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§ 128
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Aluejohtokunnan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, jos saapuvilla on enemmän
kuin puolet aluejohtokunnan jäsenmäärästä.
Ehdotus
Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 129
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettava aluejohtokunnan päätöksen mukaan siten, että
pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi jäsentä kerrallaan.
Tarkastus tulee suorittaa kunkin kokouksen jälkeen seuraavan viikon torstaina ja
tarkastettu pöytäkirja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.
Ehdotus
Esittelijä: Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sirpa Kauppi ja Matti Kiljunen.
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Kaupunkiympäristölautakunta, § 135,15.10.2019
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 129,16.10.2019
Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 104,17.10.2019
Anttolan aluejohtokunta, § 130, 11.11.2019
§ 130
Lausunto kaupunkiympäristö- hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan, sekä kasvatus- ja
opetuslautakunnan talousarvioihin 2020/Anttolan aluejohtokunta
MliDno-2019-1494
Kaupunkiympäristölautakunta, 15.10.2019, § 135
Valmistelijat / lisätiedot:
Jouni Riihelä
Jouni.Riihela@mikkeli.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 Liite Kyltk Talousarvioesitys 2020
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 toiminnan ja talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvio ja -
suunnitelma sitovat toimielimiä sekä 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.
Talousarvioraami on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja. Kaupunginhallitus on
hyväksynyt raamin 20.8.2019 § 324.
Palkkakehitys perustuu voimassa oleviin sopimuksiin. Vuoden 2020
sopimuskorotukset on otettu huomioon.
Henkilöstösuunnittelu pohjautuu strategiaan, strategisiin kehitysohjelmiin sekä
kevään 2018 kaupunkirakenneselvitykseen. Henkilöstösuunnitelmalla ohjataan
strategian ja palvelujen tuottamisen vaatimaa henkilöstöresurssia ja osaamista.
Henkilöstösuunnittelun tulee olla ennakoivaa toimenpiteiden suunnittelua ja
varautumista toiminnan edellyttämiin henkilöstöä koskeviin muutoksiin. Hyvällä
henkilöstösuunnittelulla varmistetaan palvelutuotannon kannalta optimaaliset
henkilöstö- rakenteet ja - mitoitukset.
Talousarvioraami on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja.
Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen raami (1 000 euroa):
Tulot
Kulut
Toimintakate

42 464 euroa
43 225 euroa
-761 euroa

Sisäisiä vuokria korotetaan (KH päättää myöhemmin) 2 % ja ulkoisia vuokria 2 %.
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Kyyhkylän vuokrausaste ja kouluverkon sopeuttamistoimenpiteet luovat haasteita
vuokratuloihin. Väistötilojen tarve ja kustannukset luovat riskin talousarvion
toteutumiselle.
Maaseutu- ja lomitustoimen tulosalueella tilojen väheneminen vähentää edelleen
lomituspalveluiden kysynnän tasoa ja määräaikaisten lomittajien palkkausta.
Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen talousarvioesitys (1 000 euroa):
Tulot
Kulut
Tkate

42 000 euroa
42 760 euroa
-760 euroa

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen talousarvioesitys jakaantuu
tulosalueille:
Tulosalue
Lautakunta, lupa-ja valvontajaosto
Kaupunkikehitys

Tulot

Menot

T-kate

63 600

-63 600

34 815 700 13 428 200 21 387 500

Kaupunkiympäristön elinkaaripalvelut 1 930 500 24 001 900 -22 071 400
Rakennusvalvonta

1 639 700 1 466 300 173 400

Maaseutu- ja lomituspalvelut

3 613 600 3 800 100 -186 500

Yhteensä

41 999 500 42 760 100 -760 600

Investoinnit
Investointiohjelmaesityksessä näkyy jo tehdyt päätökset (n. 18 milj. euroa koulut,
päiväkodit, liikenneinvestoinnit, liikuntapaikkarakentaminen, jne. plus n. 18 milj. euroa
jätevedenpuhdistuslaitos) ja vahvasti kaupungin taloudellinen kyky investoida.
Investointitaso on merkittävä.
Investoinnit päiväkoteihin ja kouluihin ovat erittäin merkittävät. Vastaavasti kaupungin
maantieteellisestä ja palvelutuotannollisesta laajuudesta johtuviin investointeihin on
totuttua pienempi määräraha. Elinvoimaisuuteen mm. kehittämisalustat osoitetaan
investointeja.
Jätevedenpuhdistuslaitoksen kokonaisinvestointi on kaupungin historia suurin
yksittäinen hanke.
Kaupunki investoi poistotasoa merkittävämmin edellä kuvatuista seikoista johtuen
esitettyjen talousvuosien ajanjaksolla. Kaupungin laskennallinen poistojen taso on n.
20 milj. euroa.
Taloussuunnitelmavuosille 2021-23 esitetyt investoinnit ovat ohjeellisia ja niiden
toteutus sopeutetaan vuosittain kaupungin taloudelliseen tilanteeseen.
Keskeisimmät talousarvion sitovat investoinnit (2020 osuus investoinnista):
Maan ja kiinteistöjen myynti (tulo 2 milj. euroa). Tulojen hankkiminen edellyttää
erityisesti kerrostalotonttimyynnin onnistumista.
Rantakylän päiväkoti (3,5 milj. euroa).
Eteläinen aluekoulu (3 milj. euroa)
Rantakylän ns. kivikoulun korjaus (1 milj. euroa)
Sodan ja rauhan keskus Muisti (2,7 milj. euroa)
Kalevankankaan jalkapallohallin uusiminen (2,4 milj. euroa)
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Kaupungin virastotalon peruskorjaus (1 milj. euroa)
Strategiset kehittämisalustat (1,6 milj. euroa)
Liikenneverkkoratkaisut vt5 yhteysväli Mli Juva ja vt 13 turboliittymä (3,2 milj.
euroa)
Vesiliikelaitos, Metsä- Sairilan jätevedenpuhdistamo (18 milj. euroa).
Investointiesitys vuodelle 2019 ilman Metsä- Sairilan jätevedenpuhdistamoa (1000
euroa):
Tulot
Menot
Netto

2 465 euroa
29 539 euroa
27 074 euroa

Lautakunta saa yksityiskohtaisen selvityksen investointiohjelmasta ja sen sisältämistä
hankkeista ja projekteista kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy esityksen ja esittää lautakunnan talousarvion
vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021–2024 kaupunginhallitukselle ja
edelleen kaupunginvaltuustolle.
Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta päättää pyytää lausunnot kaikilta
aluejohtokunnilta ja nuorisovaltuustolta talousarviosta 2020 ja taloussuunnitelmasta
2021–2024. Lausunnot pyydetään toimittamaan suoraan kaupunginhallitukselle
14.11.2019 mennessä.
Päätös
Jaakko Väänänen esitti, että talousarvioesityksen sivulle 7 matkailun edistämisen
kohdalle lisätään maininta, että kaavoituksella tulee mahdollistaa mökkimatkailun
kehittäminen niin, että Mikkelistä tulee Suomen suurin mökkikunta. Esitystä ei
kannatettu, joten se raukesi.
Markku Himanen esitti, että Naisvuoren näkötornin kunnostukseen vuodelle 2020
varataan 600.000 euroa, joka vähennetään katujen rakennuksesta. Esitystä ei
kannatettu, joten se raukesi.
Marita Hokkanen esitti, että lentokentän määrärahoista poistetaan 50.000 euroa, joka
siirretään katujen kunnossapitoon. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.
Jaakko Väänänen esitti, että jalkapallohallin rakentamista ja siihen varattua
määrärahaa lykätään kahdella vuodella. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.
Puheenjohtaja totesi, että esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkitään, että taloussuunnittelija Mari Komulainen saapui kokoukseen tämän
pykälän käsittelyn alussa.
Merkitään, että Jaana Strandman, Marja Kauppi, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Arto Seppälä, nuorisovaltuuston varaedustaja Noora Rauhala, kaupungingeodeetti
Hannu Peltomaa ja johtava rakennustarkastaja Sari Valjakka poistuivat kokouksesta
tämän pykälän käsittelyn aikana.
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Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, 16.10.2019, § 129
Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
sivistysjohtaja
Liitteet

1 Liite Hyvosltk Talousarvioesitys 2020
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. Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan
nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista
kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen
toteutumisen arviointi ja seuranta. (Kuntalaki 410/2015 § 37)
Kaupungin valtuustostrategia 2018 - 2021 visionaan Teemme yhdessä Saimaan
kauniin Mikkelin on hyväksytty valtuustossa 11.12.2017. Samalla hyväksyttiin Mikkelin
kaupungin arvoiksi Luottamus, Avoimuus, Yhdenvertaisuus, Kestävä kehitys ja
Vaikuttavuus. Kaupunkistrategian strategiset ohjelmat hyväksyttiin valtuustossa
20.8.2018 § 92.
Strategian visiota, painopisteitä, Mikkelin arvoja ja strategisten ohjelmien
toimenpiteitä toteutetaan talousarviossa ja toimintasuunnitelmissa. Strategia
konkretisoituu Hyvän elämän, Kestävän kasvun ja Elinvoimaohjelmassa. Hyvän
elämän ohjelmassa painopisteenä ovat Yhteisöllisyys, Aktiivinen ja hyvinvointia tukeva
arki sekä Sujuva ja turvallinen elämä vauvasta ikäihmisiin. Kestävän kasvun
ohjelmassa painopisteinä ovat Terveellinen ja turvallinen elinympäristö,
Elinvoimaisuus ja Kaupungistuminen. Elinvoimanohjelman painopisteinä ovat
Osaaminen ja TKI-toiminta, Asiakaslähtöiset yrityspalvelut sekä Matkailu- ja vapaa-
ajanasuminen, kulttuuri ja liikunta sekä niihin liittyvä tapahtumatuotanto.
Strategisten ohjelmien seuranta ja raportointi valtuustolle toteutetaan valtuuston
hyväksymien seurantamittareiden avulla erillisenä raportointina. Valtuustotason
seurantamittareiden tavoitetaso on asetettu valtuustokaudeksi. Vuositasolla
tarkastellaan, edetäänkö asetettujen tavoitteiden suuntaan. Palvelualueille
lautakuntatasolle on laadittu strategian ohjelmien seurantaa varten
raportointipohjaksi ohjelmakortit. Korttiin kirjataan strategisiin ohjelmiin perustuvat
talousarvion 2020 konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet, jotka voivat olla osin
samoja kuin edellisenä vuonna, tai uusia.
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja
edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava
tasapainossa tai ylijäämäinen. (Kuntalaki 410/2015 § 110)
Kuntamaisema-ohjelmaa ei käytetä enää vuoden 2020 talousarviosta eteenpäin.
Kuntamaiseman maisemataulukoita korvaamaan käytetään suoritetaulukoita.
Vuoden 2020 henkilöstösuunnitelmassa pääpaino on tavoiteorganisaation
laatimisessa. Henkilöstösuunnittelu Mikkelin kaupungissa pohjautuu kaupungin
strategiaan, strategisiin kehitysohjelmiin sekä kevään 2018
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kaupunkirakenneselvitykseen ja vuonna 2019 valmistuneeseen palvelusuunnitelmaan.
Tavoiteorganisaatiota kuvataan tulosyksikkötason kautta ja syksyn 2020 aikana
kuvataan koko kaupungintason tavoiteorganisaatio, johon sisältyy 120
henkilötyövuoden vähennystavoite.
Henkilöstösuunnitelmalla ja tavoiteorganisaation kuvaamisella ohjataan strategian ja
palvelujen tuottamisen vaatimaa henkilöstöresurssia ja osaamista.
Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on olla ennakoivaa toimenpiteiden suunnittelua ja
varautumista toiminnan edellyttämiin henkilöstöä koskeviin muutoksiin. Hyvällä
henkilöstösuunnittelulla varmistetaan palvelutuotannon kannalta optimaaliset
henkilöstörakenteet ja mitoitukset ottaen huomioon kaupungin taloudellinen tilanne.
Talouden tasapainottaminen edellyttää rakenteellisia muutoksia kaupungin
palveluverkossa, palveluissa ja sitä kautta myös koko kaupungin organisoitumisessa.
Optimaalisen henkilöstöresurssin lisäksi myös henkilöstömenojen ennakointi on
tärkeässä roolissa, koska tarvittavan henkilöstön yhtenä sopeuttamistoimenpiteenä
on hyödyntää luonnollinen poistuman (eläköitymiset ja muu poistuma).
Taloussuunnitelmakaudella säästöjä henkilöstömenoissa haetaan myös
kaupunkirakenneselvityksen ja palvelusuunnitelman mukaisten säästötoimenpiteiden
kautta. Henkilöstömenojen vähentäminen vaatii kriittistä tarkastelua täytettäessä
avautuvia tehtäviä. Keinoina avautuvien tehtävien kriittiseen tarkasteluun on
henkilöstön sisäinen siirto tai tehtävistä kokonaan luopuminen. Tämä ei kuitenkaan
saa johtaa ulkopuolisen työvoiman käytön tai ostopalveluiden lisääntymiseen. Lisäksi
on otettava huomioon, ettei uusilla vakansseilla, henkilöstöjärjestelyillä eikä
palkantarkistuksilla voida perustella annetun raamin ylittämistä.
Toimialojen tulee kokonaisraamin puitteissa kattaa kulloinkin voimassa olevien virka-
ja työehto-sopimusten mukaiset palkat korotuksineen. Kilpailukykysopimuksen
mukainen lomarahojen leikkaus päättyy, joten lomanmääräytymisvuoden 2019 - 2020
lomaraha maksetaan KVTES:n vuosilomaluvun 18 §:n määräyksen perusteella 4 - 6
prosentin suuruisena. Kunnallisten virka- ja työehtosopimusten nykyinen kausi
päättyy 31.3.2020 ja mahdollisiin sopimuskorotuksiin on varauduttu
henkilöstöpalveluiden toimittamissa palkkaliitteissä. Talousarvioehdotukseen palkat
on ajettu päivämäärällä 7.6.2019 ja sopimuskorotusvaraus 1,5 % sekä lomaraha 5,5 %.
Kukin toimiala vastaa henkilöstönsä työhyvinvointia, työturvallisuutta ja työterveyttä
turvaavan toiminnan rahoituksesta. Työoloja, työympäristöä ja työkykyä ylläpitävän
toiminnan (esim. työturvallisuuslain mukaiseen työn vaarojen selvittämiseen ja
arviointiin perustuvat korjaustoimenpiteet) määrärahatarpeet on katettava
kokonaisraamin puitteissa.
Osaamisen kehittäminen sisältyy strategiaan perustuvaan henkilöstösuunnitteluun.
Osaamisen kehittämisessä huomioidaan palvelualueiden osaamisvaatimukset ja
tulevaisuuden tarpeet, kuten osaamisen ylläpito, osaamisen siirtäminen sekä uuden
osaamisen ennakointi ja hankkiminen.
Mikkelin kaupungin vuoden 2018 tulos oli 13,3 miljoonaa euroa alijäämäinen.
Taseeseen kertyi alijäämää tilinpäätöksen 2018 jälkeen 8,45 miljoonaa euroa, kun
vuoden 2017 tilinpäätöksen jälkeen taseessa oli 4,88 miljoonaa euroa ylijäämää. Myös
vuosi 2019 on muodostumassa merkittävästi alijäämäiseksi. Niin sanottuihin
kriisikuntakriteereihin liittyvän sääntelyn (kuntalaki 110.3 §) mukaisesti Mikkelin
kaupungin on kyettävä kattamaan tilinpäätöksessä 2018 muodostunut alijäämä
vuoden 2023 loppuun mennessä.
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Talousarviovuotta 2020 ja suunnitelmakautta 2021 - 2023 leimaa näin ollen voimakas
talouden sopeuttamisen tarve. Kaupunginvaltuusto on linjannut kaupungin talouden
tasapainotustoimenpiteistä kaupunkirakenneselvityksessä (18.6.2018 § 71) ja
palvelusuunnitelmassa (18.3.2019 § 35). Talousarviovuodelle 2020 ja
suunnitelmavuosille 2021 - 2024 määritetyt sopeutustavoitteet on huomioitava
talousarviovalmistelussa. Talousarvioraami on lautakuntatasolla sitova
valmistelupohja. Lautakunnat ja johtokunnat valmistelevat vuoden 2020 talousarvion
kaupunginhallituksen 20.8.2019 vahvistaman talousarvioraamin pohjalta.
Lautakunnan talousarvioesitys rakentuu seuraavista osista: palvelusuunnitelma,
ohjelmakortit, määrärahaesitys, suoritetaulukot, tunnuslukutaulukot,
henkilöstösuunnitelma sekä irtaimen investointisuunnitelma.
Lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien talousarvioehdotusten valmisteluun
liittyvine asiakirjoineen on oltava valmiina 18.10.2019.
Kaupunginhallituksen antama talousarvioraami on seuraava: tulot 2,969 milj. euroa,
menot 20,33 milj. euroa ja toimintakate 17,361 milj. euroa. Raamiin on sisällytetty
kaupunkirakenneselvityksen ja palvelusuunnitelman toimenpiteet
eurovaikutuksineen. Tulosalueet ovat valmistelleet talousarvionsa annettuun raamiin
siten, että tulot ovat 2,887 milj. euroa (ta2019 2,835 milj. euroa), menot 19,888 milj.
euroa (ta2019 20,294 milj. euroa) ja toimintakate 17,001 milj. euroa (ta2019 17,459
milj. euroa).
Kukin tulosalue on sisällyttänyt talousarvioehdotukseensa
kaupunkirakenneselvityksen ja palvelusuunnitelman sisältämät toimenpiteet.
Lautakunnan hallinto pitää sisällään hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan kulut
sekä kumppanuudet Mikkelin Teatterin, Mikkelin musiikkiopiston ja Mikaelin kanssa.
Hallinnon toimintakulut ovat 2,195 milj. euroa (ta2019 2,281milj. euroa). Hallinnon
talousarvioon on sisällytetty kaupunkirakenneselvityksen ja palvelusuunnitelman
mukaisesti leikkaukset kumppanuussopimuksista (Mikkelin Teatteri 71 000 euroa,
Mikkelin musiikkiopisto 24 000 euroa ja Mikaeli 15 000 euroa).
Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalueen toimintatuotot ovat 1,039 milj.
euroa (ta2019 1, 04 milj. euroa). Toimintakulut ovat 5,998 milj. euroa (ta2019 6,412
milj. euroa). Toimintakate on 4,959 milj. euroa (ta2019 5,372milj. euroa). Tulosalue
pitää sisällään kansalaisopiston, kirjastopalvelut ja osallisuustehtävät.
Kansalaisopiston toiminta on seudullista ja perustuu paitsi tiiviiseen yhteistyöhön
sivistys- ja hyvinvointipalvelujen sisällä ja kaupungin muiden toimialojen kanssa myös
erilaisiin kumppanuuksiin muiden vapaan sivistystyön oppilaitosten, kolmannen
sektorin toimijoiden ja muiden potentiaalisten yhteistyökumppaneiden kanssa.
Kirjastolaissa kirjastojen perustehtäväksi nostetaan mm. lukemisharrastuksen ja
lukutaidon edistäminen sekä kansalaisvalmiuksien edistäminen muun muassa
tiedonhankintataitoja opettamalla. Kirjastotoimintaa kehitetään kirjastolaki
huomioiden ja palvelustrategian linjausten mukaan lähi-palveluna, mutta
taloudentasapainottamistoimenpiteet vaikuttavat siten, että kirjastoverkkoa jou-
dutaan tiivistämään. Talousarvioehdotus sisältää viiden lähikirjaston (Kalevankangas,
Lähemäki, Otava, Rantakylä ja Suomenniemi) lakkautuksen. Kirjastopalvelujen
saatavuuden turvaamiseksi kehitetään hakeutuvia palveluja sekä verkkopalveluja.
Aluejohtokunnat toimivat Anttolassa, Haukivuorella, Ristiinassa, Suomenniemellä ja
Mikkelin pitä-jän alueella. Ne edistävät alueensa elinvoimaisuutta, hyvinvointia ja
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osallisuutta muun muassa strategisten hankkeiden ja kumppanuuksien kautta. Lisäksi
ne myötävaikuttavat alueensa verkostojen kehittymiseen ja hyödyntämiseen.
Aluejohtokuntien toiminta esitetään uudistettavaksi, ja talousarvioesityksessä on
toimintaan varattu uudistetun mallin mukaiset talousresurssit. Tavoitteena on
vähemmän muodollinen ja hallinnollista resurssia edellyttämä toimintamalli.
Vaikuttamistoimielimet vammaisneuvosto, vanhusneuvosto, nuorisovaltuusto ja
lasten parlamentti ovat tärkeitä väyliä osallisuuden turvaamiseksi sekä eri ryhmien
näkökulmien huomioon otta-miseksi päätöksenteossa.
Liikunta- ja nuorisopalvelujen toimintatuotot ovat 1,521 milj. euroa (ta2019 1,478 milj.
euroa). Toimintakulut ovat 8,566 milj. euroa (ta2019 8,607 milj. euroa). Toimintakate
on 7,004 milj. euroa (ta2019 7,130 milj. euroa). Liikunta- ja nuorisopalvelut edistää
palveluillaan ja rakennetulla ympäristöllä asukkaiden hyvinvointia ja ehkäisee
syrjäytymiskehitystä. Monipuolinen nuorisotyö, liikuntapaikkatarjonta ja liikunnan
ohjaus kannustavat kuntalaisia ohjattuun ja omaehtoiseen toimintaan. Liikunta- ja
nuorisopalvelut ovat lähipalveluita, joiden tavoitettavuus sekä kaupunki- että haja-
asutusalueella tulisi turvata. Palvelusuunnitelman mukaisesti eräistä liikuntapaikoista,
kuten Runeberginaukion urheilutalosta ja joistakin vähäkäyttöisistä
ulkoliikuntapaikoista, luovutaan. Lisäksi on käynnistetty Liikkuva Mikkeli 2030 -
ohjelman laatiminen.
Taide, kulttuuri ja tapahtumat - tulosalueen toimintatuotot ovat 0,327 milj. euroa
(ta2019 0,317 milj. euroa). Toimintakulut ovat 3,129 milj. euroa (ta2019 2, 994 milj.
euroa). Toimintakate on 2,802 milj. euroa (ta2019 2,677 milj. euroa). Tulosalueen
tavoitteena on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia, harrastuneisuutta, lisätä
poikkihallinnollisuutta, kehittää toimintaympäristöjä ja sähköisten palvelujen käyttöä
sekä tehostaa kumppanuussuhteita yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Tulosalue vastaa
museopalvelujen, yleisten kulttuuripalvelujen ja orkesteripalvelujen tuottamisesta.
Toiminnassa korostuu tulosalueen eri yksikköjen yhteistyö esimerkiksi Kulttuuripolun
ja Museoiden yön toteuttamisessa.
Museopalvelujen keskeisiä tavoitteita ovat kulttuuriperinnön tallettaminen ja
säilyttäminen sekä kulttuuriperinnön arvostuksen lisääminen. Lisäksi tavoitteena on
tulosyksikön peruspalveluiden turvaaminen museolain ja -asetuksen edellyttämällä
tavalla huomioiden erityisesti lapset ja nuoret, ikääntyneet ja erityisryhmät. Keväällä
2019 taidemuseon asiakaspalvelu, näyttelytoiminta ja museoiden toimistot siirtyivät
Graniittitalosta väistötiloihin kauppakeskus Akseliin. Graniittitalossa sijaitsevat
museokokoelmat siirretään muihin tiloihin vuoden 2019 loppuun mennessä. Sodan ja
rauhan keskus Muisti aloittaa toimintansa Päämajatalossa keväällä 2021.
Päämajamuseon perusnäyttelyä uusitaan 2020-2021 vaiheittain. Museopalveluiden
kehittämistä jatketaan syksyllä 2019 valmistuneen Mikkelin kaupungin
museosuunnitelman mukaisesti.
Yleisissä kulttuuripalveluissa toiminnan painopisteinä ovat lasten ja nuorten sekä
ikäihmisten kulttuuripalvelut sekä erilainen tapahtumatoiminta. Hyvät ja toimivat
poikkihallinnolliset yhteistyöprojektit kuten KulttuuriKameli päivähoidon kanssa sekä
Kulttuuripolku kasvatus- ja opetuspalveluiden kanssa ovat jatkuvat edelleen.
Ikäihmisten kulttuuripalveluiden osalta tehdään vahvasti yhteistyötä Essoten
suuntaan. Avustuksilla on tärkeä rooli myös jatkossa kulttuuripalveluiden toiminnassa.
Avustusten myötä tuetaan paikallisia toimijoita sekä turvataan monipuolista ja
runsasta tapahtumatoimintaa. Kotiseututyö ja kulttuuriperinnön eteenpäin
saattaminen ovat mukana koko toiminnassa. Tapahtumien järjestämisessä painotus
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on kumppanuuksissa ja avustusten kautta tapahtumien mahdollistamisessa.
Toiminnan järjestämisessä ja sisältöjä pohdittaessa otetaan entistä vahvemmin
huomioon kaupunkilaisten mielipiteet. Kulttuuripalvelut luovat ja edistävät
kuntalaisten yleistä hyvinvointia ja terveyttä sekä lisäävät yhteisöllisyyttä ja
osallistumista sekä kunnan vetovoimaisuutta.
Kaupunginorkesteri tuottaa korkeatasoista ja monipuolista konserttitoimintaa ja
yleisötyötä Mikkelissä ja Etelä-Savossa yhteistyössä paikallisten ja maakunnallisten
musiikkitoimijoiden, lähiorkesterien sekä kotimaisten ja kansainvälisten
yhteistyökumppanien kanssa. 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.
Palvelualuejohtaja ja tulosaluejohtajat esittelevät talousarvion kokouksessa.
Liite Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousarvio vuodelle 2020 ja
taloussuunnitelma vuosille 2021 - 2024.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy ja esittää lautakunnan talousarvion
vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2024 kaupunginhallitukselle ja
edelleen kaupunginvaltuustolle.
Lisäksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta pyytää lausunnot kaikilta
aluejohtokunnilta, nuorisovaltuustolta, vanhusneuvostolta ja vammaisneuvostolta
talousarviosta 2020 ja taloussuunnitelmasta 2021 - 2024. Lausunnot pyydetään
toimittamaan suoraan kaupunginhallitukselle 14.11.2019 mennessä.
Päätös
Käydyn keskustelun pohjalta hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy ja
esittää lautakunnan talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021 -
2024 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavin muutoksin:
Asiasta käydyn keskustelun aikana Reijo Hämäläinen esitti Juhani Sihvosen
kannattamana, että Teatterin avustusleikkaus on 35 000 €. Puheenjohtaja tiedusteli,
voidaanko Reijo Hämäläisen esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.
Asiasta käydyn keskustelun aikana Laura Hämäläinen esitti Nina Jussi-Pekan
kannattamana, että Otavan ja Suomenniemen kirjastot säilytetään. Selvitetään
säästömahdollisuudet esimerkiksi henkilöstöresurssin yhdistämisestä ja
itsepalveluaukioloaikojen laajentamisesta ja muista keinoista.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Laura Hämäläisen esitys hyväksyä yksimielisesti.
Ei hyväksytty yksimielisesti, joten puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä.
Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat
esittelijän ehdotusta äänestävät "kyllä" ja ne, jotka kannattavat Laura Hämäläisen
ehdotusta äänestävät "ei". Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.
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Suoritetussa äänestyksessä annettiin viisi (5) ”kyllä"-ääntä (Jatta Juhola, Aleksi
Nieminen, Erja Haukijärvi, Hannu Toivonen ja Juhani Sihvonen) ja kuusi (6) "ei"-ääntä
(Nina Jussi-Pekka, Heino Lipsanen, Jari Sihvonen, Laura Hämäläinen, Liisa Pulliainen ja
Reijo Hämäläinen). Puheenjohtaja totesi, että Laura Hämäläisen ehdotus on
äänestetty hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan päätökseksi.
Asiasta käydyn keskustelun aikana Nina Jussi-Pekka esitti Heino Lipsasen
kannattamana, että Rahulan liikuntasalin tiloille annetaan jatkoaikaa 31.12.2020
saakka. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Nina Jussi-Pekan esitys hyväksyä
yksimielisesti. Hyväksyttiin.
Asiasta käydyn keskustelun aikana Liisa Pulliainen esitti Reijo Hämäläisen
kannattamana, että aluejohtokuntien toiminta pysyy entisellään kuluvan vaalikauden
loppuun.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Liisa Pulliaisen esitys hyväksyä yksimielisesti. Ei
hyväksytty yksimielisesti, joten puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä.
Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat
esittelijän ehdotusta äänestävät "kyllä" ja ne, jotka kannattavat Liisa Pulliaisen
ehdotusta äänestävät "ei". Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin kuusi (6) ”kyllä"-ääntä (Jatta Juhola, Nina Jussi-
Pekka, Aleksi Nieminen, Erja Haukijärvi, Hannu Toivonen ja Juhani Sihvonen) ja viisi (5)
"ei"-ääntä (Heino Lipsanen, Jari Sihvonen, Laura Hämäläinen, Liisa Pulliainen ja Reijo
Hämäläinen). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän ehdotus on äänestetty hyvinvoinnin
ja osallisuuden lautakunnan päätökseksi.
Asiasta käydyn keskustelun aikana Reijo Hämäläinen esitti, että kirjastojen
lakkautuksia ei tehdä. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, esitys raukesi.
Asiasta käydyn keskustelun aikana Jari Sihvonen esitti, että orkesterin lakkauttamista
tai yhdistämistä mietitään. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, esitys raukesi.
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta esittää Rahulan liikuntatilojen siirtämisen
selvittämisestä paikallisten toimijoiden omistukseen.
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päätti, että viranhaltijat oikeutetaan
tekemään tekniset korjaukset ja täydennykset talousarvioon 2020 ja
taloussuunnitelmaan 2021 - 2024.
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta pyytää lausunnot kaikilta aluejohtokunnilta,
nuorisovaltuustolta, vanhusneuvostolta ja vammaisneuvostolta talousarviosta 2020 ja
taloussuunnitelmasta 2021 - 2024. Lausunnot pyydetään toimittamaan suoraan
kaupunginhallitukselle 14.11.2019 mennessä.
Merkitään, että Hannu Toivosta kuultiin Mikkelin Teatterin asiassa asiantuntijana,
jonka jälkeen hän jääväsi itsensä Teatteri-asian käsittelyn ajaksi.
Merkitään, että Viljam Tiainen, Tarja Sinioja, Matti Karttunen ja Virpi Launonen
poistuivat tämän pykälän käsittelyn aikana.
Merkitään, että tämän pykälän käsittelyn aikana pidettiin tauot klo 19.13 - 19.20 ja klo
21.00 - 21.04.
Eriävä mielipide
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Jari Sihvosen eriävä mielipide: jätän eriävän mielipiteen orkesterin lakkauttamisen
selvittämisestä, koska lautakunta ei löytänyt sille edellytettyjä säästöjä.

Kasvatus- ja opetuslautakunta, 17.10.2019, § 104
Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
sivistysjohtaja
Liitteet

1 Liite Koltk Talousarvioesitys 2020
2 Liite Koltk Tuppuralan koulun neuvottelukunnan vetoomus.pdf
3 Liite Koltk Tarja Ponnio-Kanervan kuntalaisaloite.pdf
4 Liite Koltk Suomenniemen aluejohtokunnan poytakirjaote.pdf
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. Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan
nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista
kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen
toteutumisen arviointi ja seuranta. (Kuntalaki 410/2015 § 37)
Kaupungin valtuustostrategia 2018 - 2021 visionaan Teemme yhdessä Saimaan
kauniin Mikkelin on hyväksytty valtuustossa 11.12.2017. Samalla hyväksyttiin Mikkelin
kaupungin arvoiksi Luottamus, Avoimuus, Yhdenvertaisuus, Kestävä kehitys ja
Vaikuttavuus. Kaupunkistrategian strategiset ohjelmat hyväksyttiin valtuustossa
20.8.2018 § 92.
Strategian visiota, painopisteitä, Mikkelin arvoja ja strategisten ohjelmien
toimenpiteitä toteutetaan talousarviossa ja toimintasuunnitelmissa. Strategia
konkretisoituu Hyvän elämän, Kestävän kasvun ja Elinvoimaohjelmassa. Hyvän
elämän ohjelmassa painopisteenä ovat Yhteisöllisyys, Aktiivinen ja hyvinvointia tukeva
arki sekä Sujuva ja turvallinen elämä vauvasta ikäihmisiin. Kestävän kasvun
ohjelmassa painopisteinä ovat Terveellinen ja turvallinen elinympäristö,
Elinvoimaisuus ja Kaupungistuminen. Elinvoimanohjelman painopisteinä ovat
Osaaminen ja TKI-toiminta, Asiakaslähtöiset yrityspalvelut sekä Matkailu- ja vapaa-
ajanasuminen, kulttuuri ja liikunta sekä niihin liittyvä tapahtumatuotanto.
Strategisten ohjelmien seuranta ja raportointi valtuustolle toteutetaan valtuuston
hyväksymien seurantamittareiden avulla erillisenä raportointina. Valtuustotason
seurantamittareiden tavoitetaso on asetettu valtuustokaudeksi. Vuositasolla
tarkastellaan, edetäänkö asetettujen tavoitteiden suuntaan. Palvelualueille
lautakuntatasolle on laadittu strategian ohjelmien seurantaa varten
raportointipohjaksi ohjelmakortit. Korttiin kirjataan strategisiin ohjelmiin perustuvat
talousarvion 2020 konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet, jotka voivat olla osin
samoja kuin edellisenä vuonna, tai uusia.
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Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja
edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava
tasapainossa tai ylijäämäinen. (Kuntalaki 410/2015 § 110)
Kuntamaisema-ohjelmaa ei käytetä enää vuoden 2020 talousarviosta eteenpäin.
Kuntamaiseman maisemataulukoita korvaamaan käytetään suoritetaulukoita.
Vuoden 2020 henkilöstösuunnitelmassa pääpaino on tavoiteorganisaation
laatimisessa. Henkilöstösuunnittelu Mikkelin kaupungissa pohjautuu kaupungin
strategiaan, strategisiin kehitysohjelmiin sekä kevään 2018
kaupunkirakenneselvitykseen ja vuonna 2019 valmistuneeseen palvelusuunnitelmaan.
Tavoiteorganisaatiota kuvataan tulosyksikkötason kautta ja syksyn 2020 aikana
kuvataan koko kaupungintason tavoiteorganisaatio, johon sisältyy 120
henkilötyövuoden vähennystavoite.
Henkilöstösuunnitelmalla ja tavoiteorganisaation kuvaamisella ohjataan strategian ja
palvelujen tuottamisen vaatimaa henkilöstöresurssia ja osaamista.
Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on olla ennakoivaa toimenpiteiden suunnittelua ja
varautumista toiminnan edellyttämiin henkilöstöä koskeviin muutoksiin. Hyvällä
henkilöstösuunnittelulla varmistetaan palvelutuotannon kannalta optimaaliset
henkilöstörakenteet ja mitoitukset ottaen huomioon kaupungin taloudellinen tilanne.
Talouden tasapainottaminen edellyttää rakenteellisia muutoksia kaupungin
palveluverkossa, palveluissa ja sitä kautta myös koko kaupungin organisoitumisessa.
Optimaalisen henkilöstöresurssin lisäksi myös henkilöstömenojen ennakointi on
tärkeässä roolissa, koska tarvittavan henkilöstön yhtenä sopeuttamistoimenpiteenä
on hyödyntää luonnollinen poistuman (eläköitymiset ja muu poistuma).
Taloussuunnitelmakaudella säästöjä henkilöstömenoissa haetaan myös
kaupunkirakenneselvityksen ja palvelusuunnitelman mukaisten säästötoimenpiteiden
kautta. Henkilöstömenojen vähentäminen vaatii kriittistä tarkastelua täytettäessä
avautuvia tehtäviä. Keinoina avautuvien tehtävien kriittiseen tarkasteluun on
henkilöstön sisäinen siirto tai tehtävistä kokonaan luopuminen. Tämä ei kuitenkaan
saa johtaa ulkopuolisen työvoiman käytön tai ostopalveluiden lisääntymiseen. Lisäksi
on otettava huomioon, ettei uusilla vakansseilla, henkilöstöjärjestelyillä eikä
palkantarkistuksilla voida perustella annetun raamin ylittämistä.
Toimialojen tulee kokonaisraamin puitteissa kattaa kulloinkin voimassa olevien virka-
ja työehto-sopimusten mukaiset palkat korotuksineen. Kilpailukykysopimuksen
mukainen lomarahojen leikkaus päättyy, joten lomanmääräytymisvuoden 2019 - 2020
lomaraha maksetaan KVTES:n vuosilomaluvun 18 §:n määräyksen perusteella 4 - 6
prosentin suuruisena. Kunnallisten virka- ja työehtosopimusten nykyinen kausi
päättyy 31.3.2020 ja mahdollisiin sopimuskorotuksiin on varauduttu
henkilöstöpalveluiden toimittamissa palkkaliitteissä. Talousarvioehdotukseen palkat
on ajettu päivämäärällä 7.6.2019 ja sopimuskorotusvaraus 1,5 % sekä lomaraha 5,5 %.
Kukin toimiala vastaa henkilöstönsä työhyvinvointia, työturvallisuutta ja työterveyttä
turvaavan toiminnan rahoituksesta. Työoloja, työympäristöä ja työkykyä ylläpitävän
toiminnan (esim. työturvallisuuslain mukaiseen työn vaarojen selvittämiseen ja
arviointiin perustuvat korjaustoimenpiteet) määrärahatarpeet on katettava
kokonaisraamin puitteissa.
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Osaamisen kehittäminen sisältyy strategiaan perustuvaan henkilöstösuunnitteluun.
Osaamisen kehittämisessä huomioidaan palvelualueiden osaamisvaatimukset ja
tulevaisuuden tarpeet, kuten osaamisen ylläpito, osaamisen siirtäminen sekä uuden
osaamisen ennakointi ja hankkiminen.
Mikkelin kaupungin vuoden 2018 tulos oli 13,3 miljoonaa euroa alijäämäinen.
Taseeseen kertyi alijäämää tilinpäätöksen 2018 jälkeen 8,45 miljoonaa euroa, kun
vuoden 2017 tilinpäätöksen jälkeen taseessa oli 4,88 miljoonaa euroa ylijäämää. Myös
vuosi 2019 on muodostumassa merkittävästi alijäämäiseksi. Niin sanottuihin
kriisikuntakriteereihin liittyvän sääntelyn (kuntalaki 110.3 §) mukaisesti Mikkelin
kaupungin on kyettävä kattamaan tilinpäätöksessä 2018 muodostunut alijäämä
vuoden 2023 loppuun mennessä.
Talousarviovuotta 2020 ja suunnitelmakautta 2021 - 2024 leimaa näin ollen voimakas
talouden sopeuttamisen tarve. Kaupunginvaltuusto on linjannut kaupungin talouden
tasapainotustoimenpiteistä kaupunkirakenneselvityksessä (18.6.2018 § 71) ja
palvelusuunnitelmassa (18.3.2019 § 35). Talousarviovuodelle 2020 ja
suunnitelmavuosille 2021 - 2024 määritetyt sopeutustavoitteet on huomioitava
talousarviovalmistelussa. Talousarvioraami on lautakuntatasolla sitova
valmistelupohja. Lautakunnat ja johtokunnat valmistelevat vuoden 2020 talousarvion
kaupunginhallituksen 20.8.2019 vahvistaman talousarvioraamin pohjalta.
Lautakunnan talousarvioesitys rakentuu seuraavista osista: palvelusuunnitelma,
ohjelmakortit, määrärahaesitys, suoritetaulukot, tunnuslukutaulukot,
henkilöstösuunnitelma sekä irtaimen investointisuunnitelma.
Lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien talousarvioehdotusten valmisteluun
liittyvine asiakirjoineen on oltava valmiina 18.10.2019.
Kaupunginhallituksen antama talousarvioraami on seuraava: tulot 5,208 milj. euroa,
menot 89,030 milj. euroa ja toimintakate 83,822 milj. euroa. Raamissa on huomioitu
kaupunkirakenneselvityksen ja palvelusuunnitelman toimenpiteet ja niiden
talousvaikutukset. Tämän jälkeen lautakunnan raamiin on annettu lisää 2 milj. euroa
euroja kattamaan kasvavia henkilöstömenoja ja enintään 628 000 euroa kattamaan
kasvavia sisäisiä vuokramenoja. Tulosalueet ovat valmistelleet talousarvionsa siten,
että tulot ovat 5,827 milj. euroa € (ta2019 5,074 milj. euroa), menot 92,187 milj. euroa
(ta2019 87,973 milj. euroa) ja toimintakate 86,360 milj. euroa (ta2019 82,899 milj.
euroa).
Kukin tulosalue on sisällyttänyt talousarvioehdotukseensa
kaupunkirakennesuunnitelman ja palvelusuunnitelman sisältämät toimenpiteet.
Palvelualueen hallinto pitää sisällään kasvatus- ja opetuslautakunnan kulut,
sivistysjohtajan, kehittämispäällikön, palvelupäällikön ja ehkäisevän päihdetyön
koordinaattorin kustannukset sekä Meijän Mikkeli -hankkeen. Hanke käynnistyi
1.7.2018 ja se päättyy 31.12.2020. Meijän Mikkeli -hanke on Euroopan
sosiaalirahaston (ESR) 5-toimintalinjan verkostohanke, joka rohkaisee kokeilemaan
uusia ideoita osallisuuden lisäämiseksi ja tarjoaa tähän monipuoliset rahoitusmallit.
Hanke kytkeytyy Mikkelin kaupunkistrategiaan vuosille 2018 - 2021. Hankkeen
tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä sekä kaupunkilaisten aktiivista ja hyvinvointia
tukevaa arkea. Hanke vahvistaa kolmannen sektorin toimijoiden välistä
verkostoitumista ja yhteistyötä muiden alueen toimijoiden kanssa. Toiminnassa
sovelletaan kokeilukulttuurin periaatteita. Hallinnon toimintatuotot ovat 0,431 milj.
euroa (ta2019 0,397 milj. euroa), joka on lähes kokonaan hankkeen ESR-avustustuloa.
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Toimintakulut ovat 0,949 milj. euroa (ta2019 0,963 milj. euroa). Toimintakate on 0,518
milj. euroa (ta2019 0,566 milj. euroa).
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimintatuotot ovat 4,987 milj. euroa (ta2019
4,500 milj. euroa). Toimintakulut ovat 85,088 milj. euroa (ta2019 80,993 milj. euroa).
Toimintakate on 80,101 milj. euroa (ta2019 76,493 milj. euroa). Subjektiivisen
varhaiskasvatusoikeuden palauttaminen 1.8.2019 alkaen on lisännyt kustannuksia ja
hallitusohjelmassa kaavailtu ryhmäkokomitoituksen muutos (1 kasvattaja/8 yli 3-
vuotiasta lasta -> 1 kasvattaja/7 yli 3-vuotiasta lasta) 1.8.2020 alkaen tarkoittaa noin
kolmen lisäryhmän ja 9 kasvattajan sekä tilojen lisäämistä. Talousarvioraamissa
edellytettiin sijais- ja määräaikaisten työntekijöiden palkkakulujen säästöä.
Lakisääteisissä palveluissa asetettuun tavoitteeseen on vaikea päästä. Tavoitteena on
toimiva yhteistyö Essoten kanssa, jotta lapset ja perheet saisivat mahdollisimman
oikea- aikaista tukea. Sekä oppilashuollon että pedagogisen tuen palveluja
kohdennetaan entistä enemmän oppilaan lähikouluun. Palvelun laatua kehitetään
uuden varhaiskasvatussuunnitelman sekä esi- ja perusopetuksen
opetussuunnitelman edellyttämällä tavalla ja kehittämistyötä tuetaan laite- ja
materiaalihankinnoilla sekä täydennyskoulutuksella. Kehittämistyötä rahoitetaan
enimmäkseen hankerahoituksella, joka on ollut merkittävää viime vuosien aikana
(vuonna 2019 alkaneiden hankkeiden avustusten määrä 870 000 euroa).
Palveluverkkoa kehitetään ja tilojen käyttöä tehostetaan kaupunkirakennetyöryhmän
linjausten mukaisesti. Kaupungin vaikeutuneen taloustilanteen takia Vanhalan koulua
esitetään lakkaavaksi ja yhdistettäväksi Kalevankankaan kouluun nopeutetusti jo
elokuussa 2020. Elokuussa 2020 Suomen-niemen koulun tiloihin yhdistetään
päiväkodin toiminta ja 1 - 4 luokkien oppilaat (11 oppilasta). Luokkien 5 - 6 oppilaat (11
oppilasta) siirtyvät Ristiinan yhtenäiskouluun. Samalla entisestä
päiväkotirakennuksesta voidaan luopua. Suomenniemen aluejohtokunta esitti
28.5.2019, että tätä ratkaisua voitaisiin viivästää, mutta kaupungin taloustilanteen
takia asiassa on edettävä kaupunginvaltuuston 18.6.2018 hyväksymän
kaupunkirakennesuunnitelman mukaisesti. Eteläisen ja itäisen aluekoulun sekä
Rantakylän päiväkodin suunnittelu on etenemässä. Kattilansillan päiväkoti on
rakenteilla. Edelleen kuitenkin joissakin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen
yksiköissä on havaittu sisäilmaongelmia, mikä on aiheuttanut oireilua, sairauslomia,
väistötilaratkaisuja ja lisähankintoja. Näihin yksiköihin on perustettu
sisäilmatyöryhmät, jotka seuraavat ja koordinoivat korjaustoimenpiteitä.
Lukiokoulutuksen, toisen asteen ja korkeakouluyhteistyön tulosalueen toimintatuotot
ovat 0,409 milj. euroa (ta2019 0,177 milj. euroa). Toimintakulut ovat 6,150 milj. euroa
(ta2019 6,016 milj. euroa). Toimintakate on 5,741 milj. euroa (ta2019 5,840 milj.
euroa). Lukiokoulutuksen hallinnollista uudistamista jatketaan lakkauttamalla Mikkelin
lukion Ristiinan toimipiste 1.8.2020 alkaen. Valmistelussa on myös Mikkelin etä- ja
aikuislukion ja Otavan Opiston Nettilukion yhdistäminen 1.8.2020 alkaen. Uusi
lukiolaki, uusi lukioasetus ja uusi ylioppilastutkinto-laki ovat astuneet voimaan
1.8.2019. Näiden uusien lakien velvoittamia uudistuksia kehitetään yhteistyössä mm.
eri korkeakoulujen, eri lukiokoulutuksen järjestäjien ja valtakunnallisen Luke-
verkoston kanssa. Mikkelin lukio ja liikelaitos Otavian Nettilukio ovat saaneet
Opetushallituksen erityisavustusta lukiouudistuksen toimeenpanon tukemiseen.
Tässä TULUS-hankkeessa keskitymme mm. paikallisen opetussuunnitelmaprosessin ja
toimintakulttuurin kehittämiseen sekä monenlaisten tuen tarpeiden tunnistamiseen ja
yksilöllisten oppimispolkujen toteuttamiseen lukioissamme. Uudet lukiokoulutuksen
opetussuunnitelman perusteet julkistetaan marraskuussa 2019 ja koulutuksen
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järjestäjien tulee laatia näiden perusteiden pohjalta uudet opetussuunnitelmat
käyttöönotettaviksi 1.8.2021.
Palvelualuejohtaja ja tulosaluejohtajat esittelevät kasvatus- ja opetuslautakunnan
talousarvioesityksen kokouksessa.
Liite Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma
vuosille 2021 - 2024.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy ja esittää lautakunnan talousarvion vuodelle
2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2024 kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle.
Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta pyytää lausunnot kaikilta aluejohtokunnilta,
nuorisovaltuustolta, vanhusneuvostolta ja vammaisneuvostolta talousarviosta 2020 ja
taloussuunnitelmasta 2021 - 2024. Lausunnot pyydetään toimittamaan suoraan
kaupunginhallitukselle 20.11.2019 mennessä.
Päätös
Käydyn keskustelun pohjalta kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy ja esittää
lautakunnan talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2024
kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavin muutoksin:
Asiasta käydyn keskustelun aikana Jenni Kolmisoppi teki esityksen Petri Tikkasen,
Janne Strengellin, Heidi Särkän, Juha Hakkaraisen ja Tiia Raution kannattamana
”Mikkelin lukion Ristiinan toimipistettä ei lakkauteta. Perusteluina:
Yhdenvertaisuus kaikkien kunnan alueella asuvien kesken – Ristiinan syrjäkyliltä
ja Suomenniemeltä kulkeminen keskustan toimipisteeseen on käytännössä
mahdotonta julkisilla kulkuneuvoilla. Jos julkisen liikenteen yhteyksiä joudutaan
lisäämään, on toimipisteen lakkauttamisen laskennallinen säästö pian syöty.
Ristiinan toimipisteen noin 70 opiskelijaa eivät myöskään mahtuisi nykyisiin linja-
autovuoroihin. Jos toimipiste lakkautettaisiin, moni Ristiinan toimipisteen
nykyisistä opiskelijoista hakeutunee Mäntyharjun lukioon, jolloin heistä
menetetään valtionosuudet.
Nuorten hyvinvointi: koulupäivien ja -matkojen pidetessä jää nuorilla entistä
vähemmän vapaa-aikaa, jolloin pitää hoitaa läksyt, kokeisiin luvut, harrastukset
ja lepo. Kyseessä on pääasiassa alaikäiset lapset, tulee koulupäivän pituus ja
koulumatkat olla kohtuullisia. Nuorisovaltuustolta tulee heitä koskevissa
päätöksissä pyytää lausunto, tällaista ei ole ymmärtääkseni
tehty. Lapsivaikutusten arviointi -kysely on toteutettu hyvin arveluttavin
metodein.
Välilliset kustannukset lisääntynevät, jos/kun lukiolaiset tai heidän perheensä
mahdollisesti hakeutuvat nykyistä useammin esim. toimeentulotuen tai
asumistuen piiriin. Kustannusten nousua tulee myös ensisijaisen ja toissijaisen
työpaikan välisistä matkakustannuksista opettajilla.
Esitetty nuorisotilan ja kirjaston muutto lukion tiloihin ei ole ilmaista sekään.
Lisäksi on hyvin kyseenalaista, saataisiinko näiden toimintojen nykyiset tilat
myytyä rakennusten nykykunnon vuoksi.
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Hallituksen kaavailema oppivelvollisuusiän nosto 18 vuoteen tuo myös toisen
asteen kustannukset matkakuluineen kaupungin vastuulle. Oppivelvollisuus
tarkoittaa koulutuksen maksuttomuutta, mukaan lukien matkakustannukset.
Vuoden 2020 alusta on mahdollista hakea pienlukioille Opetusministeriön
avustusta (18 M€). Lisäksi Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen
työryhmä on viime viikolla jättänyt loppuraporttinsa ministeri Lepälle. Raportti
sisältää yli 40 toimenpidettä, mm. Ruotsin mallin mukaisten oppimiskeskusten
perustamisen harvaan asutuille seuduille. Erityisesti huomioitavaa raportissa on,
että työryhmä esittää, ettei lukioille tule asettaa minimioppilasrajaa ja että
riittävän tiivis lukioverkko on säilytettävä.
Toimipisteen lakkauttamisen laskennallinen säästö, 250 000 € saavutetaan seuraavilla
toimenpiteillä:
- johtavan rehtorin virkaa pienennetään nykyisestä 50,1 % puoleen, kustannusvaikutus
noin 22 500€. Lukiokoulutuksessa ei tarvita rehtoria, apulaisrehtoria ja johtavaa
rehtoria.
- Keskustan toimipisteen kurssitarjonta pienennetään edelleen noin 40 kurssia (puolet
lukion kuulemistilaisuudessa esitetystä 80-90 kurssista), kustannusvaikutus
120 000 e. Tällöin myöskään keskustan toimipisteen opiskelijoiden valmistuminen
kolmessa vuodessa ei olisi nähdäkseni mahdotonta.
- Yhden koulusihteerin toimi on talousarviossa esitetty lakkautettavaksi. Sihteerin
toimen tarpeellisuus ei pitäisi riippua toimipaikkojen lukumäärästä. Säästö 1 htv,
40 000€
- Selvitetään, mahtuisiko Ristiinan nuorisotila esimerkiksi nykyisen kirjaston yhteyteen.
Tällöin nykyisestä nuorisotilojen kiinteistöstä voidaan luopua. Mahdollinen
kustannussäästö n. 29 000 e.
Nämä toimenpiteet toisivat laskennallisen säästön 211 500 e.
Lisäksi on huomioitava, että laskelmien pohjana on vanhat luvut opiskelijahinnasta.
Tänä vuonna on aloitettu yhden jakson suorittaminen keskustan toimipisteessä, jonka
pitäisi laskelmien mukaan pienentää kustannusta per opiskelija. Säästettävä summa ei
siis ole kokonaisuutena tuo 250 000 € vaan sitä pienempi.”
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että Jenni Kolmisoppi on
tehnyt esittelijän ehdotuksesta poikkeavan kannatetun ehdotuksen, joten asiasta on
äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestämällä siten, että ne,
jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät "kyllä" ja ne, jotka kannattavat Jenni
Kolmisopin esitystä äänestävät "ei". Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys
hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin kaksi (2) ”kyllä"-ääntä (Taina Harmoinen ja Eero
Aho), kahdeksan (8) "ei"-ääntä (Hanne Vainio, Petri Tikkanen, Jenni Kolmisoppi, Juha
Hakkarainen, Kirsi Pokkinen, Tiia Rautio, Heidi Särkkä ja Janne Strengell).
Puheenjohtaja totesi, että Jenni Kolmisopin ehdotus on äänestetty kasvatus- ja
opetuslautakunnan päätökseksi.
Kasvatus- ja opetuslautakunta pyytää kaupunginhallitusta huomioimaan
talousarviossa 2020 ja taloussuunnitelmassa 2021 - 2024
- Tuppuralan koulun neuvottelukunnan vetoomuksen Tuppuralan koulun piha-
alueiden kunnostuksesta.
- Tarja Pönniö-Kanervan kuntalaisaloitteen EI Mikkelin lukion Ristiinan toimipisteen
lakkauttamiselle
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- Suomenniemen aluejohtokunnan esityksen kasvatus- ja opetuslautakunnalle
28.5.2019 kaupunkirakenneselvityksestä.
Vetoomus, aloite ja esitys ovat tämän pykälän liitteinä.
Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää huolensa talousarvossa irtaimeen omaisuuteen
varatusta määrärahasta, 175 000 €, vuodelle 2020, joka ei ole riittävä.
Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti esittää, että investointilistalla oleva
Suomenniemen koulun tilajärjestelyt on tehtävä ennen 8/2020.
Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti, että viranhaltijat oikeutetaan tekemään tekniset
korjaukset ja täydennykset talousarvioon 2020 ja taloussuunnitelmaan 2021 - 2024.
Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta pyytää lausunnot kaikilta aluejohtokunnilta,
nuorisovaltuustolta, vanhusneuvostolta ja vammaisneuvostolta talousarviosta 2020 ja
taloussuunnitelmasta 2021 - 2024. Lausunnot pyydetään toimittamaan suoraan
kaupunginhallitukselle 20.11.2019 mennessä.
Merkitään, että Eero Aho saapui tämän pykälän käsittelyn aikana.
Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19.51
- 20.00.
Eriävä mielipide
Eero Ahon eriävä mielipide: Kaupungin erittäin vakavan taloudellisen tilanteen vuoksi
Ristiinan lukion lakkauttaminen on välttämätöntä. Tärkeämpää on panostaa
lukiokoulutuksen laatuun kuin seiniin.

Anttolan aluejohtokunta, 11.11.2019, § 130
Liitteet

1 Liite Aajk Talousarvioesitys 2020, kaupunkiympäristöltk
2 Liite Aajk Talousarvioesitys 2020, kasvatus- ja opetusltk
3 Liite Aajk Talousarvioesitys 2020, hyvinvoinnin ja osallisuuden ltk
Ehdotus
Esittelijä: Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja
Anttolan aluejohtokunta puoltaa Norpanhovin päiväkodin kunnostamisinvestointia.
Lisäksi aluejohtokunta toivoo, että Anttolan ja Ristiinan yhteinen luontomatkailun
keskus -hanke etenee vuonna 2020 vaiheeseen, jossa keskusta aletaan toteuttaa.
Neitvuoren venelaiturin säilyttäminen tukee luontomatkailun keskuksen kehittämistä
(kaupunginhallitus, 2019, § 414).
Anttolan aluejohtokunta jättää myös lausunnon aluejohtokuntien säilyttämisen
puolesta. Lausunto julkaistaan kokouksessa.
Tiedoksi
talouspalvelut, kasvatus- ja opetuslautakunta, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta,
kaupunkiympäristölautakunta, tekninen johtaja, sivistysjohtaja, elinikäisen oppimisen
ja osallisuuden johtaja, vs. liikunta- ja nuorisojohtaja
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§ 131
Anttolan kaavamuutos alkaen vuodesta 2020
MliDno-2019-2072
Valmistelijat / lisätiedot:
Aino-Maija Laitinen
aino-maija.laitinen@mikkeli.fi
aluekoordinaattori
Anttolan taajaman kaavamuutosta aletaan valmistella vuonna 2020.
Tätä varten on kysytty alueen asukkailta, mitä asioita tulisi ottaa huomioon
kaavamuutoksen valmistelussa. Kysely on osoitteessa https://forms.gle
/L39JSwWHWJmgh2mF7
Kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen on kutsuttu kokoukseen kertomaan nykyisestä
kaavasta ja esittelemään, millaisia mahdollisuuksia uuteen kaavaan ja taajaman
kehittämissuunnitelmaan sisältyy.
Ehdotus
Esittelijä: Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Tiedoksi
kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen
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§ 132
Tontit ja tonttimarkkinat Anttolassa
MliDno-2019-2071
Valmistelijat / lisätiedot:
Aino-Maija Laitinen
aino-maija.laitinen@mikkeli.fi
aluekoordinaattori
Anttolassa on tontteja vapaana 13 kpl. Anttolan houkuttelevuuden lisäämiseksi olisi
hyvä, että tontteja olisi kattavammin tarjolla.
Tietoa vapaista kaupungin tonteista http://kartta.mikkeli.fi/vapaattontit/
Anttolan aluejohtokunta pitää tärkeänä, että aluetaajamien tonttien hinnat pidettäisiin
kohtuullisina (nykyhintatasossa) tai laskettaisiin tonttien hintoja, jotta asukkaita
saataisiin jatkossa myös aluetaajamiin asumaan. Keski-Euroopassa kaupungistuminen
on jo pysähtynyt, ja samaa trendiä voidaan odottaa myös Pohjoismaihin.
Hermannintiellä on kaksi tonttia, jossa rakentaminen on jäänyt kesken. Koska tilanne
on ollut sama jo pari vuotta, on mahdollista, että rakentaminen/tontit on hylätty.
Keskeneräiset rakennukset (pelkät perustukset), ovat Pölkinlahden muille
rakennuksille sekä alueelle arvoa alentava tekijä.
Ehdotus
Esittelijä: Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja
Anttolan aluejohtokunta esittää maaomaisuuspalveluille, että Anttolassa lisättäisiin
tonttitarjontaa sekä markkinoitaisiin tontteja aktiivisesti Anttolan ja Mikkelin
asukasmäärän sekä elinvoimaisuuden lisäämiseksi. Tonttimarkkinointi on tärkeä osa
asukashankintaa ja elvyttävää myös Mikkelin taloudelle.
Anttolan aluejohtokunta esittää, että Hermannintien tontit lunastetaan ja laitetaan
takaisin myyntiin.
Tiedoksi
maaomaisuuspalvelut/maankäyttöinsinööri Jukka Piispa, tekninen johtaja Jouni
Riihelä, viestintä
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§ 133
Anttolan kiertoliittymien ja liikenteenjakajien kunnostaminen - esitys Pohjois-Savon ELY-
keskukselle
MliDno-2019-2073
Valmistelijat / lisätiedot:
Aino-Maija Laitinen
aino-maija.laitinen@mikkeli.fi
aluekoordinaattori
Mikkelintiellä sijaitseva kiertoliittymä on huonossa kunnossa. Kiertoliittymästä on
irronnut useampi reunakivi, ja ovat osittain jo ajotiellä - nämä ovat jo vaaraksi
autoilijoille.
Mikkelintiellä sijaitsevat kiertoliittymät sekä liikenteenjakajat kaipaavat kunnostusta.
Nykyiset maalit ovat haalistuneet sekä muutoinkin liittymät ja jakajat kaipaavat
kehittämistä.
Ehdotus
Esittelijä: Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja
Anttolan aluejohtokunta esittää Pohjois-Savon ELY-keskukselle, että Mikkelintien
kiertoliittymä korjataan välittömästi. Aluejohtokunta pyytää, että myös muut ELY-
keskuksen kiertoliittymät sekä liikenteenjakajat maalataan sekä entisöidään.
Anttolan aluejohtokunta esittää lisäksi Pohjois-Savon ELY-keskukselle, että
kiertoliittymien ulkonäköä voitaisiin kohentaa esimerkiksi istuttamalla kiertoliittymiin
matalia niittykukkia tai muita kukkaistutuksia yhteistyössä anttolalaisten ja paikallisten
yhdistysten kanssa.
Tiedoksi
Pohjois-Savon ELY-keskus
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§ 134
Sopimus penkkien sijoittamisesta yhdystielle 15145
MliDno-2019-709
Valmistelijat / lisätiedot:
Aino-Maija Laitinen
aino-maija.laitinen@mikkeli.fi
aluekoordinaattori
Sopimus antaa kunnalle oikeuden sijoittaa 2 kpl puiston penkkejä tien varteen
levähdystarkoitusta varten.
Penkit sijoitetaan tieosoitteisiin:
15145/1/1888/vas
15145/1/2105/vas
Penkit on sijoitettava niin, etteivät ne haittaa risteysalueen näkemää.
Oheismateriaalina jaetaan aikaisempi sopimus penkkien sijoittamisesta.
Ehdotus
Esittelijä: Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja
Anttolan aluejohtokunta päättää uusia sopimuksen penkeistä yhdystielle 15145
Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa.
Tiedoksi
asumisen ja toimintaympäristön palvelualue/tekninen johtaja Jouni Riihelä,
kaupungininsinööri Maini Väisänen, Pohjois-Savon ELY-keskus
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§ 135
Kuusenkoristajaiset Anttolan seurakuntatalolla 4.12.2019
MliDno-2019-1544
Valmistelijat / lisätiedot:
Aino-Maija Laitinen
aino-maija.laitinen@mikkeli.fi
aluekoordinaattori
Kuusenkoristajaiset pidetään Anttolassa 4.12.2019 seurakuntatalolla. Aiempina
vuosina ohjelmassa on ollut mm.:
Tehdään itse koriste, jonka saa viedä yhteiseen joulukuuseen. Anttolan Martat
keittävät puuron. Tapahtumassa on ollut "kinkkuarpajaiset" Marttojen pitäminä.
Pääpalkinto, eli kinkku tai viime vuonna ollut herkkukori, on ollut aluejohtokunnan
kustantama, Martat ovat hankkineet muita palkintoja. Lisäksi tilaisuudessa on
julkistettu ja palkittu vuoden nuori anttolalainen.
Ehdotus
Esittelijä: Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja
Anttolan aluejohtokunta päättää osallistua tapahtuman tarvikekustannuksiin ja varaa
350 euroa Anttolan Martoille pääpalkinnon hankintaan, ulkotuliin, karamelleihin ja
puurotarvikkeisiin. Anttolan aluejohtokunta kustantaa 100 euron lahjakortin vuoden
nuorelle anttolalaiselle. Lisäksi Anttolan aluejohtokunta maksaa 60,00 euroa
tapahtumassa vierailevalle joulupukille.
Anttolan aluejohtokunta ehdottaa vuoden nuoren anttolalaisen julkistajaksi
aluejohtokunnan jäsen Sirpa Kauppia tai Timo Parkkista.
Tiedoksi
Anttolan alueseurakunta/aluekappalainen Mikko Miettinen, Anttolan Martat, Anttolan
Sale
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§ 136
Itsenäisyyspäivän seppeleenlasku Anttolassa
MliDno-2019-1544
Valmistelijat / lisätiedot:
Aino-Maija Laitinen
aino-maija.laitinen@mikkeli.fi
aluekoordinaattori
Anttolan aluejohtokunta on perinteisesti osallistunut itsenäisyyspäivän
seppeleenlaskuun sankarivainajien muistomerkillä yhdessä Anttolan alueseurakunnan
kanssa. Anttolan alueseurakunta on esittänyt aluejohtokunnalle, että aluejohtokunta
ehdottaisi jälleen jäsenistään seppeleenlaskijan 6.12.2019 klo 10. Anttolan
alueseurakunta hankkii seppeleen.
Ehdotus
Esittelijä: Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja
Anttolan aluejohtokunnan valitsee kokouksessaan edustajansa seppeleenlaskuun
6.12.2019 klo 10, kirkonmenojen päättyessä. Edustajaksi ehdotetaan aluejohtokunnan
jäsen Jaakko Korhosta.
Tiedoksi
Anttolan alueseurakunta/aluekappalainen Mikko Miettinen
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Anttolan aluejohtokunta, § 54,29.04.2019
Anttolan aluejohtokunta, § 137, 11.11.2019
§ 137
Vuoden aktiivinen anttolalainen 2019
MliDno-2019-878
Anttolan aluejohtokunta, 29.04.2019, § 54
Valmistelijat / lisätiedot:
Aino-Maija Laitinen
Anttolan aluejohtokunta haluaa kannustaa kaikkia kuntalaisia ja vapaa-ajanasukkaita
aktiiviseen toimintaan Anttolan alueen hyväksi. Aktiivisella anttolalaisella haetaan
sellaista henkilöä, joka toimii Anttolan yhteisen etujen eteen joko talkoilla tai kantaen
muuten kortensa kekoon tuoden lisäarvoa Anttolaan.
Suunnitteilla on myös aloitekilpailu, joka motivoi alueen asukkaita kehittämään alueen
toimintaa.
Ehdotus
Esittelijä: Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja
Anttolan aluejohtokunta palkitsee vuoden 2019 aktiivisen anttolalaisen 100 euron
stipendillä. Esitykset vuoden anttolalaisesta lähetetään Anttolan aluejohtokunnan
yhteissähköpostiin. Vuoden aktiivinen anttolalainen valitaan vuoden lopulla.
Aloite tulee lähettää hyvien perustelujen kera yhteen koostettuun lähteeseen, joka
päätetään myöhemmin. Myönnetään aloitepalkkio parhaasta toteutuskelpoisesta
kehittämisideasta. Aloitepalkkio on 30 euron suuruinen. Ehdotuksia kysellään vuoden
2019 lopussa. Valinta tehdään myös vuoden 2019 lopussa.
Päätös
Hyväksyttiin seuraavin lisäyksin:
Mikäli toteutuskelpoisia kehittämisideoita tulee useampia, Anttolan aluejohtokunta voi
niin harkitessaan myöntää useamman 30 euron suuruisen aloitepalkkion.

Anttolan aluejohtokunta, 11.11.2019, § 137
Valmistelijat / lisätiedot:
Aino-Maija Laitinen
aino-maija.laitinen@mikkeli.fi
aluekoordinaattori
Ehdotus
Esittelijä: Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja
Anttolan aluejohtokunta päättää vuoden aktiivisen anttolalaisen 2019.
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§ 138
Joulukadun avajaiset Anttolassa 7.12.2019
MliDno-2019-1544
Valmistelijat / lisätiedot:
Aino-Maija Laitinen
aino-maija.laitinen@mikkeli.fi
aluekoordinaattori
Anttolassa on perinteisesti joulukauden avaus toteutettu jouluvalojen syttyttämisellä.
Ajankohta on ollut yleensä marras-joulukuun vaihde. Aluejohtokunta on ollut
aiempina vuosina mukana järjestelyissä kustantamalla tapahtuman jouluglögin ja
karamellien hankinnan.
Aluejohtokunta on vastuussa joulukuusen valoista, jotka on perinteisesti sytyttänyt
Jorma Harmoinen Anttolan sähkö- ja mökkihuollosta.
Tänä vuonna tilaisuudessa julkistetaan vuoden aktiivinen anttolalainen.
Ehdotus
Esittelijä: Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja
Anttolan aluejohtokunta kustantaa hevosratsastuksen Haukkamäen hevostilan
poneilla 300,00 euroa.
Anttolan aluejohtokunta päättää, kuka on vuoden aktiivinen anttolalainen ja kuka
nimityksen julkistaa.
Tiedoksi
Anttolan sähkö- ja mökkihuolto/Jorma Harmoinen, Haukkamäen hevostila
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§ 139
Anttolan aluejohtokunnan jouluruokailu
MliDno-2019-1544
Valmistelijat / lisätiedot:
Aino-Maija Laitinen
aino-maija.laitinen@mikkeli.fi
aluekoordinaattori
Anttolan aluejohtokunta syö jouluruoan vuoden viimeisen kokouksen, 16.12.2019,
yhteydessä.
Ehdotus
Esittelijä: Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja
Anttolan aluejohtokunta viettää vuoden viimeisen kokouksensa Ollinmäen viinitilalla,
josta tilataan jouluruokailu.
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§ 140
Anttolan palvelukeskuksen lauantaitanssit - kumppanuus
MliDno-2019-2074
Valmistelijat / lisätiedot:
Aino-Maija Laitinen
aino-maija.laitinen@mikkeli.fi
aluekoordinaattori
Anttolan palvelukeskuksen yhteydentto:
"Hei!
Viitaten:
Anttolan aluejohtokunta on kokouksessaan 26.8.2019 (§95) käsitellyt hankintatarpeita
vuodelle 2019. Siinä päätöksessä on kohta:
”Anttolan aluejohtokunta keskusteli investoimisesta vanhusten toimintaan. Esityksiä
investointiin kysytään paikalliselta palvelukeskukselta.”
Saimme epävirallisen kyselyn avustuskohteesta. Luin kuitenkin hakemuksen liitteistä
ja muista hakemuskriteereistä. Ensimmäiseksi pisti silmään, ettei meillä ole täällä
yhdistystä, joka voisi avustusta hakea. Toiseksi toimintamme on Essoten alaista, jolloin
toimintakertomusten yms toimittaminen on haastavaa. Myös tuo alueen vanhusten
toimintaan investointi... Meillä palvelukeskuksella olevat vanhukset eivät
mahdottomasti toimintaa tarvitse. Jos enemmän alueen vanhusten toimintaan
halutaan panostaa, voisi yhteistyötahona parempi olla Essoten Anttolan kotihoito,
paikalliset eläkejärjestöt tai seurakunnan diakoniatyö.
Pohdimme kuitenkin mikä meidän asukkaille olisi virkistävää, olisi elävä musiikki.
Ideana ponnahti ”lauantaitanssit”, joihin voisi kysyä esiintymään Puumalasta Kautosen
Harria tai Mikkelistä Seppäsen Jussia. Olisiko tällainen mahdollinen avustuskohde?
Pitäisikö näissäkin olla omarahoitusosuutta? Ja pitäisikö tilaisuus olla avoin kaikille
halukkaille?"
Ehdotus
Esittelijä: Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja
Anttolan aluejohtokunta osallistuu lauantaitanssien järjestelyyn maksamalla 200,00 €
esiintyjäkustannuksen.
Tiedoksi
Anttolan palvelukeskus
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§ 141
Anttolan koulun avajaiset 2020
MliDno-2018-1976
Valmistelijat / lisätiedot:
Aino-Maija Laitinen
aino-maija.laitinen@mikkeli.fi
aluekoordinaattori
"'Anttolan koulu toteutetaan vuokrakohteena, jossa kaupunki vuokraa tilat Suomen
Hoivatiloilta.
Uusi koulu on kooltaan 1730 m² ja siihen sijoittuvat opetustilojen lisäksi myös
esiopetuksen tilat. Vuokrattava koulu koostuu valmiista tilaelementeistä, jotka
rakennetaan kuivissa tiloissa tehtaalla Raahessa. Elementtien toimitus Anttolaan
tapahtuu syksyllä 2019.
Koulun energialuokka on A ja se täyttää pysyvälle rakennukselle asetetut määräykset.
Anttolan koulu toimii jatkossa myös Anttola-talolla. Koulun teknisentyön tilat ovat jo
valmiina ja koulun tontille on tulossa erillishankkeena liikuntasali.
Tarjouspyynnön mukaan tilojen tulee olla valmiit viimeistään kesällä 2020. Suomen
Hoivatilat Oy on ilmoittanut, että tilat voisivat olla valmiit jo vuodenvaihteessa 2019
/2020. Koulun suunnitelmiin on mahdollista tutustua Anttolan kirjastossa."
(https://www.mikkeli.fi/sisalto/tietoja-mikkelista/hankkeet-ja-projektit/tilahankkeet,
22.10.2019)
Aluejohtokunnan tulee edustaa uuden koulun avajaisissa tammikuussa 2020.
Selvitetään, voidaanko tukea avajaisia esimerkiksi yhteistyössä kulttuuripalveluiden
kanssa. - -
Anttolan aluejohtokunta tutkii mahdollisuutta tukea uuden koulun avajaisia
esimerkiksi kumppanuuden muodossa tai yhteistyössä kulttuuripalveluiden kanssa.
Anttolan aluejohtokunta esittää tilapalveluille, että harjakaiset tai muu esittelytilaisuus
pidetään myös paikallisille yhdistyksille, jotta he pääsevät tutustumaan uusiin tiloihin."
(Anttolan aluejohtokunta, 2019, § 125)
Ehdotus
Esittelijä: Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja
Anttolan aluejohtokunta osallistuu 1000,00 eurolla koulunavajaisten kustannuksiin ja
on mukana mielellään avajaisten järjestelyissä ja tiedotuksessa.
Tiedoksi
Anttolan yhtenäiskoulun neuvottelukunta
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§ 142
Anttolan aluejohtokunnan hankinta frisbeegolf-kiekkosetistä
MliDno-2019-1256
Valmistelijat / lisätiedot:
Aino-Maija Laitinen
aino-maija.laitinen@mikkeli.fi
aluekoordinaattori
Mikkelin kaupunki hankkii frisbeegolf-kiekkosetin asukkaiden käyttöön
suorahankintana (hankintasääntö 10.6.2019).
Ehdotus
Esittelijä: Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja
Anttolan aluejohtokunta päättää hankkia kaksi frisbeegolfin aloitussettiä hintaan
159,80 € (alv 24%) XXL Sports & Outdoor Oy:ltä.
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§ 143
Anttolan aluejohtokunnan hankinta retkiluistimista
MliDno-2019-1256
Valmistelijat / lisätiedot:
Aino-Maija Laitinen
aino-maija.laitinen@mikkeli.fi
aluekoordinaattori
Mikkelin kaupunki hankkii kahdet retkiluistimet (Isvidda Trekking -malli) asukkaiden
käyttöön suorahankintana (hankintasääntö 10.6.2019).
Ehdotus
Esittelijä: Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja
Anttolan aluejohtokunta päättää hankkia kahdet retkiluistimet (Isvidda Trekking)
hintaan 190,00 € (alv 24 %) Aalto Group Oy:ltä.
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§ 144
Anttolan aluejohtokunnan hankinta jouluvaloista
MliDno-2019-1256
Valmistelijat / lisätiedot:
Aino-Maija Laitinen
aino-maija.laitinen@mikkeli.fi
aluekoordinaattori
Mikkelin kaupunki hankkii korkeintaan 500,00 eurolla jouluvaloja Anttolan taajaman
koristamista varten suorahankintana (hankintasääntö 10.6.2019).
Ehdotus
Esittelijä: Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja
Anttolan aluejohtokunta päättää hankkia jouluvaloja korkeintaan 500,00 €:lla
Tokmanni Group Oyj:ltä.
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§ 145
Anttolan aluejohtokunnan hankinta pelastusliiveistä (4 kpl)
MliDno-2019-1256
Valmistelijat / lisätiedot:
Aino-Maija Laitinen
aino-maija.laitinen@mikkeli.fi
aluekoordinaattori
Mikkelin kaupunki hankkii neljät pelastusliivit (kahden aikuisten, kahdet lasten kokoa)
Anttolan asukkaiden käyttöön suorahankintana (hankintasääntö 10.6.2019).
Ehdotus
Esittelijä: Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja
Anttolan aluejohtokunta päättää hankkia neljät pelastusliivit hintaan 129,80 € (alv 24
%) Anttolan Kone ja Urheilu Oy:ltä.
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§ 146
Muistaminen
MliDno-2019-2017
Valmistelijat / lisätiedot:
Aino-Maija Laitinen
aino-maija.laitinen@mikkeli.fi
aluekoordinaattori
"Anttolan aluejohtokunta haluaa muistaa Anttolan kirjaston pitkäaikaista
kirjastovirkailijaa hänen eläköitymisensä johdosta. - -
Anttolan aluejohtokunta päätti varata kirjastovirkailijan muistamiseen 100,00 €."
(Anttolan aluejohtokunta, 2019, § 126)
Koska aluejohtokunta on osa kaupunkiorganisaatiota, se ei voi muistaa henkilöä, jota
on jo muistettu kaupungin muistamissäännön mukaan. Kaupunki muistaa henkilöä jo
kertaalleen, jolloin Anttolan aluejohtokunta ei voi erikseen muistaa toista kertaa.
Täten § 126 muistamista ei voida tehdä.
Ehdotus
Esittelijä: Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja
Merkitään tiedoksi.
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Tiedoksi
Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi seuraavat asiat:

Ehdotus
Esittelijä: Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja
Merkitään tiedoksi.
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§ 148
Muut asiat
Anttolan aluejohtokunta ottaa kokouksessa käsiteltäväksi myös muut asiat, mikäli
jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.

