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Saapuvilla olleet jäsenet
Seija Kuikka, puheenjohtaja
Satu Taavitsainen, 2. varapuheenjohtaja
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Tiina Elkharam, varavaltuutettu
Pekka Heikkilä, varavaltuutettu
Jukka Rossi, varavaltuutettu
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Muut saapuvilla olleet
Ari Liikanen, hallintojohtaja, sihteeri
Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Jukka Savolainen, kaupunginlakimies
Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Heikki Siira, talousjohtaja
Katariina Juhakoski, nuorisovaltuuston puheenjohtaja
Tarja Pöyhönen, viestintäassistentti
Merja Peltonen, Toimistosihteeri
Poissa

Oskari Valtola, 1. varapuheenjohtaja
Taina Harmoinen
Raimo Heinänen
Elina Hölttä
Outi Kauria
Veli Liikanen
Heikki Nykänen
Risto Rouhiainen
Arto Seppälä

Allekirjoitukset

Seija Kuikka
Puheenjohtaja

Ari Liikanen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Markku Kakriainen
Pöytäkirjantarkastaja

Jyrki Koivikko
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi

Ari Liikanen, hallintojohtaja

3/2018

3 (42)

Mikkeli
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
19.03.2018

3/2018

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 22
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille ja julkaistu kaupungin
yleisessä tietoverkossa 14.3.2018.
Lisäksi kokouskutsu on julkaistu Mikkelin Kaupunkilehdessä 15.3.2018.
Päätös
Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu on julkaistu Mikkelin kaupungin
verkkosivuilla 14.3.2018 ja Mikkelin kaupunkilehdessä 15.3.2018.
Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että valtuutetut Heikki Nykänen, Oskari
Valtola, Raimo Heinänen, Outi Kauria, Arto Seppälä, Risto Rouhiainen, Taina
Harmoinen, Veli Liikanen ja Elina Hölttä olivat ilmoittaneett esteestä osallistua
valtuuston kokoukseen ja heidän varajäsenikseen oli kutsuttu Noora Ruuth,
Hannu Toivonen, Vesa Himanen, Päivi Ylönen, Ulla Leskinen, Satu Hasanen,
Tiina Elkharam, Pekka Heikkilä ja Jukka Rossi.
Lisäksi valtuuttettu Soile Kuitunen oli ilmoittanut esteestä osallistua valtuuston
kokouksen alkuun ja hänen varajäsenekseen oli kutsuttu Hanne Vainio.
Todennettiin, että nimenhuudossa oli paikalla 41 varsinaista valtuutettua, 10
varavaltuutettua ja nuorisovaltuuston puheenjohtaja.
Koska kokouskutsu on julkaistu kuntalain edellyttämällä tavalla
kaupungin verkkosivuilla ja valtuuston edellyttämällä tavalla valituissa
ilmoituslehdissä sekä lähetetty vähintään neljä päivää aikaisemmin
valtuutetuille, puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 23
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan valtuutetut Markku Kakriainen ja Jyrki Koivikko.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kaupunginhallitus, § 94, 06.03.2018
Kaupunginvaltuusto, § 24, 19.03.2018
§ 24
Mikkelin Perussuomalaisten valtuustoryhmän kokoonpano v. 2018
MliDno-2017-1402
Kaupunginhallitus, 06.03.2018, § 94
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Mikkelin Perussuomalaisten valtuustoryhmä on toimittanut
kaupunginhallitukselle tiedot ryhmässä tehdyistä toimihenkilövalinnoista
vuodelle 2018 seuraavasti:
Valtuustoryhmän puheenjohtaja Jussi Marttinen
Valtuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja Vesa Himanen.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tietoonsa
saatetuksi Mikkelin Perussuomalaisten valtuustoryhmän ilmoituksen.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 19.03.2018, § 24
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tietoonsa
saatetuksi Mikkelin Perussuomalaisten valtuustoryhmän ilmoituksen.
Päätös
Merkittiin.
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Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 11, 25.01.2018
Kaupunginhallitus, § 95, 06.03.2018
Kaupunginvaltuusto, § 25, 19.03.2018
§ 25
Omassa kodissa tapahtuvan kunnallisen perhepäivähoidon varahoidon keskittäminen
MliDno-2018-111
Kasvatus- ja opetuslautakunta, 25.01.2018, § 11
Valmistelijat / lisätiedot:
Pirjo Vartiainen
Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi
varhaiskasvatusjohtaja
Omassa kodissaan työskentelevien kunnallisten perhepäivähoitajien
hoitolapsille on järjestetty varahoitopaikat, koska perhepäivähoitajien työaika
ei riitä kattamaan kokonaan lasten hoitoaikaa. Lapset ovat varahoidossa
perhepäivähoitajien vuosilomien, tasausvapaiden ja sairauspäivien aikana.
Yksittäinen lapsi on noin 1-2 pv/kk varahoidossa, ei aina silloinkaan.
Varahoitopisteitä on Rantakylässä Varaviikari, Tuppuralassa Varapesä ja
Silvastissa varahoito on järjestetty Silvastin päiväkodin yhteydessä. Keskustassa
varahoitoa järjestetään Tuukkalan päiväkodin Huuhkajat –ryhmän yhteydessä
Kasarminkadulla. Omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia on
kyseisellä alueella 20.
Perhepäivähoitajia on vuosien saatossa eläköitynyt ja lasten varahoidon
tarve on samalla vähentynyt. Lapsia sijoittuukin sen vuoksi entistä enemmän
päiväkoteihin, minkä vuoksi varhaiskasvatuksessa on ajoittain lisätilojen
tarvetta. Tällä hetkellä varahoitopisteet toimivat vajaana, mutta niihin ei
kuitenkaan voida sijoittaa ns. pysyviä lapsia, koska alueilla tullaan hoitoon
varahoitoyksiköihin viikoittain muutamana päivänä ja silloin sinne ei mahdu
muita lapsia.
Esitetään, että edellä kerrottujen yksiköiden varahoito voitaisiin keskittää
keskustaan Vuorikadulle Museokahvilan viereiseen tilaan. Ko. huoneisto on
vapautumassa vuoden alkupuolella. Tilassa on toiminut jokin vuosi sitten
esikoulu Posetiivi. Keskitettäessä varahoito yhteen tilaan, varahoidossa käyvillä
lapsilla on aina samat perhepäivähoitajat. Henkilöstön työvuorosuunnittelu
selkeytyy. Keskusta on kulkuyhteyksien näkökulmasta hyvä sijainti
varahoitotilalle.
Varhaiskasvatukseen tullaan tarvitsemaan lisää hoitopaikkoja kevään
aikana. Uuden keskustan perhepäivähoidon varahoitotilan myötä nykyisiin
varahoitopaikkoihin voidaan sijoittaa keväällä noin 15 varhaiskasvatusta
tarvitsevaa lasta.
Vuorikadun varahoitopisteessä toimisi päivittäin noin kahdeksan lasta ja kolme
työntekijää (1 lastenhoitaja ja 2 perhepäivähoitajaa), jotta työaika riittää lasten
hoitoaikaan nähden. Siinä tapauksessa, että lapsia on eri päivinä vähemmän,
yksi hoitajista voi sijaistaa muissa yksiköissä. Sisäisin järjestelyin on mahdollista
saada yksikköön henkilöstöä yksi työntekijä.
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Vuorikadun tiloissa on tarve pintaremontille. Remontin jälkeen yksikössä
järjestetään avoimet ovet ja perheet voivat käydä tutustumassa
varahoitopaikkaan ja henkilöstöön.
Kustannuksia järjestelystä tulee etupäässä kahden työntekijän palkan
verran noin 60 000 €/v ja tilan vuokrakustannukset sekä puhtaus- ja
ruokahuoltokustannukset.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
valtuustolle, että kunnallisten perhepäivähoitajien kotona tapahtuvan
perhepäivähoidon varahoito Rantakylän Varaviikarista,Tuppuralan Varapesästä,
Silvastin päiväkodista ja keskustasta Tuukkalan päiväkodin Huuhkajat –
ryhmästä keskitettäisiin Vuorikadulle Museokahvilan viereisiin tiloihin.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 06.03.2018, § 95
Valmistelijat / lisätiedot:
Pirjo Vartiainen
Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi
varhaiskasvatusjohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy kunnallisten
perhepäivähoitajien kotona tapahtuvan perhepäivähoidon varahoidon
keskittämisen Rantakylän Varaviikarista, Tuppuralan Varapesästä, Silvastin
päiväkodista ja keskustasta Tuukkalan päiväkodin Huuhkajat -ryhmästä
Vuorikadulle Museokahvilan viereisiin tiloihin.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 19.03.2018, § 25
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kunnallisten
perhepäivähoitajien kotona tapahtuvan perhepäivähoidon varahoidon
keskittämisen Rantakylän Varaviikarista, Tuppuralan Varapesästä, Silvastin
päiväkodista ja keskustasta Tuukkalan päiväkodin Huuhkajat -ryhmästä
Vuorikadulle Museokahvilan viereisiin tiloihin.
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Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Heidi Juuti, Hannele Häkkänen, Eija Honkanen, Tarja Räsänen, Minna Oksa,
Pirjo Vartiainen, Seija Manninen
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Kaupunkiympäristölautakunta, § 79, 19.12.2017
Kaupunginhallitus, § 8, 08.01.2018
Kaupunginhallitus, § 115, 12.03.2018
Kaupunginvaltuusto, § 26, 19.03.2018
§ 26
Yöveden - Louhiveden alueen rantaosayleiskaavan muutos, tila Pien-Toijola
491-561-2-16 (osa)
MliDno-2017-1950
Kaupunkiympäristölautakunta, 19.12.2017, § 79
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Ahonen
Liitteet

1 Liite Kyltk Yövesi-Louhivesi rantosayleiskaavan muutos Pientoijola
Someenlahti 19.12.2017
Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 17. päivänä
marraskuuta 2017 päivätyn rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen
kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.
Kaavamuutoksen on laatinut Karttaako Oy /Mäkelä Jarmo maaomistajan
aloitteesta.
Yleiskaavan muutos koskee Mikkelin kaupungin (491) Toijalan kylän (561) tilan
Pien-Toijola 2-16 (osa-aluetta) sekä kyseisen tilan määräalaa 491-561-2-16M602. Kohde on entisen Ristiinan kunnan alueella noin 1,5 km Kallioniemen
huvilasta kaakkoon. Kulku rakennuspaikalle tapahtuu Vanamontien kautta.
Yleiskaavan muutoksen tavoitteena on yhden rakennuspaikan sijainnin
muuttaminen hieman etelään päin rakennettavuudeltaan parempaan
paikkaan. Muutos on täysin sopusoinnussa alkuperäisen yleiskaavan
tavoitteiden ja mitoitusperusteiden kanssa.
Voimassa olevan yleiskaavan mukainen lomarakennuspaikka (RA/1) on
sijoiteltu toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaisempaan paikkaan. Vapaan
rannan osuus säilyy ennallaan kaavamuutoksen myötä.
Alueella on voimassa Ristiinan kunnanvaltuuston hyväksymä ja Etelä-Savon
ympäristökeskuksen 24.1.2003 vahvistama Yöveden-Louhiveden alueen
rantaosayleiskaava.
Alueella ei ole voimassa asemakaavaa, rakennuskieltoja tai suojelupäätöksiä.
Kyseisellä yleiskaava-alueella uuden lomarakennuspaikan etäisyydet
rantaviivasta yms. perustuvat Mikkelin kaupungin uuden rakennusjärjestyksen
määräyksiin (hyväksytty Mikkelin kaupunginvaltuustossa 22.5.2017, tullut
voimaan 1.7.2017).
Kaavaluonnoksen kuulemisvaiheessa (MRL 62 ja 63§) jätetty palaute on pyritty
ottamaan huomioon kaavaehdotusta laadittaessa. Kaavaluonnoksesta ei
jätetty huomautuksia.
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Etelä-Savon ELY-keskuksen lausunnossa 20.10.2017 todetaan mm. seuraavaa:
Lähtökohtaa kaavamuutokselle voidaan pitää perusteltuna; voimassa olevan
kaavan mukaisen rakentamisen kannalta maastonmuodoiltaan haastavan,
jyrkähkön ja kallioisen rakennuspaikan siirtäminen rakennettavuudeltaan
parempaan paikkaan. Siirto ei aiheuta rakentamisesta vapaan yhtenäisen
rantaosuuden pirstoutumista ja on muutenkin pääosin sopusoinnissa
alkuperäisen kaavan mitoitusperiaatteiden ja muiden tavoitteiden kanssa.
Muutoksen kohteena olevassa yleiskaavassa uuden rakennuspaikan alue on
pääosin osoitettu tavanomaisena maa- ja metsätalousalueena ilman erityisiä
merkintöjä tai arvoja.
Lausunnossa pyydetään perustelemaan alkuperäisestä kaavasta poikkeava
rakennusoikeuden kokonaismäärää.
ELY-keskuksella ei ole muuta huomautettavaa kaavaluonnoksen johdosta.
Kaavamuutoksen ehdotuksesta ei jatkossa tarvitse pyytää ELY-keskuksen
lausuntoa (Maankäyttö- ja rakennusasetus 20 §).
Kaavan laatijan vastine: Maltillinen kokonaisrakennusoikeuden nosto
perustuu maasto-käyntiin, lomarakennuspaikkojen lisääntyneisiin
tilatarpeisiin nykyaikana sekä kaupungin uuteen 22.5.2017 hyväksyttyyn
rakennusjärjestykseen. (vastine kaavaselostuksen kohdassa 4.4.2 Prosessin
aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen)
Laadittava osayleiskaavan muutos on luonteeltaan lähinnä tekninen eikä
muuta voimassa olevan alueen osayleiskaavan periaatteita.
Ehdotus
Esittelijä: Jouni Riihelä
Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy
alustavasti Yöveden-Louhiveden rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen
koskien tilaa Pien-Toijola 491-561-2-16 (osaa) sekä kyseisen tilan määräalaa
491-561-2-16-M602), asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot
rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon
pelastuslaitokselta ja Etelä-Savon maakuntaliitolta.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 08.01.2018, § 8
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Ahonen
Jari.Ahonen@mikkeli.fi
kaavoitusinsinööri
Liitteet

1 Liite Kh Yöveden-Louhiveden rantaosayleiskaavan muutos Pientoijola
Someenlahti
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Yöveden-Louhiveden
rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen koskien tilaa Pien-Toijola 491-5612-16 (osaa) sekä kyseisen tilan määräalaa 491-561-2-16-M602), asettaa sen
julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin
seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta ja Etelä-Savon
maakuntaliitolta.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa
kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus, 12.03.2018, § 115
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Ahonen
Jari.Ahonen@mikkeli.fi
kaavoitusinsinööri
Liitteet

1 Liite Kh Yöveden-Louhiveden rantaosayleiskaavan muutos tila Pientoijola
Kaavamuutosehdotus on ollut nähtävillä 18.1.-19.2.2018 välisen ajan.
Muistutuksia ei jätetty. Lausunnot saatiin Etelä-Savon maakuntaliitolta,
rakennusvalvonnalta ja Etelä-Savon pelastuslaitokselta. Heillä ei ollut
huomautettavaa.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy YövedenLouhiveden alueen rantaosayleiskaavan muutoksen tilalle Pien-Toijola 491-5612-16 (osa).
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Kaupunginvaltuusto, 19.03.2018, § 26
Liitteet

1 Liite Kv Yöveden-Louhiveden alueen rantaosayleiskaavan muutos, tila PienToijola
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
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Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy YövedenLouhiveden alueen rantaosayleiskaavan muutoksen tilalle Pien-Toijola 491-5612-16 (osa).
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Etelä-Savon Ely-keskus
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Kaupunginhallitus, § 96, 06.03.2018
Kaupunginvaltuusto, § 27, 19.03.2018
§ 27
Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen Leader- hankkeisiin
MliDno-2018-390
Kaupunginhallitus, 06.03.2018, § 96
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Laitinen
jari.laitinen@mikkeli.fi
taloussuunnittelupäällikkö
Myönteisen rahoituspäätöksen Etelä-Savon ELY- keskukselta saanut yhdistys
voi hakea ELY- keskuksen myöntämää hankerahoitusta maksuun takautuvasti,
mistä johtuen hanke on käynnistysvaiheessa rahoitettava omalla rahoituksella.
Mikkelin kaupunginvaltuusto on 15.3.2010 § 26 tehnyt periaatepäätöksen
myöntää julkishyödyllisille yhdistyksille väliaikaista hankerahoitusta yhdistysten
Leader- hankkeisiin yhteensä enintään 100.000 euroa. Kaupunginvaltuusto
oikeutti kaupunginhallituksen päättämään väliaikaisen rahoituksen
myöntämisestä. Väliaikaista rahoitusta on haettu kaupunginhallitukselta
kirjallisesti ja rahoitushakemuksen liitteeksi on toimitettu ELY- keskuksen
rahoituspäätös. Väliaikaisesta hankerahoituksesta on laadittu kaupungin ja
yhdistyksen välinen kirjallinen sopimus.
Hankerahoitusta on haettu hankkeen käynnistysvaiheeseen ja rahoitus
on maksettu kaupungille takaisin siinä yhteydessä, kun ELY-Keskus on
maksanut rahoituksen yhdistyksen tilille. Väliaikainen rahoitus on myönnetty
korottomana, sillä lainan korkokuluja ei voi sisällyttää Leader- hankkeen
menoiksi.
Hankkeiden hyödynsaajat ovat Mikkelin kaupungin asukkaita. Hankkeiden
kautta toteutetaan asioita, jotka osaltaan voisivat kuulua Mikkelin kaupungin
hoidettaviksi. Väliaikaisella rahoituksella kaupunki viestii kaupungin asukkaille,
että kaupunki haluaa tukea asukkaiden omaehtoista kaupungin kehittämistä.
Hyväksytyt Leader- hankkeet on seulottu Leader- toimintaryhmässä ja ELYkeskuksessa. Hanketoimijoita voidaan pitää luotettavina.
Leader- hankkeelle ei saa kohdistua muuta julkista tukea kuin Leader- rahoitus.
Tästä johtuen esimerkiksi toiminta-avustuksen myöntäminen hankkeelle ei ole
mahdollista.
Kaupunginvaltuusto päätti 22.1.2018 § 3 toimenpidealoitteesta, jonka
mukaisesti "kaupunginhallitus valmistelisi asian siten, että myönnetty rahoitus
voisi olla yhteensä enintään 250 000 euroa.”
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto
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•
•
•

tekee periaatepäätöksen myöntää julkishyödyllisille yhdistyksille
väliaikaista hankerahoitusta yhdistysten Leader- hankkeisiin
yhteensä enintään 250.000 euroa,
päättää, että väliaikainen Leader- rahoitus myönnetään
korottomana,
oikeuttaa kaupunginhallituksen päättämään väliaikaisen
rahoituksen myöntämisestä Leader- hankkeisiin. Väliaikaista
rahoitusta on haettava kaupunginhallitukselta kirjallisesti ja
rahoitushakemuksen liitteeksi on toimitettava ELY-keskuksen
rahoituspäätös.

Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 19.03.2018, § 27
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto
•
•
•

tekee periaatepäätöksen myöntää julkishyödyllisille yhdistyksille
väliaikaista hankerahoitusta yhdistysten Leader- hankkeisiin
yhteensä enintään 250.000 euroa,
päättää, että väliaikainen Leader- rahoitus myönnetään
korottomana,
oikeuttaa kaupunginhallituksen päättämään väliaikaisen
rahoituksen myöntämisestä Leader- hankkeisiin. Väliaikaista
rahoitusta on haettava kaupunginhallitukselta kirjallisesti ja
rahoitushakemuksen liitteeksi on toimitettava ELY-keskuksen
rahoituspäätös.

Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että valtuutettu Soile Kuitunen saapui kokoukseen tämän pykälän
käsittelyn alussa ja varavaltuutettu Hanne Vainio poistui kokouksesta.
Tiedoksi
Talous- ja elinvoimapalvelut
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Kaupunginhallitus, § 97, 06.03.2018
Kaupunginvaltuusto, § 28, 19.03.2018
§ 28
Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen Käenjälki ry:lle
MliDno-2018-390
Kaupunginhallitus, 06.03.2018, § 97
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Laitinen
jari.laitinen@mikkeli.fi
taloussuunnittelupäällikkö
Käenjälki ry:n on Suomenniemellä vuodesta 2016 toiminut yhdistys, jonka
tavoitteena on edistää Suomenniemen pitäjän vetovoimaisuutta asuinalueena,
kehittää yhteistyötä, vaalia kulttuuriperintöä ja sen kehittymistä, yrittäjyyden
lisäämistä ja asukkaiden viihtyvyyttä.
Etelä-Savon ELY- keskus on päättänyt tuen myöntämisestä yhdistyksen ajalla
1.11.2017- 31.12.2018 toteutettavalle KäenOjennus- kehittämishankkeelle.
Hankkeessa
•
•
•
•

kartoitetaan Suomenniemen vuokrattavat ja myytävät tontit,
asunnot ja liiketilat sekä luodaan niistä tontti/asuntopörssi,
tuodaan tontti/asuntopörssi helposti saavutettavaksi netissä useille
sivustoille,
järjestetään eri teemoilla tupailtoja Suomenniemen kylillä sekä
tarjotaan lapsille ja nuorille harrastemahdollisuuksia liikunnallisten,
kulttuurillisten ja taiteellisten ryhmien muodossa.

Hankkeen kokonaisrahoitus on 27.000 euroa, johon ELY- keskus on myöntänyt
tukea 13.199,70 euroa. Käenjälki ry esittää, että Mikkelin kaupunki tukisi
hanketta lainaamalla yhdistykselle siltarahoituksena 13.000 euroa. Kun hanke
on toteutettu ja yhdistys saa myönnetyn tukisumman, maksetaan siltarahoitus
viipymättä Mikkelin kaupungille takaisin.
Kokouksessa on nähtävillä Käenjälki ry:n rahoitushakemus liitteineen.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää
•
•
•

myöntää Käenjälki ry:lle yhdistyksen hankkeeseen väliaikaista
hankerahoitusta 13.000 euroa,
myöntää rahoituksen korottomana ja vakuudettomana,
oikeuttaa konserni- ja elinvoimapalvelut valmistelemaan
väliaikaiseen rahoitukseen liittyvän sopimuksen.

Päätös
Hyväksyttiin.
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Kaupunginvaltuusto, 19.03.2018, § 28
Kokouksessa on nähtävillä Käenjälki ry:n rahoitushakemus liitteineen.
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää
•
•
•

myöntää Käenjälki ry:lle yhdistyksen hankkeeseen väliaikaista
hankerahoitusta 13.000 euroa,
myöntää rahoituksen korottomana ja vakuudettomana,
oikeuttaa konserni- ja elinvoimapalvelut valmistelemaan
väliaikaiseen rahoitukseen liittyvän sopimuksen.

Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Käenjälki ry/Satu Mustanoja, talous- ja elinvoimapalvelut, Kunnan Taitoa Oy/
kirjanpito
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Kaupunginhallitus, § 116, 12.03.2018
Kaupunginvaltuusto, § 29, 19.03.2018
§ 29
Ylitys- ja alitusoikeudet vuodelta 2017
MliDno-2018-588
Kaupunginhallitus, 12.03.2018, § 116
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Laitinen, Tiina Viskari
jari.laitinen@mikkeli.fi, tiina.viskari@mikkeli.fi
taloussuunnittelupäällikkö, controller
Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota (KuntaL
110§). Talousarvio on sitova ohje kunnan talouden hoitamisesta.
Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Varainhoitovuoden
aikana talousarvioon tehtävät muutokset käsitellään määrärahamuutoksina.
Varainhoitovuoden päätyttyä talousarvion määrärahan ylitys menojen ja alitus
tuloarvioiden kohdalla on hyväksytettävä ennen tilinpäätöksen hyväksymistä.
Muutokset (menojen ylitysoikeudet, tulojen alitusoikeudet, toimintakatteen
alitusoikeus) vuoden 2017 talousarvioon:
Käyttötalous
•

•
•

Teknisen lautakunnan menot ylittyivät 1,11 milj. euroa
raakapuukartellia koskevista oikeudenkäyntikuluista (noin 0,2 milj.
euroa), tapaturmavakuutusten lisäsuorituksista (noin 0,6 milj.
euroa) ja joukkoliikenteen lisämenoista johtuen.
Tekniseen toimeen kuuluvan tilakeskuksen toimintakate alittui 5,477
milj. euroa purkuvarauksista (noin 5,3 milj. euroa) ja lisääntyneistä
parakkikustannuksista johtuen.
Rakennuslautakunnan tulot alittuivat 0,009 milj. euroa pysäköinnin
virhemaksutuottokertymästä johtuen.

Tuloslaskelmaosa
•

Valtionosuudet alittuivat 0,055 milj. euroa.

Investointiosa
•
•
•
•
•

Kyläverkko- hanke eteni suunniteltua nopeammin, hankkeen menot
ylittyivät 0,212 milj. euroa.
Maa- ja vesialueiden ostoa koskevat menot ylittyivät 0,074 milj.
euroa.
Moision koulun vanhan osan korvaamista koskevan suunnittelun
menot ylittyivät 0,022 milj. euroa.
Katuja koskevat menot ylittyivät 0,395 milj. euroa.
Osakkeita ja osuuksia koskevat menot ylittyivät 0,27 milj. euroa
Saimaa Stadiumin osakkeiden hankinnasta (0,2 milj. euroa) sekä
kahden asunto-osakeyhtiön pääomavuokrien rahastoinnista
johtuen.
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•
•
•

Etelä- Savon pelastuslaitoksen investointimenot ylittyivät 0,022 milj.
euroa.
Rakennusten myyntitulot alittuivat talousarviomuutoksen (+2,1 milj.
euroa) jälkeen 0,671 milj. euroa.
Kiinteistöjen rakennusautomaatiota koskevat tulot alittuivat 0,05
milj. euroa.

Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion
2017 menoihin ylitysoikeuden, tuloihin alitusoikeuden sekä toimintakatteen
alituksen seuraavasti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teknisen lautakunnan menojen ylitys 1,11 milj. euroa,
Tilakeskuksen toimintakatteen alitus 5,477 milj. euroa,
Rakennuslautakunnan tulojen alitus 0,009 milj. euroa,
Valtionosuuksien alitus 0,055 milj. euroa,
Investoinnit Kyläverkko- hankkeen menojen ylitys 0,212 milj. euroa,
Investoinnit Maa- ja vesialueiden osto menojen ylitys 0,074 milj.
euroa,
Investoinnit Moision koulun suunnittelu menojen ylitys 0,022 milj.
euroa,
Investoinnit Kadut yhteinen määräraha menojen ylitys 0,395 milj.
euroa,
Investoinnit Osakkeet ja osuudet menojen ylitys 0,27 milj. euroa,
Investoinnit Etelä- Savon pelastuslaitoksen investointimenojen ylitys
0,022 milj. euroa,
Investoinnit Rakennusten myynnit (tulot) tulojen alitus 0,671 milj.
euroa,
Investoinnit Kiinteistöjen rakennusautomaation uudistaminen
(tulot), tulojen alitus 0,05 milj. euroa

Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.
Merkitään, että talousjohtaja Heikki Siira ja taloussuunnittelupäällikkö Jari
Laitinen saapuivat kokoukseen tämän pykälän käsittelyn alussa sekä poistuivat
tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Kaupunginvaltuusto, 19.03.2018, § 29
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion
2017 menoihin ylitysoikeuden, tuloihin alitusoikeuden sekä toimintakatteen
alituksen seuraavasti:
•

Teknisen lautakunnan menojen ylitys 1,11 milj. euroa,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tilakeskuksen toimintakatteen alitus 5,477 milj. euroa,
Rakennuslautakunnan tulojen alitus 0,009 milj. euroa,
Valtionosuuksien alitus 0,055 milj. euroa,
Investoinnit Kyläverkko- hankkeen menojen ylitys 0,212 milj. euroa,
Investoinnit Maa- ja vesialueiden osto menojen ylitys 0,074 milj.
euroa,
Investoinnit Moision koulun suunnittelu menojen ylitys 0,022 milj.
euroa,
Investoinnit Kadut yhteinen määräraha menojen ylitys 0,395 milj.
euroa,
Investoinnit Osakkeet ja osuudet menojen ylitys 0,27 milj. euroa,
Investoinnit Etelä- Savon pelastuslaitoksen investointimenojen ylitys
0,022 milj. euroa,
Investoinnit Rakennusten myynnit (tulot) tulojen alitus 0,671 milj.
euroa,
Investoinnit Kiinteistöjen rakennusautomaation uudistaminen
(tulot), tulojen alitus 0,05 milj. euroa.

Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Talous- ja elinvoimapalvelut, tilintarkastaja, Kunnan Taitoa Oy/kirjanpito
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Kaupunginhallitus, § 117, 12.03.2018
Kaupunginvaltuusto, § 30, 19.03.2018
§ 30
Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n lainatakaus
MliDno-2018-564
Kaupunginhallitus, 12.03.2018, § 117
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Laitinen
jari.laitinen@mikkeli.fi
taloussuunnittelupäällikkö
Liitteet

1 Liite Kh Mikkelin Oppilaskiinteistöt Oy:n Hallituksen kokouksen pöytäkirjaote
1.2.2018
2 Liite Kh Mikkelin Oppilaskiinteistöt Oy Takausesitys 6.2.2018
Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy hallituksen kokous 1.2.2018.
Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy (MIKKO) on Mikkelin kaupungin
100 % omistama toisen asteen opetuksen kiinteistöjen omistukseen,
hallintaan, kehittämiseen ja vuokraamiseen erikoistunut yhtiö. MIKKOn
perustehtävänä on pitää huolta, että Etelä-Savon Ammattiopiston (ESEDU)
opetukseen tarkoitetut toimitilat pysyvät kilpailukykyisessä, turvallisessa ja
terveellisessä kunnossa. MIKKO sopii ESEDUn kanssa kiinteistöihin liittyvistä
parannustoimista.
Kiinteistöjen vuosittaiseksi kokonaiskorjaussummaksi on kuntoarvioiden
perusteella laskettu minimissään 1,0 milj. euroa. MIKKO on kilpailuttanut
peruskorjauksia varten tarvittavan lainan ja yhtiön hallitus tehnyt päätöksen
hyväksyä Kuntarahoituksen lainatarjous sekä esittää Mikkelin kaupungille
seuraavan lainan takaamista 100 % omavelkaisena takauksena:
•
•
•
•
•
•

luoton määrä 1.000.000 euroa,
laina- aika 20 vuotta, ensimmäinen vuosi lyhennyksistä vapaa
viitekorko euribor 6 kk,
marginaali 0,425 %, rahoittajalla on oikeus tarkistaa marginaali 10
vuoden kuluttua luoton nostamisesta,
lyhennykset tasalyhennyksinä puolivuosittain,
koronmaksu puolivuosittain.

MIKKOn hallituksen kokouksen pöytäkirjaote 1.2.2018 ja yhtiön takausesitys
6.2.2018 on liitteenä. Rahoitustarjousten vertailu ja rahoitustarjoukset sekä
yhtiön tilinpäätös 31.12.2016 on oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Mikkelin
Oppilaitoskiinteistöt Oy:lle Kuntarahoitukselta edellä selostetuin lainaehdoin
otettavalle enintään 1.000.000 euron lainalle omavelkaisen 100 %:n takauksen
ja päättää, että takauksen antamisesta peritään 0,80 %:n suuruinen
takausprovisio vuosittain jäljellä olevasta lainan määrästä.
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Takauksen toimeenpanossa ja valvonnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston
15.6.2009 § 109 päättämiä periaatteita sekä EU:n virallisessa lehdessä
julkaistussa komission tiedonannossa mainittuja periaatteita valtiontuista
takauksina, joita sovelletaan myös kuntien antamiin takauksiin.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Kaupunginvaltuusto, 19.03.2018, § 30
Liitteet

1 Liite Kv Mikkelin Oppilaskiinteistöt Oy:n Hallituksen kokouksen pöytäkirjaote
1.2.2018
2 Liite Kv Mikkelin Oppilaskiinteistöt Oy Takausesitys 6.2.2018
MIKKOn hallituksen kokouksen pöytäkirjaote 1.2.2018 ja yhtiön takausesitys
6.2.2018 on liitteenä. Rahoitustarjousten vertailu ja rahoitustarjoukset sekä
yhtiön tilinpäätös 31.12.2016 on oheismateriaalina.
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää Mikkelin
Oppilaitoskiinteistöt Oy:lle Kuntarahoitukselta edellä selostetuin lainaehdoin
otettavalle enintään 1.000.000 euron lainalle omavelkaisen 100 %:n takauksen
ja päättää, että takauksen antamisesta peritään 0,80 %:n suuruinen
takausprovisio vuosittain jäljellä olevasta lainan määrästä.
Takauksen toimeenpanossa ja valvonnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston
15.6.2009 § 109 päättämiä periaatteita sekä EU:n virallisessa lehdessä
julkaistussa komission tiedonannossa mainittuja periaatteita valtiontuista
takauksina, joita sovelletaan myös kuntien antamiin takauksiin.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy, talous- ja elinvoimapalvelut, Kunnan Taitoa
Oy/kirjanpito
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Kaupunginvaltuusto, § 86, 13.11.2017
Kaupunginhallitus, § 187, 27.11.2017
Kaupunkiympäristölautakunta, § 10, 30.01.2018
Kaupunginhallitus, § 98, 06.03.2018
Kaupunginvaltuusto, § 31, 19.03.2018
§ 31
Valtuustoaloite Mikkelin Juvantien saattamisesta turvallisemmaksi ja
kaupunkiympäristöön sopivammaksi tieosuudeksi
MliDno-2017-2363
Kaupunginvaltuusto, 13.11.2017, § 86
Valtuutettu Jenni Tissari ym. esittivät 13.11.2017 valtuustoaloitteenaan
otsikkoasiasta seuraavaa:
Juvantie on vanha valtatie, joka on edelleen tyypiltään hyvin leveä, eikä
lainkaan kaupunkiympäristöön sopiva katumainen tieosuus. Tieosuus on hyvin
runsaasti liikennöity ja poikkileikkauksensa vuoksi myös raaskaanliikenteen
suosiossa. Kyseisellä tieosuudella nopeudet nousevat vaarallisen usein
kohtuuttoman suuriksi. Nykyisen Vt 5 hankkeen valmistumisen myötä olisi
Juvantienkin muutoksen aika, jolloin raskasliikennekin siirtyisi luontaisesti
käyttämään pääosin jo valmistuneita kiertoliittymiä, pois aktiivisen ja suositun
asuinympäristön keskeltä. Poliisiviranomainenkin on esittänyt huolensa
tieosuudella tällä hetkellä vallitsevasta tilanteesta.
Nykyinen Juvantie kulkee reittiä, jonka lähes välittömässä läheisyydessä
sijaitsee useita lapsille ja nuorille suunnattuja päivittäisiä toimintoja (koulut,
päiväkodit, kerhot, nykyinen Itäinen neuvola, hammaslääkäri), kaksi kauppaa,
mahdollinen tuleva kolmas Lidl sekä puistoja ja bussipysäkkejä, joissa lapset
ja nuoret liikkuvat. Kevyenliikenteenväylä on kyseisellä tieosuudella paikoittain
vaarallisen huonokuntoinen ja nykyiseen käyttömääräänsä nähden aivan liian
kapea. Yhdistelmä on tällä hetkellä hengenvaarallinen.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme kevyenliikenteen, kasvavan
liikennöinnin, sekä yritystoiminnan yhteensovittamiseksi, Juvantien
muuttamista turvallisemmaksi sekä kaupunkiympäristöönsä sopivammaksi
tieosuudeksi.
Mikkelissä 13.11.2017
Jenni Tissari /sd.
Jatta Juhola, Jaana Vartiainen, Petri Tikkanen,
Marita Hokkanen, Hannu Tullinen, Soile Kuitunen,
Arto Seppälä, Satu Soivanen, Pekka Pöyry,
Juha Vuori, Jukka Rossi, Oskari Valtola,
Satu Taavitsainen, Markku Aholainen, Raine Lehkonen,
Jarno Strengell, Tapani Korhonen, Heli Kauppinen,
Nina Jussi-Pekka, Mikko Siitonen, Kerttu Hakala,
Petri Pekonen, Eero Aho, Toni Maczulskij,
Hannu Toivonen, Taina Harmoinen, Outi Kauria"
Päätös
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Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 27.11.2017, § 187
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen
Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen asumisen ja toimintaympäristön
palvelualueen valmisteltavaksi.
Edelleen kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä
kaupunginhallituksessa viimeistään helmikuun 2018 loppuun mennessä.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunkiympäristölautakunta, 30.01.2018, § 10
Valmistelijat / lisätiedot:
Ulla Vanhakartano
Ulla.Vanhakartano@mikkeli.fi
liikennesuunnittelija
Juvantie on itäisten kaupunginosien pääkatu ja yksi sisääntuloyhteys
keskusta-alueelle sekä Rokkalan ja Emolan kaupunginosiin. Juvantie on
myös käytetty raskaan liikenteen reitti valtatien 5 ja Rokkalan alueen
logistiikkakeskittymän välillä. Juvantien varrella on yhtenäinen kevyen
liikenteen väylä Työkeskuksenkadun liittymästä Pieksämäentiehen (kt
72) kadun pohjoisreunalla, rautatien alituksen kohdalla on pelkästään
jalkakäytävä. Silta-aukossa ei ole riittävästi pyörätien vaatimaa tilaa. Kadun
eteläreunalla on kevytväylä keskustan suunnasta jatkuen Launialankadulle
saakka. Kevyen liikenteen väylät ovat yhdistettyjä jalkakäytäviä ja pyöräteitä,
väyläleveys vaihtelee. Juvantiellä on alikulkukäytävät Ahjokatu-Sieponkuja
ja Peitsarinkuja-Launialankatu kohdilla. Alikulkukäytävien eteläpäihin
on asennettu liikennepeilit helpottamaan risteävällä suunnalla liikkuvan
havaitsemista. Juvantie on taajaman yleisen nopeusrajoituksen alueella.
Juvantien liikennemäärät vaihtelevat ollen länsipäässä yli 12 000 ajoneuvoa
vuorokaudessa ja itäpäässä noin 3000 ajon./vrk. Raskaan liikenteen osuus
vaihtelee välillä 3-6 %. Liikenteen sujuvuudessa on lyhytaikaisia puutteita
vilkkaimpina aikoina.
Vuosien 2012-16 aikana Juvantiellä välillä radan alikulku-Pieksämäentie on
tapahtunut yhteensä 23 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta,
joista 11 on ollut henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia.
Polkupyöräonnettomuuksia on neljä, joista kolme on tilastoitu
loukkaantumiseen johtaneeksi. Moottoriajoneuvojen väliset onnettomuudet
ovat pääosin peräänajoja ja kääntymisonnettomuuksia, eniten onnettomuuksia
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on tapahtunut Tuppuralankadun liittymässä. Juvantien onnettomuusmäärät
eivät nouse muita vilkkaasti liikennöityjä pääkatuja suuremmiksi.
Juvantien yleis- ja katusuunnittelu käynnistetään osuudelle radan alikulusta
Launialankatuun liittymäalue mukaan lukien. Suunnittelutyössä tarkastellaan
ajorataleveydet, kevyen liikenteen väylien leveydet sekä katuliittymä- ja
pysäkkijärjestelyt. Samassa yhteydessä tehdään Tenholankatu-Juvantien
liikennevalo-ohjauksen päivityssuunnitelma. Suunnitelmien laadinnan aikana
selvitetään myös vesihuollon saneeraustarpeet. Tavoitteena on toteuttaa
ensimmäiset kadunparantamistoimenpiteet kyseisellä välillä vuosien 2018-19
aikana.
Juvantielle on tehty uudet katusuunnitelmat välille Launialankatu-Arinakatu
liittyen tiehankkeeseen vt 5 Mikkeli-Juva. Juvantien ajorata tullaan kaventamaan
soveltuen paremmin kaupunkiliikenteeseen, Savolaistenkadun sekä
Oravinkadun liittymäalueita selkeytetään pääsuunnan kanavoinnilla ja
kaistajärjestelyillä. Samoin Kinnarin eritasoliittymästä tulevan uuden
katuyhteyden liittymäalue kanavoidaan ja kääntymiskaistat tehdään
Juvantien molemmista ajosuunnista. Kaikki ajoradan ylittävät suojatiet ja
pyörätien jatkeet tehdään keskisaarekkeellisena ratkaisuna. Jalankulkijoille
sekä pyöräilijöille ajoradan ylitysturvallisuus paranee kerralla ylitettävän
ajorataosuuden lyhentyessä. Ajoradan kaventamisella on yleensä
ajonopeuksia alentava vaikutus. Kadun parantamistyöt käynnistyvät v.
2018 ja toteutus jatkuu vuosille 2019-20 riippuen valtatiehankkeen töiden
etenemisjärjestyksestä.
Ehdotus
Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen
valtuustolle edellä olevan vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 06.03.2018, § 98
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi
kaupunkiympäristölautakunnan selvityksen valtuutettu Jenni Tissarin ym.
valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 19.03.2018, § 31
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Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi
kaupunkiympäristölautakunnan selvityksen valtuutettu Jenni Tissarin ym.
valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kaupunginvaltuusto, § 31, 27.03.2017
Kaupunginhallitus, § 136, 18.04.2017
Kaupunkiympäristölautakunta, § 30, 26.02.2018
Kaupunginhallitus, § 119, 12.03.2018
Kaupunginvaltuusto, § 32, 19.03.2018
§ 32
Valtuustoaloite tonttien vuokrahintojen ja lunastamisien hinnoittelun
uudelleentarkastelusta
MliDno-2017-782
Kaupunginvaltuusto, 27.03.2017, § 31
Valtuutettu Jaana Strandman ym. esittivät 27.3.2017 valtuustoaloitteenaan
otsikkoasiasta seuraavaa:
"Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että tekninen toimi käynnistää
vuokratonttien hinnoitteluperusteiden uudelleentarkastelun ja käy
vuokratonttien haltijoiden kanssa keskustelun sekä ryhtyy vuokrankorotuksen
ja tarkistamisen jaksottamiseen. Tällä aloitteella haluamme kaupunkimme
vuokratonttien haltijoille hinnoittelu-uudistuksen tasapuolisuutta, jota nyt ei
ole tapahtunut. Nykyisin samalla asuinalueella on hyvinkin erihintaisia tontteja.
Nykyisessä mallissa ei huomioida asuinalueen palveluita ja viihtyvyystekijöitä.
Omakotitonttien yksikköhinnan korotus on ollut monille kohtuuton, jopa 300
%. Hinnankorotus koskee siis myös tonttien lunastamisia. Kaupunkimme
on korottanut viimeisen viiden vuoden aikana vuokrahintoja kaksi kertaa
ja parhaillaan on valmisteilla uusi korotus, joka tulisi voimaan vuoden 2018
alusta. Monille vuokratonttien haltijoille tämä on tiheä korotustahti on tuonut
huomattavat korotukset ja toisille ei. Tämä epätasapuolinen epäkohta tulee
pian korjata.
Mikkelissä 27.3.2017
Valtuustoaloitteen tekijä
Jaana Strandman
Valtuutetut:
Eero Aho, Marita Hokkanen, Erkki Rantalainen,
Vesa Himanen, Pertti Ruotsalainen, Jari Roivas,
Liisa Ahonen, Markku Tissari, Satu Taavitsainen"
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle
valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 18.04.2017, § 136
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen
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Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen toimen valmisteltavaksi.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä
kaupunginhallituksessa viimeistään elokuussa 2017.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunkiympäristölautakunta, 26.02.2018, § 30
Valmistelijat / lisätiedot:
Hannu Peltomaa
Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi
kaupungingeodeetti
Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 12.6.2017 § 38 päättänyt
Mikkelin kaupungin luovuttamien tonttien hinnoittelusta sekä muista
luovutusperiaatteista vuosille 2018-2020. Hinnoitteluperiaatteet muuttuivat
tuon päätöksen myötä merkittävästi eikä entisen kaltaista pienipiirteistä, miltei
korttelikohtaista hinnoittelua enää ole nykyisten hinta-alueiden käsittäessä
jopa useamman kaupunginosan. Tämä tasa-arvoistaa naapurusten asemaa,
kun pieniä hintaeroja esim. saman kadun varrella olevissa tonteissa ei enää
ole.
Hinnoittelumuutoksessa hinnat keskimäärin nousivat hiukan verrattuna
aiemmin voimassa olleeseen hinnoitteluun. Vuokrahintojen suuri nousu
uusittaessa sopimuksia on jo aiemman hinnoittelun aikana johtunut
yksinomaan siitä, että 50 vuoden takaiset alkuperäiset tontinvuokrat ovat olleet
varsin matalalla tasolla eikä silloin käytetty indeksikorotusmalli ole nostanut
niiden hintoja vuosittain elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti. Siten
viimeisiä vuosia voimassa olleiden vuokrasopimusten reaalinen hintataso on
ollut ja on erittäin alhaisella tasolla, mikä on koitunut vuokralaisten hyödyksi.
Uuteen hinnoittelumalliin otettiin mahdollisuus joustavasti lunastaa tontti
omaksi siirtymäajan puitteissa vuoden 2019 loppuun saakka siten, että
noudatetaan aiemmin voimassa ollutta hinnoittelua, mikäli se on ostajalle
edullisempi kuin uuden hinnoittelun mukainen hinta.
Ehdotus
Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen
valtuustolle edellä olevan vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Keskustelun aikana Jaana Strandman esitti, että asia palautetaan uudelleen
valmisteltavaksi siten, että esitetään selkokieliset taulukot siitä, kuinka
tonttien yksikköhinnat tulevat nousemaan vanhan hinnoittelun hinnoista
ja kuinka tonttia uudelleen vuokrattaessa päättyvän sopimuksen vuokra
tulee nousemaan vanhan hinnoittelun ja hinnoittelu-uudistuksen mukaan
laskettuihin vuokriin verrattuna. Vasta tällöin selviää, kuinka suuria hinnoitteluuudistuksen korotukset ovat ja ovat olleet. Marita Hokkanen kannatti
Strandmanin esitystä.
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Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty esittelijän
päätösehdotuksesta poikkeava esitys, jota oli kannatettu, joten asiasta oli
äänestettävä. Äänestys suoritetaan kättennostoäänestyksenä. Esittelijän
päätösehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Jaana Strandmanin
vastaesitystä kannattavat ei. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen
kättennostolla tapahtuvasta äänestyksestä.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 jaa ääntä (Vesa Himanen, Kerttu
Hakala, Marja Kauppi, Paavo Puhakka, Keijo Siitari, Mali Soininen, Jaakko
Väänänen ja Anni Pylvänäinen) ja 5 ei ääntä (Jaana Strandman, Marita
Hokkanen, Hannu Tullinen, Markku Himanen ja Jaana Vartiainen).
Puheenjohtaja totesi esittelijän päätösehdotuksen tulleen hyväksytyksi.
Merkitään, että Jaana Strandman poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn
jälkeen.

Kaupunginhallitus, 12.03.2018, § 119
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi
kaupunkiympäristölautakunnan selvityksen valtuutettu Jaana Strandmanin ym.
valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Kaupunginvaltuusto, 19.03.2018, § 32
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi
kaupunkiympäristölautakunnan selvityksen valtuutettu Jaana Strandmanin ym.
valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 33
Valtuustoaloite: Mikkelille täysi hyöty hyötykasveista
MliDno-2018-670
Valtuutettu Laura Hämäläinen ym. esittivät 19.3.2018 valtuustoaloitteenaan
otsikkoasiasta seuraavaa:
”Viheralueet jo nyt kaunistavat Mikkeliä ja tarjoavat asukkaille rentoutumisen
paikkoja. Julkiset tilat voisi silti edelleen muuttua vehreämmäksi ja Mikkeli voisi
muokata asukkailleen uudenlaisia viheralueita hyötykasveja hyödyntäen.
Hyötykasvien hyödyntäminen edistäisi Mikkelin brändiä lähiruoan
kannattajana ja kestävän kehityksen edistäjänä. Asukkaat puolestaan
hyötyisivät terveellisistä herkuista ja kasvun ja vehreyden tarjoamista
virikkeistä.
Puistojen, kokoontumis- ja leikkipaikkojen läheisyyteen tulisikin jo
suunnitteluvaiheessa pohtia, millaisia hyötykasveja niiden läheisyyteen
voitaisiin tuoda. Myös kun viheralueita uusitaan, tulisi kasvien uusina
vaihtoehtoina pohtia hyötykasveja.
Esimerkiksi marjapensaiden ja hedelmäpuiden lisääntyminen Mikkelissä
toisivat puutarhojen ilot jokaisen ulottuville, lisäisi yhteisöllisyyttä yleisillä
paikoilla ja mahdollisuuksia seurata ruoan kasvua.
Mikkelin tulisi myös pohtia, miten yleisesti edistää vehreämpää ympäristöä
ja koti- ja kaupunkiviljelykulttuuria. Kotiviljelyn edistäminen ympäri Mikkeliä,
vehreämmät ja entistä enemmän hyötykasveja tarjoavat julkiset tilat ja
esimerkiksi yhteisöllinen puutarha tai laatikkoviljelmät ovat osa sellaista
vehreämpää tulevaisuutta, jota Mikkelin tulee tavoitella.
Tulevaisuuden Mikkeli voisikin olla syötävän hyvä.
Allekirjoitukset
19.3.2018
Laura Hämäläinen
Noora Ruuth, Päivi Ylönen, Vesa Himanen,
Keijo Siitari, Tiina Elkharam, Kerttu Hakala,
Pekka Pöyry, Mikko Siitonen, Seija Kuikka,
Liisa Pulliainen, Satu Hasanen, Armi Salo-Oksa,
Kirsi Olkkonen, Jyrki Koivikko,Harri Kivinen,
Mali Soininen, Olli Miettinen,Pertti Ruotsalainen,
Marja Kauppi, Markku Kakriainen, Jaakko Väänänen,
Satu Taavitsainen, Heli Kauppinen, Nina Jussi-Pekka,
Petri Pekonen, Toni Maczulskij, Eero Aho, Jukka Rossi”
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle
valmisteltavaksi.
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§ 34
Valtuustoaloite nollatyösopimuksista
MliDno-2018-664
Valtuutettu Satu Taavitsainen esitti 19.3.2018 SDP:n valtuustoryhmän
valtuustoaloitteena otsikkoasiasta seuraavaa:
”Nollatyösopimukset ovat aikamme viheliäisin työsopimusmuoto.
Nollasopimuksilla tarkoitetaan toistaiseksi tai pidemmän määräajan voimassa
olevaa työsopimusta, jossa työtunnit on määritelty alkaen nollasta, esim. 0-40 h
viikossa. Tällöin työnantaja päättää, paljonko se tosiasiassa työtunteja tarjoaa.
Työntekijän näkökulmasta voi mennä viikkojakin ilman kutsua töihin, ilman
tunteja, ilman palkkaa ja näin ollen myös ilman eläkekertymää. Henkilö voi
olla tiukasti sidottu työsopimukseen, eikä saa tehdä muille töitä, muttei saa
työttömyyskorvaustakaan.
Nollatuntityöntekijät ovat kaikista heikoimmassa asemassa työelämässä. Heitä
on Suomessa noin 83 000 henkilöä. Tilastojen valossa he ovat pääosin alle 30vuotiaita nuoria ja erityisesti naisia.
Nollatuntityöntekijän on vaikea tai lähes mahdoton saada lainaa pankista.
Elämän suunnittelu on vaikeaa pienillä tuloilla. Perheen perustaminen antaa
odottaa itseään ja lasten päivähoito on suuri ongelma, koska työtunnit ovat
epävarmat ja tulevat nopealla varoitusajalla.
Jokainen tarvitsee elämäänsä ennakoivuutta ja turvallisuutta. Kenenkään
elämä ei saa olla pelkkää ainaisessa hälytysvalmiudessa olemista, sen
odottamista, jos puhelin soi ja pyyntö tulla töihin tulee.
Nollatuntisopimuskäytäntö on yhteiskunnallisesti vaarallinen, koska se uhkaa
muuttaa Suomen matalapalkkamaaksi. Matalapalkkamaat eivät ole tunnettuja
hyvinvoinnistaan, eikä sille tielle pidä lähteä. Nuorten sukupolvien palkkataso
on jo nyt vanhempien sukupolvien palkkatasoa alempi heidän ollessaan
samassa elämänvaiheessa.
Suomalaiset nuoret sukupolvet tarvitsevat positiivista erityiskohtelua ja
talouspoliittisia puolestapuhujia. Nuoret itse puhkuvat työhaluja, esimerkiksi
”Työttömien nuorten ääni” -barometrin mukaan, noin 90% työttömistä
nuorista etsi aktiivisesti työtä. Jos unelma työstä ei toteudu, nuori joutuu
syrjäytymisriskiin.
SDP:n valtuustoryhmä esittää, että valtuusto päättää, että
1.

Mikkelin kaupunki ja sen konserni ensisijaisesti suosii kokoaikaisia
vakituisia työsuhteita, mutta jos säännöllistä työtä tehdään
muutoin, niin Mikkelin kaupunki ja sen konserniin kuuluvat
yhteisöt eivät käytä nollatyösopimuksia, vaan työsopimusten
minimituntimäärä viikossa on 18 tuntia, ellei työntekijä erikseen
ole kirjallisesti ilmaissut toivettaan tätä pienemmäksi. Perusteltuja
syitä alle 18 tunnin säännölliselle viikkotyöajalle ovat mm. opiskelu,
lasten hoito, osa-aikaeläke tai muut niihin rinnastettavat syyt.
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2.

valtuustolle tuodaan selvitys konserniyhtiöiden työnantaja- ja
henkilöstöpolitiikasta.

3.

Mikkelin kaupunki päivittää hankintaohjeensa niin, ettei
nollatyösopimuksia käyttäviltä tahoilta tilata tavaroita ja palveluita,
vaan ostopalveluissa noudatetaan samoja periaatteita kuin
kohdassa 1.

Mikkelissä 19.3.208
Satu Taavitsainen
Markku Aholainen, Ulla Leskinen, Tapani Korhonen,
Hannu Tullinen, Jenni Tissari, Petri Tikkanen,
Jaana Vartiainen, Marita Hokkanen, Jarno Strengell,
Raine Lehkonen, Jatta Juhola, Paavo Barck,
Hanne Vainio"
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
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§ 35
Valtuustoaloite: Mikkelin kaupungin on nykyistä enemmän tuettava aluejohtokuntien-,
kaupunginosaseurojen- ja kylätoimikuntien toimintaa
MliDno-2018-665
Valtuutettu Jarno Strengell ym. esittivät 19.3.2018 valtuustoaloitteenaan
otsikkoasiasta seuraavaa:
"ASIA:
Me allekirjoittaneet esitämme, että Mikkelin kaupungin tulee nykyistä
enemmän tukea viiden aluejohtokunnan, viidentoista kaupunginosaseuran
ja neljänkymmenen kylätoimikunnan toimintaa. Muun muassa lisäämällä
nykyistä enemmän kirjanpito-, markkinointi-, tapahtumajärjestely-, koulutus- ja
ohjaustoimintaa.
Lisäksi tulee selvittää mahdollisuutta, että Mikkelin kaupungilla olisi
aluejohtokunnille-, kaupunginosaseuroille- ja kylätoimikunnille yksi yhteinen
Mikkelin kaupungin yhdyshenkilö.
PERUSTELUT
Aluejohtokuntien-, kaupunginosaseurojen- ja kylätoimikuntien aktiivinen
toiminta lisää alueellista elinvoimaa, joka näkyy kehitysideoina,
verkostoitumisena, asukkaille järjestettyinä tapahtumina ja yhteisöllisyyden
lisääntymisenä.
Koska aluejohtokuntien-, kaupunginosaseurojen- ja kylätoimikuntien aktiivinen
toiminta parantaa asumisviihtyvyyttä sekä aktivoi yhdistys- ja yritystoimintaa,
nostaa se kiinteistöjen- ja tonttien arvoa, lisää matkailua ja kesäasukkaiden
määrää, tuo Mikkelille verotuloja ja positiivista vetovoimaa.
Osittain aluejohtokuntien-, kaupunginosaseurojen- ja kylätoimikuntien
toiminnan johdosta, erilaiset tuki- ja virkistystoiminnat ovat lyhyen
kävelymatkan päässä, joka vähentää asukkaiden syrjäytymistä ja esimerkiksi
vanhusten kotona asumisen mahdollisuudet paranevat sekä kalliiden
laitoshoitojen määrät vähenevät.
Aloitteen ovat allekirjoittaneet alla olevat kaupunginvaltuutetut
Jarno Strengell
Petri Tikkanen, Jaana Vartiainen, Marita Hokkanen,
Raine Lehkonen, Satu Taavitsainen, Ulla Leskinen,
Tapani Korhonen, Hannu Tullinen, Jenni Tissari,
Markku Aholainen, Hanne Vainio, Liisa Pulliainen,
Noora Ruuth, Kirsi Olkkonen, Petri Pekonen,
Pekka Pöyry, Jussi Marttinen"
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
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§ 36
Valtuustoaloite: Koirakerhoja lapsille ja nuorille
MliDno-2018-666
Varavaltuutettu Ulla Leskinen ym. esittivät 19.3.2018 valtuustoaloitteenaan
otsikkoasiasta seuraavaa:
"Mikkelin uudessa kaupunki strategiassa halutaan lisätä yhteisöllisyyttä,
edistää mielen hyvinvointia, vähentää päihdehaittoja, kiusaamista,
yksinäisyyttä ja syrjäytymistä kaikissa ikäryhmissä.
Nuoria auttamassa ovat Etsivä nuorisotyö, oppilas- ja opiskeluhuolto, srk:n
etsivätyö, erilaiset järjestöt, Esedu ja ”Tajua mut” toimintamalli.
Valtuuston iltakoulussa 12.3.2018, jossa käsiteltiin hyvää elämää, ryhmien
tuotoksissa nousi esille, että ”höntsäharrastaminen” nousi kunniaan ja
mahdollisuus harrastaa lasten kanssa koettiin myös tärkeäksi.
Olen itse toiminut aktiivisesti erilaisissa koirakerhoissa koko aikuisikäni ja
tietysti ohjannut myös omat lapseni harrastuksen piiriin, mutta valitettavasti
aikuisten koirakerhot eivät ole tarkoitettu lapsille. Yleensä ne ovat suhteellisen
kalliita, suoritus paikat ovat kaukana ja lapset/nuoret eivät ole vielä kaikilta
taidoiltaan sillä tasolla, että viihtyisivät ja onnistuisivat kilpailuihin tähtäävien
aikuisten ryhmissä.
Nuoret tarvitsisivat oman koirakerhonsa, joka ei perustuisi kilpailuun
tähtäävään toimintaan vaan joka mahdollistaisi erilaisten harrastusmuotojen
kokeilun ja niiden ”höntsäharrastamisen” ja pääpaino olisi ryhmään
kuuluminen ja oman tai perheen koiran kanssa yhdessä touhuaminen. Tähän
kerhoon pääsisivät liittymään vain lapset ja nuoret ja ohjaajina toimisivat
eläinavusteisen toiminnan periaatteisiin perehtyneet ohjaajat.
Asiaa on myös tutkittu ja on kiistatta osoitettu elämillä olevan oksitosiinihormonin eritystä lisäävän vaikutuksen, jolla on tunnetusti positiivinen
vaikutus mielialaan. Positiiviset vaikutukset psyykkeeseen selittynevät myös
sillä, että lemmikki korvaa monia psyykkisiä tunnetarpeita, kuten läheisyyden
ja koskettamisen tarvetta. Mikäli ihmisten väliset suhteet ovat jääneet
puutteellisiksi, eläimen merkitys kasvaa entisestään. Eläimet ovat taitavia
lohduttajia surussa tai pettymyksessä, huolimatta ihmisiin menetetystä
luottamuksesta, moni uskoutuu eläimelle.
Esitämme, että Mikkelin kaupunki etsisi yhteistyökumppaneita, joiden kanssa
suunniteltaisiin ja kartoitettaisiin mahdollisuuksia perustaa nuorille omia
koirakerhoja, joihin olisi helppo liittyä ja jotka perustuisivat mahdollisuuteen
harrastaa jotain mukavaa oman tai perheensä koiran kanssa. Toimintaa
ei sidottaisi mihinkään tiettyyn koulutushalliin tai -kenttään, vaan se olisi
matalankynnyksen toimintaa lähellä lapsia ja nuoria. Tärkeää on, että lapset ja
nuoret saavat vaikuttaa toiminnan sisältöön.
Yhteistyötahoina voisivat olla esimerkiksi Kennelliitto, kennelpiiri, rotujärjestöt
paikalliset koirakerhot, XAMK, eläintarvikeliikkeet, eläinlääkärit ja -asemat,
kasvattajat ja eläinhoitolat.
Mikkelissä 19.3.2018
Ulla Leskinen
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Markku Aholainen, Hannu Tullinen, Paavo Barck,
Tapani Korhonen, Marita Hokkanen, Jenni Tissari,
Hanne Vainio, Petri Tikkanen, Jaana Vartiainen"
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
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§ 37
Kirjallinen kysymys kaupunginhallitukselle
MliDno-2018-667
Valtuustoryhmien puheenjohtajat ja valtuutetut jättivät kaupunginhallitukselle
seuraavan kirjallisen kysymyksen:
"Mikkelin kaupungilla on vastuu ihmisten perusoikeuksien toteuttamisesta ja
laajemminkin hyvinvointiyhteiskunnan turvaamisesta.
Mikkelin kaupunki on siirtänyt järjestämisvastuun sosiaali- ja terveyspalveluista
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymälle (Essote). Mikkeli
kuitenkin edelleen vastaa tehtäviensä rahoituksesta, ja maksaa 180 miljoonaa
euroa vuodessa Essotelle siitä, että se huolehtii mikkeliläisille järjestettävien
palvelujen ja muiden toimenpiteiden saatavuudesta, tarpeesta, määrästä
ja laadusta, tuottamistavasta, tuottamisen valvonnasta ja viranomaiselle
kuuluvan toimivallan käyttämisestä.
Mikkeliläisiltä asukkailta on vuoden 2017 ja 2018 aikana tullut
runsaasti palautetta siitä, että he eivät saa lääkärin vastaanottoaikaa
perusterveydenhuoltoon. On ollut kyse useiden viikkojen, jopa kuukausien
viive lääkärin vastaanottoajoissa. Myös mielenterveyspalveluita ja
saattohoitoa/palliatiivista hoitoa tarvitsevien palvelupuutteista tulleet
palautteet ovat todella vakavia.
Mikkelin keskussairaalan yhteispäivystys on ollut usein todella ruuhkautunut, ja
odotusajat päivystyksessä ovat venyneet kohtuuttomiksi.
Edellä olevan perusteella ja Mikkelin kaupungin hallintosäännön 131 §:ään
viitaten esitämme kaupunginhallitukselle vastattavaksi seuraavat kysymykset:
Miten kaupunginhallitus aikoo huolehtia siitä, että Essoten
perusterveydenhuollon ja psykiatrian lääkäripalvelut sekä saattohoito/
palliatiivinen hoito ym. palvelut järjestetään määrällisesti ja laadullisesti
Mikkelin kaupungin väestöntarpeita vastaavasti lainsäädännön
edellyttämällä tavalla?
Miten kaupunginhallitus aikoo seurata mikkeliläisten tyytyväisyyttä
Essoten palveluihin, palveluiden laatua ja mikkeliläisten
yhdenvertaisuuden toteutumista Essoten palveluiden käyttäjinä?
Mikkelissä 19.3.2018
Satu Taavitsainen, SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja
Pekka Pöyry, Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja
Armi Salo-Oksa, Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja
Veli Liikanen, Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja
Jussi Marttinen, Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja
Liisa Ahonen, Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtaja
Hannu Tullinen, Raine Lehkonen, Marita Hokkanen,
Ulla Leskinen, Tapani Korhonen, Markku Aholainen,
Seija Kuikka, Jatta Juhola, Paavo Barck,
Jarno Strengell, Jaana Vartiainen, Petri Tikkanen,
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Hanne Vainio, Jenni Tissari, Vesa Himanen,
Heli Kauppinen, Nina Jussi-Pekka, Kerttu Hakala,
Mikko Siitonen, Minna Pöntinen, Pekka Heikkilä,
Liisa Pulliainen, Noora Ruuth, Kirsi Olkkonen,
Petri Pekonen, Juha Vuori, Hannu Toivonen,
Tiina Elkharam, Päivi Ylönen, Soile Kuitunen"
Päätös
Kaupunginvaltuusto merkitsi kysymykset tiedoksi ja edellyttää
kaupunginhallituksen antavan vastaukset kysymyksiin.

3/2018
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Kunnallisvalitus
§25, §27, §28, §29, §30
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 ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta 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
Faksinumero: 029 56 42501
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
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•
•

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
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.

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin
kirjaamosta.
Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: PL 33
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 - 11
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 16.00.
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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Kunnallisvalitus
§26
Kunnallisvalitusohje
Kunnallisvalituksen saa tehdä asianosainen (se, johon päätös on kohdistettu tai
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä
kunnan jäsen (KuntaL 137 §, 410/2015).
Sen lisäksi mitä kuntalaissa säädetään valitusoikeudesta, alueellisella
ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa
asioissa oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä.
Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa
osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia. Lisäksi on rekisteröidyllä paikallisella
tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan
oikeus valittaa hyväksymispäätöksestä (MRL 191 §).
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenten ja muiden katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun
pöytäkirja on yleisesti asetettu nähtäväksi (MRL 188 §).
Valituskirjassa on ilmoitettava:
•
•
•
•

valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
päätös, johon haetaan muutosta
miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan
tehtäväksi
muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti
allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on
mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai
jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa
valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen
valitusajan päättymistä.
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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
§22, §23, §24, §31, §32, §33, §34, §35, §36, §37
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.
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