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Saapuvilla olleet jäsenet
Seija Kuikka, puheenjohtaja
Arto Seppälä, 1. varapuheenjohtaja
Olli Nepponen, 2. varapuheenjohtaja
Armi Salo-Oksa
Hannu Kilkki
Jaakko Väänänen, saapui 14:42
Jaana Vartiainen
Juha Vuori
Kati Kähkönen
Outi Kauria
Petri Pekonen
Raine Lehkonen
Sari Teittinen
Veli Liikanen
Vesa Himanen
Muut saapuvilla olleet
Ari Liikanen, hallintojohtaja, sihteeri
Satu Taavitsainen, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Kirsi Olkkonen, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Mauri Miettinen, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, poistui 14:56
Satu-Mari Tolonen, viestintäpäällikkö
Jukka Savolainen, kaupunginlakimies
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Allekirjoitukset

Seija Kuikka
Puheenjohtaja

Ari Liikanen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Armi Salo-Oksa

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Kaupunginkansliassa 15.10.2015

Kati Kähkönen
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§ 317
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 318
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Armi Salo-Oksa ja Kati
Kähkönen. Pöytäkirja tarkastetaan kaupunginkansliassa keskiviikkona
14.10.2015 ja se on nähtävänä torstaina 15.10.2015.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Armi Salo-Oksa ja Kati Kähkönen
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§ 319
Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset
Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:
•
•
•
•

Anttolan aluejohtokunta 22.9.2015
teknisen lautakunnan jaosto 29.9.2015
tekninen lautakunta 29.9.2015
maaseutu ja tielautakunta 1.10.2015

Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista, mikä
olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,
ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta em.
viranomaisten tekemiin päätöksiin.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Teknisen lautakunnan jaosto, § 36, 29.09.2015
Kaupunginhallitus, § 320, 12.10.2015
§ 320
Tilakeskuksen esitys liiketilojen vuokrien tarkistamiseksi 1.1.2016
MliDno-2015-1855
Teknisen lautakunnan jaosto, 29.09.2015, § 36
Valmistelija / lisätiedot:
Riitta Väänänen
riitta.vaananen@mikkeli.fi
Teollisuus- ja liiketilojen vuokrien, joita ei ole sidottu indeksiin, vuokrankorotus
sopimusehtojen mukaan pääsääntöisesti tammikuun 1. päivästä lukien on
sidottu kaupunginhallituksen päätökseen.
Vuonna 2015 vuokrankorotus on ollut 2,5 %.
Mikkelin kaupungin tilakeskuksen ulosvuokraamia teollisuus-, varasto-, liikeja toimistotiloja on noin 400 kpl. Keskeisenä vuokran suuruutta määräävänä
tekijänä ovat tiloihin kohdistuva kysyntä ja tarjonta; markkinatilanne.
Ulosvuokrattujen kiinteistöjen vuokrahinta/m2/kk vaihtelee suuresti johtuen
tilojen kunnosta ja sijainnista. Yleisesti kaupungin omistamien kiinteistöjen
vuokratasoa on pidetty jonkin verran markkinahintatasoa alhaisempana.
Tilakeskus esittää, että ulosvuokratujen teollisuus-, liike- ja varastotilojen
vuokria korotetaan 1.1.2016 lukien 2,5 %.
Ehdotus
Esittelijä: Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja
Teknisen lautakunnan jaosto esittää kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi
tilakeskuksen ulosvuokrattujen teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistotilojen
vuokrien tarkistamista 1.1.2016 alkaen 2,5 %:n yleiskorotuksella kuitenkin niin,
että tapauskohtaisesti voidaan suorittaa markkinatilanteen ja asiakassuhteen
edellyttämää harkintaa. Indeksiin ja muihin sopimusehtoihin sidotut vuokrat
korotetaan sopimusehtojen mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 12.10.2015, § 320
Valmistelija / lisätiedot:
Riitta Väänänen
riitta.vaananen@mikkeli.fi
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus hyväksyy tilakeskuksen ulosvuokrattujen teollisuus-,
varasto-, liike- ja varastotilojen vuokrien tarkistamisen 1.1.2016 alkaen 2,5
%:n yleiskorotuksella kuitenkin niin, että tapauskohtaisesti voidaan suorittaa
markkinatilanteen ja asiakassuhteen edellyttämää harkintaa. Indeksiin
ja muihin sopimusehtoihin sidotut vuokrat korotetaan sopimusehtojen
mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Tilakeskus / Riitta Väänänen
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§ 321
Eron myöntäminen Nina Kurjelle Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunnan
varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen
MliDno-2015-1971
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunnan varajäsen Nina Kurki on pyytänyt
23.9.2015 päivätyllä kirjeellä eroa johtokunnan varajäsenyydestä
henkilökohtaisiin syihin vedoten.
Otavan Opiston liikelaitoksen johtosäännön (hyväksytty kv 8.12.2008 § 147)
3 §:n mukaan kaupunginhallitus valitsee omaa toimikauttaan vastaavaksi
ajaksi Otavan Opiston johtokuntaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja yhtä
monta henkilökohtaista varajäsentä. Johtokunnassa tulee olla edustettuna
koulutuksen, verkkotoiminnan ja tulevaisuudentutkimuksen asiantuntemus.
Yksi jäsenistä nimetään henkilöstön esityksestä.
Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunnan kokoonpano on seuraava:
1. Esa Tuupanen, erityisopettaja
2. Riia Marttinen, projektiassistentti
3. Kerttu Hakala, opiskelija, PJ
4. Satu Hasanen, yhteisöpedagogi
5. Leevi Pajunen, KTM, eläkeläinen, VPJ
6. Katariina Asikainen, FM, laivavirkailija
7. Erkki Takatalo, koulutuspäällikkö, Jyväskylän yliopisto
8. Petri Louhivuori, henkilöstön edustaja
Varajäsenet:
1. Juhani Palonen, VTM, johtaja
2. Veikko Myyryläinen, artesaani
3. Marja Pulkkinen, YTM, toimittaja
4. Noora Ruuth, maaseutuyrittäjä
5. Peter Malual, tulkki
6. Kati Kähkönen, osastonylilääkäri
7. Juha Nurmela, tutkimuspäällikkö, Tilastokeskus
8. Nina Kurki, henkilöstön edustaja
Henkilöstö on esittänyt Nina Kurjen tilalle varajäseneksi Taru Kekkosen.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus myöntää Nina Kurjelle hänen pyytämänsä eron Otavan
Opiston liikelaitoksen johtokunnan varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen
varajäseneksi Taru Kekkosen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Kaupunginhallitus myönsi Nina Kurjelle hänen pyytämänsä eron Otavan
Opiston liilelaitoksen johtokunnan varajäsenyydestä. Hänen tilalleen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi kaupunginhallitus valitsi Taru Kekkosen.
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Tiedoksi
Nina Kurki, Taru Kekkonen, Otavan Opiston johtokunta/Ulla Kettunen,
luottamushenkilörekisterinhoitaja, Kunnan Taitoa/palkat, kansliapalvelut
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§ 322
Irtisanoutuminen kiinteistöjohtajan virasta ja viran aukijulistaminen
MliDno-2015-2071
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
Kiinteistöjohtaja Riitta Väänänen on ilmoittanut kirjallisesti 5.10.2015
irtisanoutuvansa kiinteistöjohtajan virasta.
Mikkelin kaupungin hallintosäännön mukaan eron kiinteistöjohtajan virasta
myöntää kaupunginhallitus.

Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginahallitus päättää myöntää Riitta Väänäselle eron kiinteistöjohtajan
virasta siten, että hänen virkasuhteensa Mikkelin kaupunkiin päättyy
31.12.2015.
Samalla kaupunginhallitus päättää julistaa kiinteistöjohtajan viran
haettavaksi nykyisine tehtävineen ja oikeuttaa teknisen toimen päättämään
yksityiskohtaisesta hakuilmoituksesta ja ilmoituksen julkaisemisesta.
Merkitään, että Jaakko Väänänen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn
aikana.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Riitta Väänänen, henkilöstöpalvelut/Anne Ahonen, Tekninen toimi/Sari Helanen
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Kaupunginhallitus, § 99, 09.03.2015
Kaupunginhallitus, § 323, 12.10.2015
§ 323
Työnantajan edustajien nimeäminen työsuojelutoimikuntaan
MliDno-2015-308
Kaupunginhallitus, 09.03.2015, § 99
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
Kaupunginhallitus 2.2.2015 § 54
Valmistelija: työsuojelupäällikkö Heidi Lepistö p. 0447942072
Laissa työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta
2006/44, 39§ 1-2 momentissa todetaan seuraavaa:
Työnantaja nimeää työsuojelutoimikuntaan sellaisen edustajansa,
jonka tehtäviin toimikunnassa käsiteltävien asioiden valmistelu kuuluu.
Työsuojelutoimikunnan puheenjohtajana toimii työnantaja tai hänen edustaja
taikka toimikunnan keskuudestaan valitsema henkilö. Kaupunginhallitus
on toimikaudelle 2013 - 2014 nimennyt työnantajan edustajaksi ja samalla
nimennyt työsuojelutoimikunnan puheenjohtajaksi Juha Vuoren, ja hänen
varaedustajakseen Raine Lehkosen.
Henkilöstöpalvelut esittää, että kaupunginhallitus nimeää nykyisen
kaupunginhallituksen toimikaudelle 2015-2016 kaksi työnantajan edustajaa.
Alustavien keskustelujen perusteella ehdotamme, että toinen työnantajan
edustaja nimetään kaupunginhallituksesta ja toinen kaupungin johtoryhmästä.
Ehdotus: Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus nimeää nykyisen kaupunginhallituksen toimikaudelle 2015 2016 kaksi työnantajan edustajaa Mikkelin kaupungin työsuojelutoimikuntaan
ja nimeää heistä toisen työsuojelutoimikunnan puheenjohtajaksi.
Päätös: Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus nimesi edustajaksi ja puheenjohtajaksi Juha Vuoren ja hänen
varaedustajakseen Raine Lehkosen. Johtoryhmä nimeää oman edustajansa.
Tiedoksi: nimetyt työnantajan edustajat, henkilöstöpalvelut
______________________
Kaupunginhallitus 9.3.2015
Kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen asiasta käytyjen keskustelujen
perusteella ja todettu, että työsuojelutoimikunnassa tulisi
olla kolme työnantajan edustajaa, kaksi kaupunginhallituksen edustajaa
ja yksi johtoryhmän edustaja. Johtoryhmä on nimennyt edustajakseen
sivistystoimenjohtaja Virpi Siekkisen.
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Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Mikander, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus nimeää nykyisen kaupunginhallituksen toimikaudelle
2015 - 2016 työnantajan edustajaksi työsuojelutoimikuntaan myös Raine
Lehkosen aiemmin nimetyn puheenjohtajan Juha Vuoren lisäksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 12.10.2015, § 323
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
Laissa työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta
2006/44, 39§ 1-2 momentissa todetaan seuraavaa:
Työnantaja nimeää työsuojelutoimikuntaan sellaisen edustajansa,
jonka tehtäviin toimikunnassa käsiteltävien asioiden valmistelu kuuluu.
Työsuojelutoimikunnan puheenjohtajana toimii työnantaja tai hänen edustaja
taikka toimikunnan keskuudestaan valitsema henkilö.
Mikkelin kaupunki työnantajana ja työntekijäjärjestöt ovat paikallisesti
neuvotelleet työsuojelutoimikunnan kausien 2014 - 2017 kokoonpanoksi viisi
vaaleilla valittua henkilöstön edustajaa, kaksi työnantajan edustajaa sekä
valitut työsuojeluvaltuutetut ja työsuojelupäällikkö.
Kaupunginhallitus kokouksessaan 2.2.2015 on toimikaudelle 2015 - 2016
nimennyt työnantajan edustajaksi ja samalla nimennyt työsuojelutoimikunnan
puheenjohtajaksi Juha Vuoren, ja hänen varaedustajakseen Raine Lehkosen
sekä antanut kaupungin johtoryhmälle tehtäväksi valita keskuudestaan toinen
työnantajan edustaja.
Kaupunginhallitus teki 9.3.2015 uuden päätöksen työnantajan edustajista
työsuojelutoimikuntaan ja nimesi aiemmin nimetyn puheenjohtaja Juha Vuoren
ja johtoryhmästä nimetyn Virpi Siekkisen lisäksi työnantajan edustajaksi
Raine Lehkosen. Työsuojelutoimikunnan kokoonpano ei ole 9.3.2015 tehdyn
päätöksen jälkeen paikallisen sopimuksen mukainen, eikä henkilöstöjärjestöjen
mukaan paikallista sopimusta ole syytä avata uudella neuvottelulla.
Henkilöstöpalvelut esittää, että kaupunginhallitus nimeää nykyisen
kaupunginhallituksen toimikaudelle 2015 – 2016 työnantajan edustajat siten,
että kokoonpano vastaa paikallista sopimusta.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus nimeää nykyisen kaupunginhallituksen toimikaudelle 2015 2016 työnantajan edustajat työsuojelutoimikuntaan.
Päätös
Kaupunginhallitus nimesi työnantajan edustajiksi työsuojelutoimikuntaan
toimikaudelle 2015 - 2016 Juha Vuoren ja hänen varajäseneksi Raine Lehkosen
ja toiseksi työnantajan edustajaksi nimettiin sivistystoimen johtaja Virpi
Siekkisen.
Tiedoksi
Nimetyt edustajat, henkilöstöpalvelut/Heidi Lepistö
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Kaupunginvaltuusto, § 87, 28.09.2015
Kaupunginhallitus, § 324, 12.10.2015
§ 324
Valtuustoaloite perintätoimistojen käytön laillisuuden selvittämiseksi ja niiden
käytöstä luopumiseksi
MliDno-2015-1999
Kaupunginvaltuusto, 28.09.2015, § 87
Valtuutettu Markku Aholainen esitti 28.9.2015 SDP:n valtuustoryhmän
valtuustoaloitteena otsikkoasiasta seuraavaa:
"Kunnat käyttävät perintätoimistoja vaihtelevasti. Perintätoimistojen
käyttämiseen liittyy erityisesti kunnissa kuitenkin ongelmia. Perintätoimistot
ovat liiketoiminnallisia yrityksiä, jotka hakevat merkittävät tuottonsa perimällä
palveluksistaan tuntuvia lisämaksuja. Niiden maksajiksi joutuvat pääosin pienija keskituloiset veronmaksajat.
Raha siirtyy pienituloisilta ihmisiltä suurten kansainvälisten yritysten taskuun ja
vieläpä turhaan, kun kunta voisi periä maksut itse halvemmalla ja tehokkaasti.
Mikkelissäkin maksuja peritään usein vähävaraisilta ihmisiltä. Suomen johtavia
perintätoimistoja ovat Tukholman pörssiin listattu Intrum Justitia Oy, joka toimii
20 maassa sekä Ruotsiin rekisteröity Lindorff Oy, jonka tuotot 11 maasta olivat
toissa vuonna 500 miljoonaa euroa. Kunnat ruokkivat tällaisia yhtiöitä aivan
turhaan, kun ne ulkoistavat maksujensa perinnän. Se ei ole oikein kuntien
asukkaita eikä varsinkaan maksujen maksajia kohtaan, jotka rahoittavat
perintäfirmojen toiminnan. Koska maksuja peritään etupäässä pienituloisilta
ihmisiltä, asiaan liittyy pelkän rahan lisäksi myös sosiaalinen ulottuvuus.
Vuonna 2014 Kuntaliitto selvitti kuntien perintätoimistojen käyttöä.
Selvityksen mukaan kunnat käyttävät perintätoimistoja periäkseen suoraan
ulosottokelpoisia saatavia, kuten päivähoitomaksuja. Tällaisia maksuja
ei perintätoimisto voi kuitenkaan lähettää lain mukaan ulosottoon. Näin
kuitenkin tehdään. Selvityksen mukaan yli puolet kunnista, 55 prosenttia,
kiertää lakia niin, että perintätoimisto lähettää laskun ulosottoon kunnan
nimissä teknisenä toimijana.
Kunnat perivät kolmenlaisia maksuja
1. Julkisoikeudelliset maksut, jotka perustuvat erityislakiin. Niitä on
kaikkiaan noin 20. Näitä ovat esimerkiksi terveydenhuollon asiakasmaksut tai
jätemaksut. Kunta voi periä maksuja itse ja jos maksua ei kuulu, ne voi siirtää
ulosottoviraston perittäviksi.
2. Yksityisoikeudelliset maksut, joiden asettaminen ulosottoon vaatii
oikeuden päätöksen. Näitä ovat vesi-, sähkö-, jäte- ja huoneenvuokramaksut.
3. Rangaistusluonteiset maksut, kuten joukkoliikenteen tarkistusmaksut ja
pysäköintivirhemaksut. Kunta ei voi periä näitä perintätoimiston kautta, vaan
se perii maksut itse, lähettää yhden tai kaksi karhukirjettä ja siirtää tarvittaessa
perinnän ulosottovirastolle.
Suoraan ulosottokelpoisista maksuista on päivähoitomaksuja perinyt
perintätoimistojen kautta 66 prosenttia kunnista, terveyskeskusmaksuja 37
prosenttia, sairaalamaksujakin 21 prosenttia.
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Perintätoimisto ei saisi lähettää näitä maksuja suoraan ulosottovirastoon
jatkoperintään, vaan maksut pitäisi palauttaa kuntaan, joka päättäisi niiden
perinnästä itse. Mutta kunnat ovat lain vastaisesti antaneet perintätoimistojen
lähettää maksuja ulosottoon kunnan puolesta ns. teknisenä toimijana.
Mikkelin sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että:
1. Mikkelin kaupunki selvittää, onko kaupunki ja sen konserni toiminut
lainvastaisesti käyttämällä perintätoimistoja ns. teknisenä toimijana eli onko
niiden kautta lähetetty suoraan ulosottokelpoisia maksuja ulosottoon.
2. Mikkelin kaupunki ja sen konsernitoimijat irtisanovat perintätoimistojen
sopimukset ja ryhtyvät perimään itse maksut. Samalla huolehditaan siitä, että
kaupungin sosiaalitoimi osallistuu perintäpäätösten tekoon.
Mikkelissä 28.9.2015
Markku Aholainen
Satu Taavitsainen
Raine Lehkonen
Marianne Huoponen
Leena Teittinen
Osmo Ukkonen
Markku Lahikainen
Tapani Korhonen
Heikki Pyrhönen
Hannu Tullinen
Jorma Harmoinen
Markku Turkia
Petri Tikkanen
Jaana Vartiainen”
Päätös
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 12.10.2015, § 324
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen konsernipalveluiden/
talouspalveluiden valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että
vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään
tammikuussa 2016.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Talouspalvelut / Jari Laitinen
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Kaupunginvaltuusto, § 88, 28.09.2015
Kaupunginhallitus, § 325, 12.10.2015
§ 325
Valtuustoaloite karavaanareiden houkuttelemiseksi Mikkeliin
MliDno-2015-2003
Kaupunginvaltuusto, 28.09.2015, § 88
Valtuutettu Markku Turkia esitti 28.9.2015 SDP:n valtuustoryhmän
valtuustoaloitteena otsikkoasiasta seuraavaa:
"Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä pitää tärkeänä nostaa Mikkelin imagoa
ja vetovoimaa matkailukaupunkina. Viitostien liikennevirta on keskimäärin 10
000 autoa vuorokaudessa ja niiden matkustajat tulee houkutella poikkeamaan
Mikkelissä. Kesäaikaan liikkeellä on paljon karavaanareita, jotka ovat
läpikulkumatkalla ja haluaisivat tulla kaupunkiin, mutta ajoneuvoyhdistelmällä
tai isolla autolla on vaikea keskustassa löytää parkkipaikkaa.
Mikkelin sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että kaupunki
järjestää kesäkaudeksi karavaanareille parkin keskustasta, esimerkiksi Mikkelin
sataman kävelysillan vierestä. Esitämme myös, että annetaan karavaanareille
mahdollisuus korvausta vastaan hyödyntää veneilijöiden huoltopisteitä,
mikä mahdollistaisi myös sen, että tilapäisesti voisi sallia 1-2 yön yöpymisen
parkissa.
Uskomme, että karavaaniparkki kesäaikaan on kaikkien etua palveleva ja
hyväksi Mikkelin vetovoimalle ja matkailuimagolle. Lisäksi parkki on tarpeen
liikenneturvallisuuden kannalta, kun karavaaniyhdistelmien tai isojen
matkailuautojen ei tarvitse liikkua keskustan ruuhkassa. Esitämme myös,
että kaupunki ryhtyy suunnittelemaan, mistä Mikkelistä löytyisi sopiva alue
karavaanareiden isoja kesätapahtumia varten.
Mikkelissä 28.9.2015
Satu Taavitsainen
Raine Lehkonen
Marianne Huoponen
Leena Teittinen
Arto Seppälä
Teijo Ylönen
Markku Lahikainen
Heikki Pyrhönen
Hannu Tullinen
Jorma Harmoinen
Kalle Nieminen
Markku Aholainen
Markku Turkia
Petri Tikkanen
Jaana Vartiainen
Osmo Ukkonen
Tapani Korhonen"
Päätös
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Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 12.10.2015, § 325
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen toimen valmisteltavaksi.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä
kaupunginhallituksessa viimeistään tammikuussa 2016.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Tekninen toimi / Jouni Riihelä

Mikkeli
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
12.10.2015

23/2015

19 (24)

Kaupunginhallitus, § 231, 22.06.2015
Kaupunginhallitus, § 270, 07.09.2015
Kaupunginhallitus, § 326, 12.10.2015
§ 326
Talousjohtajan viran täyttäminen
MliDno-2015-1340
Kaupunginhallitus, 22.06.2015, § 231
Valmistelija / lisätiedot:
Mauno Judström
mauno.judstrom@mikkeli.fi
Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen on irtisanoutunut virastaan 16.6.2015
siten, että viimeinen virassaolopäivä on 30.9.2015.
Talousjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksina ovat:
•
•

soveltuva korkeakoulututkinto
hyvä taloushallinnon tuntemus.

Talousjohtaja vastaa konsernitalouden suunnittelusta ja rahoituksesta ja toimii
talouspalvelut -yksikön esimiehenä.
Talouspalveluyksikön tehtävänä on:
•
•
•
•
•
•
•
•

talouden ohjaus
talousarvion- ja suunnitelman valmistelu
talouden seuranta ja raportointi
tilitoimistopalvelut
rahoituksen järjestäminen
vakuutuksien ja riskien hallinnan koordinointi
kaupungin hankintatoimi
tietohallintopalveluiden järjestäminen, ylläpitäminen ja
kehittäminen.

Viran tehtävissä halutaan uuden kuntalain mukaisesti korostaa kaupungin
strategian ja talouden kytkemistä ohjauksessa tiukemmin toisiinsa. Tämän
vuoksi talousjohtajan virka on perusteltua muuttaa strategia- ja talousjohtajan
viraksi. Viran nimikemuutoksella ei ole vaikutusta kelpoisuusvaatimukseen.
Elinvoima- ja kilpailukykypalvelut -yksikön tehtäviin on aikaisemmin kuulunut
kaupungin strategien ohjauksen ja kehittämisen koordinointi. Tämä tehtävä
siirtyisi nyt talouspalveluihin strategia- ja talousjohtajan vastuulle.
Talousjohtajan tehtäväkohtaiseksi palkaksi on määritelty 5 183,54 euroa/kk.
Tehtävien vaativoitumisen vuoksi strategia- ja talousjohtajan tehtäväkohtaisen
palkan tulisi olla 5.500 euroa/kk. Työaika 36,25 h/vko. Kelpoisuusvaatimus
säilyy ennallaan.
Henkilöstöpalveluiden lausunto: Henkilöstöpalvelut pitää tehtyä esitystä
perusteltuna ja puoltaa sitä.
Ehdotus
Esittelijä: Ari Liikanen, hallintojohtaja
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Kaupunginhallitus päättää, että talousjohtajan virka (vakanssi 53) muutetaan
1.10.2015 alkaen strategia- ja talousjohtajan viraksi ja tehtäväkohtaiseksi
palkaksi määritetään 1.10.2015 alkaen 5.500 euroa/kk. Hinnoittelutunnus on
99TAE010. Työaika 36,25 h/vko. Kelpoisuusvaatimus säilyy ennallaan.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että strategia- ja talousjohtajan virka
laitetaan avoimeen hakuun siten, että hakuaika päättyy 13.8.2015 klo 15.00.
Päätös
Keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään siten, että
- talousjohtajan virkanimikettä ei muuteta
- virka laitetaan avoimeen hakuun siten, että hakuaika päättyy 27.8.2015 klo
15.00
- tehtäväkohtaiseksi palkaksi määritetään 1.10.2015 alkaen 5.183,54 euroa/
kk. Hinnoittelutunnus on 99TAE010. Työaika 36,25 h/vko. Kelpoisuusvaatimus
säilyy ennallaan.
- hakuilmoitukseen kirjoitetaan, että talousjohtaja osallistuu
strategiatyöskentelyyn.
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

Kaupunginhallitus, 07.09.2015, § 270
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
Liitteet

1 Liite Talousjohtajan viran hakijayhdistelmä
Talousjohtajan virasta on ilmoitettu kaupunginhallituksen päättämällä
tavalla siten, että hakuaika on päättynyt 25.8.2015. Määräaikaan mennessä
saatiin viisitoista hakemusta. Yhdistelmä hakijoista on liitteenä.
Talousjohtajan valinnan valmistelua varten on tarkoituksenmukaista nimetä
valmisteluryhmä.

Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus nimeää valmisteluryhmän, joka valtuutetaan päättämään
haastateltavista, suorittamaan haastattelut ja tekemään esityksen
kaupunginhallitukselle virkaan valittavasta henkilöstä.
Päätös
Kaupunginhallitus nimesi valmisteluryhmään Vesa Himasen (varalla Veli
Liikanen), Outi Kaurian (varalla Petri Pekonen), Olli Nepposen (varalla Armi
Salo-Oksa), Arto Seppälän (varalla Markku Turkia), kaupunginjohtaja Timo
Halosen ja hallintojohtaja Ari Liikasen.
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Kaupunginhallitus, 12.10.2015, § 326
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
Liitteet

1 Liite kh Talousjohtajan viran hakijayhdistelmä
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Valmistelutyöryhmä on haastatellut hakijoista Jari Lehtimäen, Jari Jaakkolan ja
Heikki Siiran. Yhdistelmä hakijoista on liitteenä.
Valmisteluryhmä esittää, että huomioon ottaen hakuilmoituksessa esitetyt
valintakriteerit, hakijoiden koulutus, työkokemus sekä haastattelut, virkaan
sopivin ja kelpoisin hakija on KTM Heikki Siira Mikkelistä.
Kaupunginhallitus valitsee valmisteluryhmän esityksen mukaisesti
talousjohtajan virkaan KTM Heikki Siiran Mikkelistä. Vaali on ehdollinen ja Siiran
tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan viimeistään
4.11.2015 mennessä. Lisäksi noudatetaan virantoimituksen aloittamisesta
alkavaa kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
Palkasta päätetään vaalin vahvistamisen yhteydessä.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Virkaa hakeneet, henkilöstöpalvelut

Mikkeli
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
12.10.2015

23/2015

22 (24)

§ 327
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys 12.10.2015
MliDno-2015-2059
Liitteet

1 Liite kh Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys
Sivistystoimenjohtaja Virpi Siekkinen luovutti ja esitteli kaupunginhallitukselle
varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvityksen.
Palveluverkkoselvitys on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
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Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.
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Oikaisuvaatimus
§320, §321, §326
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

