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§ 119
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ulla Leskinen ja Jenni Tissari.
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti torstaina 13.12.2018 ja on sen jälkeen nähtävänä
kaupungin yleisessä tietoverkossa.
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§ 120
Mikkelin Ravirata Oy:n yhtiökokous 11.12.2018
MliDno-2018-971
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiia Tamlander
tiia.tamlander@mikkeli.fi
konsernitarkastaja
Mikkelin Ravirata Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 11.12.2018 klo 16.00
alkaen Mikkelin raviradan kokouskabinetissa.
Esityslistan mukaan kokouksessa päätetään mm.
Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
Hallituksen puheenjohtajan ja varsinaisten jäsenten valinnasta
Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen valitaan puheenjohtaja ja kuusi
varsinaista jäsentä. Mikkelin kaupungilla on oikeus asettaa hallituksen
jäsenistä kaksi. Kaupungin tulee ilmoittaa nämä kaksi asettamaansa
hallituksen jäsentä viimeistään yhtiökokouksessa.
Kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa valittu nimeämistoimikunta antaa
esityksensä hallituksen kokoonpanosta yhtiökokouksessa.
Nykyiset Mikkelin kaupungin asettamat hallituksen jäsenet ovat *********
(hallituksen pj) ja *********. Muut yhtiökokouksen valitsemat jäsenet ovat
*********, *********, *********, ********* ja *********.
Tilintarkastajien valinnasta
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on kaksi tilintarkastajaa ja
henkilökohtaiset varatilintarkastajat. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan
tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Mikkelin
kaupunki esittää toisen tilintarkastajan valinnan yhtiökokoukselle.
Yhtiön nykyiset tilintarkastajat ovat Mikkelin tilintarkastus Ay,
päävastuullinen tilintarkastaja ********* (yhtiökokouksen valitsema) sekä
BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana ********* (Mikkelin kaupungin
asettama).
Kuntalain mukaan kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava
kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua
tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä. Mikkelin kaupungin nykyinen
tilintarkastusyhteisö on PwC Julkistarkastus Oy, vastuunalainen
tilintarkastaja *********.
Informaatio raviradan perusparannuksesta ja sen rahoitusvaihtoehdoista.
Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt 20.6.2017 kokouksessaan Mikkelin Ravirata
Oy:n yhtiökokousedustajaksi hallintojohtajan ja varaedustajaksi kaupunginlakimiehen.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee yhtiökokousajankohdan tiedoksi.
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§ 121
Etelä-Savon kauppakamarin syyskokous 12.12.2018
MliDno-2018-1070
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiia Tamlander
tiia.tamlander@mikkeli.fi
konsernitarkastaja
Etelä-Savon kauppakamarin sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviikkona
12.12.2018 klo 10.00 alkaen GastroPub Einon Vintillä osoitteessa Hallituskatu 3,
Mikkeli.
Syyskokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:
Toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2019
Kauppakamarin puheenjohtajan ja kolmen varapuheenjohtajan valinta vuodelle
2019
Kauppakamarin hallituksen jäsenmäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten
valinta vuodelle 2019
Kauppakamarin edustajien valinta Keskuskauppakamarin valtuuskuntaan
seuraavaksi kalenterivuodeksi
Kahden tilintarkastajan ja varatilintarkastajien valinta seuraavaksi
kalenterivuodeksi. Tilintarkastajien on oltava KHT- tai HT-tilintarkastajia.
Sääntömääräisen syyskokouksen jälkeen käsitellään kauppakamarin strategiaa klo
12.00 alkaen samassa kokoustilassa.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kaupungin edustajan Etelä-Savon
kauppakamarin sääntömääräiseen syyskokouksen antaa tarvittavat ohjeet kokousta
varten.
Tiedoksi
kokousedustaja
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§ 122
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 19.12.2018
MliDno-2018-1096
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiia Tamlander
tiia.tamlander@mikkeli.fi
konsernitarkastaja
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy pitää ylimääräisen yhtiökokouksen ke
19.12.2018 klo 8.30 alkaen Kouvolassa.
Ylimääräisen yhtiökokouksen aiheena on ammattikorkeakouluyhteisöstä valittavien
hallituksen jäsenten valinnan vahvistaminen. Ammattikorkeakoululain (932/2014) 17 §:
n mukaan hallituksessa on kaksi jäsentä ammattikorkeakouluyhteisöstä. Heistä toinen
kuuluu henkilöstöön ja toinen opiskelijoihin. Nykyisten ammattikorkeakouluyhteisöstä
valittujen hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2018 lopussa.
Henkilöstöstä valittavan jäsenen valinta on suoritettu vaalilla, jossa eniten ääniä sai
*********.
Opiskelijayhteisöstä valittavan jäsenen on valinnut Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajisto. Valinta kohdistui *********.
Ammattikorkeakouluyhteisöstä valittujen jäsenten toimikausi on 1.1.2019–31.12.2020.
Yhtiön hallituksen nykyinen kokoonpano on seuraava:
*********
*********
*********
*********
*********
*********
*********
*********
Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt 20.6.2017 kokouksessaan kaupungin
edustajaksi Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokouksiin
hallintojohtajan ja varalle kaupunginlakimiehen.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee ylimääräisen yhtiökokouksen ajankohdan
tiedoksi ja antaa kokousedustajalle tarvittavat ohjeet kokousta varten.
Tiedoksi
yhtiökokousedustaja
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§ 123
Anomus Lautamiesten koulutustilaisuuksiin, Etelä-Savon Käräjäoikeuden Lautamiehet ry
MliDno-2018-2462
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Etelä-Savon Käräjäoikeuden Lautamiehet ry anoo kirjeellään 20.11.2018
koulutustukea Mikkelin kaupungin valitsemien lautamiesten osallistumisille
koulutuspäiviin. Paula Autio on osallistunut 24. – 25.3.2018 ja Tapani Varjus 15.
-16.9.2018 Suomen Maallikkotuomarit ry:n järjestämiin koulutustilaisuuksiin.
Avustusta anotaan 400 euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Konserni- ja elinvoimajaosto päättää myöntää Etelä-Savon Käräjäoikeuden
Lautamiehet ry:lle 400 euron avustuksen lautamiesten koulutuspäiville 24. - 25.3.2018
ja 15. - 16.9.2018 osallistumisesta aiheutuviin kustannuksiin. Avustus maksetaan
kaupunginhallituksen ao. menokohdalta (140214001, tili 474100).
Tiedoksi
Etelä-Savon Käräjäoikeuden Lautamiehet ry, talouspalvelut
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§ 124
Mikkelin kaupungin edustajan nimeäminen Karjala-tietokantasäätiön hallitukseen
loppukaudeksi 2018–2019
MliDno-2018-179
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiia Tamlander
tiia.tamlander@mikkeli.fi
konsernitarkastaja
Karjala-tietokantasäätiöltä on tullut pyyntö nimetä Mikkelin kaupungin edustaja
********* tilalle säätiön hallituksen meneillään olevalle kaksivuotisjaksolle,
käytännössä vuoden 2019 ajaksi.
Säätiön säännöissä todetaan hallituksen asemasta ja muodostamisesta mm.
seuraavaa: "Säätiön asioista päättää ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu yksitoista
kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Mikkelin kaupunki ja Karjalan
Liitto ry nimeävät kumpikin hallitukseen kaksi edustajaa. Molempien valitsemista
jäsenistä ainakin toisen on oltava atk-alan tai historian- ja yhteiskuntatutkimuksen
asiantuntija. Kirkkohallitus, Mikkelin maakunta-arkisto, Väestörekisterikeskus,
Joensuun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Kuopion yliopisto ja Suomen
Sukututkimusseura ry nimeävät kukin yhden jäsenen".
Nykyiseen hallitukseen on nimetty kaksivuotiskaudeksi 2018–2019 seuraavat henkilöt:
*********Itä-Suomen yliopisto
*********Itä-Suomen yliopisto
*********Jyväskylän yliopisto
*********Kansallisarkisto Mikkeli
*********Karjalan Liitto ry
*********Kirkkohallitus
*********Mikkelin kaupunki
*********Suomen Sukututkimusseura ry
*********Väestörekisterikeskus

Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää Mikkelin kaupungin edustajan Karja-
tietokantasäätiön hallitukseen Marjo Koposen tilalle loppukaudeksi 2018–2019.
Tiedoksi
Nimetty edustaja, Karjala-tietokantasäätiö
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Konserni- ja elinvoimajaosto, § 93,09.10.2018
Konserni- ja elinvoimajaosto, § 125, 11.12.2018
§ 125
Omistajapoliittisten linjausten päivitystyöryhmän työskentelyaikataulu
MliDno-2016-2270
Konserni- ja elinvoimajaosto, 09.10.2018, § 93
Mikkelin kaupunginvaltuusto päätti kaupungin omistajapoliittisista linjauksista
20.2.2017. Valtuuston päätöksen mukaiset linjaukset ovat pykälän liitteenä. Linjausten
osalta tulisi selvittää linjausten päivitystarve, päivitystapa ja aikataulu. Konserni- ja
elinvoimajaosto käy asiasta keskustelun jatkovalmistelua varten.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Konserni- ja elinvoimajaosto päätti perustaa päivitysprosessin jatkovalmistelua varten
työryhmän, johon nimettiin Markku Kakriainen (vastuuhenkilö), Armi Salo-Oksa ja Arto
Seppälä. Työryhmälle asetettiin aikatauluksi työn valmistuminen tammikuun 2019
loppuun mennessä.
Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen selosti asiaa konserni- ja
elinvoimajaostolle.

Konserni- ja elinvoimajaosto, 11.12.2018, § 125
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiia Tamlander
tiia.tamlander@mikkeli.fi
konsernitarkastaja
Konserni- ja elinvoimajaoston päätöksellä 9.10.2018 § 93 perustettu
omistajapoliittisten linjausten päivitystyöryhmä esittää sille asetetun aikataulun
muuttamista siten, että työn on valmistuttava helmikuun 2019 loppuun mennessä.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Konserni- ja elinvoimajaosto vahvistaa työryhmän aikatauluksi työn valmistumisen
helmikuun 2019 loppuun mennessä.
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§ 126
Konsernipäivät 2019
MliDno-2018-2464
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiia Tamlander
tiia.tamlander@mikkeli.fi
konsernitarkastaja
Konsernipäivä on vuosittainen Mikkelin kaupungin konserniohjauksen
ajankohtaisseminaari, jossa käydään läpi konserniohjauksen aiheita yhdessä
keskeisten konserniyhtiöiden kanssa. Tilaisuudessa syvennytään viranhaltijoiden
alustusten avulla kaupungin konserniohjaukseen. Tilaisuus on keskustelufoorumi,
jossa voi esittää ehdotuksia kaupunkikonsernin toiminnan kehittämiseksi.
Vuoden 2019 konsernipäivät järjestetään kaksiosaisena siten, että ensimmäinen
konsernipäivä pidetään keskiviikkona 6.2.2019 ja toinen torstaina 18.4.2019.
Konserniyhtiöt jaetaan tiivistämisselvityksen toimenpide-esitysten pohjalta ryhmiin,
jotka työstävät selvityksen pohjalta annettuja ryhmätyöaiheita ja esittelevät
työskentelynsä tuloksia osana toisen konsernipäivän ohjelmaa.
Päivien ohjelmat rakentuvat seuraavasti:
1. konsernipäivä ke 6.2.2019 klo 8.30–11.45
8.30 Kahvit tarjolla
8.45 Tilaisuuden avaus – kaupunginjohtaja Timo Halonen
9.00 Kaupunkistrategia ja sen liityntäpinnat konsernirakenteen
tiivistämisselvitykseen – strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen
9.30 Konsernirakenteen tiivistämisselvitys – konserni- ja elinvoimajaoston pj.
Olli Marjalaakso
10.30 Mikkelin kaupunkikonsernin konserniohjaus pähkinänkuoressa –
talousjohtaja Heikki Siira
10.45 Tiivistämisselvitykseen perustuvien ryhmätöiden tehtävänanto, ryhmäjaot
ja ryhmien järjestäytyminen – talousjohtaja Heikki Siira
11.15 Yhteenvedot ryhmätyöskentelyn organisoinnista – ryhmille valitut
puheenjohtajat
11.30 Seuraavan konsernipäivän sisältö, saatesanat ryhmätyöskentelyyn ja
tilaisuuden päätös – konserni- ja elinvoimajaoston pj. Olli Marjalaakso
11.45 Lounas
2. konsernipäivä to 18.4.2019 klo 8.30–12.30
8.30 Kahvit tarjolla
8.45 Tilaisuuden avaus – kaupunginjohtaja Timo Halonen
9.00 Ryhmätöiden purku – 30 minuuttia per ryhmä.
11.00 Konsernitilinpäätös 2018 – talousjohtaja Heikki Siira
11.15 Tukipalveluyhteistyön mahdollisuudet ja konkreettiset toimenpiteet, 15
min per alustus
Konsernipankki ja Apollo – talousjohtaja Heikki Siira
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IT- ja TAHE-palvelut, mahdollisuudet yhteisiin konsernipalveluihin –
talousjohtaja Heikki Siira
Viestintä ja markkinointi – viestintäpäällikkö Heidi Hänninen
Hankinnat – hankinta-asiantuntija Ilkka Liljander, Miksei
12.15 Yhteenveto ja tilaisuuden päätös – konserni- ja elinvoimajaoston pj. Olli
Marjalaakso
12.30 Lounas
Ryhmätyöaiheet perustuvat konsernirakenteen tiivistämisselvityksen toimenpide-
ehdotuksiin. Jokaisen ryhmän työskentelyyn osallistuu kaupungin johtoryhmässä
tehtävään nimetty konsernivastuuhenkilö. Konserniyhtiöiden on osallistettava
ryhmätyöskentelyyn myös muita kuin konsernipäiviin osallistuvia, tehtävänannossa
mainittuja tahoja.
Ryhmä 1: EcoSairila-kehittämisalusta – Jouni Riihelä
Ese, Metsäsairila ja Vesilaitos
Osallistettava työskentelyyn: Biosairila
Työstetään toimintasuunnitelma, jossa sovitaan myös vastuista/rooleista sekä
aikataulusta:
Kiertotaloudelle selkeä toimintamalli ja yhteinen hallinto
Alueen toimijoille yhteinen vaikuttamisfoorumi
Ryhmä 2: Asuminen ja kiinteistönhallinta – Jouni Riihelä
Naistinki, Mikalo, Asumisoikeus, MOAS, MIKKO
Osallistettava työskentelyyn: Etelä-Savon kampuskiinteistöt ky.
Työstetään toimintasuunnitelma, jossa sovitaan myös vastuista/rooleista sekä
aikataulusta:
Kaupunkikonsernin kiinteistöstrategia
Asunto- ja kiinteistöomistuksen siirto samaan yhtiöön?
Vuokratalojen hallinnon yhdistäminen samaan yhtiöön?
Kampuskiinteistöt ky:n ja MIKKO Oy:n yhdistäminen?
Ryhmä 3: Matkailu- ja tapahtumatoiminta – Virpi Siekkinen
Miksei, Ravirata, Jäähalli
Osallistettava työskentelyyn: Stadiumi, Mikaeli, Xamk, kaupungin viestintä
Työstetään toimintasuunnitelma, jossa sovitaan myös vastuista/rooleista sekä
aikataulusta:
Toimintamalli Mikkelin matkailu- ja tapahtumatoiminnan ja sen
markkinoinnin yhteiseen koordinointiin
Kalevankankaan kehittämisalustan toimenpiteet
Selkeä toimintamalli ja yhteistyön hallinto
Alueen kehittämisen vetovastuut, suunnitelma ja työnjako
Ryhmä 4: Koulutus ja kasvupalvelut – Virpi Siekkinen
Esedu, Otavia, Miksei
Työstetään toimintasuunnitelma ja sovitaan vastuista/rooleista sekä aikataulusta:
Kasvupalveluiden tuottaminen
Verkko-opetuksen tuotteistaminen ja yhteistyö
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Konsernipäiville kutsutaan merkittävimpien konserniyhtiöiden toimitusjohtajat ja
hallitusten puheenjohtajat, Mikkelin Vesilaitoksen johtaja ja johtokunnan
puheenjohtaja, Otavian (ent. Otavan Opisto) johtaja-rehtori ja johtokunnan
puheenjohtaja, konserni- ja elinvoimajaoston jäsenet, konsernivastuuhenkilöt ja
konserniohjausryhmän jäsenet.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Konserni- ja elinvoimajaosto hyväksyy konsernipäivien ohjelmaluonnoksen ja antaa
tarpeelliseksi katsomansa ohjeistukset päivien valmisteluun.
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§ 127
Ennakkokanta Mikalo Oy:n Leppälaaksontie 1-7 myymiseen
MliDno-2018-723
Valmistelijat / lisätiedot:
Jouni Riihelä, Tiia Tamlander
Jouni.Riihela@mikkeli.fi, tiia.tamlander@mikkeli.fi
tekninen johtaja, konsernitarkastaja
Kaupungin 100-prosenttisesti omistama vuokrataloyhtiö Mikalo Oy omistaa Mikkelin
Pellosniemellä sijaitsevan Leppälaaksontie 1–7 -kiinteistön. Konserni- ja
elinvoimajaosto käsitteli yhtiön ennakkokantapyyntöä kiinteistön myymiseen
9.10.2018 kokouksessaan. Asia palautettiin valmisteluun tarkempien taustatietojen
saamiseksi.
Kiinteistö koostuu viidestä vuosina 1967–1969 valmistuneesta kerrostalosta, joissa on
kaikkiaan 56 asuntoa. Mikalo Oy:n mukaan asunnoissa ei ole tällä hetkellä enää
lainkaan asukkaita. Kohde on ollut pitkään tappiollinen ja rakennukset ovat
huonokuntoisia, osa huoneistoista on jopa asumiskelvottomia. Kohteen
huoltoyhtiösopimukset (huolto, lumityöt, puhtaanapito, mattojen vaihto ym.) on
irtisanottu ja lämmitykset säädetty peruslämmöille hoitokustannusten
minimoimiseksi. Kiinteistöön liittyvää velkapääomaa on jäljellä noin miljoona euroa.
Pelloksen alueella asuu pysyvästi 566 henkilöä. Mikalo Oy myi samalta alueelta
Karsikkoniementieltä yksityiselle sijoittajalle kolme taloa vuonna 2016 samoilla
perusteilla.
Mikalo Oy esittää, että Leppälaaksontie 1–7 myydään julkisen ilmoittelun jälkeen
eniten tarjoavalle taholle.
Toissijaisena vaihtoehtona myymiselle Mikalo on selvittänyt myös kohteen purkamista
ja siitä aiheutuvia kustannuksia. Purkukustannusten suuruusluokaksi on arvioitu noin
400 000 euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Konserni- ja elinvoimajaosto päättää Mikalo Oy:n pyytämästä kaupungin
ennakkokannasta Leppälaaksontie 1–7:n suhteen.
Tiedoksi
Mikalo Oy / Hannu Sormunen
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§ 128
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n ajankohtaiset aiheet
MliDno-2017-1839
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiia Tamlander
tiia.tamlander@mikkeli.fi
konsernitarkastaja
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n palvelujohtaja Petri Pelli selostaa konserni- ja
elinvoimajaostolle yhtiön ajankohtaisia aiheita.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee saamansa ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

