Yhteisellä
KUKKAROLLA
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kasvaa ja uudisKuopio kasvaa jaKuopio
tuu yhteistyöllä
uudistuu yhteistyöllä
Tiedossa on, että kaupunginjohtaja Jarmo Pirhosen
mielilintu on nostokurki. Leikkisän ilmauksen takana
on kuitenkin tärkeämpi ajatus – nostokurki on kasvavan kaupungin tunnusmerkki. Kuopio on Itä-Suomen
suurin kasvukeskus ja haluaa sellaisena myös pysyä.

Mutta kasvua ei tehdä yksin, vaan yhteistyössä, niinpä hän houkuttelee myös kuntalaisia osallistumaan
kaupungin eteenpäin viemiseen.
– Kaupungilla on palvelutehtävä, olemme asukkaitamme varten. Viranhaltijoiden, kuntapäättäjien,
yritysten ja kuntalaisten hyvä yhteistyö takaa sen,
että Kuopio on jatkossakin hyvä paikka elää ja asua.
Viemme yhdessä tätä kaupunkia eteenpäin, ja jokainen kuntalainen voi omalta osaltaan olla vaikuttamassa siihen, mihin suuntaan haluamme mennä.
Viestini on, että tulkaa mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Meillä on käytössä kansalaisen avoin palautejärjestelmä, jossa jokainen kuntalainen voi tuoda
ajatuksiaan esiin. Kuopio ei ole pelkkä kaupunki,
Kuopio on yhteisö. Pidetään se sellaisena jatkossakin, Pirhonen kiteyttää.
Valtuuston puheenjohtaja Sari Raassina haluaa osaltaan valaa uskoa kuntalaisiin taloudellisesti tiukkanakin aikana. Palvelutasosta ei tingitä ja kaupungin
pitää turvata myös yritystoiminnan jatkuvuus, sillä
verotulot ovat tärkeä tulolähde.

”Haluamme tämän julkaisun myötä avata asukkaille,
mihin verorahoja käytetään ja mitä niillä saadaan aikaan.
Haluamme lisätä avoimuutta ja keskustelua sekä parantaa
asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia”, kertovat Sari
Raassina, Antti Kivelä ja Jarmo Pirhonen.
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– Vaikka talous on kireällä, niin palvelutaso säilyy
hyvänä. Peruspalveluista emme joudu juurikaan nipistämään, olemme rakentaneet kouluja ja päiväkoteja ja tulemme tekemään näin jatkossakin. Meillä on
erilaisia palvelutarpeita taaperoista ikäihmisiin ja leijonan osa kaupungin rahavirroista menee arkipäivän
tukitoimiin eri ikäryhmille. Kaupungin on varauduttava muun muassa erikoissairaanhoidon nouseviin
kustannuksiin ja hoivapalvelujen tarpeen kasvuun.
Myöskään yrityksiä ja sitä kautta kertyviä verotuloja

ei ole syytä unohtaa. Verotulot ovat kuitenkin merkittävin tulolähde.
Kuopio on kaikesta huolimatta oikealla tiellä. Näin
uskoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Antti
Kivelä ja muistuttaa, että tänä vuonna tapahtuu
paljon positiivisiakin asioita niin asukastasolla kuin
yritysmaailmassa.
– Lippumäen liikunta-alue, uuden uimahallin valmistuminen ja kaupunkipyöräpalvelu ovat erinomaisia
esimerkkejä onnistumisista. Sähköpyörien suosiohan ylitti kaikki odotukset. Tänä vuonna käynnistyvä
Pohjois-Savon investointirahasto puolestaan tähtää
uusien ja nousevien yritysten tukemiseen, jotka
lisäävät alueen elinvoimaisuutta. Kuopio on muuttovoittoinen paikkakunta, siihen on satsattu ja siihen
halutaan jatkossakin satsata, mutta kasvu ei onnistu
jarruttamalla, vaan kaasuttamalla. Ollaan tänäkin
vuonna rohkeita ja positiivisia ja mennään eteenpäin,
Kivelä kannustaa.
Kaupunginvaltuuston pj. Sari Raassina
Kaupunginhallituksen pj. Antti Kivelä
Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
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KUOPIO ON ihmisen kokoinen
kaupunki, jossa työ, opiskelu
ja vapaa-aika on helppo
tasapainottaa.

HYVINVOIVA KUOPIO
Kuopiossa voi huoletta elää ja harrastaa

Kuopio haluaa olla hyvän elämän pääkaupunki, joka on asukkaitaan
varten. Kuntalaisten arjessa se tarkoittaa sitä, että elinolosuhteet
ovat kunnossa, kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon, asumisympäristöjen viihtyisyydestä, toimivuudesta ja
siisteydestä huolehditaan, kaikilla on mahdollisuus opiskella ja
harrastaa, päivähoito on järjestetty mallikkaasti, kaupunkiympäristöstä huolehditaan ja terveydenhuolto toimii.
Tänä vuonna mietitään erityisesti lapsia ja nuoria. Sekä kaupunkitoimijat että järjestöt ovat yhdessä puuhaamassa mielekästä tekemistä koulun jälkeen, nuorisopalveluja lisätään ja Ankkuri-toiminnalla
tavoitellaan syrjäytymisvaarassa olevia nuoria.

Liikuntapaikoissa
käyntejä

1,3 milj.
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Kansalaisopistossa
opiskelijoita

Opetusta saavia
koululaisia

24 000 10 800

Myös luontoliikkumista helpotetaan. Puijolle on tekeillä esteetön
kulkureitti ja Rautaniemen Peikkometsässä pääsee jo nyt liikkumaan
helposti rattailla ja pyörätuolilla. Kesälle on luvassa mukavia metsäretkiä asukkaiden toiveiden pohjalta ja julkisia tiloja kuten kouluja,
kirjastoja ja nuorisotaloja avataan myös asukkaiden ja järjestöjen
käyttöön.
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2 kuntosalia, m2

350
350 000

2000
250 000
Vesipinta-ala, m2

Uudessa uimahallissa
pääsee polskimaan
elokuussa
Kolmen vuoden rakennusurakan loppusuora häämöttää. Kuntolaakson viimeinen vaihe ja samalla vesialaltaan Suomen toiseksi suurin uimahalli valmistuu tämän vuoden elokuussa. Viime vuonna saatiin
jäähallin peruskorjaus päätökseen ja reilun 350 auton
pysäköintilaitos käyttöön, nyt on uimahallin vuoro.
Valmistuttuaan halli tarjoaa ennennäkemättömät
mahdollisuudet uima- ja kuntosaliharrastajille. Syystäkin kaupungin liikuntapaikkojen palvelupäälliköllä
Saku Kekäläisellä on ylpeyttä äänessään.
– Vesipinta-ala lisääntyy huikeasti, uudessa isossa altaassa on kymmenen 50 metrin rataa, jotka voi myös
jakaa kahtia eli silloin on käytössä 20 lyhyempää rataa.
Lisäksi tulee kokonaan erillinen hyppyallas, poreallas,
tenava-allas, opetusallas, nuorisoallas, monitoimiallas ja vesihierontapisteitä, Kekäläinen luettelee – ja
lisää, että jatkossakin on kaksi kuntosalia käytössä ja
päivittäistä ohjausta tarjolla, mikä on myös parannusta entiseen.
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Kävijämäärä nyt

Kävijämäärä tulevaisuudessa

Viiden tähden käyttäjäkokemus

Aulatilaan saadaan myös kauan kaivattu kahvila ja
oma nurkkaus lapsille ja nuorille. Henkilökohtainen
asiakaspalvelu säilyy, vaikka kulunvalvontajärjestelmä muuttuukin sähköiseksi. Näin halutaan säilyttää käyttäjien valinnanvapaus.

Seppo suuntaa uimahallille
terveyden takia
Seppo Ikäheimosta voisi kutsua Kuopion uimahallin kanta-asiakkaaksi, niin ahkerasti hän altaassa
käy. Lähes joka aamu hän suuntaa uimahallille ja
liikkuu vedessä vähintään puoli tuntia kerrallaan.
Näin on tapahtunut jo viidentoista vuoden ajan.
Tavoitteena on pitää lääkärit loitolla.

– Kahvila- ja asiakaspalvelupiste tulevat uuteen
isoon aulaan ja sinne avataan myös toiminnallinen
nurkkaus lapsille ja nuorille. Remontin yhteydessä
kassa- ja kulunvalvontajärjestelmä uusittiin kokonaan. Jatkossa kävijät saavat rannekkeen, johon
pystyy verkkokaupasta itse lataamaan haluamansa
tuotteen. Sama ranneke käy myös pukukoppeihin
eli yhdellä rannekkeella hoituu kaikki.
– Haluamme tehdä hallin käyttäjien näköiseksi,
kysymme palautetta eri kanavista ja muovaamme
palvelujamme sen mukaisesti. Toivomme, että
käynti meillä on viiden tähden arvoinen, että siellä
on kiva olla, kiva lähteä ja kiva suositella muille kävijöille. Tähtäimessä on 100 000 kävijän lisäys, eli 350
000 kävijää vuositasolla. Nyt vain kaikki kuopiolaiset aktiivisesti liikkumaan, Kekäläinen kannustaa.

– Aslak-kuntoutuksesta sain aikoinaan kipinän
vesiliikuntaan. Tällä tavoin yritän pitää KYSin
loitolla itsestäni. Vedessä liikkuminen on miellyttävää, nivelet ei säry ja taitona riittää, että pää
pysyy pinnalla, hän naureskelee.
Uutta uimahallia hän odottaa uteliaana.
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– Semmonen jännä kutina on takaraivossa.
Uusi on aina uusi, onhan se erilainen kuin entinen,
mutta ihan innolla odotan, kuinka isoon altaaseen
siellä pääsee polskuttelemaan.
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KUOPIOSSA KASVU

näkyy eteenpäin työntävänä
voimana työssä, yrittämisessä
ja opiskelussa.

KASVAVA KUOPIO
Kuopio uskoo tulevaisuuteen

K U VA: R A K E N N U S L I I K E L A P T I OY

Kuopio on tutkitusti yksi valtakunnan vetovoimaisimpia kasvukeskuksia, asukkaiden tyytyväisyys on hyvällä tolalla, väkiluku kasvaa kolkutellen jo 120 000 asukkaan rajaa ja taloudellisesti tiukkoinakin aikoina kaupunki uskoo tulevaisuuteen. Tänäkin vuonna rakennetaan uutta, palvelutaso pidetään hyvällä tasolla ja houkutellaan uusia
yrityksiä alueelle. Menestyvät yritykset tarjoavat työtä, työstä kertyy
verotuloja ja verotulot tasapainottavat taloutta.
Savilahden osaamiskeskittymä on kokonaisuutena ainutlaatuinen
ja innostava opiskelijoiden, yritysten ja jatkossa myös asukkaiden
yhteenliittymä. Uudistettu satama-alue houkuttelee jatkossa kävijöitä Kuopioon. Turistit takaavat myös tulovirtaa, siksi Puijo ja Tahko
kiinnostavat matkailijoiden lisäksi myös sijoittajia.

Asukasluku

119 375
8

Valmistuneita
asuntoja

950

Rakennuslupia

1400

Tänä vuonna valmistuva Länsirannan koulu helpottaa alueen
asukkaiden arkea, kun koulumatka lyhenee. Uusi Nilsiän paloasema
puolestaan turvaa pelastustoimintaa myös kuntaliitosalueella ja
luontorakentaminen lisää liikkumismahdollisuuksia ja kuntalaisten
hyvinvointia.
Kuopio on enemmän kuin osiensa summa, valinnanvaraa löytyy niin
ydinkeskustassa kuin maaseudullakin.
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Kaupunki satsaa jokaiseen
päiväkodissa olevaan lapseen

13 000 €

Kuikkalammen päiväkodissa
seinät ovat leveällä
ja katto korkealla
Kuopion uusin päiväkoti, Kuikkalammen päiväkoti
Lehtoniemessä, avasi ovensa loppiaisen jälkeen.
Päiväkoti on suunniteltu varhaiskasvatuksen tarpeet
ja toiveet huomioiden, ja samassa yhteydessä toimii
myös helmikuussa avattava nuorisotila. Paikkoja on
maksimikäytössä reilu 190.
– Tiistaina 7.1. ensimmäiset lapset astuivat sisään.
Aloitimme viidellä ryhmällä, mutta määrä kasvaa
loppuvuoteen mennessä. Valmiudet on kahdeksan
ryhmän toimintaan. Nyt keväällä selvitämme syksyn
tarpeen. Jos esiopetukselle on tarvetta, niin sekin
järjestyy, päiväkodin johtaja Antero Brandt kertoo.

erilliseen ruokalaan, siinä samalla tulee opeteltua
arkielämän taitoja ruokailuun mennessä.
– Pientenpuolen ruokapöydät ovat ihan uusinta innovaatiota. Ne ovat työskenneltäessa hyvä ratkaisu, kun lapsia nostellaan tai autetaan ruokailussa.
Kaikki kalusteet ovat korkeita kalusteita, mutta tilat on suunniteltu lapsia varten. Nyt voimme tehdä
asioita eri tavalla kuin aiemmin. Tätä suunniteltaessa on ollut lupa ajatella toisin, täällä se on
toteutunut hyvin, Brandt kiittelee.

Toimintaa suunnitellaan
lasten ehdoilla
Vaikka tilat ovat kahdessa kerroksessa, on liikkuminen suunniteltu niin, että pienempien lasten ei tarvitse kulkea portaissa. Sisäpihan sisäänkäynti tulee
suoraan toiseen kerrokseen lapsiryhmien tiloihin.
Alakerrasta puolestaan löytyy nuorisotila, henkilökunnan työhuoneet, jumppasali ja keittiö. Sisätilat
ovat avarat ja muunneltavat, ulkopihan pinnat ovat
osin pehmeää tartania ja metsä on ihan vieressä.
– Pinta-alaa on riittävästi, täällä mahtuu hyvin pyörimään. Parasta on tilojen väljyys ja muunneltavuus,
jolloin pystymme toimimaan aidosti pienryhmissä. Isommille lapsille myös ruokailu on järjestetty
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/vuosi

Parasta on piirtäminen
ja tutut lapset
Viime syksynä Laukaasta Kuopion Lehtoniemeen
muuttaneen Kanniaisen perheen neljävuotiaat
kaksostytöt Fiona ja Sofie vaikuttavat sangen tyytyväisiltä Kuikkalammen toimintaan. Äiti RiittaLiisa Kanniainen nyökkäilee hymyillen vierestä.
– Hyvältä täällä tuntuu, vakuuttaa Sofie ja Fiona-sisko lisää, että tutut lapset, piirtäminen ja
leikkikeittiö on parasta.
Kavereita onkin ehtinyt kertyä iso liuta. – PikkuHilla ja Iso-Hilla, Aino, Eelis, Toivo, Reima ja Emmi,
kaksoset selostavat vuoron perään. Ja hoitajaJaana, jolla vaalea tukka, niin kuin minulla, lisää
Fiona.
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Virtaa riittää vielä kotiinviemisiksi, koska illallakin
jaksetaan vielä leikkiä. – Kotona leikitään prinsessoja ja keijuja, Sofie täsmentää.

Äiti Riitta-Liisa Kanniainen sekä kaksostytöt
Fiona ja Sofie ovat tyytyväisiä Kuikkalammen
uuteen päiväkotiin ja sen toimintaan.
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KUOPIO ON

erityinen yhdistelmä
kaupunkia ja luontoa.

RESURSSIVIISAS KUOPIO
Kuopio on edelläkävijä ilmastoasioissa

Kaupunginvaltuutettujen aloitteesta syntynyt kaupungin ilmastoohjelman päivitys valmistuu alkuvuoden aikana. Ohjelmassa on huomiotu paljon erilaisia arjen ratkaisuja, joilla yksittäinen kuntalainenkin
voi omalta osaltaan vaikuttaa ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen.
Tärkeinä arjen tekoina on esimerkiksi ruokahävikin vähentäminen
kouluissa, henkilöstöravintoloissa ja muissa kaupungin ruokapalvelupisteissä.
Energiantuotannossa suositaan uusiutuvia energiamuotoja, kuten
aurinkoenergiaa kaupunkikiinteistöissä ja bioenergiaa kaukolämmön
tuotannossa. Kuntalaisilla on myös mahdollisuus saada neuvoja ja
ohjeita kaupungin omalta energianeuvojalta lämmitykseen, uusiutuvaan energiaan, laitteisiin ja kuluttamiseen liittyviä asioissa.

Joukkoliikenteen
matkustuskerrat

7 milj.
/vuosi
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Kasvihuonepäästöt

-40%
vuodesta 1990

Kotitalousjätteen
kierrätysaste

62%

Taloyhtiöillä on jatkossa entistä paremmat mahdollisuudet kierrättää hyötyjätteet, mikä helpottaa myös asukkaiden jätteiden lajittelua. Tieliikeennepäästöjä voi jokainen osaltaan alentaa käyttämällä
joukkoliikennettä ja kesällä ison suosion saaneita Vilkku-fillareita.
Tälle kesälle on tulossa lisää sekä pyöriä että pysäkkejä. Kuopio pystyy
tänäkin vuonna tarjoamaan asukkailleen toimivat puitteet ympäristöystävällisiin valintoihin.
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150+100
130 000
Vilkku-fillareita

Vilkku-fillareiden
suosio löi ällikällä
Kuopiolaiset ottivat sähkökäyttöiset kaupunkipyörät avosylin vastaan. Kaikki 150 pyörää olivat ajossa
toukokuun alusta lokakuun loppuun.

Vilkku
-fi
tori ja llareiden su
Kaupp
osituim
akatu
m at p
.
ys ä

kit ova

Tuloja

t

– Keskimäärin käyttökertoja on ollut viisi per päivä
pyörää kohden ja parhaana päivänä yli tuplat. Ajettuja kilometrejä kertyi 334 000. Sillähän pääsisi 3340
kertaa Vehmersalmen lenkin kiertämään, kaupungin
liikkumispalvelujen kehittämispäällikkö Jouni Huhtinen laskeskelee.

Raili ja Kimmo huristelivat
lähes 1000 kilometriä
kesän aikana

Tälle kesälle on tehty jo suunnitelmia ja parannuksia
sovelluksen käyttöön. Asukkaiden toiveita on otettu
huomioon, ja lisää pyöriä ja pysäkkejä on tulossa eri
puolille kaupunkia.

Kuopiolaispariskunta Raili Tenhunen ja Kimmo Perkiömäki innostuivat sähköpyöräilystä Levin reissullaan ja ottivat Vilkut käyttöön heti kesän alussa. He
kiittelevät Vilkkujen helppoutta ja vaivattomuutta.

– Olemme ottaneet palautteen huomioon ja saamme 100 uutta pyörää. Pysäkkejä lisätään ainakin
Jynkkä–Petonen -alueelle, Matkukseen, Lippumäkeen, Rypysuolle, Pihlajalaaksoon ja Päivärantaan.
Pyörien tulot kattavat käyttökulut, joten ne ovat
todella hyvä investointi sekä taloudellisesti että
myös ekologisesti, Huhtinen luettelee.

– Pohjoisessa Levillä vuokrattiin sähköpyörät ja
siitä innostuttiin. Ensin pelotti, että viekö männessään, muttei vienyt. Se on hyvä tällaisille peruskäyttäjille, helposti säädettävä minullekin, joka
olen tällainen hukkapätkä, Raili kiittelee.

Myös sovellusta on tuunattu ja veloitusperustetta
kehitetty. – Voit rekisteröityä kotonasi kaikessa
rauhassa etukäteen ja taksa alkaa juosta vasta,
kun pyörä otetaan käyttöön, Huhtinen lupaa.
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Ylläpitokuluja

334 000
130 000
Ajettuja kilometrejä

Raili ja Kimmo polkivat sekä työmatka- että hupiajoa ja ajeluttivat vieraitaankin pitkin kaupunkia.
– Kun tuli vieraita, voi heillekin ottaa pyörän vaikka
vain päiväksi. Oli tosi kätevää. Ensi kesänä homma
jatkuu ehottomasti, Kimmo lupaa.

Muun muassa Savilahden
alueen opiskelijat ja työntekijät ovat innostuneet käyttämään Vilkku-fillareita kouluja työmatkaliikkumiseen.
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KUOPIO TUNNETAAN

osaamisen, tieteen ja
teknologian kaupunkina.

Kuntalaisia otetaan entistä enemmän
mukaan toiminnan suunnitteluun
keräämällä käyttäjäkokemuksia,
toiveita ja ideoita.

UUDISTUVA KUOPIO
Digistä arjen kaveri

Kaupunginjohtajaa lainaten ”Kunta on kansalaisen tärkein käyttöliittymä valtiovallan suuntaan.” Jotta tuo yhteys toimii sujuvasti, se vaatii
herkällä korvalla oloa kuntapäättäjien, hallinnon ja asukkaiden kesken.
Kuopiossa talouden tasapainottaminen ja kaupungin hallinto- ja johtamisjärjestelmän uudistaminen ovat asialistalla tänä vuonna, mutta
niiden rinnalla kulkee sähköisten palvelujen kehittäminen ja virtaviivaistaminen kuntalaisia kuunnellen ja käyttökokemuksia keräten.
Kuopio on ollut mukana sähköisten palvelujen kehittämistyössä
valtakunnallisesti jo vuosia. Tänä vuonna palveluja uudistetaan muun
muassa terveydenhuollon, nuorisotyön ja kulttuurin puolella. Korttelimuseossa voi kokeilla vaikkapa suutarin taitoja älypuhelimella tai
kulkea kaupungilla Minna Canthin jalanjäljissä lisätyn todellisuuden
rikastaessa silmin näkyvää ympäristöä.
Kuopio haluaa olla mukana kärkijoukoissa, kun puhutaan asukkaiden
asioinnin helpottamisesta ja sähköisten palvelujen käyttöönotosta.
Sujuva sähköinen asiointi, arkea helpottavat sovellukset tai virtuaalitodellisuuden lisääminen kulttuurikokemuksiin ovat pian arkipäivää.
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Virtuaalinen kotikäynti on
verraton kaveri ikäihmisille
Kuopiolainen Matti Kokkonen on ollut Virtuaalisen
kotihoidon asiakas jo vuosia ja kehuu palvelua
vuolaasti. Häneen otetaan kerran päivässä yhteyttä, keskustellaan arjen sujumisesta ja neuvotaan muun muassa lääkärikäynneissä.

Kuopio etenee
kumppanuuksien kautta
Vuoden päivät kaupungin innovaatiopäällikkönä
toiminut Arto Holopainen vaikuttaa innostuneelta
insinööriltä, kun mainitaan sana ”sähköiset palvelut”.
Hän on ollut mukana kehitystyössä ja toteaa, että
läpimurtoja tehdään eri palveluissa koko ajan.
– Vuosien kehitystyön hedelmät alkavat näkyä. Tänä
vuonna otamme käyttöön useita uusia sähköisiä palveluja, jotka koskettavat kaikkia ikäryhmiä. Vanhuspalvelu on ollut tässä edelläkävijä. Virtuaalisen kotihoidon käyntejä on toteutettu jo useita vuosia ja niistä meillä on erittäin hyviä kokemuksia ikääntyvien
kotiasumisen turvaamiseksi.

Tänä vuonna täydentyvistä palveluista Holopainen
nostaa esimerkiksi oman terveyden ja hoidon arviointiin kehitetyn Omaolo.fi -sovelluksen, jonka sisällöt
pohjautuvat asiantuntijoiden laatimiin hoitosuosituksiin.
– Omaolossa oleva tieto perustuu Käypä hoito -suosituksiin ja Duodecimin lääketieteelliseen tietokantaan eli samaan mitä lääkäritkin käyttävät. Tässä se
on tuotu kansankielelle. Oirearvioissa on huomioitu
eniten päivystystä kuormittavat tapaukset. Tällä
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kokeilulla pyritään selvittämään, auttaako tämä
palvelu päivystysten järjestämistä ja helpottaako
se käytännössä päivystysten ruuhkaa ja jonottamista, Holopainen kuvailee.

Nuorille tarjolla
keskustelukanavia

– On kerrassaan nautinnollinen hetki, kun saa
jutella toisten kanssa. Yksin elävänä ja asuvana
kaipaan juttuseuraa. Meillä on kerran päivässä juttutuokio, missä kysellään kuulumisia tai mitä olen
syönyt tai puuhannut. Itse maalaamiani taulujakin olen heille esitellyt tietokoneen välityksellä.
Ja innostuin kirjoittamaan keittokirjaa, kun sain
avustajilta niin hyviä ruokaohjeita.
Myös yhteydenpidossa käytettävää tablettisovellusta Kokkonen kiittelee. – Sovelluskin on
niin helppo käyttää, ettei
yksinkertaisempaa pysty
olemaan. Onneksi lapset
tämän minulle järjestivät.

Nuorille ja opiskelijoille suunnattu Po1nt.fi -nuorten
tieto- ja neuvontatyöpalvelu täydentyy uusilla palveluilla, joita on ollut kehittämässä laaja joukko eri
alan asiantuntijoita. Myös nuoret itse ovat päässeet
vaikuttamaan sovelluksen sisältöihin ja toimivuuteen.
Po1nt.fi -nuorisopalvelussa uutena palveluna on
esimerkiksi 24/7 palveleva Po1nt-chatin botti, joka on ohjelmoitu keskustelemaan erilaisista nuorten elämään liittyvistä kysymyksistä. Lisäksi Po1ntchatin kautta voi kysellä omaa mieltä askarruttavia
asioita. Läksy-chatissa saa apua tehtävien tekemiseen ja opiskeluihin liittyvissä asioissa. Kysymykset
voi esittää nimettömänä, tuki on auki myös iltaisin
ja chateissa ovat vastaamassa Po1nt-palvelussa
mukana olevien kuntien nuorisotyöntekijät sekä
sosionomi- ja yhteisöpedagogiopiskelijat.

M at t
iK
kotik okkonen
k
äynn
i n he e h u u vi r t
l p po u
uaal i
se n
tta.
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TOIMINTAKATE

tarkoittaa palveluita,
jotka rahoitetaan veroilla
ja valtionosuuksilla.

VUOSIKATE mittaa
kaupungin talouden tilaa.
Katetta pitää jäädä vähintään
poistojen verran, jotta talous
on tasapainossa.

POISTOT kertovat
rakennusten, katujen,
koneiden ja kaluston
vuosittaisesta
kulumisesta.

Tuloslaskelma 2018–2023
				

TP2018

TPE2019

TA2020

TS2021

TS2022

Toimintakate			

-620,1

-659,6

-690,8

-693,1

-715,4

Valtionosuudet			

197,3

203,3

215,6

226,1

236,2

Verotulot			
Rahoitustuotot ja -kulut		

Vuosikate			

Poistot ja arvonalentumiset
Satunnaiset erät			

Tilikauden tulos			
Tilinpäätöserät			

Tilikauden yli-/alijäämä		

441,3
13,2

31,6

464,0

8,9

16,6

488,8
12,7

26,3

9,9

50,9

525,9
7,9

54,6

TS2023
-735,3		
541,0		
243,9
6,2

55,8

-53,3

-47,2

-50,0

-52,5

-55,2

-4,2

-36,8

-13,9

0,9

2,1

0,6

-4,0

-36,6

-13,7

1,1

2,1

0,8

12,4
0,2

0,0

0,2

7,0

0,2

0,0
0,2

0,0
0,0

osoittaa, kuinka paljon
kaupungin ottaman velan
määrä kasvaa.

Rahoituslaskelma 2018–2023

-48,2

* Vuoden 2019 ennusteessa ei ole huomioitu Kuopion Veden yhtiöittämistä.
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508,0

LAINAKANNAN MUUTOS

0,0

0,2

				

TP2018

TPE2019

TA2020

TS2021

TS2022

Toiminnan rahavirta		

31,3

10,0

18,6

43,9

47,6

Käyttöomaisuusinvestoinnit

-91,7

-88,4

-87,9

-127,6

-111,9

Luovutustulot

24,1

14,5

17,3

9,6

8,8

Antolainauksen muutokset

-3,5

Rahoitusosuudet		

1,6

Toiminnan & investointien rahavirta -34,7

Lainakannan muutokset		

Muut maksuvalmiuden muutokset
Rahoituksen rahavirta

Vaikutus maksuvalmiuteen

1,5

2,2

1,7

0,0

TS2023
48,8		

-113,3		
0,0

9,6

-62,4

-49,8

-72,5

-55,5

-54,9

17,3

52,4

76,8

76,5

55,1

54,0

24,8

54,5

76,6

76,3

54,9

53,8

10,9

-10,0

4,8

-2,7

-7,9

-0,2
0,0

26,8

* Vuoden 2019 ennusteessa ei ole huomioitu Kuopion Veden yhtiöittämistä.

-0,2
0,0

3,9

-0,2
0,0

-0,6

-0,2

0,0

-1,1

TP=tilinpäätös
TPE=tilinpäätösennuste
TA=talousarvio
TS=taloussuunnitelma
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Suurimmat tulonlähteet
488,8 M€
Valtionosuudet 215,6 M€
Myyntitulot 89 M€
Maksutulot 44,9 M€

YHTEENSÄ

1 Mrd.€

Verotulot

Joukkoliikenne

Rakentaminen ja kunnossapito

Työllisyyden hoito

Lukiokoulutus

Liikuntapaikat

23,7 M€

18,7 M€

Palveluja
kuopiolaisille 2020

18,5 M€

21,1 M€

18,7 M€
16 M€

Erikoissairaanhoito

Vanhus- ja vammaispalv.

Teatteri ja Musiikkikeskus

Mielenterveys- ja päihdepalv.

Perusopetus

Varhaiskasvatus

Pelastustoimi

Kirjasto

178,8 M€

109,9 M€
Avohoito

58,8 M€
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Sairaalapalvelut

149,8 M€
83,6 M€

Lapsiperhepalvelut

30,8 M€

12,1 M€
8 M€

Nuorisopalvelut

4 M€

11,3 M€
6,9 M€

Palvelujen kustannukset ovat bruttomääräisinä.
Esimerkiksi joukkoliikenteessä matkalipputuloilla
rahoitetaan suurin osa palvelun kustannuksista.
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VEROTULOT KOOSTUVAT

kaupunkilaisten maksamista
kunnallisveroista, yritysten
tuloveroista ja kiinteistöveroista.
Yksi veroprosentti kunnallisverossa
merkitsee noin 20 miljoonan euron
tuloa kaupungille.

KESKIMÄÄRIN 3000 €

kuukaudessa ansaitseva
henkilö maksaa kunnallisveroa noin 5513 euroa
vuodessa.

Veroprosentit 2020
Kunnallisveroprosentti: 20,75 %
Kiinteistöveroprosentit:
yleinen kiinteistövero 1,30 %
vakituiseen asumiseen käytettävä rakennus 0,52 %
muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,35 %
voimalaitosrakennus 2,50 %
rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %

Lainat 2020
Lainakanta: 473,1 M€
Lainat: 3959 €/asukas

Suurimpien kaupunkien keskiarvo on hieman yli 3400 €/asukas.
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INVESTOINNIT kertovat, kuinka paljon

kaupunki on varannut tälle vuodelle määrärahoja mm. koulujen, päiväkotien, katujen
sekä liikuntapaikkojen peruskorjaamiseen
ja uuden rakentamiseen.

Investoinnit 2020

Nilsiän pelastusasema

1,8 M€

Savilahden infra

11,3 M€

10 M€
Museon peruskorjaus ja laajennnus 8,3 M€
Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus 5 M€
Taidelukio LUMIT 3,7 M€
Lippumäen liikuntakohteet 2,8 M€
Matkustajasataman laajennus 2,5 M€
Puijon urheilulaakso 1,8 M€
Pienet peruskorjauskohteet yhteensä

Läntisen maaseutualueen
koulu ja päiväkoti

4,9 M€

YHTEENSÄ

89 M€
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Kuopio-faktoja
6. suosituin
matkailukaupunki

6. puhtain
ilmanlaatu
Euroopassa

Merkittävin
kesämökkikunta
(10 800)

3 mrd.
kaupunkikehityshankkeita

15 ystävyyskaupunkia
maailmalla

200 vientiyritystä
Pohjois-Savossa

52 000 työpaikkaa
7000 yritystä

Yli 300 tuontiyritystä
Pohjois-Savossa

77 % ihmisistä
elää kaupunkiympäristössä

Hyvät liikenneyhteydet

22 %
ihmisistä asuu
maaseudulla

Merkittävä osaamiskeskittymä
terveys-, hyvinvointi- ja
cleantech-aloilla

Suomen suurin
maitokaupunki
Yksi parhaimmista
ympäristöistä lapsille
100 eri
kansallisuutta

Hiltulanlahden infra

1,6 M€

1000 ulkomaalaista
opiskelijaa
3000
ulkomaalaista
asukasta

Koulutuskaupunki
erinomaiset opiskelumahdollisuudet

Englanninkielinen
koulutuspolku
päiväkodista korkea-asteen
koulutukseen

77 %:lla
peruskoulun
jälkeinen tutkinto
33 %:lla
korkea-asteen
tutkinto

Vehmersalmen päiväkoti

1,8 M€

9. suurin
kaupunki

Väkiluku
119 375

n. 200 000 asukkaan
työssäkäyntialue

Pinta-ala
4330 km2

Asukastiheys
37 asukasta/km2

Alueella
900 järveä

Rantaviivaa
6340 km
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Tutustu talousarvioon:
www.kuopio.fi/talousarvio
Anna palautetta:
palaute.kuopio.fi

Kuopion kaupunki
Tulliportinkatu 31
PL 228, 70101 Kuopio
www.kuopio.fi
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