenpiteet.
Kaupunkiseutusuunnitelma tulee olemaan MAL-sopimuskuntien
muodostama yhteinen tahtotila alueen kehittämiseksi. Suunnitelma
hyväksytään erikseen kunkin osallistujakunnan valtuustossa syksyllä 2022.
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Liitteenä lausuntopyyntö.
Ehdotus

Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan
seuraavaa:
Kasvutavoite vuoteen 2035 on Suonenjoen osalta optimistisen realistinen
ja sen suuntaaminen pääkeskuksen alueelle on tarkoituksenmukaista
olevan infran ja joukkoliikenteen palvelujen hyödyntämisen näkökulmasta.
Suunnitelmassa ei ole osoitettu Suonenjoen ja naapurikuntien Kuopion ja
Leppävirran raja-alueille sellaisia yhteisiä uusia toimintoja, jotka
edellyttäisivät yhteistä konkreettista maankäytön suunnittelua. Näin ollen
Suonenjoen liittymäpinnat naapurikuntiin ja ydinkaupunkialueeseen ovat
liikenneyhteydet sekä seudullinen retkeilyreitti.
Suonenjoen taajaman maankäyttö tukee sekä lähiraideliikenteen, että
seutulinjojen kehittämistä. Lempyyn kylä on sivussa ajatellusta
seutureitistä (9-tie), mutta liityntäpysäköinnin parantaminen 9-tien
varressa, edesauttaisi linja-auton käyttöä kylällä asuvien näkökulmasta.
Kasvualueet eli asuin- ja työpaikka-alueet on sisällytetty suunnitelmaan
yleiskaavan ja eri yhteyksissä tuotujen näkemysten mukaisina.
Vaikka suunnittelun tavoitteena on edistää vähähiilistä ja kestävää
yhdyskuntarakennetta, on hyvä tunnistaa ja tunnustaa laajan ja harvaan
asutun maaseutualueen asettamat rajoitteet esim. yksityisautoilun
vähentämiseen. Näillä alueilla ei voida saavuttaa tiiviin kaupunkirakenteen
tasoista yhdyskuntatehokkuutta.
Suunnitteluperiaatteissa ja ehdotetuissa jatkotoimenpiteissä ei tule esittää
jyrkkiä rajoitteita kylä- ja maaseutualueiden rakentamiselle, varsinkin, kun
se esim. Suonenjoen osalla on tällä hetkellä yksitäisiä uusia
asuinrakennuksia per vuosi.
Suunnitelmaluonnos on tilanteen toteava. Siinä on kerrottu MALsopimuksen keskeiset kehittämiskohteet, esitetyt suunnitteluperiaatteet
tukevat pääosin MAL-sopimusta.
Näkemyksemme jatkotoimenpiteistä
Suonenjoen kannalta kehittämistä kaipaavia asioita ovat joukkoliikenteen
kehittäminen ns. pääreiteillä ja taajaman ulkopuolisten maaseutualueiden
liityntä- ja palveluliikenteen kehittäminen. Paremmat taajamajunayhteydet
Kuopion suuntaan helpottaisivat merkittävästi työssäkäynti-, opiskelu- ja
muuta asiointiliikennettä.
Asuntotuotannossa on syytä kehittää aluevarausten lisäksi myös
asuntotuotannon sisältöä. Nykyistä edullisemman asuntotuotannon
kehittäminen palvelisi työvoiman pysymistä ja houkuttelisi myös uusia
asukkaita muihinkin kuntiin kuin ydinkaupunkialueelle Kuopioon ja
Siilinjärvelle.
Kaupunkiseudun yhteinen karttapalvelu on kehittämisen arvoinen asia.
Ennen siihen ryhtymistä on hyvä katsoa, millaisia käytäntöjä käynnissä
olevista ympäristöministeriön Ryhti-hankkeesta ja Suomen
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ympäristökeskuksen rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (RYTJ)
kehittämishankkeesta seuraa valtakunnalliselle tasolle.
Päätös

Korjattiin teknisesti otsikon "kaupunkisuunnitelmasta" muotoon
"kaupunkiseutusuunnitelman".
Ehdotus hyväksyttiin.
Kaavoittaja Timo Kortelainen poistui kokouksesta klo 16.44 asian käsittelyn
ja päätöksenteon jälkeen.

Liitteet
Liite[1]

Lausuntopyyntö Kuopion kaupunkiseutusuunnitelman
2030+ luonnoksesta
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Asuntojen vuokraus Kiinteistö Oy Suonenjoen Vuokrataloilta / Kuntamalli
Kaupunginhallitus 23.05.2022 § 109
182/04.00.01/2022
Valmistelija: kaupunginjohtaja Juha Piiroinen, p. 044 758 1403
Suonenjoen kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen aloittaa
Maahanmuuttoviraston kuntamallin valmistelun Suonenjoella
majoittuneiden tilapäisen suojelun piirissä olevien ukrainalaisten
tukemiseksi majoituspalvelujen tuottamisen osalta. Vastaanottokeskuksen
ja kaupungin välinen sopimus on allekirjoitettu 6.5.2022.
Sopimuksen tavoite on, että tiettyyn kuntaan asettuneet, kuntien
majoittamat ukrainalaiset voivat halutessaan jatkaa asumistaan kunnassa.
Toimintamalli mahdollistaa sen, että heidän ei tarvitse muuttaa palveluiden
takia toiseen kuntaan, jossa on vastaanottokeskus. Samalla Ukrainasta
paenneet voivat asua niillä paikkakunnilla, joissa heillä on töitä tai muita
siteitä.
Majoitus tapahtuu kunnan osoittamissa kalustetuissa asunnoissa. Korvaus
kattaa kaikki asumisen kustannukset. Asiakkaalta ei saa periä maksua
asumisesta. Maahanmuuttovirasto maksaa sopimuksen tehneelle kunnalle
korvausta vastaanottokeskuksen kautta. Korvaus maksetaan vain kunnille.
Yksityishenkilöille tai muille toimijoille ei korvata majoituksen tai muiden
palveluiden järjestämisestä aiheutuvia kuluja. Korvaus koskee vain
tilapäistä suojelua hakeneille tai sitä saaville henkilöille järjestettäviä
palveluita.
Kaupungille on tullut joitakin hakemuksia majoituspalvelujen
järjestämiseen. Kiinteistö Oy Suonenjoen Vuokratalot on vapauttanut ARArajoitteista liki 20 asuntoa, pääosin kaksioita tai kolmioita paikkakunnalle
majoittuneiden ukrainalaisten majoitus tai vuokraus käyttöön.
Kaupungin tulee tehdä sopimus myös oman konserniin kuuluvien
asuntojen vuokraamisesta, koska korvauksen saajana voi olla vain kunta.
Maksuttomassa majoituksessa on kyse myös viimesijaisesta
sosiaalietuudesta.
Kuntamallin palvelukuvauksen mukaisesti:
- Kuntamalliin osallistuvat ne kunnat, jotka ovat tehneet sopimuksen
kuntamallin mukaisesta toiminnasta ja vastaanottopalvelujen tuottamisesta
alueensa vastaanottokeskuksen kanssa.
- Kuntamalli koskee ainoastaan tilapäistä suojelua hakeneita ja saavia
henkilöitä.
- Kuntamallin piirissä olevan henkilön tulee olla rekisteröitynyt kunnan kanssa
sopimuksen tehneen vastaanottokeskuksen asiakkaaksi ja henkilön
kuulumisesta kuntamalliin tulee olla sovittu vastaanottokeskuksen kanssa.
- Kuntamallissa kunta tuottaa tilapäistä suojelua hakevien ja saavien
henkilöiden majoituspalvelut sekä antaa henkilöille majoitukseen ja arkeen
liittyvää ohjausta ja neuvontaa.
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Kunta vastaa palvelujen ja toimintansa laadusta ja asianmukaisuudesta.
Kuntamallin piiriin kuuluvat henkilöt majoitetaan kunnan omistamissa tai
vuokraamissa asunnoissa, joiden tulee olla asumisen vaatimukset täyttäviä.
Kunnan tuottamaan majoitukseen sisältyy asuntojen kalustus, sähkö, vesi,
jätehuolto, huoltotyöt, vakuutukset sekä asuntojen ennallistaminen sen
jälkeen, kun henkilö muuttaa pois asunnosta.
Majoitukseen varattavien asuntojen tulee sijaita hyvien kulkuyhteyksien
päässä, julkisen liikenteen varrella.
Kunta tai muu taho ei saa periä henkilöltä maksua tai edellyttää muuta
vastiketta majoituksesta.
Vastaanottokeskus korvaa kunnalle sopimuksen mukaisten
majoituspalveluiden ja ohjauspalveluiden tuottamisesta sopimuksessa
määritellyn kuntakohtaisen majoitusvuorokausihinnan. Hinta maksetaan
jokaista majoittunutta henkilöä kohden.

Suonenjoen kaupungin osalta vuorokausikohtainen korvaus on yhteensä
9,10 euroa/hlö/vrk. Sopimuksen mukaisesti kustannusten korvaus on
mahdollista 1.5.2022 alkaen.
Vastaanottokeskus katsoo, että ensisijaisesti majoittuminen tulee osoittaa
vapaana oleviin kaupungin tai konsernin omistamiin ja hallinnoimiin
asuntoihin.
Kuntamallin palvelukuvaus jaetaan kaupunginhallituksen jäsenille
oheismateriaalina Extranetin / Teams:n välityksellä.
Ehdotus

Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus päättä oikeuttaa
kaupunginjohtaja ja hallintojohtajan tekemään kuntamallin mukaisten
majoituspalvelujen tuottamiseen tarvittavien asuntojen vuokraamista
koskevat sopimukset ensisijaisesti Kiinteistö Oy Suonenjoen Vuokratalojen
asunnoista.

Päätös

Henkilö on esteellinen hallintolain 28.1 § 5 kohdassa tarkoitetun
yhteisöjäävin perusteella, mikäli hän tai hänen hallintolain 28.2 §:n 1
kohdassa tarkoitettu ns. perhepiiriin kuuluva läheisensä on hallituksen,
hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä,
säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai
jolle on odotettavissa asian ratkaisusta erityistä hyötyä tai vahinkoa.
Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Pia Pentikäinen ja varajäsen
Osmo Kääriäinen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi esteellisinä (intressijäävi, jäsen tai hänen hallintolain mukainen
perhepiiriin kuuluva läheinen on yhtiön hallituksen jäsen) klo 16.45.
Ehdotus hyväksyttiin.
Osmo Kääriäinen ja Pia Pentikäinen palasivat kokoukseen klo 17.11.
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Kohdennettu kaupunginhallituksen avustusten haku ”Kesä kylillä 2022” -toimintaan
Kaupunginhallitus 23.05.2022 § 110
116/02.05.01.00/2022
Valmistelija: hallintojohtaja Maikki Rouvinen, p. 044 744 2933
Suonenjoen kaupungin hallintosäännön § 40 mukaan kaupunginhallitus
päättää kylätoimikunnille, järjestöille, yhdistyksille ja yhteisöille
myönnettävistä avustuksista ja toimintatuista.
Suonenjoen kaupungin avustustoiminnan yleisten periaatteiden mukaan
kerran vuodessa on huhtikuun loppuun mennessä haettavana
kaupunginhallituksen toiminta-avustukset sekä kulttuuri-, nuoriso- ja
liikuntapalveluiden avustukset. Kaupunginhallitus tai lautakunta voivat
myös vuosittain linjata painopisteitä avustusten myöntämiselle.
Kesällä 2022 kokeillaan lasten ja nuorten koulujen kesälomatoimintaa
tukevaa ”Kesä kylillä 2022” - mallia. Tavoitteena on kokeilla kaupungin ja
yhteistyökumppaneiden yhteistyöhön perustuvaa toimintamallia, jolla
pyritään laajentamaan kylillä järjestettävää koulujen kesälomakaudelle
sijoittuvaa lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa.
Toimintamalli voi sisältää kylillä järjestettyä:
 Kaupungin vapaa-aikapalveluiden tuottamaa toimintaa,
 yhdistysten avointa toimintaa lapsille ja nuorille, johon voidaan
hakea ”Kesä kylillä2022” avustusta, sekä
 muuta lapsille ja nuorille suunnattua loma-ajan toimintaa.
Kaupunki kannustaa kolmannen sektorin toimijoita ”Kesä kylillä 2022”
loma-ajan lasten ja nuorten toiminnan tuottamiseen avaamalla
kohdennetun kaupunginhallituksen toiminta-avustusten hakukierroksen.
Talousarviossa on varattu määräraha toimintaan.
Avustusohjesäännön mukaan avustusten arviointi ja hakemusten vertailu
tapahtuu ennalta määriteltyjen ja hakuohjeissa tiedotettujen kriteereiden
pohjalta. Hakemusten kriteerit on esitelty liitteessä ” Kohdennetun ”Kesä
kylillä 2022” -avustuksen myöntämisperusteet”.
Ehdotus

Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus päättää:
1. avataan kohdennetun kaupunginhallituksen avustuksen ”Kesä kylillä
2022” -haun, sekä
2. hyväksyä liitteen ”Kohdennetun ”Kesä kylillä 2022” -avustuksen
myöntämisperusteet” mukaiset avustusten myöntämisperusteet, sekä
3. päättää myöntää liitteen ja Suonenjoen kaupungin avustustoiminnan
yleiset periaatteet -linjauksen kriteerit täyttäville hakemuksille liitteen
mukaiset avustukset, sekä
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4. päättää valtuuttaa hallintojohtajan tekemään tarvittaessa kielteisen
päätöksen hakemuksiin, jotka eivät täytä liitteen kriteereitä.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet
Liite[2]

Kohdennetun ”Kesä kylillä 2022” -avustuksen
myöntämisperusteet
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Työllisyyden kuntalisä
Kaupunginhallitus 23.05.2022 § 111
222/14.07.00/2022
Valmistelija: hallintojohtaja Maikki Rouvinen, p. 044 744 2933
Suonenjoen kaupungin hallintosännön § 40 mukaan kaupunginhallitus
päättää toimialansa toiminnassa noudatettavista periaatteista ja yleisistä
ohjeista. Elinvoiman ja tyyöllisyyden palvelualue kuuluu
kaupunginhallituksen toimialaan.
Kaupungin hallitus on hyväksynyt Suonenjoen työllisyyden Kuntalisä
käytön ohjeen kokouksessaan 27.8.2018 § 143 ja päivittänyt sitä
kokouksessaan 17.2.2020.
Kuntalisä on yksi osa Suonenjoen kaupungin työllisyyspalveluiden työllisyy
den tukemisen välineitä ja sillä edistetään ja nopeutetaan vaikeassa
työmarkkina-asemassa olevien työllistämistä tukemalla yritysten
työllistämistä. Mallissa on pyritty myös edistämään nuorten nopeampaa
työllistymistä. Kuntalisä on käytössä useilla paikkakunnilla. Tuen suuruus
on maksimissaan 500 €/kk/työntekijä ja tukea maksetaan
maksimissaan 6 kuukaudelta.
Suonenjokilisä voidaan maksaa yritykselle, yhdistykselle tai säätiölle,
kun se työnantajana palkkaa vähintään kuukauden pituiseen
työsuhteeseen suonenjokelaisen vähintään 200 pv työmarkkinatukea
saaneen työttömän työnhakijan tai alle 29-vuotiaan, jonka työttömyys
on kestänyt vähintään 6 kuukautta.
Käytössä oleva malli ei huomioi ulkomaalaisia työttömiä, jolla on oikeus
tehdä työtä, jos heillä ei ole vielä kotikuntaa Suomessa. Päivityksellä
pyritään mahdollistamaan suonenjeolla majoittuvien työttömänä olevien
tilapäistä suojelua hakeneiden työllistyminen lisäämällä palkattavien piiriin
Suonenjoella majoittuvat työttömänä olevat tilapäistä suojelua hakeneet tai
saavat.
Liitteenä 4 kuntalisän myöntämisen ohje.
Ehdotus

Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus päättää hyväksyä
päivitetyn Suonenjokilisä - työllistämisen kuntalisä yrityksille -ohjeen (liite)
niin, että se otetaan käyttöön päätöksen teosta alkaen. Kaupunginhallitus
myöntää henkilöstöpäällikölle luvan tehdä teknisluonteisia muutoksia
ohjeeseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet
Liite[3]

Suonenjoki-lisä - työllisyyden kuntalisä
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Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioinnin tulokset vuodelta 2021
Kaupunginhallitus 23.05.2022 § 112
301/00.01.04/2021
Valmistelija: kaupunginjohtaja Juha Piiroinen, p. 044 758 1403
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että
kunnalle ja kuntakonsernille asetetut tavoitteet saavutetaan ja että toiminta
on tuloksellista.
Suonenjoen kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden
mukaisesti kaupunginhallituksella on vastuu sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan ohjeistamisesta ja asianmukaisesta järjestämisestä,
toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta.
Kaupunginhallituksen alaiset toimielimet vastaavat omien
tehtäväalueidensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä,
toimeenpanon valvonnasta, tuloksellisuudesta sekä niistä raportoinnista
hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti.
Johtavien viranhaltijoiden, erityisesti tilivelvollisten, tehtävänä on
toimeenpanna sisäisen valvonta ja riskienhallinta vastuualueellaan ja
raportoida niistä hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti sisäisenvalvonnan ja
riskienhallinnan järjestämisestä ja tuloksellisuudesta valvonnasta
vastuussa olevalle toimielimelle.
Vuoden 2021 osalta arviointi toteutettiin talousarviossa vahvistetuille
tilivelvollisille sekä Vesi Oy:n ja KOy Vuokratalojen toimitusjohtajille
suunnatulla kyselyllä. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 26 pyydettyä tilivelvollista
viran- tai toimenhaltijaa.
Kysely toteutettiin ajalla 21.2.-4.3.2022. Kyselyn tulokset ovat liitteenä.
Käytetty asteikko vastausten osalta oli seuraava: 1=täysin eri mieltä, 2=
lähes täysin eri mieltä, 3= jonkin verran eri mieltä, 4= jonkin verran samaa
mieltä, 5= lähes samaa mieltä, 6 = täysin samaa mieltä.
Tehdyn konsernitasoisen arvioinnin perusteella sisäinen valvonnan ja
riskienhallinnan toteutuminen on pääosin myönteisellä tasolla ja
hyväksyttäjä ohjeita pääosin noudatetaan. Strategiassa määritellyt
kaupungin arvoit toteutuvat ja toiminta on asiakaslähtöistä.
Dokumentoitujen riskiarviointien toteuttamisessa on puolestaan
parannettavaa. Keskeiset havainnot ja kehittämistoimenpiteet
kohdetuntuvat ohjeiden ajantasaistamiseen, vastuiden edelleen
selkeyttämiseen sekä valvonta toimenpiteiden jäsennellyn dokumentoinnin
toteuttamiseen. Lisäksi toivotaan selkeää aikatulua toteutettavien
tarkastusten aikatauluista ja tarkastusväleistä sekä kiinnitettävä huomiota
valvonnan ja riskienhallinnan koulutukseen. Tavoitteiden asettelussa ja
mittareissa on kehittämisen varaa. Vastauksissa on tunnistettu
kohtuullisessa määrin toiminnallisia ja taloudellisia riskitekijöitä.
Henkilöstön pysyvyys ja rekrytointi on tunnistettu haasteeksi. Myönteinen
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työnantajakuva ja sitouttaminen ovat keskeinen osaavaan henkilöstön tae
myös jatkossa.
Ehdotus

Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus merkitsee liitteenä
olevan arvioinnin kyselyn tulokset vuodelta 2021 tietoonsa saatetuksi.
Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginhallituksen alaiset
toimielimet (sosiaali-, koulutus ja tekninen lautakunta) käsittelevät omaa
toimialaa koskevat arvioinnin tulokset omissa toimielimissään. Käsittelyn
yhteydessä tulee kirjata omaa toimialaa koskevat havainnot ja
kehittämistoimenpiteet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
toteutumisesta vuoden 2021 osalta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet
Liite[4]

Sisainen valvonta arviointi 2021 Konserni
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Elinvoima- ja hallintopalveluiden talousarvion toteuma 1.1.-31.3.2022
Kaupunginhallitus 23.05.2022 § 113
191/02.02.02/2022
Valmistelija: hallintojohtaja Maikki Rouvinen, p. 044 744 2933
Suonenjoen kaupunginvaltuusto on 20.12.2021/§98 hyväksynyt
talousarvion vuodelle 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille
2022-2024. Suonenjoen kaupungin hallintosäännön mukaan
kaupunginhallitus vastaa ja huolehtii toimialansa toiminnan talouden ja
organisaation kehittämisestä sekä seuraa ja ohjaa toiminnan toteutusta,
muutoksia ja tuloksellisuutta.
Elinvoima- ja hallintopalveluissa on edetty ajanjaksolla 1.1.-31.3.2022
taloudellisesti tavoitteiden mukaan. Elinvoima- ja hallintopalveluiden
toimintakate 29,4% ylittää arvioidun 25% toimintakatteen.
Toteumaprosentti on 4,5% (1 267 561 €) suurempi kuin edellisen vuoden
vastaavana ajankohtana.
- toimintatuotot 505 782 € (508 304 € v.2021)
- toimintakulut 8 064 259 € (6 799 220 €)
- toimintakate 7 558 478 € (6 290 917 €)
Talousarvion 2022 toteumavertailu maaliskuun lopussa osoittaa, että
elinvoiman ja työllisyyden palvelualueella ei ole tarkastelujaksolla tuottoja
ja toimintakulut ovat 28 560 € pienemmät edellisen vuoden
vertailuajankohtaan verrattuina.
- toimintatuotot 0 € (0 €)
- toimintakulut 120 168 € (148 728 €)
Vapaa-aikapalveluiden toimintatuotot ovat 23 197 € suuremmat ja
toimintakulut 88 923 € edellisvuoden vertailuajankohtaa pienemmät.
- toimintatuotot 176 295€ (152 378 €)
- toimintakulut 479 949 € (568 872 €)
Vapaa-ajanpalveluiden palvelualueesta on siirretty viime vuoden jälkeen
pois uimahallin toiminta ja uutena on tullut Harrastamisen Virtaa -toiminta.
Ruoka- ja puhtaanapitopalveluissa toimintatuotot ovat 68 205 €
edellisvuoden vertailuajankohtaa pienemmät ja toimintakulut 1 360 €
suuremmat.
- toimintatuotot 250 500 € (318 705)
- toimintakulut 422 038 € (423 398 €)
Hallinnon ja talouden palveluissa toimintatuotot ovat 5 332 € edellisvuoden
vertailuajankohtaa pienemmät ja toimintakulut 32 054 € suuremmat.
- toimintatuotot 31 888 € (37 220)
- toimintakulut 536 703 € (504 649 €)
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Alueellisen yhteistoiminnan palveluissa ei ole toimintatuottoja.
Toimintakulut ovat edellisvuoden vertailuajankohtaa 43 301 € suuremmat.
- toimintatuotot 0 € (0 €)
- toimintakulut 445 059 € (401 758 €)
Terveydenhuollon palveluissa ei ole toimintatuottoja. Toimintakulut ovat 1
107 285 € edellisvuoden vertailuajankohtaa suuremmat.
- toimintatuotot 0 € (0 €)
- toimintakulut 5 854 859 € (4 747 574 €)
Liikuntakeskus on uusi toiminto, jolle ei ole tällä tarkastelujaksolla
vertailutietoja. Alla esitetään kuitenkin vertailu uimahallin kustannuspaikan
lukuihin (sisältää vapaa-ajan palveluihin). Toimintatuotot ovat 38 233 € ja
toimintakulut 128 826 € edellisvuoden vertailuajankohtaa suuremmat.
- toimintatuotot 47 098 € (uimahalli 8 865 €)
- toimintakulut 205 484 € (uimahalli 76 658 €)
Palvelualueiden toimintatuotoista puuttuu alkuvuoden siivouksen sisäinen
laskutus. Vapaa-ajanpalveluissa uutena toimintatuottona on Harrastamisen
virtaa -hankeen valtionapu. Lintharjun liikuntahallin tuotot ovat entistä
uimahallia suuremmat.
Henkilöstömenoissa näkyy Lintharjun liikuntakeskuksen henkilöstölisäys
puhtaanapitopalveluissa ja liikunnanohjauksessa. Henkilöstökulut ovat
edellistä kautta suuremmat myös hallinnon palveluissa palkkojen ja
luottamushenkilöpalkkioiden osalta. Palveluiden ostoissa
asiakaspalveluiden ostot kuntayhtymiltä ovat vertailukautta suuremmat
sairaanhoidon ja pelastustoimen osalta. Aineissa, tarvikkeissa ja
tavaroissa menoja vertailukauteen nähden nostaa Lintharjun liikuntahallin
lämmitys-, sähkö- ja vesikulut.
Elinvoima- ja hallintopalveluiden toiminnalliset tavoitteet ovat vuoden
ensimmäisen neljänneksen aikana toteutuneet suunnitelman mukaisesti.
Markkinoinnissa ja viestinnässä on otettu käyttöön uudistetut kotisivut ja on
otettu käyttöön kaupungin uusi graafinen ilme. Sosiaalisen median
viestintään on kannustettu ja ohjeistettu ja vieitntä on lisääntynyt,
Sähköisten palveluiden saatavuutta on parannettu mm. liikuntatilojen
sähköisellä varauskalenterilla. Hyvivointialuemuutoksen myötä tarvittavaa
resurssien ja toimintatapojen tarkastelussa tehdään selvityksiä kaupungin
tasolla, mutta myösalueellisena yhteistyönä.
Lapsille ja nuorille tuotettiin kerhotoimintaa Harrastamisen Suomen mallin
kautta yhteistyössä koulutuspalveluiden kanssa ja toiminta mallinettiin
jatkoa varten. Lintharjun liikuntahallin käyttöön ottaminen on mahdollistanut
uusien palveluiden käyttöönottamisen että olemassa olleiden palveluiden
määrän lisäämisen. Kävijämäärät ovat olleet ensimmäisellä neljänneksellä
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tavoitteen mukaiset. Työkykyjohtamisen hankkessa on luotu uusia
varhaisen tuen toimintamalleja ja koulutettu esihenkilöitä.
Ehdotus

Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus merkitsee saaneensa
tiedoksi talousarvion toteuman ajalta 1.1.-31.3.2022.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet
Liite[5]

Elinvoima- ja hallintopalveluiden toteumaraportti 1.1.31.3.2022
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Hallintokuntien pöytäkirjat
Kaupunginhallitus 23.05.2022 § 114
208/00.02.01/2020
Hallintokunnat ovat jättäneet kaupunginhallitukselle kokoustensa
tarkastetut ja allekirjoitetut pöytäkirjajäljennökset seuraavasti:
Koulutuslautakunta 17.5.2022
Sosiaalilautakunta 28.4.2022
Ehdotus

Kaupunginjohtaja ehdottaa, että koska ko. pöytäkirjoissa ei ole havaittu
sellaista, mikä vaatisi päätöksen siirtämistä kaupunginhallituksen
käsiteltäväksi, kaupunginhallitus merkitsee edellä mainitut pöytäkirjat
tietoonsa saatetuiksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
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Viranhaltijoiden päätökset 21.4. - 18.5.2022
Kaupunginhallitus 23.05.2022 § 115
27/00.02.01/2021
Viranhaltijoiden tekemien viranhaltijapäätösten päätösluettelot ajalta 21.4.
– 18.5.2022 ovat kaupunginhallituksen asiakirjoissa seuraavasti:
Hallintojohtaja
Koulutusjohtaja
Tekninen johtaja
Vs. sosiaalijohtaja
Asuntosihteeri
Kaavoittaja
Kiinteistöpäällikkö
Kirjastotoimenjohtaja
Kuntatekniikan päällikkö
Sisä-Savon kansalaisopiston rehtori
Vapaa-aikakoordinaattori

Ehdotus

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

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
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Tiedoksiannot
Kaupunginhallitus 23.05.2022 § 116
26/00.02.01/2021
1. Aluehallintovirasto 29.4.2022
Valtionavustuspäätös / Harrastamisen Virtaa Suonenjoella -hanke
Ehdotus

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

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 105, § 106, § 107, § 108, § 113, § 114, § 115, §
116

Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 109, § 110, § 111, § 112
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.

24

Suonenjoen kaupunki

Kokouspöytäkirja

7/2022

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.
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