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Saapuvilla olleet jäsenet
Arto Seppälä, puheenjohtaja
Kirsi Olkkonen, 1. varapuheenjohtaja, poistui 22:09
Armi Salo-Oksa, 2. varapuheenjohtaja
Jarno Strengell
Jukka Pöyry
Jyrki Koivikko
Minna Pöntinen, saapui 15:54, poistui 22:02
Pekka Pöyry
Petri Pekonen
Soile Kuitunen
Nina Jussi-Pekka, varajäsen, poistui 15:54
Juha Vuori, varajäsen
Muut saapuvilla olleet
Ari Liikanen, hallintojohtaja, sihteeri, poistui 21:57
Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, poistui 21:45
Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, poistui 19:01
Heikki Siira, talousjohtaja, poistui 21:03
Seija Kuikka, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Oskari Valtola, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Satu Taavitsainen, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Jouni Riihelä, tekninen johtaja, poistui 21:42
Heidi Hänninen, viestintäpäällikkö, poistui 21:57
Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja, saapui 14:10, poistui 18:56
Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, saapui 14:17, poistui 14:49
Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, saapui 18:10, poistui 18:57
Poissa

Mali Soininen

Allekirjoitukset

Arto Seppälä
Puheenjohtaja

Ari Liikanen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
13.05.2020

13.05.2020
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Pekka Pöyry
Pöytäkirjantarkastaja

Armi Salo-Oksa
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi
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§ 149
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 150
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pekka Pöyry ja Armi Salo-Oksa.
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti keskiviikkona 13.5.2020 ja on sen jälkeen
nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös
Hyväksyttiin.

Mikkeli
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
11.05.2020

11/2020

7 (111)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 151
Ilmoitusasiat
Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky
- valtuuston pöytäkirja 16.4.2020
- hallituksne pöytäkirja 23.4.3030
Vaalijalan ky
- hallituksen pöytäkirja 22.4.2020
Nuorisovaltuuston pöytäkirja 27.4.2020
Markkinaoikeuden päätös nro 194/20, Dnro 2019/196 / 29.4.2020 Mikkelin
kaupungin kaupunginhallituksen hankintapäätöksestä 3.6.2019 § 246
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 5251/2/18 Lukio-opetuksen
valitusosuutta koskevassa asiassa
Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 20/0210/2 Otavan Opiston johtokunnan
puheenjohtajiston erottamista koskevassa kunnallisvalitus asiassa
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
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§ 152
Otto-oikeus/lautakuntien päätökset
Kaupunginhallituksen tietoon saatetut pöytäkirjat:
Kasvatus- ja opetuslautakunta 16.4.2020
Kaupuniympäristölautakunta 21.4.2020
Vesiliikelaitoksen johtokunta 23.4.2020
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista, mikä olisi esteenä
päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus
käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 153
Kaupunginvaltuuston kokouksen 16.3.2020 täytäntöönpanot
MliDno-2020-133
Kaupunginhallitukselle esitellään kaupunginvaltuuston kokouksessa 16.3.2020 tehdyt
päätökset.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Todettuaan, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene
kaupunginvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia,
kaupunginhallitus päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:
§ 12
Eron myöntäminen Maarit Pöntiselle Mikkelin seudun ympäristölautakunnan
jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 20.3.2020: Maarit Pöntinen, valittu jäsen, Mikkelin seudun
ympäristölautakunta, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Meidän IT ja talous Oy
/palkanlaskenta
§ 13
Eron myöntäminen Olli Marjalaaksolle konserni- ja elinvoimajaoston jäsenyydestä ja
puheenjohtajan tehtävästä sekä uuden jäsenen valitseminen ja puheenjohtajan
nimeäminen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 20.3.2020: Olli Marjalaakso, valittu jäsen, valittu varajäsen,
nimetty puheenjohtaja, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Meidän IT ja talous Oy
/palkanlaskenta
§ 14
Eron myöntäminen Olli Marjalaaksolle kaupunginhallituksen varajäsenyydestä ja
uuden varajäsenen valinta
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 20.3.2020: Olli Marjalaakso, valittu varajäsen,
luottamushenkilörekisterinhoitaja, Meidän IT ja talous Oy/palkanlaskenta
§ 15
Asemakaavan muutosehdotus / Vankilan myymälä
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 20.3.2020: Etelä-Savon Ely-keskus, Etelä-Savon
maakuntaliitto, muistutuksen jättäneet
§ 16
Eteläisen aluekoulun hankesuunnitelma
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 20.3.2020: Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue
/Jouni Riihelä, Jarkko Hyttinen, Juha Härkönen, Heidi Vanhanen, sivistyksen ja
hyvinvoinnin palvelualue/Virpi Siekkinen, Seija Manninen
§ 17
Lisämäärärahaesitys virastotalon vesikaton korjaus ja uusinta hankkeelle
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 20.3.2020: Tarjouksen jättäneet, tilapalvelut/Jarkko
Hyttinen, Saija Himanen, talouspalvelut, Meidän IT ja talous Oy/kirjanpito
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§ 18
Tililuoton myöntäminen Mikkelin Ravirata Oy:lle
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 20.3.2020: Mikkelin Ravirata Oy/Kari Tiainen, OP
Yrityspankki Oyj, Meidän IT ja talous Oy/maksuliikenne, talouspalvelut
§ 19
Ylitys- ja alitusoikeudet vuodelta 2019
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 20.3.2020: Talouspalvelut, tilintarkastaja, Meidän IT ja
talous Oy/kirjanpito
§ 20
Mikkelin kaupungin konserniohjeen päivittäminen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 20.3.2020: Tytäryhtiöt, liikelaitokset, talouspalvelut,
yleishallintotiimi/Annamari Terästi
§ 21
Valtuustoaloite: Valtuustokokouksen kokouspalkkioista poistetaan 50 %:n korotus
kolmen tunnin jälkeen
Merkittiin tiedoksi
§ 22
Valtuustoaloite ulkomaisten elintarvikkeiden kulutuksen puolittamiseksi vuoteen 2025
mennessä
Merkittiin tiedoksi
§ 23
Valtuutettu Juhani Oksmanin huomioiminen
§ 24
Hiljainen hetki Markku Turkian muistolle
§ 25
Adressi, ryhmäperhepäiväkoti Ompun lakkauttamisesta
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 154
Luettelo valtuustoaloitteista, joita ei ole käsitelty 31.12.2019 mennessä
MliDno-2020-903
Liitteet

1 Liite Kh Luettelo valtuustoaloitteista 2019, joita ei ole käsitelty 31.12.2019 mennessä
Valtuuston työjärjestyksen 2 luvun 5 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallituksen
on vuosittain toukokuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo
valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita
valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on
ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta,
mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
Luettelo valtuustoaloitteista, joita ei ole käsitelty vuoden 2019 loppuun mennessä, on
liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa
saatetuksi liitteen mukaiset valtuustoaloitteet, joita ei oltu loppuunkäsitelty
31.12.2019 mennessä.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kaupunkiympäristölautakunta, § 43,21.04.2020
Kaupunginhallitus, § 155, 11.05.2020
§ 155
Asemakaavan muutos Mikkelin kaupungin 9. kaupunginosa (Lähemäki) / Saksalan aukio
MliDno-2019-863
Kaupunkiympäristölautakunta, 21.04.2020, § 43
Valmistelijat / lisätiedot:
Kalle Räinä
Kalle.Raina@mikkeli.fi
kaavoitusinsinööri
Liitteet

1 Liite Kyltk Saksalan aukio asemakaavan muutos 24.3.2020
Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 24. päivänä maaliskuuta 2020
päivätyt asemakaavan muutosluonnokset kaupunkiympäristölautakunnan
käsiteltäväksi.
Suunnittelualue
Muutos koskee Mikkelin kaupungin 9. kaupunginosan (Lähemäki) kortteleita 97 ja 103
sekä katu- ja pysäköintialueita.
Kaava-alue sijaitsee Mikkelin Lähemäen kaupunginosassa Saksalan asuinalueella.
Kohde sijaitsee kilometrin etäisyydellä hallitustorista. Suunnittelualueeseen kuuluu
keskusaukion lähellä sijaitsevat korttelit 97 ja 103. Kaava-alueeseen kuuluu myös katu-
ja pysäköintialueita.
Asemakaavan muutosalueen kokonaispinta-ala on 7 544 m².
Kaavalle asetetut tavoitteet
Asemakaavanmuutoksella on tarkoitus muuttaa alueen käyttötarkoitus joko
puistoalueeksi tai rakentamiseen soveltuvaksi. Suunnittelun pohjalta määritellään
mahdollisen täydennysrakentamisen mitoitus, korkeudet ja sijainti. Kohteella on
erityinen merkitys sen sijaitessa Saksalan keskusaukiolla rakentamattomalla koulun
tontilla.
Asemakaavan muutoksesta on laadittu kaksi luonnosvaihtoehtoa, jotka ovat
vaihtoehto 1 (Ve1) puistomainen, vaihtoehto 2 (Ve2) rakentamiseen osoitettu
korttelialue.
Päätöksentekovaiheessa muutosluonnosvaihtoehdoista valitaan toinen
asemakaavaehdotuksen perustaksi. Kaupunkiympäristölautakunnalle on annettu
tehtäväksi määritellä alueen maankäytön tavoitteet.
Mikkelin kaupunki omistaa suunnittelualueen kiinteistöt.
Hankkeen käynnistyminen ja kaavaprosessi
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Asemakaavan muutos on käynnistynyt kaupunginhallituksen periaatepäätöksellä
15.4.2019 § 179
Asemakaavan muutos on tullut vireille 29.7.2019 ja osallistumis- ja
arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 30.8.2019 asti. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta saatiin 14 mielipidettä, kaksi lausuntoa ja yksi adressi (288
nimeä). Kaupunginhallitukselle on myös luovutettu adressi ennen kaavan vireille tuloa
15.4.2019. Mielipiteet ja lausunnot ovat kaavaselostuksen liitteenä 5.
Kaavaratkaisun sisältö
Kaavahankkeesta tulleen runsaan palautteen perusteella on laadittu kaksi
toisistaan eroavaa kaavaluonnosratkaisua.
Vaihtoehto 1 Asemakaavan muutosluonnoksen tavoitteena on muuttaa alueen kaava
puistoksi, jolloin mahdollistetaan viihtyisän asuinympäristön muodostuminen.
Kohteeseen voidaan osoittaa puistoa palvelevia toimintoja. Tavoitteena on
kaavaratkaisu, jossa alue säilyy rakentamattomana.
Vaihtoehto 2 on rakentamiseen tähtäävä muutos, joka mahdollistaa
yhdyskuntarakenteen tiivistämisen Mikkelin Saksalassa olevan infrastruktuurin ja
hyvien liikenneyhteyksien äärellä. Alueelle voidaan muodostaa keskustatoimintojen
korttelialue (C), johon osoitetaan rakennusoikeutta n. 1 800 k-m², joka vastaa
kohtuullista rakentamistehokkuutta luvulla e=0,40. . Kokonaisrakennusoikeuden
määrää kasvaa voimassa olevaan asemakaavan nähden 800 kerrosalaneliömetriä.
Kerrosluvuksi osoitetaan neljä (IV). Uudisrakentamisen mittakaava ja laajuus
noudattelee kantakaupungin osayleiskaavaehdotuksen 2040 mukaista tavoitetta
keskustan tiivistämisen suhteen. AL- korttelialue osoitetaan puistoksi. Yleinen
pysäköintialue LP osoitetaan (C) korttelia palvelevaksi LPA pysäköintialueeksi.
Tavoitteena on sovittaa rakentaminen laajuudeltaan niin, että turvataan alueen
rakennetun kulttuuriympäristön arvojen säilyminen. Tavoitteena on kaavaratkaisu,
jossa mahdollistetaan täydennysrakentaminen siten, että alueelle muodostuu
tasapainoinen ja viihtyisä asuinympäristö.
Pysäköintimitoitus
Autopaikkoja tulee varata seuraavasti:
- Asunnot 1 ap / 130 k-m2
- Palveluasunnot 1 ap / 400 k-m2
- Liikehuoneistot 1 ap / 50 k-m2
- Toimistot, ravintolat, ja kokoustilat 1 ap / 70 k-m2
Ehdotus
Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy
alustavasti Mikkelin kaupungin 9. kaupunginosan (Lähemäki) kortteleita 97 ja 103 sekä
katu- ja pysäköintialueita koskevat asemakaavan muutosluonnokset sekä asettaa ne
julkisesti nähtäville, sekä pyytää niistä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-
Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-
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Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon
pelastuslaitos, Etelä-Savon Energia Oy, Suur-Savon Sähkö Oy, teleoperaattorit,
Savonlinnan maakuntamuseo, Mikkelin kaupungin museot, Saksalan
kaupunginosaseura ry, Mikkeli-Seura ry, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Infra-
aluepalvelut sekä rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut -yksiköiltä.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Hannu Tullinen esitti, että vain vaihtoehto 1
viedään kaupunginhallitukselle, ei vaihtoehtoa 2 ollenkaan. Marita Hokkanen kannatti
Hannu Tullisen esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys
ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän
esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Hannu Tullisen esitystä äänestävät ei.
Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 jaa ääntä (Jaana
Strandman, Keijo Siitari, Jaakko Väänänen, Paavo Puhakka, Tarja Gråsten-Tarkiainen,
Pekka Heikkilä, Marja Kauppi, Vesa Rouhiainen) ja 5 ei ääntä (Marita Hokkanen, Jaana
Vartiainen, Hannu Tullinen, Vesa Himanen, Markku Himanen).
Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunkiympäristölautakunnan
päätökseksi.
Merkittiin, että myös vanhusneuvostolta pyydetään lausunto.
Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen saapui kokoukseen tämän pykälän
alussa ja selosti asiaa kaupunkiympäristölautakunnalle.

Kaupunginhallitus, 11.05.2020, § 155
Valmistelija / lisätiedot:
Kalle Räinä
Kalle.Raina@mikkeli.fi
kaavoitusinsinööri
Liitteet

1 Liite Kh Saksalan aukio asemakaavan muutos 11.5.2020
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Mikkelin kaupungin 9. kaupunginosan
(Lähemäki) kortteleita 97 ja 103 sekä katu- ja pysäköintialueita koskevat asemakaavan
muutosluonnokset sekä asettaa ne julkisesti nähtäville, sekä pyytää niistä
viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus, Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, Etelä-Savon Energia
Oy, Suur-Savon Sähkö Oy, teleoperaattorit, Savonlinnan maakuntamuseo, Mikkelin
kaupungin museot, Saksalan kaupunginosaseura ry, Mikkeli-Seura ry, Mikkelin seudun
ympäristöpalvelut, Infra-aluepalvelut, rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut -
yksiköiltä sekä kaupungin vanhusneuvostolta.
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Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Jarno Strengell esitti Soile Kuitusen
kannattana, että kaupunginhallitus hyväksyy vain vaihtoehdon 1 ja asettaa sen
julkisesti nähtäväksi. Vaihtoehdossa 1 asemakaavan muutosluonnoksen tavoitteena
on muuttaa alueen kaava puistoksi, jolla mahdollistetaan viihtyisän asuinympäristön
muodostuminen. Alueen lähiasukkaat ja yleinen mielipide on vaihtoehdon 1 kannalla
eikä vaihtoehdon 2 Saksalan aukion täydennysrakentamista ole tämän enempää
tarvetta selvittää. Vaihtoehdon 2 jatkoselvitys aiheuttaa turhaa mainehaittaa ja
sekavaa kuvaa kaupungin päätöksenteosta.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän
esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä
siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät Jaa ja ne, jotka
kannattavat Jarno Strengellin esitystä, äänestävät Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja
suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 Jaa-ääntä (Petri Pekonen, Nina Jussi-Pekka,
Kirsi Olkkonen, Armi Salo-Oksa, Jyrki Koivikko, Juha Vuori, Pekka Pöyry, Jukka Pöyry) ja
3 Ei-ääntä (Soile Kuitunen, Jarno Strengell, Arto Seppälä).
Puheenjohtaja totesi, ewttä esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen
päätökseksi.
Merkitään, että Jarno Strengell jätti eriävän mielipiteen, joka on samansisältöinen kuin
hänen esityksensä.
Tiedoksi
Kaupunkisuunnittelupalvelut/Kalle Räinä, Kirsi Avelin
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Kaupunkiympäristölautakunta, § 44,21.04.2020
Kaupunginhallitus, § 156, 11.05.2020
§ 156
Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa (Kaukola) / Pankalampi I
MliDno-2018-806
Kaupunkiympäristölautakunta, 21.04.2020, § 44
Valmistelijat / lisätiedot:
Ilkka Tarkkanen
ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi
kaavoituspäällikkö
Liitteet

1 Liite Kyltk Pankalampi I kortteli 23 asemakaavan muutos 21.4.2020
Kaupunkisuunnittelupalvelut lähettää otsikossa mainitun 21. päivänä huhtikuuta 2020
päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen aupunkiympäristölautakunnan
käsiteltäväksi.
Kaava-alue käsittää Mikkelin kaupungin 4. kaupunginosan (Kaukola) korttelin 23 sekä
katu- ja puistoalueita.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 7.5-7.6.2018, siitä saatiin neljä
lausuntoa. Etelä-Savon ELY-keskus toteaa, että esitetty rakentaminen soveltuu hyvin
kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaalle alueelle. Museovirasto toteaa,
että Kaavahankkeessa tulee tutkia alueen kulttuurihistoriallisesti huomionarvoisen
rakennuskannan hyödyntämistä alueen kehittämisessä. Telian kanssa sovitaan
erikseen alueen kaapeleista ja niiden siirtämisestä. Etelä-Savon pelastuslaitoksella ei
ollut huomauttamista.
Alue on kaupungin omistuksessa. Alueelle osoitetaan rakennusoikeutta yhteensä 2
770 k-m2 ja aluetehokkuus on noin 0,11 Kaavamuutosalue on merkitty
kokonaisuudessaan Asuinpientalojen korttelialueeksi (AP). Alueelle sijoitetaan
yhteensä 29 uutta pientalotonttia uudisrakentamista varten sekä näiden lisäksi ranta-
alueen läheisyyteen sijoittuu pientalotontti, jolle sijoittuu nykyinen säästettävä ja
asukkaiden yhteiskäyttöön osoitettava saunarakennus. Tontille osoitetaan lisäksi 30
kem2 rakennusoikeus uudelle talousrakennukselle.
Uusien pientalotonttien koko vaihtelee n. 300-500 m2:n välillä ja rakennusoikeus on
enintään 80 kem2. Asukkaiden pysäköinti sijoitetaan kootusti pysäköintialueelle, joka
sijaitsee alueen sisääntulokohdan yhteydessä. Pysäköintialueelle mahtuu noin 32 ap.
Lisäksi pysäköintialueen viereen on varattu 7 autopaikkaa käsittävä pysäköintialue
vieraspysäköinnille.
Alueelle on osoitettu 300 kem2 kokoinen maakellari.
AP-alueen uusilla pientalotonteilla sallitaan puolitoistakerroksiset pientalot, joiden
koko on enintään 80 kem2. Rakennuksissa on harjakatot ja niiden julkisivut ovat
puurakenteiset. Katot ovat harmaata konesaumattua peltiä ja kattokulma on 1: 1.5.
Rakennusten väritystä ohjataan siten, että rakennukset ovat keskenään eri värisävyillä
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maalattuja. Tontit aidataan yleisten alueiden suuntaan betonimuurikivillä ja
pensasaidoilla ja pientalotonttien suuntaan valkoisilla lauta-aidoilla, jotka varustetaan
keskenään erilaisilla ja erivärisillä porteilla.
Rantaan sijoittuu jalankulun ja pyöräilyn reitti, jota reunustaa myös hulevesialue.
Alueen poikki syntyy myös sisäinen jalankulun ja pyöräilyn reitti pihakatua pitkin.
Nykyinen jalankulun ja pyöräilyn väylä alueen kaakkoisosassa säilytetään. Näiden
välissä olevat uudet jalankulun ja pyöräilyn poikittaiset yhteydet yhdessä
pihakatualueen kanssa luovat jalankulun ja pyöräilyn yhteyksistä koko alueen
kattavan verkoston.
Kaavan myötä alueelle muodostuu uusi, tiivis ja yhteisöllinen asuinalue, jonka
asukkaat käyttävät luontevasti hyväkseen läheisiä Pankalammen ympäristön ranta- ja
viheralueita sekä alueen monipuolisia kulttuuripalveluita.
Ehdotus
Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy
alustavasti 4. kaupunginosan (Kaukola) korttelia 23 koskevan ja siihen liittyvien katu- ja
puistoalueiden asemakaavan muutosehdotuksen (Pankalampi I), asettaa sen julkisesti
nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon
liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus, Museovirasto, Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon
pelastuslaitos, asukasyhdistykset, Etelä-Savon Energia Oy, teleoperaattorit,
rakennusvalvonta sekä infra-aluepalvelut.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa
kaupunkiympäristölautakunnalle.

Kaupunginhallitus, 11.05.2020, § 156
Valmistelija / lisätiedot:
Ilkka Tarkkanen
ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi
kaavoituspäällikkö
Liitteet

1 Liite Kh Pankalampi I, kortteli 23 asemakaavan muutos 11.5.2020
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti 4. kaupunginosan (Kaukola) korttelia 23
koskevan ja siihen liittyvien katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutosehdotuksen
(Pankalampi I), asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot
seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus,
Museovirasto, Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, asukasyhdistykset, Etelä-
Savon Energia Oy, teleoperaattorit, rakennusvalvonta sekä infra-aluepalvelut.
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Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kaupunkisuunnittelupalvelut/Ilkka Tarkkanen, Kirsi Avelin
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Kaupunkiympäristölautakunta, § 45,21.04.2020
Kaupunginhallitus, § 157, 11.05.2020
§ 157
Asemakaavan muutos koskien Mikkelin kaupungin 1. kaupunginosan (Savilahti) korttelin
osan 13 tontteja 1018, 2018 ja 3018 / Suomen Pankki
MliDno-2019-806
Kaupunkiympäristölautakunta, 21.04.2020, § 45
Valmistelijat / lisätiedot:
Kalle Räinä
Kalle.Raina@mikkeli.fi
kaavoitusinsinööri
Liitteet

1 Liite Kyltk Suomen pankki asemakaavan muutos 21.4.2020
Kuvaus
Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 21. päivänä huhtikuuta 2020
päivätyn asemakaavan muutosluonnoksen kaupunkiympäristölautakunnan
käsiteltäväksi.
Suunnittelualue
Kaava-alue sijaitsee Mikkelin ruutukaavakeskustassa Hänninkentän reunalla
Vilhonkadulla. Torille matkaa on noin 200-300 metriä.
Kaavalle asetetut tavoitteet
FH Invest Oy omistaa suunnittelualueiden kiinteistöt 491-1-13-1018 ja 491-1-13-2018,
joiden nykyinen asemakaavallinen käyttötarkoitus on osoitettu asuin- ja
liiketoimintaan. Suomen Pankin tiloissa toimii yksityinen lääkäriasema, joka aloitti
toimintansa vuodenvaihteessa 2020. Maanomistajan tavoitteena on kehittää
kiinteistöjä asumista ja liiketoimintoja varten. Hakija on esittänyt, että kaavaa
muutettaisiin siten että tyhjälle asuintontille mahdollistetaan kerrostalorakentaminen.
Kaavan suunnittelussa huomioidaan keskusta-alueen ominaispiirteet ja suojellut
rakennukset. Rakennusten katutason kerroksiin mahdollistetaan liiketilojen
sijoittaminen. Suunnittelualue sijaitsee keskustassa palveluiden ja hyvien
liikenneyhteyksien äärellä. Asemakaavan muutoksessa on ratkaistavana toiminnallisia,
kaupunkikuvallisia ja rakennussuojelullisia kysymyksiä.
Rakennusoikeus noudattelee nykyistä keskustan kaavatehokkuutta. Tavoitteena on
mahdollistaa korkeatasoisen täydennysrakentaminen kaupunkikuvallisesti
merkittävän Suomen Pankin ympäristöön. Pysäköinti toteutetaan tontille
rakenteellisena kansiratkaisuna. Piha-alueet toteutetaan pysäköintikannen päälle.
Asemakaavan muutos mahdollistaa yhdyskuntarakenteen tiivistämisen Mikkelin
ruutukaavakeskustassa olevan infrastruktuurin, kattavien palveluiden ja hyvien
liikenneyhteyksien äärellä.
Asemakaavan muutos edellyttää maankäyttösopimuksen laadintaa.

Mikkeli
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
11.05.2020

11/2020

20 (111)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Hankkeen käynnistyminen ja kaavaprosessi
Asemakaavan muutos on tullut vireille 6.4.2017 Senaatti-kiinteistöjen aloitteesta.
Hakijan tavoitteena oli luopua nykyisistä kiinteistöistä. Kaavaprosessin aikana Senaatti-
kiinteistöt myi Suomen Pankin tontit alkuvuodesta 2019 ja kaavatyö asetettiin
uudelleen vireille ja päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin
osallisille. Kaava-aluetta päätettiin laajentaa vuoden 2020 aikana ja mukaan otettiin
Vilhonkadulla sijaitseva naapurikiinteistö 4018.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmista saatu palaute on kaavaselostuksen liitteenä 5.
Kaavaratkaisun sisältö
Pääkäyttömerkintä suunnittelualueelle on C keskustatoimintojen korttelialue.
Kokonaisrakennusoikeuden määrää on noin 3 910 k-m². Uudisrakentamisen
mittakaava ja laajuus noudattelee Kantakaupungin osayleiskaavan 2040 mukaista
tavoitetta keskustan tiivistämisen suhteen. Suurimmat sallitut kerrosluvut ovat neljä ja
puoli kerrosta (IV½), kaksi (II) ja yksi (I). Suomen Pankin rakennus ja Vilhonkadulla
sijaitseva Martti Välikankaan suunnittelema asuinrakennus suojellaan. Suojeltujen
rakennusten osalta kerroslukuja ei luonnollisesti kasvateta. Uutta rakennusoikeutta
muodostuu tyhjälle tontille 1018 yhteensä 1 140 k-m². Lisäksi Vilhonkadun varrella
olevalle suojelulle kiinteistölle 3018 osoitetaan 150 k-m² lisärakennusoikeus tontin
takaosaan. Suunnittelualueen tonteille osoitetaan kulkuyhteys ja ajorasite
Päiviönkadulta.
Pysäköintimitoitus noudattaa kantakaupungin osayleiskaavan 2040
pysäköintivaadetta.
Laaditut selvitykset
Suomen Pankin rakennuksesta on laadittu rakennushistoriallinen selvitys.
Ehdotus
Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy
alustavasti Mikkelin kaupungin 1. kaupunginosan (Savilahti) korttelin 13 osaa tontteja
1018, 2018, 3018 koskevan asemakaavan muutosluonnoksen sekä päivitetyn
osallistumis- ja arviointisuunnitelman, asettaa ne julkisesti nähtäville sekä pyytää
niistä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-
Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus, Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, Etelä-Savon Energia
Oy, Suur-Savon Sähkö Oy, teleoperaattorit, Museovirasto, Savonlinnan
maakuntamuseo, Mikkelin kaupungin museot, Mikkeli-Seura ry, Mikkelin vankila,
Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Infra-aluepalvelut sekä rakennusvalvonta- ja
jätehuoltopalvelut -yksiköiltä.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa
kaupunkiympäristölautakunnalle.
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Kaupunginhallitus, 11.05.2020, § 157
Valmistelija / lisätiedot:
Kalle Räinä
Kalle.Raina@mikkeli.fi
kaavoitusinsinööri
Liitteet

1 Liite Kh Suomen pankki asemakaavan muutos 11.5.2020
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Mikkelin kaupungin 1. kaupunginosan
(Savilahti) korttelin 13 osaa tontteja 1018, 2018, 3018 koskevan asemakaavan
muutosluonnoksen sekä päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman, asettaa ne
julkisesti nähtäville sekä pyytää niistä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-
Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-
Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon
pelastuslaitos, Etelä-Savon Energia Oy, Suur-Savon Sähkö Oy, teleoperaattorit,
Museovirasto, Savonlinnan maakuntamuseo, Mikkelin kaupungin museot, Mikkeli-
Seura ry, Mikkelin vankila, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Infra-aluepalvelut sekä
rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut -yksiköiltä.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kaupunkisuunnittelupalvelut/Kalle Räinä, Kirsi Avelin
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Kaupunkiympäristölautakunta, § 46,21.04.2020
Kaupunginhallitus, § 158, 11.05.2020
§ 158
Asemakaavan muutos 14. kaupunginosan (Lehmuskylä) kortteli 15, tontti 16 / Pihlajatie 12
MliDno-2020-490
Kaupunkiympäristölautakunta, 21.04.2020, § 46
Valmistelijat / lisätiedot:
Ilkka Tarkkanen
ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi
kaavoituspäällikkö
Liitteet

1 Liite Kyltk Pihlajatie 12 asemakaavan muutos 21.4.2020
Kaupunkisuunnittelupalvelut lähettää otsikossa mainitun 21. päivänä huhtikuuta 2020
päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan
käsiteltäväksi.
Kaava-alue käsittää Mikkelin kaupungin 14. kaupunginosan (Lehmuskylä) korttelin 15
tontin 16.
Lehmuskylä on perinteistä, ilmeeltään siistiä ja vehreää pientalovaltaista asuinaluetta.
Pihlajatien ja Jalavakadun varteen on noussut 3 – 4-kerroksisia lamellikerrostaloja sekä
muutamia rivitaloja. Tontilla 16 sijainnut kauppa on lopettanut toimintansa muutama
vuosi sitten. Kaavamuutos sijoittuu katujen kulmaukseen, kerrostalokorttelin ja
pientaloalueen rajakohtaan. Kolmessa viereisessä kerrostalossa on neljä kerrosta,
joista yksi on ns. maanpäällinen kellarikerros ja kolme asuinkerrosta.
Rakennusoikeutta yksittäiselle kerrostalotontille on osoitettu 1700 k-m2.
Kaavamuutosalueen etelä- ja länsipuolella sijaitsevat Lehmuskatu ja Poppelitie on
luokiteltu paikallisesti arvokkaiksi kulttuuriympäristöiksi. Ne ovat ilmeeltään
yhtenäistä pientaloaluetta jälleenrakennuskaudelta, mutta mukana on uudempaa
täydennysrakentamista.
Kaavamuutoksen tavoitteena on korvata toimintansa lopettanut asuin/liikerakennus
viisikerroksisella asuinkerrostalolla. Uudisrakennus täydentää Pihlajatien ja
Koivukadun varressa olevaa kerrostaloaluetta. Voimassa olevassa asemakaavassa on
rakennusoikeutta 600 k-m2 yksikerroksisena ja kaavamuutoksella tavoitellaan noin
1700 k-m2:n rakennusoikeutta. Tontille ajo tapahtuu Koivukadulta, jalankulku
Pihlajatieltä. Leikki- ja oleskelualueet on osoitettu tontin kaakkoisosaan, Leppäpolun
viereen.
Kaavamuutos on tullut vireille 18.2.2020 ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
on ollut nähtävillä 18.2–20.3.2020, siitä saatiin kaksi lausuntoa ja viisi mielipidettä.
Etelä-Savon pelastuslaitoksella ei ollut huomauttamista. Lehmuskylä-seuran
lausunnossa ja muissa mielipiteissä vastustettiin rakennuksen korkeaa kerroslukua ja
tuotiin esille rakentamisen haittavaikutuksia mm. liikenteen osalta ja todettiin, että
ehdotettu kuusikerroksinen kerrostalo ei sovellu ympäristönsä. Saadun palautteen
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perusteella kerrosluku on laskettu viiteen ja rakennusoikeus on sama kuin alueen
muilla kerrostaloilla. Tarkemmat vastineet ovat luettavissa asemakaavan selostuksen
liitteessä 5.
Tontti on yksityisessä omistuksessa. Kaavassa pysäköintipaikkanormi on 1 ap/90 k-
m2, joka edellyttää vähintään 19 autopaikkaa. Piha- ja leikkialueet on sijoitettu tontin
rauhalliseen kaakkoisnurkkaan. Kaavamuutoksessa käyttötarkoitusmerkintä vaihtuu
liikerakennusten (AL) käyttötarkoitusmerkinnästä, jolle saa enintään 25%
rakennettavasta kerrosalasta asuntoja, asuinkerrostalojen (AK) käyttötarkoitukseen.
Kaavamuutoksen seurauksena lamellitaloympäristö täydentyy pistetalolla, joka
kerrosta korkeampana muodostaa maltillisen maamerkin katujen risteyskohtaan.
Ehdotus
Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy
alustavasti 14. kaupunginosan (Lehmuskylä) kortteli 15, tonttia 16 koskevan
asemakaavan muutosehdotuksen (Pihlajatie 12), asettaa sen julkisesti nähtäville sekä
pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon
pelastuslaitos, asukasyhdistykset, Etelä-Savon Energia Oy, teleoperaattorit,
rakennusvalvonta sekä infra-aluepalvelut.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa
kaupunkiympäristölautakunnalle.

Kaupunginhallitus, 11.05.2020, § 158
Valmistelija / lisätiedot:
Ilkka Tarkkanen
ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi
kaavoituspäällikkö
Liitteet

1 Liite Kh Pihlajatie 12 asemakaavan muutos 11.5.2020
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti 14. kaupunginosan (Lehmuskylä) kortteli 15,
tonttia 16 koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (Pihlajatie 12), asettaa sen
julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta:
Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, asukasyhdistykset, Etelä-Savon Energia
Oy, teleoperaattorit, rakennusvalvonta sekä infra-aluepalvelut.
Päätös
Hyväksyttiin.

Mikkeli
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
11.05.2020
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Tiedoksi
Kaupunkisuunnittelupalvelut/Ilkka Tarkkanen, Kirsi Avelin
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Kaupunkiympäristölautakunta, § 47,21.04.2020
Kaupunginhallitus, § 159, 11.05.2020
§ 159
Rantaosayleiskaavan muutos Korpijärvi ym. / tila Lahtela 491-417-23-1
MliDno-2019-2282
Kaupunkiympäristölautakunta, 21.04.2020, § 47
Valmistelijat / lisätiedot:
Ilkka Tarkkanen
ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi
kaavoituspäällikkö
Liitteet

1 Liite Kyltk Hirvijärvi, Lahtela rantaosayleiskaavan muutos 21.4.2020
Kaupunkisuunnittelupalvelut lähettää otsikossa mainitun 21. päivänä huhtikuuta 2020
päivätyn osayleiskaavan muutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan
käsiteltäväksi.
Kaava-alue sijaitsee Mikkelin keskustasta noin 16 km luoteeseen Hirvijärven ranta-
alueella. Yleiskaavan muutos käsittää tilan Lahtela 491–417-23-1 alueen
kokonaisuudessaan ja se on tullut vireille 4.12.2019.
Lahtelan tilalla on talouskeskus rakennuksineen noin 150 metrin etäisyydellä
rannasta. Tilalla on lomarakennus tilan eteläosassa Parkkisenniemessä kaavan
mukaisella RA- rakennuspaikalla. Kaavan tavoitteena on siirtää hyvin alavaan
luhtarantaan merkitty Lahtelan tilan rantasaunan rakennusala noin 130 metriä
koilliseen rannaltaan kovapohjaiseen niemeen. Kaikki muut kaavamerkinnät tilalla
säilytetään ennallaan.
Kaavassa oleva saunan rakennuspaikka on ”Luonnon monimuotoisuuden kannalta
erityisen tärkeän alueen (luo)” eteläpuolella ja kaavamuutoksella se siirretään luo-
alueen pohjoispuolelle olevaan kovapohjaiseen niemeen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 4.12.2019-10.1.2020, siitä
saatiin kolme lausuntoa ja yksi mielipide. Etelä-Savon ELY-keskuksella ja Etelä-Savon
pelastuslaitoksella ei ollut huomauttamista. Etelä-Savon maakuntaliitto totesi, ettei
katso tarpeelliseksi antaa lausuntoa. Naapureilla ei ollut huomauttamista.
Ehdotus
Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy
alustavasti tilan 491–417-23-1 / Lahtela rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen,
asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta
tahoilta: Etelä-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon
pelastuslaitos ja rakennusvalvonta.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Pöytäkirja
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Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa
kaupunkiympäristölautakunnalle ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn
jälkeen.
Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko tämän pykälän käsittelyn jälkeen.
Sovittiin, että tauko kestää 5 minuuttia ja kokous jatkuu klo 18.36.

Kaupunginhallitus, 11.05.2020, § 159
Valmistelija / lisätiedot:
Ilkka Tarkkanen
ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi
kaavoituspäällikkö
Liitteet

1 Liite Kh Korpijärvi, Hirvijärvi Lahtela tilan rantaosayleiskaavan muutos 11.5.2020
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti tilan 491–417-23-1 / Lahtela
rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää
siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon liikenne-, elinkeino- ja
ympäristökeskus, Etelä-Savon pelastuslaitos ja rakennusvalvonta.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kaupunkisuunnittelupalvelut/Ilkka Tarkkanen, Kirsi Avelin

Mikkeli
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Pöytäkirja
11.05.2020
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Kaupunkiympäristölautakunta, § 52,21.04.2020
Kaupunginhallitus, § 160, 11.05.2020
§ 160
Mikkelin kaupungin omistamien METSO -kohteiden suojelu, osittaiskorvaus ja kiinteistön
myyminen luonnonsuojelutarkoituksiin
MliDno-2020-851
Kaupunkiympäristölautakunta, 21.04.2020, § 52
Valmistelijat / lisätiedot:
Annamari Huttunen
Annamari.Huttunen@mikkeli.fi
metsätalousinsinööri
Liitteet

1 Liite Kyltk Esitys Mikkelin kaupungin omistamien METSO-kohteiden suojelusta
2 Liite Kyltk Kartat YSA-esitys 6.3.2020
3 Liite Kyltk METSO-kohteet kartalla Mikkelin kaupunki 2019
4 Liite Kyltk Tilan Sulama ostotarjous
METSO on valtioneuvoston periaatepäätöksellä vuonna 2008 aloitettu Etelä-Suomen
metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma, jonka tavoitteena on pysäyttää
metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen sekä vakiinnuttaa luonnon
monimuotoisuuden suotuisa kehitys. Suojelu perustuu maanomistajien
vapaaehtoisuuteen ja suojelukeinoista riippuen siitä on mahdollisuus saada korvausta.
Mikkelin kaupungin metsäomaisuuden käyttö- ja hoitosuunnitelmaa varten metsissä
tehtiin maastoinventoinnit 2010 -2011 ja tämän aineiston pohjalta edelleen erillisenä
hankkeena 27 kohteen yksityiskohtaisempi selvitys, jossa metsäkuvioita arvioitiin
METSO -ohjelman luonnontieteellisten valintaperusteiden mukaisesti.
Hyväksytyssä metsäomaisuuden käyttö- ja hoitosuunnitelmassa 2014 -2021 on
esitetty, että kaupunki neuvottelee ELY -keskuksen kanssa valintakriteerit täyttävien
15 kohteen (n. 74 ha) suojelusta, suojeluehdoista ja korvauksista. Lisäksi
kaupunginhallitus on 4.2.2019 hyväksynyt esityksen Ylä-Säynätjärven ranta-alueen (66
ha) tarjoamisesta METSO -suojeluohjelmaan.
Neuvottelut METSO- kohteiden suojelusta on käynnistetty ELY -keskuksen kanssa
vuonna 2015 kaupungin aloitteesta. Neuvottelujen etenemistä on hidastanut ELY -
keskukselle tehtyjen suojeluesitysten runsaus, riittämättömät määrärahat ja
suojelupäätösten painottuminen yksityisten metsänomistajien kohteisiin.
Jatkoneuvottelussa 14.5.2019 ELY -keskus teki oman ehdotuksensa METSO -suojeluun
liitettävistä kaupungin tarjoamista alueista yhteensä 158 hehtaaria ja lokakuussa 2019
esityksensä maksettavista osittaiskorvauksista ja maanvaihdosta. Neuvottelussa
19.12.2019 tarkasteltiin vielä hinnoittelua, suojelumääräyksiä ja maanvaihtoa. Tältä
pohjalta ELY -keskus on tehnyt tarkistetun ehdotuksensa 6.3.2020.
Ehdotus
Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja
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Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki hyväksyy
Etelä-Savon ELY -keskuksen 6.3.2020 tekemän esityksen mukaisesti neljän yksityisen
luonnonsuojelualueen perustamisen omistamilleen kiinteistöille yhteensä 158
hehtaaria, käyttöoikeuden rajoitukset ja maksettavan osittaiskorvauksen 318 500
euroa sekä Sulama 491-473-5-7 kiinteistön (32 ha) myymisen
luonnonsuojelutarkoituksiin 130 000 euron kauppahinnalla.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään seuraavasti:
Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki hyväksyy
Etelä-Savon ELY -keskuksen 6.3.2020 tekemän esityksen mukaisesti neljän yksityisen
luonnonsuojelualueen perustamisen omistamilleen kiinteistöille yhteensä 128
hehtaaria, käyttöoikeuden rajoitukset ja maksettavan osittaiskorvauksen 318 500
euroa sekä Sulama 491-473-5-7 kiinteistön (30 ha) myymisen
luonnonsuojelutarkoituksiin 130 000 euron kauppahinnalla.
Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko esittelijän muutettu esitys hyväksyä yksimielisesti.
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 11.05.2020, § 160
Valmistelija / lisätiedot:
Annamari Huttunen
Annamari.Huttunen@mikkeli.fi
metsätalousinsinööri
Liitteet

1 Liite Kh Esitys Mikkelin kaupungin omistamien METSO-kohteiden suojelusta
2 Liite Kh Kartat YSA-esitys 6.3.2020
3 Liite Kh METSO-kohteet kartalla Mikkelin kaupunki 2019
4 Liite Kh Tilan Sulama ostotarjous
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy Etelä-Savon ELY -keskuksen 6.3.2020 tekemän esityksen
mukaisesti neljän yksityisen luonnonsuojelualueen perustamisen omistamilleen
kiinteistöille yhteensä 128 hehtaaria, käyttöoikeuden rajoitukset ja maksettavan
osittaiskorvauksen 318 500 euroa sekä Sulama 491-473-5-7 kiinteistön (30 ha)
myymisen luonnonsuojelutarkoituksiin 130 000 euron kauppahinnalla.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Etelä-Savon Ely-keskus, metsätalousinsinööri Annamari Huttunen
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§ 161
Talouden seuranta 3/2020
MliDno-2020-843
Valmistelija / lisätiedot:
Heikki Siira, Tiia Tamlander
heikki.siira@mikkeli.fi, tiia.tamlander@mikkeli.fi
talousjohtaja, taloussuunnittelupäällikkö
Liitteet

1 Liite Kh Seurantaraportti 1.1. - 31.3.2020, Mikkeli
2 Liite Kh Seurantaraportti 1.1. -31.3.2020, Hallinto- ja elinvoimapalvelut
Kaupunginvaltuustolle raportoidaan kaupungin kuluvan vuoden taloudellisten
tavoitteiden toteutumisesta talousarviokirjan 2020 mukaisesti vähintään kolme kertaa
vuodessa (KV 9.12.2019 § 145, talousarviokirjan kappale 2.4). Kaupunginhallitukselle
taloudesta raportoidaan tarvittaessa useammin.
Maaliskuun lopun toteuman perusteella tehtävässä seurannassa raportoidaan
henkilöstön määrän kehitys ja talouden toteutuminen sekä ne toiminnalliset
muutokset, jotka ovat jo tiedossa.
Heinäkuun lopun toteuman mukainen seurantaraportti on lähtökohtana seuraavan
vuoden talousarvion valmistelussa, ja siinä esitetään talouden ja henkilöstömäärän
kehityksen lisäksi ohjelmakorteissa määriteltyjen tavoitteiden toteutuminen ja
tunnusluvut sekä tytäryhtiöille talousarviossa asetettujen tavoitteiden seuranta.
Lokakuun seurantaraportoinnissa esitetään henkilöstön määrän kehitys ja talouden
seuranta, joiden lisäksi lauta- ja johtokuntien tulee hakea mahdolliset
lisämäärärahansa viimeistään lokakuun seurantaraportoinnin yhteydessä.
Mikkelin kaupungin talousarvion toteutumisennuste on esitetty osana liitteenä olevaa
talouden seurantaraporttia. Kaupungin talouden arvioidaan tämänhetkisten tietojen
perusteella päätyvän noin 24,5 miljoonan euron alijäämään. Kolme miljoonaa
alijäämäiseksi laaditun talousarvion ylittyminen johtuu ennen kaikkea koronakriisistä,
jolla on erittäin suuri vaikutus kuntatalouteen paitsi sote-menojen, myös
toiminnallisten vaikutusten ja erilaisten tulonmenetysten kautta.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi talouden
seurantaraportin 31.3.2020 tilanteesta.
Lisäksi kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi hallinto- ja elinvoimapalveluiden talouden
seurantaraportin.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Merkitään, että varajäsen Nina Jussi-Pekka poistui kokouksesta tämän pykälän
käsittelyn jälkeen ja varsinainen jäsen Minna Pöntinen saapui kokoukseen.
Merkitään, että talousjohtaja Heikki Siira selosti asiaa kaupunginhallitukselle.
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Kaupunginhallitus, § 145,04.05.2020
Kaupunginhallitus, § 162, 11.05.2020
§ 162
Etelä-Savon Energia Oy ja ESE-Verkko Oy konsernilainat 2020
MliDno-2018-2307
Kaupunginhallitus, 04.05.2020, § 145
Valmistelijat / lisätiedot:
Heikki Siira, Susanna Turunen
heikki.siira@mikkeli.fi, susanna.turunen@mikkeli.fi
talousjohtaja, controller
Kaupunginvaltuusto on 17.6.2019 § 78 hyväksynyt Mikkelin kaupungin
konsernirahoitus- ja takausperiaatteet. Konserniyhtiöiden rahoituksen tavoitteena on
konsernin kokonaistaloudellisesti edullisempi rahoitus. Konsernirahoituksen
periaatteiden mukaisesti kaupunki varautuu talousarviossa konsernilainojen
myöntämiseen. Kaupunginvaltuuston 9.12.2019 § 145 hyväksymässä vuoden 2020
talousarvioissa kaupunginhallitukselle annetaan oikeus myöntää antolainoja
konsernille ja liikelaitoksille yhteensä 20 miljoona euroa vuonna 2020.
Mikkelin kaupunki on saanut 16.4.2020 lainatarjouspyynnöt Etelä-Savon Energia Oy:ltä
ja sen konserniyhtiö ESE-Verkko Oy:ltä. Etelä-Savon Energia Oy pyytää toimittamaan
lainatarjoukset 7.5.2020 mennessä. Lainatarjouspyynnöt ovat oheismateriaalina.
Etelä-Savon Energia Oy on 16.4.2020 pyytänyt Mikkelin kaupungilta lainatarjousta
vuoden 2020 investointiensa rahoittamiseksi. Investoinnit koostuvat
kaukolämpöverkon uudisrakentamisesta ja sen saneerauskohteista sekä
voimalaitoksen perusparannusinvestoinneista. Lisäksi Etelä-Savon Energia Oy tulee
rakentamaan uuden kaukolämmön huippu- ja varavoimakeskuksen sekä kaksi
biokaasun tankkausasemaa. Lainalla varaudutaan rahoittamaan myös sijoituksia
osakkuusyhtiöihin.
Etelä- Savon Energia Oy pyytää lainatarjousta seuraavin ehdoin:
Lainamäärä: 12 000 000 euroa
Laina-aika: 10 vuotta
Lainan korko:
a) euribor 6 kk
b) kiinteä korko
Lyhennys:
a) tasalyhenteinen
b) kertalyhenteinen (bullet)
Konsernirahoituksen periaatteiden mukaan lainan myöntämisen edellytyksinä on, että
konserniyhtiön lainat ovat Apollo-järjestelmässä, kaupungilla on käytössä yhtiön
viimeisin tilinpäätös sekä konserniyhtiö asettaa vakuudet lainalle.
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Etelä-Savon Energia Oy täyttää edellä mainitut lainan saannin edellytykset. Yhtiön
lainat ovat viety Apollo-järjestelmään ja yhtiö asettaa lainan vakuudeksi Pursialan
voimalaitoskiinteistön panttikirjoja tarvittavilta osin.
Rahoitusmarkkinanäkökulmasta kaupunki päättää esittää 12 000 000 euron lainan
myöntämistä Etelä-Savon Energia Oy:lle seuraavilla vaihtoehdoilla:
1. Vaihtuvakorkoinen laina, tasalyhenteinen 10 vuotta (a+a)
Lainan viitekorko: Euribor 6kk
Marginaali: 0,75 %
Laina-aika: 10 vuotta
Koron maksu: puolivuosittain
Lyhennys: puolivuosittain
2. Vaihtuvakorkoinen laina, kertalyhenteinen 10 vuotta (a+b)
Lainan viitekorko: Euribor 6kk
Marginaali: 0,80 %
Laina-aika: 10 vuotta
Koron maksu: puolivuosittain
Takaisinmaksu: Yhtenä eränä laina-ajan päätyttyä
3. Kiinteäkorkoinen laina, tasalyhenteinen 10 vuotta (b+a)
Lainan korko: 1,1 % p.a
Laina-aika: 10 vuotta
Koron maksu: puolivuosittain
Takaisinmaksu: Yhtenä eränä laina-ajan päätyttyä
4. Kiinteäkorkoinen laina, kertalyhenteinen 10 vuotta (b+b)
Lainan korko: 1,2 % p.a
Laina-aika: 10 vuotta
Koron maksu: puolivuosittain
Takaisinmaksu: Yhtenä eränä laina-ajan päätyttyä
Etelä-Savon Energia Oy:n konserniin kuuluvat ESE-Verkko Oy on myös pyytänyt
Mikkelin kaupungilta 16.4.2020 lainatarjousta vuoden 2020 investointiensa
rahoittamiseksi. Kokonaisarvoiltaan noin 3,2 milj. euron investoinnit koostuvat
pääosin sähköverkon rakentamisesta, uuden asiakastietojärjestelmän hankinnasta
sekä sähköenergiamittareiden vaihtotyöstä.
Etelä- Savon Energia Oy pyytää lainatarjousta seuraavin ehdoin:
Lainamäärä: 3 000 000 euroa
Laina-aika: 7 vuotta
Lainan korko:
a) euribor 6 kk
b) kinnteä korko
Lyhennys: tasalyhenteinen
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ESE-Verkko Oy täyttää konsernilainan myöntämisen edellytykset. Yhtiön lainat ovat
tallennettu Apollo-järjestelmään ja kaupungilla on käytössään yhtiön viimeisin
tilinpäätös. Lainan vakuudeksi ESE-Verkko Oy asettaa yrityskiinnitykset.
Rahoitusmarkkinanäkökulmasta kaupunki päättää esittää 3 000 000 euron lainan
myöntämistä ESE-Verkko Oy:lle seuraavilla vaihtoehdoilla:

1. Vaihtuvakorkoinen laina, tasalyhenteinen
Lainan viitekorko: Euribor 6kk
Marginaali: 0,60 %
Laina-aika: 7 vuotta
Koron maksu: puolivuosittain
Lyhennys: puolivuosittain
2. Kiinteäkorkoinen laina, tasalyhenteinen
Lainan korko: 1,0 % p.a
Laina-aika: 7 vuotta
Koron maksu: puolivuosittain
Takaisinmaksu: Yhtenä eränä laina-ajan päätyttyä
Rahoituksen hintaa arvioidessa on tarkasteltu yhtiöiden taloudellista tilannetta, lainan
saamista vapailta markkinoilta ilman kaupungin takausta sekä vapailta markkinoilta
saadun lainan hinnoittelua kaupungin takauksella tai yhtiön omilla vakuuksilla. Lisäksi
on tarkasteltu kaupungin oman varainhankinnan tilannetta markkinoilla.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa Etelä-Savon Energia Oy:lle ja ESE-Verkko Oy:lle
konsernilainatarjouksen edellä esitetyillä ehdoilla. Etelä-Savon Energia Oy:n hallitus
käsittelee lainatarjoukset kokouksessaan 12.5.2020. Mikäli yhtiö hyväksyy
lainatarjoukset, kaupunginhallitus päättää myöntää konsernilainan Etelä-Savon
Energia Oy:lle ja ESE-Verkko Oy:lle tarjouksessa esitetyin ehdoin.
Kaupunginhallitus oikeuttaa talouspalvelut valmistelemaan mahdolliset
konsernilainaan liittyvät sopimukset yhtiöiden kanssa.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.
Merkitään, että Pekka Pöyry saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Kaupunginhallitus, 11.05.2020, § 162
Valmistelija / lisätiedot:
Heikki Siira, Susanna Turunen
heikki.siira@mikkeli.fi, susanna.turunen@mikkeli.fi
talousjohtaja, controller
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Kaupunginvaltuusto on 17.6.2019 § 78 hyväksynyt Mikkelin kaupungin
konsernirahoitus- ja takausperiaatteet. Konserniyhtiöiden rahoituksen tavoitteena on
konsernin kokonaistaloudellisesti edullisempi rahoitus. Konsernirahoituksen
periaatteiden mukaisesti kaupunki varautuu talousarviossa konsernilainojen
myöntämiseen. Kaupunginvaltuuston 9.12.2019 § 145 hyväksymässä vuoden 2020
talousarvioissa kaupunginhallitukselle annetaan oikeus myöntää antolainoja
konsernille ja liikelaitoksille yhteensä 20 miljoona euroa vuonna 2020.
Mikkelin kaupunki on saanut 16.4.2020 lainatarjouspyynnöt Etelä-Savon Energia Oy:ltä
ja sen konserniyhtiö ESE-Verkko Oy:ltä. Etelä-Savon Energia Oy pyytää toimittamaan
lainatarjoukset 7.5.2020 mennessä. Lainatarjouspyynnöt ovat oheismateriaalina.
Etelä-Savon Energia Oy on 16.4.2020 pyytänyt Mikkelin kaupungilta lainatarjousta
vuoden 2020 investointiensa rahoittamiseksi. Investoinnit koostuvat
kaukolämpöverkon uudisrakentamisesta ja sen saneerauskohteista sekä
voimalaitoksen perusparannusinvestoinneista. Lisäksi Etelä-Savon Energia Oy tulee
rakentamaan uuden kaukolämmön huippu- ja varavoimakeskuksen sekä kaksi
biokaasun tankkausasemaa. Lainalla varaudutaan rahoittamaan myös sijoituksia
osakkuusyhtiöihin.
Etelä- Savon Energia Oy pyytää lainatarjousta seuraavin ehdoin:
Lainamäärä: 12 000 000 euroa
Laina-aika: 10 vuotta
Lainan korko:
a) euribor 6 kk
b) kiinteä korko
Lyhennys:
a) tasalyhenteinen
b) kertalyhenteinen (bullet)
Konsernirahoituksen periaatteiden mukaan lainan myöntämisen edellytyksinä on, että
konserniyhtiön lainat ovat Apollo-järjestelmässä, kaupungilla on käytössä yhtiön
viimeisin tilinpäätös sekä konserniyhtiö asettaa vakuudet lainalle.
Etelä-Savon Energia Oy täyttää edellä mainitut lainan saannin edellytykset. Yhtiön
lainat ovat viety Apollo-järjestelmään ja yhtiö asettaa lainan vakuudeksi Pursialan
voimalaitoskiinteistön panttikirjoja tarvittavilta osin.
Rahoitusmarkkinanäkökulmasta kaupunki päättää esittää 12 000 000 euron lainan
myöntämistä Etelä-Savon Energia Oy:lle seuraavilla vaihtoehdoilla:
1. Vaihtuvakorkoinen laina, tasalyhenteinen 10 vuotta (a+a)
Lainan viitekorko: Euribor 6kk
Marginaali: 0,75 %
Laina-aika: 10 vuotta
Koron maksu: puolivuosittain
Lyhennys: puolivuosittain
2. Vaihtuvakorkoinen laina, kertalyhenteinen 10 vuotta (a+b)
Lainan viitekorko: Euribor 6kk
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Marginaali: 0,80 %
Laina-aika: 10 vuotta
Koron maksu: puolivuosittain
Takaisinmaksu: Yhtenä eränä laina-ajan päätyttyä
3. Kiinteäkorkoinen laina, tasalyhenteinen 10 vuotta (b+a)
Lainan korko: 1,1 % p.a
Laina-aika: 10 vuotta
Koron maksu: puolivuosittain
Lyhennys: puolivuosittain
4. Kiinteäkorkoinen laina, kertalyhenteinen 10 vuotta (b+b)
Lainan korko: 1,2 % p.a
Laina-aika: 10 vuotta
Koron maksu: puolivuosittain
Takaisinmaksu: Yhtenä eränä laina-ajan päätyttyä
Etelä-Savon Energia Oy:n konserniin kuuluvat ESE-Verkko Oy on myös pyytänyt
Mikkelin kaupungilta 16.4.2020 lainatarjousta vuoden 2020 investointiensa
rahoittamiseksi. Kokonaisarvoiltaan noin 3,2 milj. euron investoinnit koostuvat
pääosin sähköverkon rakentamisesta, uuden asiakastietojärjestelmän hankinnasta
sekä sähköenergiamittareiden vaihtotyöstä.
Etelä- Savon Energia Oy pyytää lainatarjousta seuraavin ehdoin:
Lainamäärä: 3 000 000 euroa
Laina-aika: 7 vuotta
Lainan korko:
a) euribor 6 kk
b) kiinteä korko
Lyhennys: tasalyhenteinen
ESE-Verkko Oy täyttää konsernilainan myöntämisen edellytykset. Yhtiön lainat ovat
tallennettu Apollo-järjestelmään ja kaupungilla on käytössään yhtiön viimeisin
tilinpäätös. Lainan vakuudeksi ESE-Verkko Oy asettaa yrityskiinnitykset.
Rahoitusmarkkinanäkökulmasta kaupunki päättää esittää 3 000 000 euron lainan
myöntämistä ESE-Verkko Oy:lle seuraavilla vaihtoehdoilla:

1. Vaihtuvakorkoinen laina, tasalyhenteinen
Lainan viitekorko: Euribor 6kk
Marginaali: 0,60 %
Laina-aika: 7 vuotta
Koron maksu: puolivuosittain
Lyhennys: puolivuosittain
2. Kiinteäkorkoinen laina, tasalyhenteinen
Lainan korko: 1,0 % p.a
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Laina-aika: 7 vuotta
Koron maksu: puolivuosittain
Lyhennys: puolivuosittain
Rahoituksen hintaa arvioidessa on tarkasteltu yhtiöiden taloudellista tilannetta, lainan
saamista vapailta markkinoilta ilman kaupungin takausta sekä vapailta markkinoilta
saadun lainan hinnoittelua kaupungin takauksella tai yhtiön omilla vakuuksilla. Lisäksi
on tarkasteltu kaupungin oman varainhankinnan tilannetta markkinoilla.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa Etelä-Savon Energia Oy:lle ja ESE-Verkko Oy:lle
konsernilainatarjouksen edellä esitetyillä ehdoilla. Etelä-Savon Energia Oy:n hallitus
käsittelee lainatarjoukset kokouksessaan 12.5.2020. Mikäli yhtiö hyväksyy
lainatarjoukset, kaupunginhallitus päättää myöntää konsernilainan Etelä-Savon
Energia Oy:lle ja ESE-Verkko Oy:lle tarjouksessa esitetyin ehdoin.
Kaupunginhallitus oikeuttaa talouspalvelut valmistelemaan mahdolliset
konsernilainaan liittyvät sopimukset yhtiöiden kanssa.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kaupunginhallitus, § 180,15.04.2019
Kaupunginvaltuusto, § 51,20.05.2019
Kaupunginhallitus, § 163, 11.05.2020
§ 163
Suomenniemen alueen valokuituverkkohanke
MliDno-2017-1578
Kaupunginhallitus, 15.04.2019, § 180
Valmistelijat / lisätiedot:
Timo Rissanen
Saimaan Kuitu Oy:n kirje 13.3.2019:
"Mikkelin kaupunki
Kaupunginjohtaja Timo Halonen
Suomenniemen valokuituverkon vaihe 1
Saimaan Kuitu Oy on Taipalsaaren, Savitaipaleen ja Lemin kuntien omistama valokuitu-
verkkoyhtiö. Yhtiö on rakentanut valokuituverkkoa Taipalsaaren ja Savitaipaleen
kuntien alueella vuodesta 2015 ja Lemillä vuoden 2017 syksystä lähtien. Saimaan
Kuidun omistaja-kunnat ovat sijoittaneet valokuituverkon rakentamiseen ja Saimaan
Kuidun käyttökuluihin 7,15 miljoonaan euroa. EU:n maaseuturahastolta on saatu
tukea 1,4 miljoonaa euroa ja Viestintävirasto on myöntänyt laajakaistalain mukaista
tukea 3,75 miljoonaan euroa. Saimaan Kuidun valokuituverkon verkkokuva on
liitteessä 1.
Viestintäviraston laajakaistalain päätöksessä Saimaan Kuitu on saanut rahoituksen
rakentaa valokaapelireitti Savitaipaleelta Mikkelin kaupungin Suomenniemen alueen
kautta Savitai-paleen Huttusenniemelle. Vuoden 2018 aikana valokaapelireitti on jo
rakennettu Partakoskentietä pitkin Savitaipaleen ja Mikkelin rajalle asti. Tästä reitistä
on jo aiheutunut tukikelvot-tomia lisäkustannuksia Saimaan Kuidulle noin 25.000
euron edestä. Saimaan Kuitu on tehnyt tämän investoinnin pyyteettömästi
auttaakseen Suomenniemen alueen valokuituyhteyksiä.
Saimaan Kuitu toteuttaa Huttusenniemen reitin rakentamisen loppusyksyllä 2019.
Saimaan Kuitu vastaan tämän 11 kilometrin pituisen valokaapeliojan noin 120 000
euron kustannuksista Mikkelin kaupungin alueella.
Jotta Suomenniemelle saadaan alueen asukkaita ja yrityksiä palveleva valokuituverkko
rakennettua, niin olisi erittäin järkevää yhdistää Suomenniemen valokuituverkon
vaiheen 1 rakentaminen Saimaan Kuidun Huttusenniemen valokaapelireitin
rakentamiseen. Saimaan Kuitu Oy:n on halukas rakentamaan osittain hankealueen
syksyllä 2019 Huttusenniemen reitin yhteydessä ja pääosin valokuituverkon vuoden
2020 aikana, jos hankkeella on tarvittava Etelä-Savon ELY-keskuksen ja Mikkelin
kaupungin tukirahoitus.
Saimaan Kuitu satsaa hyvin paljon Huttusenniemen valokaapelireittiin. Saimaan
Kuidulla ja sen omistajakunnilla ei ole mahdollisuutta vastata kokonaan Mikkelin
kaupungin alueen Suomenniemen valokuituverkon rakentamisen kustannuksista,
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vaan vastuu kuuluu myös Mikkelin kaupungille. Saimaan Kuitu vetoaa Mikkelin
kaupunkiin, jotta se kantaa oman vastuunsa suomenniemeläisten perusoikeuksiin
kuuluvien hyvien tietoliikenneyhteyksien kehittämisessä. Suomenniemen
valokuituverkon vaihe 1 verkkokuva liitteessä 1.
Suomenniemen valokuituverkon vaihe 1 Mikkelin kaupungin tukikelpoisten
kustannusten tuki on 10 % eli 49 042 € + tukikelvottomien kustannusten tuki 79
042 €, yhteensä tuki on 128 084 euroa
Suomenniemen valokuituverkon vaihe 1 rakentamisen kokonaiskustannukset ovat
seuraavat:
Suomenniemen valokuituverkon vaihe 1
tukikelpoiset kustannukset yhteensä
ELY-keskus tuki maaseuturahastosta hankkeen
tukikelpoisiin kustannuksiin

490
418€
60 %

294
251 €

Mikkelin kaupungin osuus hankkeen tukikelpoisista
kustannuksista

10 %

49
042 €

Hankkeen toteuttajan omarahoitusosuus tukikelpoisista
kustannuksista

30 %

147
125 €

Mikkelin kaupungin osuus hankkeen tukikelvottomista
kustannuksista

79
042 €

Saimaan Kuitu on hakenut Etelä-Savon ELY-keskukselta tukea hankkeelle. ELY-keskus
on suhtautunut myönteisesti Suomenniemen valokuituverkon vaiheen 1
rahoittamiseen 60 % tuella tukikelpoisista kustannuksista.
Myös Kauriansalmen Kylät ry tukee Saimaan Kuitu Oy:n hanketta rakentaa
Suomenniemen valokuituverkon vaihe 1 mm. varmistamalla ja keräämällä
asiakasliittymäsopimukset ennakkoilmoittautuneilta. Ennakkoilmoittautumisia on
yhteensä 36 kpl.
Saimaan Kuitu Oy käsitteli hallituksen kokouksessaan 13.3.2018 Suomenniemen
valokuitu-verkon vaihe 1 hanketta. Hallitus totesi päätöksessään, että Suomenniemen
alue on harvaan asuttu ja asiakaspotentiaali on hyvin haastava täyttämään
hankkeeseen liittyvät kokonais-kustannukset. Tukikelvottomat kustannukset
muodostavat myös merkittävän riskin.
Jotta Saimaan Kuitu pystyy osallistumaan valokuituverkon toteuttamiseen
Suomenniemellä, niin tarvitaan Mikkelin kaupungilta 49 042 euron tukirahoitus
tukikelpoisista kustannuksista sekä lisäksi tarvitaan 79 042 euron lisätuki Mikkelin
kaupungilta tukikelvottomiin kustannuksiin. Yhteensä Mikkelin kaupungilta tarvittava
tukirahoitus on 128 084 euroa. Näillä Mikkelin kaupungin tukirahoilla, Etelä-Savon ELY-
keskuksen tukirahoituksella ja Saimaan Kuidun omalla panoksella tukikelvollisen
kustannusten omarahoitusosuuteen on Saimaan Kuitu valmis kantamaan
rakentamisen riskin ja rakentamaan Suomenniemen valokuituverkon ensimmäisen
vaiheen.
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Vastaavasti myös Saimaan Kuidun omistajakunta Savitaipale on tukenut Saimaan
Kuidun hankkeessa harvaan asutun alueen tukikelvottomia kustannuksia yli 480 000
eurolla.
Suomenniemen valokuituverkon vaihe 1 internetpalvelut ja jatkorakentamisen
huomioiminen
Saimaan Kuitu tarjoaa Suomenniemen valokuituverkon vaihe 1 hankkeen liittyjille
samat internetpalvelut kuin Saimaan Kuidun muillekin asiakkaille. Valokuituliittymän
hinta on suomenniemeläisille 2000 euroa ja lisäksi peritään asennusmaksu 248 euroa
liittymän käyttöönoton jälkeen. Esimerkiksi 100/100 Mbit/s internetpalvelumaksu on
29,90 €/kk.
Myös 300/300 Mbit/s ja 1000/1000 Mbit/s internetpalvelut ovat saatavissa.
Saimaan Kuitu ottaa huomioon Suomenniemen valokuituverkon vaihe 1 hankkeessa
myös Suomenniemen valokuituverkon jatkorakentamisen. Jos Suomenniemen
valokuituverkon vaihe 1 hankkeen toteutuneet kustannukset ovat pienemmät kuin
kustannusarvio, niin säästyneet rahat käytetään Suomenniemen vaihe 1 hankealueen
laajennukseen.
Saimaan Kuitu toivoo Mikkelin kaupungilta myönteistä tukipäätöstä, jotta
suomenniemeläisille voidaan tarjota nopeat ja toimintavarmat
valokuituyhteydet.
Yhteistyöterveisin ja Saimaan Kuidun hallituksen puolesta!
Saimaan Kuitu Oy
Tuomo Puhakainen
Toimitusjohtaja"
Mikkelin kaupungin tuki aiemmissa kyläverkkohankkeissa:
-Mikkelin kyläverkot -hankkeeseen 241 781 € eli 20 % tukikelpoisista kustannuksista.
Mikkelin kaupungin ja ELY-keskuksen tuki on yht. 70 %. Hankealueena ovat Otava,
Haukivuori, Anttola, Ristiina ja Suomenniemi. Valokuituverkko tulee 5 vuoden ajaksi
Mikkelin kaupungin omistukseen. Hanke päättyy tänä vuonna.
Kuvaala - Särkimäki -kyläverkkohankkeeseen Mikkelin kaupunki osallistui 9 500 €, eli
10 % hankkeen kustannuksista. Mikkelin kaupungin ja ELY-keskuksen tuki on yht. 50
%. Verkko tuli MPY Palvelut Oy:n omistukseen.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että Mikkelin kaupunki myöntää Suomenniemen
valokuituverkon vaihe 1:n rakentamiseen tukea enintään 10 %, eli 49 042 €, hankkeen
tukikelpoisista kustannuksista. Tuki maksetaan hankkeen päätyttyä laskutositteita ja
loppuyhteenvetoa vastaan. Avustuksen maksaminen edellyttää, että valtuusto
myöntää tarvittavan lisämäärärahan.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että tukikelvottomiin kustannuksiin Mikkelin
kaupunki ei osallistu.

Mikkeli
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
11.05.2020

11/2020

40 (111)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Suomenniemen valokuituverkon
vaihe 1:n rakentamiseen myönnetään lisämääräraha avustusta varten 49 042 euroa
Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen kustannuspaikalle 5201 Strategiset
projektit ja projektille Suomenniemen alueen valokuituverkko.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 20.05.2019, § 51
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Suomenniemen valokuituverkon
vaihe 1:n rakentamiseen myönnetään lisämääräraha avustusta varten 49 042 euroa
Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen kustannuspaikalle 5201 Strategiset
projektit ja projektille Suomenniemen alueen valokuituverkko.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 11.05.2020, § 163
Valmistelija / lisätiedot:
Timo Rissanen
Timo.Rissanen@mikkeli.fi
projektijohtaja
Saimaan Kuitu Oy:n kirje 20.4.2020:
"Suomenniemen valokuituverkon vaihe 1
Saimaan Kuitu Oy on lähettänyt helmikuussa 2019 oheisen liitteen 1 mukaisen
tukipyynnön Mikkelin kaupungille Suomenniemen vaihe 1 hankkeesta.
Mikkelin kaupunki on päättänyt, että ”Suomenniemen valokuituverkon vaihe 1:n
rakentamiseen myönnetään lisämääräraha avustusta varten 49 042 euroa Asumisen
ja toimintaympäristön palvelualueen kustannuspaikalle 5201 Strategiset projektit ja
projektille Suomenniemen alueen valokuituverkko.” Liite 2 ja 3.
Projektijohtaja Timo Rissanen pyysi uudistamaan hakemuksen Mikkelin kaupungille,
koska 49 042 euron määräraha ei ollut kohdistettu vuodelle 2020.
Saimaan Kuitu on rakentanut Suomenniemen vaihe 1 valokuituverkkoa vuoden 2019
syksystä alkaen ja vaihe 1 rakentaminen päättyy kesän 2020 aikana. Rakentaminen ja
asiakasliittyjämäärät ovat edenneet tavoitteen mukaisesti. Suomenniemi vaihe 1
valokuituverkko on valmiina kesä-heinäkuussa 2020.
Saimaan Kuitu tekee hankkeen päätyttyä Mikkelin kaupungille loppuyhteenvedon
tukirahan maksamista varten. Liitteenä toimitetaan samat laskutositteet kuin Etelä-
Savon ELY-keskukselle.
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Yhteistyöterveisin ja Saimaan Kuidun puolesta!
Saimaan Kuitu Oy
Tuomo Puhakainen"
Suomenniemen valokuituverkko ei edennyt viime vuoden puolella siihen
valmiusasteeseen, että Saimaan Kuitu Oy olisi voinut laskuttaa kaupungin sille
myöntämän tukierän. Kaupunginvaltuuston myöntämä määräraha jäi sen vuoksi
käyttämättä viime vuonna. Vuoden 2020 talousarviossa ei ole varattu määrärahaan
ko. tarkoitukseen.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että Mikkelin kaupunki myöntää Suomenniemen
valokuituverkon vaihe 1:n rakentamiseen tukea enintään 10 %, eli 49 042 €, hankkeen
tukikelpoisista kustannuksista. Tuki maksetaan hankkeen päätyttyä laskutositteita ja
loppuyhteenvetoa vastaan. Avustuksen maksaminen edellyttää, että valtuusto
myöntää tarvittavan lisämäärärahan.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että tukikelvottomiin kustannuksiin Mikkelin
kaupunki ei osallistu.
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Suomenniemen valokuituverkon
vaihe 1:n rakentamiseen myönnetään lisämääräraha avustusta varten 49 042 euroa
Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen kustannuspaikalle 5201 Strategiset
projektit ja projektille Suomenniemen alueen valokuituverkko.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Saimaan Kuitu Oy, talouspalvelut, asumisen ja toimintaympäristön palvelualue
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Kaupunkiympäristölautakunta, § 54,21.04.2020
Kaupunginhallitus, § 164, 11.05.2020
§ 164
Eteläisen aluekoulun korvaavan piha-alueen ja kaukalon uudistamiseen, urakkatarjouksen
hyväksyminen, aloituslupa ja lisämäärärahan esittäminen
MliDno-2020-860
Kaupunkiympäristölautakunta, 21.04.2020, § 54
Valmistelijat / lisätiedot:
Jarkko Hyttinen
jarkko.hyttinen@mikkeli.fi
kiinteistöjohtaja
Liitteet

1 Liite Kyltk Tarjouksien vertailutaulukko
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt investointiohjelman (9.12.2019), jossa Eteläisen
aluekoulun korvaavan piha-alueen ja kaukalon uudistamiseen on varattu 300 000
euroa.
Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue yhdessä liikuntatoimen kanssa on
pyytänyt tarjousta avointa hankintamenettelyä käyttäen tarjouspyyntöllä Urpolan
tekojääradan rakentamisesta.
Tarjouspyynnön mukaan kaukalon rakentamisen saa aloittaa aikaisintaan 11.5.2020 ja
töiden tulee valmistua 30.9.2020 mennessä. Arvioitu urakan työaika on noin 2 kk.
Korvaava kaukalo on tarkoitus rakentaa nykyisen kaukalon kohdalle hyödyntäen
kaukalon olemassa olevia rakennekerroksia ja kuivatusjärjestelmää. Hanke sisältää
valettavan betonilaattan asennetun jäädytysputkiston, jossa kiertävä kylmäaine
jäähdytetään erilliseeen kylmälaitekonttiin sijoitetun kylmalaitteiston avulla. Nykyinen
kaukalon valaistus jää paikoilleen.
Hankinta ylittää kansallisen kynnysarvon, mutta ei EU-kynnysarvoa. Hankintailmoitus
julkaistiin HILMA-ilmoituskanavassa ja tarjouspalvelussa 15.4.2020.
Tarjouspyynnön mukaan valintaperusteena on halvin hinta. Laatutekijät on asetettu
vähimmäisvaatimuksena sekä tarjoavan yrityksen, että käytettävän työnjohdon osalta.
Määräaikaan 15.4.2020 klo 12:00 mennessä urakkatarjouksen antoivat seuraavat
toimijat:
Oy Yleiskylmä-Findri Ltd ja Unisport Infra Oy.
Eteläisen aluekoulun korvaavan kaukalon uudistamiselle on varattu
investointiohjelmassa 300 000 euroa vuodelle 2020, Eteläinen aluekoulu, korvaava
piha-alueen ja kaukalon uudistaminen.
Hankkeelle on haettu valtion liikuntapaikka-avustusta 84 000 euroa. Päätös
avustuksesta saadaan toukokuun puolivälissä.
Tarjousten jälkeen päivitetty kustannusarvio on 380 000 euroa.
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halvin tarjous

345 000 €

rakennuttaminen, valvonta ja luvat

17 750 €

lisätyövaraus 5 %

17 250 €

yhteensä

380 000 €

Ehdotus
Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy Eteläisen aluekoulun kaukalon uudistamisen
edullisimman urakkatarjouksen Unisport Infra Oy, 345 000,00 euroa (alv 0 %).
Kaupunkiympäristölautakunta myöntää hankkeelle ehdollisen aloitusluvan ja
oikeuttaa tilapalvelut solmimaan urakkasopimuksen edellä hyväksytyn urakoitsijan
kanssa normaalein sopimusehdoin. Aloitusluvan ehtona on, että kaupunginvaltuusto
myöntää hankkeelle 80 000 euron lisämäärärahan.
Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle 80 000 euron lisämäärärahan myöntämistä. Lisämääräraha
katetaan investointinohjelman sisällä tehtävällä määrärahasiirrolla (Eteläisen
aluekoulun rakentaminen).
Tarjouksen hyväksymisestä tehty päätös ei vielä muodosta sopimusta, vaan sopimus
syntyy vasta sopimisasiakirjan allekirjoituksilla.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta päätetään tarkastaa kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Kaupunginhallitus, 11.05.2020, § 164
Valmistelija / lisätiedot:
Jarkko Hyttinen
jarkko.hyttinen@mikkeli.fi
kiinteistöjohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy Eteläisen aluekoulun kaukalon uudistamishankkeelle
ehdollisen aloitusluvan. Aloitusluvan ehtona on, että kaupunginvaltuusto myöntää
hankkeelle 80 000 euron lisämäärärahan. Kyseinen määrärahasiirto tehdään
projektilta 10630 Eteläinen aluekoulu.
Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Eteläisen
aluekoulun kaukalon uudistamishankkeelle 80 000 euron lisämäärärahan.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.
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Päätös
Hyväksyttiin.
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Kaupunkiympäristölautakunta, § 53,21.04.2020
Kaupunginhallitus, § 165, 11.05.2020
§ 165
Lisämäärärahaesitys, kaupungintalon kirjavaraston muutostyö
MliDno-2020-857
Kaupunkiympäristölautakunta, 21.04.2020, § 53
Valmistelijat / lisätiedot:
Jouni Riihelä
Jouni.Riihela@mikkeli.fi
tekninen johtaja
Kaupungintalon alakerrassa sijaitseva kirjavarasto muutetaan arkistokelpoiseksi
tilaksi. Tilapalveluiden arvio korjauksen kustannuksesta on 15 000 euroa ja
ilmanvaihtokoneen hankinta arkistotilaan noin 10 000 euroa. Muutostyön avulla
kaupungin hajalleen sijoitettuja arkistotiloja saadaan keskitettyä.
Ehdotus
Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy
kaupungintalon kirjavaraston korjaushankkeelle ehdollisen aloitusluvan. Aloitusluvan
ehtona on, että kaupunginvaltuusto myöntää hankkeelle 25 000 euron
lisämäärärahan. Kyseinen määrärahasiirto tehdään projektilta 10630 Eteläinen
aluekoulu.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään seuraavasti:
Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy
kaupungintalon kirjavaraston korjaushankkeelle ehdollisen aloitusluvan. Aloitusluvan
ehtona on, että kaupunginvaltuusto myöntää hankkeelle 40 000 euron
lisämäärärahan. Kyseinen määrärahasiirto tehdään projektilta 10630 Eteläinen
aluekoulu.
Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko esittelijän muutettu esitys hyväksyä yksimielisesti.
Hyväksyttiin.
Merkittiin, että korjattiin kuvauksessa ollut lause "Tilapalveluiden arvio korjauksen
kustannuksesta on 15 000 euroa ja ilmanvaihtokoneen hankinta arkistotilaan noin 10
000 euroa." kuulumaan seuraavasti: Tilapalveluiden arvio korjauksen kustannuksesta
on 30 000 euroa ja ilmanvaihtokoneen hankinta arkistotilaan noin 10 000 euroa.

Kaupunginhallitus, 11.05.2020, § 165
Valmistelija / lisätiedot:
Jouni Riihelä
Jouni.Riihela@mikkeli.fi
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tekninen johtaja
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungintalon kirjavaraston korjaushankkeelle
ehdollisen aloitusluvan. Aloitusluvan ehtona on, että kaupunginvaltuusto myöntää
hankkeelle 40 000 euron lisämäärärahan. Kyseinen määrärahasiirto tehdään
projektilta 10630 Eteläinen aluekoulu.
Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää
kaupungintalon kirjavaraston korjaushankkeelle 40 000 euron lisämäärärahan.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 45,16.04.2020
Kaupunginhallitus, § 166, 11.05.2020
§ 166
Esitys ryhmäperhepäiväkoti Piilopirtin ja avoimen päiväkoti Punapirtin lakkauttamisesta
MliDno-2020-773
Kasvatus- ja opetuslautakunta, 16.04.2020, § 45
Valmistelijat / lisätiedot:
Pirjo Vartiainen
Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi
varhaiskasvatusjohtaja
Liitteet

1 Liite Koltk Muistio Piilopirtin vanhempien kuulemisesta 11.3.2020..2020
Kaupunginvaltuuston päätöksen 18.6.2018 § 71 mukaan 7.5.2018
Kaupunkirakenneselvityksen Ykköskorin keinoissa yhtenä kohtana on
ryhmäperhepäiväkotien lakkauttaminen ja lasten sijoittaminen päiväkoteihin.
Suksisepäntiellä sijaitseva Piilopirtti on kahdeksan paikkainen ryhmäperhepäiväkoti.
Henkilöstöä on kaksi perhepäivähoitajaa sekä lapsen henkilökohtainen avustaja.
Iltapäivisin lapset ja työntekijät ovat menneet Suksimäen päiväkodin pihalle, jotta
Piilopirtin työntekijä on voinut lähteä töistä klo 16.30 ja Suksimäen työntekijät ovat
ottaneet lapsista kasvatusvastuun loppupäiväksi. Varahoitaja on sijaistanut
perhepäivähoitajien tasausvapaapäivinä.
Opintiellä sijaitsevassa avoimessa päiväkoti Punapirtissä on yksi lastenhoitaja ja 50 %
avustaja. Avoimessa varhaiskasvatuksessa lapset käyvät huoltajineen. Heitä on ollut
tammi-maaliskuussa 2020 päivässä keskimäärin 6-10 lasta ja 5-9 aikuista.
Piilopirtin vuosikustannukset vuoden 2019 tilinpäätöksen mukaan ovat 132 741 euroa,
mikä tekee 16 593 €/lapsi. Vastaava päiväkotilapsen vuosikustannus vuoden 2019
tilinpäätöksen mukaan on 11 686 €/lapsi. Punapirtin vuosikustannukset ovat 116 156
euroa.
Uuden Kattilansillan päiväkodin myötä Piilopirttiä ja Punapirttiä ollaan lakkauttamassa
30.6.2020 mennessä. Molempien yksiköiden työntekijät yhtä eläköitymistä lukuun
ottamatta ja Piilopirtin lapset siirtyvät uuteen Kattilansillan päiväkotiin. Myös avoimen
varhaiskasvatuksen toiminta siirtyy Kattilansillan päiväkotiin.
Vanhemmille pidettiin kuulemistilaisuus 11.3.2020. Työntekijöiden YT- lain mukainen
kuuleminen oli 5.3.2020. Vanhempien kuulemistilaisuudesta on kirjoitettu muistio,
joka on liitteenä. Kuulemistilaisuudessa oli yksi vanhempi ja hän oli tyytyväinen uuden
päiväkodin tulosta. Työntekijät ovat kertoneet halukkuudestaan siirtyä uuteen
päiväkotiin.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
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Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että ryhmäperhepäiväkoti Piilopirtti ja avoin päiväkoti
Punapirtti lakkautetaan 1.7.2020 alkaen.

Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 11.05.2020, § 166
Valmistelija / lisätiedot:
Pirjo Vartiainen
Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi
varhaiskasvatusjohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Muistio Piilopirtin vanhempien kuulemisesta 11.3.2020
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että ryhmäperhepäiväkoti Piilopirtti
ja avoin päiväkoti Punapirtti lakkautetaan 1.7.2020 alkaen.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että Jarno Strengell ilmoitti olevansa esteellinen (intressijäävi) ja poistui
kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.
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Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 50,16.04.2020
Kaupunginhallitus, § 135,20.04.2020
Kaupunkiympäristölautakunta, § 56,21.04.2020
YT-neuvottelukunta, § 33,22.04.2020
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 37,22.04.2020
Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 54,05.05.2020
Kaupunginhallitus, § 167, 11.05.2020
§ 167
Johtamisjärjestelmän uudistaminen asumisen ja toimintaympäristön sekä sivistyksen ja
hyvinvoinnin palvelualueilla
MliDno-2020-802
Kasvatus- ja opetuslautakunta, 16.04.2020, § 50
Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
sivistysjohtaja
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.1.2020 § 19 hyväksynyt joulukuussa 2019
päättyneiden yhteistoimintaneuvotteluiden neuvottelutuloksen. Tavoiteorganisaation
valmistelun yhteydessä ja yhteistoimintaneuvotteluissa nousi esille tarve uudistaa
palvelualueiden hallintoa ja johtamisjärjestelmää. Sekä asumisen ja
toimintaympäristön että sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueella olisi
tarkoituksenmukaista muuttaa tulosaluejakoa ja keventää hallinnon moniportaisuutta.
Kaupunginhallitus päätti käynnistää johtamisjärjestelmän uudistamisen Asumisen ja
toimintaympäristön sekä Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueilla. Tavoitteena tulee
olla johtamisjärjestelmä, jossa tulosyksiköt/tulosalueet muodostuvat
tarkoituksenmukaisista kokonaisuuksista ja jossa esimiesportaita voidaan vähentää.
Sivistysjohtaja esittelee sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen
organisaatioluonnoksen, joka on käsitelty kaupungin johtoryhmässä 14.4.2020.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.

Kaupunginhallitus, 20.04.2020, § 135
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
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Kaupunginhallitus päätti 20.1.2020 § 19 yhteistoimintaneuvotteluiden päätöksen
yhteydessä käynnistää johtamisjärjestelmän uudistamisen Asumisen ja
toimintaympäristön sekä Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueilla. Tavoitteena on
johtamisjärjestelmä, jossa tulosyksiköt/tulosalueet muodostuvat
tarkoituksenmukaisista kokonaisuuksista ja missä esimiesportaita voidaan vähentää.
Valmistelutyötä on tehty tekninen johtaja Jouni Riihelän, sivistysjohtaja Virpi Siekkisen,
henkilöstöjohtaja Maria Närhisen ja hallintojohtaja Ari Liikasen toimesta.
Suunnittelussa tavoitteena on ollut, että kaupunginhallitus tekee esityksen 11.5.2020
kokouksessaan 18.5.2020 pidettävään kaupunginvaltuuston kokoukseen. Ennen ko.
kaupunginhallituksen kokousta asiaa käsitellään palvelualuiden lautakunnissa sekä yt-
neuvottelukunnassa.
Asiaa selostetaan kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi ja antaa
jatkovalmisteluohjeet.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Pekka Pöyry esitti Petri Pekosen kannattamana,
että asia jää tässä vaiheessa pöydälle ja asiaan palataan vuoden 2021 talousarvion
käsittleyn yhteydessä. Taloudellisten ja toiminnallisten vaikuttavuuksien selvitykset on
oltava kattavammat ja lautakuntien lausunnot on oltava tiedossa päätöstä tehtäessä.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän
esityksestä poikkeava kannatettu esitys asian jättämisestä pöydälle ja esitti asian
ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat asian käsittelyn
jatkamista tässä kokouksessa, äänestävät Jaa ja ne, jotka kannattavat Pekka
Pöyryn esitystä asian jättämisestä pöydälle, äänestävät Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin
ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 jaa ääntä (Armi Salo-Oksa, Minna Pöntinen,
Soile Kuitunen, Mali Soininen, Jukka Pöyry, Jyrki Koivikko, Arto Seppälä, Jarno Strengell)
ja 3 ei ääntä (Petri Pekonen, Kirsi Olkkonen, Pekka Pöyry).
Puheenjohtaja toesi, että asian käsittelyä jatketaan tässä kokouksessa.
Pekka Pöyry, Kirsi Olkkonen ja Petri Pekonen jättivät asiasta eriävät mielipiteet, jotka
ovat samansisältöiset kuin Pekka Pöyryn esitys.
Merkittiin tiedoksi.

Kaupunkiympäristölautakunta, 21.04.2020, § 56
Valmistelijat / lisätiedot:
Juha Ruuth
juha.ruuth@mikkeli.fi
hallintopäällikkö
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Kaupunginhallitus päätti 20.1.2020 § 19 yhteistoimintaneuvotteluiden päätöksen
yhteydessä käynnistää johtamisjärjestelmän uudistamisen asumisen ja
toimintaympäristön sekä sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueilla. Tavoitteena on
johtamisjärjestelmä, jossa tulosyksiköt/tulosalueet muodostuvat
tarkoituksenmukaisista kokonaisuuksista ja jossa esimiesportaita voidaan vähentää.
Valmistelutyötä on tehty tekninen johtaja Jouni Riihelän, sivistysjohtaja Virpi Siekkisen,
henkilöstöjohtaja Maria Närhisen ja hallintojohtaja Ari Liikasen toimesta.
Suunnittelussa tavoitteena on ollut, että kaupunginhallitus tekee asiasta esityksen
11.5.2020 kokouksessaan 18.5.2020 pidettävään kaupunginvaltuuston kokoukseen.
Ennen ko. kaupunginhallituksen kokousta asiaa käsitellään palvelualuiden
lautakunnissa sekä yt-neuvottelukunnassa.
Tekninen johtaja selostaa asiaa kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.

YT-neuvottelukunta, 22.04.2020, § 33
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Liikanen, Maria Närhinen
ari.liikanen@mikkeli.fi, Maria.Narhinen@mikkeli.fi
hallintojohtaja, henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 Liite Yt-nk Johtamisjärjestelmä 1.7.2020 ASTO
2 Liite Yt-nk Johtamisjärjestelmä 1.7.2020 SIHY
Kaupunginhallitus päätti 20.1.2020 § 19 yhteistoimintaneuvotteluiden päätöksen
yhteydessä käynnistää johtamisjärjestelmän uudistamisen asumisen ja
toimintaympäristön sekä sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueilla. Tavoitteena on
johtamisjärjestelmä, jossa tulosyksiköt/tulosalueet muodostuvat
tarkoituksenmukaisista kokonaisuuksista ja missä esimiesportaita voidaan vähentää.
Valmistelutyötä on tehty tekninen johtaja Jouni Riihelän, sivistysjohtaja Virpi Siekkisen,
henkilöstöjohtaja Maria Närhisen ja hallintojohtaja Ari Liikasen toimesta.
Suunnittelussa tavoitteena on ollut, että kaupunginhallitus tekee esityksen 11.5.2020
kokouksessaan 18.5.2020 pidettävään kaupunginvaltuuston kokoukseen. Ennen ko.
kaupunginhallituksen kokousta asiaa käsitellään palvelualuiden lautakunnissa sekä yt-
neuvottelukunnassa.
Asiaa selostetaan kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja
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YT-neuvottelukunta käy keskustelun asiasta.
Päätös
Yt-neuvottelukunta kävi asiasta yleiskeskustelua.
Merkitään, että tekninen johtaja Jouni Riihelä ja sivistysjohtaja Virpi Siekkinen esittivät
palvelualueiden luonnokset uudeksi johtamisjärjestelmäksi. Muutos
johtamisjärjestelmän aikatauluksi on sovittu seuraavanlaiseksi: johtamisjärjestelmän
käsittely YT-neuvottelukunnassa 22.4.2020. Lisäksi johtamisjärjestelmää on esitetty
palvelualueiden johtoryhmissä. Kaupunginhallitus käsittelee johtamisjärjestelmää
kokouksessaan 11.5.2020 ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuustolle
päätettäväksi 18.5.2020 kokoukseen. Uusi johtamisjärjestelmä olisi voimassa 1.7.2020
lukien. Esitetyillä muutoksilla ei ole vaikutusta voimassa olevaan hallintosääntöön.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, 22.04.2020, § 37
Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
sivistysjohtaja
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.1.2020 hyväksynyt joulukuussa 2019
päättyneiden yhteistoimintaneuvotteluiden neuvottelutuloksen. Tavoiteorganisaation
valmistelun yhteydessä ja yhteistoimintaneuvotteluissa nousi esille tarve uudistaa
palvelualueiden hallintoa ja johtamisjärjestelmää. Sekä asumisen ja
toimintaympäristön että sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueella olisi
tarkoituksenmukaista muuttaa tulosaluejakoa ja keventää hallinnon moniportaisuutta.
Kaupunginhallitus päätti käynnistää johtamisjärjestelmän uudistamisen Asumisen ja
toimintaympäristön sekä Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueilla. Tavoitteena tulee
olla johtamisjärjestelmä, jossa tulosyksiköt/tulosalueet muodostuvat
tarkoituksenmukaisista kokonaisuuksista ja jossa esimiesportaita voidaan vähentää.
Sivistysjohtaja esittelee sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen
organisaatioluonnoksen, joka on käsitelty kaupungin johtoryhmässä 14.4.2020.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
Lisäksi asiasta käydyn keskustelun aikana Laura Hämäläinen esitti Heino Lipsasen, Jari
Sihvosen ja Liisa Pulliaisen kannattamana lautakunnan lausunnoksi "Lautakunta
evästää, että alue- ja lähidemokratian ja alueiden osallisuuden vahvat edellytykset
(nyk. aluejohtokunnat) on turvattava ja aluejohtokunnat on palautettava
kaupunginhallituksen alaisuuteen. Aluejohtokuntien toiveet huomioitava mallin
uudistamisessa." Puheenjohtaja Hannu Toivosen kannattamana esitti lautakunnan

Mikkeli
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
11.05.2020

11/2020

53 (111)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

lausunnoksi "Lautakunta evästää, että alue- ja lähidemokratian ja alueiden
osallisuuden vahvat edellytykset on turvattava"
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että Laura Hämäläinen
teki puheenjohtajan esityksestä poikkeavan esityksen lautakunnan lausunnoksi, joten
asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten,
että ne, jotka kannattavat puheenjohtajan tekemää esitystä äänestävät "kyllä" ja ne,
jotka kannattavat Laura Hämäläisen esitystä äänestävät "ei". Selonteko keskustelusta
ja äänestysesitys hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 "kyllä" ääntä (Jatta Juhola, Nina Jussi-Pekka,
Hannu Toivonen, Juhani Sihvonen, Reijo Hämäläinen, Erja Haukijärvi, Aleksi Nieminen)
ja 4 "ei" ääntä (Laura Hämäläinen, Jari Sihvonen, Liisa Pulliainen ja Heino Lipsanen)
Puheenjohtaja totesi, että puheenjohtajan esitys on äänestetty lautakunnan
lausunnoksi seuraavalla lisäyksellä, jonka lautakunta yhteisesti hyväksyi. "Myös
muiden vaikuttamistoimielinten vaikuttamismahdollisuudet on turvattava."
Merkitään, että Arto Seppälä poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.
Eriävä mielipide
Jari Sihvonen, Heino Lipsanen, Liisa Pulliainen ja Laura Hämäläinen jättivät seuraavan
eriävän mielipiteen: "Lautakunta evästää, että alue- ja lähidemokratian ja alueiden
osallisuuden vahvat edellytykset (nyk. aluejohtokunnat) on turvattava ja
aluejohtokunnat on palautettava kaupunginhallituksen alaisuuteen. Aluejohtokuntien
toiveet huomioitava mallin uudistamisessa."

Kasvatus- ja opetuslautakunta, 05.05.2020, § 54
Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
sivistysjohtaja
Kaupunginhallitus päätti 20.1.2020 § 19 yhteistoimintaneuvotteluiden päätöksen
yhteydessä käynnistää johtamisjärjestelmän uudistamisen asumisen ja
toimintaympäristön sekä sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueilla. Tavoitteena on
johtamisjärjestelmä, jossa tulosyksiköt/tulosalueet muodostuvat
tarkoituksenmukaisista kokonaisuuksista ja jossa esimiesportaita voidaan vähentää.
Valmistelutyötä on tehty tekninen johtaja Jouni Riihelän, sivistysjohtaja Virpi Siekkisen,
henkilöstöjohtaja Maria Närhisen ja hallintojohtaja Ari Liikasen toimesta.
Suunnittelussa tavoitteena on ollut, että kaupunginhallitus tekee asiasta esityksen
11.5.2020 kokouksessaan 18.5.2020 pidettävään kaupunginvaltuuston kokoukseen.
Ennen ko. kaupunginhallituksen kokousta asiaa käsitellään palvelualueiden
lautakunnissa sekä yt- neuvottelukunnassa.
Sivistysjohtaja selostaa asiaa kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
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Merkitään tiedoksi.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Janne Strengell esitti puheenjohtajan
kannattamana lautakunnan lausunnoksi, että kaupunginhallitus selvittää
mahdollisuutta siirtää organisaatiouudistus seuraavan valtuustokauden alkuun.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän
esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja
esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esitteiljän
esitystä äänestävät "kyllä" ja ne, jotka kannattavat Janne Strengellin
esitystä äänestävät "ei". Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 "kyllä" ääntä (Petri Tikkanen, Juha
Hakkarainen, Eero Aho, Jenni Kolmisoppi, Ville Tapio Ronkanen, Ulla Yli-Karro) ja 4 "ei"
ääntä (Janne Strengell, Vesa Nessling, Taina Harmoinen, Hanne Vainio)
Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on äänestetty lautakunnan päätökseksi.
Merkitään, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä saapui kokoukseen
tämän pykälän käsittelyn aikana.
Merkitään, että Janne Strengell poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.
Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Kaupunginhallitus, 11.05.2020, § 167
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue 1.7.2020
2 Liite Kh Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue 1.7.2020
3 Liite Kh Organisaatio 1.1.2018, Asuminen ja toimintaympäristö
4 Liite Kh Organisaatio 1.1.2018, Hyvinvointi ja osallisuus
Kaupungin hallintosäännön 17 §:ssä Henkilöstöorganisaatio todetaan seuraavaa:
"Kaupungin henkilöstöorganisaatio jakautuu konserni- ja elinvoimapalveluiden,
sivistyksen ja hyvinvoinnin sekä asumisen ja toimintaympäristön palvelualueisiin.
Kaupungin toiminnot jaetaan palvelualueiksi, jotka jaetaan tulosalueisiin.
Palvelualueet ja tulosalueet sijoitetaan toimielinten alaisuuteen. Kaupunginvaltuusto
päättää palvelualuejaosta sekä määrittelee tulosalueet hyväksyessään kaupungin
talousarvion.
Tulosalueet voidaan jakaa toimielimen omalla päätöksellä eritasoisiin tulosyksiköihin."
Kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuusto päättää palvelualuejaosta ja
määrittelee tulosalueet hyväksyessään kaupungin talousarvion. Tämän jälkeen
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tulosalueet voidaan jakaa toimielimen omalla päätöksellä (toimintasääntö) eritasoisiin
tulosyksiköihin. Tässä muutostilanteessa on kuitenkin katsottu
tarkoituksenmukaiseksi päättää tulosaluejaosta jo tässä vaiheessa ennen
talousarviokäsittelyä. Nykyinen ja uusien palvelualueiden mukainen
organisaatiorakenne liitteenä.
Muutoksien johdosta ei tarvitse tehdä päivityksiä kaupungin hallintosääntöön.
Muutokset vaikuttavat ko. palvelualueiden toimintasääntöihin, mitkä tehdään
lautakunnissa kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen.
Johtamisjärjestelmän muutosta on käsitelty kasvatus- ja opetuslautakunnassa
(16.4.2020 ja 5.5.2020), kaupunkiympäristölautakunnassa (21.4.2020), hyvinvoinnin ja
osallisuuden lautakunnassa (22.4.2020) ja yhteistoimintaneuvottelukunnassa
(22.4.2020). Toimielimet eivät ole esittäneet muutoksia suunnitelmaan.
Hallintosäännön 53 §:ssä 2 momentissa Viran perustaminen ja lakkauttaminen sekä
virkanimikkeen muuttaminen todetaan seuraavaa: "Muiden virkojen perustamisesta
ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta päättää kaupunginhallitus."
Tulosalueiden ja tulosyksiköiden muutoksilla tulee olemaan vaikutusta tulosalueiden
ja tulosyksiköiden esimiesten virkoihin. Kaupunginhallitukselle tuodaan erikseen
päätettäväksi kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen muutoksista johtuvat virkojen
perustamiset ja lakkauttamiset.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että asumisen ja toimintaympäristön
sekä sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelueilla tulosaluejako toteutetaan liitetiedostoissa
esitettyjen mallien mukaisesti siten, että muutokset tulevat voimaan 1.7.2020.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystään siten, että uudistuksen
arvioidaan tuovan 100.000 euron välittömät säästöt.
Pekka Pöyry esitti Kirsi Olkkosen ja Petri Pekosen kannattamana, että asia palautetaan
uuteen valmisteluun ja jätetään seuraavan valtuuston päätettäväksi.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän
esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä
siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän täydennettyä esitystä, äänestävät Jaa ja ne,
jotka kannattavat Pekka Pöyryn esitystä, äänestävät Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja
suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 Jaa-ääntä (Armi Salo-Oksa, Jyrki Koivikko,
Minna Pöntinen, Juha Vuori, Arto Seppälä, Soile Kuitunen, Jarno Strengell, Jukka Pöyry)
ja 3 Ei-ääntä (Kirsi Olkkonen, Pekka Pöyry, Petri Pekonen).
Puheenjohtaja totesi, että esittelijän täydennetty esitys on tullut kaupunginhallituksen
päätökseksi.
Merkitään, että Pekka Pöyry jätti eriävän mielipiteen, joka on samansisältöinen kuin
hänen esityksensä.
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Merkitään, että hallintojohtaja Ari Liikanen, tekninen johtaja Jouni Riihelä,
sivistysjohtaja Virpi Siekkinen ja henkilöstöjohtaja Maria Närhinen selostivat asiaa
kaupunginhallitukselle.
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Kaupunginhallitus, § 148,04.05.2020
Kaupunginhallitus, § 168, 11.05.2020
§ 168
Talous- ja tulevaisuusohjelma
MliDno-2020-953
Kaupunginhallitus, 04.05.2020, § 148
Valmistelijat / lisätiedot:
Heikki Siira
heikki.siira@mikkeli.fi
talousjohtaja
Mikkelin kaupunki on suunnitellut Talous- ja tulevaisuusohjelman (TATU -ohjelman)
valmistelua talouden tasapainottamiseksi. Kaupunginvaltuuston infossa 27.4.2020
esiteltiin ohjelmaluonnosta, joka on esityslistan liitteenä.
TATU -ohjelman käynnistämiseksi on nimettävä esityksen sivulla 2 esitettyihin ryhmiin
luottamushenkilöt, valmistelijat ja asiantuntijat sekä sovittava kokouskäytännöt
ja aikataulutettava ryhmien kokoontumiset.
Kaupunginhallitus toimii TATU -ohjelman ohjausryhmänä. Kaikkiin viiteen
valmisteluryhmään (Elinvoima, Henkilöstö, KOPA, SIHY ja ASTO) nimetään
luottamushenkilöt hallituksesta ja/ tai lautakunnista, henkilöstön edustajat ja
pyydetään asiantuntijoita kaupungin sidosryhmistä. Alatyöryhmät työstävät
aihealueittain valmisteluryhmille selvitykset. Myös alatyöryhmiin haetaan
aihealueittain tarvittavaa asiantuntemusta ja osaamista kaupungin henkilöstöstä ja
kaupungin sidosryhmistä.
TATU -ohjelman konkreettiset toimenpiteet pyritään saamaan valmiiksi kesäkuussa
ja sisällyttämään elokuussa valmisteltavaan TA -raamiin 2021. Strategia- ja
kehityspäällikkö Aki Kauranen koordinoi TATU -ohjelman valmistelua
kaupunginhallitukselle. Kaikkien viiden valmisteluryhmän osalta on perusteltua
kokoontua viikolla 19 siten, että henkilöt TATU -ohjelman työryhmiin tulee nimetä
kaupunginhallituksessa 4.5.2020.
Kaupunginhallitus on käsitellyt suunnittelukokouksessa 4.5.2020 TATU -ohjelman
organisointia ja aikataulua. Kaupunginhallitus hyväksyy ohjelman kokouksessaan
11.5.2020. Kaikkien viiden valmisteluryhmän osalta on perusteltua kokoontua viikolla
19, joten kaupunginhallituksen tulee jo nyt nimetä luottamusmieshenkilöt
valmisteluryhmiin (elinvoima, henkilöstö, konsernipalvelut, sivistys- ja hyvinvointi sekä
asuminen ja toimintaympäristö).
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus nimeää luottamushenkilöedustuksen viiteen
valmisteluryhmään (elinvoima, henkilöstö, konsernipalvelut, sivistys- ja hyvinvointi
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sekä asuminen ja toimintaympäristö). Edelleen kaupunginhallitus pyytää
henkilöstöjärjestöjä nimeämään yhden pääluottamusmiehen kuhunkin
valmisteluryhmään.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.
Kaupunginhallitus totesi, että päätös ohjelmatyön käynnistämisestä ja samalla
kaupunginhallituksen jäsenet valitaan tarvittaviin työryhmiin 11.5.2020 pidettävässä
kokouksessa.
Merkitään, että Jukka Pöyry saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.
Merkitään, että strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen selosti asiaa
kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus, 11.05.2020, § 168
Valmistelija / lisätiedot:
Heikki Siira
heikki.siira@mikkeli.fi
talousjohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Organisointi, Tatu
Talous- ja tulevaisuusohjelman (TATU -ohjelman) valmistelua on jatkettu ja ohjelman
tavoitteeksi on asetettu selvittää ja löytää toimenpiteitä, joilla Mikkelin kaupunki
vastaa nyt ja tulevaisuudessa sille annettuun palvelutehtävään siten, että talous on
kestävällä pohjalla.
Kaupunginhallitus toimii ohjelman ohjausryhmänä ja sen alaisuudessa toimivien
valmisteluryhmien tehtävänä on etsiä ja valmistella säästö- ja sopeutustoimenpiteitä
sekä lyhyellä, että pitkällä aikavälillä toteutettavaksi. Erityistä huomiota kiinnitetään
elinvoimavaikutusten arviointiin. Tehtävänannossa hyödynnetään aiempia selvityksiä
(mm. kaupunkirakenneselvitys ja palvelusuunnitelma).
Työn valmistumisen aikataulu on seuraava:
KH 4.5.: valmistelun linjaaminen, esitys organisointimalliksi
Viikko 19: valmisteluryhmien ensimmäiset kokoukset (tehtävänanto, mahdolliset
alatyöryhmät, kokousaikataulu)
KH 11.5.: luottamushenkilöiden nimeäminen valmisteluryhmiin
Viikot 20-21: valmisteluryhmien alustavat nostot & havainnot yms.
KH 25.5.: valmisteluryhmien tilannekatsaus ja ohjaus
Viikot 22-23: valmisteluryhmien tarkennukset ja ensimmäiset esitykset toimenpiteiksi
KH 8.6.: ensimmäisten esityksien käsittely ja ohjaus
Viikot 24-25: valmisteluryhmien tarkennukset ja esitykset KH:lle
KH 22.6.: päätöskokous
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Kaupunginhallitusta pyydetään nimeämään luottamushenkilöjäsenet
valmisteluryhmiin siten, että elinvoima-, hyvä elämä – sekä kestävä kasvu -ryhmään
nimetään 2 luottamushenkilöä kuhunkin ja lisäksi edunvalvonta-, konsernirakenne-
sekä sote-ratkaisu -ryhmään 3 luottamushenkilöä kuhunkin. Aiemmin tehdyn
päätöksen mukaan Energiaselvitys-ryhmään on jo nimetty luottamushenkilöjäseniksi
Arto Seppälä, Kirsi Olkkonen ja Olli Miettinen.
Lisäksi henkilöstöryhmiä pyydetään nimeämään edustajansa hyvä elämä –, kestävä
kasvu – sekä konsernipalvelut -ryhmään (kopa), yksi edustaja kuhunkin ryhmään.
Henkilöstö-ryhmässä asiaa käsitellään YT-neuvottelukunnassa.
Kaaviokuva työn organisointimallista on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy talous ja tulevaisuusohjelman (Tatu) käynnistämisen ja
sille esittelytekstissä määritellyn tavoitteen, organisaatiomallin sekä aikataulun.
Kaupunginhallitus nimeää luottamushenkilöjäsenet valmisteluryhmiin esittelytekstissä
esitetyllä tavalla.
Lisäksi kaupunginhallitus pyytää henkilöstöryhmiä nimeämään edustajansa
esittelytekstissä esitetyllä tavalla.
Päätös
Hyväksyttiin.
Kaupunginhallitus nimesi luottamushenkilöjäsenet valmisteluryhmiin seuraavasti:
elinvoimaryhmä, Armi Salo-Oksa, Pekka Pöyry, Soile Kuitunen
hyvän elämän -ryhmä, Jyrki Koivikko, Petri Pekonen
kestävän kasvun -ryhmä, Oskari Valtola, Jukka Pöyry
edunvalvonta-ryhmä, Arto Seppälä, Minna Pöntinen, Seija Kuikka
konsernirakenne-ryhmä, Jarno Strengell, Jyrki Koivikko
sote-ryhmä, Mali Soininen, Kirsi Olkkonen, Satu Taavitsainen
Lisäksi kaupunginhallitus päätti pyytää henkilöstöjärjestöjä nimeään edustajat hyvän
elämän -ryhmään (kaksi henkilöä), kestävän kasvun -ryhmään (yksi jäsen) ja 1
konsernirakenne -ryhmään (yksi henkilö).
Merkitään, että strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen selosti asiaa
kaupunginhallitukselle.
Tiedoksi
Nimetyt edustajat, pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehet, talouspalvelut
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§ 169
Uuden lähidemokratiamallin valmisteluaikataulun muuttaminen
MliDno-2020-111
Valmistelija / lisätiedot:
Matti J. Laitsaari
Matti.Laitsaari@mikkeli.fi
vt. elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja
Mikkelin kaupunginhallitus on 2. joulukuuta 2019 pidetyn talousarviokokouksen
yhteydessä päättänyt, että ”Mikkeli käynnistää uuden lähidemokratiamallin
valmistelun. Valmistelu tehdään yhdessä nykyisten viiden aluejohtokunnan (Anttola,
Haukivuori, Mikkelin pitäjä, Ristiina, Suomenniemi) kanssa. Esitys uudesta mallista
tulee olla valmis viimeistään 1.7.2020. Uudesta mallista ja sen rahoituksesta päätetään
vuoden 2021 talousarviokäsittelyssä. Uudella mallilla tavoitellaan 1 htv
henkilöstösäästöä. Uusi toimintamalli käynnistyy 1.1.2021.”
Uutta lähidemokratiamallia on valmisteltu kevään 2020 aikana yhdessä
aluejohtokuntien kanssa. Yhteisiä kokouksia on pidetty tammikuussa ja maaliskuussa.
Kolmas maaliskuun lopulle suunniteltu valmistelukokous jouduttiin perumaan
koronavirusepidemian aiheuttamien kokoontumisrajoitusten takia. Valmistelua on
kuitenkin jatkettu virkamiestyönä ja myös aluejohtokunnilta on saatu esitys uuden
lähidemokratiamallin pohjaksi.
Esitystä uudesta lähidemokratiamallista ei pystytä kuitenkaan tekemään
kaupunginhallituksen määrittelemän alkuperäisen aikataulun mukaisesti, koska
valmistelu edellyttää edelleen tiivistä yhteydenpitoa aluejohtokuntien kanssa. Onkin
perusteltua, että valmistelulle annetaan lisää aikaa ja tavoitellaan sitä, että esitys
uudesta lähidemokratiamallista on valmiina syyskuun 2020 loppuun mennessä.
Aikataulumuutoksesta ei ole toiminnallista haittaa, koska mallin on tarkoitus tulla
voimaan vuoden 2021 alussa.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää jatkaa uuden lähidemokratiamallien valmisteluaikaa niin,
että esitys mallista tulee tehdä syyskuun 2020 loppuun mennessä.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Aluejohtokunnat, Matti Laitsaari, Aino-Maija Laitinen
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§ 170
Selvitys energiaomistuksesta
MliDno-2020-952
Valmistelija / lisätiedot:
Heikki Siira
heikki.siira@mikkeli.fi
talousjohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Energiaomistusselvitys raporttiluonnos 27.4.2020, Ispira Oy
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 kohta 17.
Inspira Oy:n valmistelema energiaomistusselvitys on esitelty kaupunginhallituksen
suunnittelukokouksessa 4.5.2020. Selvityksen pohjalta voidaan
arvioida energiaomistusjärjestelyjen vaihtoehtoja.
Inspira Oy:n tekemä, liitteenä oleva energiaomistusselvitys on salainen (Julkisuuslaki
24 pykälä 17. kohta).
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus käsittelee energiaomistusselvitystä ja antaa jatkovalmisteluohjeet
omistajaohjausryhmälle (Arto Seppälä, Kirsi Olkkonen, Olli Miettinen, Timo Halonen ja
Heikki Siira).
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystään siten, että
virkamiestyönä syvennetään vaihtoehtoja, jotka esitellään myöhemmin
energiatyöryhmälle, jonka jälkeen asia tuodaan vielä valtuustoryhmien yhteiseen
esittelytilaisuuteen.
Jukka Pöyry esitti Jarno Strengellin kannattamana, että Mikkelin kaupunginhallitus
merkitsee energiaselvityksen saaduksi ja toteaa, että jatkovalmistelua ei tässä
vaiheessa aloiteta.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän
täydennetystä esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi
äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän täydennettyä esitystä,
äänestävät Jaa ja ne, jotka kannattaat Jukka Pöyryn esitystä, äänestävät Ei.
Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 Jaa-ääntä (Minna
Pöntinen, Petri Pekonen, Kirsi Olkkonen, Soile Kuitunen, Armi Salo-Oksa, Pekka Pöyry,
Juha Vuori, Arto Seppälä, Jyrki Koivikko) ja 2 Ei-ääntä (Jukka Pöyry, Jarno Strengell).
Puheenjohtaja totesi, että esittelijän täydennetty esitys on tullut kaupunginhallituksen
päätökseksi.
Merkitään, että Jarno Strengell ja Jukka Pöyry jättivät asiaan eriävät mielipiteensä.
Eriävä mielipide
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Jarno Strengellin eriävä mielipide:
Vaikka Mikkelin kaupungilla on taloudellisia haasteita, niin energiaomistusten Suur –
savon sähkön ja Etelä – savon energian myynti ei ole ajankohtainen. Kolmesta sadasta
kunnasta noin 200 kuntaa teki vuonna 2018 alijäämäisen tuloksen ja noin 100 kuntaa
on nostanut veroprosenttia kahden vuoden aikana, valtion tuet kunnille ovat osittain
vasta suunnitelmissa.
Esimerkiksi Etelä – savon energian osakkeiden myynti sijoittajalle nostaa
todennäköisesti kaupunkilaisten sähkön- ja kaukolämmön hintaa. ESE:n ollessa
kokonaan Mikkelin omistuksessa, osingot tulevat Mikkelille eivätkä sijoitusyhtiölle.
Suur-savon sähkön omistusten myynti voi tarkoittaa sitä, että pääkonttori- ja osa
työpaikoista siirtyy pois Mikkelistä, joka vähentää Mikkelin tuloja. Tässä vaiheessa
Mikkelillä ei ole selkeää suunnitelmaa tai päätöstä mihin energiaomistuksen
myynnistä saadut tulot käytettäisiin. Keskusteluissa on ollut myyntitulojen uudelleen
sijoittaminen, joka ei auta Mikkelin talousahdinkoa. Kerran myytyä omistusta ei voi
uudelleen myydä.
Jukka Pöyryn eriävä mielipide:
Päätöksen perusteeksi ei ole esitetty riittävästi ja riittävän selviä ja luotettavia
laskelmia kaupungin talouden todellisesta tilasta ja sen lähivuosien kehityksestä.
Ei myöskään ole esitetty selviä ja luotettavia vaihtoehtoisia toimintatapoja ja laskelmia
kaupungin talouden tasapainottamiseen.
Näin ollen perusteita jatkovalmisteluun ei ole.
Mikkelin kaupunginhallitus merkitsee energiaselvityksen saaduksi ja toteaa, että
jatkovalmistelua ei tässä vaiheessa aloiteta.
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Kaupunginhallitus, § 97,23.03.2020
YT-neuvottelukunta, § 18,01.04.2020
YT-neuvottelukunta, § 23,08.04.2020
YT-neuvottelukunta, § 28,15.04.2020
Kaupunginhallitus, § 127,16.04.2020
Kaupunginhallitus, § 171, 11.05.2020
§ 171
Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 16.4.2020 § 127
(yhteistoimintamenettely toiminnallisista syistä)
MliDno-2020-670
Kaupunginhallitus, 23.03.2020, § 97
Valmistelijat / lisätiedot:
Jukka Savolainen, Sari Häkkinen
jukka.savolainen@mikkeli.fi, sari.hakkinen@mikkeli.fi
kaupunginlakimies, HR-päällikkö
Koronavirusepidemiasta johtuvat poikkeusolot vähentävät merkittävästi monien
kaupungin tarjoamien palvelujen kysyntää ja tarvetta. Joidenkin toimialojen työmäärä
on poikkeusoloista johtuen lisääntynyt. Henkilöresurssityöryhmä on aloittanut
toimintansa, ryhmän tehtävänä on koordinoida henkilöresursseja. Mikkelin
kaupungilla ei kuitenkaan ole poikkeusoloista johtuen edellytyksiä tarjota kaikille
kaupungin työntekijöille/viranhaltijoille työtä.
Työnantaja voi keskeyttää palkanmaksun työsopimuslain 2 luvun 12 §:n perusteella,
jos työntekijä on estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen tulipalon,
poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen hänestä tai
työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi. Hallituksen linjaus on aiheuttanut
poikkeuksellisen ennalta arvaamattoman tilanteen. Osa toimintayksiköistä (esim.
museot, uima- ja urheiluhallit jne.) joudutaan sulkemaan. Mikäli korvaavaa työtä
näiden toimintayksiköiden palkansaajille ei ole tarjolla, työnantaja voi keskeyttää
palkanmaksun 14 päivän jälkeen. Palkanmaksun keskeyttämistä koskevan päätöksen
tekee työntekijän esimies.
Palkanmaksun keskeyttäminen ei ole kuitenkaan kaikissa tapauksissa mahdollista,
vaikka työntekijän/viranhaltijan tekemä työ olisi poikkeusoloista johtuen tosiasiallisesti
vähentynyt tai loppunut. Tästä johtuen Mikkelin kaupungin on aiheellista käynnistää
tuotannollisin perustein työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta
kunnissa annetun lain (449/2007) mukaiset, koko kaupungin henkilöstöä koskevat
yhteistoimintaneuvottelut. Neuvotteluilla tavoitellaan niiden työntekijöiden
/viranhaltijoiden lomauttamista osa- tai kokoaikaisesti, joiden työ on tilapäisesti
vähentynyt.
Lomauttamista koskevat määräykset ovat työsopimuslain (55/2001) 5 luvussa ja
kunnallisesta viranhaltijasta säädetyn lain (304/2003) 7 luvussa.
Lomauttamisella tarkoitetaan väliaikaista työnteon ja palkanmaksun keskeyttämistä.
Virantoimitus/työnteko keskeytetään lomautuksen ajaksi, mutta muutoin virka-
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/työsuhde pysyy voimassa. Työnantaja saa lomauttaa viranhaltijan/työntekijän, jos
hänellä on taloudellinen tai tuotannollinen peruste virkasuhteen/työsopimuksen
irtisanomiseen taikka työ tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet
tilapäisesti.
KVTES:n VIII luvun 1 §:n 1 momentin mukaan viranhaltijan lomauttaminen määräytyy
kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) lomauttamista koskevien
säännösten (omaksumismääräys), työnantajan ja henkilöstön välisestä
yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) säännösten (viittausmääräys) ja
kyseisen luvun 2 §:n määräysten mukaisesti. Määräaikainen viranhaltija voidaan
lomauttaa kuitenkin vain, jos virkasuhde on jatkunut keskeytymättä vähintään kuusi
kuukautta.
KVTES:n VIII luvun 1 §:n 2 momentin mukaan työntekijän lomauttaminen määräytyy
kulloinkin voimassa olevan työsopimuslain, työnantajan ja henkilöstön välisestä
yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain säännösten (viittausmääräys) sekä kyseisen
luvun 2 §:n määräysten mukaisesti.
Kunnallisen viranhaltijalain 7 luvun 30 §:n 1 momentin mukaan työnantajalla on
oikeus lomauttaa viranhaltija siten, että virantoimitus ja palkanmaksu keskeytetään
toistaiseksi tai määräajaksi joko kokonaan tai osittain virkasuhteen muutoin pysyessä
voimassa, jos työnantajalle on 37 §:n mukainen peruste irtisanoa virkasuhde.
Viranhalitjalain 7 luvun 30 §:n 2 momentin mukaan viranhaltija voidaan 1 momentissa
mainitulla tavalla lomauttaa enintään 90 päivän ajaksi, jos tehtävät tai työnantajan
edellytykset tarjota työtä ovat tilapäisesti vähentyneet eikä työnantaja voi kohtuudella
järjestää muita tehtäviä tai työnantajan tarpeisiin sopivaa koulutusta.
Työsopimuslain (55/2001) 5 luvun 2 §:n 2 kohdan mukaan työnantaja saa lomauttaa
työntekijän, jos työ tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet
tilapäisesti eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä
tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta; työn tai työn tarjoamisedellytysten
katsotaan lomauttamisen perusteena vähentyneen tilapäisesti, jos niiden voidaan
arvioida kestävän enintään 90 päivää.
Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449
/2007) 7 §.n mukaan jos työnantaja harkitsee 4 §:n 1 momentin 4 kohdassa
tarkoitettua toimenpidettä, työnantajan on annettava kirjallinen neuvotteluesitys
yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämiseksi viimeistään viisi päivää ennen
neuvottelujen aloittamista.
Yt-lain 8 §:n mukaan työnantajan esittäessä käsiteltäväksi
yhteistoimintaneuvotteluissa toimenpiteitä, jotka voivat johtaa työntekijän
irtisanomiseen, lomauttamiseen tai osa-aikaistamisen, on 7 §:n 1 momentissa
tarkoitettu neuvotteluesitys tai siitä ilmenevät tiedot toimitettava kirjallisesti myös työ-
ja elinkeinotoimistolle viimeistään yhteistoiminta neuvottelujen alkaessa, jollei näitä
tietoja ole toimitettu sille aikaisemmin muussa yhteydessä.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi palkanmaksuvelvollisuuden keskeyttämistä
koskevat periaatteet.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää käynnistää tuotannollisin perustein työnantajan ja
henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) mukaiset,
koko kaupungin henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvotteluissa
käsitellään em. lain 4 §:n 1 momentin kohdan 4 mukaisia asioita. Neuvotteluilla
tavoitellaan niiden työntekijöiden/viranhaltijoiden lomauttamista osa- tai
kokoaikaisesti, joiden työ on tilapäisesti vähentynyt.
Lisäksi kaupunginhallitus nimeää työnantajan edustajat käynnistettäviin
yhteistoimintaneuvotteluihin.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystään siten, että
neuvotteluiden kohteena eivät ole irtisanomiset tuotannollisilla perusteilla.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän täydennetty esitys hyväksyä
yksimielisesti. Hyväksyttiin.
Lisäksi kaupunginhallitus nimesi työnantajan edustajaksi yhteistoimintaneuvotteluihin
Pekka Pöyryn, Mali Soinisen ja Arto Seppälän.

YT-neuvottelukunta, 01.04.2020, § 18
Valmistelijat / lisätiedot:
Jukka Savolainen, Sari Häkkinen, Maria Närhinen
jukka.savolainen@mikkeli.fi, sari.hakkinen@mikkeli.fi, Maria.Narhinen@mikkeli.fi
kaupunginlakimies, HR-päällikkö, henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 Liite YT-nk Neuvotteluesitys 27.3.2020
2 Liite YT-nk, Lomautusten vaikutus palvelutuotantoon
Koronavirukseen liittyen valtioneuvosto on 16.3.2020 päättänyt, että maassamme
vallitsevat valmiuslain (1552/2011) 3 §:n 3 ja 5 kohdassa tarkoitetut poikkeusolot.
Valmiuslain 3 §:n 3 kohdassa säädetään poikkeusoloiksi väestön toimeentuloon tai
maan talouselämän perusteisiin kohdistuva erityisen vakava tapahtuma tai uhka,
jonka seurauksena yhteiskunnan toimivuudelle välttämättömät toiminnot olennaisesti
vaarantuvat. Tällä hetkellä muun muassa käyttöönottoasetus on voimassa 13.4.2020
saakka. Samoin Itä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1
momentin nojalla toimialueensa kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa
järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 10 henkilöä.
Kielto päättyy 13.4.2020 kello 24:00. Lisäksi Itä-Suomen aluehallintovirasto määrää
tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueellaan sijaitsevien koulujen,
oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun
vapaan sivistystyön tilat suljettavaksi. Määräys on voimassa 13.4.2020 kello 24:00
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saakka. Edellä mainittuja tiloja voidaan kuitenkin poikkeuksellisesti käyttää koulussa
järjestettävään esiopetukseen sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetukseen niille
lapsille, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan kannalta kriittisillä aloilla.
Lisäksi edellä mainittuja tiloja voidaan poikkeuksellisesti käyttää erityisen tuen
päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetukseen sitä tarvitseville.
Kokonaisuutena tilanne on aiheuttanut ja aiheuttaa myös jatkossa merkittäviä
vaikutuksia kaupungin palveluihin ja talouteen. Tilanteella on vaikutuksia henkilöstön
työn tekemiseen, työn määrään ja jakautumiseen sekä työn organisointiin.
Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi kaupungin henkilöstön työ- ja
virkatehtävät ja siten myös työ- ja virkatehtäviin tarvittavan henkilöstön määrä on
muuttunut aiemmasta hyvin nopealla ja ennakoimattomalla tavalla. Muutos on
sellainen, että osassa palveluita henkilöstön tarve on lisääntynyt ja todennäköisesti
lisääntyy edelleen. Osassa palveluita henkilöstön työnteko on estynyt tai estyy
jatkossa työntekijästä ja työantajasta riippumattomista syistä, lisäksi osassa palveluita
työ on vähentynyt ja todennäköisesti edelleen vähenee.
Poikkeuksellisessa tilanteessa kaupunki työnantajana on reagoinut tilanteeseen, jossa
työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat työsopimuslain (55/2001 muutoksineen) 5
luvun 2 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisesti vähentyneet/vähentymässä tilapäisesti
eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai
työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta. Vastaavasti säädetään lain kunnallisesta
viranhaltijasta (304/2003 muutoksineen) 30 §:n 2 momentissa. Kaupunginhallitus on
kokouksessaan 23.3.2020 § 97 päättänyt aloittaa yhteistoimintaneuvottelut työntekijän
/viranhaltijan lomauttamista enintään 90 päivän ajaksi.
Lomautusten ajankohta ja jaksottaminen
Lomautukset on suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2020 aikana työnantajan
määräämänä ajankohtana kokonaisina päivinä yhteensä neljä viikkoa. Tämä tarkoittaa
kuukausipalkkaisen henkilöstön osalta 28 kalenteripäivää ja tuntipalkkaisten
työtekijöiden osalta 20 työpäivää
KVTES:n VIII luvun 2 §:n 1 momentin mukaan työnantajan on lomauttaessaan
noudatettava vähintään yhden kuukauden ilmoitusaikaa.
KVTES:n VII luvun 1 §:n 1 momentin soveltamisohjeen mukaan lomautus ei voi alkaa
eikä päättyä sellaisena päivänä, joka olisi normaalisti viranhaltijan vapaapäivä
(viikkolepopäivä, viikon toinen vapaapäivä tai arkipy hä). Myöskään viranhaltijoiden
osalta lomautus ei voi alkaa tai päättyä sellaisena päivänä, joka olisi normaalisti
viranhaltijan vapaapäivä. Viranhaltijoiden osalta tämä on täsmennetty niin, että
vapaapäivillä tässä yhteydessä tarkoitetaan viikkolepopäivää, viikon toista
vapaapäivää ja arkipyhää. Viranhaltijoilla on toisin sanoen tältä osin suppeampi
vapaapäivän määrittely.
KVTES:n VIII luvun 2 §:n 1 momentin soveltamisohjeen mukaan lomautusta ei voi
määrätä alkamaan eikä päättymään työntekijän vapaapäivänä. Lomautuksen tulee
siten alkaa ja päättyä sellaisena päivänä, joka ilman lomautusta olisi ollut työntekijän
työpäivä.
Edellä olevan johdosta tulee kiinnittää huomiota lomautusjaksoihin mm. niiden
työntekijöiden osalta, joiden osa-aikatyö on järjestetty siten, ettei viikossa ole
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säännöllisesti viittä työpäivää. Lomautukset ajoitetaan näissäkin tapauksissa niin,
etteivät ne ala eivätkä pääty työntekijän vapaapäivänä.
Lomautusten kohdentaminen
Mikkelin kaupungilla on vakinaista henkilöstöä 1756 (28.2.2020) ja määräaikaisia 300
(28.2.2020) . Neuvotteluilla tavoitellaan niiden työntekijöiden/viranhaltijoiden
lomauttamista osa- tai kokoaikaisesti, joiden työ on tilapäisesti vähentynyt. Alustavan
arvion mukaan suunnitellut toimenpiteet voisivat johtaa toteutuessaan yhteensä noin
500 työntekijän/viranhaltijan lomauttamiseen.
Määräaikainen viranhaltija voidaan lomauttaa kuitenkin vain, jos virkasuhde on
jatkunut keskeytymättä vähintään kuusi kuukautta ennen lomautuksen alkamista
(KVTES VIII luku 1 § 1 mom.).
Määräaikaisista työntekijöistä lomautus voi koskea vain niitä määräaikaisessa
työsuhteessa olevia työntekijöitä, jotka tekevät työtä vakinaisen työntekijän sijaisena
ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos tämä olisi työssä (TSL
5 luku 2 § 3 mom.).
KVTES:n VIII luvun 1 §:n 3 momentin mukaan viranhaltijaa/työntekijää lomautettaessa
sovelletaan 4 §:n määräystä työvoiman vähentämisjärjestyksestä.
Lomautusten vaikutukset henkilöstön asemaan ja palvelussuhteen ehtoihin
Lomautus tarkoittaa väliaikaista työnteon ja palkanmaksun keskeyttämistä.
Virantoimitus/työnteko keskeytetään lomautuksen ajaksi, mutta muu toin virka-
/työsuhde pysyy voimassa. Lomautus voidaan toteuttaa joko keskeyttämällä työnteko
kokonaan (kokoaikainen lomautus) tai lyhentämällä säännöllistä työaikaa siinä määrin
kuin se lomauttamisen perusteen kannalta on välttämätöntä (osittainen lomautus
työajan lyhentäminen päivässä tai viikossa).
Mahdollisilla lomautuksilla on mm. seuraavia vaikutuksia henkilöstön asemaan ja
palvelussuhteen ehtoihin:
Työnantajalla ei ole lomautusperustetta silloin, kun viranhaltija/työntekijä voidaan
ammattitaitonsa ja kykyynsä nähden sijoittaa kohtuudella muihin työnantajan
kokoaikaisiin tai osa-aikaisiin tehtäviin. Jos täyttä työaikaa tekevälle voidaan tarjota
vain osa-aikaista työtä, on myös osa-aikainen lomauttaminen mahdollista.
Työnantajaksi katsotaan koko kunta.
Viranhaltijalle/työntekijälle tulee ensisijaisesti tarjota työtä, joka on mahdollisimman
samanlaista kuin hänen virkaansa kuuluvat tehtävät tai hänen työsopimuksensa
mukainen työ. Jollei tämä ole mahdollista, voidaan viranhaltijalle/työntekijälle tarjota
myös työtä, joka on erilaista ja eri tavoin palkattua kuin virkatehtävän tai työ
sopimuksen mukainen työ. Tällöin tarjotusta työstä maksetaan kyseisen työn
mukainen palkka.
Työnantajalla on velvollisuus tarjota kaikkea työtä, jota voidaan pitää viranhaltijalle tai
työntekijälle soveltuvana ottaen huomioon hänen koulutuksensa, yleinen
ammattitaitonsa ja kokemuksensa. Työtä tarjottaessa on kuitenkin otettava huomioon
ammatinharjoittamista koskeva lain säädäntö (kelpoisuus).
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Työnantajan tehtävänä on arvioida, ketkä lomautettavista pystyisivät tekemään
tarjolla olevaa muuta työtä ja keille sitä on tällä perusteella tarjottava. Jos tarjolla on
esimerkiksi sijaisuuden hoitaminen ja useat lomautettavista työntekijöistä pystyisivät
sen hoitamaan, on työnantajan otettava huomioon työvoiman vähentämisjärjestys
päättäessään, kenelle hän tarjoaa sijaisuuden hoitamista.
Työnantajan on aina tarjottava lomautettavalle sellaista työtä tai tehtävää (esim.
sijaisuuden hoitamista), joka on työnantajan tiedossa lomautusilmoituksen
antamishetkellä tai jota ilmaantuu lomautusilmoituksen antamisen jälkeen ennen
lomautuksen alkamista tai lomautuksen aikana.
Muun työn vastaanottovelvollisuus
Työntekijä on velvollinen ottamaan vastaan työsopimuksensa mukaisia tehtäviä sekä
tehtäviä, jotka poikkeavat työsopimuksen mukaisista tehtävistä niin vähän, että
työtehtävien muutos kuuluu työnantajan työn johto-oikeuden piiriin sekä tehtäviä,
joita voidaan pitää hänelle sopivina, vaikka ne poikkeaisivatkin olennaisesti
työsopimuksen mukaisista tehtävistä. Viimeksi mainittuja tehtäviä työntekijä on KVTES:
n mukaan velvollinen ottamaan vastaan enintään 8 viikoksi.
Jos viranhaltija tai työntekijä kieltäytyy ottamasta vastaan hänelle tarjottua muuta
työtä, työnantajalla on oikeus lomauttaa hänet lomautuksen muiden edellytysten
täyttyessä. Kieltäytymisilmoitukset on yleensä perusteltua ottaa vastaan kirjallisena.
Muu työ lomautusaikana
Lomauttaminen ei estä viranhaltijaa tai työntekijää ottamasta lomautusajaksi muuta
työtä. Viranhaltijan/työntekijän on kuitenkin huolehdittava siitä, ettei uusi tehtävä estä
häntä palaamasta lomautuksen päättyessä siihen työhön, josta hän on lomautettuna.
Kutsuun on vastattava 7 vuorokauden kuluessa ja muusta työstä voi irrottautua viiden
päivän kuluessa.
Lomautusten peruuttaminen
Jos työnantajalle ilmaantuu lomautusilmoitusaikana uutta työtä, voidaan lomautuksen
peruuttamisesta ilmoittaa ennen lomautuksen alkamista. Tällöin lomautusilmoitus
peruuntuu ja myöhemmin toimeenpantavien lomautusten on perustuttava uusiin
lomautusilmoituksiin. Jos työnantajalle ilmaantuu lomautusilmoitusaikana uutta työtä
siten, että kokoaikaisen lomautuksen asemesta työntekijä voidaan joko koko lomautus
ajaksi tai lomautusajan osaksi siirtää lyhennettyyn työaikaan, on työnantajalla oikeus
muuttaa kokoaikainen lomautus osittaiseksi lomautukseksi uutta lomautusilmoitusta
antamatta.
Lomautuksen vaikutus vuosilomaan ja lomarahaan
Suunnitellulla neljän viikon lomautuksella voi olla vaikutuksia vuosilomaan, koska
KVTES:n IV luvun 4 §:n mukaan työssäolon veroista aikaa ovat vuosilomaan oikeuttavia
kalenterikuukausia laskettaessa ne työpäivät tai työtunnit, joina viranhaltija/työn tekijä
on ollut estynyt suorittamasta työtään ollessaan lomautettuna enintään 30
kalenteripäivää kerrallaan (4-kohta). Vastaava määräys on myös tuntipalkkaisen
henkilöstön työehtosopimuksessa (TTES 49 §).
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Kokoaikaisella lomautuksella ei ole vaikutusta lomarahaan. KVTES:n IV luvun 18 §:n 1
momentin mukaan lomaraha lasketaan heinäkuulta tosiasiallisesti maksetun
varsinaisen palkan mukaan. KVTES:n IV luvun 18§:n 2 momentin mukaan, jos
heinäkuun aikana on palkaton virantoimituksen/työssäolon keskeytys, lomaraha
lasketaan sen varsinaisen kuukausipalkan mukaan, jonka viranhaltija/työntekijä olisi
koko heinäkuun virantoimituksessa/työssä ollessaan ansainnut.
Sen sijaan heinäkuulle ajoittuva osittainen lomautus vaikuttaa myös lomarahaan, sillä
jos viranhaltijan/työntekijän heinäkuun palkka määräytyy osa-aikapalkkana, lomaraha
lasketaan tämän osa-aikapalkan perusteella.
Lomauttamisen suhde muuhun virka-/työvapaaseen
Mikäli virka-/työvapaa ja lomautus sattuvat samaan aikaan, ratkaistaan ns.
aikaprioriteettiperiaatetta noudattaen se, onko viranhaltija/työntekijä lomautettuna
vai virka-/työvapaalla. Ratkaisevia tekijöitä ovat lomautusilmoituksesta tiedon
saaminen ja virka-/työvapaan alkaminen.
Jos viranhaltija/työntekijä sairastuu ja on sairauslomalla ennen kuin lomautus
ilmoitusta on annettu, on hänellä oikeus sairausajan palkkaan sairausloman aikana.
Jos lomautusilmoitus on annettu ennen sairastumista, ei oikeutta sairausajan
palkkaan ole.
Työterveyspalvelut lomauttamisen aikana
Henkilöstön työterveyspalvelut ovat viranhaltijan/työntekijän käytettävissä myös
mahdollisen lomautuksen aikana.
Suunniteltujen lomautusten toteuttamisen mahdollisuuksia sekä niiden vaikutukset
palvelutuotantoon käsitellään YT-neuvottelukunnan kokouksessa
yhteistoimintamenettelyn aikana. Palvelualueiden alustava kartoitus toimitetaan
erillisenä liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja
Käydään yleiskeskustelu asiasta.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että lisäksi todettiin, että neuvotteluesitys on annettu yhteistoimintalain 7 §:
n mukaisesti määräajassa. Lisäksi todettiin, että lomautuksiin on päädytty
poikkeusoloista johtuen. Neuvotteluesitys lähtee siitä, että poikkeusoloista johtuva
tarjottavan työn tilapäinen väheneminen voi joissain yksiköissä jatkua vielä sen
jälkeen, kun poikkeusoloja koskevat määräykset ovat päättyneet. Lomautusten
tuotannollinen peruste ei siis kaikissa yksiköissä välttämättä poistu yhtä aikaa
poikkeusolojen päättymisen kanssa.
Tämän jälkeen käytiin yleiskeskustelu asiasta.
Pöytäkirjaan merkitää seuraavat keskustelussa esille tulleet asiat:
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Mahdolliset lomautukset tulevat vaikuttamaan kesätyöhön, koska ensisijaisesti
mahdollisesti lomautetuille tulee tarjota korvaavaa työtä. Ohjeeksi on palkkaaviin
yksiköihin annettu, että työsopimuksia ei kesätyöntekijöiden osalta tehdä ennen kuin
yhteistoimintamenettely on päätetty ja tarkat mahdolliset lomautusuunnitelmat
yksikkökohtaisesti tarkastettu.
Työllistettävien osalta yhteistoimintaneuvottelu vaikuttaa siten, ettei
palkkatukityöllistettyjä voi ottaa niihin tehtäviin, josta mahdollisesti on lomautettu tai
lomautusuhan alla. Pääsääntöisesti palkkatuella otetaan Mikkelin kaupungille
työttömiä työnhakijoita tehtäviin, joissa ei ole Mikkelin kaupungin vakinaista
henkilöstöä. Työ- ja elinkeinoministeriön tulkintaohje julkisesta työvoima- ja
yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisesta (TEM/566/00.03.05.02/2014)
1.6.2014 lukien linjaa, että yhteistoimintaneuvotteluiden ajaksi palkkatuen
myöntämisestä olisi pidättäydyttävä, kunnes mahdollisten lomautusten laajuus ja
kesto selviävät. Perusteena on se, että palkkatuen myöntäminen voisi heikentää
työsuhteessa olevien työntekijöiden asemaa.
Pääsopijajärjestöt yhteisesti ottivat kantaa, että ennen kokousta lähetetyssä liitteessä
lomautusten vaikutus palvelutuotantoon ei ole konkreettisesti esitetty. Lomautusten
kohdistaminen yksikkötasolla ei ole riittävä ja samoin perusteet jäävät vailinaiseksi.
Vaikutuksia henkilöstöön ja vaihtoehtoja ei tarpeeksi ole esitetty.
Lisäksi pääsopijajärjestöt toivat esille, että maan hallitus on tuonut selkeästi esille,
ettei kunnat lomauttaisi tai keskeyttäisi työntekoa ja palkanmaksua työsopimuslain 2
luvun 12§ 2 mom perusteella. Työnantaja on kuitenkin nyt käyttänyt TSL pykälää ja
keskeyttänyt palkanmaksun noin sadalta työntekijältä. Perusteluita ei kaikilta osin ole
kerrottu. Etenkin koulunkäyntiavustajien osalta katsotaan, että TSL lain käyttäminen ei
ole lain mukaista. Koulunkäyntiavustajien kohdalla katsotaan, että koronasta johtuvat
poikkeusolot eivät estä koulunkäyntiavustajan työtä. Kysymys on enemmänkin siitä,
että työnantaja ei ole organisoinut tehtävää poikkeusoloja vastaavaksi.
Jukon kirjaus pöytäkirjaan on seuraava: Jukon yhteenvetona on, että
henkilöstöjärjestöjen mielestä TSL 2 luvun 12§ 2 mom ei olisi saanut käyttää vaan ne
työntekijät, joita asia nyt koskee, olisi pitänyt käydä keskustelu töiden vähentymisestä
yhteistoimintamenettelyssä.
Pääsopijajärjestön JAU kirjaus pöytäkirjaan on seuraava: Sekä JHL525 että Etelä-Savon
Jyty eivät hyväksy koulunkäyntiavustajien osalta TSL luvun 2 § 12 2 mom. käyttämistä,
koska työ ei ole keskeytynyt vaan työ pitää työnantajan organisoida uudelleen siten,
että työtä voidaan jatkaa. JAU tulee riitauttamaan niiden koulunkäyntiavustajien
osalta, joihin palkanmaksun keskeytys on tehty.
Työnantaja on tulkinnut, että niitä joiden työpaikat on suljettu valtioneuvoston
päätöksellä on työsopimuslain mukainen käyttö lain mukainen. Koulut ovat siirtyneet
etäopetukseen luukuunottamatta 1-3 luokkia ja erityisen tuen oppilaita. Näin ollen
kaikille avustajille ei ole työtä tarjolla ja ovat estyneet tekemään työtä. Työsopimuslain
2 luvun 12 §:n 2 momentin mukaan työntekijällä on oikeus saada palkkansa enintään
14 päivän ajan hänen ollessa estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen
tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen hänestä tai
työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi.
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KT on ottanut kantaa määräyksen soveltamiseen 17.3.2020 antamissaan ja 18.3.2020
päivittämissään ohjeissa valmiuslakiin liittyen. KT:n tulkinnan mukaan määräyksen
edellytykset täyttyvät koronapandemian vuoksi ainakin hallituksen linjauksen mukaan
suljetuissa yksiköissä.
Työnantajan toteaa, että tässä vaiheessa liitteenä oleva listaus palvelualeuiden osalta
on yleistarkastelua, johon ei ole saatu kaikkia mahdollisia vaikutuksia ja vaihtoehtoja
kirjattua. Tätä lomautusuhan alla olevaa henkilöstöä kartoitetaan ja tarkennettu esitys
tuodaan seuraavaan kokoukseen. Lähtökohtaisesti vaikutukset työn vähentymiseen
on olemassa niissä yksiköissä, joissa toiminta on päättynyt.
Seuraavat korjaukset ja tarkennukset tehtiin liitteeseen: Ei rajata ammattiryhmiä pois
lukuun ottamatta pääluottamusmiehiä korjaus luottamusmiehiä. Lisäksi tarkennettiin
Lisäksi rajataan ulkopuolelle ne varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä
järjestettävä esiopetus korjataan Lisäksi rajataan ulkopuolelle varhaiskasvatuksen
esiopetuksen järjestäminen.
Tiedottaminen toteutetaan samalla tavalla kuin syksyn 2019 neuvotteluiden osalta.
Viestintäpäällikkö tekee tiedoteluonnoksen kokouksen jälkeen ja lähettää sen
hyväksytä kierrokselle, jonka jälkeen se julkaistaan henkilöstölle.
Rekrytointien osalta pidättäydytään täyttölupien myöntämisestä YT-neuvotteluiden
aikana. Uusia rekrytointeja ei tehdä niihin tehtäviin, joissa henkilöstö on mahdollisesti
lomautettuna tai lomautusuhan alla.
TE-toimistoon neuvotteluesitys toimitettu 27.3.2020 sähköisenä.

YT-neuvottelukunta, 08.04.2020, § 23
Valmistelijat / lisätiedot:
Jukka Savolainen, Sari Häkkinen, Maria Närhinen
jukka.savolainen@mikkeli.fi, sari.hakkinen@mikkeli.fi, Maria.Narhinen@mikkeli.fi
kaupunginlakimies, HR-päällikkö, henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 Liite Yt-nk Lomautussuunnitelma kevät 2020
Jatketaan lomautusta koskevaa yhteistoimintamenettelyä sekä käsitellään valmisteilla
olevien toimenpiteiden vaikutuksia ja vaihtoehtoja. Alustavan arvion mukaan
lomautukset alkavat toukokuun puolessa välissä ja vaikutuksia palvelutuotantoon ei
lähtökohtaisesti ole, koska mahdollinen lomautus koskee niitä ammattiryhmiä, joilta
työ on vähentynyt poikkeusolojen alkaessa ja arvioidaan, että työn vähentyminen
jatkuu poikkeusolojen jälkeenkin, koska kaikki työ, joka normaalisti tehtäisiin touko-
kesäkuussa, on tehty ennakkoon.
Lomautuksen vaihtoehtona etsitään muuta työtä. Tätä varten on perustettu
henkilöstöresurssipankki, josta koordinoidaan keskitetysti henkilöstön siirtoa muihin
tehtäviin tarpeen mukaan. Tarjotut työtehtävät ovat sellaisia, joita voidaan
pitää työntekijän koulutus ja työkokemus huomioon ottaen hänelle sopivina.
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Tarkennetut esitykset palvelualueilta on pyydetty toimittamaan keskiviikkona 1.4.2020
kokouksen jälkeen henkilöstöpalveluihin ja koostamme YT-
neuvottelukunnalle yhteenvetoa. Yhteenveto toimitetaan ennen kokousta jäsenille
mahdollisimman pian.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Käydään keskustelu asiasta.
Päätös
Yleiskeskusteluna todettiin, että yhteistoimintaneuvotteluissa käytiin työnantajan
lähettämä 7.4.2020 luonnos lomautusesityksestä ja lomautuksen kestosta läpi ja
todettiin, että lomautuksen vaikutukset eivät kaikissa lomautuksen kohteena olevien
osalta ole työnantajan toimesta selvitetty. Vaikutuksia selvitetään seuraavaan
kokoukseen. Todettiin kuitenkin, että lomautusta perustellaan tuotannollisilla syillä ja
että työ on vähentynyt myös poikkeusolojen myötä ja työn vähentyminen jatkuu myös
poikkeusolojen jälkeen. Mikäli on päädytty saman ammattiryhmän keskuudessa
mahdolliseen lomautukseen, on pyritty yhdenvertaiseen kohteluun, jolloin
lomautusaika on saman pituinen kaikilla samaan ammattiryhmään kuuluvilla.
Henkilöstön edustajille tarkennettiin työntarjoamisen toimintatapaa ja perusteet
työntarjoamiselle.
Vaihtoehtona lomautuksille on perustettu 16.3 resurssipankki, jota koordinoi
henkilöstöresurssiryhmä. Ryhmässä on edustettuina palvelualueiden resursseista
vastaavat. Resurssipankin tehtävänä on huolehtia siitä, että lomautusuhan alla tai TSL
luvun 2 § 12 mom mukaisesti palkanmaksun keskeytyneille tarjotaan korvaavaa työtä,
mikäli sellaista palvelualueilla on tarjolla. Resurssipankin käyttö on tärkein väline.
Yhteistoimintamenettelyn jälkeen työnantajan ei tule palkkaamaan uutta työvoimaa
tehtäviin, joista on lomautettu tai joista kohta aiotaan lomauttaa, jos näin voidaan
välttää lomautuksia. Näitä tehtäviä työnantajan tulee tarjota jo palveluksessaan
oleville vaihtoehtona lomautukselle.
Työn tarjoamisvelvollisuus koskee kaikkea työtä, jota voidaan pitää työntekijälle
soveltuvana ottaen huomioon hänen koulutuksensa, yleinen ammattitaitonsa ja
kokemuksensa. Työnantajan tehtävänä on arvioida, ketkä lomautettavista pystyisivät
tekemään tarjolla olevaa muuta työtä ja keille sitä on tällä perusteella tarjottava.
Lomautetut voivat esimerkiksi jo ennakolta ilmoittaa, että he eivät tule ottamaan
vastaan lomautusaikana uutta työtä. Asia kirjataan lomautusilmoitukseen
(vastausmahdollisuus) tai myöhemmin voi ilmoituksen tehdä sähköpostilla tiettyyn
päivään mennessä.
Jos lomautettu ei etukäteen ilmoita, että hän ei ota työtä vastaan, tulee työnantajan
tarjota lomautetuille lomautusaikana ilmaantuneita työtehtäviä tasapuolisesti ottaen
huomioon työvoiman vähentämisjärjestyksen lisäksi mm. työntekijöiden
/viranhaltijoiden omat työtehtävät, koulutus ja työkokemus. Lomautettuun ollaan
yhteydessä puhelimella, sähköpostilla tai tekstiviestein. Lisäksi vapautuvia paikkoja
ilmoitetaan sisäisessä intrassa.
Konserni- ja elinvoimapalveluiden palvelualueen lomautussuunnitelma
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Liitteessä lomautus kohdistuu 166 henkilöön ja lomautusten kesto kahdesta viikosta
neljään viikkoon. Erikseen lisäselvityksenä pyydettiin strategia- ja kehityspäällikön
perusteet. Kokouksessa tuotiin selvityksenä, että työ on vähentynyt, koska tehtävään
liittyvä seudullinen kehittämistyö on vähentynyt sekä ystävyyskaupunkiyhteistyöhön
liittyvät tehtävät on toistaiseksi loppuneet. Työ on vähentynyt osa-aikaisesti, mutta on
tarkoituksenmukaisempaa lomauttaa kahdeksi viikoksi ja siirtää tehtäviä
myöhemmälle ajankohdalle.
Tarkennetaan ruoka- ja puhtauspalveluiden osalta, että ulkoista työvoimaa ei käytetä
ruoka- ja puhtauspalveluissa lomautuksissa niissä tehtävissä, joista työnantaja
lomauttaa. Lomautuksista huolimatta voidaan palkata ulkopuolista työvoimaa, jos
kyse on töistä, joita ei normaaliolosuhteissakaan teetetä kunnan vakinaisella
henkilöstöllä.
Pelastuslaitoksen osalta pyydettiin tarkentamaan lomautusaikaa. Kokouksen aikana
pelastusjohtaja Seppo Lokka ilmoitti, että lomautusaika on neljä viikkoa.
Tarkastustoimintaa ei voida tehdä ja nyt on tehty muuta korvaavaa työtä ja korvaava
työ loppuu toukokuun aikana.
Asumisen- ja toimintaympäristön palvelualueella mahdollisen lomautuksen kohteena
ovat vahtimestarit, jotka siirtyvät 1.5.2020 lukien vuokraus- ja käyttöpalvelut
yksikköön. Lisäksi lomautus kohdistuu pysäköinnin tarkastajiin. Henkilöstön edustajat
pyytävät tarkennusta lomautusajan pituudesta, koska se on neljä viikkoa, kun osalla
lomautetuista lomautusaika on kaksi viikkoa. Perustelut ja vaikutukset tarkennettava
seuraavaan kokoukseen.
Vesiliikelaitoksen henkilöstö ei ole mahdollisten lomautusten kohteena.
Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen osalta mahdolliset lomautukset kohdistuvat
yli viiteensataan henkilöön. Lisäyksenä hyvinvointikoordinaattorin lomautus kaksi
viikkoa. Perustelut seuraavaan kokoukseen. Tarkennuksena se, että
hyvinvointikoordinaattorin tehtävä siirtyy 1.5.2020 sivistyksen- ja hyvinvoinnin
palvelualueelle.
Henkilöstön edustajille tarkennettiin, että mahdollisen lomautuksen piirissä ei ole niitä
henkilöitä, joita koskee palkan maksun keskeytys TSL luvun 2 §12 2 mom mukaisesti.
Palkanmaksun keskeytys on pääasiassa koskenut henkilöitä, jotka ovat
määräaikaisessa palvelussuhteessa ja määräaikaisuuden peruste on muu kuin
sijaisuus. Lisäksi niissä yksiköissä, jossa lomautus on suunniteltu kiertävällä mallilla,
kutsutaan ne henkilöt työhön, kun samaa työtä tekevät lomautetaan. .
Orkesterin muusikoiden osalta yhteistoimintaneuvottelut järjestetään erikseen.
Jukon pääluottamusmies toteaa, että varhaiskasvatuksen osalta on työnantaja
päättänyt jo ennen neuvotteluiden päättämistä, että koko henkilöstö lomautetaan.
Pääluottamusmies on saanut yhteydenottoja varhaiskasvatuksen henkilöstöltä, että
heidän on pitänyt tehdä tarkat suunnitelmat, miten lomautus toimeenpannaan
kahdeksi viikoksi. Kuitenkin Yt-laki lähtee siitä, että työnantajan on ennen asian
ratkaisemista neuvoteltava valmisteilla olevien lomautusten perusteista, vaikutuksista
ja vaihtoehdoista. Sekä antanut tarpeelliset tiedot siten, että henkilöstön edustaja on
voinut niihin riittävästi perehtyä. Toiminta on herättänyt hämmennystä
varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuslakia henkilöstömitoituksesta ja kelpoisuuksista
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on lomautuksen aikana noudatettava. Lisäksi on huolehdittava lasten turvallisuudesta.
Ryhmäkoot pitää olla lain mukaisia. Kuitenkaan lomautussuunnitelmassa ei ole
kuvattu millään tavalla lomautuksen vaikutuksia varhaiskasvatukseen ja miten
toiminta järjestellään, kun henkilöstön vuosilomatkin on suunniteltu pidettäväksi
etupainotteisesti. Päiväkodinjohtajien osalta on jo tiedossa, että on tehty paljon
ylityötä eikä työ ole vähentynyt. Seuraavaan kokoukseen selvitys ylitöiden määrästä
sekä erityisvarhaiskasvatuksen opettajien töiden vähentymisestä. Poikkeusoloissa
tuen tarve lisääntyy. Jos työ ei ole vähentynyt, työnantaja ei voi lomauttaa
tuotannollisilla perusteilla. Varhaiskasvatuksen osalta koko henkilöstöä mahdollisesti
koskeva lomautus tuli yllätyksenä, koska siitä ei aikaisemmin tällä laajuudella ollut
keskusteltu. Työnantajan mukaan päiväkotien aukioloaikoja ja vuorohoitoa
keskitetään voimakkaasti toukokuusta elokuulle. Lisäksi tällä hetkellä on
varhaiskasvatuksessa hoidettavia lapsia 22 %. Työ on olennaisesti vähentynyt joka
yksikössä. Tällä hetkellä poikkeusolot ovat voimassa 13.5.2020 asti ja tilanne voi olla
tämän jälkeen toisenlainen ja lapsia onkin enemmän hoidossa.
Sihyn osalta ovat muutkin pääluottamusmiehet saaneet yhteydenottoja.
Ohjeeksi on annettu, että palvelualueilla tehdään alustavaa lomautusuunnitelma- ja
lomasuunnitelma. Lomautuksen perusteita ei ole käyty vielä päätetty läpi eikä asiasta
ole päätetty, joten tarkkaa suunnitelmaa on mahdoton tehdä. Työnantaja korostaa,
että päätöstä lomautuksista ei ole tehty. Tämä tullaan huomioimaan viestinnässä.
Lomautusaikana ei saa rekrytoida niihin tehtäviin, joita mahdollinen lomautus koskee.
Rekrytointi etenkin varhaiskasvatuksen osalta on lomautuksen aikana ongelmallinen,
kun lisäresurssintarve on syksylle ja yhteinen tahtotila on, että uusia
varhaiskasvatuksen ammattilaisia saadaan palkattua. Uudet rekrytoinnit tosin
kohdistuvat mahdollisen lomautuksen jälkeiseen aikaan elokuun alkuun ja uudet
palvelussuhteet alkavat vasta myöhennettynä. Juko on pyytänyt järjestön kantaa
asiaan. Samoin JHL. Nämä kirjataan pöytäkirjaan, kun järjestöjen kanta asiaan
saadaan.
Henkilöstön edustajat pyytävät lisäselvitystä museon lomautusvaikutuksista sekä
nuorisotoimen osalta. Kirjaston henkilöstön lomautusjärjestely ja vaikutukset vaatii
selvennystä, kun osaan henkilöstöstä on käytetty TSL 2:12§:ää palkanmaksun
keskeytystä. Myös liikelaitos Otavian osalta pyydetään tarkennusta vaikutuksista,
koska yleensä hanketyöhön on ulkopuolinen rahoitus ja hankkeet poikkeustilasta
huolimatta jatkuvat.
Työnantaja esitti lomautuksen periaatteet yhtenä kokonaisuutena:
1. Lomautuksen kesto on kuukausipalkkaisilla 14 kalenteripäivää tai 28
kalenteripäivää ja tuntipalkkaisilla 10 työpäivää tai 20 työpäivää.
2. Lomautus toteutetaan 2020 elokuun alkuun mennessä. Lomautus toteutetaan
kokonaisina päivinä ja voidaan toteuttaa useana jaksona. Lomautusta ei saa
kuitenkaan suunnitella alkavaksi tai päättymään sellaisena päivänä, joka olisi
normaalisti viranhaltijan/työntekijän vapaapäivä. Lomautuksen tuotannolliset
syyt ja perusteet on oltava voimassa koko lomautuksen ajan
3. Lomautus koskee toistaiseksi otettuja viranhaltijoita ja työntekijöitä.
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4. Määräaikaisista viranhaltijoista lomautus koskee niitä viranhaltijoita, joiden
virkasuhde on ennen lomautuksen alkamista keskeytymättä jatkunut vähintään
6 kuukautta.
5. Määräaikaisista työntekijöistä lomautus koskee niitä työntekijöitä, joiden
palvelussuhde on ennen lomautuksen ja jotka tekevät työtä vakituisen
työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä,
jos hän olisi työssä.
6. Osa-aikaisella eläkkeellä tai muutoin osa-aikatyössä olevien viranhaltijoiden
/työntekijöiden osalta lomautus toteutetaan pääsääntöisesti vastaavalla tavalla
ja kalenteripäivinä yhtä pitkäksi ajaksi kuin kokoaikainen. Lomautusaika
määritellään kuitenkin tapauskohtaisesti sen mukaisesti, miten viranhaltijan
/työntekijän työaika on järjestetty.
7. Lomautuksen ulkopuolelle jäävät
- Asumisen – ja toimintaympäristön palvelualueen henkilöstö, lukuun ottamatta
pysäköinnin tarkastajat ja vahtimestarit
- Konserni- ja elinvoimapalvelualueen henkilöstö, lukuun ottamatta virastotalon
vahtimestarit, asiointipiste, tukipalveluhenkilöstöä, strategia ja
kehittämispäällikkö ja ruoka- ja puhtaushenkilöstöä.
- Pelastuslaitoksen operatiivinen toiminta, lukuun ottamatta tukipalvelut ja
tarkastustoiminta
- Ympäristöterveydenhuolto
- Vesiliikelaitos
- Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue, lukuun ottamatta osa museon, kirjaston
ja kulttuurin sekä liikuntapalveluiden henkilöstöä ja hyvinvointikoordinaattoria ja
koko varhaiskasvatuksen henkilöstöä.
- oppisopimuksella palkatut
- työntekijät, joihin saadaan työllistämisen edistämiseksi myönnettyä palkkatukea
8. Lomautus ei koske myöskään luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja
9. Lomauttamisessa noudatetaan vähintään 1 kuukauden mittaista ilmoitusaikaa.
10. Lomautusta vastaavan ajan 18.5.-1.8.2020 palkattomalla -/työvapaalla olevien
osalta ko. aika korvaa lomautuksen. Lomautuksen korvaaviksi virka-/työvapaiksi
ei lueta vuorotteluvapaata, perhevapaita ja kuntoutumisvapaita eikä myöskään
osittaisia virka- ja työvapaita. Eläkkeelle vuonna 2020 jäävien osalta ei
lomautusta toteuteta, mikäli irtisanoutuminen on ajalla 18.5-1.8.2020 ja on
sovittu, että irtisanomisajalle vahvistetaan vuosilomaa.
11. Palvelualueet huolehtivat lomauttamisesta näiden periaatteiden mukaisesti.
12. Tiedottamisessa painotetaan, että neuvottelut ovat kesken ja
lomautussuunnitelman henkilöstön osalta on tarkentunut ja mitä tehtäviä
rajataan lomatusten ulkopuolelle
Henkilöstön edustajat toivat esille, että mahdolliset lomautukset olisivat kokoaikaisia
ei osa-aikaisia, näin lomautuksella ei olisi vaikutusta lomarahaan. Lisäksi toivotaan,
että työnantaja ottaa huomioon hallituksen esityksen työttömyysturvamuutoksesta,
jonka myötä omavastuuaika poistuu ajalla 16.3-6.7.2020. Mahdollinen lomautus
alkaisi viimeistään 6.7.2020.

YT-neuvottelukunta, 15.04.2020, § 28

Mikkeli
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
11.05.2020

11/2020

76 (111)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Valmistelijat / lisätiedot:
Jukka Savolainen, Sari Häkkinen, Maria Närhinen
jukka.savolainen@mikkeli.fi, sari.hakkinen@mikkeli.fi, Maria.Narhinen@mikkeli.fi
kaupunginlakimies, HR-päällikkö, henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 Liite YT-neuvottelukunta lomautussunnitelma 2020
Kokouksessa 8.4.2020 käytiin läpi työnantajan laatimaa lomautussuunnitelmaa.
Päätettiin, että lomautussuunnitelmaa täydennetään puuttuvilta osin ja tuodaan
tähän kokoukseen täydennettynä. Lomautussuunnitelmaa on täydennetty. Asiakirja
jaetaan kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja
Käydään läpi täydennetty lomautussuunnitelma ja päätetään
yhteistoimintaneuvottelut.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälä osalta kokouksessa.
Päätös
Työnantaja esitti 8.4.2020 kokouksen jälkeen tarkennetun lomautussuunnitelman ja
työnantajan esitti lomautussuunnitelman palvelualueittain.
Konserni- ja elinvoimapalvelualueen ruoka- ja puhtauden osalta tarkennuksena
edelliseen kokoukseen ostopalveluiden osalta on palvelujohtajalta saatu selvityksenä,
että ruoka- ja puhtauspalveluiden osalta ne ostopalvelut, jotka ovat voimassa jatkuvat.
Näitä työtehtäviä ei tee vakituinen henkilöstö.
Työnantaja on perustellut yhteistoimintaneuvotteluita tuotannollisilla syillä.
Lomautuksen kohteena on ollut koko henkilöstö. Neuvotteluiden aikana työnantaja on
tarkentanut lomautuksen koskemaan noin 750 henkilöä. Lomautussuunnitelmaa
tehdessä on huomioitu, että valtioneuvosto, yhteistoiminnassa tasavallan presidentin
kanssa, on todennut, että maassa vallitsevan poikkeusolot.
Työnantajan on mallintanut seknaario vaihtoehdon kesäkuun loppuun ja elokuun
alkuun siitä, miten työ on vähentynyt ja vähentymässä ei ammattiryhmissä. Tämä
hetken tilanteen mukaisesti poikkeusolojen johdosta voimassa on seuraavat
viranomaisrajoitukset ja -suositukset: Hallituksen linjaukset liittyen mm. koulujen
sulkemiseen, yli 10 henkilön kokoontumisiin, etätyöhön ja matkustusrajoituksiin 13.5.
asti. ja valtioneuvoston suositus yli 500 hengen yleisötilaisuuksien perumisesta 31.5
asti. Lisäksi kaupunki on päättänyt, että sen omat tapahtumat on peruttu 30.6.2020
saakka.
Juko ei hyväksy työnantajan lomautussuunnitelman tavoitetta järjestää lomautus niin,
että edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet. Juko pitää tavoitetta epäasiallisena.
Tavoitteen mukaan työnantajalla ei välttämättä edes olisi tuotannollista syytä
lomautuksiin.
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Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualeen osalta lomautussuunnitelmaan on tullut
työnantajan osalta tarkennuksia, jotka käytiin kokouksessa läpi. Kokouksen liitteenä
on tarkennettu lomautussuunnitelma.
JHL pääluottamusmies toi esille, että osan koulunkäyntiavustajaien työ on nyt
poikkeuslain mukaisesti keskeytynyt ja jos poikkeustilanne poistuu 13.5.2020 ei
lomautuksille tai palkanmaksun keskeytykselle ole perustetta. Tällöin
koulunkäyntiavustajat palaavat työhön ennen lukukauden loppumista. Mahdollinen
lomautusaika pitää kuitenkin suunnitella siten, että lomautus on alkukesästä ja
vuosilomat pidetään heinäkuussa. Myös Jytyn pääluottamusmies yhtyy JHL
pääluottamusmiehen lausumaan.
Jukon pääluottamusmies totesi, että koulunkäyntiavustajat pitää lomautetaan vasta
kouluntyön loputtua, koska koulutyö ei ole keskeytynyt ja näin ollen työ ei ole
vähentynyt. Tämä tulee huomioida lomautussuunnitelmassa. Perusopetuksen osalta
on siirrytty etäopetukseen.
Työsuojeluvaltuutettu Juha Karppinen totesi, että Museoliiton mukaan museon
asiakaspalvelutyö on noin 30 % koko museon toiminnasta ja nyt lomautus koskisi
neljää henkilöä kokonaismäärän ollessa seitsemän, jotka toimivat museolla
asiakaspalvelutyössä. Näin ollen työnantaja katsoo, että asiakaspalvelutyötä museon
työntekijöillä on 60 % . Juha Karppisen esityksenä on, että lomautuksen kesto olisi 2
viikkoa ja koskisi kahta henkilöä museon asiakaspalvelussa.
Jukon pääluottamusmies kyseenalaisti kirjaston lomautuksen. Hänen mielestään
lomautukselle ei ole perusteita, koska työ ei ole vähentynyt. Juko pitää työnantajan
esittämiä perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja puutteellisena. 11 henkilön työnteko
on jo päättynyt työnantajan TSL 2:12§ päätöksellä. Perusteista ei käy ilmi, miksi
henkilöstöä lomautetaan, mitä osaa henkilöstöä lomautukset koskettaa ja mitkä
tehtävät jätetään lomautusten ulkopuolelle. Työnantaja ei ole arvioinut millaisia TSL 2:
12§:n käytön (11 henkilöä) ja lomautusten (11 henkilöä) yhteisvaikutukset ovat.
Myös Jytyn kanta kirjaston osalta on, että perustelut puuttuvat.
Kirjastossa on henkilöstöä 40 ja lomautukset kohdistuvat kirjastovirkailijoihin ja-
avustajiin. Nyt osalta on palkanmaksu keskeytynyt ja osaa koskee mahdollinen
lomautus. Tarkoituksena on, että niiltä, joilta on palkanmaksu keskeytetty palaavat
työhön ja nyt lomautusuunnitelmassa olevat lomautetaan. Näin samaan
ammattiryhmään kohdistuu työn teon keskeytys tasapuolisesti. Korvaavaa työtä ei
riitä kaikille yhtä aikaa, mutta sitä riittää vuoroperiaatteella koko henkilöstölle, jotka
ovat lomautuksen tai palkanmaksun keskeytyksen kohteena.
Jukon kanta hyvinvoinnin ja osallisuuden palvelualueen osalta kokonaisuutena on,
että työt eivät ole missään toimipisteissä loppuneet, vaikka ne ovat asiakkailta
suljettuja. Museo-, kirjasto- ja liikuntapalvelujen tarve ei ole kuitenkaan hävinnyt.
Henkilöstön osaaminen pitäisi valjastaa lomauttamisten sijaan kaupunkilaisten
hyvinvoinnin tukemiseen. Poikkeuksellisissa olosuhteissa Mikkelin palvelutuotannossa
on tilaa palveluinnovaatioille ja luovuudelle. Työnantaja ei ole selvittänyt millaisia
vaihtoehtoja palvelutoiminnan ylläpitämiseksi/kehittämiseksi voitaisiin toimialueilla
järjestää. Tällainen selvitystyö tulisi käynnistää yhdessä henkilöstön kanssa. Lisäksi
henkilöstön kanssa ei ole vaihtoehdoista keskusteltu.
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Varhaiskasvatuksen osalta työnantaja totesi, että työ on merkittävästi vähentynyt.
Lapsista noin 20 % on hoidossa. Lapsimäärä on vähentynyt myös perhepäivähoidossa.
Jukon pääluottamusmies toi esille, että päiväkodinjohtajilta saadun tiedon mukaan
alustavat lomautussuunnitelmat on nyt suunniteltu 12 vuorokauden pituiseksi eikä 14
vuorokauden pituiseksi. Ohjeistus on ollut puutteellista ja päiväkodinjohtajat ovat
joutuneet tekemään ylimääräistä ja turhaa työtä, mikäli lomautukset ovat 14
vuorokauden pituisia. Juko pitää toimintaa yhteistoimintalain vastaisena.
Kokonaisuutena työnantaja ei ole tuonut selkeästi esille periaatteita ja
vaikutuksia. Työnantajan selvityksen mukaan kesäaikanakaan on lapsia vähemmän
hoidossa, mutta työnantajan ei ole selvittänyt mikä on hoitoisuusaste normaalina
kesänä. Päiväkodinjohtajilla ei tietoa siitä mitkä yksiöt ovat auki ja mitkä suljettuina.
Päiväkodinjohtajat tekevät tällä hetkellä ylityötä, mutta heille ei anneta
ylityömääräystä. Esimiehet tekevät ylityötä kuitenkin ilman ylityömääräystä. Juko
katsoo, ettei päiväkodinjohtajien työ ole vähentynyt eikä näin ollen ole tuotannollista
perustetta lomautukselle. Työnantaja toteaa perusteissa, että erityisopettajien työt
eivät ole vähentyneet. Lasten tuen tarve ei katoa poikkeusolojen aikana mihinkään.
Lomautukselle ei ole tuotannollisia perusteita.
JHLn pääluottamusmiehen mukaan lomautus ei ole mahdollista, jos ei palvelua
varhaiskasvatuksen osalta tiivistetä suuriin taloihin. Epidemia aikana tiivistäminen ei
ole hyvä asia, koska lähikontakteja tulee enemmän ja riski sairastua lisääntyy.
Työnantajan on huolehdittava myös työturvallisuudesta poikkeusoloissa. Lisäksi on
huomioitava ammattiryhmien välillä tasapuolinen kohtelu. Huolta herättää se, että
miten työnantaja varmistaa, että mikäli työtä on niin kesällä kuitenkin olettamasta
huolimatta enemmän, että lomautuksia ei toimeenpanna vaan ne joudutaan
peruuttamaan ja tämä myös käytännössä tulee toteutumaan. Myös
työttömyysturvalain välilainen muutos ja voimassaolo aika 6.7 päivä pitää huomioida,
jolloin työttömyyspäivärahan osalta ei viiden päivän karenssiaikaa ole.
Työnantaja perusteli liikuntapaikkahoitajien osalta lomautusta sillä, että liikuntapaikat
on suljettu. Liikuntapalveluissa hoidetaan kunnossapito- ja korjaustehtävät laitoksissa
ja ulkoliikunnassa nyt ennakoiden syksyä varten. Liikuntapaikkahoitajien osalta
lomautus kohdistuu 13 henkilöstöön ja lomautus on suunniteltu vuoroperiaatteella.
Jukon pääluottamusmies ei hyväksy hyvinvointikoordinaattorin osalta lomautusta.
Työnantajan perustelut, että työtä voidaan ”säästää” ja tehdä myöhemmin, kun tilanne
on poikkeusolojen osalta peruttu, ei ole kestävä peruste. Vaarana on töiden
kasaantuminen ja tästä johtuva ylitöiden tarve.
Jukon pääluottamusmies totesi, että Otavian osalta ei lomautuksen perusteet ole
olemassa. Perusteita pyydettiin edellisessä kokouksessa eikä niitä ole saatu tähänkään
kokoukseen. Opetustyön siirtyminen verkkoon ei ole vähentänyt työtä vaan työn
tekemisen luonne on muuttunut. Lomautuksen perusteet eivät selviä. Vaikutusten
arvioinnin mukaan lähiopetus on siirtynyt verkkoon ja etäopetukseen. Juko katsoo,
että lomautukselle ei siis ole tuotannollista perustetta.
Juko ei hyväksy työnantajan suunnittelemia lomautuksia. Myös maan hallitus on
vedonnut kuntiin, etteivät ne lomauttaisi. Maan hallitus tukee kuntien taloutta
veromenetyksien vuoksi tukipaketilla sekä korvaa koronan aihettamia kasvaneita sote-
kustannuksia.
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Lomauttaminen aiheuttaa lomautetuille työntekijöille/viranhaltijoille toimeentulo-
ongelmia, koska työttömyyskassojen toiminta on nyt hidastumassa suuren
tukihakemusmäärän vuoksi ja ansiosidonnainen työttömyysturva maksetaan varsin
pitkällä viiveellä.
Pääsopijajärjestöt Julkisen alan unioni JAU, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö
JUKO ja Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry sekä työsuojeluvaltuutetut
henkilöstönedustajina eivät hyväksy lomautuksia tuotannollisilla syillä.
Henkilöstöjärjestöt totesivat, että työnantajan ei ole riittävästi esittänyt perusteita,
vaikutuksia ja vaihtoehtoja tuotannollisiin lomautuksiin.
Todettiin, että pöytäkirjaa ei tarkastettu kokouksessa vaan se lähetetään kokouksen
jälkeen tarkastettavaksi.
Todettiin, että yhteistoimintaneuvottelut on käyty yhteistoimintalain mukaisesti ajalla
1.4.-15.4.2020 ja neuvottelut ovat päättyneet erimielisinä.

Kaupunginhallitus, 16.04.2020, § 127
Valmistelijat / lisätiedot:
Jukka Savolainen, Maria Närhinen, Sari Häkkinen
jukka.savolainen@mikkeli.fi, Maria.Narhinen@mikkeli.fi, sari.hakkinen@mikkeli.fi
kaupunginlakimies, henkilöstöjohtaja, HR-päällikkö
Liitteet

1 Liite Kh Lomautussuunnitelma kevät 2020 - lopullinen
2 Liite Kh Lomautuksen periaatteet
Tuotannollisin perustein käynnistetty yhteistoimintamenettely aloitettiin 1.4.2020
kaupungin yhteistyöryhmässä, joka on yt-lain 14 §:n mukainen toimielin.
Yhteistoimintaneuvotteluja käytiin yhteensä kolmessa eri kokouksessa. Ne pidettiin
1.4., 8.4. ja 15.4.2020, jolloin yhteistoimintavelvoite todettiin täyttyneeksi.
Yhteistoimintamenettelyn neuvottelutulos esitellään kokouksessa. Toimialoittain on
selvitetty lomautusmahdollisuudet. Näiden perusteella on laadittu seuraavat
periaatteet lomautuksen toteuttamisesta. Lomautusperiaatteet esitellään
kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Yhteistoimintamenettelyn neuvottelutulos hyväksytään. Kaupunginhallitus hyväksyy
em. lomautusperiaatteet ja päättää toteuttaa lomautukset näiden periaatteiden
mukaisesti. Palvelualueet velvoitetaan toimeenpanemaan lomautukset näiden
periaatteiden mukaisesti ja ottamaan huomioon kaupungin sopimusoikeudelliset
velvoitteet.
Henkilöstöpalvelut valtuutetaan antamaan tarkempia soveltamisohjeita toimialoille ja
lomautuspäätöksiä toimeenpaneville viranhaltijoille.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.
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Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Jarno Strengell teki viisi erillistä esitystä:
1. Koska lomautusesitysten peruminen ei tule saamaan kaupunginhallituksen
enemmistöä taakseen, niin lomautukset alkavat viimeistään 6.7.2020, jolloin
tämän hetkisten tietojen mukaan lomautetuille työntekijöille ei tule
työttömyyskassan viiden päivän karenssia. Jos viiden päivän
karenssittomuusaikaan tulee pidennys, niin lomautukset voidaan aloittaa
myöhemmin.
2. Koulunkäyntiavustajat otetaan nykyistä paremmin oppilaiden etäopetuksen
tueksi eikä heitä lomauteta ennen kevätlukukauden 30.5.2020 loppumista.
3. Lomautuksista johtuvat mahdolliset toimintayksiköiden yhdistämiset eivät saa
esimerkiksi varhaiskasvatuksessa lisätä Koronaviruksen tartuntariskiä.
4. Lomautukset eivät saa lomautusajankohdan johdosta vaikuttaa epätasa-
arvoisesti lomarahan suuruuteen pienentävästi, tämä tulee huomioida etenkin
lomarahan maksukuukaudelle sattuvissa lomautuksissa.
5. Sitä mukaan kun Koronavirusepidemian rajoituksia poistetaan, tulee myös
lomautusten määrää, aikaa ja tarvetta harkita uudestaan.
Koska kukaan ei kannattanut Jarno Strengellin esityksiä, ne raukesivat. Jarno Strengell
jätti eriävän mielipiteen, joka on samansisältöinen kuin hänen esityksensä.
Lisäksi esittelijä tarkensi esityksen muotoon:
Kaupunginhallitus hyväksyy yhteistoimintamenettelyn neuvottelutuloksen sekä
päätöksen liitteenä olevat lomautuksen periaatteet, joiden mukaisesti lomautukset on
toteutettava.
Palvelualueet velvoitetaan toimeenpanemaan lomautukset näiden periaatteiden
mukaisesti ja ottamaan huomioon kaupungin sopimusoikeudelliset velvoitteet.
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi päätöksen liitteenä olevan
lomautussuunnitelman.
Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupungin henkilöstöpalvelut antamaan tarkempia
soveltamisohjeita palvelualueille ja lomautuspäätöksiä toimeenpaneville
viranhaltijoille.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän tarkennettu esitys hyväksyä
yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 11.05.2020, § 171
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Savolainen
jukka.savolainen@mikkeli.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Liite Kh Oikaisuvaatimus - OAJ:n Mikkelin paikallisyhdistys ry

Mikkeli
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
11.05.2020

11/2020

81 (111)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n Mikkelin paikallisyhdistys ry on jättänyt
oikaisuvaatimuksen Mikkelin kaupunginhallituksen päätöksestä 16.4.2020 § 127.
Oikaisuvaatimus on rajattu koskemaan päätöstä varhaiskasvatuksen
opetushenkilöstön lomauttamisesta. Oikaisuvaatimuksessa on esitetty, että Mikkelin
kaupunginhallituksen 16.4.2020 tekemä päätös § 127 tulee kumota niiltä osin, kun
lomautus koskee kaupungin varhaiskasvatuksen esimiehiä, opettajia ja
erityisopettajia. Lisäksi oikaisuvaatimuksessa on vaadittu päätöksen täytäntöönpanon
kieltämistä siihen saakka, kunnes asia on ratkaistu lainvoimaisella päätöksellä.
Hallinto-oikeuksien ja KHO:n oikeuskäytännön perusteella voidaan todeta, että
opetushenkilöstön lomautus voidaan toteuttaa lainmukaisesti - lainsäädäntö ei aseta
kategorista estettä varhaiskasvatuksen henkilöstön lomauttamiselle. Perusteita
kaupunginhallituksen lomautusta koskevan päätöksen täytäntöönpanon kieltämiselle
ei siten ole.
Varhaiskasvatuksen opetushenkilöstön lomauttaminen ei ole varhaiskasvatuslain tai
muunkaan kuntia koskevan lainsäädännön vastaista. Mahdollisuus
varhaiskasvatuksen henkilöstön lomauttamiseen ei kuitenkaan vaikuta kunnan
velvollisuuteen huolehtia siitä, että perustuslakiin sekä varhaiskasvatuslakiin ja näiden
nojalla annettuihin alempiasteisiin säännöksiin kirjatut oikeudet toteutuvat
lomautuksesta huolimatta.
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lakisääteiset oikeudet huomioon ottamalla,
huolellisella suunnittelulla, lomautuspäivien sijoittamisella ja riittävällä ohjeistuksella
varhaiskasvatus voidaan myös lomautuksen aikana järjestää sitä koskevan
lainsäädännön mukaisesti. Mikkelin kaupunki tulee huolehtimaan, etteivät
lomautukset vaaranna varhaiskasvatuslain mukaista varhaiskasvatuksen
toteutumista. Lomautussuunnittelussa huomioidaan lain säädökset henkilöstön
kelpoisuuksista sekä ryhmäkokoja koskevat määräykset. Lomautus kuormittaa niin
lapsia, perheitä kuin henkilöstöäkin. Hyvällä lomautussuunnittelulla pyritään
minimoimaan kuormitustekijöiden vaikutuksia. Hyvässä lomautussuunnittelussa
otetaan huomioon myös henkilöstön vuosilomat.
Mikkelin kaupungissa YT-neuvottelut käytiin tuotannollista syistä. YT-neuvottelujen
aikana varhaiskasvatukseen osallistui vain noin viidesosa tavanomaisesta
lapsimäärästä. YT-neuvottelujen päättymisen jälkeen valtioneuvosto on päättänyt
koronarajoitusten osittaisesta purkamisesta – varhaiskasvatusta koskevat
suositusluontoiset rajoitukset poistuvat 14.5.2020. Tällä hetkellä ei pystytä arvioimaan,
mikä vaikutus valtioneuvoston tekemällä päätöksellä on varhaiskasvatuksessa olevien
lasten määrään. Jos tuotannollista perustetta ei enää lomautusjakson alkaessa ei enää
olisi, tullaan lomautus tällöin perumaan.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää edellä mainituin perustein hylätä oikaisuvaatimuksen ja
pysyttää voimassa kaupunginhallituksen päätöksen 16.4.2020 § 127.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kaupunginhallitus, § 377,30.09.2019
Kaupunginhallitus, § 172, 11.05.2020
§ 172
Kaupunginhallituksen lausunto eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle hallintokantelun
käsittelyä koskevan kantelun johdosta
MliDno-2017-752
Kaupunginhallitus, 30.09.2019, § 377
Valmistelijat / lisätiedot:
Juha Ruuth
Liitteet

1 Liite Kh Hallintokantelu kaavoitusinsinöörin päätöksistä kiinteistölle 491-5-12-345
2 Liite Kh Lisäselvitystä hallintokanteluun
3 Liite Kh Vastine kanteluun Jääkärinkatu 3
4 Liite Kh Lausunto Etelä-Savon Ely-keskus Jääkärinkatu 3
Kaksi kuntalaista ovat tehneet kaupunginhallitukselle hallintokantelun
kaavoitusinsinöörin päätöksistä §14/26.7.2017 ja § 6/27.2.2019, joilla Asunto Oy Talo
2000 -nimiselle yhtiölle on myönnetty poikkeamislupa asuinkerrostalon
rakentamiseen tontille 491-5-12-345.
Oikeus kantelun tekemiseen hallintopäätöksestä on kenellä tahansa eikä sitä ole
sidottu mihinkään määrämuotoon tai määräaikaan. Kantelun voi tehdä ylemmälle
valvovalle viranomaiselle tai yleiselle lainvalvontaviranomaiselle. Kaupunginhallituksen
voidaan katsoa olevan toimivaltainen viranomainen kantelun käsittelyyn, vaikka sillä ei
olekaan toimivaltaa poikkeamisasioiden käsittelyssä. Kantelu ei tässä tapauksessa ole
muutoksenhakukeino eikä sen kautta voi vaikuttaa tehtyyn päätökseen.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista poikkeamisluvista päättää Mikkelissä
kaupungin hallintosäännön ja asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen
toimintasäännön mukaan kaavoitusinsinööri. Päätösvalta on delegoitu viranhaltijalle,
jotta käsittely saadaan joustavammaksi ja nopeammaksi. Otto-oikeutta ei kuntalain
mukaan voi käyttää lupapäätöksissä. Oikaisuvaatimukset kaavoitusinsinöörin
poikkeamispäätöksistä käsittelee kaupunkiympäristölautakunnan lupa- ja
valvontajaosto, jonka päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen.
Kantelun johdosta on hankittu kaavoitusinsinöörin ja johtavan rakennustarkastajan
yhteinen vastine sekä alueellisen Ely-keskuksen lausunto.
Kantelun pääkysymys on se, onko rakennushankkeen rakennusoikeuden ylittäminen
ja käyttötarkoituksen muutos voitu käsitellä poikkeamismenettelyssä vai olisivatko ne
vaatineet asemakaavamuutoksen.
Tontin kokonaisrakennusoikeudeksi on poikkeamislupapäätöksessä todettu 977,5
kerrosneliömetriä. Tästä 750 kerrosneliömetriä on tontin pääasiallisen
käyttötarkoituksen mukaista tilaa ja 225,5 kerrosneliömetriä pääkäyttötarkoitusta
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palvelevia yhteistiloja sekä rakennuksen sisäiseen liikenteeseen käytettäviä tiloja. Ely-
keskus on lausunnossaan tulkinnut asemakaavan mukaista rakennusoikeutta samalla
tavalla.
Kun rakennuksen käytetty rakennusoikeus on 1073 kerrosneliömetriä, on
asemakaavan mukainen kokonaisrakennusoikeus ylitetty 95,5, kerrosneliömetrillä eli
ylitys on alle 10 % sallitusta rakennusoikeudesta. Tällaista ylitystä ei voi
pitää merittävänä ja ainakin pienempien rakennusten kohdalla suhteellisesti saman
suuruiset ylitykset on vallitsevan käytännön mukaan voitu myöntää suoraan
rakennusluvan yhteydessä vähäisinä poikkeamisina. Kokonaisrakennusoikeuden
ylittäminen ei tässä tapauksessa ole ollut niin merkittävää, että se olisi vaatinut
poikkeamismenettelyn sijaan asemakaavamuutoksen. Pelkän
kokonaisrakennusoikeuden ylityksen osalta olisi jopa rakennusluvan yhteydessä
myönnettävä vähäinen poikkeaminen ollut mahdollinen.
Rakennushanke poikkeaa asemakaavasta myös siinä, että merkittävä osa
rakennuksen kerrosalasta tulee eri käyttötarkoitukseen kuin asemakaavassa on
tarkoitettu. Asemakaavan mukaan tontille saa rakentaa 225,5 kerrosneliömetriä
pääkäyttötarkoitusta palvelevia yhteistiloja sekä rakennuksen sisäiseen liikenteeseen
käytettäviä tiloja. Poikkeamisluvalla on sallittu myös näiden tilojen rakentaminen
asuinkäyttöön niin, että pohjakerrokseen tulee kaksi asuntoa ja ylimpään
(ullakkokerrokseen) myös kaksi asuntoa. Tältä osin poikkeaminen asemakaavasta on
katsottu niin merkittäväksi, ettei sitä ole voitu käsitellä vähäisenä poikkeamisena
rakennusluvan yhteydessä vaan se on edellyttänyt erillistä poikkeamismenettelyä.
Poikkeaminen ei vaikuta rakennuksen korkeuteen tai muuhun ulkomuotoon. Ainoat
ulospäin näkyvät muutokset ovat asuintilojen kookkaammat ikkunat. Varastoissa,
yhteissaunoissa ja muissa yhteistiloissa ikkunat olisivat todennäköisesti olleet
pienemmät.
Vuonna 2017 tehty poikkeamispäätös on kumottu uudella poikkeamispäätöksellä
27.2.2018, koska aikaisempaa sisältyi epäselvistä hakemusasiakirjoista seurannut
asiavirhe. Kumoaminen on tehty hakijan suostumuksella hallintolain 50 §:n
mukaisesti. Päätökseen olisi tullut selkeämmin kirjata aiemman päätöksen
kumoamisen syy.
Ely-keskuksen ja rakennusvalvonnan kanta poikkeamishakemukseen on ilmoitettu
vain suullisesti, joten siitä ei ole voitu ottaa kirjallista dokumenttia päätökseen.
Vastineen mukaan ely-keskus ja rakennusvalvonta ovat katsoneet poikkeamisen
edellytysten täyttyvän.
Saadun selvityksen mukaan naapureiden kuulemisen yhteydessä saadut muistutukset
on huomioitu asian käsittelyssä asianmukaisella tavalla. Se, että naapuri vastustaa
jotakin hakemuksen kohtaa, ei ole riittävä syy hylätä hakemusta tältä
osin. Päätöksessä tulee kuitenkin tarkemmin perustella sellaiset osat, jotka poikkeavat
hakijan tai muistutuksen tekijän kannasta.
Kummastakaan poikkeamispäätöksestä ei jätetty oikaisuvaatimusta lupa- ja
valvontajaostolle.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Mikkeli
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
11.05.2020

11/2020

85 (111)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus päättää, ettei kaavoitusinsinöörin päätöksistä §14/26.7.2017 ja § 6
/27.2.2019 tehty kantelu anna aihetta toimenpiteisiin päätöksen tehnyttä viranhaltijaa
kohtaan eikä toimivaltajaon uudelleen tarkastelemiseen maankäyttö- ja rakennuslain
mukaisten poikkeamisasioiden osalta.
Poikkeamispäätöksiä tekevien ja valmistelevien tietoon kuitenkin saatetaan, että
päätösten perustelemiseen, asianosaisten kuulemiseen ja lausuntojen
dokumentointiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 11.05.2020, § 172
Valmistelija / lisätiedot:
Juha Ruuth, Jukka Savolainen
juha.ruuth@mikkeli.fi, jukka.savolainen@mikkeli.fi
hallintopäällikkö, kaupunginlakimies
Liitteet

1 Liite Kh Kantelu eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle
Kaksi kuntalaista ovat tehneet eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun
kaupunginhallituksen päätöksestä 30.9.2019 § 377, jolla kaupunginhallitus on
ratkaissut samojen henkilöiden tekemän hallintokantelun kaavoitusinsinöörin
päätöksistä § 14/26.7.2017 ja § 6/27.2.2019 myöntää Asunto Oy Talo 2000 -nimiselle
yhtiölle poikkeamislupa asuinkerrostalon rakentamiseen tontille 491-5-12-345.
Kantelijoiden mukaan Mikkelin kaupunki on käsitellyt heidän 18.3.2019 allekirjoitetun
kantelunsa ylimalkaisesti ja puutteellisesti. Kantelun mukaan käsittelyssä on rikottu
hyvän hallinnon periaatteita, asian valmistelijaksi määrätty viranhaltija ei ole ollut
puolueeton eikä kuulu hallintopalvelut-yksikköön kuten palvelualueen toimintasääntö
edellyttää, kantelijoille ei ole varattu tilaisuutta antaa omaa vastinettaan hankituista
lausunnoista, ely-keskuksen antamaa lausuntoa on tulkittu väärin, hakemuksen
mukaisen ja asemakaavan salliman rakennusoikeuden määrät on laskettu väärin,
lähistön maanomistajien tasapuolista kohtelua ei ole noudatettu ja näitä on
poikkeamislupapäätöksessä johdettu harhaan ja poikkeamispäätöksissä poikkeamisia
ei ole perusteltu.
Tällainen kantelu koskee vain viranomaisten toiminnan oikeellisuuden selvittämistä.
Kantelu ei tällaisessa tapauksessa ole muutoksenhakukeino eikä sen kautta voi
vaikuttaa tehtyyn päätökseen. Kantelussa on kuitenkin otettu monessa kohtaa kantaa
poikkeamispäätösten materiaaliseen sisältöön ja pyritty todistamaan muun muassa
rakennusoikeuslaskelmia virheellisiksi. Tätä voi perustella silloin, jos on tarkoitus
osoittaa, että viranhaltija on ylittänyt toimivaltansa tai toiminut muuten virheellisesti
käsitellessään asian poikkeamismenettelyssä. Kun lupaviranomaisen noudattama
laskentatapa on perusteltu ja poikkeamisia aikaisemmin käsitellyt valtion
viranomainenkin on pitänyt sitä oikeana, ei rakennusoikeuden laskentatapaan tule
kantelun käsittelyssä enää kiinnittää huomiota.
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Asiaa valmistelemaan kaupunginhallituksen käsittelyä varten oli määrätty asumisen ja
toimintaympäristön palvelualueen hallintopäällikkö. Sinänsä konserni- ja
elinvoimapalveluiden toimintasäännössä on määrätty, että mm. kaupunginhallituksen
asioiden valmistelu kuuluu hallintopalvelut-yksikön tehtäviin. Tämä ei kuitenkaan sulje
pois sitä, että muilta palvelualueilta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi tulevia asioita
voi valmistella muunkin palvelualueen viranhaltija tai valmistelua voidaan tehdä
yhteistyötyössä yli palvelualuerajojen, kuten tässä tapauksessa. Esimerkiksi
kaupunginhallituksen käsittelemät kaava-asiat valmistelee aina kaupunkisuunnittelun
viranhaltija, joka tuntee asian. Kun edellä mainitussa kantelussa oli kyse asumisen ja
toimintaympäristön palvelualueen toimialaan kuuluvasta asiasta, oli luonnollista, että
valmistelijana toimi tuon palvelualueen viranhaltija, joka on perehtynyt tämän
toimialan asioihin. Myös kaupunginlakimies, joka kuuluu edellä mainittuun
hallintopalvelut-yksikköön, osallistui asian valmisteluun aktiivisesti, vaikka päävastuu
olikin annettu hallintopäällikölle. Hallintopäälliköllä on juristin koulutus. Se, että hän
kuuluu samaan palvelualueeseen kuin kantelun kohteena ollut viranhaltija, ei tee
hänestä puolueellista tai jääviä. Valmistelijan määräämisessä ei siis ole tehty mitään
virhettä eikä poikettu normaalista käytännöstä eikä valmistelijan puolueettomuutta
ole mitään syytä epäillä.
Hallintokantelun johdosta tehdyssä päätöksessä ei sanota, että ely-keskus olisi
puoltanut poikkeamishakemusta. Ely-keskuksen kanta on kerrottu päätöksessä näin:
"Ely-keskus on lausunnossaan tulkinnut asemakaavan mukaista rakennusoikeutta
samalla tavalla" (kuin kaavoitusinsinööri). Myöhemmin on todettu näin: "Ely-
keskuksen ja rakennusvalvonnan kanta poikkeamishakemukseen on ilmoitettu vain
suullisesti, joten siitä ei ole voitu ottaa kirjallista dokumenttia päätökseen. Vastineen
mukaan ely-keskus ja rakennusvalvonta ovat katsoneet poikkeamisen edellytysten
täyttyvän." Missään kohtaa ei siis väitetä, että ely-keskus olisi nimenomaisesti
puoltanut poikkeamisen myöntämistä, vaan on todettu sen olevan rakennusoikeuden
laskemisesta samaa mieltä kaavoitusinsinöörin kanssa ja ettei ely-keskus ole nähnyt
estettä poikkeamisen myöntämiseen.
Kantelun johdosta on pyydetty kantelun kohteena olleen kaavoitusinsinöörin selitys
sekä ely-keskuksen lausunto rakennusoikeuden laskemisesta. Kaavoitusinsinöörin
selitykseen sisältyy myös tontin aikaisemmalta omistajalta saatu selvitys. Lisäksi
rakennusvalvonnasta on saatu johtavan rakennustarkastajan suullinen mielipide siitä,
että hän on rakennusoikeuden laskemistavasta ja poikkeamisen
myöntämisedellytyksistä samaa mieltä kuin kaavoitusinsinööri. Olennaista näissä
selityksissä ja lausunnoissa oli se, millä tavalla rakennusoikeus oli tullut laskea. Tämä
oli ratkaisevaa sen kannalta, oliko maankäyttö- ja rakennuslain mukainen
poikkeamismenettely ollut oikea tapa ratkaista asia, vai olisiko rakennusoikeuden
ylitys asemakaavan mukaisesta ollut niin merkittävä, että se olisi edellyttänyt
käsittelyä asemakaavamuutoksen kautta. Kun kaikki saadut kannanotot tukivat
kaavoitusinsinöörin näkemystä rakennusoikeuden laskemisesta, on
poikkeamismenettelyä pidettävä oikeana ratkaisuna. Mistään toimivallan ylittämisestä
tai muuten moitittavasta menettelystä ei siis ole ollut kyse.
Naapureiden ja ympäristön kannalta merkittävää on kokonaisrakennusoikeuden
määrä ja käyttäminen. Poikkeaminen on myönnetty sekä siitä, että
kokonaisrakennusoikeus ylittyy 96 kerrosneliömetrillä että myös siitä, että
rakennusoikeutta käytetään rakennuksen vaipan sisällä eri tavalla kuin
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asemakaavassa on määrätty. Rakennuksen pääkäyttötarkoituksen mukaisten tilojen
eli asuintilojen osuus on suurempi kuin kaavamääräyksissä ja muiden tilojen osuus
vastaavasti pienempi. Tämä olisi tullut poikkeamispäätöksissä mainita selkeämmin.
Lausunnossa ja selityksessä ei tullut ilmi mitään sellaista uutta, johon kantelijat eivät
jo olisi ottaneet kantaa hyvin perusteellisessa kantelukirjelmässään. Tämän vuoksi
heidän kuulemistaan näiden johdosta ei pidetty enää tarpeellisena.
Ensimmäisessä poikkeamispäätöksessä ja kaupunginhallituksen päätöksessä on
käytetty virheellistä termiä "kumota" päätös, kun hallintolain 50 §:n mukainen oikea
termi olisi ollut "poistaa" päätös. Asianosaisten kannalta virheellisen termin käytöllä ei
ole ollut mitään merkitystä.
Kaavoitusinsinöörin mukaan naapureiden kuulemisen yhteydessä
saadut muistutukset on huomioitu asian käsittelyssä ja päätöstä tehtäessä
asianmukaisella tavalla. Kaupunginhallitus on päätöksessään kuitenkin muistuttanut,
että päätöksissä tulee tarkemmin perustella sellaiset osat, jotka poikkeavat hakijan tai
muistutuksen tekijän kannasta. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin poikkeamisiin
on muutenkin aina esitettävä perusteltu syy ja se tulee kirjata myös päätöksiin.
Toisen poikkeamispäätöksen yhteydessä kaavoitusinsinööri oli katsonut, että
muutokset ensimmäiseen päätökseen verrattuna ovat olleet naapureiden kannalta
niin vähäisiä, lähinnä rakennuksen sisäisiä, ettei naapureiden uusi kuuleminen ole
tarpeen. Uusi päätös oli lähetetty naapureille tiedoksi. Siitäkään ei tehty yhtään
oikaisuvaatimusta.
Poikkeamisten käsittelyssä ei ole loukattu maanomistajien tasapuolisen kohtelun
vaatimusta. Kyseisellä tontilla, johon poikkeaminen oli myönnetty, rakennusoikeus on
ollut selvästi pienempi kuin useimmilla vastaavilla kerrostalotonteilla samalla alueella.
Poikkeamisen kautta kyseinen tontti on pikemminkin päässyt tasaveroiseen asemaan
muiden kanssa.
Kaupunginhallituksen päätöksessä on kehotettu jatkossa kiinnittämään erityistä
huomiota päätösten perustelemiseen, asianosaisten kuulemiseen ja lausuntojen
dokumentointiin. Tämän on katsottava olevan riittävä toimenpide
kaupunginhallitukselle tehdyn kantelun osalta. Eduskunnan oikeusasiamiehelle
tehdyn kantelun kaupunginhallitus ei katso antavan aihetta enempiin toimenpiteisiin.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle edellä olevan
lausunnon kaupunginhallituksen päätöksestä 30.9.2019 § 377 tehdyn kantelun
johdosta.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä teki lausunnon kappaleeseen 4 seuraavan
muutosesityksen:
"Asiaa valmistelemaan kaupunginhallituksen käsittelyä varten oli määrätty asumisen
ja toimintaympäristön palvelualueen hallintopäällikkö. Sinänsä konserni- ja
elinvoimapalveluiden toimintasäännössä on määrätty, että mm. kaupunginhallituksen
asioiden valmistelu kuuluu hallintopalvelut-yksikön tehtäviin. Valmistelua kuitenkin
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tehdään eri palvelualojen yhteistyönä. Esimerkiksi kaupunginhallituksen käsittelemät
kaava-asiat valmistelee aina kaupunkisuunnittelun viranhaltija, joka tuntee asian. Kun
edellä mainitussa kantelussa oli kyse asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen
toimialaan kuuluvasta asiasta, oli luonnollista, että valmistelijana toimi tuon
palvelualueen viranhaltija, joka on perehtynyt tämän toimialan asioihin. Päävastuu
asian valmistelussa on ollut hallintopäälliköllä, mutta asiaa on valmistelu yhteistyössä
hallintopalvelut-yksikköön kuuluvan kaupunginlakimiehen kanssa. Hallintopäälliköllä
on juristin koulutus. Se, että hän kuuluu samaan palvelualueeseen kuin kantelun
kohteena ollut viranhaltija, ei tee hänestä puolueellista tai jääviä. Valmistelijan
määräämisessä ei siis ole tehty mitään virhettä eikä poikettu normaalista käytännöstä
eikä valmistelijan puolueettomuutta ole mitään syytä epäillä."
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän muutosesityksen annettavaan
lausuntoon.
Tiedoksi
Eduskunnan apulaisoikeusasiamies
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§ 173
Koronavirusepidemian tilannekatsaus ja toimenpiteistä päättäminen
MliDno-2020-671
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Mikkelin kaupungin koronapandemian vuoksi tehtyjen rajaustoimenpiteiden
vaiheittainen purkaminen, vh-päätös
Tekninen johtaja Jouni Riihelä esittelee kaupunginhallitukselle kaupungin toteuttamat
toimenpiteet koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi sekä suunnitellut
jatkotoimenpiteet.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tilannekatsauksen ja kaupunginjohtajan
viranhaltijapäätöksen Mikkelin kaupungin koronapandemian vuoksi tehtyjen
rajaustoimenpiteiden vaiheittainen purkaminen (7.5.2020 § 22).
Päätös
Merkittiin.
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§ 174
Metsäsairila Oy:n yhtiökokous 12.5.2020
MliDno-2020-963
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Savolainen
jukka.savolainen@mikkeli.fi
kaupunginlakimies
Kyse on konserni- ja elinvoimajaoston toimivaltaan kuuluvasta asiasta, jaosto ei
kuitenkaan ole koronapandemian aikana pitänyt kokouksia. Kaupungin
hallintosäännön mukaisesti konserni- ja elinvoimajaosto toimii kaupunginhallituksen
alaisuudessa, tästä johtuen kaupunginhallitus voi ottaa käsiteltäväkseen jaoston
toimivaltaan kuuluvan asian.
--
Metsäsairila Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään tiistaina 12.5.2020 klo 10.00
alkaen Metsäsairila Oy:n neuvotteluhuoneessa osoitteessa Arkistokatu 12, Mikkeli.
Yhtiökokouksen esityslistan mukaan kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:
Toimitusjohtajan katsaus
Vuoden 2019 tilinpäätös käsittäen taseen, tuloslaskelman, vuosi- ja
tilintarkastuskertomuksen
Vuoden 2019 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto/tappio antaa aihetta
Hallitus esittää, että voitosta jaetaan osinkoa 6,06 euroa/osake, yhteensä
500 000 euroa.
Hallitus esittää, että tilikauden tulos siirretään edellisten tilikausien
tulostilille.
Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
Hallituksen jäsenten valinta ja toimikausi
Hallituksen nykyinen kokoonpano:
Olli Miettinen, pj
Jarmo Lautamäki, varapj
Tea-Tuulia Roos
Risto Pöntinen
Noora Ruuth
Pirjo Paananen
Markku Tiainen
Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten
korvausperusteet
Tilintarkastajien valinta
Kokouksen esityslista liitteineen on esityslistan oheismateriaalina.
Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaan 20.6.2017 Metsäsairila Oy:n
yhtiökokousedustajaksi teknisen johtajan ja varalle kaupunginlakimiehen.
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Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee Metsäsairila Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen
ajankohdan tiedoksi ja antaa kokousedustajalle tarvittavat ohjeet kokousta varten.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Tekninen johtaja Jouni Riihelä
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§ 175
Mikkelin kaupungin edustajan nimeäminen Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiö sr:n
nimeämisvaliokuntaan
MliDno-2020-974
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Kyse on konserni- ja elinvoimajaoston toimivaltaan kuuluvasta asiasta, jaosto ei
kuitenkaan ole koronapandemian aikana pitänyt kokouksia. Kaupungin
hallintosäännön mukaisesti konserni- ja elinvoimajaosto toimii kaupunginhallituksen
alaisuudessa, tästä johtuen kaupunginhallitus voi ottaa käsiteltäväkseen jaoston
toimivaltaan kuuluvan asian.
--
Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiö sr perustettiin syksyllä 2018. Mikkelin
kaupungilla oli merkittävä rooli säätiön perustamisessa. Säätiön sääntöjen mukaan
Mikkelin kaupungilla on oikeus nimetä puolet hallintoneuvoston ja hallituksen
jäsenistä sekä tehdä esitys hallintoneuvoston puheenjohtajasta.
Säätiön hallintoneuvosto on päättänyt, että säätiölle valitaan nimeämisvaliokunta ja
laaditaan nimeämisvaliokunnan työjärjestys.
Valiokunnan tehtävät ovat:
hallintoneuvoston jäsenten valinnan valmistelu erovuoroisten jäsenten tilalle
hallituksen jäsenten valinnan valmistelu erovuoroisten jäsenten tilalle
hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten palkkioperusteiden ja määrän
valmistelu
Säätiön hallintoneuvoston kokous järjestetään 3.6.2020 ja siinä hyväksytään
nimeämisvaliokunnan työjärjestys ja nimetään ensimmäinen valiokunta.
Mikkelin kaupunkia pyydetään tekemään esitys nimeämisvaliokuntaan valittavasta
kaupungin edustajasta.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajan Sodan ja rauhan keskus Muistin
tukisäätiö sr:n nimeämisvaliokuntaan
Päätös
Kaupunginhallitus nimesi kaupungin edustajaksi Sodan ja rauhan keskus Muistin
tukisäätiö sr:n nimeämisvaliokuntaan hallintojohtaja Ari Liikasen.
Tiedoksi
Sodan ja rauhan keskus Muisti, nimetty edustaja
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§ 176
Etelä-Savon kaupunkien ja kuntien edustajat sekä kutsuntalääkärit kutsunnoissa vuonna
2020
MliDno-2020-642
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen, Sirpa Hyyryläinen
ari.liikanen@mikkeli.fi, sirpa.hyyrylainen@mikkeli.fi
hallintojohtaja, kaupunginjohtajan sihteeri
Kyse on konserni- ja elinvoimajaoston toimivaltaan kuuluvasta asiasta, jaosto ei
kuitenkaan ole koronapandemian aikana pitänyt kokouksia. Kaupungin
hallintosäännön mukaisesti konserni- ja elinvoimajaosto toimii kaupunginhallituksen
alaisuudessa, tästä johtuen kaupunginhallitus voi ottaa käsiteltäväkseen jaoston
toimivaltaan kuuluvan asian.--
--
Etelä-Savon aluetoimiston toimeenpanemat kutsunnat järjestetään Mikkelissä 27.
-30.10.2020 ja 2.-4.11.2020 kutsuntapaikkana Jalkaväkimuseo, Jääkärinkatu 6-8 sekä
erikseen määrätyt 15.12.2020 paikkana Etelä-Savon aluetoimisto, Tyrjäntie 9, Rak. 3.
Etelä-Savon aluetoimisto pyytää Etelä-Savon kaupungin- ja kunnanhallituksia
nimeämään kunnan/kaupungin edustajat (jäsen ja varajäsen) sekä kutsuntalääkärit
vuoden 2020 kutsuntoihin.
Kutsuntalautakunnan jäseniä nimettäessä pyydetään ottamaan huomioon heidän
mahdollinen esteellisyys niin, ettei kutsunnanalaisissa ole heidän lähisukulaisiaan.
Maavoimien esikunnan antaman suosituksen perusteella Etelä-Savon aluetoimisto
esittää harkittavaksi, että kuntien/kaupunkien edustajiksi kutsuntalautakuntaan
mahdollisesti nimettäisiin etsivää nuorisotyötä tekevä tai muutoin nuorison tunteva
henkilö. Perusteena on, että edustaja tuntee pääosan kutsunnanalaisista ja
kutsunnanalaisten mahdollisen tuen tarpeen arvioiminen on välitöntä.
Maavoimien esikunta suosittaa myös, että kunta/kaupunki järjestäisi kutsuntatiloihin
lääkäreille tietoteknisen yhteyden terveydenhuollon tietojärjestelmään. Kyseisen
tietojärjestelmäyhteyden avulla kutsuntatarkastuksia tekevä lääkäri saisi
kutsuntapaikalla käyttöönsä kutsunnanalaisten ajantasaiset terveystiedot.
Lisäksi aluetoimisto pyytää kaupunkien ja kuntien hallituksia nimeämään kutsuntojen
avajaistilaisuuteen tervehdyksen esittäjän aikaisempien vuosien tapaan.
Perinteinen kunnan/kaupungin tai seurakunnan tarjoama kahvitilaisuus kutsuvieraille
pidetään heti avajaistilaisuuden jälkeen.
Vuonna 2019 kutsuntalautakunnassa olivat nuoriso-ohjaaja Antti Hynninen ja hänen
varahenkilönään nuoriso-ohjaaja Janne Häyrinen.
Aiempina vuosina kaupunki on tarjonnut kahvit kutsuntatilaisuuksien osanottajille.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus nimeää nuoriso-ohjaaja Antti Hynnisen Mikkelin kaupungin
edustajaksi kutsuntalautakuntaan ja hänelle varahenkilöksi nuoriso-ohjaaja Janne
Häyrisen.
Kaupunginhallitus pyytää Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymää
nimeämään kutsuntalääkärin.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että kaupunki tarjoaa kahvit Mikkelin
kutsuntatilaisuuksien osanottajille.
Kaupungin tervehdyksen esittäjät kutsuntojen avaustilaisuuksiiin nimetään
kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksellä myöhemmin.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Etelä-Savon aluetoimisto, kutsuntalautakuntaan nimetyt edustajat, Etelä-Savon
sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, kaupunginjohtajan sihteeri Sirpa
Hyyryläinen
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Mikkelin seudun ympäristölautakunta, § 18,19.02.2020
Mikkelin seudun ympäristölautakunta, § 37,06.05.2020
Kaupunginhallitus, § 177, 11.05.2020
§ 177
Toisen valvontaeläinlääkärin viran perustaminen
MliDno-2020-396
Mikkelin seudun ympäristölautakunta, 19.02.2020, § 18
Valmistelijat / lisätiedot:
Minna Leppänen
minna.leppanen@mikkeli.fi
terveysvalvonnan johtaja
Eläinlääkintähuoltolain (765/2009) soveltamisalaan kuuluvasta valvonnasta säädetään
eläinlääkintähuoltolain lisäksi elintarvikelaissa (23/2006), eläintautilaissa (441/2013),
eläimistä saatavista sivutuotteista annetussa laissa (517/2015), eläinsuojelulaissa (247
/1996), eläinten kuljetuksesta annetussa laissa (1429/2006), eläinten lääkitsemisestä
annetussa laissa (387/2014) ja maatalouden tukien toimeenpanosta annetussa laissa
(192/2013). (24.4.2015/519).
Eläinsuojelulain 36 §:n mukaan kunnaneläinlääkäri, kunnan
terveydensuojeluvalvontaa hoitava viranhaltija ja poliisi valvovat eläinsuojelulain ja
sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä lopetusasetuksen
noudattamista kunnan alueella. Eläinlääkintähuoltolain 15 §:n 2 momentin mukaisesti
kunta voi hoitaa valtion tehtäväksi elintarvikelaissa tai sen nojalla säädetyn
lihantarkastuksen ja siihen liittyvän valvonnan, jos kunta on tehnyt siitä Ruokaviraston
(ennen Elintarviketurvallisuusviraston) kanssa sopimuksen. Tällä hetkellä Mikkelin
seudun ympäristöpalveluilla on sopimus yhden teurastamon lihantarkastuksesta.
Eläinlääkintähuoltolain 15 § 3 momentin mukaan kunnan on lisäksi huolehdittava
muissa edellä mainituissa laeissa kunnaneläinlääkärille säädettyjen tai näiden lakien
nojalla määrättyjen valvontatehtävien hoidon edellytysten järjestämisestä alueellisen
suunnitelman ja valtakunnallisen ohjelman mukaisesti. Valtion kunnalta ostamiin
valvontatehtäviin kuuluvat eläinsuojelulain mukaisen valvonnan lisäksi:
eläinten tarttuvien tautien valvonta
eläinten sisämarkkinakauppaan liittyvät tarkastukset
sivutuoteasetuksen määräämät tarkastukset.
Kunnalle maksetaan korvaus näiden valvontatehtävien hoidosta
eläinlääkintähuoltolain 23 §:n ja eläinlääkintähuoltoasetuksen 3 §:n mukaisesti.
Mikkelin seudun ympäristöpalveluissa on tällä hetkellä yksi valvontaeläinlääkäri, jonka
työtehtävät ovat pääosin valtion korvaamia tehtäviä. Lisäksi valvontaeläinlääkärin
tehtäviin kuuluvat alkutuotannon (maitohygienia) tarkastukset, jotka ovat
tarkastuskohteille maksullisia. Tällä hetkellä hänen työpanoksensa kohdistuu lähes
täysin eläinsuojelulain mukaisiin valvontatehtäviin. Jo vuoden 2019 suunnitelman
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mukaisia alkutuotannon tarkastuksia (41) ei ole ehditty tehdä lainkaan. Tilanne tulee
olemaan todennäköisesti sama vuoden 2020 suunnitelman mukaisten tarkastusten
osalta ilman lisäresursseja. Valvontaeläinlääkärin työmäärä on kuitenkin niin suuri,
että tarve on toiselle täysipäiväiselle valvontaeläinlääkärille, jonka työtehtävät
koostuisivat myös valtion korvaamista tehtävistä. Valvontaeläinlääkärin työpanos
menee tällä hetkellä täysin viranhaltijan puuttumisen aikana syntyneen ruuhkan ja
akuuttien eläinsuojeluilmoitusten käsittelyyn, suunnitelman mukaisia tarkastuksia ei
ehditä tehdä lainkaan. Alueella on Ilmoituksenvaraisen toiminnan tarkastettavia
kohteita 21 (kenneleitä 6, talleja 13, eläinhoitoloita 2). Todennäköisesti määrä tulee
kasvamaan, sillä osalla toimijoista lienee ilmoitus eläintenpitorekisteriin tekemättä.
Tällä hetkellä avoinna on yli 30 epäilyyn perustuvaa tapausta, joista osa tulee olemaan
hyvin työläitä (navetat, tallit, kissapopulaatiot). Aiempien kokemusten perusteella
arvioimme, että pelkästään tämän hetken suman purkamiseen uusien tapausten
ohella menisi n. vuosi, jos käytettävissä olisi 2 htv resurssi eli jo pelkästään näiden
tapausten hoitamiseen kohtuullisessa ajassa tarvitaan huomattavasti lisäresursseja.
On myös huomioitava, että uusia ilmoituksia ja tapauksia tulee jatkuvasti, mikä lisää
työmäärää koko ajan. Valvontaeläinlääkäriresurssi ei riitä tällä hetkellä lainkaan
muuhun valvontaan.
Lisäresursseilla pystytään purkamaan nykyinen työruuhka, hoitamaan kiireelliset
eläinsuojelutapauksen mahdollisimman nopeasti, lyhentämään reagointiaikaa kaikkiin
ilmoituksiin sekä toimittamaan päätökset ja raportit kahden viikon tavoiteajan
kuluessa. Tämä lisää asiakkaiden oikeusturvaa. Nopea vaste erityisesti
eläinsuojeluepäilyissä on tarpeen siksikin, että asianhoito vaikeutuu venyessään ja
lisää sekä tarkastuskohteen henkistä ahdistusta ja myös valvontaeläinlääkärin stressiä
työtehtävien hoidon viivästyessä.
Jos meillä on käytettävissä kaksi valvontaeläinlääkäriä, voidaan työtä tehdä myös
parityöskentelynä. Työparin kanssa töiden jako tarkastuspäiviin ja toimistopäiviin on
tehokkaampaa. Ajomatkoissa säästyy aikaa, kun yhtenä päivänä voidaan käydä
useampi käynti. Työpari lisää merkittävästi työturvallisuutta, sillä monet tapaukset ja
tarkastustilanteet ovat todellinen (fyysinen) riski valvonnan tekijälle.
Parityöskentelyssä pöytäkirjojen ja itse tarkastuksen laatu paranee, mikä osaltaan
myös lisää valvottavien ja valvojien oikeusturvaa. 2 htv resurssilla pystyttäisiin jatkossa
myös panostamaan suunnitelmanmukaisiin tarkastuksiin, kun akuutit ilmoituksen
saadaan hoidettua nopeammin niin että ne eivät pääse ruuhkautumaan. Jatkossa on
myös mahdollista, että valvontaeläinlääkäriresurssia voidaan hyödyntää myös muissa
valvontatehtävissä kuten eläintauti- ja sivutuotevalvonnassa sekä lihantarkastuksessa
kunnaneläinlääkärien lisäksi tai sijaisina. Tämä helpottaisi työvuoro- ja
lomasuunnittelua ja voisi vähentää sijaistarvetta. Tämän hetken työmäärällä ja
resurssitilanteessa se ei ole mahdollista. Osa-aikainen (0.5 htv)
valvontaeläinlääkäriresurssi ei ole riittävä helpottamaan tilannetta: Tällöin
tarkastuksia voitaisiin tehdä jonkin verran enemmän ja nopeammalla aikataululla,
mutta vastaavasti lisääntyneet kirjoitustyöt kasaantuisivat entistä enemmän yhdelle
henkilölle ja viivästyisivät entisestään. Lisäksi viranhaltijan rekrytointi osa-aikaiseen
virkaan voi olla hyvin haastavaa.
Selvityksemme mukaan valvontaeläinlääkärin tehtävät suhteutettuna asukasmäärään
ovat lähialueen muissa ympäristöterveydenhuollon yksiköissä selkeästi paremmin
resursoitu kuin Mikkelissä. Valvontaeläinlääkärin työ on hyvin kuormittavaa paitsi
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fyysisesti myös henkisesti jo pienemmilläkin työmäärillä kuin Mikkelin seudun
ympäristöpalvelujen alueella. Siksi on tärkeää, että työkuorma pysyy kohtuullisena,
jotta virassa nyt olevat henkilöt (valvontaeläinlääkäri ja muut eläinlääkärit) jaksavat
myös pysyä virassa.
Ehdotus
Esittelijä: Minna Leppänen, terveysvalvonnan johtaja
Mikkelin seudun ympäristölautakunta esittää Mikkelin kaupunginhallitukselle uuden
valvontaeläinlääkärin viran perustamista.
Päätös
Lautakunta suhtautuu myönteisesti toisen valvontaeläinlääkärin viran perustamiseen
aluehallintoviraston rahoituksella. Asia jätettiin pöydälle lisäselvityksiä varten ja
päätös tehdään myöhemmin.

Mikkelin seudun ympäristölautakunta, 06.05.2020, § 37
Valmistelijat / lisätiedot:
Maria Tirkkonen
maria.tirkkonen@mikkeli.fi
terveysvalvonnan johtaja
Mikkelin seudun ympäristölautakunta suhtautui myönteisesti toisen
valvontaeläinlääkärin viran perustamiseen aluehallintoviraston rahoituksella
kokouksessaan 19.2.2020. Asia jätettiin pöydälle lisäselvityksiä varten. Mikkelin
seudun ympäristöpalvelut esittää seuraavat jatkoselvitykset tukemaan ehdotusta
perustaa toinen valvontaeläinlääkärin virka:
Kokonaistyömäärä ja tehtävien hoitaminen kohtuullisessa ajassa vaatii
lisäresursseja. Tämä on tärkeää myös valvonnan kohteena olevien oikeusturvan
vuoksi.
Kahden valvontaeläinlääkärin parityöskentelynä tarkastukset pystytään
hoitamaan tehokkaammin ja tarkastusten laatu nousee, mikä on merkittävää
sekä valvottavien että valvojien oikeusturvan kannalta. Jo tarkastustilanteessa on
tunnettava olennainen lainsäädäntö, eläimen normaalia käytöstä ja olemusta,
eläimen fysiologisia tarpeita ja käyttäytymistarpeita, jotta voidaan kiinnittää
huomiota relevantteihin asioihin ja arvioida asianmukaisesti eläinten
hyvinvointia ja lain määräysten täyttymistä. Olennaisten asioiden huomioiminen
tarkastuksen aikana on edellytys asiallisen ja oikeudenmukaisen päätöksen
tekemiselle.
Kahden valvontaeläinlääkärin parityöskentelynä tarkastuksia ja päätöksiä on
tekemässä kaksi toimivaltaista viranomaista, joilla molemmilla on vastuu
päätöksistä toisin kuin, jos parina on joku muu (esim. terveystarkastaja, poliisi,
vapaaehtoinen eläinsuojeluvalvoja). Kahden eläinlääkärin parityöskentelyssä
tarkastuksia ja päätöksiä on tekemässä kaksi eläinsuojelulain ja sen nojalla
annettavien säädösten tulkinnan asiantuntijaa.
Aluehallintovirasto ei korvaa muiden kuin valvontaeläinlääkärin tai
kunnaneläinlääkärin työkustannuksia. Näin esimerkiksi terveystarkastajien
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valvontatyöhön käyttämä työaika jää kunnan kustannuksiksi. Lisäksi on
huomattava, että nykyisillä tarkastajaresursseilla jo valtakunnallisten
suunnitelmien mukainen terveydensuojelun ja elintarvikevalvonnan
toteuttaminen on erittäin haasteellista.
Kahden eläinlääkärin parityönä tekemä valvonta parantaa sekä valvottavien että
valvojien oikeusturvaa erityisesti haastavissa tapauksissa.
Kahden eläinlääkärin parityöskentely on myös merkittävä työhyvinvointi- ja
jaksamistekijä erityisesti haastavissa ja merkittävissä tapauksissa, esimerkiksi jos
päätös tarkoittaa valvottavan elinkeinon loppumista.
Parityöskentely yleisesti on myös työturvallisuustekijä.
Poliisi on tärkeä yhteistyökumppani, mutta on huomattava, että poliisin
osaaminen painottuu nimenomaan lainkäyttöön ja oikeuslaitokseen (esim.
pakkotoimenpiteiden toimeenpanoon).
Eläinsuojeluasioihin erikoistunut poliisi täydentäisi hyvin valvontaeläinlääkäreitä.
Tällä hetkellä poliisiresurssit tarvittaessa tulevat hälytyskeskuksen kautta ja
niiden saatavuus riippuu saman aikaisista muista hälytystehtävästä.
Lisäresursseja eläinsuojelutyöhön keskittyvään poliisiin ei ole näköpiirissä
valtakunnallisesti.
Vapaaehtoisia eläinsuojeluvalvojia hyödynnetään yhteistyötahoina ja mukana
tarkastuksilla mahdollisimman paljon jo vähentämään yksin työskentelyn riskejä.
On kuitenkin huomattava, että vapaaehtoisilla eläinsuojeluvalvojilla ei ole
viranomaisoikeuksia.
Mikkelin tavoiteorganisaatiossa seudullisille ympäristöpalveluille esitettiin alun
perin 0.7 htv vähennystä. Tästä 0.3 htv toteutui jo 2019 eläinlääkäriresurssin
vähentymisen vuoksi. Lisäksi odotetavissa on 1 htv vähennys vuonna 2021
kohdistuen terveystarkastajaresurssiin (0.5 htv) ja eläinlääkäriresurssiin (0.5 htv).
Tällöin kokonaisvähennys on jo 1.3 htv. Ympäristöpalveluissa on myös
vapautumassa ympäristötarkastajan virka (1 htv), jonka täyttö on
toteutumassa sisäisellä siirrolla siten, että siirtyvän henkilön vakanssia ei täytetä
siinä yksikössä, josta henkilö siirtyy Ympäristöpalveluihin, jolloin kaupungin
kokonaishenkilötyövuosimäärään kohdistuva vähennys on 2.3 htv. Toisen
valvontaeläinlääkärin viran lisäyksestä huolimatta kokonaisvähennys on
edelleen 1.3 htv eli koko kaupungin tavoiteorganisaation koko pysyy
suunnitellussa.
Vähennykset henkilötyövuosissa kohdistuvat suoraan kaupungin omiin
palkkakustannuksiin. Valvontaeläinlääkärin viran kustannukset kattaa
Aluehallintovirasto.
Työtilanteen salliessa kahden valvontaeläinlääkärin resurssia pystyy tarvittaessa
suuntamaan myös muihin valvonnan tehtäviin (eläintautivalvonta,
laitosvalvonta), mikä tuo lisää joustavuutta resursointiin.
Ehdotus
Esittelijä: Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja
Mikkelin seudun ympäristölautakunta esittää, että Ympäristöpalveluihin perustetaan
toinen kokoaikainen valvontaeläinlääkärin virka. Vaikka valvontaeläinlääkäri tekisi
vähäisessä määrin myös muita kuin aluehallintoviraston täysmääräisesti korvaamia
eläinsuojeluun ja eläintautien torjuntaan liittyviä virkatehtäviä, suurin osa palkattavan
valvontaeläinlääkärin palkkakustannuksista saadaan joka tapauksessa
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valtiolta. Tämän perusteella päätös toisen valvontaeläinlääkärin viran perustamisesta
on mahdollista tehdä irrallaan kaupungin
henkilöstövähennystavoitteista. Ympäristöpalvelut on joka tapauksessa toteuttamassa
alunperin asetettuja henkilöstövähennystavoitteita.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Kaupunginhallitus, 11.05.2020, § 177
Valmistelija / lisätiedot:
Maria Tirkkonen
maria.tirkkonen@mikkeli.fi
terveysvalvonnan johtaja
Valvontaeläinlääkäri tehdessä vähäisessä määrin myös muita kuin
aluehallintoviraston täysmääräisesti korvaamia eläinsuojeluun ja eläintautien
torjuntaan liittyviä virkatehtäviä, suurin osa palkattavan valvontaeläinlääkärin
palkkakustannuksista saadaan valtiolta. Tämän perusteella päätös toisen
valvontaeläinlääkärin viran perustamisesta on mahdollista tehdä irrallaan kaupungin
henkilöstövähennystavoitteista. Ympäristöpalveluissa on toteutumassa alunperin
asetetut henkilöstövähennystavoitteet.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että ympäristöpalveluihin perustetaan toinen kokoaikainen
valvontaeläinlääkärin virka 1.6.2020 alkaen. Viran kelpoisuusvaatimuksena on
laillistetun eläinlääkärin pätevyys (Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta
21.1.2000/29) ja tehtäväkohtainen palkka on 4 641,91 € / kk.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Henkilöstöpalvelut, ympäristöpalvelut
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Kaupunginvaltuusto, § 7,17.02.2020
Kaupunginhallitus, § 81,09.03.2020
Kaupunkiympäristölautakunta, § 41,21.04.2020
Kaupunginhallitus, § 178, 11.05.2020
§ 178
Valtuustoaloite liikennejärjestelyistä
MliDno-2020-482
Kaupunginvaltuusto, 17.02.2020, § 7
Valtuutettu Jussi Marttinen ym. esittivät 17.2.2020 valtuustoaloitteenaan
otsikkoasiasta seuraavaa:
"Me allekirjoittaneet esitämme liikennejärjestelymuutosta vapaaksi oikeaksi
risteykseen Lahti Jyväskylä. Kyseinen risteys sijaitsee lappeenrannantieltä kohti
Mikkelin keskustaa tultaessa ennen rautatie alikulkusiltaa käännyttäessä valtatielle
Lahti Jyväskylä.
Paikka aika
Mikkeli 17.2.2020
Allekirjoittaneet:
Jussi Marttinen
Paavo Barck, Tapani Korhonen, Pertti Ruotsalainen,
Liisa Ahonen, Ulla Leskinen, Jere Liikanen,
Petri Tikkanen, Jaana Vartiainen, Mikko Siitonen,
Jaakko Väänänen, Pekka Pöyry, Petri Pekonen,
Kirsi Olkkonen, Liisa Pulliainen, Jarno Strengell"
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 09.03.2020, § 81
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen asumisen ja toimintaympäristön
palvelualueen valmisteltavaksi.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä
kaupunginhallituksessa viimeistään kesäkuussa 2020.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunkiympäristölautakunta, 21.04.2020, § 41
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Valmistelijat / lisätiedot:
Eija Yli-Halkola
eija.yli-halkola@mikkeli.fi
liikennesuunnittelija
Mikkelin Kaupunginhallitus päätti 9.3.2020 § 81 lähettää Mikkelin
kaupunginvaltuuston 17.2.2020 § 7 laatiman aloitteen ”Valtuustoaloite
liikennejärjestelyistä” asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen valmisteltavaksi.
Valtuustoaloitteessa esitetään ns. vapaan oikean rakentamista risteykseen Lahti
Jyväskylä. Risteys sijaitsee Lappeenrannantieltä käännyttäessä valtatielle Lahti
Jyväskylä, ennen rautatien alikulkusiltaa.
Valtuustoaloitetta koskevat valtatie 13 (Uusi Ristiinantie) sekä valtateiden 13 ja 5
välinen ramppi ovat maanteitä. Maanteiden ylläpidosta ja kehittämisestä huolehtii
Väylävirasto yhdessä alueellisten ELY-keskusten kanssa. Valtuustoaloite on lähetetty
16.3.2020 sähköpostitse Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
kirjaamoon käsiteltäväksi.
Ehdotus
Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että aloite lähetetään Pohjois-Savon ELY-keskukselle
käsiteltäväksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 11.05.2020, § 178
Valmistelija / lisätiedot:
Eija Yli-Halkola
eija.yli-halkola@mikkeli.fi
liikennesuunnittelija
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuutettu Jussi Marttisen ym.
valtuustoaloite lähetetään Pohjois-Savon Ely-keskukselle käsiteltäväksi ja toteaa
aloitteen loppuunkäsitellyksi.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 179
Kaupunginjohtajan lomat 2020
MliDno-2017-1321
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Hyyryläinen
sirpa.hyyrylainen@mikkeli.fi
kaupunginjohtajan sihteeri
Kaupunginjohtaja Timo Halosen vuosilomaoikeus lomanmääräytymisvuodelta
1.4.2019-31.3.2020 on 38 päivää. Tämän lisäksi kaupunginjohtaja Halosella
on vahvistamatta lomavuoden 2019 vuosilomaa 7 päivää ja koronavirustilanteen
aiheuttamien työtehtävien vuoksi pitämättä jäänyt yksi lomapäivä (18.3.2020).
Kaupunginjohtaja Halonen esittää vuoden 2019 vuosilomien vahvistamista ajalle
6.7.-15.7.2020 ( 8 päivää)
sekä lomavuoden 2020 vuosilomien vahvistamista ajalle.
16.7-8.8.2020 (17 päivää).
Hallintosäännön 145 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia
käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Koska
kyse on kaupunginjohtaja Timo Halosen omasta asiasta, asia tulisi käsitellä
kaupunginhallituksen puheenjohtajan esittelystä.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Seppälä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Kaupunginhallitus vahvistaa kaupunginjohtaja Timo Halosen vuosilomat seuraavasti:
Lomavuosi 2019
6.7.-15.7.2020 ( 8 päivää)
Lomavuosi 2020
16.7-8.8.2020 (17 päivää).
Lomavuoden 2020 vuosilomasta jää myöhemmin vahvistettavaksi 21 päivää.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen ilmoitti olevansa esteellinen (oma
asia) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.
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Kaupunginhallitus, § 84,09.03.2020
Kaupunginhallitus, § 180, 11.05.2020
§ 180
Kaupunginjohtajan työn arviointi
MliDno-2017-258
Kaupunginhallitus, 09.03.2020, § 84
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtaja Timo Halosen välisen johtajasopimuksen
mukaan kaupunginjohtaja ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja käyvät vuosittain
helmikuun loppuun mennessä keskustelun kaupunginjohtajan työn painopisteistä ja
odotuksista seuraavalle kaudelle ja keskustelun tulos saatetaan kaupunginhallituksen
hyväksyttäväksi. Edelleen sopimukseen mukaan arviointikeskustelun pohjaksi
suoritetaan vuosittain kaupunginhallitukselle ja valtuuston puheenjohtajille suunnattu
arviointikysely. Erityisesti arvioidaan toiminnan tuloksellisuutta, johtajan osaamista,
vastuunottoa, sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin, yhteistoimintaa, palvelukykyisyyttä ja
kunnan kokonaistilanteen kehitystä sekä kaupunginjohtajan tosiasiallista
mahdollisuutta vaikuttaa siihen.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä on jakanut arviointikyselyn
kaupunginhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille tammikuussa 2020.
Vuoden 2020 tavoitteet laaditaan työn arvioinnista käydyn keskustelun jälkeen ja
tuodaan erikseen tiedoksi kaupunginhallituksen kokoukseen 30.3.2020.
Hallintosäännön 145 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia
käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Koska
kyse on kaupunginjohtaja Timo Halosen omasta asiasta, asia tulisi käsitellä
kaupunginhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Seppälä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja esittelee arviointikyselyn tulokset, jonka jälkeen
kaupunginhallitus keskustelee kaupunginjohtaja Timo Halosen työn arvioinnista,
vuoden 2020 tavoitteista sekä johtajasopimuksen mahdollisesta päivittämistarpeista.
Keskustelun pohjalta kaupunginhallituksen puheenjohtaja käy johtajasopimuksen
mukaisen kehittämiskeskustelun kaupunginjohtajan kanssa.
Kaupunginhallitus asettaa vuoden 2020 erityispainopisteet liittyen
kaupunginjohtajasopimukseen 30.3.2020 pidettävässä kokouksessa.

Päätös
Hyväksyttiin.
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Merkitään, että tämän pykälän aikana esittelijänä ja sihteerinä toimi
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä.
Merkitään, että hallintojohtaja Ari Liikanen ja viestintäpäällikkö Heidi Hänninen
poistuivat kokouksesta ennen tämän pykälän käsittelyä.

Kaupunginhallitus, 11.05.2020, § 180
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä ja kaupunginjohtaja Timo Halonen
ovat käyneet kehityskeskustelun 28.4.2020. Keskusteluissa on vuoden 2020
tavoitteiksi sovittu:
talous- ja tulevaisuusohjelman (TATU) valmistelu ja täytäntöönpano
konserniselvityksen läpivienti ja kaupungin omistajapolitiikan terävöittäminen
elinvoimaohjelman nopeutettu täytäntöönpano
kaupungin korkeakoulupoliittisten linjausten selkiyttäminen ja toteuttaminen
kaupunginjohtajan julkisuuskuvan vahvistaminen
edunvalvonta ja verkostoituminen.
Keskustelussa on kiinnittetty huomiota kaupunginjohtaja Halosen palkkaukseen. Tällä
hetkellä kokonaispalkka sisältäen autoedun palkaksi muunneltuna on 12.019 €/kk.
Kaupunginjohtaja Halonen on pyytänyt, että johtajasopimuksesta poistetaan autoetu,
jolloin nykyinen kokonaispalkka todetaan olevan käytännössä 12.019 €/kk.
Palkkaa tarkistettu elokuussa 2018. Muilta osin palkkaa tarkastellaan
johtajasopimuksen mukaisesti kolmen vuoden välein eli seuraavan kerran vuonna
2021.
Hallintosäännön 145 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia
käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Koska
kyse on kaupunginjohtaja Timo Halosen omasta asiasta, asia tulisi käsitellä
kaupunginhallituksen puheenjohtajan esittelystä.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Seppälä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen puheenjohtajan
selostuksen käydystä kehityskeskustelusta. Lisäksi kaupunginhallitus asettaa vuoden
2020 edellä mainitut erityispainopisteet liittyen voimassa olevaan
kaupunginjohtajasopimukseen. Edelleen kaupunginhallitus hyväksyy
kaupunginjohtajan Halosen esityksen autoedun poistamisesta ja sen huomioimisesta
johtajasopimuksessa siten, että kokonaispalkka on 12.019 €/kk.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Tiedoksi
Timo Halonen, talouspalvelut, Meita Oy/palkanlaskenta
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Kunnallisvalitus
§171
Kunnallisvalitusohje
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa
päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan
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.
Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja
on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että:
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä.
Valitusviranomainen
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Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi (vaatimukset);
3. vaatimuksen perustelut;
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen
laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja
yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on
ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita,
mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä
asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot
lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää
vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se
perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan
päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:
1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3.
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3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä
hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on
määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin
kirjaamosta.
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00–15.00.
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Muutoksenhakukielto
§153, §154, §155, §156, §157, §158, §159, §161, §166, §167, §168, §169, §170, §172,
§173, §174, §175, §176, §178, §179, §180
Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015)
136 §:n perusteella hakea muutosta.
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Oikaisuvaatimus
§160, §162, §163, §164, §165, §177
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 viimeistään
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin
oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen
oikaisuvaatimusajan 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 (410/2015) 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/Kaupunginhallitus.
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän
allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella,
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole
syytä epäillä.
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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.
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.

