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Saapuvilla olleet jäsenet
Jatta Juhola, puheenjohtaja
Nina Jussi-Pekka, 1. varapuheenjohtaja
Aleksi Nieminen
Erja Haukijärvi
Hannu Toivonen, poistui 19:00
Jari Sihvonen
Juhani Sihvonen
Reijo Hämäläinen
Jari Jalkanen, varajasen
Antti Pakarinen, varajäsen
Niina Koponen, varajäsenet
Muut saapuvilla olleet
Tiina Turunen, johdon sihteeri, sihteeri
Antti Mattila, liikunta- ja nuorisojohtaja
Matti Karttunen, museotoimenjohtaja
Markku Aholainen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Susanna Latvala, vt. kulttuurijohtaja, poistui 17:46
Pekka Pöyry, kaupunginhallituksen edustaja
Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Tapani Lyyra, vanhusneuvoston edustaja
Anneli Liukkonen, vammaisneuvoston edustaja
Jouni Riihelä, tekninen johtaja, tekninen johtaja, poistui 17:36
Matti Laitsaari, rehtori
Virpi Launonen, kirjastotoimenjohtaja
Poissa

Heino Lipsanen
Laura Hämälainen
Liisa Pulliainen

Allekirjoitukset

Jatta Juhola
Puheenjohtaja

Tiina Turunen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Jari Sihvonen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Juhani Sihvonen
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kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Tiina Turunen
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§ 43
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 44
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jari Sihvonen ja Juhani
Sihvonen.
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin
yleisessä tietoverkossa.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 45
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Kirjastotoimenjohtaja
Hankintapäätökset:
§7 Liittyminen KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamaan väliaikaiseen
puitesopimukseen lehtihankinnoista (KLKH119), 05.10.2017
Henkilöstöpäätökset:
§13 Työsuhteen päättyminen/Ulla Tarikka, 28.09.2017
§14 Mervi Kankkusen siirtäminen palveluvirkailijaksi, 05.10.2017
Liikunta- ja nuorisojohtaja
Avustuspäätökset:
§32 Haukivuoren Kisailijoiden avaustushakemus frisbeegolfradan
rakennuskustannuksiin Rantokankaalle, 03.10.2017
Hankintapäätökset:
§5 Säynätjärven laavun muutostöiden hankinta OW-Yhtiöt Oy:ltä hintaan
49860,00 euroa, 05.10.2017
Liikuntapaikkapäällikkö
§3 Traktorin perävaunun hankinta liikuntapalveluille, 04.10.2017
§4 Kiinteistötraktorin hankinta liikunta- ja nuorisopalveluille, 04.10.2017
§5 Piennarmurskaimen hankinta liikuntapalveluille, 05.10.2017
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Koska sivistysjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista,
mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle, sivistysjohtaja esittää, ettei
hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista ottooikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 46
Vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston edustajien läsnäolo- ja puheoikeus
hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan kokouksissa
MliDno-2017-2097
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
sivistysjohtaja
Hallintosäännön 140 §:n mukaan esimerkiksi vammaisneuvoston ja
vanhusneuvoston edustajien puhe- ja läsnäolo-oikeudesta toimielimen
kokouksissa päättää asianomainen toimielin.
Vammaisneuvosto on nimennyt 19.9.2017/§ 6 edustajaksi hyvinvoinnin ja
osallisuuden lautakuntaan Anneli Liukkosen ja varaedustajaksi Satu Hasasen.
Lisäksi vammaisneuvosto päätti, että vammaisneuvoston edustajien edustusta
lautakunnissa tarkastellaan kahden vuoden kuluttua uudelleen.
Vanhusneuvosto nimesi 19.9.2017/§ 5 edustajaksi hyvinvoinnin ja osallisuuden
lautakuntaan Tapani Lyyran ja varaedustajaksi Paavo Puhakan.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta antaa vammaisneuvoston ja
vanhusneuvoston edustajille puhe- ja läsnäolo-oikeuden hyvinvoinnin ja
osallisuuden lautakunnan kokouksissa.
Vammaisneuvoston edustajaksi merkitään Anneli Liukkonen ja varaedustajaksi
Satu Hasanen. Vanhusneuvoston edustajaksi merkitään Tapani Lyyra ja
varaedustajaksi Paavo Puhakka.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Anneli Liukkonen, Satu Hasanen, Tapani Lyyra, Paavo Puhakka
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§ 47
Intendentin virka
MliDno-2016-2055
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
sivistysjohtaja
Kaupunginorkesterin intendentti Nikke Isomöttönen on irtisanoutunut
tehtävästä. Intendentin tehtävää hoitaa vuoden 2017 loppuun vt. indententti
kaupunginorkesterin nuotistonhoitaja-tuottaja Jukka Mäkelä.
Kaupunginorkesterin intendentin virka on laitettu julkiseen hakuun.
Intendentin virasta on julkaistu hakuilmoitus - hakuaika päättyy 15.11.2017 klo
15.
Kaupungin organisaatio muuttuu 1.1.2018 alkaen siten, että
kaupunginorkesteri on yksi "taide, kulttuuri ja tapahtumat"-tulosalueen
alaisista tulosyksiköistä. Kaupungin hallintosäännön § 39 mukaan tulosalueen
esimies valitsee välittömät alaisensa viranhaltijat ja työntekijät tulosyksikön
esimiestä kuultuaan lukuun ottamatta tulosyksikön esimiehiä, jotka valitsee
palvelualuejohtaja.
Sivistysjohtaja pyytää lautakuntaa nimeämään haastatteluryhmään edustajan
hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnasta. Lisäksi sivistysjohtaja kutsuu
haastatteluryhmään edustajan Mikkelin kaupunginorkesterista.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta nimeää edustajansa
haastattelurymään.
Päätös
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta nimesi edustajakseen
haastatteluryhmään Jatta Juholan ja Hannu Toivosen.
Tiedoksi
Lautakunnan nimeämät edustajat, Mikkelin kaupunginorkesteri/vt. intendentti
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Kaupunginhallitus, § 83, 25.09.2017
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 48, 18.10.2017
§ 48
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan avustusperiaatteet
MliDno-2015-353
Kaupunginhallitus, 25.09.2017, § 83
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite kh Uudet avustusperiaatteet
Sosiaali- ja terveystoimen tehtävien siirryttyä Etelä-Savon sosiaalija terveyspalveluiden kuntayhtymälle ja kaupungin oman
organisaatiouudistuksen jälkeen on havaittu tarkoituksenmukaiseksi
tarkastella uudelleen kaupungin avustusperiaatteita.
Nykyiset avustusperiaatteet perustuvat kaupunginhallituksen 16.3.2015 §
112 hyväksymään yleisohjeeseen sekä toimialojen omiin erillispäätöksiin
myönnettävien avustusten periaatteista. Toimintatapaa esitetään
kehitettäväksi niin, että kaupunginhallitus päättää edelleen yleisistä
periaatteita, mutta samalla ohjeessa määritetään myönnettävät avustukset
sekä mitkä toimielimet niistä päättävät. Tämän jälkeen yleisohjeessa
mainitut lautakunnat hyväksyvät palvelualuekohtaiset (yksi ohje/palvelualue)
periaatteet. Lisäksi tässä yhteydessä erityisesti hvyinvointiin ja osallisuuteen
liittyvät avustukset, joita on myöntänyt aikaisemmin myös kaupunginhallitus,
keskitetään hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan päätettäväksi.
Asiaa on valmisteltu yhteistyössä palvelualueiden kanssa.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen mukaiset avustusperiaatteet ja kumoaa
16.3.2015 § 112 hyväksytyn yleisohjeen. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2018
alkaen.
Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että vastuulautakuntien tulee lähettää
hyväksymänsä palvelualuekohtaiset avustusperiaatteet kaupunginhallitukselle
tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, 18.10.2017, § 48
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Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Launonen
Virpi.Launonen@mikkeli.fi
kirjastotoimenjohtaja
Liitteet

1 Liite Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan avustusperiaatteet
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 25.9.2017 § 83 hyväksynyt kaupungin
avustusperiaatteet. Samassa yhteydessä kaupunginhallitus velvoitti
lautakunnat laatimaan omat avustusperiaatteensa. Hyvinvoinnin ja
osallisuuden lautakunnan avustusperiaatteisiin on koottu kaikki lautakunnan
alaiset yhdistyksille ja seuroille tarkoitetut avustusmuodot.
Valmistelussa on lähdetty siitä periaatteesta, että kulttuuritoiminnan
avustukset myöntää yleiset kulttuuripalvelut sekä nuorisotoiminnan ja liikuntaja urheiluseurojen avustukset liikunta- ja nuorisopalvelut. Nämä eivät jatkossa
kuulu aluejohtokuntien myöntämien avustusten piiriin.
Avustusperiaatteiden lähtökohtana on yhdistysten ja seurojen tasapuolisempi
kohtelu ja selkeys siitä, mikä taho avustuksen myöntää. Samaan toimintaan voi
saada kaupungilta avustusta vain yhden kerran.
Esitys hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan avustusperiaatteiksi on
liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy avustusperiaatteet liitteen
mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin lisäyksellä 4. Aluejohtokuntien strategiset hankkeet
Aluejohtokuntien strategisiin hankkeisiin rahat myöntää hyvinvoinnin ja
osallisuuden lautakunta.
Tiedoksi
Aluejohtokunnat
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Ristiinan aluejohtokunta, § 9, 13.09.2017
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 49, 18.10.2017
§ 49
Ristiinan aluejohtokunnan yleisavustus - Voimistelu- ja urheiluseura Ristiinan Urheilijat
ry
MliDno-2017-1827
Ristiinan aluejohtokunta, 13.09.2017, § 9
Valmistelijat / lisätiedot:
Linda Asikainen
linda.asikainen@mikkeli.fi
osallisuuskoordinaattori
Voimistelu- ja urheiluseura Ristiinan Urheilijat ry on hakenut Ristiinan
aluejohtokunnalta yleisavustusta 8000 € urheilu- ja seuratoimintaan.
Ristiinan urheilijat on yleisseura, johon kuuluvat: hiihto, lentopallo,
saappaanheitto, yleisurheilu, harrasteliikunta ja Metsälinnan
lavatanssitoiminta.
Ehdotus
Esittelijä: Ari Hämäläinen
Ristiinan aluejohtokunta puoltaa Voimistelu- ja urheiluseura Ristiinan Urheilijat
ry:n 8000 €:n hakemusta osallisuuden ja hyvinvoinnin lautakunnalle.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että Petri Tikkanen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui
kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, 18.10.2017, § 49
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Launonen
Virpi.Launonen@mikkeli.fi
kirjastotoimenjohtaja
Oheismateriaalina jaetaan Voimistelu- ja urheiluseura Ristiinan Urheilijat ry
hakemus.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää myöntää Ristiinan urheilijat
ry:lle yleisavustusta 8 000 € urheilu- ja seuratoimintaan.

Mikkeli
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

Pöytäkirja
18.10.2017

4/2017

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Avustus maksetaan kustannuspaikalta 140214015, tililtä 474100.
Avustuksensaaja on velvollinen antamaan selvityksen avustuksen käytöstä.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Ristiinan urheilijat ry, Ristiinan aluejohtokunta
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§ 50
Tuukkala-Silvasti-kaupunginosaseuran toiminta-avustus 2017
MliDno-2017-2027
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Launonen
Virpi.Launonen@mikkeli.fi
kirjastotoimenjohtaja
Kylien neuvottelukunnan työvaliokunta on kokouksessaan 22.5.2017 4 §
päättänyt kaupunginosaseurojen vuosiavustuksista. Tuukkala-Silvasti-seuran
hakemus on saapunut määräajassa, mutta se on jäänyt käsittelemättä.
Avustus myönnetään seurojen yhteiseen toimintaan, ja se perustuu seurojen
edellisvuoden menoihin.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää myöntää Tuukkala-Silvastiseuralle vuosiavustusta 300 euroa. Avustus maksetaan kustannuspaikalta
140214003, tililtä 474100.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Tuukkala-Silvasti-seura
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§ 51
Talouden seuranta 9/2017, Hyvinvoinnin- ja osallisuudenltk
MliDno-2017-1740
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
sivistysjohtaja
Liitteet

1 Liite seurantaan 30092017.pdf
Lautakunnan alaisen toiminnan talouden syyskuun lopun toteuma, raportti
sekä johdon ennuste loppuvuodelle jaetaan ja esitellään kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
Tiedoksi
talouspalvelut
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§ 52
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousarvio vuodelle 2018 ja
taloussuunnitelma vuosille 2019 - 2021
MliDno-2017-1721
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
sivistysjohtaja
Liitteet

1 Liite Ta-esitys2018HYO
Valmistelijat: sivistysjohtaja Virpi Siekkinen, 044 794 3000, taloussuunnittelijat
Aija Kuuppo, 044 794 2443, kirjastotoimenjohtaja Virpi Launonen, 044 794
2460, vt. kulttuurijohtaja Susanna Latvala, 050 311 7204, liikunta- ja
nuorisojohtaja Antti Mattila, 044 794 2431, museotoimenjohtaja Matti
Karttunen, 044 749 2420, vt. intendentti Jukka Mäkelä, 040 129 4147,
kansalaisopiston rehtori Matti Laitsaari, 044 794 2930.
Kaupunginvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston
tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä
tavoitteista sekä päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista
ja hyväksyä talousarvio.
Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan
ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa
huomioon:
1.
2.
3.
4.
5.

kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista
toimintaympäristönmuutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien
toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen
arviointi ja seuranta. (Kuntalaki 410/2015 §37)
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat
kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.
Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä seuraavan
kalenterivuoden talousarvion ottaen huomioon kuntakonsernin talouden
vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston
on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi
vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. (Kuntalaki
410/2015 §110)
Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla
näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista
päättää kaupunginvaltuusto. Määrärahat ovat lupa käyttää rahaa ja tulot ovat
sitovia velvoitteita kerätä rahaa. Talousarvion määrärahat voi alittaa ja tuloja
voi kerryttää talousarviota enemmän, mutta ei toisinpäin.
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Talousarvioraami on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja.
Lautakunnat valmistelevat 2018 talousarvion kaupunginhallituksen 28.8.2017
§ 54 hyväksymän raamin pohjalta. Kaupunginhallituksen päätöksen
mukaisesti talousarvion valmistelun yhteydessä käydään läpi talouden
tasapainottamistoimenpiteitä, joiden avulla talousarvio tasapainotetaan.
Tasapainottamistoimenpiteet valmistellaan kaupungin johtoryhmän linjauksen
mukaisesti. Kaupunginhallitus tekee talousarvion väliaika-arvion lokakuun
puoliväliin mennessä.

TALOUSARVION 2018 VALMISTELUN LÄHTÖKOHDAT JA
SUUNNITELMAKAUDEN NÄKYMÄT
Kaupungin käyttötalouden reaalitilanne oli vuosina 2013-2015 alijäämäinen
noin 4-5 miljoonaa euroa. Vuoden 2016 reaalitaloudellinen tulos oli
tasapainossa ja myös vuoden 2017 arvioidaan olevan tasapainossa. Mikkelin
kaupungin taseessa on tilinpäätöksen 2016 mukaan noin 8,0 milj. euroa
edellisten tilikausien ylijäämiä.
Talouden näkymä vuosille 2018-2021 on alijäämäinen, taloudellinen tilanne
ei kuitenkaan kestä merkittävää toimintakatteen heikkenemistä. Käytöstä
poistuvia kiinteistöjä koskeva vuokratulojen vähentyminen sekä kiinteistöjen
purkamismenoihin ja tasearvojen mukaisiin kertapoistoihin varautuminen
vaikuttaa vuodesta 2018 alkaen käyttötalouden tulojen ja kulujen muutosten
sekä poistojen kautta tulosta heikentävästi 4- 5 miljoonaa euroa vuositasolla.
Tulorahoituksella tai kertaerillä ei voida kattaa negatiivista tulosvaikutusta.
Suunnitelmakaudella toteutettavan sote- ja maakuntauudistuksen arvioidaan
alentavan kaupungin saamia valtionosuuksia vuosina 2020-2023 noin 1,3
miljoonalla eurolla vuosittain. Sosiaali- ja terveystoimen menojen kasvu ennen
maakuntauudistusta vaikuttaa alentavasti maakuntauudistuksen jälkeisiin
kuntien valtionosuuksiin.
Palveluprosessien poikkihallinnollista kehittämistä jatketaan henkilöstö- ja
palvelukehitysohjelman tavoitteiden mukaisesti. Kaupungin palveluprosesseja
arvioidaan ja etsitään aktiivisesti tuottavampia toimintatapoja. Tavoitteena
on tehostaa toimintaa ja toiminnan laatua sekä parantaa tuottavuutta ja
kustannustehokkuutta. Talousarvion rakenne muuttuu talousarviovuoden 2018
ja suunnitelmavuosien 2019-2021 osalta palveluorganisaatiouudistuksesta
johtuen.
Palkkakehitys perustuu voimassa oleviin sopimuksiin. Palkkalistauksessa
on huomioitava, että palkkalistojen summia ei saa siirtää suoraan
palkkakustannuksien pohjaksi, vaan palkkavarauksessa pitää huomioida
toiminnassa tapahtuvat muutokset ja suhteuttaa henkilöstömäärä
palvelutarpeisiin. Sopimuskaudella 1.2.2017 - 31.1.2018 palkkoihin ei tule
sopimuskorotuksia. Seuraavan sopimuskauden mahdollisia korotuksia ei ole
huomioitu palkkaliitteissä. Lomarahavaraus on 3,85 %, jossa on huomioitu
kilpailukykysopimuksen mukainen 30 % lomarahaleikkaus.
Kilpailukykysopimuksen mukaisen lomarahaleikkauksen vaikutus
työvoimakustannuksiin on vuodesta 2017 lukien keskimäärin -1,46 % ja työajan
pidennyksen (30 min/ vko) laskennallinen vaikutus keskimäärin -1,32 %.
Vuonna 2018 kuntatyönantajan palkkaperusteinen eläkemaksu laskee 0,35 %.
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Lisäksi työnantajan keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksu laskee 0,85 % ja
työnantajien sairausvakuutusmaksua alennetaan 1,00 % vuonna 2018.
Muu kustannusten tason kehitys, kilpailukykysopimuksen vaikutukset
kuntatalouteen
Kuntien talousnäkymät vuodelle 2017 ovat tulopohjan vaimeudesta huolimatta
kuitenkin hyvät. Kilpailukykysopimuksen menosäästöt, perustoimeentulotuen
Kela-siirto ja kuntien omat säästötoimenpiteet hidastavat toimintamenojen
kasvua, minkä vuoksi vuosikatteen ja tilikauden tuloksen odotetaan yleisesti
paranevan kuluvana vuonna.
Vuonna 2018 kuntien talousnäkymien odotetaan heikkenevän ja palautuvan
vuoden 2016 tasolle. Kilpailukykysopimuksen ja kuntien omat säästötoimet
pitävät toimintamenojen kasvun maltillisena. Väestön ikääntymisestä ja
palvelutarpeen kasvusta syntyvät paineet jatkuvat kuntataloudessa yhä
voimakkaina. Kustannuskehitykseen vaikuttaa syksyn 2017 palkkaneuvottelut
1.2.2018 alkavan sopimuskauden osalta.
Mikkelin kaupungin talousarvioraami 2018 osoittaa -298,3 milj. euron
toimintakatetta, mikä on 3,9 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2016
tilinpäätös (294,4 milj. euroa). Kustannusten nousu on noin 1,3 %
tilinpäätöksestä 2016.
Kaupungin taloudellinen tilanne ei kuitenkaan kestä merkittävää
toimintakatteen heikkenemistä. Talousarvion valmistelun yhteydessä käydään
läpi talouden tasapainottamistoimenpiteitä, joiden avulla talousarvio 2018
tasapainotetaan.

KAUPUNGIN STRATEGIA VALTUUSTOKAUDELLE JA VISIO VUOTEEN 2021
Mikkelin kaupungin strategia on ollut kestävän kasvun ja hyvinvoinnin
strategia. Perustehtävänä on rakentaa vastuullisesti asukkaiden, elinkeinojen
ja ympäristön hyvinvointia. Tavoitteena on Digitaalinen Mikkeli – kestävästi
uudistuva kasvukeskus Saimaan rannalla.
Strategiassa on ollut kolme näkökulmaa – asukkaiden, elinkeinojen ja
ympäristön hyvinvointi – ja kullekin näistä on asetettu kolme tärkeintä
tavoitetta.
Ohjelmat kaupungin strategian toteuttamisessa
Kaupungin tavoitteiden toteutuminen edellyttää tiivistä poikkihallinnollista
yhteistyötä. Tämän tueksi kaupungilla on ollut käytössä hyvinvointiohjelmat,
jotka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa. Uuden strategian valmistelussa
on alustavasti ollut vahva näkemys siitä, että em. hyvinvointiteemat ovat
keskeisesti esillä ja ohjaamassa toimintaa myös uudessa strategiassa.
Strategian näkökulmien mukaisia ohjelmia on ollut kolme: asukkaiden,
elinkeinojen ja ympäristön hyvinvointi. Lisäksi toteutetaan henkilöstö- ja
palvelukehitysohjelmaa.
Olennaisena osana kaupungin strategiaa ovat henkilöstö- ja
palvelukehitysohjelman painopistealueet: Osaava johtaminen ja esimiestyö,
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asiakaslähtöinen henkilöstön osaamisen kehittäminen, Mikkelin Tapa Toimia
– laadukkaat ja tehokkaat yhteiset toimintamallit ja vuorovaikutteinen
toimintakulttuuri sekä hyvinvoiva henkilöstö – aktiivinen ja ennakoiva
välittäminen.
Tuloskortit kaupungin strategian toteuttamisessa
Kaupunki hyödyntää tuloskortteja varmistaakseen sen, että palvelualueet ja
lautakunnat toteuttavat valtuuston asettamia tavoitteita ja sitoutuvat niihin.
Kukin palvelualue ja lautakunta ottavat vuosittaisen toimintansa suunnittelun
ja seurannan pohjaksi kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet ja
niitä koskevat mittarit ja tavoitetasot. Syksyn 2017 suunnittelussa käytetään
voimassa olevan strategian mittareita tai lautakunta/johtokunta esittää itse
uusia kuvaavampia mittareita toiminnan vaikuttavuuden mittaamiseen
sekä tavoitetasoa. Kaikki tavoitteet koskevat hyvinvoinnin lisäämistä ja
pahoinvoinnin vähentämistä.
Lautakunnat määrittelevät mitä toimenpiteitä ne tekevät toteuttaakseen
valtuuston asettamia tavoitteita. Toimenpiteet raportoidaan valtuustolle.
Lisäksi lautakunnat määrittelevät, mitä muutoksia niiden mahdollisesti täytyy
tehdä sisäisessä palvelu- ja suorituskyvyssä, jotta valtuuston määrittelemät
tavoitteet ja niitä koskevat mittarit kehittyvät toivottuun suuntaan. Tehdyt
esitykset huomioidaan syksyn 2017 strategiatyössä.
Lautakunnan tulee siis määritellä päämäärien osalta mitä muutoksia on
mahdollisesti tehtävä seuraavilla osa-alueilla, jotta kehitys on indikaattorin
asettaman tavoitteen suuntaista:
Palvelut ja niiden laatu: Mitä muutoksia edellytetään palvelujen
tuottamisessa, mistä luovutaan tai miten tuotetaan uudella tavalla, jotta
päästään valtuuston asettamiin tavoitteisiin? Mitä toimia/muutoksia
toimenpide edellyttää lautakunnan palveluissa, niiden tuottamisessa ja
laadussa.
Rakenteet ja prosessit: Mitä muutoksia lautakunnan tulee tehdä
palveluverkolle, rakenteille ja/tai prosesseille?
Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi: Mitä muutoksia
tarvitaan esimiesten ja henkilöstön uudistumisessa ja hyvinvoinnissa?
ICT:n mahdollisuudet: Miten digitaalisuutta voidaan hyödyntää lautakunnan
palveluissa ja prosesseissa?
Talous: Mitä taloudellisia vaikutuksia edellä kuvatuilla muutoksilla on
kaupungin talouteen (menojen lisäys/väheneminen ja arvio euromääräisistä
suorista vaikutuksista)?

LAUTAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ
Strategian ohjauksessa käytetään edelleen tuloskorttia.
Perustehtävä
Tuloskortin alkuun kirjoitetaan lyhyt yhteenveto toimielimen perustehtävästä.
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Palvelusuunnitelma
Palvelusuunnitelmassa kerrotaan lyhyesti tärkeimmät ja keskeisimmät
palveluun liittyvät kehittämissuunnitelmat ja palvelutuotantoon vaikuttavat
muutokset. Tarkoituksena on kuvata mihin suuntaan palveluita kehitetään.
Tuloskortin rakenne
Tuloskortti jakaantuu kahteen osaan:
1.

2.

Kaupunginvaltuustolle ne toimenpiteet, joilla vaikutetaan hyvinvointiindikaattoreiden myönteiseen kehittymiseen ja vastuutus
palvelualueella (vastuuhenkilö, joka seuraa ja raportoi miten ao.
palvelualueella toteutetaan toimenpiteitä valtuuston asettamien
vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseksi)
Lautakunnan operatiiviset toimenpiteet, joilla on joko vaikutusta
valtuustotason vaikuttavuuden toteuttamiseen tai oman toimintakyvyn
parantamiseen. Miten kehitetään vastuullisesti palvelu- ja
suorituskykyä asukkaiden, elinkeinojen ja luonnon sekä ympäristön
näkökulmista. Mitä muutoksia tarvitaan, jotta lautakunnan
määrittelemät toimenpiteet ovat toteutettavissa ja valtuuston
asettamat indikaattorit kehittyvät myönteiseen suuntaan.
Muutostarpeita arvioidaan palveluiden ja niiden laadun, prosessien
ja rakenteiden, henkilöstön ja esimiesten uudistumisen ja
hyvinvoinnin sekä digitaalisuuden ja talouden näkökulmista.

Maisema
Maisema- lautakuntien talousarviossa suoritteet on kytketty määrärahoihin.
Tilaus- tauluihin liitetään TP2016, TA2017, TA2018 ja MUUTOS 2018-2017 sekä
MUUTOS % vuoteen 2018-2017 verrattuna. Viestit tilaajalle- kentässä kerrotaan
keskeiset toiminnan muutokset, keskeiset toiminnan painopisteet ja perustelut
määrärahamuutoksille sekä suoritemäärille.
Kaupunginvaltuustolle annettavaan esitykseen valitaan vain keskeisimmät
tunnusluvut, jotka kuvaavat toimialueen toimintaa. Lautakunnalle voidaan
esittää laajempi määrä tunnuslukuja, joilla kuvataan myös toiminnan tasoa
esim. asiakastyytyväisyysmittaukset.
Tunnusluvuista esitetään tilinpäätös 2016, talousarviot 2017 ja 2018 sekä
toimintasuunnitelmavuodet TS 2019, TS 2020ja TS 2021.

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA
Henkilöstösuunnittelun tulee olla ennakoivaa toimenpiteiden suunnittelua
ja varautumista toiminnan edellyttämiin henkilöstöä koskeviin muutoksiin.
Kaupungilla tulee olla optimaaliset henkilöstörakenteet ja -mitoitukset.
Ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla varmistetaan palvelutuotannon
kannalta tarkoituksenmukainen henkilöstön määrä ja rakenne.
Tavoitteena on osaamisen kehittäminen ennakoivasti ja osaamisen
täysimääräinen hyödyntäminen. Henkilöstön osaamista kehitetään entistä
suunnitelmallisemmin palvelujen ja asiakastarpeen mukaisesti. Johtamisen
ja esimiestyön kehittäminen on yksi painopistealueistamme. Vapautuvat
hallinnon ja tukipalvelutehtävät täytetään ensisijaisesti sisäisin järjestelyin.
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Henkilöstösuunnitelma laaditaan seuraavasti:
Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset vuosina 2018 - 2021
•
•

Toiminnan ja toimintaympäristön muutos
Ostopalvelut ja ulkoistaminen

Henkilöresurssin kohdentaminen/siirtäminen sisäisesti
•
•
•
•

Määräaikainen henkilöstö
Henkilöstömenojen tarkastelu: vuonna 2018 käynnistetään
hallinto- ja tukipalvelutehtävien osalta tavoitetason tarkastelu
palveluorganisaatiomuutoksen 2. vaiheena.
Työhyvinvoinnin edistäminen
Kehityskeskustelut 100 %

INVESTOINNIT
Kaupungin tavoitteena on, että investointiohjelma on maltillinen ja sitä
ei toteuteta velkarahalla. Tämä tarkoittaa sitä, että tavoitteena on pitää
nettoinvestoinnit poistojen tasossa (noin 17milj. euroa), pois lukien
Vesiliikelaitoksen laitosinvestointi. Tavoitteena olevaan poistotasoon
pääsemiseksi suunnitelmavuosien investointiohjelmaa on karsittu ja hankkeita
siirretty eteenpäin. Em. poistotasossa ei ole huomioitu kertaluonteisia,
käytöstä poistettujen kiinteistöjen tasearvojen alaskirjauksia.
Irtaimiston osalta investointiosaan budjetoidaan yli 10 000 euroa maksavat
koneet ja kalusto sekä muu irtaimisto. Irtaimiston hankintaperusteet on
myös ilmoitettava. Irtaimistomäärärahan käyttö-kohteen muutos on aina
hyväksytettävä kaupunginvaltuustolla. Jokainen investointiesitys on selkeästi
yksilöitävä, eikä ao. määrärahaa saa käyttää muuhun tarkoitukseen.

KESKITETYT VELOITUKSET
Työterveyden kustannukset: palvelualueet budjetoivat työterveyden palvelut
oman arvion perusteella perustuen vuoden 2016 käyttöön.
Työllistämistukipalkat budjetoidaan keskitetysti Hallintopalvelut- yksikössä.
Tietohallinnon kustannukset: koko kaupunkia koskevat IT-kustannukset
laskutetaan tietohallintopalveluista ja jaetaan keskitetysti toimialojen kuluksi
sovitulla laskutusperusteella.

SISÄISET ERÄT (VYÖRYTYSERÄT)
Sisäiset vuokrat vyörytetään vuokrakulut kustannuspaikoille tilojen käytön
mukaisesti. Vuokria ei koroteta vuodelle 2018.
Yleishallinto tuottaa sihteeri, talonmies- ja vahtimestaripalveluita. Veloitus
perustuu palvelualueille osoitettuun henkilöstömäärään.
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Henkilöstöpalvelut: keskitettyihin henkilöstöpalveluihin luetaan ns.
työnantajapalvelut, työsuojelu sekä henkilöstöhallinnon palvelusopimukseen
perustuvat kustannukset Kunnan Taitoa Oy:lle. Sisäisen veloituksen perusteena
on käyttösuunnitelmassa 2017 budjetoidut palkat.
Puhelinvaihteen kustannusten veloitus perustuu käytössä olevien liittymien
määrään.
Ruoka- ja puhtauspalvelut: puhtauspalveluiden veloitus perustuu
solmittuihin palvelusopimuksiin ja ruokapalveluiden hinta määräytyy tilattavien
ruokien määrällä/ruokapalveluiden kustannuksista.
Talouspalvelujen laskennan pohjana on käytetty vuoden 2016 tositerivimääriä
(mm. ostolaskut, myyntilaskut, muistiot, palkkatositteet). Tositerivimäärällä
on jaettu talouspalveluiden veloitettavat kustannukset, mitkä sisältävät mm.
taloushallinnon palvelusopimukseen perustuvat kustannukset Kunnan Taitoa
Oy:lle sekä KuntaERP:n vuosittaisen poiston.
Hankintapalveluiden veloitus perustuu yhteisesti kilpailutettavien
hankintojen kustannuksiin. Jakoperusteena on käytetty vuoden 2017
käyttösuunnitelmaan varattujen määrärahojen (aineet ja tarvikkeet, palvelujen
ostot, vuokrat, muut kulut) suhdetta soveltuvin osin.
Tietohallintopalveluiden veloitukseen sisällytetään tietohallintoyksikön
operatiivinen toiminta. Laskennassa on käytetty vuoden 2017
käyttösuunnitelmassa varattujen määrärahojen suhdetta toimialoilla.

PROJEKTIT/HANKKEET
Projektisuunnitelma esitellään projektitoiminnan käsikirjassa kuvatulla tavalla.
Kunkin projektisuunnitelman kohdalla arvioidaan kehittämisestä aiheutuvia
taloudellisia ja asiakashyötyjä sekä yhteyttä kaupungin strategiaan.

ESITYSTEN VALMISTELUAIKATAULU
Lautakuntien ja liikelaitoksien johtokuntien talousarvioehdotukset
valmisteluun liittyvine asiakirjoineen on oltava valmiina 20.10.2017
mennessä. Kaupunkiympäristölautakunta, kasvatus- ja opetuslautakunta
sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta valmistelevat esityksensä SAPjärjestelmään ja Kuntamaisemaan.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousarvio
Kaupunginhallituksen antama talousarvioraami on seuraava: tulot
2,968 milj. euroa, menot 20,037 milj. euroa ja toimintakate 17,070 milj.
euroa. Raamivalmistelussa on huomioitu organisaatiossa tapahtuva
muutos 1.1.2018 alkaen. Tällöin kasvatus- ja opetuslautakunnan alainen
kansalaisopiston tulosalue siirtyy hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan
alla olevalle elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalueelle tulosyksiköksi
”kansalaisopisto”. Näin ollen kasvatus- ja opetuslautakunnan tulo- ja
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meno-raamista siirrettiin kansalaisopiston osuus ta2017-mukaisin euroin
hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alle.
Lisäksi lautakunnan alle on kohdistettu osallisuustehtävä,
vaikuttamistoimielimet ja aluejohtokunnat sekä eräitä monipuoliseen
harrastustoimintaan, osallisuuteen, hyvinvointiin ja alueiden elinvoimaan
liittyvät avustusmäärärahat konserni- ja elinvoimapalvelujen budjetista.
Tulosalueet ovat valmistelleet talousarvionsa annettuun raamiin siten, että
tulot ovat 2,867 milj. euroa € (ta2017 2,925 milj. euroa, sis. kansalaisopisto),
menot 19,920 milj. € (ta2017 18,951 milj. euroa) ja toimintakate 17,053 milj.
euroa (ta2017 16,026 milj. euroa). Lautakunnan alaisen toiminnan toimintakate
asettuu raamiin alittaen sen 17 000 eurolla.
Talousarvion laadinnassa toiminnan ja talouden asettamista annettuun
raamiin on edesauttanut hallintopalvelukeskuksen kustannusten
tarkentuminen sekä KUEL-maksujen ja muiden henkilösivukulujen
pieneneminen vuoden 2017 tasosta.
Lautakunnan hallinto pitää sisällään hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan
kulut sekä kumppanuudet Mikkelin Teatterin, Mikkelin musiikkiopiston ja
Mikaelin kanssa. Hallinnon toimintakulut ovat 2,281 milj. euroa) (ta2017 2,278
milj. euroa).
Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalueen toimintatuotot ovat 1,135
milj. euroa (ta2017 1,102 milj. euroa). Toimintakulut ovat 6,267 milj. euroa
(ta2017 5,724 milj. euroa). Toimintakate on 5,132 milj. euroa (ta2017 4,622 milj.
euroa). Tulosalue on uusi ja se pitää sisällään kansalaisopiston, kirjastopalvelut
ja osallisuuden. Kansalaisopiston toiminta on seudullista ja perustuu
paitsi tiiviiseen yhteistyöhön sivistystoimen sisällä ja kaupungin muiden
toimialojen kanssa myös erilaisiin kumppanuuksiin muiden vapaan sivistystyön
oppilaitosten, kolmannen sektorin toimijoiden ja muiden potentiaalisten
yhteistyökumppaneiden kanssa. Opisto toimii sivistystehtävänsä ohella
merkittävänä hyvinvoinnin, elinvoiman ja osallisuuden lisääjänä ja edistäjänä
alueella.
Kirjastotoimintaa kehitetään palvelustrategian linjausten mukaan
lähipalveluna, mutta taloudentasapainottamistoimenpiteet vaikuttavat siihen,
että kirjastoissa on ryhdytty kehittämään omatoimiaukioloaikamalleja vuonna
2017. Vuonna 2017 voimaanastuneessa kirjastolaissa yhdeksi kirjastojen
perustehtäväksi nostetaan kansalaisvalmiuksien edistäminen. Kouluyhteistyön
kehyksenä on syksyllä 2016 lanseerattu kirjastopolku, joka on hyväksytty osaksi
uutta opetussuunnitelmaa.
Aluejohtokunnat toimivat Anttolassa, Haukivuorella, Ristiinassa,
Suomenniemellä ja Mikkelin pitäjän alueella. Ne edistävät alueensa
elinvoimaisuutta, hyvinvointia ja osallisuutta muun muassa strategisten
hankkeiden ja kumppanuuksien kautta. Lisäksi ne myötävaikuttavat alueensa
verkostojen kehittymiseen ja hyödyntämiseen. Vaikuttamistoimielimet
vammaisneuvosto, vanhusneuvosto, nuorisovaltuusto ja lasten parlamentti
ovat tärkeitä väyliä osallisuuden turvaamiseksi sekä eri ryhmien näkökulmien
huomioon ottamiseksi päätöksenteossa.
Liikunta- ja nuorisopalvelujen toimintatuotot ovat 1,450 milj. euroa (ta2017
1,517 milj. euroa). Toimintakulut ovat 8,508 milj. euroa (ta2017 8,206 milj.
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euroa). Toimintakate on 7,058 milj. euroa (ta2017 6,689 milj. euroa). Liikuntaja nuorisopalvelut ovat lähipalveluita, joiden tavoitettavuus sekä kaupunkiettä haja-asutusalueella tulisi turvata. Liikunta- ja nuorisopalveluilta vaaditun
tulojen lisäyksen vuoksi liikuntapaikkamaksuja joudutaan korottamaan.
Korotukset on pyrittävä suuntaamaan niin, ettei kaupunkilaisten liikunnan
määrä merkittävästi vähenisi. Terveyden ja hyvinvoinnin lisääntymiseen
tähdätään muun muassa pyöräilyn edistämisellä, nuorisotyön kävijä- ja
kontaktien määrän lisäämisellä ja liikunnan ulottamisella aluejohtokuntien
strategisiin hankkeisiin.
Taide, kulttuuri ja tapahtumat -tulosalueen toimintatuotot ovat 0,282 milj.
euroa (ta2017 0,256 milj. euroa). Toimintakulut ovat 2,864 milj. euroa (ta2017
2,820 milj. euroa). Toimintakate on 2,582 milj. euroa (ta2017 2,564 milj. euroa).
Museopalvelujen keskeisiä tavoitteita ovat kulttuuriperinnön tallettaminen
ja säilyttäminen sekä kulttuuriperinnön arvostuksen lisääminen. Lisäksi
tavoitteena on tulosalueen peruspalveluiden turvaaminen museolain
ja –asetuksen edellyttämällä tavalla. Vuonna 2018 taidemuseo siirtyy
Graniittitalosta väistötiloihin. Toimintojen ja kokoelmien pakkaaminen ja
siirtäminen väistötiloihin työllistää museoiden henkilökuntaa runsaasti
eikä näyttelytoimintaa tänä aikana voida järjestää taidemuseossa. Tämä
näkyy museotoimen kävijämäärien pienenemisenä ja toimintatuottojen
vähenemisenä. Päätökset Sodan ja rauhan keskus Muistin suhteen vaikuttavat
Päämajamuseon palveluiden toteuttamiseen.
Yleisissä kulttuuripalveluissa toiminnan painopisteinä ovat lasten ja nuorten
sekä ikäihmisten kulttuuripalvelut sekä erilainen tapahtumatoiminta. Hyvät
ja toimivat poikkihallinnolliset yhteistyöprojektit kuten KulttuuriKameli
päivähoidon kanssa, Kulttuuripolku kasvatus- ja opetuspalveluiden kanssa ja
Ikäihmisten kulttuuripalveluiden osalta tehdään vahvasti yhteistyötä Essoten
suuntaan. Avustuksilla on tärkeä rooli myös jatkossa kulttuuripalveluiden
toiminnassa:tapahtumien järjestämisessä painotus on kumppanuuksissa
ja avustusten kautta tapahtumien mahdollistamisessa. Toiminnan
järjestämisessä ja sisältöjä pohdittaessa pyritään ottamaan entistä enemmän
huomioon kaupunkilaisten mielipiteet.
Orkesteri tuottaa taide-elämyksiä ja osallistuu kaupungin monipuolisen
kulttuuritarjonnan ylläpitämiseen. Sen tehtävänä on taidemusiikkitradition
vaaliminen ja kehittäminen sekä yleisötyö kaikenikäisen kuulijakunnan parissa.
Orkesteri on asukkaiden hyvinvoinnin kehittymistä mahdollistava helposti
saavutettava kulttuuritoimija. Orkesteri näyttäytyy merkittävänä tekijänä
kaupungin mainekuvan kehittämisessä. Orkesteri tekee yhteistyötä paikallisten
ja alueellisten musiikkitoimijoiden kanssa, erityisesti Saimaa Sinfonietta orkesteriyhteistyötä Lappeenrannan kaupunginorkesterin kanssa.
Talousarviokirjan Maisema-taulukot tuodaan kokoukseen. Palvelualuejohtaja
ja tulosaluejohtajat esittelevät talousarvion kokouksessa. Lisäksi tekninen
johtaja esittelee hyvinvoinnin ja osallisuuden alaiseen toimintaan liittyvän
investointiohjelman.
Liite Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousarvio vuodelle 2018 ja
taloussuunnitelma vuosille 2019-2012
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
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Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy ja esittää lautakunnan
talousarvion vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2019 - 2021
kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.
Lisäksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta pyytää lausunnot
kaikilta aluejohtokunnilta, nuorisovaltuustolta, vanhusneuvostolta ja
vammaisneuvostolta talousarviosta 2018 ja taloussuunnitelmasta 2019 - 2021.
Lausunnot pyydetään toimittamaan suoraan kaupunginhallitukselle 17.11.2017
mennessä.
Päätös
Hyväksyttiin.
Lisäksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päätti valtuuttaa viranhaltijat
tekemään talousarvioon teknisiä korjauksia, jotka eivät vaikuta käsiteltyyn
talousarvioon vuodelle 2018 ja taloussuunnitelmaan vuosille 2019 - 2021.
Merkitään, että Hannu Toivonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn
aikana klo 19:00.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus, aluejohtokunnat, nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto,
vammaisneuvosto
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Oikaisuvaatimus
§49, §50
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 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 oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 MIKKELI
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan oikaisua
• se, millaista oikaisua vaaditaan
• millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta,
postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa
tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös
sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin
kirjaamosta.
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Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16
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Muutoksenhakukielto
§43, §44, §45, §46, §47, §48, §51, §52
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.
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