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§ 93
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille 24.8.2016.
Kokouskutsu on asetettu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 24.8.2016
ja julkaistu sanomalehdissä Länsi-Savo 24.8.2016 ja Mikkelin Kaupunkilehti
25.8.2016.
Päätös
Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että valtuutetut Markku Siitari, Arto
Seppälä, Osmo Ukkonen, Marja Hämäläinen, Lenita Toivakka ja Jyrki
Koivikko olivat ilmoittaneet esteestä osallistua valtuuston kokoukseen ja
heidän varajäsenikseen oli kutsuttu Anne Korhola, Leena Teittinen, Jorma
Harmoinen, Jussi Marttinen, Juha Kontinen ja Ari Kuikka.
Todettiin, että nimenhuudossa oli paikalla 53 varsinaista valtuutettua ja 6
varavaltuutettua.
Koska kokouskutsu on julkaistu valtuuston edellyttämällä tavalla valituissa
ilmoituslehdissä ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä lähetetty
vähintään neljä päivää aikaisemmin valtuutetuille, puheenjohtaja totesi
kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 94
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan valtuutetut Mauri Miettinen ja Pekka Moilanen.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kaupunginhallitus, § 287, 15.08.2016
Kaupunginvaltuusto, § 95, 29.08.2016
§ 95
Valtuuston jäsenyydestä eroaminen, Markku Siitari
MliDno-2016-1751
Kaupunginhallitus, 15.08.2016, § 287
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
Valtuutettu Markku Siitari on lähettänyt 10.8.2016 seuraavan eropyynnön
"Anon eroa Mikkelin kaupunginvaltuustosta ja muista luottamustoimista. Syy:
Henkilökohtaiset syyt.
Markku Siitari"
Perussuomalaisten Mikkelin valtuustoryhmän 1. varajäsen on Anne
Korhola, joka nyt kutsutaan varsinaiseksi valtuutetuksi. Valtuustoryhmän 1.
varajäseneksi siirtyy Markku Tissari.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Markku
Siitarille hänen pyytämänsä eron kaupunginvaltuuston jäsenyydestä ja toteaa,
että hänen tilalleen valtuustoon kutsutaan Perussuomalaisten Mikkelin
valtuustoryhmän 1. varajäsen Anne Korhola.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 29.08.2016, § 95
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää Markku Siitarille
hänen pyytämänsä eron kaupunginvaltuuston jäsenyydestä ja toteaa,
että hänen tilalleen valtuustoon kutsutaan Perussuomalaisten Mikkelin
valtuustoryhmän 1. varajäsen Anne Korhola.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti myöntää Markku Siitarille hänen pyytämänsä eron
kaupunginvaltuuston jäsenyydestä ja toteaa, että hänen tilalleen valtuustoon
kutsuttiin Perussuomalaisten Mikkelin valtuustoryhmän 1. varajäsen Anne
Korhola.
Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.
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Tiedoksi
Markku Siitari, Anne Korhola, Markku Tissari,
luottamushenkilörekisterinhoitaja, Kunnan Taitoa/palkanlaskenta,
kansliapalvelut
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Kaupunginhallitus, § 288, 15.08.2016
Kaupunginvaltuusto, § 96, 29.08.2016
§ 96
Eron myöntäminen Markku Siitarille kaupunginhallituksen varajäsenyydestä ja uuden
varajäsenen valitseminen
MliDno-2016-1754
Kaupunginhallitus, 15.08.2016, § 288
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
Markku Siitari on pyytänyt kirjeellään 10.8.2016 eroa kaupunginhallituksen
varajäsenyysestä henkilökohtaisiin syihin vedoten.
Kaupunginhallituksen kokoonpano on seuraava:
Varsinaiset jäsenet:
1. Kuikka Seija, erikoislääkäri, PJ
2. Pekonen Petri, maatalousyrittäjä
3. Kauria Outi, mökkiyrittäjä
4. Väänänen Jaakko, maaseutuyrittäjä
5. Seppälä Arto, kunnallisneuvos, ylitarkastaja, 1. VPJ
6. Lehkonen Raine, lehtori
7. Vartiainen Jaana, lastentarhanopettaja
8. Kilkki Hannu, metsuri
9. Nepponen Olli, prikaatikenraali, 2. VPJ
10. Vuori Juha, vanh. konstaapeli, eläkk.
11. Salo-Oksa Armi, yrittäjä, toimitusjohtaja
12. Teittinen Sari, osastonhoitaja, TtM
13. Himanen Vesa, kiinteistönhoitaja, laitosmies
14. Kähkönen Kati, osastonylilääkäri
15. Liikanen Veli, nuorisotutkija
Henkilökohtaiset varajäsenet:
1. Pöyry Pekka, opettaja, yrittäjä
2. Nykänen Heikki, maatalousyrittäjä
3. Kauppi Marja, fysioterapeutti
4. Kilpeläinen Kaija, vakuutusvirkailija, eläkk.
5. Nieminen Kalle, terveystarkastaja, eläkk.
6. Turkia Markku, psykologi
7. Tikkanen Petri, työsuojeluasiantuntija
8. Rusakko Susanna, myyjä
9. Toivonen Hannu, eversti evp.
10. Koivikko Jyrki, kappalainen
11. Hölttä Elina, YTM, KM
12. Kortelainen Hannu, yrittäjä
13. Korhola Anne
14. Siitari Markku, yrittäjä, toimitusjohtaja
15. Pöntinen Minna, tradenomi
Ehdotus
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Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää eron Markku
Siitarille kaupunginhallituksen varajäsenyydestä ja valitsee uuden varajäsenen
hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 29.08.2016, § 96
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää eron Markku
Siitarille kaupunginhallituksen varajäsenyydestä ja valitsee uuden varajäsenen
hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto myönsi eron Markku Siitarille ja valitse hänen sijaansa
kaupunginhallituksen varajäseneksi muusikko Jussi Marttisen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.
Tiedoksi
Markku Siitari, valittu varajäsen, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Kunnan
Taitoa/palkanlaskenta, kansliapalvelut
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Kaupunginhallitus, § 307, 22.08.2016
Kaupunginvaltuusto, § 97, 29.08.2016
§ 97
Ero seudullisen sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen
valinta
MliDno-2016-1821
Kaupunginhallitus, 22.08.2016, § 307
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
Seudullisen sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsen Eero Erola on kuollut.
Seudullisen sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoonpano toimikaudella
2013-2016 on seuraava:
Varsinaiset jäsenet:
1. Turkia Markku, PJ (Mikkelin kaupunki)
2. Kovanen Jaana (Mikkelin kaupunki)
3. Soininen Mali (Mikkelin kaupunki)
4. Auvinen Pekka (Mikkelin kaupunki)
5. Kauria Outi (Mikkelin kaupunki)
6. Hartonen Ari (Mäntyharjun kunta)
7. Nykänen Tapani (Kangasniemen kunta)
8. Vekkeli Kirsi (Pertunmaan kunta)
9. Leppänen Susanna, terveydenhoitaja (Hirvensalmen kunta)
10. Hämäläinen Timo (Puumalan kunta)
Henkilökohtaiset varajäsenet:
1. Erola Eero (Mikkelin kaupunki)
2. Hokkanen Outi (Mikkelin kaupunki)
3. Kontinen Juha (Mikkelin kaupunki)
4. Kortelainen Hannu (Mikkelin kaupunki)
5. Silvonen-Jokinen Leena (Mikkelin kaupunki)
6. Kuoksa Liisa (Mäntyharjun kunta)
7. Tiihonen Hannu (Kangasniemen kunta)
8. Lindsberg Arja (Pertunmaan kunta)
9. Salenius Leila, myyjä (Hirvensalmen kunta)
10. Kontinen Teuvo (Puumalan kunta)
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee seudulliseen
sosiaali- ja terveyslautakuntaan varajäsenen Eero Erolan tilalle jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kaupunginvaltuusto, 29.08.2016, § 97
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee seudulliseen
sosiaali- ja terveyslautakuntaan uuden varajäsenen Eero Erolan tilalle jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto valitsi seudullisen sosiaali- ja terveyslautakunnan
varajäseneksi mielenterveyshoitaja Pekka Haataisen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.
Tiedoksi
Valittu varajäsen, seudullinen sosiaali- ja terveyslautakunta,
luottamushenkilörekisterinhoitaja, Kunnan Taitoa/palkanlaskenta,
kansliapalvelut
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Kaupunginhallitus, § 303, 22.08.2016
Kaupunginvaltuusto, § 98, 29.08.2016
§ 98
Ero rakennuslautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen
MliDno-2015-89
Kaupunginhallitus, 22.08.2016, § 303
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
Rakennuslautakunnan varajäsen Terttu Mäkeläinen on kuollut.
Rakennuslautakunnan kokoonpano toimikaudella 2013-2016 on seuraava:
Varsinaiset jäsenet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Eija Peura, lukion lehtori
Kervinen Jaana, yhteisopedagogi AMK
Kortelainen Hannu, yrittäkä
Väisänen Kauko, yo-merkonomi, VPJ
Haukijärvi Erja, diplomi-insinööri, tradenomi
Liikanen Kari, rakennusmestari
Savander Susanna, rehtori, KM
Arnell Kalevi, eläkeläinen
Piispa Matti, maaseutuyrittäjä
Suutari-Piispa Eija, AMK-hortonomi
Korhola Anne, PJ

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

Halme Wilhelmiina, tekstiilitaiteilija
Mäkeläinen Terttu, luokanopettaja
Nousiainen Jouko, everstiluutnantti evp.
Mynttinen Jarmo, insinööri
Pajunen Leevi, kauppatieteiden maisteri, eläkeläinen
Tirkkonen Markku, vanerityöntekijä
Nyyssonen Nina, myyjä
Toiviainen Harri, rakennusmies
Kohvakka Asko, eversti evp.
Puustinen-Kiljunen Tanja, maatalouslomittaja
Härkönen Päivi, yrittäjä

Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se
valitsee rakennuslautakuntaan uuden varajäsenen Terttu Mäkeläisen tilalle
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kaupunginvaltuusto, 29.08.2016, § 98
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto
valitsee rakennuslautakuntaan uuden varajäsenen Terttu Mäkeläisen tilalle
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto valitsi rakennuslautakunnan varajäseneksi yksikönjohtaja,
eläkeläinen Mali Soinisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.
Tiedoksi
Valittu varajäsen, rakennuslautakunta, luottamushenkilörekisterinhoitaja,
Kunnan Taitoa/palkanlaskenta, kansliapalvelut
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Kaupunginvaltuusto, § 68, 23.05.2016
Kaupunginhallitus, § 214, 30.05.2016
Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta, § 57, 15.06.2016
Kaupunginhallitus, § 256, 20.06.2016
Kaupunginvaltuusto, § 99, 29.08.2016
§ 99
Kaupunginhallituksen vastaus kirjalliseen kysymykseen kaupunginhallitukselle
MliDno-2016-1271
Kaupunginvaltuusto, 23.05.2016, § 68
Valtuutetut jättivät kaupunginhallitukselle seuraavan kirjallisen kysymyksen:
"Sosiaalihuoltolakiin (1301/2014) kirjatun lapsiperheiden kotipalvelun
toteutuminen Mikkelissä
Suomessa tuli voimaan vuoden 2015 alussa sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19
§, jonka myötä lapsiperheellä on oikeus saada välttämätön kotipalvelu lapsen
hyvinvoinnin turvaamiseksi. Sosiaalihuoltolain 19 §:n mukaan:
”Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn
ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin
jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai
niissä avustamista.”
”Kotipalvelua annetaan sairauden, synnytyksen, vamman tai muun
vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai
elämäntilanteen perusteella niille henkilöille, jotka tarvitsevat apua
selviytyäkseen 1 momentissa tarkoitetuista tehtävistä ja toiminnoista.”
Uusitun sosiaalihuoltolain tarkoituksena on siirtää painopistettä
erityispalveluista yleispalveluihin, vahvistaa asiakkaiden yhdenvertaisuutta
ja tiivistää viranomaisten yhteistyötä. Asiakaskeskeisyyden vahvistamiseksi
laissa määritellään ne tuen tarpeet, joiden perusteella sosiaalipalveluja ja
muuta sosiaalihuoltoa järjestetään. Perheillä on oikeus niihin palveluihin,
joilla turvataan välttämätön huolenpito ja toimeentulo sekä lapsen terveys ja
kehitys. Tavoitteena on mahdollisimman tehokas lyhytaikainen tuki. Kunnan
velvollisuus on järjestää lapsiperheille kotipalvelua.
Sosiaalihuollon painopisteen siirtäminen hyvinvoinnin edistämiseen,
ennaltaehkäisevään työhön sekä varhaiseen tukeen tarkoittaa käytännössä
suunnitelmallista toimintaa, etukäteistä ja varhaista vaikuttamista ongelmien
ehkäisemiseksi, mutta myös varhaisia, oikea-aikaisia palveluja ongelmien jo
ilmettyä.
Osa lastensuojelun avohuollon tukitoimista siirtyi sosiaalihuoltolain mukaisiksi
palveluiksi. Tavoitteena madaltaa tuen hakemisen kynnystä ja turvata tarvittava
tuki perheille oikea-aikaisesti. Lapsiperheiden kotipalvelun saaminen ei
edellytä lastensuojelun asiakkuutta.
Kuluttajaparlamentti teki kesällä 2015 kyselyn koskien lapsiperheiden
kotipalvelua. Kuluttajaparlamentin mukaan vastausten perusteella kuntien
välillä on eroja sen suhteen millaisin kriteerein kotipalvelua myönnetään.
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Kuluttajaparlamentin kyselyn perusteella kunnilla on parannettavaa
kotipalvelua koskevassa tiedottamisessa. Lähes kolmannes kyselyyn
vastanneista ei tiennyt, onko kotikunnassa saatavilla lapsiperheiden
kotipalvelua. Myös kotipalvelun hakemisessa on kehitettävää ottaen
huomioon, että lähes kolmannes vastanneista koki kotipalvelun hakemisen
vaikeaksi.
Kysymme kaupunginhallitukselta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Miten sosiaalihuoltolaki (1301/2014) toteutuu lapsiperheiden
kotipalvelun osalta Mikkelissä?
Miten lain toteutumista seurataan?
Miten lain edellyttämä lapsiperheiden kotipalvelu on järjestetty;
omana toimintana vai ostopalveluna?
Millaista kotipalvelua Mikkelissä tarjotaan?
Kuinka moni perhe lain voimaantulon jälkeen on saanut
kotipalvelua ja kuinka monelta se on evätty?
Onko kielteisistä päätöksistä annettu hallintolain mukainen
kirjallinen päätös ja valitusohje? Kuinka valitukset käsitellään?
Kuinka kotipalvelua Mikkelissä haetaan? Kuinka asiasta on kerrottu
kuntalaisille ja onko hakeminen mahdollista nykyaikaisesti Lupaus
2016 ohjelman mukaisella sähköisellä hakemuksella?

Mikkelissä 23.5.2016
Satu Taavitsainen
Markku Turkia, Hannu Tullinen, Leena Teittinen,
Marita Hokkanen, Heikki Pyrhönen, Raine Lehkonen,
Osmo Ukkonen, Marianne Huoponen, Markku Aholainen,
Jorma Harmoinen, Petri Tikkanen, Mikko Siitonen,
Minna Pöntinen, Rauni Berndt, Veli Liikanen,
Jaana Vartiainen, Sami Järvinen, Liisa Ahonen"
Päätös
Kaupunginvaltuusto merkitsi kysymykset tiedoksi ja edellyttää
kaupunginhallituksen antavan vastaukset kysymyksiin.
Merkitään, että valtuutettu Harri Kivinen ja varavaltuutettu Anne Korhola
poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 21.03.

Kaupunginhallitus, 30.05.2016, § 214
Ehdotus
Esittelijä: Ari Liikanen, hallintojohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee kysymykset tiedoksi ja edellyttää sosiaali- ja
terveyspalveluiden valmistelemaan vstaukset kapunginhallituksen kokoukseen
20.6.2016.
Päätös
Merkittiin.
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Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta, 15.06.2016, § 57
Valmistelijat / lisätiedot:
Johanna Will-Orava
johanna.will-orava@mikkeli.fi

Ehdotus
Esittelijä: Maria Närhinen, sosiaali- ja terveysjohtaja
Sosiaali- ja terveystoimi on valmistellut vastaukset kysymyksiin.
1. Miten sosiaalihuoltolaki (1301/2014) toteutuu lapsiperheiden kotipalvelun
osalta Mikkelissä?
Mikkelissä on tarjottu lapsiperheiden kotipalvelua jo vuodesta 2012,
jolloin kotipalvelussa työskenteli yksi oma työntekijä. Toinen työntekijä
aloitti keväällä 2013. Mikkelissä toteutetaan sosiaalihuoltolain 19 §
mukaista kotipalvelua, eli kotipalvelun avulla avustetaan tai toteutetaan
asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten
hoitoon ja kasvatukseen sekä asiointiin ja muuhun jokapäiväiseen
elämään kuuluvia tehtäviä ja toimintoja.
Sosiaalihuoltolainhenki kotipalvelusta varhaisen tuen työmuotona,
ongelmia ennalta ehkäisevänä ja hyvinvointia edistävänä palveluna
toteutuu Mikkelissä.
Palvelu on perheille maksullista. Omasta kotipalvelusta maksetaan
käyntimaksu ja palvelusetelistä omavastuuosuus.
2. Miten lain toteutumista seurataan?
Lain toteutumista seurataan esimerkiksi erilaisten tilastotietojen
avulla. Sekä kotipalveluun tulevia yhteydenottoja että yhteydenottoja
sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi, palvelutarpeen arviointeja
ja tehtyjä suunnitelmia ja myönnettyjä palveluita sekä toteutusta
seurataan.
Palveluita on kehitetty ja resurssia kohdennettu varhaiseen tukeen,
matalaan kynnykseen ja sosiaalihuoltolain mukaisiin perhepalveluihin.
Tästä on esimerkkinä Olkkarin ja viime vuonna käynnistyneen
PerheNeuvon toiminta. Vuoden alusta on yksi vakanssi muutettu myös
esimerkiksi varhaisen tuen erityistyöntekijän vakanssiksi ja lasten
kehityksen tukiyksikön resurssia vahvistettiin toisella toimintaterapeutin
vakanssilla. Lapsiperheiden kotipalvelua ja perhetyötä annetaan yleisenä
sosiaalihuoltolainmukaisena perhepalveluna. Tuetun ja tilapäisen
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asumisen ja sosiaalisen kuntoutuksen kriteereitä ja palveluita on kehitetty
ja niiden toteutumista seurataan esimerkiksi asiakasmäärien osalta.
3. Miten lain edellyttämä lapsiperheiden kotipalvelu on järjestetty; omana
toimintana vai ostopalveluna?
Lapsiperheiden kotipalvelua tarjotaan sekä omana kotipalveluna että
palvelusetelin kautta. Mikkelissä on kaksi omaa kotipalvelutyöntekijää
lapsiperheiden kotipalvelussa. Joissakin tilanteissa, kun palvelun tarve on
ollut kovin suurta aluksi, on palvelua ostettu.
Palvelun on tarkoitus lisätä lapsiperheiden hyvinvointia ja
ennaltaehkäistä lapsiperheiden ongelmia. Mikkelissä kotipalvelua
haetaan perhepalveluista perhepalveluohjaajalta joko puhelimitse
tai kirjallisena. Perhepalveluohjaa arvioi palvelutarpeen ja palvelun
sopivuuden myöntämiskriteereiden perusteella. Perheelle laaditaan
palvelusuunnitelma, johon kirjataan mihin tarkoitukseen ja kuinka paljon
kotipalvelua myönnetään.
4. Millaista kotipalvelua Mikkelissä tarjotaan?
Sosiaalihuoltolain 19 §:ssä sanotaan, että kotipalvelulla tarkoitetaan
asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten
hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään
kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista.
Kotipalvelua annetaan sairauden, synnytyksen, vamman tai muun
vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai
elämäntilanteen perusteella niille henkilöille, jotka tarvitsevat apua
selviytyäkseen 1 momentissa tarkoitetuista tehtävistä ja toiminnoista.
Lapsiperheiden kotipalvelua myönnetään silloin, kun perheen
toimintakyky on alentunut esimerkiksi
•
•
•
•

raskauteen tai synnytykseen liittyvästä avuntarpeesta
uupumuksesta perheessä
aikuisen tai lapsen sairastumisesta tai loukkaantumisesta
perheen erityistilanteesta, esim. avioero, kuolema, verkostojen
puute

Lapsiperheiden tilapäistä kotipalvelua ei voida myöntää pelkästään
seuraavan kaltaisissa tilanteissa:
•
•
•
•
•
•

pelkkä siivouksen tarve
äkillinen lapsen sairastuminen tilanteessa, jossa vanhemmalla on
oikeus jäädä hoitamaan lasta
kotona tehtävä etätyö
opiskelu tai luennolla käynti
vanhempien harrastukset
kun lapsen hoidon tarve toteutuu varhaiskasvatuksessa

Käytännössä apu on esimerkiksi lastenhoitoa, ruoanlaittoa, pyykinpesua,
imurointia tai kodin ylläpitosiistimiseen liittyvää apua.
5. Kuinka moni perhe lain voimaantulon jälkeen on saanut kotipalvelua ja
kuinka monelta se on evätty?
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Alla lapsiperheiden kotipalvelun tilastot vuodelta 2015 ja 1-5 2016
Vuosi 2015
Palvelu

0–6v

7 – 14 v.

15 – 49 v.

Henkilöitä Perheitä
yhteensä
yhteensä

Lapsiperheiden
36
tilapäinen
kotipalvelu
PALVELUSETELIT

25

40

101

24

Lapsiperheiden
75
tilapäinen
kotipalvelu
- OMA

24

62

161

37

7 – 14 v.

15 – 49 v.

Henkilöitä Perheitä
yhteensä
yhteensä

Lapsiperheiden
14
tilapäinen
kotipalvelu
PALVELUSETELIT

6

13

33

9

Lapsiperheiden
62
tilapäinen
kotipalvelu
- OMA

30

59

151

41

Vuosi 2016, 1-5 kk
Palvelu

0–6v

Lapsiperheiden kotipalvelusta perhepalveluohjaaja ei ole tehnyt kielteisiä
päätöksiä, koska haettua palvelua on myönnetty. Vain muutamassa
asiassa on perhepalveluohjaajan kartoituksen jälkeen päädytty asiakkaan
kanssa yhteisesti siihen, että kotipalvelu ei ole oikea palvelu tai perhe on
itse perunut hakemuksensa.
Perhepalveluohjaaja kartoittaa perheen tilanteen joko puhelimitse tai
kotikäynnillä perheeseen. Jossakin tilanteessa perhepalveluohjaaja
on kartoittanut perheen tilannetta ja arvioinut, että kotipalvelu ei ole
ollutkaan esimerkiksi oikea palvelu perheelle, vaan perheen tarve on ollut
esimerkiksi perhetyöhön. Perheen kanssa on sovittu yhdessä perhetyön
käynnistymisestä ja kotipalvelusta ei ole tehty näissä tilanteissa kielteistä
päätöstä.
Muutamassa tilanteessa perhe itse on hakenut kotipalvelua ja
saadessaan tietää palvelun maksullisuudesta, perhe ei ole halunnutkaan
ottaa palvelua vastaan. On myös kevään aikana ollut kaksi tilannetta,
jossa toisessa perhe on hakenut palvelua kevätsiivoukseen /
ikkunanpesuun ja toisessa tilanteessa pyytäneet siivousta, kun
perheeseen on tulossa juhlat. Perhepalveluohjaaja on käynyt keskustelua
perheen kanssa ja yhteisessä keskustelussa on todettu, että kotipalvelun
kriteerit ei täyty ja että palvelu ei ole lapsiperheiden kotipalvelun kautta
tuotettavaa palvelua. Näissä tilanteissa ei ole tehty kielteistä päätöstä.
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6. Onko kielteisistä päätöksistä annettu hallintolain mukainen kirjallinen
päätös ja valitusohje? Kuinka valitukset käsitellään?
Asiakkaalla on oikeus saada päätös sosiaalipalvelujen järjestämisestä.
Erityinen tarve päätöksen saamiseen asiakkaalla on silloin, jos hän ei
saa hakemaansa palvelua tai hän saa vain osittain sen, mitä on hakenut.
Päätöksen tulee asiakkaan oikeusturva huomioon ottaen olla kirjallinen
ja siihen on liitettävä muutoksenhakuohjaus. Jos palvelu on maksuton
ja asiakas saa palvelua siinä määrin kuin kokee tarvitsevansa, ei tarvetta
päätöksen saamiseen yleensä ole. (Sosiaalihuoltolain 45 §)
Oikaisuvaatimukset käsitellään sosiaali- ja terveyslautakunnan
yksilöjaostossa.
Kielteisten päätösten menettelytapaa on tarkennettu.
7. Kuinka kotipalvelua Mikkelissä haetaan? Kuinka asiasta on kerrottu
kuntalaisille ja onko hakeminen mahdollista nykyaikaisesti Lupaus 2016
ohjelman mukaisella sähköisellä hakemuksella?
Palvelusta on tiedotettu säännöllisin väliajoin yhteistyötahoille ja
palvelun käynnistymisen yhteydessä myös lehdissä ja tiedotteilla.
Perhepalveluohjaaja ja kotipalvelutyöntekijät ovat osaltaan
tavanneet yhteistyökumppaneita kertoen tarkemmin palvelun
sisällöstä ja sopien yhteistyökäytännöistä ja palvelun piiriin
hakeutumisesta. Tällä hetkellä iso osa yhteydenotoista tulee asiakkailta
suoraan tai neuvolan kautta. Palvelusta on kerrottu Mikkelin
seutusoten sivuilla ja hakemuslomake on saatavissa tällä hetkellä
seutusoten sivujen kautta. http://www.mikkelinseutusote.fi/files/
Lapsiperheiden_tilapisen_kotiavun_hakulomake.pdf
Lupaus 2016 ohjelman toimijoiden kanssa on neuvoteltu useamman
kerran sähköisen lomakkeen saamisesta lapsiperheiden kotipalveluun ja
sen käyttöönotto on luvattu toteuttaa viikon 23 -24 aikana. Asiasta tullaan
sitten tiedottamaan kuntalaisia ja yhteistyökumppaneita laajasti.

Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 20.06.2016, § 256
Valmistelijat / lisätiedot:
Johanna Will-Orava
johanna.will-orava@mikkeli.fi
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa sosiaali- ja terveystoimen valmisteleman
lausunnon asiassa.
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Päätös
Hyväksyttiin.
Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee
tiedoksi sosiaali- ja terveystoimen lausunnon vastauksena valtuutettujen
23.5.2016 jättämään kirjalliseen kysymykseen.

Kaupunginvaltuusto, 29.08.2016, § 99
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tietoonsa
saatetuksi sosiaali- ja terveystoimen lausunnon vastauksena valtuutettujen
23.5.2016 jättämään kirjalliseen kysymykseen.
Päätös
Merkittiin.
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Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 67, 16.06.2016
Kaupunginhallitus, § 277, 15.08.2016
Kaupunginvaltuusto, § 100, 29.08.2016
§ 100
Esitys Muikkulan ryhmäperhepäiväkodin lakkauttamisesta ja muuttamisesta
Norpanhovin päiväkodin ryhmäksi
MliDno-2016-1392
Kasvatus- ja opetuslautakunta, 16.06.2016, § 67
Valmistelijat / lisätiedot:
Pirjo Vartiainen
Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi
Liitteet

1 Liite Muistio Muikkulan vanhempien kuulemistilaisuudesta
Anttolassa Sahalantie 2:ssa toimii Norpanhovin päiväkodin alakerrassa
ryhmäperhepäiväkoti Muikkula. Muikkulassa työskentelevä perhepäivähoitaja
kouluttautui lastenohjaajaksi ja on jatkossa pätevä päiväkotityöhön. Myös
toinen työntekijöistä on pätevä lastenhoitaja. Työntekijän pätevöityminen
päiväkodin työntekijäksi mahdollistaa tässä vaiheessa Muikkulan muuttamisen
päiväkodin yhdeksi ryhmäksi. Myös tilat mahdollistaa muutoksen
päiväkotiryhmäksi. Tällä hetkellä kahden työntekijän kahdeksan lapsen
ryhmässä lapset ovat iältään alle 3 vuotta. Sama ryhmä ja henkilöstö jatkavat
myös syksyllä 2016, vaikka ryhmäperhepäiväkoti lakkaakin ja tilalle tulee yksi
Norpanhovin päiväkodin ryhmä.
Muikkulan henkilöstölle on järjestetty YT-lain mukaiset neuvottelut 25.5.2016.
Vanhempien kuulemistilaisuus pidettiin 25.5.2016. Tilaisuudesta on kirjoitettu
muistio, joka on liitteenä.
Mikkelin kaupungin hallintosäännön 11 §:n mukaan lautakunta tekee
esityksen kaupunginvaltuustolle palvelujen tuottamistavasta, palveluverkosta,
uusien palveluiden tuottamisesta ja nykyisten lakkauttamisesta hyväksytyn
talousarvion mukaisesti.
Esitetään, että ryhmäperhepäiväkoti Muikkula lakkautetaan ja perustetaan
entisestä ryhmäperhepäiväkotiryhmästä päiväkodin ryhmä 1.8.2016 alkaen.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja
Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle
hyväksyttäväksi ryhmäperhepäiväkoti Muikkulan lakkauttamisen ja tilalle
päiväkodin ryhmän perustamisen 1.8.2016 alkaen.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kaupunginhallitus, 15.08.2016, § 277
Valmistelijat / lisätiedot:
Pirjo Vartiainen
Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi
Liitteet

1 Liite Muistio Muikkulan vanhempien kuulemistilaisuudesta
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi
ryhmäperhepäiväkoti Muikkulan lakkauttamisen ja tilalle päiväkodin ryhmän
perustamisen 1.9.2016 alkaen.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 29.08.2016, § 100
Liitteet

1 Liite kv Muistio Muikkulan vanhempien kuulemistilaisuudesta
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi
ryhmäperhepäiväkoti Muikkulan lakkauttamisen ja tilalle päiväkodin ryhmän
perustamisen 1.9.2016 alkaen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Sivistystoimi/Virpi Siekkinen ja Pirjo Vartiainen, talouspalvelut, Kunnan Taitoa/
kirjanpito
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Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta, § 43, 15.06.2016
Kaupunginhallitus, § 257, 20.06.2016
Kaupunginvaltuusto, § 101, 29.08.2016
§ 101
Moision terveyskeskussairaalan toimintojen siirtäminen Kyyhkylän sairaala-alueelle
MliDno-2016-1335
Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta, 15.06.2016, § 43
Valmistelijat / lisätiedot:
Niina Helminen, Kirsi Ollikainen
Essoten ja Esperin linjausten mukaan vuodeosastohoitoa tuotetaan
tulevaisuudessa keskussairaalassa ja Kyyhkylässä. Kyyhkylä profiloituu
kuntoutukseen sekä saattohoitoon.
Tällä hetkellä Moision terveyskeskussairaalassa tarjotaan kuntouttavaa
jaksohoitoa osastoilla 1, 2 ja dementiaosastolla. Potilaspaikkoja on yhteensä
64. Tämän lisäksi keskussairaalarakennuksessa on kaksi akuuttihoitoa
tuottavaa yksikköä. Akuuttiosastolla toteutetaan myös saattohoito. Paikkoja on
akuuteilla osastoilla yhteensä 50. Kokonaispaikkamäärä on yhteensä 114.
Nykyisessä palvelurakenteessa hoidetaan terveyskeskussairaala-tasoisessa
hoidossa asiakkaita, joita voitaisi hoitaa tarkoituksenmukaisemmin ja
kustannustehokkaammin palvelutalotasoisessa hoidossa. Sosiaali- ja
terveystoimessa on suunniteltu palvelurakenteen muutos. Muutos on osa
talouden tasapainottamisohjelmaa.
Muutos toteutetaan vaiheittain:
1. Moision terveyskeskussairaalasta luopuminen ja kuntouttavan jaksohoidon
ja saattohoidon keskittäminen Kyyhkylän sairaalaan
2. akuuttiosastojen paikkamäärän vähentäminen huomioiden kaikki Essoten
sairaalaosastot
3. palveluasumispaikkojen lisääminen ja omaishoidettavien jaksohoitojen
tuottaminen palveluasumisessa
Ensimmäisessä vaiheessa sosiaali- ja terveystoimessa on valmisteltu
kuntouttavan jaksohoidon ja saattohoidon siirtoa Kyyhkylän sairaalan
vapautuviin osasto 4:n tiloihin siten, että Moision terveyskeskussairaala jää
tyhjilleen. Siirron yhteydessä nyt Moision terveyskeskussairaalassa olevien
vuodepaikkojen määrä vähenee nykyisestä 64 paikasta 52 paikkaan eli
kahdellatoista.
Kuntouttavaa jaksohoitoa varten varataan alkuvaiheessa 11 huonetta ja 31
potilaspaikkaan. Osaston toiseen päätyyn sijoitetaan siirtymävaiheen ajaksi
erilliseen osaan kuntouttavaa jaksohoitoa tarvitsevat vaikeasti dementoituneet
henkilöt. Tätä tarkoitusta varten on varattu kuusi potilashuonetta, johon
jokaiseen sijoittuu kaksi henkilöä. Alakertaan voidaan sijoittaa lisäksi kahdelle
kriisipaikalla henkilöitä, jotka eivät karkaile.
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Kuntouttavan jaksohoidon lisäksi Kyyhkylään on suunniteltu sijoittuvan 5-7
saattohoitopaikkaa. Saattohoitoa varten on varattu 5 huonetta. Saattohoidon
toteutus akuutilla osastolla päättyy. Näin ollen Kyyhkylän kokonaispaikkamäärä
on 52.
Toisessa vaiheessa akuuttiosastojen toiminta ja akuuttipaikkojen
vähentäminen suunnitellaan erikseen myöhemmin loppuvuoden aikana
yhteistyössä Essoten kanssa.
Kolmannessa vaiheessa palveluasumispaikkojen lisääntyessä alueella,
kuntouttavan jaksohoito-osaston toimintaa voidaan kehittää edelleen.
Palvelurakenteen muutoksen ensimmäisen vaiheen kustannus-vaikutuksia
on arvioitu. Kyyhkylään siirtyvän toiminnan toteuttamista varten on laskettu
tarvittavatn seuraava henkilöstö: 14 sairaanhoitajaa, 19 lähihoitajaa, 3
fysioterapeuttia, 1 toimintaterapeutti, 1 osastonhoitaja, 1 sihteeri sekä kahden
lääkärin työpanos. Hoitohenkilöstön määrä on 37, jolloin henkilöstömitoitus
on 0,71. Nykyinen hoitohenkilöstön määrä on 41 eli muutoksen yhteydessä
henkilökunta vähenee neljällä.
Nykyisen toiminnan kustannukset talousarviossa 2016
ovat nettokustannuksena 4.073.000 euroa. Nykyiseen toimintamallin
nähden säästöjä on arvioitu syntyvän henkilöstömenoissa, tilavuokrissa
sekä ruokapalveluiden ja siivouspalveluiden järjestelyissä. Uuden yksikön
nettokustannukset on arvioitu olevan 3.509.000 euroa, jolloin kustannukset
laskevat 565.000 euroa/vuosi.
Tilojen vuokraus selvitetään yhteistyössä Tilakeskuksen kanssa, jolloin
lopullinen vuokrataso huomioiden tarvittavat tilamuutoksista uudessa
yksikössä on selvitetty. Tällä hetkellä suurta remontointitarve tilojen osalta
ei ole ainoastaan dementtiayksikön osalta pitää olla mahdollisuus ovien
sulkemiseen. Kustannuslaskenta perustuu Kyyhkylän antamaan tarjoukseen
vuokran määrästä. Vuokra tarkentuu, kun vuokrasopimus neuvotellaan
tilakeskuksen kanssa. Ruoka- ja puhtauspalvelut sekä kiinteistönhoito
hankitaan Kyyhkylältä saadun tarjouksen mukaisesti. Kaupungin ruoka- ja
puhtauspalvelut on tietoinen asiasta.
Paikkamäärän vähentäminen ei aiheuta taloudellisia vaikutuksia, vaan
henkilöt pystytään hoitamaan olemassa olevilla palveluilla. Osa Moision
terveyskeskuksen osastoilla nyt hoidettavista omaishoidettavista ohjataan
jatkossa palveluasumiseen sekä perhehoitoon.
Yhteistoimintamenettelynlain mukainen prosessi on käynnistetty ja
henkilöstön kanssa on käyty läpi suunnitelmaa. Yhteistoiminta-menettelyn
mukaiset kuulemiset järjestetään syksyn aikana ja henkilöstön sijoittumisesta
tehdään suunnitelma.
Ehdotus
Esittelijä: Maria Närhinen, sosiaali- ja terveysjohtaja
Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta päättää esittää edelleen
kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, että sosiaali- ja terveystoimi vuokraa
Kyyhkylän sairaalan osasto neljän tilat ja muut toimintaa varten erikseen
sovitut tilat tilakeskukselta 1.1.2017 alkaen ja luopuu samalla Moision
terveyskeskussairaalan tiloista kokonaisuudessaan.
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Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 20.06.2016, § 257
Valmistelijat / lisätiedot:
Niina Helminen
Niina.Helminen@mikkeli.fi
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupungivaltuustolle, että sosiaali- ja
terveystoimi vuokraa Kyyhkylän sairaalan osasto neljän tilat ja muut toimintaa
varten erikseen sovitut tilat tilakeskukselta 1.1.2017 alkaen ja luopuu samalla
Moision terveyskeskussairaalan tiloista kokonaisuudessaan.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että sosiaali- ja terveysjohtaja Maria Närhinen selosti asiaa
kaupunginhallitukselle.

Kaupunginvaltuusto, 29.08.2016, § 101
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupungivaltuustolle, että sosiaali- ja terveystoimi
vuokraa Kyyhkylän sairaalan osasto neljän tilat ja muut toimintaa varten
erikseen sovitut tilat tilakeskukselta 1.1.2017 alkaen ja luopuu samalla Moision
terveyskeskussairaalan tiloista kokonaisuudessaan.
Päätös
Keskustelun aikana valtuuston puheenjohtaja tiedusteli, että voidaanko asia
palauttaa uuteen valmisteluun. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Sosiaali- ja terveystoimi/Maria Närhinen, Niina Helminen ja Kirsi Ollikainen,
Tilakeskus/Jarkko Hyttinen
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Kaupunginhallitus, § 258, 20.06.2016
Kaupunginvaltuusto, § 102, 29.08.2016
§ 102
Lisämäärärahaesitys Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeen D1087 hankintaan
MliDno-2016-651
Kaupunginhallitus, 20.06.2016, § 258
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Liikanen, Jukka Savolainen
Liitteet

1 Liite Lunastusilmoitus
Suur-Savon Sähkö Oy:n hallitus on tehnyt Mikkelin kaupungille ilmoituksen
Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeeseen (1kpl) kohdistuvasta kaupasta. Kaupassa
5.9.2014 myyjänä on Krista Haavisto ja ostajana Keräilyliike Osake & Kirja
Oy (y-tunnus 2087785-4, nykyisin Sillatervana Oy). Osakkeen kauppahinta
on 3.100,00 euroa. Suur-Savon Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan
Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkaina olevilla kunnilla on ensisijainen oikeus
lunastaa uudelle osakkeenomistajalle siirtyny osake. Osakkeen lunastushinta
on osakkeen käypä hinta. Vastikkeellisessa saannossa käyväksi hinnaksi
katsotaan osakkeen luovuttajan ja siirronsaajan sopima hinta, jollei näytetä,
ettei tämä hinta ole käypä hinta. Suur-Savon Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen
perusteella lunastusta haluavan osakkeenomistajan on esitettävä Suur-Savon
Sähkö Oy:n hallitukselle edellä yksilöityyn kauppaan kohdistuva kirjallinen
lunastusvaatimus viimeistään 8.7.2016.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Mikkelin kaupunginhallitus päättää käyttää lunastusoikeuttaan Suur-Savon
Sähkö Oy:n osakkeeseen D1087 (1kpl) kohdistuvasta kaupasta 5.9.2014,
jossa myyjänä on Krista Haavisto ja ostajana Keräilyliike Osake & Kirja Oy (ytunnus 2087785-4, nykyisin Sillatervana Oy). Lisäksi kaupunginhallitus esittää
kaupunginvaltuustolle osakkeiden hankintaan 3.100 euron lisämäärärahaa
vuodelle 2016 investointiosan kohtaan Osakkeet ja osuudet.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että sosiaali- ja terveysjohtaja Maria Närhinen poistui kokouksesta
tämän pykälän käsittelyn aikana.

Kaupunginvaltuusto, 29.08.2016, § 102
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
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Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää osakkeiden
hankintaan 3.100 euron lisämäärärahan vuodelle 2016 investointiosan kohtaan
Osakkeet ja osuudet.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Talouspalvelut, Kunnan Taitoa/kirjanpito

Mikkeli
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
29.08.2016

7/2016

29 (55)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Mikkelin seudun ympäristölautakunta, § 31, 07.04.2016
Kaupunginhallitus, § 279, 15.08.2016
Kaupunginvaltuusto, § 103, 29.08.2016
§ 103
Maa-aineslain mukaisten taksojen hyväksyminen Mikkelissä, Hirvensalmella,
Mäntyharjussa, Pertunmaalla ja Kangasniemellä
MliDno-2016-825
Mikkelin seudun ympäristölautakunta, 07.04.2016, § 31
Valmistelijat / lisätiedot:
Hanna Pasonen, Raija-Leena Heino
Liitteet

1 maa-ainestaksa.pdf
Maa-aineslakiin (MAL 1981/555) 10.4.2015 tehtyjen muutosten
myötä maa-aineslain noudattamista valvoo 1.7.2016 lähtien kuntien
ympäristönsuojelun hallinnosta annetussa laissa tarkoitettu kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
käsittelee 1.7.2016 alkaen maa-aineslain mukaiset lupahakemukset, ja toimii
maa-aineslain valvontaviranomaisena, jolla on oikeus tehdä tarkastuksia,
suorittaa mittauksia ja ottaa näytteitä ottamispaikalta (MAL § 14). Maaaineslakiin on myös kirjattu, että samaa hanketta koskevat maa-aineslupaja ympäristölupa on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä,
jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana (MAL § 4 a). Mikkelin
seudun ympäristölautakunta toimii Mikkelin, Hirvensalmen, Mäntyharjun,
Pertunmaan ja Kangasniemen ympäristönsuojeluviranomaisena.
Lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta sekä
ottamistoiminnan valvonnasta aiheutuvien kustannusten perimisestä
on soveltuvin osin voimassa, mitä maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:ssä
säädetään rakennustyön valvonnasta kunnalle suoritettavista maksuista
(MAL § 23). Maankäyttö- ja rakennuslain (1999/132) 145 §:n mukaan luvan
hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- tai
valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kannalle maksun, jonka
perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Kuntalain (410/2015)
14 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää palveluista ja muista suoritteista
perittävien maksujen yleisistä perusteista.
Mikkelin kaupungin 1.1.2015 voimaan tullut hallintosääntö määrittelee 11
§:ssä lautakunnan yleisen ratkaisuvallan, johon kuuluu toimialansa palveluista
ja muista suoritteista perittävistä maksuista ja yleisistä maksuperusteista
päättäminen, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Edelleen Mikkelin seudun
ympäristölautakunnan 1.1.2013 voimaan tulleen johtosäännön mukaan
lautakunta päättää toimialansa palveluista ja muista suoritteista perittävistä
maksuista ja yleisistä maksuperusteista, jollei toisin ole säädetty tai määrätty.
Mikkelin seudun ympäristölautakunnan toimialueen kunnissa päätösvaltaa
maa-aineslain mukaisten maksujen määräytymisessä ovat käyttäneet
tekniset ja rakennuslautakunnat ja kunnanvaltuustot kunnasta riippuen.
Mikkelin kaupungin voimassa oleva maa-ainestaksa on hyväksytty teknisessä
lautakunnassa 17.11.2015 (§ 154), Mäntyharjussa maa-ainestaksa on
hyväksytty rakennus- ja ympäristölautakunnassa 14.12.20014, Hirvensalmella
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kunnanvaltuustossa 14.12.2015 (§ 46), Pertunmaalla kunnanvaltuustossa
15.12.2008 (§ 67) ja Kangasniemellä teknisessä lautakunnassa 9.2.2000 (§ 7).
Koska maa-aineslupien ja maa-aines- ja ympäristölupien yhteiskäsittely,
ja niihin liittyvä valvonta siirtyvät 1.7.2016 alkaen Mikkelin seudun
ympäristölautakunnan alaisuudessa toimivalle Mikkelin seudun
ympäristöpalvelut –yksikölle, on johdonmukaista, että maa-ainesten
ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta
perittävät maksut ovat samat koko Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen
toimialueella. Tämä takaa myös yrittäjien tasapuolisen kohtelun maaaineslupien ja valvonnan hinnoittelussa. Yhtenäisen taksaluonnoksen
lähtökohtana on Mikkelin teknisessä lautakunnassa 17.11.2015 hyväksytty
maa-ainestaksa, jota on verrattu Hirvensalmella, Mäntyharjulla, Pertunmaalla
ja Kangasniemellä voimassa oleviin taksoihin. Taksaa on päivitetty siten,
että se edustaa keskimääräisesti koko Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen
toimialueella vallitsevaa taksakäytäntöä. Tavoitteena on, että taksa kattaa
pääosan viranomaistoiminnasta aiheutuneista kustannuksista. Maksun
määräytymisen perusteissa on jokin verran vaihtelua kunnittain esimerkiksi
siten, että maa-aineslupamaksu tai tarkastusmaksu voi määräytyä otettavan
maa-aineksen määrän tai alueen pinta-alan mukaan, tai näitä painotetaan
taksassa eri tavoin. Tarkasteltaessa esimerkkialueen (2,5 ha, keskimääräinen
3

otto 10 000 m vuodessa) lupa- ja valvontamaksuja erot kuntien välillä jäävät
kuitenkin kohtuullisiksi (esim. lupamaksu tällä hetkellä voimassa olevan taksan
mukaan Mikkelissä on 1380 €, Mäntyharjussa 1140 € ja Hirvensalmella 1110 €,
ja valvontamaksu Mikkelissä 760 €, Mäntyharjulla 300 € ja Hirvensalmella 750
€).
Ehdotus
Esittelijä: Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja
Mikkelin seudun ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan ehdotuksen
maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan
valvonnasta ja vakuuksista ja maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain
mukaisista yhteiskäsittelyistä perittävistä maksuista ja lähettää taksan
Mikkelin, Hirvensalmen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Kangasniemen
kunnanvaltuustoihin vahvistettavaksi.

Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 15.08.2016, § 279
Valmistelijat / lisätiedot:
Hanna Pasonen
Hanna.Pasonen@mikkeli.fi
Liitteet

1 Liite Maa-ainestaksa
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Maa-aineslakiin (MAL 1981/555) 10.4.2015 tehtyjen muutosten
myötä maa-aineslain noudattamista valvoo 1.7.2016 lähtien kuntien
ympäristönsuojelun hallinnosta annetussa laissa tarkoitettu kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
käsittelee 1.7.2016 alkaen maa-aineslain mukaiset lupahakemukset, ja toimii
maa-aineslain valvontaviranomaisena, jolla on oikeus tehdä tarkastuksia,
suorittaa mittauksia ja ottaa näytteitä ottamispaikalta (MAL § 14). Maaaineslakiin on myös kirjattu, että samaa hanketta koskevat maa-aineslupaja ympäristölupa on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä,
jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana (MAL § 4 a). Mikkelin
seudun ympäristölautakunta toimii Mikkelin, Hirvensalmen, Mäntyharjun,
Pertunmaan ja Kangasniemen ympäristönsuojeluviranomaisena.
Lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta sekä
ottamistoiminnan valvonnasta aiheutuvien kustannusten perimisestä
on soveltuvin osin voimassa, mitä maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:ssä
säädetään rakennustyön valvonnasta kunnalle suoritettavista maksuista
(MAL § 23). Maankäyttö- ja rakennuslain (1999/132) 145 §:n mukaan luvan
hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastustai valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kannalle maksun,
jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Kuntalain
(410/2015) 14 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää palveluista ja muista
suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista. Mikkelin seudun
ympäristölautakunta on kokouksessaan 7.4.2016 (§ 31) hyväksynyt liitteenä
olevan maa-ainestaksan ja lähettänyt sen vahvistettavaksi Mikkelin
kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.
Koska maa-aineslupien ja maa-aines- ja ympäristölupien yhteiskäsittely,
ja niihin liittyvä valvonta siirtyvät 1.7.2016 alkaen Mikkelin seudun
ympäristölautakunnan alaisuudessa toimivalle Mikkelin seudun
ympäristöpalvelut –yksikölle, on johdonmukaista, että maa-ainesten
ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta
perittävät maksut ovat samat koko Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen
toimialueella. Tämä takaa myös yrittäjien tasapuolisen kohtelun maaaineslupien ja valvonnan hinnoittelussa. Yhtenäisen taksaluonnoksen
lähtökohtana on Mikkelin teknisessä lautakunnassa 17.11.2015 hyväksytty
maa-ainestaksa, jota on verrattu Hirvensalmella, Mäntyharjussa, Pertunmaalla
ja Kangasniemellä voimassa oleviin taksoihin. Taksaa on päivitetty siten,
että se edustaa keskimääräisesti koko Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen
toimialueella vallitsevaa taksakäytäntöä. Tavoitteena on, että taksa kattaa
pääosan viranomaistoiminnasta aiheutuneista kustannuksista. Maksun
määräytymisen perusteissa on jokin verran vaihtelua kunnittain esimerkiksi
siten, että maa-aineslupamaksu tai tarkastusmaksu voi määräytyä otettavan
maa-aineksen määrän tai alueen pinta-alan mukaan, tai näitä painotetaan
taksassa eri tavoin. Tarkasteltaessa esimerkkialueen (2,5 ha, keskimääräinen
otto 10 000 m3 vuodessa) lupa- ja valvontamaksuja erot kuntien välillä jäävät
kuitenkin kohtuullisiksi (esim. lupamaksu tällä hetkellä voimassa olevan taksan
mukaan Mikkelissä on 1380 €, Mäntyharjussa 1140 € ja Hirvensalmella 1110 €,
ja valvontamaksu Mikkelissä 760 €, Mäntyharjulla 300 € ja Hirvensalmella 750
€.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
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Mikkelin kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan ehdotuksen maaainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan
valvonnasta ja vakuuksista ja maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain
mukaisista yhteiskäsittelyistä perittävistä maksuista ja lähettää taksan
Mikkelin kaupunginvaltuuston vahvistettavaksi.
Päätös
Hyväksytiiin.

Kaupunginvaltuusto, 29.08.2016, § 103
Liitteet

1 Liite kv Maa-ainestaksa
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä
olevat maa-aineslain mukaiset taksat. Ne tulevat voimaan ottosuunnitelman
tarkastamisen ja vakuuksien osalta 1.7.2016 alkaen ja valvontamaksujen osalta
1.1.2017 alkaen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kansliapalvelut/Annamari Terästi
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Kaupunginhallitus, § 280, 15.08.2016
Kaupunginhallitus, § 300, 22.08.2016
Kaupunginvaltuusto, § 104, 29.08.2016
§ 104
Tontin 491-4-18-6 myyminen/FH Invest Oy, tonttien 491-4-18-5 ja 491-4-18-4 myyminen/
esisopimus/FH Invest Oy
MliDno-2015-137
Kaupunginhallitus, 15.08.2016, § 280
Valmistelijat / lisätiedot:
Hannu Peltomaa
Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi
Kaupunginvaltuusto päätti 8.12.2014 § 143 luovuttaa FH Invest Oy:lle
asuinkerrostalon rakentamista varten Pankalan jääkiekkokaukaloiden
alueena tunnetusta korttelista tontin 491-4-18-6 sekä siihen liittyen 1/3
omistusoikeuden kaava-alueen yhteiskäyttötonttiin 491-4-18-3. Päätöksestä
tehdyn valituksen johdosta se sai lainvoiman vasta kesäkuussa 2016 ja
päätöksen mukainen kiinteistökauppa tontista 6 tehtiin 14.7.2016.
Valtuuston päätökseen 8.12.2014 § 143 sisältyi osto-optio samaisen korttelin
2

tontteihin 5 ja 4, jotka rakennusoikeutensa (1.860 k-m ) ja kaavamääräystensä
(AK) suhteen ovat identtisiä jo luovutettuun tonttiin 6 nähden. Koska näiden
tonttien osto-optiot olivat valtuuston päätöksessä sidottu vuosiin 2015 ja 2016,
on päätös tältä osin, em. valituksen aiheuttamasta viivästyksestä johtuen,
menettänyt merkityksensä eikä sitä enää sellaisena voi soveltaa.
FH Invest Oy on nyt pyytänyt kaupungilta järjestelyä, jonka mukaisesti
tonttien 5 ja 4 vastaisesta luovuttamisesta voitaisiin sopia uudelleen em.
osto-option menetettyä merkityksensä. FH Invest Oy:n ja kaupungin välisissä
neuvotteluissa on päädytty siihen, ett tarkoitukseen soveltuva menettely olisi
esisopimus, jonka mukaisesti tontti 5 olisi ostettava vuoden 2018 loppuun
mennessä ja tontti 4 vastaavasti vuoden 2019 loppuun mennessä.
Jo myydyn tontin 6 kauppahinta 465.000 euroa perustui valtuuston päätöksen
8.12.2015 § 143 mukaiseen kerrosneliömetrihinnoitteluun 250 € / k-m
2

2

2

(1.860 k-m * 250 € / k-m ). Päätöksenteon lainmukaisuuden varmistamiseksi
pyydettiin kolme kiinteistöarviota. Yhteiskäyttötontin 3 osaomistuksella
ei katsottu olevan omaa erillistä arvoa, vaan sen katsottiin sisältyvän
em. hinnoitteluun. Newsec Oy:ltä, joka syksyllä 2014 yhtenä kolmesta
kiinteistöarvioitsijasta arvioi korttelin 18 rakennusoikeuden arvon, on nyt
pyydetty lausunto siitä, onko kyseisen korttelin hintataso pysynyt ennallaan
vai onko siinä tapahtunut muutosta. Lausunnon mukaisesti hintataso on
2

pysynyt ennallaan, joten 250 € / k-m on edelleen käypä hinta, jolla korttelin
18 rakennusoikeutta voidaan luovuttaa. Siten tonttien 5 ja 4 luovutushinnat
olisivat molempien tonttien osalta 465.000 euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että tonttien
491-4-18-5 ja 491-4-18-4 sekä niihin liittyen yhteiskäyttötontin 491-4-18-3
osaomistusten (1/3 ja 1/3) luovuttamisesta FH Invest Oy:lle tehdään
esisopimus, jonka mukaisesti tontit luovutetaan FH Invest Oy:lle 465.000
euron kauppahinnalla/tontti siten, että lopullinen kiinteistökauppa tontista
491-4-18-5 on tehtävä vuoden 2018 loppuun mennessä ja tontista 491-4-184 vuoden 2019 loppuun mennessä. Muut esisopimuksen ehdot ovat
tavanomaiset. Samalla kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginlakimiehen ja
kaupungingeodeetin valmistelemaan esisopimuksen.
Päätös
Kapunginhalltius päätti palauttaa asian uuteen valmisteluun.

Kaupunginhallitus, 22.08.2016, § 300
Valmistelijat / lisätiedot:
Hannu Peltomaa
Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi
Liitteet

1 Liite Lausunto asuinkerrostalotontin rakennusoikeuden arvon kehittymisestä
Pankalassa
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että tonttien 491-4-18-5 ja
491-4-18-4 sekä niihin liittyen yhteiskäyttötontin 491-4-18-3 osaomistusten (1/3
ja 1/3) luovuttamisesta FH Invest Oy:lle tehdään esisopimus, jonka mukaisesti
tontit luovutetaan FH Invest Oy:lle 465.000 euron kauppahinnalla/tontti siten,
että lopullinen kiinteistökauppa tontista 491-4-18-5 on tehtävä vuoden 2018
loppuun mennessä ja tontista 491-4-18- 4 vuoden 2019 loppuun mennessä.
Lopullinen tonttien kauppahinta sidotaan elinkustannusindeksiin siten, että
tontin hinta 465.000 euroa korjataan vastaamaan esisopimuksen päätöshetken
ja lopullisen kaupan tekohetken välillä tapahtunutta elinkustannusindeksin
muutosta. Perusindeksinä käytetään elinkustannusindeksin pistelukua 1912.
Muut esisopimuksen ehdot ovat tavanomaiset. Kaupunginvaltuusto oikeuttaa
kaupunginlakimiehen ja kaupungingeodeetin valmistelemaan esisopimuksen.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 29.08.2016, § 104
Liitteet

1 Liite kv Lausunto asuinkerrostalotontin rakennusoikeuden arvon
kehittymisestä Pankalassa
2 Liite kv Äänestysluettelo
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Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että tonttien 491-4-18-5 ja
491-4-18-4 sekä niihin liittyen yhteiskäyttötontin 491-4-18-3 osaomistusten (1/3
ja 1/3) luovuttamisesta FH Invest Oy:lle tehdään esisopimus, jonka mukaisesti
tontit luovutetaan FH Invest Oy:lle 465.000 euron kauppahinnalla/tontti siten,
että lopullinen kiinteistökauppa tontista 491-4-18-5 on tehtävä vuoden 2018
loppuun mennessä ja tontista 491-4-18- 4 vuoden 2019 loppuun mennessä.
Lopullinen tonttien kauppahinta sidotaan elinkustannusindeksiin siten, että
tontin hinta 465.000 euroa korjataan vastaamaan esisopimuksen päätöshetken
ja lopullisen kaupan tekohetken välillä tapahtunutta elinkustannusindeksin
muutosta. Perusindeksinä käytetään elinkustannusindeksin pistelukua 1912.
Muut esisopimuksen ehdot ovat tavanomaiset. Kaupunginvaltuusto oikeuttaa
kaupunginlakimiehen ja kaupungingeodeetin valmistelemaan esisopimuksen.
Äänestykset
Kyllä = jatketaan käsittelyä, Ei = Jukka Pöyry, palautetaan uuteen valmisteluun
Kyllä
Veli Liikanen
Markku Aholainen
Rauni Berndt
Kalle Nieminen
Marianne Huoponen
Tero Puikkonen
Armi Salo-Oksa
Seija Kuikka
Mikko Siitonen
Petri Pekonen
Olli Miettinen
Pekka Moilanen
Matti Piispa
Marita Hokkanen
Outi Kauria
Satu Pulkkinen
Päivi Ylönen
Jaana Vartiainen
Heikki Pyrhönen
Raimo Heinänen
Satu Taavitsainen
Liisa Ahonen
Erkki Rantalainen
Taina Harmoinen
Eero Aho
Sami Järvinen
Pekka Pöyry
Olli Nepponen
Juha Kontinen
Elina Hölttä
Hannu Tullinen
Jaakko Väänänen
Ari Kuikka
Harri Kivinen
Marja Kauppi
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Vesa Himanen
Keijo Siitari
Heikki Nykänen
Petri Tikkanen
Minna Pöntinen
Hannu Mielonen
Anne Korhola
Leena Teittinen
Mali Soininen
Jorma Harmoinen
Juha Vuori
Jussi Marttinen
Kirsi Olkkonen
Markku Kakriainen
Hannu Toivonen
Markku Turkia
Raine Lehkonen
Jaana B. Strandman
Mauri Miettinen
Paavo Barck
Tapani Korhonen
Ei
Jari Roivas
Juhani Oksman
Jukka Pöyry
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Jukka Pöyry esitti valtuutettu Jari
Roivaksen kannattamana asian palauttamista uuteen valmisteluun ja tontin
myymistä kilpailuttamalla.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty
kaupunginhallituksen esityksestä poikeava kannatettu esitys ja esitti asian
ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat asian käsittelyn
jatkamista tässä kokouksessa äänestävät Kyllä ja ne, jotka kannattavat
asian palauttamista uuteen valmisteluun, äänestävät Ei. Äänestysesitys
hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 56 Kyllä-ääntä ja 3 Eiääntä. Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan tässä kokouksessa.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut
kaupunginvaltuuston päätökseksi.
Merkitään, että äänestysluettelo liitetään pöytäkirjaan. Liite 2.
Merkitään, että valtuutettu Jukka Pöyry jätti päätökseen seuraavan eriävän
mielipiteen:
"Mielestäni 250 euron hinta rakennusoikeuden kerrosneliömetriltä on
liian alhainen. Myös hinta saman kohteen kahden muun tontin optiosta
samaan neliöhintaan on liian alhainen. Esimerkiksi seurakunta myi julkisen
tarjouspyynnön perusteella läheiseltä Puistokadulta tontin hintaan 355 euroa
kerrosneliömetri. Tonttien myynti pitää järjestää julkisena tarjouskilpailuna,
jotta kaupunki saa tonteista todellisen markkinahinnan ja yrittäjät saavat
keskenään samanarvoisen kohtelun. Kilpailutuksessa saadaan selvyys siitä,
voiko joku toinen yritys toteuttaa alueen rakentamista siten, että koko
rakennusoikeus tulee käytettyä ja kaupunki näin saada jopa 930 000 euroa
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enemmän tuloja. Mielestäni velkainen kaupunki tarvitsee jokaisen euron,
mitä maakaupoista on saatavissa. Kaupungin kaiken toiminnan tulee olla
ja myös näyttää reilulta, ettei kaupungin päätöksentekokulttuuria päästä
arvostelemaan."
Tiedoksi
FH Invest Oy, tekninen toimi/Jouni Riihelä ja Hannu Peltomaa, Jukka Savolainen
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Kaupunginhallitus, § 296, 22.08.2016
Kaupunginvaltuusto, § 105, 29.08.2016
§ 105
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimus
MliDno-2016-1037
Kaupunginhallitus, 22.08.2016, § 296
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
Liitteet

1 Liite Itä-Suomen päihdenhuollon purkusopimus
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä järjesti 10.11.2015 osakaskokouksen,
jossa konsensus oli, että kuntayhtymä on tarkoituksenmukaista osana
soteuudistusta purkaa. Kuntayhtymä on työstänyt sopimusta, jossa
osakaskunnat sopivat kuntayhtymän purkamisesta.
Kuntayhtymässä on tällä hetkellä 56 osakaskuntaa, mutta vuoden 2016
lopussa kunnista 19 irtaantuu. Nämä kunnat vaativat peruspääoman edes
osittaista palauttamista. Purkusopimuksessa on esitys asian ratkaisemiseksi.
Päätös purkusopimuksen hyväksymisestä tulee saada kaikkien osakaskuntien
valtuustoissa hyväksytyksi viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä.
Purkusopimus voidaan hyväksyä vain kuntien yksimielisellä päätöksellä.
Purkusopimuksessa tavoitellaan ns. laihaa kompromissia erosta ilmoittaneiden
ja muiden kuntien kesken. Sopimuksen mukaan kuntayhtymän omaisuus,
kiinteistöt, maa- ja metsäomaisuus, kalusto sekä koneet ja laitteet, myydään
ennen kuntayhtymän purkamista.
Kuntayhtymän palvelutoiminta on tarkoitus siirtää 1.1.2019
maakuntahallintoon osana kansallista sote-ratkaisua.
Mikkelin kaupungin osuus kuntayhtymän peruspääomasta on 123.692,40 €
(6,79 %).
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Mikkeli hyväksyy liitteen
mukaisen Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimuksen.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 29.08.2016, § 105
Liitteet
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1 Liite kv Itä-Suomen päihdenhuollon ky:n purkusopimus
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Mikkeli hyväksyy liitteen
mukaisen Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimuksen.
Päätös
Hyväksyttiiin.
Tiedoksi
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä, muut jäsenkunnat, talouspalvelut,
Kunnan Taitoa/kirjanpito
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Kaupunginvaltuusto, § 119, 07.12.2015
Kaupunginhallitus, § 7, 18.01.2016
Tekninen lautakunta, § 86, 14.06.2016
Kaupunginhallitus, § 255, 20.06.2016
Kaupunginvaltuusto, § 106, 29.08.2016
§ 106
Valtuustoaloite raviradan kaviouran kunnostamisesta ja valaistuksen uusimisesta
MliDno-2015-2563
Kaupunginvaltuusto, 07.12.2015, § 119
Valtuutettu Paavo Barck ym. esittivät 7.12.2015 valtuustoaloitteenaan
otsikkoasiasta seuraavaa:
"Mikkelin kaupunginvaltuusto. 7.12.2015
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Mikkelin kaupunki yhdessä
raviradan toisten omistajien kanssa käynnistää suunnitelman, jonka pohjalta
raviradan kaviouran kunnostus, sekä valaistuksen uusiminen huomattavasti
pienempi tehoisiin valaisimiin (kulutuksen osalta) voidaan aloittaa.
Remontilla varmistetaan Mikkelin suurimman vuosittaisen tapahtuman,
Sant Michel ravien onnistuminen. Vuosien saatossa tästä on tullut yksi
merkittävimmistä raveista ympäri Eurooppaa.
Vuosikymmeniä vanhan kaviouran kantavankerroksen täyttyminen
hienorakeisella aineksella aiheuttaa sen, että vesi jää pintakerrokseen
pitkäksi aikaa. Tästä syystä keskeytettiin 2014 keväällä valtakunnallinen V-75
ravitapahtuma.
Paavo Barck ja 12 muuta allekirjoittajaa"
Päätös
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 18.01.2016, § 7
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen tekninen toimi/Jouni
Riihelän valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus
aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään huhtikuussa
2016.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Tekninen lautakunta, 14.06.2016, § 86
Valmistelijat / lisätiedot:
Maini Väisänen
maini.vaisanen@mikkeli.fi
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 7.12.2015 § 119 käsitellyt valtuutettu
Paavo Barck:n aloitetta raviradan kaviouran kunnostamisesta ja valaistuksen
uusimisesta. Aloitteessa esitetään, että Mikkelin kaupunki käynnistäisi
hankkeen suunnittelun yhdessä raviradan muiden omistajien kanssa.
Hankkeen taustoittamiseksi on asiakokonaisuudesta pidetty palaveri
Raviradalla 24.2.2016 (Maini Väisänen sekä Kari Tiainen toimitusjohtaja ja
Jaakko Laitinen hal. varapuheenjohtaja Ravirata Oy). Palaverissa käytiin läpi
kentän historiaa ja vanhoja suunnitelmia. Kaviouran profiilin todettiin olevan
hyvä. Rakenteellisia vikoja radassa on silmämääräisesti havaittavissa, josta
kertoo mm. kaviouran pohjoispäässä esiintynyt routavauriokohta. Kaviouran
pintamateriaali on menettänyt ajan saatossa läpäisykykynsä. Liian tiivis pinta
aiheuttaa pinnan vettymistä ja pehmenemistä. Tiivis pinta ei myöskään pysty
läpäisemään vettä sateella riittävän nopeasti.
Todettiin, että kaviouran saneeraustyö vaatii uuden nykyaikaisen suunnitelman
ja sen laatimiseksi pohjatutkimuksia. Kentän profiili on hyvä ja suunnitelman
päivitystä tarvitaan lähinnä saneerauksen rakennusurakointia varten.
Suunnittelutyön mahdollistamiseksi on kentästä tilattu maastomalli keväällä
2016. Tarvittavat kairaukset tehdään kuluvan kesän aikana. Tutkimusten
jälkeen voidaan aloittaa varsinainen suunnittelutyö.
Radan valaistus vaatii kokonaissaneerauksen ja sen toteuttamiseksi uuden
suunnitelman. Valaistusvoimakkuuteen tarvitaan lisää tehoa, varsinkin
lumettomana aikana. Nykyisten valojen inventointi on aloitettu.
Suunnittelua varten kerätään taustatietoa ja kokemuksia muiden raviratojen
toteutetuista saneerauksista. Ravirata Oy:n oman suunnitelman mukaan
varsinainen radan perusparannuksen suunnittelutyö tehdään vuonna 2018 ja
rakentaminen tapahtuisi alustavan aikataulun mukaan vuonna 2020.
Kustannusarvio kyseisille töille on yhteensä n. 1 milj. €. Valaistuksen
uusimisen osuus on noin 170 000 € ja kentän saneerauksen osuus 830
000 €. Tarkemmat kustannusarviot saadaan suunnitelmien valmistuttua.
Suunnittelu- ja rakentamisaikatauluista sovitaan tarkemmin yhdessä Ravirata
Oy:n kanssa. Hankkeen rahoittavat yhtiön omistajat. Kaupunki osallistuu
yhtenä omistajana hankkeen kustannuksiin. Hankkeelle haetaan Suomen
Hippos ry:n investointiavustusta.
Kaupunki ja muut toimijat ovat käynnistäneet Kalevankankaan urheilualueella
investointeja mm. Raviradan tien ja pysäköintialueiden ja Mikkelin
Areenan rakentamiseksi. Rakennushankkeiden valmistuttua vuonna 2018
raviurheilun ja muiden alueelle sijoittuvien yleisötapahtumien olosuhteet
paranevat huomattavasti. Ravirata Oy:n edustaja on mukana hankkeiden ja
rakentamisvaiheiden yhteensovittamisessa.
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Ehdotus
Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Lautakunta merkitsee vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi ja lähettää sen
kaupunginhallitukselle edelleen lähettäväksi kaupunginvaltuustolle.
Päätös
Hyväksyttiin.Merkittiin, että pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta jo
kokouksessa.

Kaupunginhallitus, 20.06.2016, § 255
Valmistelijat / lisätiedot:
Maini Väisänen
maini.vaisanen@mikkeli.fi
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa
saatetuksi vastauksen valtuutettu Paavo Barckin ym. valtuustoaloitteeseen ja
toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 29.08.2016, § 106
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tietoonsa
saatetuksi vastauksen Paavo Barckin ym. valtuutettujen valtuustoaloitteeseen
ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kaupunginvaltuusto, § 15, 25.01.2016
Kaupunginhallitus, § 41, 01.02.2016
Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 59, 16.06.2016
Kaupunginhallitus, § 292, 15.08.2016
Kaupunginhallitus, § 305, 22.08.2016
Kaupunginvaltuusto, § 107, 29.08.2016
§ 107
Valtuustoaloite opetusryhmien pienentämiseksi Mikkelin kaupungin kouluissa
MliDno-2016-302
Kaupunginvaltuusto, 25.01.2016, § 15
Valtuutettu Marita Hokkanen ym. esittävät 25.1.2016 valtuustoaloitteenaan
otsikkoasiasta seuraavaa:
"Me allekirjoittaneet esitämme, että Mikkelin kaupungin kouluissa
määriteltäisiin opetusryhmien ylärajaksi 1.-2. -luokilla 20 oppilasta ja 3.
luokasta ylöspäin 24 oppilasta perustellen ehdotustamme seuraavilla seikoilla:
1.

Opetus- ja kulttuuriministeriön opetusryhmien pienentämiseksi
myöntämä rahasumma on pienentynyt ja on nyt loppumassa.

2.

Nykysuuntauksen mukaan integroidaan erilaisten tukien tarpeessa
olevia oppilaita pääsääntöisesti yleisopetukseen (esim. oppimis-,
keskittymis- ja tarkkaavaisuushäiriöt). Usein heille määritelty tuki jää
saamatta osittain tai kokonaan resurssien puuttuessa.

3.

Uudet opetussuunnitelmat edellyttävät työskentelyä monipuolisissa
oppimisympäristöissä, vuorovaikutustaitojen kehittämistä,
oppilaskeskeisiä työtapoja, oppilaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.
Suuret ryhmäkoot hankaloittavat näiden tavoitteiden saavuttamista.
On tärkeää huomioida myös turvallisuus siirtymätilanteissa.

Mielestämme panostamalla pieniin ryhmäkokoihin annamme lapsille ja
nuorille turvallisen oppimisympäristön ja tukevan perustan, mikä kantaa heitä
jatko-opinnoissa ja elämässä eteenpäin ja mm. ennaltaehkäisee syrjäytymistä.
Mikkelissä 25. tammikuuta 2016
Marita Hokkanen
Markku Turkia
Raine Lehkonen
Satu Taavitsainen
Marianne Huoponen
Osmo Ukkonen
Arto Seppälä
Leena Teittinen
Petri Tikkanen
Heikki Pyrhönen
Jorma Harmoinen
Paavo Barck
Tapani Korhonen
Kalle Nieminen
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Hannu Tullinen
Markku Aholainen"
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 01.02.2016, § 41
Ehdotus
Esittelijä: Ari Liikanen, hallintojohtaja
Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen sivistystoimen valmisteltavaksi.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä
kaupunginhallituksessa viimeistään toukokuussa 2016.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kasvatus- ja opetuslautakunta, 16.06.2016, § 59
Valmistelijat / lisätiedot:
Seija Manninen
Seija.Manninen@mikkeli.fi
Mikkelin kaupunginvaltuustolle jätettiin 25.1.2016 valtuustoaloite, jossa
esitetään, että Mikkelin kaupungin kouluissa määriteltäisiin opetusryhmien
koon ylärajaksi 1.-2. luokilla 20 oppilasta ja 3. luokasta ylöspäin 24 oppilasta.
Perusopetuslaissa tai -asetuksessa ei ole määräyksiä yleisopetuksen
opetusryhmien koosta. Sen sijaan erityisluokkien koko säädellään laissa.
Silloin, kun yleisopetuksen opetusryhmässä on yksi tai useampia pidennetyn
oppivelvollisuuden oppilaita, ryhmäkoko ei saa ylittää 20 oppilasta.
Opetusryhmät voidaan muodostaa vuosiluokittain tai yhdysluokittain,
jolloin samassa ryhmässä opiskelee oppilaita useammalta vuosiluokalta.
Opetusryhmän koko vaikuttaa mm. siihen, kuinka paljon opettajalla on
aikaa kunkin oppilaan yksilölliseen kohtaamisen ja siihen, minkä tyyppisiä
opetusmenetelmiä ryhmässä voidaan käyttää. Näihin em. seikkoihin vaikuttaa
opetusryhmän koon lisäksi myös se, kuinka paljon luokan oppilailla on
yksilöllisen tuen tarvetta. Uusi 1.8.2016 käyttöön otettava opetussuunnitelma
korostaa, kuten valtuustoaloitteessa todetaan, työskentelyä monipuolisissa
oppimisympäristöissä, vuorovaikutus- ja tunnetaitojen kehittämistä,
oppilaskeskeisiä työtapoja sekä oppilaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.
Mikkelin perusopetukseen on saatu useana vuonna opetusryhmien
pienentämiseen kohdennettavaa valtion avustusta seuraavasti:
v. 2010

301 600 €

v. 2011

374 400 €
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v. 2012

500 000 €

v. 2013

650 000 €

v. 2014

659 800 € ja lisäavustus 72 800 €

v. 2015

328 200 €

Näin ollen vuosina 2010 - 2015 Mikkelin perusopetus on hakenut ja saanut
opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustusta yhteensä 2 886 800 euroa
opetusryhmien jakamista varten. Tämä on ollut todella iso tuki, jolla on voitu
parantaa perusopetuksen laatua. Vuonna 2016 tämä avustus tuli hakuun
myöhemmin kuin aikaisempina vuosina ja sitä oli haussa selvästi vähemmän.
Lisäksi hakukriteerit olivat muuttuneet siten, että ko. avustusta voidaan hakea
vain tietyille kouluille. Avustusta haettiin edelleen Mikkelin perusopetukseen.
Haku päättyi 23.5.2016 eikä päätöstä avustuksen saamisesta ole vielä saatu.
Tulevan lukuvuoden valmistelu on jo käynnistetty ja jos avustusta saadaan, sitä
käytetään mm. opetusryhmien jakamiseen ja samanaikaisopetukseen.
Lukuvuonna 2015-2016, jolloin siis Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta
on ollut käytettävissä 328 200 euroa opetusryhmien pienentämistä varten,
perusopetuksessa on ollut 1.-2. luokilla 15 luokkaa, joissa on ollut yli 20
oppilasta (lisäksi 6 luokkaa, joissa on ollut tasan 20 oppilasta). 3.-9. luokilla on
ollut 10 sellaista luokkaa, joiden oppilasmäärä on ollut yli 24 oppilasta (lisäksi
15 sellaista luokkaa, joissa on ollut tasan 24 oppilasta). Lukuvuoden 2016-2017
opetusryhmien valmistelu on vielä kesken, joten tarkkoja oppilasmääriä ei
vielä tulevan lukuvuoden opetusryhmien osalta ole käytettävissä. Lukuvuonna
2015-2016 saatu avustus 328 200 euroa vastaa noin seitsemän opettajan
palkkausta, joten heidän työmääränsä verran opetusryhmät tulevat tulevana
lukuvuonna kasvamaan, ellei vastaavaa avustusta enää jatkossa saada.
Jotta valtuustoaloitteen mukaisiin maksimiryhmäkokoihin päästäisiin,
se tarkoittaisi lisäresurssointia opetushenkilöstön palkkaamista varten.
Lukuvuoden 2015-2016 tietojen perusteella se tarkoittaisi siis noin 25
opettajan palkkaamista, mikä olisi noin 1 250 000 euron kustannus. Jotta
tähän tilanteeseen päästäisiin myös ilman opetus- ja kulttuuriministeriön
avustusta, tuohon olisi lisättävä vielä saatu avustussumma eli 328 200 euroa.
Näin ollen kustannusvaikutus olisi lukuvuoden 2015 - 2016 tietojen perusteella
1 578 200 euroa. Tämä tulisi huomioida budjettivalmistelun yhteydessä, jos
ryhmäkokomaksimit määritellään tehdyn valtuustoaloitteen mukaisesti.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja
Lautakunta antaa yllä olevan selvityksen opetusryhmien pienentämistä varten
tehtyyn valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kaupunginhallitus, 15.08.2016, § 292
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa
saatetuksi vastauksen valtuutettu Marita Hokkasen ym. valtuustoaloitteeseen
ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

Kaupunginhallitus, 22.08.2016, § 305
Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa
saatetuksi kasvatus- ja opetuslautakunnan vastauksen valtuutettu Marita
Hokkasen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 29.08.2016, § 107
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tietoonsa
saatetuksi kasvatus- ja opetuslautakunnan vastauksen valtuutettu Marita
Hokkasen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 108
Valtuustoaloite, Mikkelin kaupunki ja sen konserni edelläkävijäksi korruption
estämisessä ja päätöksenteon avoimuudessa
MliDno-2016-1865
Valtuutettu Markku Turkia ym. esittivät 29.8.2016 valtuustoaloitteenaan
otsikkoasiasta seuraavaa:
"Korruptio tarkoittaa valta-aseman väärinkäyttöä yksityisen edun
tavoittelemiseksi, ja on osoitus yhteiskunnan moraalisesta rappiosta. Kuntien
päätöksenteon ketjussa voivat siihen osallisina olla virkamiehet valmistelijoina,
työntekijät käytännön toteuttajina ja poliittiset luottamushenkilöt
päätöksentekijöinä.
Korruptoituneessa yhteiskunnassa korostuvat epäeettiset toimintatavat.
Suomi kuuluu maailman vähiten korruptoituneisiin maihin, mutta Suomi ei
silti ole täysin puhdas korruptiosta, vaan vuosittain tulee ilmi lahjusepäilyjä
ja virka-aseman väärinkäytöksiä. Huolestuttavaa on se, että Kunnallisalan
kehittämissäätiön kyselyssä 35% suomalaisista näki oman kotikuntansa
päätöksenteossa paljon tai melko paljon korruptiota. Transparency
Internationalin Global Corruption barometrin tutkimuksen mukaan puolet
suomalaisista katsoo korruption lisääntyneen Suomessa. Vaasan yliopiston
tekemän tutkimuksen mukaan kansalaisista 45% katsoo että päättäjien ja
elinkeinoelämän välillä on liiallisia yhteyksiä.
Korruption kannalta kuntien päätöksenteon herkät alueet ovat kaavoitus ja
julkiset hankinnat. Kuntien tavara- ja palveluostot ja teettämät rakennusurakat
ovat vuositasolla noin 11-12 miljardia euroa. Kaavoituksessa kuntien
päättäjillä on merkittäviä veronmaksajien taloudellisia etuja valvottavanaan.
Torjumalla korruptiota turvataan yritysten välinen tehokas kilpailu ja torjutaan
veronmaksajille aiheutuvat lisäkustannukset, joita korruptio väistämättä tuo
mukanaan.
Mielestämme Mikkelin kaupungin tulee vahvistaa avointa ja hyvää
hallintokulttuuria. Kunnallisen päätöksentekijän on aina edistettävä
kunnan ja sen asukkaiden parasta. Hallinnon avoimuus ja läpinäkyvyys ovat
avainasemassa päätöksenteon luotettavuudessa.
Julkisuuslaki velvoittaa viranomaisia toimimaan avoimesti ja pitämään huolen
asiakirjojen saatavuudesta. Avoimuutta ei ole koskaan liikaa. Siinä onnistutaan,
kun päätökset valmistellaan kansalaislähtöisesti, tieto on avointa, kieli selkeää
ja hallinto näkee itsensä kunnallisen itsehallinnon toteuttajana.
Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden on sisäistettävä laaja avoimuuden ja
eettisyyden periaate ja on välttämätöntä, että kaupunki antaa tietoa aktiivisesti
sekä huolehtii avoimuuden toteutumisesta hallinnossaan.
Mikkelin kaupunki on muiden kuntien tapaan yhtiöittänyt toimintojansa.
Tästä seuraa, etteivät kunnallislain ja julkisuuslain säännökset koske näiden
yritysten päätöksentekoa ja hallintoa. Kunnalliset yhtiöt liian usein vetäytyvät
toiminnassaan perusteetta osakeyhtiölain taakse päätöstensä valmistelusta ja
julkisuudesta.
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Samoin Mikkelin kaupungin ja sen konserniyhteisöjen toimintoja on
lisääntyvässä määrin ulkoistettu hankintojen kautta. Hankintojen
menettelytavat eivät edelleenkään täytä kaikilta osiltaan yhtenäisiä käytäntöjä
koko Mikkelin kaupunkikonsernissa. Hankintapäätösten tekeminen on
delegoitu pääsääntöisesti viranhaltijoille, eikä niiden seuranta ole kaikilta osin
yhtenäinen koko konsernissa.
Eturistiriitojen sääntelyssä keskeisiä ovat hallintolain esteellisyyssäännökset,
jotka ovat vakiintuneet osaksi hallintokulttuuria ja toimivat varsin hyvin.
Niiden ulkopuolelle jäävät kuitenkin luottamushenkilöiden ja virkamiesten
sidonnaisuudet, jotka voivat olla ongelmallisia ja heikentävät luottamusta
hallintoon ja päätöksentekoon. Lisääntyviä esteellisyysongelmia on
syntynyt siitä, että kaupungin toimintoja on yhtiöitetty voimakkaasti.
Esteellisyyssäännöksiä on kaikkien kaupungin ja kuntien hallinnassa olevien
yhtiöiden noudatettava.
Luottamushenkilöiden, hankinta- ja muita päätöksiä tekevien viranhaltijoiden
ja työntekijöiden sidonnaisuuksien tulee olla julkisesti esillä. Näiden tietojen
oikeellisuus on tarkistettava määräajoin ja aina, kun niissä tapahtuu
muutoksia. Näin ilmeneviin väärinkäytöksiin voidaan puuttua sekä
asianosaisten että kansalaisten ja kaupunkikonsernin henkilöstön toimesta.
Kuntaliitto on antanut suosituksia seikoista, jotka on otettava huomioon
harkittaessa ulkopuolisten tahojen kunnan henkilöstölle ja luottamushenkilöille
tarjoamien lahjojen, matkojen ja muiden etuuksien vastaanottamisesta.
Ohjeissa korostetaan avoimuutta ja sitä, ettei etuuden vastaanottaminen
aiheuta minkäänlaista kiitollisuudenvelkaa lahjan antajaa kohtaan. Erityisesti
tässä on oltava tiukkana kaavoituksessa, valvonta- tai tarkastustehtävissä,
hankintojen yhteydessä ja palveluiden järjestämiseen liittyvissä päätöksissä.
SDP:n valtuustoryhmä esittää, että yllä olevan perustelutekstin mukaisesti
1.

Mikkelin kaupunki uuden hallintosääntönsä valmistelussa ottaa
yhdeksi läpileikkaavaksi periaatteeksi korruption estämisen ja
päätöksenteon avoimuuden lisäämisen.

2.

Mikkelin kaupunki estää ja ennaltaehkäisee epävirallisten
suosikkijärjestelmien syntymisen ns. hyvä veli –verkostot, joissa
toimintatapa on sellainen, että verkostoon kuuluvat käyttävät
vaikutusvaltaansa ohittamalla viralliset päätöksentekoprosessit ja
hankkivat epäasiallisia etuja verkoston jäsenille.

3.

Mikkelin kaupungin päätöksenteon ja sen valmistelun avoimuuden
parantamiseksi kaupunginvaltuutettujen, kaupunginhallituksen
ja lautakuntien jäsenten ja virkamiesten sidonnaisuusilmoitukset
ja sivutoimiluvat ja -ilmoitukset julkaistaan yhdessä paikassa
kaupungin internet-sivuilla. Muuttuvat tiedot on päivitettävä
välittömästi. Tiedot on tarkistettava vuosittain. Tätä koskevat
ohjeet sisällytetään kaupungin hallintosääntöön sekä kaupungin
konserniohjeisiin koskemaan myös konserniyhteisöjä.

4.

Kaupunki tekee korruptio-ohjeen vieraanvaraisuudesta, eduista ja
lahjoista virkamiehille, työntekijöille ja luottamushenkilöille.
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5.

Kaupungin konserniyhtiöiden avoimuuden ja julkisuuden
parantamiseksi kaupungin konserniohjeisiin sisällytetään
avoimuutta ja korruption estämistä koskevat yhtenäiset ohjeet.

6.

Kaupunki julkaisee internet-sivuillaan kaikkien toimielimiensä
esityslistat ja pöytäkirjat niin pitkältä ajalta kuin niitä on sähköisinä
tehty. Toisin kuin nyt vain kahden edellisen vuoden ajalta. Tällä
hetkellä muun muassa kaupunginhallituksen jaoston esityslistaa ja
pöytäkirjaa ei ole julkisesti näkyvillä.

7.

Kaupunki julkaisee internet-sivuillaan kaikkien omien ja konserniin
kuuluvien yhteisöjensä toimielimien jäsenet, varajäsenet ja
toimielimeen asioita valmistelevat virkamiehet. Heidän kaikkien
kattavat yhteystiedot, puoluetaustat ja sidonnaisuudet tulee
olla helposti kuntalaisten saatavilla. Tällä hetkellä internetsivuilla ei esimerkiksi ole lainkaan kaupunginhallituksen jaoston
kokoonpanoa, eikä lautakuntien varajäsenten nimiä ja yhteystietoja.

8.

Mikkelin kaupungin tarkastuslautakunnan tehtäviin sisällytetään
raportointi avoimuudesta, korruptiosta ja sidonnaisuusilmoitusten,
sivutoimilupien ja -ilmoitusten kattavuudesta sekä arvio kaupungin
päätöksenteon luotettavuudesta. Lisäksi tarkastuslautakunnan
tulee tehdä esitykset tarvittavista kehittämistoimenpiteistä
havaittujen epäkohtien korjaamiseksi.

Mikkelissä 29.8.2016
Satu Taavitsainen
Raine Lehkonen, Markku Turkia, Hannu Tullinen,
Jorma Harmoinen, Markku Aholainen, Marita Hokkanen,
Leena Teittinen, Heikki Pyrhönen, Marianne Huoponen,
Jaana Vartiainen, Petri Tikkanen"
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
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§ 109
Valtuustoaloite koirapuistoista Rantakylään ja Tuppuralaan
MliDno-2016-1866
Valtuutettu Heikki Pyrhönen ym. esittivät 29.8.2016 valtuustoaloitteenaan
otsikkoasiasta seuraavaa:
"Hyvinvoinnin ja liikkumisen lisääminen, terveyden edistäminen ja kaupungin
vetovoiman lisääminen ovat valtuuston strategian punainen lanka.
Koirapuistot ovat suosittuja kohtaamispaikkoja sekä ihmisille että koirille. Ne
tarjoavat mahdollisuuden eri-ikäisten ihmisten ystävystymiseen ja tukevat
sekä nuorten että aikuisten harrastamista ja yhteistoimintaa ja vähentävät
koirien aggressiivista käyttäytymistä. Tarjoamalla koirien ulkoiluttajille
mahdollisuuden koirapuiston käyttöön, vähennetään koirien irtipitämistä ja
ulkoiluttamista muilla alueilla. Koirapuistot parantavat Mikkelin kaupungin
imagoa nykyaikaisena asukkaat huomioivana kaupunkina.
Mikkelissä on tällä hetkellä koirapuistot Pankalammella, Laajalammella ja
Ristiinassa. Mikkeliläisten liikkumista edistää se, että koirapuisto on omalla
asuinalueella kävelymatkan päässä, eikä sinne näin ollen tarvitse ajaa autolla.
Tämä vähentää myös yksityisautoilun aiheuttamia ilmastopäästöjä, joka myös
on kaupungin tavoite.
Koirapuistot on aiemmin tehty Mikkelissä talkoovoimin kaupungin annettua
sopivan maa-alueen ja rakennustarvikkeet. Tällä samalla periaatteella
esitämme toimittavaksi nytkin. Rakennusmateriaaleiksi riittävät samanlaiset
tolpat ja aidat kuin on Pankalammen koirapuistossa. Nämä ovat olleet
riittävät ja toimivat ja ovat kohtuuhintaiset. Käyttäjät itse huolehtivat jätösten
keräämisestä.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Mikkeliin rakennetaan pikaisesti
koirapuistot Rantakylään ja Tuppuralaan, joiden asukkaat ovat niitä tahtoneet
ja kaupunki selvittää kaupunkilaisten toiveita koirapuistojen osalta myös muilta
asuinalueilta yhdessä aluejohtokuntien ja kaupunginosaseurojen kanssa.
Mikkelissä 29.8.2016
Satu Taavitsainen (SDP)
Raine Lehkonen, Markku Turkia,Tapani Korhonen,
Jorma Harmoinen, Markku Aholainen, Marita Hokkanen,
Marianne Huoponen, Heikki Pyrhönen, Petri Tikkanen,
Jaana Vartiainen"
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
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§ 110
Valtuustoaloite taidemuseohankkeesta
MliDno-2016-1868
Valtuutettu Jukka Pöyry ym. esittivät 29.8.2016 valtuustoaloitteenaan
otsikkoasiasta seuraavaa:
"Esitän, että Mikkelin vireillä olevaan Taidemuseohankkeeseen tehdään
syyskuun 2016 aikana, ennen valtuuston lopullista päätöstä, vaihtoehtoinen
vertailulaskelma rakennuskustannuksista, jos taidemuseorakennus
rakennettaisiin vanhan valssimyllyn sijaan koskemattomalle maalle Konserttikongressitalo Mikaelin läheisyyteen. Samalla tehtäisiin myös vertailukelpoiset
laskelmat käyttökustannuksista ja investoinnin vaikutuksista kaupungin
talouteen.
Perusteluina esitän seuraavaa:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Valtuusto pääsee keskustelemaan ja päättämään muistakin museon
paikkavaihtoehdoista.
Vertailulaskelmia tekemällä täyttyy hyvän ja vastuullisen päättäjän
huolellisuusehto.
Tilanne alkuperäiseen suunnitteluun ja toteutukseen on muuttunut,
koska saadun tiedon mukaan museovirasto on antamassa siiloille
purkuluvan.
Saadun tiedon mukaan purkuluvan voisi saada myös valssimyllylle
sillä perusteella, että myllyrakennuksesta jäisi vain julkisivuseinät ja
nekin huonokuntoisuutensa ja muiden rakennustöiden suorituksen
vuoksi jouduttaisiin rakentamaan uudelleen.
Mikaelin läheisyyteen rakentamattomalle maalle rakentaessa
rakentaminen tulisi huomattavasti halvemmaksi kuin ahtaaseen
rakennettuun paikkaan.
Suunnittelua ja toteutusta eivät rajoita olemassa olevat tilat eivätkä
rakenteet.
Päästään pienemmillä rakennuksen pinta-aloilla koska hukkatilaa ei
tule.
Voidaan käyttää hyväksi Mikaelin laajaa pysäköintialuetta, jolloin
säästetään kustannuksissa.
Kaupungilla olisi kiinteistökohteita yhtä vähemmän huollettavana ja
hallinnoitavana.
Pienempien pinta-alojen ja halvemman investoinnin vuoksi
rakennuksen kaupungintaloutta rasittavat investointikustannukset
ja poistot olisivat myös selvästi pienemmät.
Käyttökustannukset tulevat myös olemaan selvästi edullisemmat.
Kokonaan uuden rakennuksen rakentamisella säästytään
mahdollisilta vanhan myllyrakennuksen aiheuttamilta
sisäilmaongelmilta.
Nykyisen suunnitelman mukaan taidemuseohankkeen tiloja ja
toimintoja olisi kolmen tontin ja kolmen rakennuksen alueella.
Rakennuskustannusten ja vuotuisten käyttökustannusten jaossa
kolmen omistajan ja toimijan kesken tulee helposti olemaan
erimielisyyttä.
Taidelaitoksina sekä Mikaelilla ja taidemuseolla on paljolti samat
asiakaskunnat.
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15.
16.
17.

Toiminnassa Mikaeli ja taidemuseo voivat tukea toisiaan, jopa
yhteisillä tiloilla ja ohjelmilla.
Kaupunki voisi myydä Graniittitalon lisäksi Mannerheimintien tontin
jolloin myyntituloja olisi jo lähes 3 miljoonaa ja päästäisiin vain noin
1 miljoonan lisärahoituksella.
Työllisyyden takia hanke ei ole kiireellinen, sillä Mikkelissä on
käynnissä ja lähivuosina vireillä niin paljon rakentamista, että
Mikkelin alueen kelvollinen rakennustyövoima on täysin käytössä.
Lisätöille työntekijät tulevat muualta, lähinnä Virosta.

Jukka Pöyry
Erkki Rantalainen, Liisa Ahonen, Jari Roivas,
Satu Pulkkinen, Olli Miettinen, Hannu Mielonen,
Eero Aho, Jaana Strandman, Taina Harmoinen,
Vesa Himanen, Jussi Marttinen, Anne Korhola,
Harri Kivinen, Marianne Huoponen, Leena Teittinen,
Tero Puikkonen, Pekka Pöyry, Petri Pekonen,
Kirsi Olkkonen, Outi Kauria, Heikki Nykänen,
Raimo Heinänen"
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
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Kunnallisvalitus
§103, §97, §105, §100, §102, §104, §96, §95, §98
Kunnallisvalitusohje
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
– kunnan jäsen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä
tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
– päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
– päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
– päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen
valitusajan päättymistä.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
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valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös
tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut
tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa
tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös
sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos
asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole
syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5
§:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.
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Muutoksenhakukielto
§108, §109, §110, §93, §94, §106, §99, §101, §107
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.
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