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Aika

17.12.2018, klo 14:00 - 19:18

Paikka

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat
§ 458

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 459

Pöytäkirjan tarkastus

§ 460

Ilmoitusasiat

§ 461

Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset

§ 462

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n ja Mikkelin kaupungin välinen
kumppanuussopimus vuosille 2019-2021

§ 463

Työllisyysohjelman seuranta 2018, esitys vuoden 2019 työllisyysohjelmaksi

§ 464

Nuorten työpajatoiminnan kokeilu Etelä-Savon Koulutus Oy:ssä

§ 465

Mikkelin kaupunkikonsernin hankintasääntö

§ 466

Osallisuussuunnitelma 2019 - 2021

§ 467

Paikallinen sopimus tuloksellisuuserän 1.1.2019 maksamisesta joulukuun 2018
palkanmaksun yhteydessä

§ 468

Henkilöstöjohtajan viran auki julistaminen, hakuajan jatkaminen

§ 469

HR-päällikön määrääminen vt. henkilöstöjohtajaksi 17.12.2018 lukien

§ 470

Kaupunginhallituksen lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle - Otavan
Opiston johtokunnan puheenjohtajiston erottamista koskevasta päätöksestä
tehty valitus

§ 471

Kaupunginhallituksen vastine Itä-Suomen hallinto-oikeudelle valitukseen
Essoten päätöksestä ostaa Etelä-Savon Työterveys Oy:n osakkeita

§ 472

Luonterin rantayleiskaavan muutos / Kaarnalahti (tila Kotakallio ja osa tilasta
Kärenniemi)

§ 473

Mikkelin kaupungin 5. kaupunginosa (Nuijamies) / Nuijamiehen asuinalue osa II

§ 474

Mikkelin kaupungin 3. kaupunginosa (Kalevankangas) / Vuorikatu 19-23

§ 475

Mikkelin kaupungin 28. kaupunginosan (Visulahti) koskeva
asemakaavaehdotus / Visulahden Kapakanojan alue

§ 476

Asemakaavan muutos 4. kaupunginosan (Kaukola) korttelissa 28 ja
katualueilla / Runeberginaukio
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§ 477

Eron myöntäminen Niina Koposelle Haukivuoren aluejohtokunnan
jäsenyydestä ja varapuheenjohtajan tehtävästä sekä uuden jäsenen
valitseminen ja varapuheenjohtajan nimeäminen

§ 478

Eron myöntäminen Niina Koposelle hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan
varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen

§ 479

Eron myöntäminen Niina Koposelle Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden
ky:n valtuuston jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

§ 480

Eron myöntäminen Maija-Liisa Paanaselle Anttolan aluejohtokunnan
jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä sekä uuden jäsenen valitseminen
ja puheenjohtajan nimeäminen

§ 481

Kaupunginjohtajan lomat, lomavuosi 2018

§ 482

Muut asiat, kaupunginhallitus
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Saapuvilla olleet jäsenet
Markku Aholainen, puheenjohtaja
Kirsi Olkkonen, 1. varapuheenjohtaja
Armi Salo-Oksa, 2. varapuheenjohtaja, poistui 19:12
Jarno Strengell, saapui 14:04
Juha Vuori
Jyrki Koivikko, poistui 19:00
Liisa Ahonen
Minna Pöntinen
Pekka Pöyry
Petri Pekonen
Soile Kuitunen
Muut saapuvilla olleet
Ari Liikanen, hallintojohtaja, sihteeri
Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, saapui 15:32, poistui 18:30
Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, saapui 16:45, poistui 17:40
Oskari Valtola, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja, saapui 14:13, poistui 18:49
Satu Taavitsainen, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Jouni Riihelä, tekninen johtaja, saapui 15:36, poistui 18:10
Heidi Hänninen, viestintäpäällikkö
Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, saapui 14:04, poistui 18:10
Helena Skopa, vs. palvelupäällikkö, saapui 15:36, poistui 16:24
Jarmo Autere, hankintapäällikkö, saapui 16:24, poistui 17:00
Kauppinen Juha, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja, saapui 14:10,
poistui 15:32
Poissa

Seija Kuikka, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
.
Käsittelyjärjestys: § 458-465, 476, 472-475, 466-471, 477-482

Allekirjoitukset

Markku Aholainen
Puheenjohtaja

Ari Liikanen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
19.12.2018

19.12.2018
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Jarno Strengell
Pöytäkirjantarkastaja

Liisa Ahnen
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi
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§ 458
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 459
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jarno Strengell ja Liisa Ahonen.
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti keskiviikkona 19.12.2018. ja on sen jälkeen
nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 460
Ilmoitusasiat
Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:
Etelä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon ky
- valtuuston pöytäkirja 5.12.2018
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
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§ 461
Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset
Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:
Otavan Opiston liikelaitos 20.11.2018
Anttolan aluejohtokunta 26.11.2018
Mikkelin seudun ympäristölautakunta 5.12.2018
Lupa- ja valvontajaosto 11.12.2018
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista, mikä olisi esteenä
päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus
käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 462
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n ja Mikkelin kaupungin välinen kumppanuussopimus
vuosille 2019-2021
MliDno-2016-422
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Kumppanuussopimusluonnos 2019-2021 Miksei Oy-Mikkeli
2 Liite Kh Kumppanuussopimuksen 2019-21 Liite:Tuloskortti
Kaupunginvaltuusto päätti 20.8.2018 § 92 kaupungin strategiaa toteuttavista
ohjelmista. Osana elinvoimaohjelmaa kaupunginvaltuusto linjasi, että Mikkelin
kehitysyhtiön Miksei Oy:n kanssa tehdään kolme vuoden kumppanuussopimus
vuosille 2019-2021.
Miksein hallitus on käsitellyt 18.10.2018 kokouksessaan kumppanuussopimuksen
sisältöä ja tavoitteita vuosille 2019-2021. Sopimusluonnos vastaa kaupungin
elinvoimaohjelman sisältöä ja tavoitteita.
Miksein hallitus esittää kaupunkistrategian mukaisen matkailuohjelman koordinointiin
ja kaupunkimarkkinointiin 100 000 euron lisäpanostusta voimassa olevan sopimuksen
summaan vuosille 2019-2021. Edelleen Miksein hallitus esittää vuosille 2020-2021
EcoSairila - ja Memory Campus –kehittämisalustojen koordinointiin 50 000 euroa
/vuosi.
Kehitysyhtiön toimitusjohtaja Juha Kauppinen on kokouksessa kertomassa
sopimuksesta sekä yhtiön ajankohtaisista asioista.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n
kumppanuussopimuksen ja sopimussumma vuosille 2019-2021 on 1 475 000 euroa.
Sopimussumma maksetaan vuoden 2019 kustannuspaikalta 1416 / Miksei Oy.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n esittämä
EcoSairila - ja Memory Campus -kehittämisalustojen koordinoinnin lisäresurssi
arvioidaan vuoden 2020 talousarvion laadinnan yhteydessä.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystään siten, että
sopimukseen sisällytettään arviointi matkailuohjelman koordinoinnista ja
kaupunkimarkkinoinnista. Muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkitään, että Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen
selosti asiaa kaupunginhallitukselle.
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Tiedoksi
Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy / Juha Kauppinen, talouspalvelut
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§ 463
Työllisyysohjelman seuranta 2018, esitys vuoden 2019 työllisyysohjelmaksi
MliDno-2016-790
Valmistelija / lisätiedot:
Helena Skopa, Ari Liikanen
helena.skopa@mikkeli.fi, ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Työllisyysohjelma
2 Liite Kh Ympäristötyöt 2018
Mikkelin kaupungin työllisyyspalvelut vastaa kaupungin työllisyydenhoidosta.
Tehtävänä on edistää nuorten ja pitkään työttömänä olleiden työllistymistä.
Työllisyyspalvelujen tehtäviin kuuluvat kaupungin palkkatukityöllistäminen,
velvoitetyöllistäminen, sekä kaupungin työllistämisperusteiset oppisopimukset. Lisäksi
työllisyyspalvelut koordinoivat siviilipalveluksen suorittamista kaupungin yksiköihin.
Mikkelin kaupungilla toimii kaksi työpajayksikköä: Nuorten työpaja ja Työpaja Tarina.
Työllisyyspalvelujen yhteistyökumppaneina toimivat Toimintakeskus ry ja monialainen
yhteispalvelu TYP Reitti.
Työllisyysohjelman toimintakausi on valtuustokausi. Sitä tarkistetaan vuosittain
kaupungin talousarviokäsittelyssä. Ohjelman hyväksyy kaupunginvaltuusto Liitteessä
löytyy työllisyysohjelma ja vuoden 2018 tulokset.
Työllisyystoimikunta on käsitellyt työllisyysohjelmaa 19.11.2018 ja ohjelmaan ei ole
esitetty muutoksia. Yhteistyökumppaneihin on ehdotettu lisättäväksi Ohjaamo Olkkari.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy työllisyysohjelman
vuodelle 2019.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että vs. palvelupäällikkö Helena Skopa selosti asiaa kaupunginhallitukselle.
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§ 464
Nuorten työpajatoiminnan kokeilu Etelä-Savon Koulutus Oy:ssä
MliDno-2018-2490
Valmistelija / lisätiedot:
Helena Skopa, Ari Liikanen
helena.skopa@mikkeli.fi, ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Mikkelin ja Pieksämäen kaupungit ovat omistajatapaamisessa 2.5.2018 antaneet Etelä-
Savon Koulutus Oy:lle luvan käynnistää työllisyyttä osaamisen kehittämisen
näkökulmasta tukevat palvelut Etelä-Savon maakunnassa. Osana tätä kokonaisuutta
Etelä-Savon Koulutus Oy on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä
valtionavustuskelpoisuuden nuorten työpajatoiminnan järjestämiseen 19.6 2018.
Yhtiö hakee valtionavustusta syksyn 2018 haussa toiminnan käynnistämiseksi vuonna
2019. Vuonna 2019 käynnistyy autoalalle keskittyvä pajatoiminta sekä
maahanmuuttajanuorille suunnattu seinätön koto-paja. Näitä pajoja Mikkelin
kaupunki ei tällä hetkellä tarjoa.
Nuorisolain (1285/2016, 13 §) mukaan nuorten työpajatoiminnan tehtävänä on
valmennuksen avulla parantaa nuoren valmiuksia päästä koulutukseen, suorittaa
koulutus loppuun ja päästä avoimille työmarkkinoille tai muuhun tarvitsemaansa
palveluun. Työpajatoiminnan tarkoituksena on lain mukaan lisäksi parantaa nuoren
elämänhallintataitoja sekä edistää hänen kasvuaan, itsenäistymistään ja osallisuutta
yhteiskuntaan.
Etelä-Savon Koulutus Oy:n järjestämä nuorten työpajatoiminta on vahvasti osaamisen
kehittämiseen orientoitunutta, ammatillisen koulutuksen rinnalla toteutettavaa ja sen
avulla tuetaan opintoihin hakeutuvia, niiden keskeyttämisvaarassa olevia sekä
opintonsa keskeyttäneitä nuoria. Työpajatoiminta muodostaa eheän jatkumon
ammatillisen koulutuksen reformin mukaisille ohjauksen toimintatavoille sekä tukee
myös Etelä-Savon Koulutus Oy:n vaikuttavuusrahoituksen toteutumista yhtenä
työllistymistä edistävänä menetelmänä. Lisäksi se toimii Koulutus Oy:n
yhteiskuntavastuun toteuttamisen välineenä.
Etelä-Savon Koulutus Oy toteuttaa työpajatoiminnan kokeilun Mikkelin kaupungin
nuorten työpajatoiminnan rinnalla tiiviissä yhteistyössä. Tavoitteena on, että nuoret
voidaan sijoittaa pajoille joustavasti sopimustyypistä riippumatta. Kokeilu toteutetaan
vuoden 2019 aikana ja vuoden 2020 talousarvion yhteydessä tarkastellaan uudelleen
mahdollista toiminnan jatkamista. Kokeilusta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.
Vaikka nuorten työpajat kiinnittyvät tiiviisti Etelä-Savon Koulutus Oy;n yhteyteen, se ei
poista oppilaitoksen lakisääteistä velvoitetta tehdä nuorisolain mukainen ilmoitus
etsivään nuorisotyöhön, nuoren omaan kotikuntaan. Tämä tehdään silloin, kun nuori
ei ota opiskelupaikkaa vastaan tai opinnot ovat keskeytyneet. Tällä hetkellä Mikkelissä
etsivän nuorisotyön tuotantovastuu on kaupungilla, jolle aluehallintovirasto maksaa
suoraa valtionavustusta.
Nuorten työpajatoiminnan vaikuttavuuden mittareina seurataan :
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ammatillisen koulutuksen keskeyttämisprosentti
ammatillisen koulutuksen läpäisyprosentti
pajoilla suoritetut tutkinnonosat
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää myöntää Etelä-Savon Koulutus Oy:lle luvan harjoittaa
työpajatoimintaa kokeiluna vuonna 2019. Tuloksia ja jatkoa arvioidaan talousarvion
2020 yhteydessä.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että vs. palvelupäällikkö Helena Skopa selosti asiaa kaupunginhallitukselle.
Tiedoksi
Etelä-Savon Koulutus Oy, työllisyyspalvelut
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Kaupunginhallitus, § 370,15.10.2018
Konserni- ja elinvoimajaosto, § 101,30.10.2018
Konserni- ja elinvoimajaosto, § 114,20.11.2018
Kaupunginhallitus, § 465, 17.12.2018
§ 465
Mikkelin kaupunkikonsernin hankintasääntö
MliDno-2018-2046
Kaupunginhallitus, 15.10.2018, § 370
Valmistelijat / lisätiedot:
Jarmo Autere, Carita Hakkarainen
Jarmo.autere@mikkeli.fi
hankintapäällikkö
Hankintapalvelut on valmistellut kaupunkistrategian elinvoimaohjelman
konsernirakenteen tiivistämisen mukaisesti kaupunkikonsernin yhteistä
hankintasääntöä. Konsernin hankintasäännön tiivistymisen vuoksi ja kaupungin
hankkijoiden toivomuksesta on tullut tarve ohjeistaa myös hankintojen toiminta- ja
prosessitapoja. Tähän toivomukseen on vastattu luomalla kaupungin sisäinen
hankintaohje.
Kaupunkikonserni noudattaa kaupunginhallituksen 24.11.2014 § 429 hyväksymiä
yhteisiä hankintaperiaatteita (hankintastrategia) ja kaupunginhallituksen 18.4.2017
§124 hyväksymää Mikkelin kaupungin hankintasääntöä soveltuvin osin. Nyt
kaupunkikonsernille on tehty yhteinen hankintasääntö, joka korvaa aikaisemman
Mikkelin kaupungin hankintasäännön ja palvelee paremmin koko konsernia. Koska
hankintasääntö koskee nyt koko konsernia, niin kaupungin hankintapäätösrajat
on eriytetty erilliselle liitteelle A, joka ei koske konsernin muita osia.
Lupaus 2016 -kehittämisohjelman aikana hankitun Cloudia -
sopimushallintajärjestelmän käyttöönotto on viivästynyt osin järjestelmäyhteyksien
liittymätyön ja osin projektin jalkauttamisen resurssipulan vuoksi. Järjestelmä on ollut
tähän saakka vain hankintapalvelujen käytössä. Nyt siirtoyhteys Cloudia Sopimuksesta
CaseM -asianhallintajärjestelmän välillä on saatu toimintaan ja tuotannon
kokonaisvaltainen käyttö on mahdollista. Hankintapalvelut on laatinut käyttöä
varten sopimushallintaohjeen ja järjestelmän käyttö käynnistetään yksiköittäin.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee luonnoksen tiedoksi ja lähettää sen lausunnolle
konserni- ja elinvoimajaostolle.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että hankintapäällikkö Jarmo Autere selosti asiaa kaupunginhallitukselle.
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Konserni- ja elinvoimajaosto, 30.10.2018, § 101
Valmistelijat / lisätiedot:
Jarmo Autere
Kaupunginhallitus on pyytänyt konserni- ja elinvoimajaostolta lausuntoa ehdotuksesta
kaupunkikonsernin uudeksi hankintasäännöksi. Hankintasäännön valmisteluun olisi
hyvä osallistaa myös alueen yrittäjiä.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Konserni- ja elinvoimajaosto päättää pyytää hankintasäännöstä lausuntoa Etelä-Savon
kauppakamarilta ja Mikkelin yrittäjät ry:ltä. Lausunto pyydetään antamaan 14.11.2018
mennessä. Konserni- ja elinvoimajaosto antaa oman lausuntonsa kokouksessaan
20.11.2018.
Päätös
Hyväksyttiin.
Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto päätti järjestää hankintaohjeeseen liittyvän
iltakoulun, johon kutsutaan Miksei Oy:n Ilkka Liljander ja edustajat Mikkelin yrittäjät ry:
stä ja Etelä-Savon kauppakamarista.
Merkitään, että Oskari Valtola poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Konserni- ja elinvoimajaosto, 20.11.2018, § 114
Valmistelijat / lisätiedot:
Jukka Savolainen, Tiia Tamlander
tiia.tamlander@mikkeli.fi
konsernitarkastaja
Kaupunginhallitus on pyytänyt konserni- ja elinvoimajaostolta lausuntoa ehdotuksesta
kaupunkikonsernin uudeksi hankintasäännöksi.
Konserni- ja elinvoimajaosto on pyytänyt hankintasäännöstä lausuntoa Etelä-Savon
kauppakamarilta ja Mikkelin yrittäjät ry:ltä. Määräaikaan 14.11.2018 mennessä saatiin
lausunto Etelä-Savon Yrittäjien Nuorten yrittäjien valiokunnalta. Lausunto on
esityslistan liitteenä.
Lausunnossa toivotaan huomioimaan hankintasäännön valmistelussa mm. nuorten
yrittäjien ja yritysten mahdollisuus osallistua tasavertaisesti hankintojen
kilpailutuksiin. Lausunnon mukaan esimerkiksi liikevaihdon perusteella tapahtuvat
rajaukset sekä liian ehdottomien ja laaja-alaisten referenssien vaatiminen jättävät
nuoret yritykset ja yrittäjät usein hankintojen ulkopuolelle.
Lausunnossa mainitut seikat, kuten kilpailutusten kriteerit ja hankintakokonaisuuksien
laajuus, ratkaistaan aina tapauskohtaisesti. Kaupunkikonsernin
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hankintasääntöluonnoksessa asia on huomioitu hankintojen yleisissä periaatteissa.
Periaatteen 3 mukaan paikallisten yritysten kilpailumahdollisuudet maksimoidaan, ja
periaatteen 4 mukaan hankintojen yksikkökokoa ei kasvateta tarpeettomasti.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Konserni- ja elinvoimajaosto esittää lausuntonaan, että kaupunginhallitus hyväksyy
ehdotuksen Mikkelin kaupunkikonsernin hankintasäännöksi.
Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto toimittaa Etelä-Savon Yrittäjien Nuorten yrittäjien
valiokunnan lausunnon tiedoksi Hankintapalveluille.
Päätös
Hyväksyttiin.
Lisäksi esittelijä täydensi esitystään siten, että koserni- ja elinvoimajaosto esittää
perustettavaksi elinkeinoelämän edustajen kanssa hankintasäännön seurantaryhmän.
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 17.12.2018, § 465
Valmistelija / lisätiedot:
Jarmo Autere, Carita Hakkarainen
Jarmo.autere@mikkeli.fi
hankintapäällikkö
Liitteet

1 Liite Kh Kaupunkikonsernin hankintasääntö
2 Liite Kh Nuorten yrittäjien lausunto uudesta hankintasäännöstä
Kaupunginhallitus on 14.10.2018 kokouksessa käsitellyt Mikkelin kaupunkikonsernin
hankintasääntöluonnosta, kaupungin sisäistä hankintaohjetta sekä
sopimushallintajärjestelmän ohjetta. Kaupunginhallitus pyysi hankintasäännöstä
lausuntoa konserni- ja elinvoimajaostolta, joka puolestaan pyysi luonnoksesta
lausuntoa Etelä-Savon Kauppakamarilta ja Mikkelin Yrittäjät ry:ltä 14.11.2018
mennessä. Etelä-Savon Yrittäjien nuorten yrittäjien valiokunta on lausunnossaan
suhtautunut myönteisesti hankintasääntöluonnokseen, mutta painottaa samalla
hankintojen vaikutusta alueen elinvoimaisuuteen sekä toivoo hankintojen pilkkomista,
jottei liikevaihtovaatimukset kasva kohtuuttomasti. Kaupunkikonsernin
hankintasääntöluonnoksessa asia on huomioitu hankintojen yleisissä periaatteissa.
Periaatteen 3 mukaan paikallisten yritysten kilpailumahdollisuudet maksimoidaan ja
periaatteen 4 mukaan hankintojen yksikkökokoa ei kasvateta tarpeettomasti.
Konserni- ja elinvoimajaosto esitti 20.11.2018 kokouksessa lausuntonaan, että
kaupunginhallitus hyväksyy ehdotuksen Mikkelin kaupunkikonsernin
hankintasäännöksi. Lisäksi hyväksyttiin perustettavaksi elinkeinoelämän edustajien
kanssa hankintasäännön seurantaryhmä.
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Kaupunkikonsernin hankintasääntöä ja kaupunkikonsernin hankintakäytäntöjen
kehitystä on käsitelty kaupungin, Kauppakamarin, yrittäjien ja Miksein yhteisessä
iltakoulussa 11.12.2018. Hankintasääntöön ei esitetty muutoksia. Lisäksi
kaupunkikonsernin hankintasääntö on esittelyssä seuraavassa konsernin
hankintatiimin kokouksessa.
Mikkelin kaupunkikonsernin hankintasääntö korvaa aikaisemman
kaupunginhallituksen 18.4.2017 §124 hyväksymän Mikkelin kaupungin
hankintasäännön.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy Mikkelin kaupunkikonsernin hankintasäännön
sekä kaupungin sisäisen hankinta- ja sopimushallintaohjeen. Kaupunkikonsernin
hankintasääntö ja ohjeet tulevat voimaan heti hyväksymisen jälkeen.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Jarno Strengell esitti, että hankintasäännön sivu 2
kohta 4 muutetaan muotoon "Hankintojen yksikkökokoa ei kasvateta tarpeettomasti,
mahdollisuuksien mukaan isot hankintakokonaisuudet kuten tarvike-, palvelu-,
rakennusala jaetaan pienempiin hankintoihin." Koska kukaan ei kannattanut esitystä,
se raukesi.
Merkitään, että hankintapäällikkö Jarmo Autere selosti asiaa kaupunginhallitukselle.
Tiedoksi
Talouspalvelut, hankintapalvelut, toimialajohtajat, konserniyhtiöt
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Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 115,21.11.2018
Kaupunginhallitus, § 466, 17.12.2018
§ 466
Osallisuussuunnitelma 2019 - 2021
MliDno-2018-2366
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, 21.11.2018, § 115
Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Launonen
Virpi.Launonen@mikkeli.fi
elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja
Kuntalain (22 §) mukaan ”Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus
osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta
monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista.
Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti:
1) järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä kuntalaisraateja;
2) selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa;
3) valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin;
4) järjestämällä mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden suunnitteluun;
5) suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa;
6) tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden
suunnittelua ja valmistelua.”
Kunta voi vapaasti päättää siitä, miten se tämän velvollisuutensa käytännössä
toteuttaa.
Mikkelin kaupungin elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalueella on valmisteltu
osallisuussuunnitelmaa vuosille 2019 - 2021. Suunnitelmaa on työstetty syksyn 2018
aikana yhteensä yhdeksässä työpajassa eri sidosryhmien kanssa. Lisäksi asioita on
työstetty mikkeliläisten kanssa kahdessa eri tapahtumassa: MeijänPiknik
-puistotapahtumassa ja Sadonkorjuumarkkinoilla. Suunnitelmaa varten on pyydetty
palautetta ja kommentteja laajalti mikkeliläisiltä yhdistyksiltä, oppilaitoksilta,
yrityksiltä, julkistoimijoilta ja asukkailta niin työvaiheessa kuin luonnosvaiheessakin.
Osallisuussuunnitelmassa on pyritty huomioimaan kaupungin strategiset tavoitteet
sekä osallisuuden rakenteiden vahvistaminen. Hyväksymisen jälkeen
osallisuussuunnitelmasta tehdään visuaalisempi versio, jota voidaan käyttää
verkkosivuilla sekä printattuna materiaalina erilaisissa kuntalaistilaisuuksissa.
Osallisuussuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain. Osallisuussuunnitelma
liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se
hyväksyy osallisuussuunnitelman vuosille 2019 - 2021 liitteen mukaisesti.
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Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että Pekka Pöyry poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Kaupunginhallitus, 17.12.2018, § 466
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Launonen
Liitteet

1 Liite Kh Osallisuussuunnitelma 2019-2021
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy osallisuussuunnitelman vuosille 2019 - 2021 liitteen
mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Silva Suomala, Virpi Launonen
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§ 467
Paikallinen sopimus tuloksellisuuserän 1.1.2019 maksamisesta joulukuun 2018
palkanmaksun yhteydessä
MliDno-2018-2556
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Häkkinen
sari.hakkinen@mikkeli.fi
HR-päällikkö
Liitteet

1 Liite Kh Paikallinen vira- ja työehtosopimus kertaerän maksuajankohdasta
KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt sopivat keväällä 2018 erillisen
työ- ja virkaehtosopimuksen tuloksellisuuteen perustuvan paikallisen kertaerän
maksamisesta. Paikallinen kertaerä perustuu kunnan tai kuntayhtymän strategian
mukaisiin tuloksellisuus- ja tuottavuustavoitteisiin ja niiden toimeenpanoon.
Kertaerän perusteluiden mukaan sopijaosapuolet pitävät tärkeänä kunnan ja sen
työyhteisöjen tuloksellisuuden edistämistä ja tuottavuuden parantamista. Perusteissa
korostuu henkilöstön osaamisen mahdollisimman hyvä hyödyntäminen kunnan
tavoitteiden saavuttamisessa. Kuntatalouden parantunut tilanne johtuu osaltaan
henkilöstön hyvästä työpanoksesta ja tuloksellisuuden lisääntymisestä. Kertaerän
maksaminen perustuu kunnan strategiatyöhön sekä strategian mukaisiin
tuloksellisuus ja tuottavuustavoitteisiin ja niiden toimeenpanoon. Kertaerän
maksamisen edellyttämät toimenpiteet toteutetaan vuosien 2018–2019 aikana.
Tuottavuustavoitteiden ja kertaerän piirissä on kunnan koko henkilöstö. Kunta-alalla
on työ- ja virkaehtosopimuksen mukaan kertaerä maksetaan koko henkilöstölle
tammikuussa 2019, mikäli kertaerän maksuun liittyvät palvelussuhteen keston
/pituuden ehdot täyttyvät.
Maksamisen perusteet on sovittu Yleiskirjeen 1/2018 liite 5. Työntekijälle
/viranhaltijalle, jonka palvelussuhde kuntaan/kuntayhtymään on alkanut viimeistään
maanantaina 3.9.2018 ja jatkunut keskeytymättä vähintään sunnuntaihin 18.11.2018
saakka maksetaan tammikuun 2019 palkanmaksun yhteydessä erillinen kertaerä.
Kertaerää ei makseta, jos työntekijällä/viranhaltijalla ei ole ko. ajanjaksona yhtään
palkallista päivää. Osa-aikaisen työntekijän/viranhaltijan kohdalla käytetään osa-
aikaprosenttina 18.11.2018 voimassa olevaa osa-aikaprosenttia.
Kertaerä on suuruudeltaan 9,2 % palkansaajan
KVTES II luvun 5 §:n mukaisesta varsinaisesta palkasta tai
LS Yleisen osan 9 §:n mukaisesta varsinaisesta palkasta tai
OVTES Osio A 21 §:n mukaisesta varsinaisesta palkasta tai
TS II luvun 18 §:n mukaisesta varsinaisesta palkasta tai
muusikoiden varsinaisen palkan, joka määritellään KVTES II luvun 5 §:n mukaan
TTES 35 §:n 1 momentin mukaisesta keskituntiansiosta, joka kerrotaan luvulla
166 riippuen siitä,
minkä sopimusalan piirissä työntekijä/viranhaltija on 31.12.2018.
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Opettajilla joiden palkkaus perustuu tehtyihin opetustunteihin, käytetään varsinaista
palkkaa vastaavana palkkatekijänä opettajalle kuukaudessa keskimäärin maksettujen
tuntipalkkioiden euromäärää. Tällaisia opettajia ovat sivutoimiset tuntiopettajat sekä
Osio F:n tuntiopettajat. Euromäärän laskennassa käytetään opettajan
työsuunnitelmaan vahvistettua tuntimäärää.
Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut lausunnon 117 tuloksellisuuserän
kirjaamisesta kunnan tilinpäätöksessä. Lausunnon mukaan tuloksellisuuserä kirjataan
kokonaisuudessaan vuoden 2018 tilinpäätökseen kuluksi ja siirtovelaksi, koska
työnantajalle syntyy maksuvelvollisuus jo vuoden 2018 aikana. Palkanlaskennan ja
kirjanpidon työtaakan helpottamiseksi työnantaja on esittänyt pääsopijajärjestöille
erän maksamista jo joulukuussa 2018. Kertaerän maksaminen tammikuussa aiheuttaa
lisätyötä ja myös kustannuksia, koska samanaikaisesti vaihdetaan talous- ja
palkanmaksuohjelmaa ja palveluntuottajaa.
Mikkelin kaupunki työnantajana ja pääsopijajärjestöt JHL ry, JUKO ry, JYTY ry, Tehy ry ja
SuPer ry ovat allekirjoittaneet paikallisen virka- ja työehtosopimuksen, jossa sovitaan
paikallisesti, että helmikuussa 2018 allekirjoitetun erillisen työ- ja
virkaehtosopimuksen mukainen tuloksellisuuteen perustuva erillinen kertaerä
maksetaan viranhaltijalle tai työntekijälle jo joulukuussa 2018 erikseen ilmoitettavan
palkanmaksun päivän yhteydessä kuitenkin viimeistään 31.12.2018.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy paikallisen sopimuksen kertaerän maksamisesta
joulukuussa 2018.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Henkilöstöpalvelut
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Kaupunginhallitus, § 445,03.12.2018
Kaupunginhallitus, § 468, 17.12.2018
§ 468
Henkilöstöjohtajan viran auki julistaminen, hakuajan jatkaminen
MliDno-2018-2488
Kaupunginhallitus, 03.12.2018, § 445
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Henkilöstöjohtaja Titta Saksa on 27.11.2018 päivätyllä kirjeellään irtisanoutunut
Mikkelin kaupungin henkilöstöjohtajan virasta siten, että virkasuhde päättyy
16.12.2018.
Mikkelin kaupungin hallintosäännön mukaan eron henkilöstöjohtajan virasta myöntää
kaupunginhallitus.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää myöntää henkilöstöjohtaja Titta Saksalle eron
henkilöstöjohtajan virasta siten, että hänen virkasuhteensa Mikkelin kaupunkkin
päättyy 16.12.2018.
Samalla kaupunginhallitus päättää julistaa henkilöstöjohtajan viran auki haettavaksi
10.12.2018 lukien siten, että hakuaika päättyy 4.1.2019 klo 15.00 ja oikeuttaa
hallintopalvelut päättämään yksityiskohtaisesta hakuilmoituksesta ja ilmoituksen
julkaisemisesta.
Päätös
Hyväksyttiin.
Asiasta käydyn keskustelun aikana Jyrki Koivikko esitti Pekka Pöyryn, Juha Vuoren ja
Petri Pekosen kannattamana, että henkilöstöjohtajan virka julistetaan haettavaksi
10.12.2018 lukien siten, että hakuaika päättyy 21.12.2018 klo 15.00 ja hakuilmoitus
julkaistaan vain kaupungin virallisella ilmoitustaululla.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän
esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä
siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka
kannattavat Jyrki Koivikon esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja
suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 jaa-ääntä (Jarno Strengell, Jenni Tissari, Minna
Pöntinen, Markku Aholainen) ja 7 ei-ääntä (Jyrki Koivikko, Liisa Ahonen, Juha Vuori,
Armi Salo-Oksa, Kirsi Olkkonen, Pekka Pöyry, Petri Pekonen). Puheenjohtaja totesi,
että Jyrki Koivikon esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.
Merkitään, että Markku Aholainen ja Jarno Strengell jättivät eriävän mielipiteen.
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Merkitään, että henkilöstöjohtaja Titta Saksa ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui
kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 17.12.2018, § 468
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 3.12.2018 § 445, että henkilöstöjohtajan virka
julistetaan haettavaksi 10.12.2018 lukien siten, että hakuaika päättyy 21.12.2018 klo
15.00 ja hakuilmoitus julkaistaan vain kaupungin virallisella ilmoitustaululla.
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n mukaan virkasuhteeseen ottaminen
edellyttää julkista hakumenettelyä. Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä,
kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 108 §:ssä säädetyllä tavalla. (10.4.2015/419).
Koska kaupunginhallituksen päätös sisältää vain 12 arkipäivää, viran
hakuilmoituksessa hakuaika on laitettu päättymään torstaina 27.12.2018 klo 15.00.
Hakuilmoitus on ilmoitus on julkaistu kuntalain 108 §:ssä säädetyllä tavalla kaupungin
verkkosivuilla.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus toteaa, että henkilöstöjohtajan viran hakuaika on 10.12.2018 -
27.12.2018 klo 15.00 välinen aika.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Jarno Strengell esitti Soilen Kuitusen
kannattamana, että henkilöstöjohtajan viran haku tulee olla avoin, kaupungin
normaalien käytäntöjen mukainen ja kaikille hakijoille tasapuolinen, joten 3.12.2018
kaupunginhallituksen kokouksen pohjaesityksen mukaisesti, kaupunginhallitus
päättää jatkaa henkilöstöjohtajan viran hakuaikaa 4.1.2019 klo 15.00 asti.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän
esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä
siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka
kannattavat Jarno Strengellin esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja
suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 jaa ääntä (Armi Salo-Oksa, Petri Pekonen, Juha
Vuori, Pekka Pöyry, Jyrki Koivikko, Liisa Ahonen, Kirsi Olkkonen) ja 4 ei ääntä (Soile
Kuitunen, Jarno Strengell, Markku Aholainen, Minna Pöntinen).
Esittelijä täydensi esitystään siten, että kaupunginhallitus nimeää henkilöstöjohtajan
haastatteluryhmän valmistelemaan vaalin suorittamista sekä oikeuttaa ryhmän
nimeämään haastatteluun kutsuttavat henkilöt ja arvioimaan henkilöarvioinnin
tarpeellisuutta.

Mikkeli
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
17.12.2018

29/2018

24 (48)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti ja kaupunginhallitus nimesi
haastatteluryhmään kaupunginhallituksen puheenjohtajat, kaupunginjohtajan ja
hallintojohtajan.
Tiedoksi
Henkilöstöpalvelut
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§ 469
HR-päällikön määrääminen vt. henkilöstöjohtajaksi 17.12.2018 lukien
MliDno-2018-2488
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Titta Saksa on irtisanoutunut henkilöstöjohtajan virasta 16.12.2018 alkaen. HR-
päällikkö Sari Häkkinen on antanut suostumuksensa vt. henkilöstöjohtajan virkaan
alkaen 17.12.2018 siihen saakka kunnes valittu henkilöstöjohtaja aloittaa virassa.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää määrätä vt. henkilöstöjohtajan virkaan (vakanssi nro 6505)
suostumuksellaan HR-päällikkö Sari Häkkisen alkaen 17.12.2018 siihen saakka kunnes
valittu henkilöstöjohtaja aloittaa virassa. Virkasuhteessa noudatetaan KVTES:siä.
Hinnoittelukohta on 99TAE010 ja työaika on toimistotyöaika 36,25 tuntia/viikko.
Tehtäväkohtainen palkka on 5947,46 euroa/kk. Lisäksi hänelle maksetaan puhelinetu
20 euroa/kk.
Palkkaus tehtävän osalta maksetaan kustannuspaikalta 140214141, henkilöstöpalvelut
Samalla Sari Häkkinen vapautetaan vastaavaksi ajaksi hänen HR-päällikön vakanssilta
(vakanssi nro 9328).
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Sari Häkkinen, henkilöstöpalvelut, talouspalvelut, Kunnan Taitoa Oy
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§ 470
Kaupunginhallituksen lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle - Otavan Opiston
johtokunnan puheenjohtajiston erottamista koskevasta päätöksestä tehty valitus
MliDno-2018-1684
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Savolainen
jukka.savolainen@mikkeli.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Liite Kh Lausunto Jere Liikasen valitukseen
2 Liite KH - Lausuntopyyntö kunnallisvalitukseen - Jere Liikanen/Itä-Suomen hallintooikeus
Jere Liikanen on jättänyt valituksen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Otavan Opiston
johtokunnan puheenjohtajiston erottamista koskevasta kaupunginvaltuuston
päätöksestä 8.10.2018, § 112.
Valtuuston päätös löytyy osoitteesta https://mikkeli.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet
/Kaupunginvaltuusto/Kokous_8102018/Tilapaisen_valiokunnan_selvitys_Otavan_O
(14546)
Vastineluonnos on pykälän liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa päätöksen liitteenä olevan lausunnon Itä-Suomen
hallinto-oikeudelle asiassa 0261/18/2299.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 471
Kaupunginhallituksen vastine Itä-Suomen hallinto-oikeudelle valitukseen Essoten
päätöksestä ostaa Etelä-Savon Työterveys Oy:n osakkeita
MliDno-2018-2408
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Savolainen, Ari Liikanen
jukka.savolainen@mikkeli.fi, ari.liikanen@mikkeli.fi
kaupunginlakimies, hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Vastine Itä-Suomen hallinto-oikeudelle - Etelä-Savon työterveys Oy
Essoten päätöksestä ostaa Etelä-Savon Työterveys Oy:n osakkeita valitettiin Itä-
Suomen hallinto-oikeuteen. Itä-Suomen hallinto-oikeus on varannut Mikkelin
kaupungille osakkeiden myyjänä mahdollisuuden antaa oma vastineensa asiassa.
Vastineluonnos on päätöksen liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhalllitus päättää antaa liitteenä olevan vastineen Itä-Suomen hallinto-
oikeudelle asiassa 01747/17/2299.
Päätös
Hyväksyttiin.

Mikkeli
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
17.12.2018

29/2018

28 (48)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupunkiympäristölautakunta, § 129,20.11.2018
Kaupunginhallitus, § 472, 17.12.2018
§ 472
Luonterin rantayleiskaavan muutos / Kaarnalahti (tila Kotakallio ja osa tilasta Kärenniemi)
MliDno-2018-1654
Kaupunkiympäristölautakunta, 20.11.2018, § 129
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Ahonen
Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 11. päivänä syyskuuta 2018 päivätyn
rantayleiskaavan muutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.
Kaavamuutoksen on laatinut Insinööritoimisto Alpo Leinonen Oy maaomistajan
aloitteesta.
Kaava-alue sijaitsee Mikkelin Anttolan taajamasta noin 10 km itään Saimaan vesistöön
kuuluvan Luonterin Hietaveden Kaarnalahden ranta-alueella ja käsittää tilan Kotakallio
491-487-3-177 sekä osan tilasta Kärenniemi 491-487-3-170.
Kaavamuutoksen tavoitteena on siirtää yksi RA -rakennuspaikka kokonaan tilalle
Kotakallio 491-487-3-177 ja muuttaa sen aikaisempi alue maa- ja
metsätalousvaltaiseksi (M-1) alueeksi. Voimassa olevassa yleiskaavassa RA -
rakennuspaikka on alavaa ja soistunutta ja sen vuoksi rakentamiseen kelvoton.
Samalla on tarkoitus turvata alueen luonto-, maisema- ja virkistysarvojen säilyminen.
Mitoitus alueella ei muutu, koska muutoksella siirretään ja korvataan viereinen
rakennuspaikka. Rakennuspaikkojen määrä pysyy samana myös muutoksessa.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 18.7. -
22.8.2018.
Kaavaluonnoksen kuulemisvaiheessa (MRL 62 ja 63§) jätetty palaute on otettu
huomioon kaavaehdotusta laadittaessa. Kaavaluonnoksesta ei jätetty huomautuksia.
Lausunnot saatiin Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Etelä-
Savon maakuntaliitolta.
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnon perusteella on
otettu huomioon rakennuspaikan takaosan kallioalue, joka säilytetään
luonnontilaisena ja rajaa rakentamisen sen ja rannan väliselle tasaiselle ja loivalle
ranta-alueelle.
Ehdotus
Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy
alustavasti Luonterin rantayleiskaavan muutosehdotuksen (Kaarnalahti) koskien tilaa
Kotalahti 491-487-3-177 ja osaa tilasta Kärenniemi 491-487-3-170, asettaa sen
julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun
ympäristöpalveluilta, Anttolan aluejohtokunnalta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta,
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Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Etelä-Savon
maakuntaliitolta.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 17.12.2018, § 472
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Ahonen
Liitteet

1 Liite Kh 17.12.2018 Kotakallio, kaavaehdotus
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Luonterin rantayleiskaavan
muutosehdotuksen (Kaarnalahti) koskien tilaa Kotalahti 491-487-3-177 ja osaa tilasta
Kärenniemi 491-487-3-170, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot
rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Anttolan
aluejohtokunnalta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselta ja Etelä-Savon maakuntaliitolta.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.
Tiedoksi
Kaupunkisuunnittelupalvelut/Jari Ahonen, Kirsi Avelin
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Kaupunkiympäristölautakunta, § 131,20.11.2018
Kaupunginhallitus, § 473, 17.12.2018
§ 473
Mikkelin kaupungin 5. kaupunginosa (Nuijamies) / Nuijamiehen asuinalue osa II
MliDno-2017-744
Kaupunkiympäristölautakunta, 20.11.2018, § 131
Valmistelijat / lisätiedot:
Kalle Räinä
Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 20. päivänä marraskuuta 2018
päivätyn asemakaavanmuutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan
käsiteltäväksi.
Asemakaavan muutos koskee Mikkelin kaupungin 5. kaupunginosan, Nuijamiehen,
asuntoalueen osaa, kortteleita 1-8, 25 ja 31 sekä katu-, virkistys- ja puistoalueita.
Kaava-alue sijaitsee vajaan puolen kilometrin etäisyydellä hallitustorilta lounaaseen,
Kasarminkadun, Päiviönkadun, Vanhan kasarmin ja Linnanmäen rajaamalla alueella.
Asemakaavan muutos on tarpeen alueen kaavan ajanmukaistamiseksi. Suunnittelun
tavoitteena on alueen rakenteen ja hyvien ominaispiirteiden säilyttäminen ja
korostaminen, rakentamisen tehostaminen sekä liikenneverkon jäsentely.
Kaavoituksen vireille tulosta ilmoitettiin 23.3.2017.
Kaava-alueen edullinen ja miellyttävä sijainti kaupunkirakenteen, liikenneverkon ja
palvelujen suhteen puoltaa maankäytön tehostamista. Perusinvestoinnit ja
elinkaarikustannukset muodostuvat kokonaisuutena edullisemmiksi olemassa olevaa
rakennetta täydentävällä alueella kuin kaupungin reunoilla.
Rakennusten uusimispainetta vanhoilla korttelialueilla pyritään vähentämään

lisärakennusoikeuden sijoituksella korttelien keskiosiin yli 900 k-m2:n kokoisilla
tonteilla. Katutilan säilymistä tuetaan myös kaavamääräyksellä, jolla osoitetaan
rakennusalan raja, jota rakennuksen tulee sivuta. Lisäksi annetaan kaavamääräys
maisemallisista ja kaupunkikuvallisista arvoista.
Kaavalla on kaupunkiympäristöä säilyttävät, tiivistävät ja elävöittävät vaikutukset.
Kulttuuriympäristökohteet suojellaan asemakaavamerkinnöillä.
Tehokkaampaa rakentamista esitetään vilkkaiden pääväylien ja radan varrelle sekä
kaupunkikuvallisesti sopiville paikoille.
Vanhan palolaitoksen kiinteistö on tarkoitus muuttaa asuinkerrostalojen

korttelialueeksi tehokkuudella e=1,1 (2500 k-m2) ja kerroskorkeudeksi osoitetaan V.
Uusien asuntojen määräksi arvioidaan 100…160 kpl. Luku on riippuvainen
rakennushankkeista ja maanomistajien tavoitteesta kehittää kiinteistöjään.
Uuden kaavan mukaan kokonaisrakennusoikeus kasvaa 26 282 k-m² lukuun 34 813 k-
m². Asuinrakennusoikeus voidaan vielä jakaa pienempiin yksiköihin eli AK, AL, AO-1 ja
A-1 kortteleihin.
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Asemakaavan muutos edellyttää maankäyttösopimusten laatimista.
Liikennesuunnittelussa pyritään kevyenliikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden
parantamiseen. Muutokset tullaan toteuttamaan nykyisillä katualueilla.
Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 23.3. - 24.4.2017, ja siitä
saatiin 8 lausuntoa ja 4 mielipidettä. Kaavasta järjestettiin avoin yleisötilaisuus
11.4.2017.
Liikennevirasto otti lausunnossaan esille raideliikenteen vaikutusten selvittämisen
alueelle (melu- ja tärinä).
Etelä-Savon elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus otti lausunnossaan esille tarpeesta
laatia alueelle liito-oravaselvitys ja kulttuuriympäristöselvitys.
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus liikenne ja infrastruktuuri esitti,
että kaavamuutoksen suunnittelualueeseen sisällytetään myös Kasarmikatu ja
Nuijamiehenkadun itäpää ja tarkastellaan kaavamuutoksessa näiden katuosuuksien
kevyen liikenteen olosuhteiden parantaminen.
Etelä-Savon pelastuslaitoksella ei ollut huomauttamista asemakaavan muutoksen
osalta.
Teliasonera oy:llä ei ollut huomauttamista asemakaavan muutoksen osalta.
Savonlinnan maakuntamuseo totesi, ettei sillä ollut arkeologisen kulttuuriperinnön
osalta huomauttamista.
Mikkelin seudun ympäristöpalvelut otti lausunnossaan esille tarpeesta laatia
hulevesisuunnitelma ja meluselvitys.
Mikkeli seura ry totesi lausunnossaan kiinnittämään enemmän huomioita
kulttuuriperinnön ja ympäristön vaalimiseen. Muutosten tulee olla maltillisia ja uuden
rakentamisen ottaa huomioon kaupunkirakenteelle ominainen pienimuotoisuus ja
vehreys.
********* totesi mielipiteenään mahdollisuutta toteuttaa pienkerrostalo
omistamalleen tontille (Annikinkatu 16).
********* esitti mielipiteenään rakennusoikeuden ja kerroskorkeuksien nostamista
osoitteessa Nuijamiestenkatu 4.
*********esitti mielipiteenään rakennusoikeuden nostamista ja naapurin puolelta
tulevien hulevesien johtamista niin, että ne eivät valu tontille osoitteessa Brahenkatu
26.
Yhteenveto lausunnoista vastineineen ovat kaavaselostuksen liitteenä 5.
Ehdotus
Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Kaupunkiympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy
alustavasti 5. kaupunginosan (Nuijamies) kortteleita 1-8, 25 ja 31 sekä katualueita
koskevan asemakaavan muutosehdotuksen, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä
pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon
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pelastuslaitos, asukasyhdistykset, Etelä-Savon Energia Oy, Etelä-Savon elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus,
Museovirasto, teleoperaattorit, Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikkelin seudun
ympäristöpalvelut, Liikennevirasto, Infra-aluepalvelut sekä rakennusvalvonta- ja
jätehuoltopalvelut.
Asemakaavan muutos edellyttää maankäyttösopimusten laatimista.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 17.12.2018, § 473
Valmistelija / lisätiedot:
Kalle Räinä
Liitteet

1 Liite Kh 17.12.2018 Nuijamiehen asuinalue osa 2, kaavaehdotus
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti 5. kaupunginosan (Nuijamies) kortteleita 1-8,
25 ja 31 sekä katualueita koskevan asemakaavan muutosehdotuksen, asettaa sen
julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta:
Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, asukasyhdistykset, Etelä-Savon Energia
Oy, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus, Museovirasto, teleoperaattorit, Etelä-Savon
maakuntaliitto, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Liikennevirasto, Infra-aluepalvelut
sekä rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut.
Asemakaavan muutos edellyttää maankäyttösopimusten laatimista.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.
Tiedoksi
Kaupunkisuunnittelupalvelut/Kalle Räinä, Kirsi Avelin
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Kaupunkiympäristölautakunta, § 132,20.11.2018
Kaupunginhallitus, § 474, 17.12.2018
§ 474
Mikkelin kaupungin 3. kaupunginosa (Kalevankangas) / Vuorikatu 19-23
MliDno-2017-1796
Kaupunkiympäristölautakunta, 20.11.2018, § 132
Valmistelijat / lisätiedot:
Kalle Räinä
Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 20. päivänä marraskuuta 2018
päivätyn asemakaavanmuutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan
käsiteltäväksi.
Kaavamuutos koskee 3. kaupunginosan (Kalevankangas) kortteleita 9 ja 33 sekä
katualueita.
Kaupungin tarkoituksena on muuttaa maankäyttöä kortteleissa 9 ja 33 siten, että
Sähkölaitoksen vanhat osat ja korttelissa sijaitseva vanha puurakennus suojellaan.
Alueen käyttötarkoitus muutetaan pääsääntöisesti asumiseen ja uusia
asuinkerrostaloja osoitetaan korttelin alueelle kuusi kappaletta. Pysäköinti sijoitetaan
tonteille tai erilliselle pysäköintiin varatulle korttelialueelle. Korttelin 33 käyttötarkoitus
muutetaan pysäköinnistä katualueeksi.
Kaava-alueen rakennusoikeuden määrä lisääntyy n. 4 180 k-m²
kokonaisrakennusoikeuden ollessa 11 180 k-m², jolloin tehokkuusluvuksi muodostuu
e=0,80. Kuuden kerrostalon yhteenlaskettu rakennusoikeus on 8 500 k-m².
Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 30.8. - 29.9.2017, ja siitä
saatiin kolme lausuntoa. Kaavasta järjestettiin avoin yleisötilaisuus 26.9.2017, jossa
jätettiin viisi kirjallista mielipidettä.
Etelä-Savon Energia Oy totesi lausunnossaan tarvitsevansa tilaa kytkinlaitokselle sekä
jakelumuuntamolle joko olemassa olevasta päärakennuksesta tai paikalle
rakennettavasta rakennuksesta.
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lausui
asuinkerrostalorakentamisen olevan perusteltua sähkölaitoksen korttelinalueelle.
Rakennushistoriallisten arvojen osalta rakennushistoriallisen selvityksen todettiin
antavan riittävästi informaatiota kaavamuutoksen pohjaksi. Haitta-aineiden osata
alueen maaperää edellytettiin selvittämään aiempaan laajemmin ja tarvittaessa
kunnostamaan tulevalle maankäytölle sopivaksi.
Kaavatilaisuudessa 26.9.2017 jätettiin mielipiteitä, jossa toivottiin alueelle Mikkelin
lukiota palvelevaa liikuntatilaa ja pysäköintialueen säilyttämistä Mikkelin lukiota
varten. Rakentamisen ei toivottu olevan liian massiivista.
Yhteenveto lausunnoista vastineineen ovat kaavaselostuksen liitteenä 5.
Ehdotus
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Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Kaupunkiympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy
alustavasti 3. kaupunginosan (Kalevankangas) kortteleita 9 ja 33 sekä katualueita
koskevan asemakaavan muutosehdotuksen, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä
pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon
pelastuslaitos, asukasyhdistykset, Etelä-Savon Energia Oy, Etelä-Savon elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus, Museovirasto, teleoperaattorit, Mikkelin seudun
ympäristöpalvelut, Infra-aluepalvelut sekä rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 17.12.2018, § 474
Valmistelija / lisätiedot:
Kalle Räinä
Liitteet

1 Liite Kh 17.12.2018 Vuorikatu 19-23 ESE, kaavaehdotus
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti 3. kaupunginosan (Kalevankangas) kortteleita
9 ja 33 sekä katualueita koskevan asemakaavan muutosehdotuksen, asettaa sen
julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta:
Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, asukasyhdistykset, Etelä-Savon Energia
Oy, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Museovirasto,
teleoperaattorit, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Infra-aluepalvelut sekä
rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.
Tiedoksi
Kaupunkisuunnittelupalvelut/Kalle Räinä, Kirsi Avelin
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Kaupunkiympäristölautakunta, § 133,20.11.2018
Kaupunginhallitus, § 475, 17.12.2018
§ 475
Mikkelin kaupungin 28. kaupunginosan (Visulahti) koskeva asemakaavaehdotus /
Visulahden Kapakanojan alue
MliDno-2017-695
Kaupunkiympäristölautakunta, 20.11.2018, § 133
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Ahonen
Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 20. päivänä marraskuuta 2018
päivätyn asemakaavaehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.
Asemakaavoitettava alue sijoittuu Visulahteen, olevan VT 5:n pohjoispuolelle
Kapakanojan laaksoon, Huusharjun ja Purolaakson asuntoalueiden välimaastoon.
Kaavahanke tuli vireille 20.5.2013 jolloin osallisille lähetettiin osallistumis- ja
arviointisuunnitelma. Kaavan työnimenä oli alkujaan ”Huusharjun pohjoisosa ja
Kapakanojan alue”.
Kaava eteni teknisen lautakunnan (2.9.2014 § 115) kautta kaupunginhallitukseen, joka
15.9.2014 § 334 palautti kaavan uudelleen valmisteluun.
Kaavan uudelleen valmisteluun palautuksen syynä oli kaava-alueen kunnallisteknisten
toteutuksien selvittäminen. Myös maaneuvottelut Huusharjun maanomistajien kanssa
olivat kesken.
Kaava-alueen rajausta on tarkistettu mm. kunnallisteknisen toteutuksen kannalta
sellaiseksi, että se on mahdollista toteuttaa vaiheittain.
Kaavan uudelleen valmistelussa asemakaava rajattiin koskemaan 26.2.2009 Mikkelin
kaupungin ja yksityisen maanomistajan välillä tehtyä maakauppaa. Kaupunki osti tilat
Unelma 491-410-1-15 ja Purola 491-410-1-69. Kaupan yhteydessä myyjä pidätti tilasta
Unelma 491-410-1-15 noin 2,1 ha:n suuruisen määräalan, jolle kaupunki sitoutui
kaavoittamaan yksityisen omistukseen jäävät omakotitalotontit.
Uusia pientalotontteja tulee kaikkiaan 21 kappaletta, joista kaupungille tulee 4 tonttia
ja yksityiselle haltuun jääviä tontteja on osoitettu 17 kappaletta. Lisäksi kaavassa
varataan lähivirkistysalue, johon on varattu laaja hulevesien ekologiselle
puhdistamiselle tarkoitettu alue. Kaavassa on osoitettu ve-merkinnällä pinta- ja
hulevesien puhdistamiselle paikkoja, joita ei ole tarkoitus liiallisesti rakentaa, vaan
luoda niistä pikemminkin luonnonmukaisia tulvaniittyjä. Lähivirkistysalue jatkuu
pohjoiseen päin Kapakanojan laaksoa pitkin turvaten alueella olevan liito-oravareviirin
ja liito-oravan kulkureitit.
Asemakaavaehdotus liitteineen on luettavissa ohessa.
Ehdotus
Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja
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Kaupunkiympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy
alustavasti 28. kaupunginosaa (Visulahti) tilaa Purola 491-410-1-69 ja osaa tilasta
Unelma 491-410-1-15 (Kapakanoja) koskevan asemakaavaehdotuksen, asettaa sen
julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta,
kaupunkiympäristön elinkaaripalveluilta, Mikkelin Seudun Ympäristöpalveluilta, Etelä-
Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Etelä-Savon maakuntaliitolta,
Museovirastolta, Savonlinnan maakuntamuseolta ja Mikkelin Vesilaitokselta.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että Jaana Strandman ja Marja Kauppi poistuivat kokouksesta tämän
pykälän käsittelyn aikana ja kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen ja johtava
rakennustarkastaja Sari Valjakka tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Kaupunginhallitus, 17.12.2018, § 475
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Ahonen
Liitteet

1 Liite Kh 17.12.2018 Visulahti Kapakanoja ja Huusharju, kaavaehdotus
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti 28. kaupunginosaa (Visulahti) tilaa Purola 491-
410-1-69 ja osaa tilasta Unelma 491-410-1-15 (Kapakanoja) koskevan
asemakaavaehdotuksen, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä lausunnot
rakennusvalvonnalta, kaupunkiympäristön elinkaaripalveluilta, Mikkelin seudun
ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Etelä-
Savon maakuntaliitolta, Museovirastolta, Savonlinnan maakuntamuseolta ja Mikkelin
Vesilaitokselta.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.
Tiedoksi
Kaupunkisuunnittelupalvelut/Jari Ahonen, Kirsi Avelin
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Kaupunkiympäristölautakunta, § 47,26.04.2018
Kaupunkiympäristölautakunta, § 147,11.12.2018
Kaupunginhallitus, § 476, 17.12.2018
§ 476
Asemakaavan muutos 4. kaupunginosan (Kaukola) korttelissa 28 ja katualueilla /
Runeberginaukio
MliDno-2017-2426
Kaupunkiympäristölautakunta, 26.04.2018, § 47
Valmistelijat / lisätiedot:
Ilkka Tarkkanen
ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi
kaavoituspäällikkö
Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 26. päivänä huhtikuuta 2018
päivätyn asemakaavanmuutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan
käsiteltäväksi.
Kaupungin tarkoituksena on muuttaa maankäyttöä korttelissa 28 siten, että
Urheilutalo ja sen viereinen puurakennus puretaan ja asuinrakentamisen sekä
virkistys- ja oleskelualueiden määrää lisätään ja pysäköinti sijoitetaan maan alle.
Päämajakujan katuosuus muutetaan osaksi korttelialuetta. Muutosten seurauksena
kortteliin voidaan rakentaa kaksi uutta kerrostaloa, pysäköintialueet vapautuvat
muuhun käyttöön ja lukion piha-aluetta voidaan laajentaa.
Kaava-alueen rakennusoikeuden määrä lisääntyy n. 2 250 k-m²
kokonaisrakennusoikeuden ollessa 16 500 k-m², jolloin tehokkuusluvuksi muodostuu
e=1,50. Kahden kerrostalon yhteenlaskettu rakennusoikeus on 4 400 k-m². Alueella
sijaitsevan urheilutalon arvioitu purkukustannus on noin 250 000 euroa ja arvioidut
tontinmyyntitulot ovat noin 1 000 000 euroa.
Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 27.11–22.12.2017, ja siitä
saatiin kolme lausuntoa.
Etelä-Savon pelastuslaitoksella ei ollut huomauttamista kaavasta. Telia Oy toi tiedoksi
alueella kulkevat kaapelit ja Etelä-Savon Energia ESE:n lausunnon perusteella kaavaan
merkittiin muuntamon rakentamisen mahdollisuus korttelialueelle.
Yhteenveto lausunnoista vastineineen ovat kaavaselostuksen liitteenä 5.
Ehdotus
Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy
alustavasti 4. kaupunginosan (Kaukola) korttelin 28 osaa sekä katualueita koskeva
asemakaavan muutosehdotuksen, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä
viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon
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pelastuslaitos, asukasyhdistykset, Etelä-Savon Energia Oy, teleoperaattorit, Mikkelin
seudun ympäristöpalvelut, infra-aluepalvelut sekä rakennusvalvonta- ja
jätehuoltopalvelut.
Päätös
Keskustelun aikana Jaana Strandman esitti, että asia palautetaan uudelleen
valmisteltavaksi niin, että samalla selvitetään lukion liikuntatilojen kehittäminen ja
kuntalaisten kuuleminen. Marita Hokkanen kannatti Strandmanin esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty esittelijän päätösehdotuksesta
poikkeava esitys, jota oli kannatettu, joten asiasta oli äänestettävä. Äänestys
suoritetaan kättennostoäänestyksenä. Esittelijän päätösehdotusta kannattavat
äänestävät jaa ja Strandmanin vastaesitystä kannattavat ei. Lautakunta hyväksyi
yksimielisesti esityksen kättennostolla tapahtuvasta äänestyksestä.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 12 ei-ääntä eikä yhtään jaa-ääntä.
Puheenjohtaja totesi Jaana Strandmanin esityksen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

Kaupunkiympäristölautakunta, 11.12.2018, § 147
Valmistelijat / lisätiedot:
Ilkka Tarkkanen
ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi
kaavoituspäällikkö
Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 11. päivänä joulukuuta 2018
päivätyn asemakaavanmuutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan
käsiteltäväksi.
Liikuntapalvelut on selvittänyt keskusta-alueen sisä- ja ulkoliikuntamahdollisuuksia ja
miten tulevat investoinnit vaikuttavat kokonaiskuvaan. Muutosten seurauksena
keskustan liikuntaharrastusmahdollisuudet paranevat ja monipuolistuvat niin
liikuntapaikkojen kuin ajanmukaisten tilojen osalta.
Mikkelin lukion opettajakunnan kanssa on järjestetty kuulemis- ja keskustelutilaisuus
13.9.2018.
Liitteenä on asemakaavan muutos selostuksineen sekä selvitys keskusta-alueen
liikuntapaikkatilanteesta.
Ehdotus
Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Kaupunkiympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy
alustavasti 4. kaupunginosan (Kaukola) korttelin 28 osaa sekä katualueita koskeva
asemakaavan muutosehdotuksen, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä
viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon
pelastuslaitos, asukasyhdistykset, Etelä-Savon Energia Oy, teleoperaattorit, Mikkelin
seudun ympäristöpalvelut, Infra-aluepalvelut ja rakennusvalvonta- ja
jätehuoltopalvelut yksiköiltä.
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Päätös
Keskustelun aikana Marita Hokkanen esitti, että asia palautetaan uudelleen
valmisteltavaksi niin, että realistisesti huomioidaan lukion sisäliikuntatilojen tarve ja
kokoontumistilojen tarve ja pyydetään asiasta kasvatus- ja opetuslautakunnan
lausunto.
Jaana Strandman kannatti Hokkasen esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty esittelijän päätösehdotuksesta
poikkeava esitys, jota oli kannatettu, joten asiasta oli äänestettävä. Äänestys
suoritetaan kättennostoäänestyksenä. Esittelijän päätösehdotusta kannattavat
äänestävät jaa ja Marita Hokkasen vastaesitystä kannattavat ei. Lautakunta hyväksyi
yksimielisesti esityksen kättennostolla tapahtuvasta äänestyksestä.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 jaa ääntä (Paavo Puhakka, Keijo Siitari, Jaakko
Väänänen, Marja Kauppi ja Mali Soininen) ja 8 ei ääntä (Marita Hokkanen,
Jaana Strandman, Veli Liikanen, Vesa Himanen, Markku Himanen, Hannu Tullinen,
Jaana Vartiainen ja Pekka Heikkilä).
Puheenjohtaja totesi Marita Hokkasen esityksen tulleen hyväksytyksi.

Kaupunginhallitus, 17.12.2018, § 476
Liitteet

1 Liite Kh Runeberginaukio 1 asemakaava
2 Liite Kh Liikuntapaikkatilanne keskusta 2018
3 Liite Kh Kuntalaisaloite Mikkelin lukio tarvitsee oman liikuntasalin
Kaupunginjohtaja on päättänyt käyttää otto-oikeutta 13.12.2018 tarkastetusta
kaupunkiympäristölautakunnan päätöksestä.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti 4. kaupunginosan (Kaukola) korttelin 28 osaa
sekä katualueita koskeva asemakaavan muutosehdotuksen, asettaa sen julkisesti
nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Mikkelin
Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, asukasyhdistykset, Etelä-Savon Energia Oy,
teleoperaattorit, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Infra-aluepalvelut ja
rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut yksiköiltä.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.
Tiedoksi
Kaupunkisuunnittelupalvelut/ Ilkka Tarkkanen, Kirsi Avelin
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§ 477
Eron myöntäminen Niina Koposelle Haukivuoren aluejohtokunnan jäsenyydestä ja
varapuheenjohtajan tehtävästä sekä uuden jäsenen valitseminen ja varapuheenjohtajan
nimeäminen
MliDno-2017-1225
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Niina Koponen anoo eroa Haukivuoren aluejohtokunnan varapuheenjohtajuudesta
henkilökohtaisten syiden vuoksi.
Haukivuoren aluejohtokunnan kokoonpano toimikaudella 2017-2021 on seuraava:
Varsinaiset jäsenet:
1. Laukkanen Leo, kauppaneuvos, pj
2. Saloviin Minna, FM
3. Pöyhönen Mikko, kirvesmies
4. Koponen Niina, tradenomi, vpj
5. Naumanen Eveliina, diplomi-insinööri
6. Moilanen Pekka, kirvesmies
7. Kantanen Seppo, paikallisvalvoja
Henkilökohtaiset varajäsenet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valli Matti, hallituksen puheenjohtaja
Juutila Minna, maaseutuyrittäjä
Kohvakka Asko, eversti evp
Patja Terhi, automaatioinsinööri
Berndt Rauni, lääkäri
Manninen Veli, metsäesimies
Pentikäinen Petri, asemapäällikkö

Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Niina Koposelle
hänen pyytämänsä eron Haukivuoren aluejohtokunnan varapuheenjohtajan
tehtävästä ja valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se nimeää Haukivuoren
aluejohtokunnalle uuden varapuheenjohtajan.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 478
Eron myöntäminen Niina Koposelle hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan
varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen
MliDno-2017-1223
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Niina Koponen anoo eroa hyvinvinnin ja osallisuuden lautakunnan varajäsenyydestä
henkilökohtaisten syiden vuoksi.
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan kokoonpano toimikaudella 2017-2021 on
seuraava:
Varsinaiset jäsenet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Sihvonen Juhani, upseeri, majuri
Toivonen Hannu, eversti evp.
Juhola Jatta, suunnittelija, YTM, PJ
Hämäläinen Reijo, mielenterveyshoitaja
Nieminen Aleksi, opiskelija
Lipsanen Heino, aluejohtaja, liikuntaneuvos
Sihvonen Jari, aluepäällikkö
Hämäläinen Laura, opiskelija
Pulliainen Liisa, fysioterapeutti
Haukijärvi Erja, diplomi-insinööri
Jussi-Pekka Nina, lastentarhanopettaja, VPJ

Henkilökohtaiset varajäsenet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nykänen Roope, yrittäjä
Leinonen Lotta, opiskelija
Kärkkäinen Inka, tarjoilija, matkailuvirkailija
Pylvänäinen jaakko, ravintolatyöntekijä
Hokkanen Johanna, metsäkoneenkuljettaja
Koponen Niina, henkilöstöasiantuntija, tradenomi (YAMK)
Hasanen Satu, elämäntaidon valmentaja
Jalkanen Jari, kasvatustieteen maisteri, rehtori
Pakarinen Antti, DI, ohjelmistosuunnittelija
Malinen Tuomo, yrittäjä, opiskelija
Damstén Iris, yhteisöpedagogi

Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Niina
Koposelle hänen pyytämänsä eron hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan
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varajäsenyydestä ja valitsee uuden varajäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 479
Eron myöntäminen Niina Koposelle Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden ky:n
valtuuston jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen
MliDno-2017-1300
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän valtuuston jäsen Niina
Koponen anoo eroa luottamustoimesta henkilökohtaisten syiden vuoksi.
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän valtuustoon nimetyt
toimikaudella 2017-2021 ovat seuraavat:
Varsinaiset jäsenet:
1. Sirkka Härkönen, lähihoitaja, eläkeläinen
2. Tapani Korhonen, kiinteistönhoitaja, eläkeläinen
3. Niina Koponen, henkilöstöasiantuntija, tradenomi yamk
4. Risto Rouhiainen, kauppatieteiden maisteri
5. Eero Aho, palomestari, insinööri
6. Eija Peura, opettaja, TM
7. Tiia Rautio, SOTE-palveluasiantuntija
8. Raimo Heinänen, yrittäjä
Henkilökohtaiset varajäsenet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ulla Leskinen, myyjä
Hannu Tullinen, parkettimallienvalmistaja
Outi Kauria, varatuomari, mökkiyrittäjä
Heino Lipsanen, aluejohtaja, liikuntaneuvos
Juha Vuori, eläkeläinen, vanhempi konstaapeli
Elina Hölttä, YTM, KTM, yrittäjä
Riitta Lappi
Anne Korhola, myyjä

Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Niina
Koposelle hänen pyytämänsä eron Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden
kuntayhtymän valtuuston jäsenyydestä ja valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 480
Eron myöntäminen Maija-Liisa Paanaselle Anttolan aluejohtokunnan jäsenyydestä ja
puheenjohtajan tehtävästä sekä uuden jäsenen valitseminen ja puheenjohtajan
nimeäminen
MliDno-2017-1224
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Maija-Liisa paananen anoo 10.12.2018 saapuneella kirjeellään eroa Anttolan
aluejohtokunnan jäsenyydestä 1.1.2019 alkaen henkilökohtaisiin syihin vedoten.
Anttolan aluejohtokunnan kokoonpano toimikaudella 2017-2021 on seuraava:
Varsinaiset jäsenet:
1. Kauppi Sirpa
2. Kiljunen Matti, vpj
3. Korhonen Jaakko
4. Leinonen Lotta
5. Paananen Maija-Liisa, pj
6. Parkkinen Timo
7. Salonranta Suvi
Henkilökohtaiset varajäsenet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Romo Eeva
Himanen Aija
Hämäläinen Reijo
Noponen Petri
Korhonen Tapani
Hyyryläinen Minna
Noponen Katriina

Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Maija-Liisa
Paanaselle hänen pyytämänsä eron Anttolan aluejohtokunnan jäsenyydestä ja
puheenjohtajan tehtävästä sekä valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se nimeää
Anttolan aluejohtokunnalle uuden puheenjohtajan.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 481
Kaupunginjohtajan lomat, lomavuosi 2018
MliDno-2017-1321
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Hyyryläinen
Kaupunginjohtaja Timo Halosen vuosilomaoikeus lomanmääräytymisvuodelta
1.4.2017-31.3.2018 on 38 päivää. Kaupunginhallituksen päätöksellä 11.6.2018 § 259
vuosilomasta on aiemmin vahvistettu 15 päivää. Myöhemmin vahvistettavaksi jäi 23
päivää.
Kaupunginjohtaja Halonen esittää vuosilomien vahvistamista seuraavasti:
22.-28.10.2018 (pidetty 5 päivää)
31.12.2018-6.1.2019 (4 päivää)
25.2.-3.3.2019 (5 päivää)
16.-17.5.2019 (2 päivää)
Ehdotus
Esittelijä: Markku Aholainen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Kaupunginhallitus vahvistaa kaupunginjohtaja Timo Halosen vuosilomat seuraavasti:
22.-28.10.2018 (pidetty 5 päivää)
31.12.2018-6.1.2019 (4 päivää)
25.2.-3.3.2019 (5 päivää)
16.-17.5.2019 (2 päivää)
Lomavuoden 2018 vuosilomasta jää myöhemmin vahvistettavaksi 7 päivää.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui
kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Timo Halonen, Kunnan Taitoa Oy/palkanlaskenta
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§ 482
Muut asiat, kaupunginhallitus
Päätös
Kaupunginhallitus keskusteli
kaupunkirakenneselvitykseen sisältyvistä investoinneista ja niiden
suunnittelutilanteesta ja totesi, että asiaan palataan kaupunginhallituksen
suunnittelukokouksessa 7.1.2019
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Muutoksenhakukielto
§458, §459, §460, §461, §464, §470, §471, §472, §473, §474, §475, §476, §477, §478,
§479, §480, §481, §482
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.
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Oikaisuvaatimus
§462, §463, §465, §466, §467, §468, §469
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin 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
katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan 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.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

