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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
Jaana Vartiainen
Juha Vuori
Kati Kähkönen
Outi Kauria, saapui 14:43
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Markku Turkia, Varajäsen
Muut saapuvilla olleet
Ari Liikanen, hallintojohtaja, sihteeri
Satu Taavitsainen, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, saapui 14:49, poistui
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Kirsi Olkkonen, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Mauri Miettinen, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Timo Halonen, kaupunginjohtaja
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§ 284
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 285
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jaana Vartiainen ja Juha
Vuori. Pöytäkirja tarkastetaan kaupunginkansliassa keskiviikkona 23.9. ja se on
nähtävänä torstaina 24.9.2015.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Jaana Vartiainen ja Juha Vuori.
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§ 286
Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset
Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:
- Suomenniemen aluejohtokunta 11.8.2015
- Anttolan aluejohtokunta 18.8.2015
- kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 26.8.2015
- Haukivuoren aluejohtokunta 27.8.2015
- kasvatus- ja opetuslautakunta 27.8.2015
- Mikkelin seudun ympäristölautakunta 27.8.2015
- § 69, Savon Kuljetus Oy - ympäristölupa betonijätteen sijoittamiselle
kiinteistölle (491-24-10-4), os. Arinakatu 10
- § 70, Ympäristölupapäätöksen muutos, kiven louhinta ja murskaus;
Lemminkäinen Infra Oy, Puttola, Jarmola, Mikkeli
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.

6 (19)

Mikkeli
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
21.09.2015

21/2015

7 (19)

§ 287
Etelä-Savon sosiaali-ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen
MliDno-2015-1869
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
Liitteet

1 Liite perustamissuunnitelma liitteineen
2 Liite Ennakkoarviointi Seutusote
Kaupunginhallitus 10.3.2014 § 110
Etelä-Savon sosiaali-ja terveysalueen perustaminen
Valmistelija Maria Närhinen maria.narhinen@mikkeli.fi puh 0447944200
Etelä-Savon kuntien edustajat ovat kokouksessaan 28.1.2014 yksimielisesti
hyväksyneet 28.1.2014 päivätyn luonnoksen Etelä-Savon sosiaali- ja
terveysalueen muodostamissuunnitelmaksi. Kokouksessa on sovittu, että
Mikkelin kaupunki vastaa valmistelusta. Kuntakokouksen pöytäkirja sekä
luonnos Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen muodostamissuunnitelmaksi
ovat liitteinä.
Kunnilta pyydetään:
· päätöstä osallistumisesta Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen valmisteluun
pohjapaperissa esitettyjen suuntaviivojen mukaisesti
· nimeämään 1-3 luottamushenkilöedustajaa/kunta valmistelutyötä
ohjaavaan ohjausryhmään
· valmistelutyön rahoituspäätöstä euroa/asukas periaatteella. Pohjapaperissa
on esitetty alustava arvio tässä vaiheessa muodostuvista lähinnä
henkilökustannuksista.
Projektijohtajan rekrytointi on käynnissä. Lisäksi on tarkoitus irrottaa mukaan
lähtevien kuntien rahoitettavaksi kaksi muuta työntekijää, talous- hallinto
ja tukipalveluryhmän vetäjä sekä kokoaikainen projektisihteeri. Tavoitteena
on valmistella ehdotus sosiaali- ja terveysalueen perustamiseksi syksyyn
mennessä niin, että asiaa voidaan käsitellään kunnissa jo tämän vuoden
aikana.
Kuntakokouksen muistio 28.1.2014 Liite
Luonnos sotealueen muodostamissuunnitelmaksi Liite
Ehdotus: Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää osallistua Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen
valmisteluun ja nimeää kolme luottamushenkilöä perustettavaan
ohjausryhmään. Lisäksi kaupunki toteaa, että se on valmis rahoittamaan
valmistelutyötä asukasluvun mukaisella osuudella noin 2,5 vuoden ajan yllä
esitetyn mukaisesti. Kaupunki on valmis hallinnoimaan hanketta ja hanke
päätetään sijoittaa konsernipalveluihin.
Päätös : Kaupunginhallitus:
Hyväksyttiin.
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Kaupunginhallitus nimesi ohjausryhmään Seija Kuikan, Satu Taavitsaisen ja Olli
Nepposen.
______________________
Kaupunginhallitus 21.9.2015
Etelä-Savossa on vuosien ajan keskusteltu maakunnallisen sosiaali- ja
terveyspalvelujen järjestäjän muodostamisesta. Asia tuli uudelleen esille osana
valtakunnallista sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta vuodenvaihteessa
2013 - 2014. Varsinainen valmistelutyö käynnistyi helmikuussa 2015, jolloin
hanketta varten nimetyt työryhmät käynnistivät työnsä.
Ehdotus Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän
perustamissuunnitelmaksi valmistui ja esiteltiin kuntien valtuustoille
16.6.2015. Sen jälkeen suunnitelmaan on tehty joitakin tarkennuksia,
jotka hankkeen ohjausryhmä hyväksyi 18.8.2015. Samassa kokouksessa
ohjausryhmä päätti lähettää perustamissuunnitelman kuntien ja Etelä-Savon
sairaanhoitopiirin valtuustoille hyväksyttäväksi. Lisäksi kuntajohtajaryhmä
tarkensi perussopimuksen rahoituskohtaa vielä 8.9.2015.
Liitteenä 1 on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän
perustamissuunnitelma liitteineen.
Suunnitelmassa esitetään, että Enonkosken, Hirvensalmen, Joroisten, Juvan,
Kangasniemen, Mäntyharjun, Pertunmaan, Puumalan, Rantasalmen ja
Sulkavan kunnat sekä Mikkelin ja Pieksämäen kaupungit perustavat EteläSavon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän. Kuntayhtymä perustettaisiin
1.1.2016 alkaen, mutta se käynnistäisi varsinaisen toimintansa 1.1.2017 alkaen.
Kuntayhtymälle siirtyy vastuu sosiaali- ja terveyspalveluista lukuun ottamatta
ympäristöterveydenhuoltoa, eläinlääkintähuoltoa ja työterveyshuoltoa.
Se on entisen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin jäsenkuntien osalta
myös erikoissairaanhoitolain mukainen sairaanhoitopiiri. Kuntien ja
sairaanhoitopiirin henkilöstö siirtyy uuden kuntayhtymän palvelukseen
1.1.2017 alkaen.
Kuntayhtymän perustamisella tavoitellaan sosiaali- ja terveyspalvelujen
integraation toteuttamista Etelä-Savossa, mikä merkitsee saumattomia
palveluketjuja, jolloin sekä palveluiden toimivuus että kustannustehokkuus
paranevat.
Perustamissuunnitelma liitteineen on käsitelty kunnan yhteistoimintaelimessä
21.9.2015. Asiasta on pidetty informaatiotilaisuus kuntalaisille 1.9.2015.
Perustamissuunnitelmasta on tehty vaikutusten arviointi (liite 2).
Kuntayhtymä perustetaan kuntalain 55 § mukaisena vapaaehtoisena
kuntayhtymänä. Kuntayhtymän perussopimusta voidaan jatkossa muuttaa
(kuntalain 57 §), jos sitä kannattaa vähintään 2/3 jäsenkunnista ja niiden
asukasluku on vähintään puolet jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.
Erikoissairaanhoitolain 3 § mukaan kunnan on kuuluttava johonkin
sairaanhoitopiirin kuntayhtymään. Lain 7 § mukaan uuden kuntayhtymän
alueella toimii kaksi sairaanhoitopiiriä: Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ja ItäSavon sairaanhoitopiiri. Uuden kuntayhtymän perussopimuksen mukaan
se on Etelä-Savon sairaanhoitopiirin jäsenkuntien osalta jatkossa myös
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sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Tämä edellyttää nykyisen sairaanhoitopiirin
perussopimuksen muuttamista niin, että siitä tulee kuntalain 55 §
mukainen vapaaehtoinen kuntayhtymä, jonka tehtävänä on hallita Mikkelin
keskussairaalan kiinteistöjä. Tämä muutos tulee kuntien käsiteltäväksi
myöhemmin.
Valtuuston päätettäväksi tulee seuraavassa kokouksessa uuden kuntayhtymän
valtuuston jäsenten valinta.
Perustettava kuntayhtymä vastaa toiminnallisilta linjoiltaan pääministeri
Juha Sipilän hallituksen ohjelman sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen
sisällöllisiä tavoitteita. Hallinnolliselta muodoltaan kuntayhtymä poikkeaa
hallitusohjelman kirjauksesta (vaalit, rahoitus ja juridinen muoto). Hallitus
ei ole kuitenkaan toistaiseksi täsmentänyt uudistuksen lopullista muotoa
ja näyttää todennäköiseltä, että lainsäädännön valmistumiseen menee
vielä ainakin 1 – 2 vuotta. Etelä-Savossa on toiminnallisia tarpeita edetä
asiassa muuta maata nopeammin, minkä vuoksi kuntayhtymä esitetään
jo tässä vaiheessa perustettavaksi. Sen jälkeen, kun hallituksen linjaukset
selviävät tarkemmin ja lainsäädäntö valmistuu, kuntayhtymä varaudutaan
muokkaamaan sen mukaiseksi.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se
1. Hyväksyy Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustamisen
liitteenä _ olevan perustamissuunnitelman mukaisesti ja sen mukaisesti;
a. Päättää siirtää sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun
(lukuun ottamatta ympäristöterveydenhuoltoa, eläinlääkintähuoltoa,
työterveyshuoltoa ja Vaalijalan kuntayhtymän tehtäväksi annettuja
kehitysvammaisten asumispalveluja) Etelä-Savon sosiaali- ja
terveysalueen kuntayhtymälle 1.1.2017 lukien;
b. Hyväksyy Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän
perussopimuksen liitteen 1 mukaisesti;
c. Toteaa, että kaupungin liitteessä 1 mainittu sosiaali- ja
terveyspalvelujen sekä niitä palvelevien tukipalvelujen henkilökunta
(alustava luettelo, tarkentuu täytäntöönpanovaiheessa) siirtyy EteläSavon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän tai sen osoittaman
tukipalveluja tuottavan yhteisön palvelukseen 1.1.2017 alkaen liikkeen
luovutuksella ja liitteenä 1 olevan henkilöstön siirtosopimuksen
mukaisesti;
2. Toteaa, että kohdan 1 b mukainen kuntayhtymän perussopimus tulee
kuntaa sitovaksi, vaikka osa kunnista jättäisi sen hyväksymättä. Tässä
tapauksessa perussopimuksen teksti muokataan niin, että se kattaa vain sen
hyväksyneet kunnat;
3. Varautuu osoittamaan kuntayhtymän perustamisen edellyttämän
peruspääomasijoituksen vuoden 2017 talousarviossa;
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4. Antaa hankkeen ohjausryhmälle ja kuntajohtajaryhmälle valtuudet jatkaa
kuntayhtymän toiminnan käynnistymisen valmistelua siihen saakka, kunnes
kuntayhtymän valtuusto ja hallitus on valittu; ja
5. Toteaa, että mikäli Sipilän hallituksen linjaus alueiden määrästä (päätös
syksyllä 2015) ei mahdollista Etelä-Savon omaa sosiaali- ja terveysaluetta,
päätöksen täytäntöönpanosta päätetään erikseen.
Esitys kaupunginvaltuustolle.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että Sari Teittinen ja Kati Kähkönen ilmoittivat oma-aloitteisesti
olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta. Ilmoitukset hyväksyttiin.
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Ristiinan aluejohtokunta, § 43, 08.04.2015
Kaupunginhallitus, § 288, 21.09.2015
§ 288
Anttola, Haukivuori, Ristiina ja Suomenniemi kaupunginosa nimen muuttaminen pitäjä
nimeksi
MliDno-2015-644
Ristiinan aluejohtokunta, 08.04.2015, § 43
Valmistelija / lisätiedot:
Olli Lahti
Olli.Lahti@mikkeli.fi
Liitteet

1 Kunnannimestä pitäjännimeksi
Mikkelin kaupunkiin liitettiin vuonna 2000 Mikkelin maalaiskunta ja Anttolan
kunta. Vuonna 2007 Haukivuoren kunta liitettiin Mikkeliin ja vuonna 2013
Ristiina ja Suomenniemi. Liitoksien yhteydessä on ryhdytty käyttämään
entisten kuntien alueista nimeä kaupunginosa. Liittyvistä alueista Mikkelin
maalaiskunta oli tiivisti Mikkelin kaupungin yhteydessä. Anttola, Haukivuori,
Ristiina ja Suomenniemi ovat jo etäämmällä Mikkelin ydinkeskusta, joten
kaupunginosa nimi kuulostaa jonkin verran harhaanjohtavalta. Viime aikoina
nimike asia on ollut alustavasti esillä aluejohtokunnissa ja pitäjä nimike on
saanut myönteisen vastaanoton.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Viitikka
Ristiinan aluejohtokunta esittää Mikkelin kaupunginhallitukselle ja edelleen
–valtuustolle, että luovutaan kaupunginosan nimestä ja tilalle otettaisiin
käyttöön ”pitäjä” sana.Nykyisin käytössä oleva sana kaupunginosa ei kuvaa
entisiä maaseutukuntia, koska ne eivät ole niin tiiviisti ydinkaupungin
yhteydessä, kuin mitä jo olemassa olevat kaupunginosat ovat.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 21.09.2015, § 288
Valmistelija / lisätiedot:
Olli Lahti
Olli.Lahti@mikkeli.fi
Ristiinan aluejohtokunta teki aloitteen 8.4.2015 (§ 43). Tämän aloitteen ovat
Anttolan (21.4.2015 § 28), Haukivuoren (21.5.2015 § 21) ja Suomenniemen
(15.4.2015 § 21) aluejohtokunnat käsitelleet omissa kokouksissaan. Pitäjä
nimen käyttöön ottamista entisten kuntien alueilla suosittelivat käyttöön
otettavaksi Ristiinan ohella myös Anttola ja Haukivuori. Suomenniemi ei
suhtautunut nimen muutokseen kielteisesti mutta ei nähnyt sitä tarpeelliseksi.
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Ristiinan aluejohtokunta on esittänyt muutosta Mikkelin kaupunginhallitukselle
ja tarvittaessa edelleen kaupunginvaltuustolle.
Aluejohtokuntien esityksen perusteluna on se, että nykyisin käytössä oleva
sana kaupunginosa ei kuvaa entisiä maaseutukuntia, koska ne eivät ole niin
tiiviisti ydinkaupungin yhteydessä, kuin mitä jo olemassa olevat kaupunginosat
ovat. Pitäjä nimen käyttöön ottamisen tarkoituksena on nostaa esille
Mikkelin kaupunkiin liittyneiden kuntien alueita, jotka ei välittömästi liity
nykyiseen kaupunkitaajamaan, erityisasema niin palvelujen säilymisen, alueen
elinvoiman kehittämisen kannalta ja ylipäänsä alueella asuvien kuntalaisten
hyvinvoinnin ja tulevaisuuden uskon turvaamisessa. Aluejohtokunnat uskovat
pitäjänimityksen vahvistavan alueen asukkaiden identiteettiä ja tuovan
lisääntyvän yhteisöllisyyden vahvemmaksi voimavaraksi.
Kaupungin hallinnossa tai kuntaliitossopimuksissa ei ole erikseen päätetty
entisten kuntien alueista käytettävistä nimistä. Alueita on yleiskielen mukaisesti
nimitetty entisiksi kuntataajamiksi tai kaupunginosiksi. Nimityksellä ei
sinällään on merkistystä aluiden hallinnolliseen tai taloudelliseen asemaan.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että entisten kuntien aluieta ei erikseen
hallinnollisesti nimetä pitäjiksi, mutta antaa luvan aluejohtokunnille niin
harkitessaan omilla päätöksillään käyttää entisen kunnan alueestaan nimitystä
pitäjä.
Päätös
Keskustelun aikana Jaakko Väänänen esitti Vesa Himasen ja Jaana Vartiaisen
kannattamana, että kaikista liitoskunnista ryhdytään käyttämään pitäjä
nimitystä myös hallinnollisesti vuoden 2016 alusta alkaen.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty
esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi
kädennostoäänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä,
äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Jaakko Väänäsen esitystä, äänestävät
"ei". Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 12
jaa-ääntä (Veli Liikanen, Kati Kähkönen, Sari Teittinen, Petri Pekonen, Armi
Salo-Oksa, Olli Nepponen, Arto Seppälä, Seija Kuikka, Juha Vuori, Hannu
Kilkki, Markku Turkia, Outi Kauria) ja 3 ei-ääntä (Jaana Vartiainen, Jaakko
Väänänen, Vesa Himanen). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut
kaupunginhallituksen päätökseksi.
Lisäksi Markku Turkia esitti Arto Seppälän kannattamana ponnen, ettei
päätöksestä saa aiheutua juridisia eikä taloudellisia seuraamuksia.
Puheenjohtaja totesi, että Markku Turkia on esittänyt kannatetun
ponsiesityksen ja esitti asian ratkaistavaksi kädennostoäänestyksellä siten,
että ne, jotka kannattavat ponsiesityksen hylkäämistä äänestävät "jaa" ja ne,
jotka kannattavat ponsiesityksen hyväksymistä äänestävät "ei". Äänestysesitys
hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin kahdeksan jaa-ääntä
( Veli Liikanen, Seija Kuikka, Petri Pekonen, Outi Kauria, Jaana Vartiainen,
Sari Teittinen, Vesa Himanen, Jaakko Väänänen) ja seitsemän ei-ääntä (Olli
Nepponen, Markku Turkia, Kati Kähkönen, Armi Salo-Oksa, Arto Seppälä,
Hannu Kilkki, Juha Vuori). Puheenjohtaja totesi, että ponsiesitystä ei hyväksytty.
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Edelleen keskustelun aikana Sari Teittinen esitti, että pitäjänimitystä
käytettäisiin vain Anttolan, Haukivuoren, Ristiinan ja Suomenniemen osilta.
Kukaan ei kannattanut esitystä, joten se raukesi.
Tiedoksi
Aluejohtokunnat
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§ 289
Eron myöntäminen maakuntavaltuuston varajäsenelle ja uuden varajäsenen
nimeäminen
MliDno-2015-1874
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
Maakuntaliiton perussopimuksen 13 § mukaan
Maakuntavaltuuston jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien
valtuutettuja ja valtuustossa edustettuina olevien ryhmien ääniosuuksien
tulee valittaessa vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri
ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa
(714/1998) säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta toimielimen jäseniä valittaessa
on säädetty laissa erikseen. Mikäli valtuuston jäsen tai varajäsen menettää
vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden tai muusta syystä eroaa valtuuston
jäsenyydestä kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta
eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta
jäljellä olevaksi toimikaudeksi siten, että edellä 3. momentissa tarkoitettu
suhteellisuusperiaate ei valinnan johdosta muutu.
Koska Pauliina Viitamiehelle on myönnetty ero kaupunginvaltuuston
jäsenyydestä 25.5.2015 § 48 ja hänet on maakuntaliiton edustajainkokouksessa
8.4.2013 valittu maakuntavaltuuston varajäseneksi, on hän menettänyt
vaalikelpoisuutensa maakuntavaltuuston ja hänen tilalleen on valittava henkilö
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se
- toteaa Pauliina Viitamiehen menettäneen vaalikelpoisuutensa
maakuntavaltuuston varajäsenen tehtävään kaupunginvaltuuston myönnettyä
hänelle eron kaupunginvaltuuston jäsenyydestä 25.5.2015
- valitsee uuden varajäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Esitys kaupunginvaltuustolle.
Päätös
Hyväksyttiin.

Mikkeli
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
21.09.2015
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§ 290
Henkilöstöjohtajan viran auki julistaminen
MliDno-2015-1348
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
Henkilöstöjohtajan virka on ollut avoimena 1.8.2015 alkaen. Kaupungin
johtoryhmässä on arvioitu, että viran täyttäminen on välttämätöntä
henkilöstön kokonaisvaltaisen johtamisen ylläpitämiseksi. Henkilöstöjohtajaa
tarvitaan mm. esimiestyön kehittämiseen, esimiesten koulutukseen
esimiestaidoissa sekä henkilöstöstrategian ajanmukaistamiseen ja sen
jalkauttamiseen. Lisäksi johtoryhmä totesi, että henkilöstöjohtajan tehtävien
hoitaminen tuloksia tuottavalla, tarkoituksenmukaisella tavalla ei ole
mahdollista toteuttaa OTO:na kenenkään viranhaltijan toimesta.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää julistaa henkilöstöjohtajan viran välittömästi
haettavaksi ja oikeuttaa hallintopalvelut päättämään yksityiskohtaisesta
hakuilmoituksesta ja ilmoituksen julkaisemisesta.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Henkilöstöpalvelut/Anne Ahonen

Mikkeli
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
21.09.2015
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§ 291
Vastine valitukseen, joka koskee Metsä-Sairilan jätekeskuksen ympäristöluvan
muutosta
MliDno-2015-803
Valmistelija / lisätiedot:
Hanna Pasonen, Juha Ruuth
Hanna.Pasonen@mikkeli.fi
Liitteet

1 Liite Vastinepyyntö
Itä-Suomen aluehallintovirasto on 22.4.2015 antamallaan päätöksellä
(ISAVI/2558/2014) myöntänyt Metsäsairila Oy:lle ympäristöluvan
jätekeskuksen toiminnan olennaiseen muuttamiseen. Muutos koskee
nykyisen jätetäyttöalueen laajentamista nojaavana rakenteena vanhan
käytöstä poistetun jätetäytön luiskaan. Metsä-Sairilan ympäristön asukkaat
ry on jättänyt Vaasan hallinto-oikeudelle Itä-Suomen aluehallintoviraston
lupapäätöstä koskevan valituksen, jonka johdosta Vaasan hallinto-oikeus varaa
Mikkelin kaupungin kaupungille tilaisuuden antaa kirjallinen vastine.
Yhdyskuntajätteen läjitys vanhan jätetäytön alueelle on lopetettu 2007,
jolloin jätteen sijoittaminen on muuttunut nykyiselle jätetäyttöalueelle.
Vanhaa jätetäyttöaluetta on tämän jälkeen muotoiltu lievästi pilaantuneilla
mailla ja tuhkalla sulkemista varten. Muille kuin nyt suunnitteilla oleville
luiska-alueille on rakennettu kaatopaikan peittorakenteet. Täyttöalueen
lakialueelle ei ole vielä rakennettu lopullisia peittorakenteita. Vanhan jätetäytön
ottaminen käyttöön nykyisen jätetäytön nojaavana rakenteena lisää nykyisen
jätepenkan tilavuutta huomattavasti ja vähentää tarvetta uuden uuden
kaatopaikkapohjan rakentamiselle nykyisin jätteistä täysin vapaalle alueelle.
Lisäksi nojaavan rakenteen ansiosta jätepenkkojen lopullinen maisemointi on
helpompaa ja alue saadaan yhtenäisemmän näköiseksi. Yhtenäiselle alueelle
tehtävä sadevesien hallinta on paremmin ja helpommin toteutettavissa.
Nojaavalle rakenteelle on tehty geotekninen selvitys. Lupapäätöksessä
on annettu määräykset luiskan rakenteesta sisältäen suojageotekstiilin
ja bentoniittimaton, pohjarakenteiden toteuttamisesta ja suotovesien
tarkkailusta.
Muutosten ei voi katsoa lisäävän riskiä siitä, että vanhasta jätetäytöstä pääsisi
valumaan haitallisia aineita kaatopaikan ympäristöön tai vesistöön, vaan näillä
toimenpiteillä riski pienenee. Aluehallintoviraston päätös tulee pitää voimassa.

Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa Vaasan hallinto-oikeudelle edellä olevan
vastineen Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä tehdyn valituksen
johdosta.

Mikkeli
Kaupunginhallitus

Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Vaasan hallinto-oikeus

Pöytäkirja
21.09.2015
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§ 292
Vastaanottokeskuksen perustaminen Mikkeliin
MliDno-2015-1942
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
Maahanmuuttovirasto on lähettänyt 21.9.2015 Mikkelin kaupungille seuraavan
viestin:
"Maahanmuuttovirasto toivoo, että kävisitte keskustelun turvapaikanhakijoiden
vastaanotosta ja sen toteuttamisesta Mikkelin kaupungin alueella
Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikön tehtävänä on vastata
vastaanottojärjestelmän ohjauksesta, suunnittelusta ja valvonnasta
sekä maksaa ylläpitäjätahoille vastaanotosta aiheutuneet kustannukset.
Turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta perustuu lakiin kansainvälistä
suojelua hakevien vastaanotosta (746/2011) (linkki lakitekstiin alla) ja oheisesta
vastaanoton strategiasta löytyvät toiminnan periaatteet ja sisältö strategian
muodossa sekä linkkejä meidän sivuillemme asioista vastaanottokeskuksen
perustamiseen kunnan näkökulmasta. Lisäksi kerromme SPR:n kanssa
mielellämme käytännön vastaanottotoimintaan liittyvistä asioista.
Vuoden alusta hakijoita on tullut 12 471, joista viikon 38 aikana 2 812. Viikon
37 aikana tuli 1 638 hakijaa. Yksintulleita alaikäisiä rekisteröitiin viime viikolla
184. Viikon 37 vastaava luku oli 84. Viikon suurimpana hakijakansallisuutena
oli irakilaiset, joita tuli jälleen ennätysmäärä 2 396. Viikolla 37 vastaava luku oli
1 348 ja sitä edellisellä 912. Seuraavaksi suurimmat hakijaryhmät viikolla 37
olivat afgaanit (153 hakijaa), somalit (110 hakijaa) ja syyrialaiset (53 hakijaa)."
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus ilmoittaa kannanottonaan Maahanmuuttovirastolle, että
vastaanottokeskus voidaan perustaa Mikkeliin.
Tiedoksi
Maahanmuutovirasto/vastaanottoyksikkö, SPR, tilakeskus/Riitta Väänänen

Mikkeli
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
21.09.2015
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