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Saapuvilla olleet jäsenet
Olli Marjalaakso, puheenjohtaja
Raimo Heinänen, 1. varapuheenjohtaja
Markku Kakriainen, 2. varapuheenjohtaja
Armi Salo-Oksa
Arto Seppälä
Jukka Saikkonen
Outi Kauria
Ulla Leskinen
Muut saapuvilla olleet
Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, sihteeri
Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Oskari Valtola, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja, poistui 16:54
Seija Kuikka, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, poistui 16:54
Markku Aholainen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Emmi Eronen, markkinointisuunnittelija
Poissa

Jenni Tissari
Satu Taavitsainen, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja

Allekirjoitukset

Olli Marjalaakso
Puheenjohtaja

Jukka Savolainen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Armi Salo-Oksa
Pöytäkirjantarkastaja

Arto Seppälä
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi

Jukka Savolainen, kaupunginlakimies
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§ 20
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 21
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Armi Salo-Oksa ja Arto
Seppälä. Pöytäkirja tarkastetaan kaupunginkansliassa torstaina 12.4.2018 ja on
sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 22
Anomus palkattomasta virkavapaudesta, Korhonen Leila
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Leila Korhonen anoo palkatonta virkavapaata sivistyksen ja hyvinvoinnin
palvelualueen varhaiskasvatuksen palvelupäällikön virasta ajalle 1.5.201831.12.2019 hoitaakseen ylitarkastajan viransijaisuutta Itä-Suomen
aluehallintovirastossa.
Varhaiskasvatusjohtaja Pirjo Vartiainen, kasvatus- ja opetusjohtaja Seija
Manninen ja sivistysjohtaja Virpi Siekkinen puoltavat virkavapaan myöntämistä.
Mikkelin kaupungissa on ollut linjana, että yli vuoden virka- tai työvapaata on
myönnetty vain jos kyse on ollut määräaikasesta tehtävästä ja tehtävästä on
katsottu olevan hyötyä työnantajalle, kun henkilö palaa takaisin. Näin ollen
myös henkilöstöpalvelut puoltaa virkavapaan myöntämistä.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Koserni- ja elivoimajaosto päättää myöntää Leila Korhoselle hänen pyytämänsä
palkattoman virkavapaan ajalle 1.5.2018-31.12.2019.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Leila Korhonen, Pirjo Vartiainen, Seija Manninen, Virpi Siekkinen,
henkilöstöpalvelut
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§ 24
Metsäsairila Oy:n ennakkokantapyyntö yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
Valmistelija / lisätiedot:
Aleksi Paananen
aleksi.paananen@mikkeli.fi
konsernitarkastaja
Liitteet

1 Liite Kej Saatekirje
2 Liite Kej Vanha yhtiöjärjestys
3 Liite Kej Uusi yhtiöjärjestys
Metsäsairila Oy:n yhtiökokous esitetään pidettäväksi 24.4.2018. Tavoitteena on,
että huhtikuussa pidettävässä yhtiökokouksessa voitaisi noudattaa päivitettyä
yhtiöjärjestystä.
HaIlitus esittää yhtiöjärjestykseen seuraavat muutokset
•

Hallitusta koskeva pykälä:

•

•
Hallituksen varajäsenet jätetään pois
Tilintarkastajien valintaa koskeva pykälä:
•

•

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi
varatil¡ntarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan
tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.
Muut muutokset:
•

Kokouksessa on esitettävä:
•

•

1. tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman ja taseen
(toimintakertomus jää pois).
Kokouksessa on päätettävä:
•
•

Kohta 7 (maksupolitiikan perusteista) jätetään pois
Kohta 8(entisessä 9) tilintarkastaja ja tarv¡ttaessa
varatil¡ntarkastaja (ent. tilintarkastajat ja
varatilintarkastajat)

Metsäsairila Oy pyytää Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaostolta
päätöstä ennakkokantana yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Konserni- ja elinvoimajaosto päättää ennakkokantana, että se hyväksyy edellä
mainitut muutokset Metsäsairila Oy:n yhtiöjärjestykseen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Metsäsairila Oy
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§ 25
Vierailukutsu Békéscsabasta 27.-30.4.2018
Valmistelija / lisätiedot:
Aki Kauranen, Sirpa Hyyryläinen
aki.kauranen@mikkeli.fi, sirpa.hyyrylainen@mikkeli.fi
strategia- ja kehityspäällikkö, kaupunginjohtajan sihteeri
Mikkelin ystävyyskaupungissa, Békéscabassa järjestetään
27.4.-30.4.2018 Medieval Games of Békéscaba -tapahtuma ja
Békéscsaban uudelleenasuttamisen 300-vuotisjuhla. Tapahtumien yhteydessä
järjestetään Békéscaban ystävyyskaupunkien kokouksia.
Em. tapahtumiin liittyen Békéscaban kaupunki on kutsunut kaupunginjohtaja
Timo Halosen ja kaksi muuta Mikkelin kaupungin edustajaa (yhteensä 3
henkilöä) vierailulle Békéscabaan.
Vierailuohjelma tarkentuu myöhemmin.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää edustajat vierailulle Békéscsabaan 27.30.4.2018.
Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto päättää, että vierailusta aiheutuvat
kustannukset maksetaan ystävyyskuntatoimintaan varatusta määrärahasta.
Päätös
Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi edustajakseen Arto Seppälän. Lisäksi
kaupunginjohtaja Timo Halonen nimeää matkalle osallistuvan viranhaltijan.
Tiedoksi
Edustajaksi nimetyt, Aki, Kauranen, Sirpa Hyyryläinen

7 (36)

Mikkeli
Konserni- ja elinvoimajaosto

Pöytäkirja
10.04.2018

4/2018

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 26
Pohjoismainen ystävyyskuntakokous Vejlessä 25.-28.6.2018
Valmistelija / lisätiedot:
Aki Kauranen, Sirpa Hyyryläinen
aki.kauranen@mikkeli.fi, sirpa.hyyrylainen@mikkeli.fi
strategia- ja kehityspäällikkö, kaupunginjohtajan sihteeri
Mikkelin kaupungille on saapunut kutsu Pohjoismaiseen
ystävyyskuntakokoukseen, joka järjestetään Vejlessä 25.-28.6.2018 (maanantai
ja torstai ovat matkapäiviä, tiistai ja keskiviikko kokouspäiviä).
Ystävyyskuntakokouksen teemana on "10 vuotta finanssikriisin jälkeen".
Ensimmäisenä kokouspäivänä keskitytään tuleviin haasteisiin. Jokaista
kaupunkia on pyydetty valmistelemaan lyhyt tilannekatsaus ajankohtaisista
asioista.
Toisen kokouspäivän teema on kokemustalous. Millaiset kokemukset ja
"kaupunkielämä" houkuttelevat ja tuottavat lisäarvoa kansalaisillemme,
vieraille ja matkailijoille tulevaisuudessa.
Vejlen kunta on kutsunut ystävyyskuntakokoukseen 7 osallistujaa kustakin
ystävyyskaupungista (Borås, Molde ja Mikkeli) mukaan lukien kunkin
kaupungin Pohjola-Nordenin edustaja ja ystävyyskuntayhteyshenkilö. Matkalle
voi osallistua myös kolme asiantuntijaa, jotka työskentelevät em. aihealuiden
parissa.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää edustajat Pohjoismaiseen
ystävyyskuntakokoukseen Vejleen 25.-28.6.2018 ja pyytää Mikkelin PohjolaNorden ry:tä nimeämään edustajan matkalle.
Kaupungin edustajien ja Mikkelin Pohjala-Norden ry:n edustajan
matkakustannukset maksetaan ystävyyskuntatoimintaan varatusta
määrärahasta.
Päätös
Konserni- ja elinvoimajaosto päätti siirtää asian kaupunginhallituksen
päätettäväksi.
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§ 27
Mikalo Oy:n varsinainen yhtiökokous 11.4.2018
Valmistelija / lisätiedot:
Aleksi Paananen
aleksi.paananen@mikkeli.fi
konsernitarkastaja
Mikalo Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 11.4.2018 klo
12.00 Hotelli Cumuluksessa, Mikonkatu 9, Mikkeli.
Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:
•
•
•

Tilinpäätös vuodelta 2017
Tilintarkastuskertomus vuodelta 2017
Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
•

•

Tilikauden tulos osoittaa ylijäämää 253 204,17 euroa ja
taseen loppusumma on 98 140 046,33 euroa. Liikevaihto
laski edellisvuodesta noin 0,31 % ollen 23,1 miljoonaan
euroa.
Tilikauden tuloksen käyttäminen
•

•
•

Yhtiön hallituksen esitys: Kirjataan tilikauden tulos 253 204,
17 euroa vapaaseen pääomaan voitto- / tappiotilille
Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle
Osingon jakaminen
•

•

Yhtiön hallitus esittää, ettei vuodelta 2017 suoriteta osingon
jakoa.
Yhtiöjärjestyksen muutos
•

•

Yhtiö on toimittanut Mikkelin kaupungille ennakkolausunnon
yhtiöjärjestyksen muutoksesta, joka on hyväksytty
kaupunginvaltuustossa. (Kvalt. 13.11.2017 § 83)
Hallituksen jäsenten ja varajäsenten palkkiot
•

•

Yhtiön hallitus esittää, että hallituksen jäseniin noudatetaan
Mikkelin kaupunginvaltuuston hyväksymää, kulloinkin
voimassa olevaa palkkiosääntöä. Lisäksi puheenjohtajalle
esitetään maksettavaksi 2175 euroa vuodessa ja muille
hallituksen jäsenille 850 euroa vuodessa. Tilintarkastajille
suoritetaan korvaus laskun mukaan.
Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta
•

•

Vuonna 2017 4.9. asti Mikkelin kaupungin nimeäminä
varsinaisina jäseninä ovat toimineet Juhani Alanen pj, Kalle
Nieminen, Riitta-Leena Jantunen, Juhani Oksman ja Outi
Hokkanen. Mikalo Oy:n vuokralaisneuvoston esittäminä ovat
toimineet Eeva Kiiskinen ja Pentti Laaksonen. Varajäseninä
ovat toimineet Jaana Haikarainen ja Hamid Al-Sammarree.
Mikalo Oy:n vuokralaisneuvoston esittämänä Paavo
Lähdetluoma.
4.9. alkaen hallituksessa ovat olleet Markku Kakriainen
pj., Kalle Nieminen, TuulaKohvakka, Satu Hytönen,
Jorma Harmoinen, Pentti Laaksonen ja Eeva Kiiskinen.
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•

Varajäseninä ovat toimineet Elisa Jantunen ja Jukka Rossi
sekä vuokralaisneuvoston esittämänä Paavo Lähdetluoma.
Tilintarkastajat seuraavalle tilikaudelle
•

Tilintarkastajina ovat toimineet PwC julkistarkastus Oy,
päävastuullisena tilintarkastajana JHT, KHT Elina Hämäläinen
ja PricewaterhouseCoopers päävastuullisen tilintarkastajana
HT Päivi Väisänen

Mikkelin kaupunki omistaa yhtiöstä 100 %.
Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaan 20.6.2017 Mikalo
Oy:n yhtiökokousedustajaksi teknisen johtajan ja varalle kaupunginlakimiehen.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Mikalo Oy:n varsinaisen
yhtiökokouksen tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.
Päätös
Merkittiin.
Konserni- ja elinvoimajaosto antoi kokousedustajalle ohjeeksi esittää, että
Jukka Rossi siirtyisi hallituksen 1. varajäseneksi.
Tiedoksi
Edustajaksi nimetty
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§ 28
Asunto Oy Porrassalmenkatu 28 varsinainen yhtiökokous 17.4.2018
Valmistelija / lisätiedot:
Aleksi Paananen
aleksi.paananen@mikkeli.fi
konsernitarkastaja
Asunto Oy Porrassalmenkatu 28 varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina
17.4.2018 klo 17:00 alkaen Mikkelin Kiinteistöpysäkin toimistolla, Mikonkatu 3,
Mikkeli.
Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:
•
•

Esitetään hallituksen kertomus ja tilintarkastajain lausunto
edelliseltä vuodelta, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään
hallituksen vastuuvapaudesta.
Päätetään vuosivoiton käyttämisestä
•

•
•

Hallitus esittää tilikauden tuloksen -14.196,86 € kirjaamista
voitto-/tappiotilille
Päätetään hallituksen ja tilitarkastajain palkkiot.
Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka.
•

•
•
•
•
•

Hallituksessa ovat toimineet Pekka Kakriainen pj, Aili Mäkelä,
Tuula Nykänen, Pentti Jämsä ja Maria Närhinen
Valitaan 2 tilintarkastajaa ja 2 varatilintarkastajaa
Vahvistetaan talousarvio kuluvalle vuodelle.
Päätetään taseen lainanlyhennysrahaston yhdistämisestä
rakennusrahastoon.
Päätetään kylmäkellarin käytöstä poisto. Hallituksen tekemiin
kyselyn perusteella vain neljällä on tarvetta
Kunnossapitotarveselvitys 2018 - 2022

Mikkelin kaupunki omistaa yhtiöstä 12,40 %
Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaan 20.6.2017
yhtiökokousedustajaksi vuokrauspäällikön ja varalle kiinteistöjohtajan.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Asunto Oy Porrassalmenkatu 28
varsinaisen yhtiökokouksen tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta
varten.
Päätös
Merkittiin.
Tiedoksi
Edustajaksi nimetty
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§ 29
Mikkelin Mikaeli Oy:n varsinainen yhtiökokous 18.4.2018
Valmistelija / lisätiedot:
Aleksi Paananen
aleksi.paananen@mikkeli.fi
konsernitarkastaja
Mikkelin Mikaeli Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona
18.4.2018 klo 13.00 Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli, kokoustilassa.
Kokouksessa käsitellään mm. seuraavia asioita:
•
•
•
•

•

Tilinpäätös
Vastuuvapaus
Voiton käsittely
Mikkelin Mikaeli oy:n tilikauden liikevaihto oli 303 968,35 euroa,
suluissa vastaavat luvut vuodelta 2016 (428 679,93 €). Liikevaihto
laski lähes 30 %. Taseen loppusumma oli 337 171,53 euroa.(356.510,
11 €). Yhtiön liiketappio oli 3 538,63 euroa (liikevoitto 39.722,55 €) ja
tilikauden tulos -2.436,72 euroa (31 973,83 euroa)
Hallituksen jäsenten valinta
•

•
•

Yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimi .1.1.-24.4.2017
Ari Liikanen ja 25.4.2017 pidetyn yhtiökokouksen jälkeen
Heikki Nykänen. Hallituksen jäseninä olivat Jukka Tikka,
Ritva Ohmeroluoma, Hannu Savisalo, Ulla Savisalo ja Raimo
Heinänen / 25.4.jälkeen Ismo Rahikainen. Varajäseninä olivat
1.1.-24.4. Pentti Puolakka, Tuukka Savisalo ja Heikki Siira.
25.4. alkaen varajäseninä olivat llkka Partti, Tuukka Savisalo
ja Armi Salo-Oksa.
Palkkiot
Tilintarkastajan valinta

Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaa 20.6.2017
yhtiökokousedustajaksi hallintojohtajan ja varalle kaupunginlakimiehen.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Mikkelin Mikaeli Oy:n varsinaisen
yhtiökokouksen tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.
Päätös
Merkittiin.
Tiedoksi
Edustajaksi nimetty
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§ 30
Mikkelin seudun Uusyrityskeskus ry Dynamon kevätkokous 19.4.2018
Valmistelija / lisätiedot:
Aleksi Paananen
aleksi.paananen@mikkeli.fi
konsernitarkastaja
Mikkelin seudun Uusyrityskeskus ry Dynamon kevätkokous pidetään torstaina
19.4.2018 klo 13.30 Bistro Holvissa, Savilahdenkatu 11, Mikkeli.
kokouksessa käsitellään seuraavia asioita:
•
•
•
•
•

Käsitellään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien
lausunto
Edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistaminen
Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
toimitusjohtajalle
Muut asiat
Kokouksen jälkeen:
•
•
•

Vuoden uusyrittäjän palkitseminen
Ajankohtaista Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
Yrittäjätarinoita: ”Yrittäjä vuosimallia 2017”

Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaan 20.6.2017 kaupungin
edustajaksi strategia- ja kehityspäällikön ja varalle hallintojohtajan.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Mikkelin seudun Uusyrityskeskus ry
Dynamon kevätkokouksen tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.
Päätös
Merkittiin.
Tiedoksi
Edustajaksi nimetty
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§ 31
Kunnan Taitoa Oy:n varsinainen yhtiökokous 25.4.2018
Valmistelija / lisätiedot:
Aleksi Paananen
aleksi.paananen@mikkeli.fi
konsernitarkastaja
Kunnan Taitoa Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 25.4.2018
klo 13.00 osoitteessa: Toinen linja 14, Helsinki, Kuntatalo, kokoushuone A3.6.
Kokousedustajien valtakirjojen vastaanottaminen ja rekisteröinti aloitetaan klo
12.00.
Kokouksessa käsitellään mm. seuraavia asioita
•
•

Vuoden 2017 Kunnan Taitoa Oy:n tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen.
Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan katsaukset
Kunnan Taitoa Oy:n tilinpäätöksen vahvistaminen
•

•
•
•

Yhtiön hallitus esittää, että yhtiökokous vahvistaisi yhtiön
tilinpäätöksen
Taseen osoittaman tuloksen käsittely
Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle ja heidän sijaisilleen
Tilintarkastajan valinta
•

•

Yhtiön hallitus esittää, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan
tilintarkastusyhteisö BDO Oy, vastuullisena tilintarkastajana
KHT-tilintarkastaja Taneli Mustonen.
Hallituksen ja nimitysvaliokunnan jäsenten palkkioista päättäminen
•

•
•
•
•

Nimitysvaliokunta esittää, että varsinaisessa
yhtiökokouksessa 25.4.2018 valittaville hallituksen ja
nimitysvaliokunnan jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka
päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,
palkkioita seuraavasti:
hallituksen jäsenen vuosipalkkio 2.000 euroa
hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 3.000 euroa
hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 8.000 euroa
Kokouspalkkio
•
•

•

hallituksen jäsenelle on 400 euroa/kokous
hallituksen kokousta johtavalle puheenjohtajalle 800
euroa/kokous
•
nimitysvaliokunnan jäsenelle 400 euroa/kokous
•
nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle 800 euroa/
kokous
Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
•

•

Nimitysvaliokunta esittää, että hallitukseen valitaan viisi (5)
varsinaista jäsentä ja että varajäseniä ei valita.
Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
valitseminen
•

Nimitysvaliokunta esittää, että seuraavat hallituksen nykyiset
jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy
vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä
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•
•
•

•
Kimmo Mikander, varatoimitusjohtaja, Keva
•
Jussi Vira, strategia- ja kehittämisjohtaja, Turku
•
Pentti Itkonen, toimitusjohtaja, Eksote
•
Sirkka Lankila, talousarviopäällikkö, Rovaniemi
Nimitysvaliokunta esittää uudeksi hallituksen jäseneksi
•
Marita Toikka, kaupunginjohtaja, Kouvola
Nimitysvaliokunta esittää, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan
Kimmo Mikander ja varapuheenjohtajaksi Jussi Vira.
Ohjausryhmän valitseminen
•

Nimitysvaliokunta esittää, että seuraavat ohjausryhmän
nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka
päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,
sekä uusina jäseninä Maija Kaltakari, Juha Tiitta, Heli Knutars
ja Christina Söderlund.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Fredrik Lindström, hankintajohtaja, Turku
Heikki Siira, talousjohtaja, Mikkeli
Päivi Karhu, henkilöstöjohtaja, Kouvola
Maija Kaltakari, henkilöstöjohtaja, Carea
Jussi Päkkilä, kaupunginkamreeri, Rovaniemi
Sinikka Valtonen, henkilöstöjohtaja, Turku
Risto Carlson, tietohallintopäällikkö, Kerava
Jyrki Harjula, strategia- ja kehittämisjohtaja, Kouvola
Seppo Juntti, talousjohtaja, Salo
Valtteri Mikkola, controller, Turku
Sami Tikkanen, kuntayhtymän johtaja, rehtori, KotkanHaminan seudun koulutuskuntayhtymä
•
Kari Turkia, toimitusjohtaja, Kymijoen Ravintopalvelut
•
Anu Karkinen, hallintojohtaja, Kirkkonummen kunta,
•
Vesa Rantala, kunnanjohtaja, Taivassalon kunta
•
Jorma Haapanen, palvelujohtaja, Kotkan kaupunki
•
Teppo Verronen, kaupunginkamreeri, Kerava
•
Juha Tiitta, toimitusjohtaja, Kotkan asunnot Oy
•
Heli Knutars, kunnanjohtaja, Posion kunta
•
Christina Söderlund, henkilöstöpäällikkö, Salon
kaupunki
Nimitysvaliokunnan valinta vuodelle 2018 – 2019
•

Kolme suurinta osakkeenomistajaa (Turku, Kouvola
ja Lappeenranta) ovat valmistelleet esityksen
nimitysvaliokunnan kokoonpanosta vuosille 2018 – 2019.
Esityksen mukaisesti nimitysvaliokuntaan kuuluvat
•

•

Kim Moisiolinna, konserniohjauksesta vastaava
controller, Turku (puheenjohtaja)
•
Jyrki Harjula, strategia- ja kehittämisjohtaja, Kouvola
•
Kimmo Jarva, kaupunginjohtaja, Lappeenranta
(varapuheenjohtaja)
•
Seppo Juntti, talousjohtaja, Salo
•
Jussi Päkkilä, kaupunginkamreeri, Rovaniemi
•
Nimitysvaliokunnan sihteeri: Kati Kälviäinen, talous- ja
hallintojohtaja, Kunnan Taitoa Oy
Kunnan Taitoa Oy:n strategian vahvistaminen
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Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaa 20.6.2017
Kunnan Taitoa Oy:n yhtiökokousedustajaksi talousjohtajan ja varalle
taloussuunnittelupäällikön.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Kunnan Taitoa Oy:n varsinaisen
yhtiökokouksen tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.
Päätös
Merkittiin.
Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto päätti, ettei kaupunki lähetä
yhtiökokousedustajaa kokoukseen.
Tiedoksi
Edustajaksi nimetty
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§ 32
Kuntien Tiera Oy:n varsinainen yhtiökokous 26.4.2018
Valmistelija / lisätiedot:
Aleksi Paananen
aleksi.paananen@mikkeli.fi
konsernitarkastaja
Kuntien Tiera Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 26.4.2018 klo
10.00 osoitteessa: HTC Pinta, Kolumbus, osoite: Tammasaarenkatu 3, Helsinki.
Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat
•
•
•

Tilinpäätöksen vahvistaminen
Yhtiön hallitus esittää, että yhtiökokous vahvistaisi yhtiön
tilinpäätöksen.
Taseen osoittaman voiton käyttäminen
•

•
•

Yhtiön hallitus esittää, että yhtiön voitto kirjataan taseen
edellisten tilikausien voitto (tappio) – tilille.
Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta
päättäminen
Yhtiön strategiatyön jatkamisesta päättäminen varsinaisen
yhtiökokouksen 2017 tekemien linjausten mukaisesti
•

Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että
•

•

1. Yhtiön hallitus ja toimiva johto valtuutetaan
jatkamaan yhtiön strategiatyötä varsinaisen
yhtiökokouksen 2017 päättämien linjausten
mukaisesti ja
•
2. kutsumaan tarvittaessa koolle ylimääräisen
yhtiökokouksen
Vuonna 2017 varsinainen yhtiökokous päätti
•

•

•

1. päivittää yhtiön strategiaa siten, että yhtiö voi
mahdollisuuksien mukaan laajentaa toimintaansa
myös tuleviin maakuntiin ja muihin mahdollisiin sotemuutoksen edellyttämiin toimijoihin ja
•
2. valtuuttaa yhtiön hallituksen ja toimivan johdon
ryhtymään tarvittaviin valmistelutoimiin päivitetyn
strategian mahdollistamiseksi ja
•
3. että valmistellut esitykset tuodaan ylimääräiselle
yhtiökokoukselle päätettäväksi.
Varsinaisen yhtiökokouksen 2017 päätöksen mukaisesti
hallitus on yhdessä toimivan johdon kanssa vuoden 2017
aikana tehnyt valmistelutoimia varsinaisen yhtiökokouksen
päättämien strategisten linjausten toteuttamiseksi siinä
määrin kuin se on sote- ja maakuntauudistukseen liittyvien
lakien myöhästymisestä huolimatta ollut mahdollista. Soteja maakuntauudistuksen viivästymisen vuoksi yhtiön hallitus
ei ole nähnyt vielä tarpeelliseksi kutsua koolle ylimääräistä
yhtiökokousta.
Yhtiön hallitus hakeekin edelleen yhtiökokouksen valtuutusta
jatkaa valmistelutoimia varsinaisen yhtiökokouksen 2017
päättämien linjausten toteuttamiseksi sekä kutsua koolle
ylimääräinen yhtiökokous päättämään muun muassa
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•

muutoksista yhtiöoikeudellisiin dokumentteihin päivitetyn
strategian toteuttamisen mahdollistamiseksi.
Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
•

•

Nimitysvaliokunta esittää, että hallitukseen valitaan
kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja että varajäseniä ei valita.
Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
valitseminen
•

Nimitysvaliokunta esittää, että seuraavat hallituksen nykyiset
jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy
vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:
•
•

•

Kimmo Rasila, toimitusjohtaja, Execnet Oy (PJ)
Jukka Laiho, johtaja, talous- ja strategiaryhmä, Turun
kaupunki (VPJ)
•
Ari Konttas, rahoitusjohtaja, Espoon kaupunki
•
Maire Ahopelto, johtaja, Kainuun sosiaali- ja
terveydenhuollon kuntayhtymä
•
Sirpa Ojala, toimitusjohtaja, Colliers International
Finland Group Oy
•
Riitta Ahlholm, hallituksen puheenjohtaja, partneri,
Fountain Park Oy
Lisäksi nimitysvaliokunta esittää, että hallitukseen valitaan
uusina jäseninä toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2019
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:
•

•

Mika Mäkinen, konsernipalvelujohtaja, Lahden
kaupunki
•
Kari Kankaala, kehitysjohtaja, Tampereen kaupunki
•
Edellä mainituista henkilöistä Kimmo Rasilaa, Sirpa Ojalaa
ja Riitta Ahlholmia esitetään valittavaksi hallitukseen
edustamaan erityisesti ICT-liiketoiminnan johtamisosaamista.
•
Nimitysvaliokunta esittää, että hallituksen puheenjohtajaksi
valittaisiin Kimmo Rasila ja varapuheenjohtajaksi Jukka Laiho.
Ohjausryhmien jäsenten valinta
•

•

Nimitysvaliokunta esittää, että varajäseniä ei nimetä ja
ohjausryhmä valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
•
Mikkelin kaupungilta Infra- ohjausryhmään on ehdolla
Tuomas Fjällström, tietohallintopäällikkö
Nimitysvaliokunnan valinta kaudelle 2018-2019
•

Nimitysvaliokunta esittää, että Kuntien Tiera Oy:n
nimitysvaliokunnan jäseniksi, joiden toimikausi päättyy
vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,
valitaan seuraavat henkilöt:
•
•
•
•
•
•
•

lakiasiainjohtaja Timo Kuismin, Espoo
johtava kaupunginlakimies Laura Klami, Turku,
puheenjohtaja
kaupunginlakimies Pekka Virkkunen, Lahti
strategia- ja kehittämisjohtaja Jyrki Harjula, Kouvola
tietohallintojohtaja Jouni Jäkkö, Hämeenlinna
hallintojohtaja Timo Leivo, Kuntaliitto
sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen, Vaasan
sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
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•

•

toimitusjohtaja Tarja Virmala, Markkinoinnin,
teknologian ja luovuuden liitto MTL ry
•
toimitusjohtaja Sanna Varpukari, Sovelto Oyj
•
Edellä mainituista henkilöistä Tarja Virmalaa ja Sanna
Varpukaria esitetään valittavaksi nimitysvaliokuntaan
edustamaan erityisesti ICT-liiketoiminnan johtamisosaamista.
Hallituksen, ohjausryhmien sekä nimitysvaliokunnan palkkioista
päättäminen
•
•
•
•
•

•

hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 6.000 euroa;
hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 3.600 euroa;
hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 3.000 euroa;
kokouspalkkio hallituksen ja nimitysvaliokunnan
kokouksista on puheenjohtajalle 400 euroa/ kokous ja
varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 200 euroa / kokous
Nimitysvaliokunta esittää, että niille edustajille, joita ei ole
valittu hallitukseen ja nimitysvaliokuntaan edustamaan
erityisesti ICT-liiketoiminnan johtamisosaamista, maksetaan
palkkioita seuraavasti:
Nimitysvaliokunta esittää edelleen, että niille edustajille,
jotka on valittu hallitukseen ja nimitysvaliokuntaan
edustamaan erityisesti ICT-liiketoiminnan johtamisosaamista,
maksetaan palkkiot seuraavasti:
•
•
•

•

hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 24.000
euroa;
hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio on
14.400 euroa;
hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 12.000 euroa;
kokouspalkkio hallituksen ja nimitysvaliokunnan
kokouksista on puheenjohtajalle 800 euroa/kokous ja
varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 400 euroa/kokous.
Ohjausryhmän puheenjohtajalle,
varapuheenjohtajalle ja jäsenille ei makseta
vuosipalkkiota eikä kokouspalkkiota. Ehdotetut
palkkiot ovat samansuuruiset kuin nykyisellä
toimikaudella.

Konserni- ja elinvomajaosto on nimennyt kokouksessaa 20.6.2017
Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokousedustajaksi talousjohtajan ja varalle
taloussuunnittelupäällikön.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Kuntien Tiera Oy:n varsinaisen
yhtiökokouksen tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.
Päätös
Merkittiin.
Tiedoksi
Edustajaksi nimetty
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§ 33
Viitostie Ry:n sääntömääräinen vuosikokous 26.4.2018
Valmistelija / lisätiedot:
Aleksi Paananen
aleksi.paananen@mikkeli.fi
konsernitarkastaja
Viitostien Ry:n jäsenet kutsutaan sääntömääräiseen vuosikokoukseen ja
perinteiseen vuosikokousseminaariin. Vuosikokous pidetään torstaina
26.4.2018 kello 14:00, Pääposti, kokoustila Postimestari, Mannerheiminaukio 1
B, Helsinki.
Kokouksessa käsitellään normaalit vuosikokousasiat yhdistyksen sääntöjen
jaoheisen asialistan mukaisesti.
Kokousta ennen järjestetään perinteinen vuosikokousseminaari kello 11:00.
Seminaarissa puhujina ovat mm. kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan
puheenjohtaja Timo Kalli (varmistuu myöhemmin) sekä johdon neuvonantaja
Juhani Tervala.
Vuosikokouksessa käsitellään mm. seuraavia asioita:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toimintakertomus vuodelta 2017
Tilinpäätös vuodelta 2017
Toiminnantarkastuskertomus
Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja tilivelvollisille
Jäsenmaksut vuodelle 2018
Vuonna 2017 yhdistyksen jäsenmaksut olivat seuraavat:
Jäsenmaksut
Kunnat/ asukasluku Euroa
< 5 000: 250
5 000 – 15 000: 500
15 000 – 30 000: 1 000
> 30 000: 1 700
YRITYKSET / työntekijöiden määrä
< 10: 100
10 – 20: 125
20 – 50: 250
50 – 300: 500
> 300: 850
JÄRJESTÖT yms.: 170
Palkkiot vuodelle 2018
Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018
Hallituksen puheenjohtajan valinta

•

2017 Puheenjohtaja Markku Kakriainen (toimitusjohtaja,
Etelä-Savon kauppakamari)
Hallituksen varapuheenjohtajien valinta (2)

•
•

- 2017 Varapuheenjohtaja Martti Turunen
(kaupunginhallituksen jäsen, Kuusamon kaupunki)
•
- 2017 Varapuheenjohtaja Silja Huhtiniemi (toimitusjohtaja,
Kuopion alueen kauppakamari)
Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta
Viitostie ry:n hallitus 2017

•

•
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Jäsen Jari Tolonen (kaupunginjohtaja, Kajaanin kaupunki)
- Varajäsen Pekka Ojalehto (toimitusjohtaja, Kainuun
Yrittäjät)
•
Jäsen Mervi Simoska (kunnanjohtaja, Juvan kunta)
•
- Varajäsen Juha Torniainen (kunnanjohtaja, Pertunmaan
kunta)
•
Jäsen Markku Häkkänen (kunnanvaltuuston jäsen,
Mäntyharjun kunta)
•
- Varajäsen Jarmo Vauhkonen (aluesuunnittelujohtaja, EteläSavon maakuntaliitto)
•
Jäsen Jarmo Ronkainen (kaupunginjohtaja, Iisalmen
kaupunki)
•
- Varajäsen Terho Savolainen (elinkeinojohtaja, Iisalmen
kaupunki)
•
Jäsen Jari Kropsu (toimialajohtaja, Osuuskauppa Maakunta)
•
- Varajäsen Arto Laurikainen (kunnanjohtaja, Paltamon
kunta)
•
Jäsen Matti Raatikainen (kunnanjohtaja, Leppävirran kunta)
•
- Varajäsen Ari Kainulainen (tekninen johtaja, Siilinjärven
kunta)
Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta
•
•

•

Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaa 20.6.2017
vuosikokousedustajaksi teknisen johtajan ja varalle projektijohtajan.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Viitostie ry:n sääntömääräisen
vuosikokouksen tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.
Päätös
Merkittiin.
Konserni- ja elinvoimajaosto antoi kokousedustajalle ohjeeksi esittää, että
Markku Kakriainen nimettäisiin hallituksen varapuheenjohtajaksi.
Merkitään, että Seija Kuikka ja Oskari Valtola poistuivat kokouksesta tämän
pykälän käsittelyn aikana.
Tiedoksi
Edustajaksi nimetty
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Konserni- ja elinvoimajaosto, § 73, 21.11.2017
Konserni- ja elinvoimajaosto, § 86, 12.12.2017
Konserni- ja elinvoimajaosto, § 16, 13.03.2018
Konserni- ja elinvoimajaosto, § 34, 10.04.2018
§ 34
Konsernirakenteen tiivistämisselvityksen valmistelutilanne
Konserni- ja elinvoimajaosto, 21.11.2017, § 73
Valmistelijat / lisätiedot:
Aleksi Paananen
Konserni- ja elinvoimajaostolle on strategiavalmistelun yhteydessä annettu
elinvoimaan liittyviä toimeksiantoja. Näistä keskeisimmät ovat Mikkelin
kaupungin omistajapolitiikan tehostamisen ja konsernirakenteen tiivistämisen
sekä elinkeinopolitiikan selkeyttämisen valmistelu. Konsernirakenteen osalta
konserni- ja elinvoimajaosto selvittää tehtävänannon mukaisesti kaupungin
konsernirakenteen tiivistämistä ottaen huomioon aiemmin hyväksytyt
omistajapoliittiset linjaukset sekä muut tilayhtiöiden yhdistämisiä koskevat
selvitykset. Konserni- ja elinvoimajaosto laatii kaupunginhallitukselle esityksen
konsernirakenteen tiivistämisestä.
Valmistelun taustaksi kartoitetaan nykytilaa ja jo tehtyjä selvityksiä.
Konsernirakennetta käsiteltiin mm. kaupunginvaltuuston kokouksessa
21.3.2016 § 42 vastauksessa valtuustoaloitteeseen; konserniyhtiöiden
määrä, päällekkäisyydet, tarpeellisuus, kustannustehokkuus ja
palvelutehokkuus.Lisäksi kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan
20.2.2017 § 15 Mikkelin kaupungin omistajapoliittiset linjaukset.
Konserni- ja elinvoimajaostolle tuodaan tiedoksi konsernirakennetta koskevat
aikaisemmat selvitykset ja suunnitelmat.
Kokouksessa asiaa selostaa konsernitarkastaja Aleksi Paananen.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen
Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee konsernirakennetta koskevat
selvitykset tiedoksi ja päättää jatkotoimenpiteistä.
Päätös
Merkittiin.
Konserni- ja elinvoimajaosto päätti perustaa työryhmän valmistelemaan
konsernirakenteen tiivistämistä ja nimesi siihen jäseniksi Olli Marjalaakson,
Raimo Heinäsen, Arto Seppälän, Jukka Saikkosen, Outi Kaurian ja Timo
Halosen.
Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto päätti, että seuraavaan jaoston kokoukseen
tuodaan esitys työohjelmasta ja valmisteluaikataulusta ja sen jälkeen päättää
lisäajan hakemisesta kaupunginhallitukselta.
Merkitään, että konsernitarkastaja Aleksi Paananen selosti asiaa konserni- ja
elinvoimajaostolle.

22 (36)

Mikkeli
Konserni- ja elinvoimajaosto

Pöytäkirja
10.04.2018

4/2018

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Konserni- ja elinvoimajaosto, 12.12.2017, § 86
Valmistelijat / lisätiedot:
Aleksi Paananen
Konserni- ja elinvoimajaosto päätti perustaa työryhmän valmistelemaan
konsernirakenteen tiivistämistä ja nimesi siihen jäsenet. Lisäksi konserni- ja
elinvoimajaosto käy läpi alustavan työohjelman ja valmisteluaikataulun ja
päättää sen jälkeen lisäajan hakemisesta kaupunginhallitukselta.
Tiivistämisselvityksen tavoitteena on läpikäydä Mikkelin kaupunkikonsernin
tärkeimmät yhtiöt ja arvioida yhtiöiden tehtävää osana kaupunkikonsernia:
•
•
•
•
•
•
•

Yhtiöiden tavoitteet
Tuloutus
Taloudellisen aseman arviointi
Tulevat investointihankkeet
Perusteet omistukselle
Konsernirakenteen kehittäminen
Konserniohjauksen toteutus

Tehtävän laajuden ja haastavuuden vuoksi selvitys saattaa vaatia myös
ulkopuolisia asiantuntijapalveluiden käyttämistä.
Työohjelma ja alustava aikataulu käydään läpi kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen
Konserni- ja elinvoimajaosto päätää käynnistää konsernirakenteen tiivistämistä
koskevan selvityksen, keskustelee selvityksen toteuttamistavasta ja
aikataulusta sekä antaa tarvittavat jatkovalmisteluohjeet.
Päätös
Konserni- ja elinvoimajaosto päätti käynnistää konsernirakenteen tiivistämistä
koskevan selvityksen liitteenä olevan suunnitelman ja aikataulun mukaisesti.
Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto päätti pyytää kaupunginhallitukselta
konsernirakenteen tiivistämistä koskevaan valmisteluun lisäaikaa huhtikuun
2018 loppuun asti.
Merkitään, että konsernitarkastaja Aleksi Paananen selosti asiaa konserni- ja
elinvoimajaostolle.

Konserni- ja elinvoimajaosto, 13.03.2018, § 16
Valmistelijat / lisätiedot:
Aki Kauranen, Aleksi Paananen
aki.kauranen@mikkeli.fi, aleksi.paananen@mikkeli.fi
strategia- ja kehityspäällikkö, konsernitarkastaja
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Konserni- ja elinvoimajaostolle selostetaan elinvoimaohjelman tämänhetkinen
valmistelutilanne osa-alueittain seuraavan alustavan sisällön mukaisesti:
•

•

1. Elinvoimaohjelman lähtökohdat (elinvoiman kolme
ulottuvuutta: resurssien kokonaisuus (kova elinvoima),
sosiaalinen vuorovaikutus (eli "pöhinä") & uuden luominen (eli
luovuus ja uusiutuminen), kytkeytyminen muihin ohjelmiin yleiset
tavoitteet ja (valtuustotason) mittarit
2. Osaaminen ja TKI-toiminta / yleiskuvaukset:
•
•
•

•
•
•
•
•

Toimintaympäristö & nykytila
Yritysten tarpeista lähtevä koulutus & korkeakoulu- ja
oppilaitosyhteistyö
Kehittämisalustat / kuvaus, tavoitteet ja mittarit

•
MemoryCampus
•
EcoSairila
•
”Kalevankankaan hyvinvointikampus”
3. Asiakaslähtöiset yrityspalvelut / yleiskuvaus toimintaympäristöstä
& nykytilasta, yleiset tavoitteet ja mittarit
4. Matkailu- ja vapaa-ajanohjelma / yleiskuvaus
toimintaympäristöstä & nykytilasta, yleiset tavoitteet ja mittarit
5. Työllisyydenhoito elinvoimaohjelmassa
6. Selvitys konsernirakenteen tiivistämisestä
7. Kaupunkimarkkinoinnin kiinnittyminen elinvoimaohjelmaan

Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee tietoonsa saatetuksi kokouksessa
kuultavan selostuksen.
Päätös
Merkittiin.
Merkitään, että Oskari Valtola poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn
aikana.
Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen ja konsernitarkastaja Aleksi
Paananen selostivat asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.

Konserni- ja elinvoimajaosto, 10.04.2018, § 34
Valmistelija / lisätiedot:
Aleksi Paananen
aleksi.paananen@mikkeli.fi
konsernitarkastaja
Konserni- ja elinvoimajaosto päätti perustaa työryhmän valmistelemaan
konsernirakenteen tiivistämistä ja nimesi siihen jäsenet. Lisäksi
konserni- ja elinvoimajaosto kävi läpi alustavan työohjelman ja
valmisteluaikataulun sai kaupunginhallitukselta valmisteluaikaa huhtikuun
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loppuun. Tiivistämisselvitys tuodaan konserni- ja elinvoimajaoston
hyväksyttäväksi toukokuun kokoukseen.
Tiivistämisselvityksen tavoitteena on läpikäydä Mikkelin kaupunkikonsernin
tärkeimmät yhtiöt ja arvioida yhtiöiden tehtävää osana kaupunkikonsernia:
•
•
•
•
•
•
•

Yhtiöiden tavoitteet
Tuloutus
Taloudellisen aseman arviointi
Tulevat investointihankkeet
Perusteet omistukselle
Konsernirakenteen kehittäminen
Konserniohjauksen toteutus

Tiivistämisselvityksen valmistelutilanne käydään läpi kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi ja antaa
tarvittavat ohjeet jatkovalmisteluun liittyen.
Päätös
Merkittiin.
Merkitään, että konserni- ja elinvoimajaosto pitää iltakoulun 26.4.2018 klo
16.00 alkaen.
Merkitään, että konsernitarkastaja Aleksi Paananen selosti asiaa konserni- ja
elinvoimajaostolle.
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§ 35
Suur-Savon Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous 25.4.2018
Valmistelija / lisätiedot:
Aleksi Paananen
aleksi.paananen@mikkeli.fi
konsernitarkastaja
Suur-Savon Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona
25.4.2018 klo 11.00 Konsertti- ja kongressitalo Mikaelin Kamarimusiikkisalissa,
Sointukatu 1, Mikkeli.
Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:ssä mainitut varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.
Esitetään:
•
•
•
•
•

hallituksen esitys tilinpäätökseksi
hallituksen toimintakertomus
tilintarkastuskertomus
hallintoneuvoston lausunto
Päätetään:
•
•

tilinpäätöksen vahvistamisesta (emoyhtiö ja konserni)
voittovarojen käytöstä ja osingonjakopäivästä
•

•

Yhtiön hallitus on päättänyt ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoisista varoista
maksetaan osinkoina 60,00 euroa osakkeelta eli
yhteensä 4.519.500,00 euroa. Osingonjakopäiväksi
ehdotetaan 31.5.2018.
•
vastuuvapauden myöntämisestä hallintoneuvoston ja
hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vuodelta 2015
Päätetään:
•

hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista,
päivärahoista ja muista korvauksista.
•

•

Hallintoneuvoston voimassa olevat palkkiot ovat:

•
puheenjohtaja 6 600 €/v
•
varapuheenjohtaja 5 280 €/v
•
jäsen 300 €/kokous
Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
•

•

Yhtiöjärjestys sallii 36 jäsentä. Yhtiökokouksessa 2017
on jäsenmääräksi vahvistettu 29. Jäsenmäärä on
tällä hetkellä 28. Hallitus ehdottaa hallintoneuvoston
jäsenten lukumääräksi 29.
Hallintoneuvoston jäsenten vaali
•

Yhtiöjärjestyksen 4. pykälässä määritellyn
vuoron mukaan eroaa vuosittain varsinaisessa
yhtiökokouksessa hallintoneuvoston jäsenistä
kolmasosa.
•

Erovuorossa ovat tänä vuonna:
•

Hirvonen Teemu, Savonlinna
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•

•
Mattila Jaakko, Juva
•
Myllys Ahti, Rantasalmi
•
Mäkinen Matti, Hankasalmi
•
Nissinen Harri, Joutsa
•
Ollikainen Jukka, Mäntyharju
•
Partanen Lasse, Sulkava
•
Rannanpiha Kari, Savonlinna
•
Seppälä Arto, Mikkeli
•
Vartiainen Jaana, Mikkeli
•
Yli-Teevahainen Ari, Heinola
•
Kari Rannanpihaa ei voida yhtiöjärjestyksen 6
§:n takia valita uudelleen.
•
Valittavien hallintoneuvoston jäsenten toimikausi
kestää vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka.
Kolmen varsinaisen tilintarkastajan ja kahden
varatilintarkastajan vaali.
•

•

•

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on oltava kolme
varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.
Yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan
tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin
hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.
Tilintarkastuslain mukaan yhtiössä voidaan valita
tilintarkastajaksi vain hyväksytty tilintarkastaja tai
tilintarkastusyhteisö.
Vuonna 2017 tilintarkastajina ovat toimineet:
•
Varsinaisina tilintarkastajina
•
Juho Himanen, KHT, Mikkeli
•
Jukka Lievonen, KHT, Savonlinna
•
Aki Rusanen, JHTT, HTM, Mikkeli
•
Varatilintarkastajina
•
Harri Jylhä, KHT, Juva
•
Arto Saarinen, KHT, Jyväskylä
Tilintarkastajien toimikausi kestää seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka

Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaan 20.6.2017
Suur-Savon Sähkö Oy:n yhtiökokousedustajaksi hallintojohtajan ja varalle
kaupunginlakimiehen.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Suur-Savon Sähkö Oy:n varsinaisen
yhtiökokousajankohdan 25.4.2018 tiedoksi sekä antaa yhtiökokousedustajalle
tarvittavat ohjeet ja esitykset hallintoneuvoston jäseniksi.
Päätös
Merkittiin.
Konserni- ja elinvoimajaosto antoi kokousedustajalle ohjeeksi esittää, että
hallintoneuvostossa jatkaisivat Arto Seppälä ja Jaana Vartiainen.
Tiedoksi
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§ 36
Ilmarin tuki ry:n kevätkokous 24.4.2018
Valmistelija / lisätiedot:
Aleksi Paananen
aleksi.paananen@mikkeli.fi
konsernitarkastaja
Ilmarin tuki ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 24.4.2018 klo
15:00
Paikka: Hotelli Cumulus City Keskusta Kuopio, Haapaniemenkatu 22, Kuopio
Kokouksessa käsitellään mm:
•
•

Esitetään vuoden 2017 vuosikertomus ja tilinpäätös sekä
toiminnantarkastajien lausunto
Päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden
myöntämisestä tilivelvollisille

Ilmarin tuki ry:n sääntömääräisissä kokouksissa kaupunkia viime vuosina on
edustanut yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kaupungin edustajan Ilmarin tuki ry:n
sääntömääräiseen kevätkokoukseen 24.4.2018 ja antaa tarvittavat ohjeet
kokousta varten.
Päätös
Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi kokousedustajaksi Arto Seppälän
ja merkitsi tiedoksi, että kokous pidetään 25.4.2018 klo 15.00 Ravintola
Kummisedässä.
Tiedoksi
Edustajaksi nimetty
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§ 37
Mikkelin Teatterin kannatusyhdistys ry:n vuosikokous 25.4.2018
Valmistelija / lisätiedot:
Aleksi Paananen
aleksi.paananen@mikkeli.fi
konsernitarkastaja
Mikkelin Teatterin kannatusyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous
pidetään keskiviikkona 25.4.2018 klo 15.00 Teatterin kahviossa, Mikkelin
Teatteri, Savilahdenkatu 11, 2. krs. Mikkeli.
Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:
•
•
•
•
•
•

Vuosikertomus vuodelta 2017
Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2017 ja tilintarkastajien lausunto
Tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen
Toimintasuunnitelma vuodelle 2018
Talousarvio vuodelle 2018
Jäsenmaksu vuodelle 2018
•

•

Kannatusyhdistyksen jäsenmaksu on tällä hetkellä 20 euroa /
henkilöjäsen ja 200 euroa yhteisöjäsen.
•
Yhdistyksen hallitus esittää vuosikokoukselle, että
kannatusyhdistyksen jäsenmaksuksi määrättäisiin 20 euroa /
henkilöjäsen ja 200 euroa / yhteisöjäsen
Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta vuosiksi 2018-2019
•

Hallituksen jäseninä ovat olleet :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Tikka Marjukka, puheenjohtaja
Lahikainen Markku, varapuheenjohtaja
Häkkinen Maisa (10.5.2017 saakka)
Jantunen Riitta-Leena
Partanen Helena
Pitkänen Jaakko
Pia Puntanen (10.5.2017 alkaen)
Toivonen Hannu, Mikkelin kaupungin edustaja
Viitanen Marjaana Mikkelin teatterin näyttelijäyhdistys
ry:n edustaja
•
Virtanen Alice
•
Erovuoroisina ovat Riitta-Leena Jantunen, Pia Puntanen,
Jaakko Pitkänen ja Marjaana Viitanen
Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta vuodeksi 2018
•

•

Tilintarkastajana on toiminut Finnpartners BDO Oy,
tilintarkastusyhteisö
Hallituksen jäsenten palkkiot vuonna 2018
•

Hallituksen jäsenen palkkio on tällä hetkellä kaksi ensiiltakorttia. Kokouspalkkiot maksetaan yhdistyksessä
voimassa olevien periaatteiden ja taksojen mukaisesti.
Hallituksen kokoukset pj ja sihteeri 142,50e/kokous.
Jäsenille 95e/kokous ja lisäksi johtotiimin kokouksista
maksetaan hallituksen puheenjohtajistolle (puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja 68 e/kokous.
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Konserni- ja elinvoimajaoto on nimennyt kokouksessaan 20.6.2017
yhdistyksen vuosikokouksiin kaupungin edustajaksi hallintojohtajan ja varalle
sivistysjohtajan.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee vuosikokousajankohdan tiedoksi ja
antaa kokousedustajalle tarvittavat ohjeet kokousta varten.
Päätös
Merkittiin.
Konserni- ja elinvoimajaosto antoi kokousedustajalle ohjeeksi esittää
hallituksen jäseniksi Riitta-Leena Jantusta ja ehdollisesti Katariina Von
Pandy-Seurujärveä (mikäli Hannu Toivonen eroaa hallituksen jäsenyydestä
ennakkoilmoituksensa mukaisesti).
Tiedoksi
Edustajaksi nimetty
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§ 38
Metsäsairila Oy:n varsinainen yhtiökokous 24.4.2018
Valmistelija / lisätiedot:
Aleksi Paananen
aleksi.paananen@mikkeli.fi
konsernitarkastaja
Metsäsairila Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 24.4.2018, klo 10:00
Metsäsairila Oy:n neuvotteluhuoneessa, Arkistokatu 12, Mikkeli
•
•
•
•

•

Käsiteltävät asiat:
Toimitusjohtajan katsaus
Esitetään vuoden 2017 tilinpäätös käsittäen taseen, tuloslaskelman,
vuosi- ja tilintarkastuskertomuksen
Vuoden 2017 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
•
Liikevaihto: 5 924 22,18 (2016: 6 036 258,71)
•
Tilikauden voitto: 877 728,50 (2016: 781 089,28)
•
Taseen loppusumma: 10 437 239,59 (2016: 9 756 599,04)
Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto/tappio
antaa aihetta
•

•
•

Yhtiön hallitus esittää, että voitosta jaetaan osinkoa 4,
24euroa /osake, yhteensä 350 000 euroa. Osinko maksetaan
30.6.2018. Hallitus esittää, että tilikauden tulos siirretään
edellisten tilikausien tulostilille.
Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle
Yhtiöjärjestyksen päivittäminen
•
•
•

Yhtiöjärjestykseen esitettävät muutokset:
Yhtiöjärjestysmuutoksista on pyydetty konserni- ja
elinvoimajaoston ennakkokantaa
Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että
yhtiöjärjestykseen tehdään muutoksia seuraavasti:
•

7§ Yhtiön hallitus
•

•

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan
asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii
hallitus, johon kuuluu seitsemän (7)
jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja ja kolme (3) muuta
jäsentä on kokouksessa läsnä. Hallituksen
jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä.
11§ Tilintarkastajat
•

•
•

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja
ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli
tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö,
ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.
12§ Varsinainen yhtiökokous
Kokouksessa on esitettävä:
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•

•
1. tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman ja taseen
•
7. poistetaan (maksupolitiikan perusteista)
•
9. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja
Hallituksen jäsenten valinta ja toimikausi
•

•

•

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu seitsemän
jäsentä. Toimikausi päättyy yhtiökokoukseen. Hallituksen
jäseniksi valittavien on annettava suostumus tehtävään.
Mikkelin kaupunki nimittää hallitukseen seitsemän
varsinaista jäsentä.
Hallitus 2017:

•
Olli Miettinen, puheenjohtaja
•
Panu Jouhkimo, varapuheenjohtaja
•
Tea-Tuulia Roos
•
Markku Tiainen
•
Eija Kaihila
•
Risto Pöntinen
•
Noora Ruuth
Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja
matkakustannusten korvausperusteet
•

•

Yhtiön hallitus esittää, että hallituksen puheenjohtajien
ja jäsenien vuosi- ja kokouspalkkiot pidetään ennallaan.
Metsäsairila Oy:n hallituksen varsinaisten jäsenten
vuosipalkkiot maksetaan samansuuruisena kuin
Mikkelin kaupunginhallituksen jäsenten palkkiot.
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkiot maksetaan
samansuuruisena kuin Mikkelin kaupunginhallituksen
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosipalkkiot.
Kokouspalkkiot maksetaan soveltaen Mikkelin kaupungin
luottamushenkilöiden palkkiosääntöä.
Tilintarkastajien valinta
•

Tilintarkastajaksi esitetään samaa tilintarkastusyhteisöä
kuin Mikkelin kaupungilla on tilien tarkastajana. Yhtiön
hallitus esittää, että varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan
tilintarkastusyhteisö PwC Julkistarkastus Oy.

Konserni- ja elinvoimajaosto on kokouksessaa 20.6.2017 nimennyt Metsäsairila
Oy:n yhtiökokousedustajaksi teknisen johtajan ja varalle kaupunginlakimiehen.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Metsäsairila Oy:n varsinaisen
yhtiökokousajankohdan tiedoksi ja antaa kokousedustajalle tarvittavat ohjeet
kokousta varten.
Päätös
Merkittiin.
Konserni- ja elinvoimajaosto antoi kokousedustajallle ohjeeksi esittää
hallituksen jäseneksi Eija Kaihilan tilalle Pirjo Paanasta sekä kertomaan
konserni- ja elinvoimajaoston ennakkokannan yhtiöjärjestysmuutoksista.
Tiedoksi
Edustajaksi nimetty
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Muutoksenhakukielto
§20, §21, §24, §26, §27, §28, §29, §30, §31, §32, §33, §34, §35, §36, §37, §38
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.
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Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus
§22, §25
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
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