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§ 523

Kumppanuussopimus Mikkelin kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys Mikke ry:
n kanssa
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Kumppanuussopimus Mikkelin Torikauppiaat ry:n kanssa
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Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän välillä

§ 530
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§ 531
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Lisäpykälät
§ 532
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Saapuvilla olleet jäsenet
Arto Seppälä, puheenjohtaja
Kirsi Olkkonen, 1. varapuheenjohtaja
Armi Salo-Oksa, 2. varapuheenjohtaja
Jarno Strengell
Jukka Pöyry
Jyrki Koivikko
Mali Soininen
Minna Pöntinen
Pekka Pöyry
Petri Pekonen
Muut saapuvilla olleet
Jukka Savolainen, §:t 500-503, 532, 504-505, kaupunginlakimies, sihteeri, poistui 16:50
Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, poistui 17:23
Seija Kuikka, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, saapui 14:12
Oskari Valtola, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Satu Taavitsainen, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja, saapui 17:01
Jouni Riihelä, tekninen johtaja, poistui 17:23
Heidi Hänninen, viestintäpäällikkö
Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja, poistui 17:23
Ari Liikanen, hallintojohtaja, §:t 506-531, sihteeri, saapui 16:22
Reijo Turkki, Mikkelin vesilaitoksen johtaja, saapui 14:15, poistui 14:50
Juha Kauppinen, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja, saapui 14:15,
poistui 14:50
Poissa

Soile Kuitunen
Käsittelyjärjestys §:t 500-503, 532, 504-531

Allekirjoitukset

Arto Seppälä
Puheenjohtaja

Jukka Savolainen, §:t 500-503, 532,
504-505
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
18.12.2019

18.12.2019
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Pekka Pöyry
Pöytäkirjantarkastaja

Armi Salo-Oksa
Pöytäkirjantarkastaja
18.12.2019

Muut allekirjoittajat

Kirsi Olkkonen
Puheenjohtaja § 522

18.12.2019

Ari Liikanen
Sihteeri §:t 506-531

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi
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§ 500
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 501
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pekka Pöyry ja Armi Salo-Oksa.
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti keskiviikkona 18.12.2019 ja on sen jälkeen
nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 502
Ilmoitusasiat
Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:
Markkinaoikeus
- Jalon Rakentajat Oy ja Oy Polarhall Scandinavia Ab ovat peruneet valituksensa
markkinaoikeudelle koskien Kalevankankaan jalkapallohallin urakkatarjouksen
hyväksymistä.
Etelä-Savon maakuntaliitto
- hallituksen pöytäkirja 18.11.2019
- maakuntavaltuuston pöytäkirja 19.11.2019
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä
- yhtymävaltuuston pöytäkirja 27.11.2019
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
- valtuuston pöytäkirja 4.12.2019
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
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§ 503
Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset
Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:
Kaupunkiympäristölautakunta 26.11.2019
Kasvatus- ja opetuslautakunta 26.11.2019
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 27.11.2019
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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§ 504
Graniittitalon realisointi
MliDno-2019-2344
Valmistelija / lisätiedot:
Hannu Peltomaa
Liitteet

1 Liite Kh Jukka Pöyryn eriävä mielipide
Mikkelin kaupungin omistama Graniittitalo osoitteessa Ristimäenkatu 5
(kiinteistötunnus 491-4-1-211) on ollut vailla käyttöä sen jälkeen, kun taidemuseo
siirtyi talosta uusiin määräaikaisiin näyttelytiloihin Akselin kauppakeskukseen.
Graniittitalo ei ole nykykunnossaan museokäyttöön soveltuva.Taidemuseota ei ole
järkevää sijoittaa Graniittitaloon, eikä kaupungilla ole talolle muutakaan omaa käyttöä.
On perusteltua laittaa Graniittitalo myytävien kohteiden listalle.
Graniittitalo on kohteena tavanomaisesta poikkeava ja voisi kiinnostaa
asuntorakentamisen lisäksi myös muunlaisia toimijoita. Graniittitalon
tontin asemakaavan mukainen käyttötarkoitus on yleisten rakennusten korttelialue.
Asemakaava tulee muuttaa keskustatoimintojen korttelialueeksi.
Graniittitalon arvosta on teetetty kaksi kiinteistöarviota, joiden perusteella talon arvo
on vajaat kaksi miljoonaa euroa. Talo olisi perusteltua asettaa myyntiin
tarjouskilpailulla, johon liittyisi pohjahinta. Pohjahinta ja tarjouskilpailun muut
mahdolliset ehdot tulee päättää erikseen.
Kiinteistöarviot ovat nähtävillä kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa luvan valmistella Graniittitalon myyntiä
tarjouskilpailulla, ja valtuuttaa teknisen johtajan päättämään tarjouskilpailun
tarkemmat ehdot.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Jukka Pöyry esitti, ettei kaupunginhallitus anna
lupaa tai valtuutusta Graniittitalon myymiseen tai myymisen valmisteluun. Koska
kukaan ei kannattanut Pöyryn esitystä, se raukesi.
Lisäksi keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystään siten, että sen loppuun
lisätään: ..sekä allekirjoittamaan kohteen myyntiä koskevan välitystoimeksiannon.
Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko esittelijän täydennetty esitys hyväksyä
yksimielisesti. Hyväksyttiin.
Merkitään, että Jukka Pöyry jätti päätökseen eriävän mielipiteen, joka liitetään
pöytäkirjaan. Liite 1.
Merkitään, että tekninen johtaja Jouni Riihelä selosti asiaa kaupunginhallitukselle.
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§ 505
Aiesopimus lukiotoiminnan ja Urpolan koulun väistötilojen sijoittumisesta Etelä -Savon
kampuskiinteistöt kuntayhtymän kampusalueelle
MliDno-2019-1776
Valmistelija / lisätiedot:
Jouni Riihelä, Juha Härkönen
Jouni.Riihela@mikkeli.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 Liite Kh Aiesopimus Esakk, Xamk ja Mli
Taustaa
Kaupunginvaltuusto on 18.6.2018 § 71 hyväksynyt kaupunkirakenneselvityksen, jossa
on esitetty, että perusopetuksen kouluverkko tiivistetään Kouluverkko 2023 -mallin
pohjalta lukuvuoden 2023-2024 alkuun mennessä. Toimenpiteenä on päädytty muun
muassa siihen, että uusi eteläisen alueen aluekoulu rakennetaan Urpolan koulun
tontille, osoitteeseen Rinnekatu 8, Mikkeli. Maaperätutkimusten perusteella on
kokonaistaloudellisinta sijoittaa Eteläisen aluekoulun uudisrakennus nykyisen Urpolan
koulun paikalle, jolloin perustamistapa sekä maanrakennus- ja aluetyöt voidaan
toteuttaa edullisimpina ratkaisuina.
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 9.12.2019 § 145 päättänyt talousarvion 2020
investointiohjelmaa hyväksyessään määrärahasta, jolla uuden eteläisen alueen
aluekoulun rakentaminen aloitetaan.
Nykyinen Urpolan koulu on sisäilmaongelmainen rakennus, joka vaatisi täydellisen
rakenteellisen ja taloteknisen peruskorjauksen. Rakennuksessa on rakenneavauksin ja
materiaalinäyttein todettu sellaisia rakentamisajalle tyypillisiä ja ajan kuluessa
vaurioituneita rakenteita, jotka aiheuttavat oppilaissa ja henkilökunnassa oireilua.
Terveysvalvonta on kehottanut omistajaa korjaustoimenpiteisiin tilojen suhteen tai
siirtämään koulutoiminta nykyisistä tiloista väistötiloihin.
Kaupunki on ilmoittanut valmistelevansa toiminnan väistöä siten, että koulutoiminta
voi alkaa korvaavissa tiloissa syksyllä 2020.
Tuleva uudisrakentaminen edellyttää osaltaan koulutoiminnan siirtoa väistötiloihin
rakentamisen ajaksi.
Mikkelin kaupungin lukio toimii osoitteessa Päämajankuja 4, 50100 Mikkeli. Lukiossa
on n. 720 oppilasta. Rakennus on vuonna 1951 rakennettu 5 kerroksinen entinen
kauppaoppilaitos, joka on muutettu lukion käyttöön osittain 2010 ja kokonaan 2011.
Rakennuksen kerrosala on 7 457 m2.

Ennen lukion toiminnan aloittamista rakennuksessa on tehty laajahko
pintarakenteiden ja osittainen talotekniikan uusiminen/korjaus. Sisäilmaoireilua on
rakennuksessa esiintynyt vähäisessä määrin.
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Lukiorakennuksen kunto on tällä hetkellä tyydyttävä, mutta kiinteistön elinkaareen
perustuva laaja peruskorjaus (rakenteellinen ja talotekninen) on kohteessa
ajankohtainen kymmenen vuoden kuluttua. Peruskorjauksen alustava kustannustaso
tämän hetkisillä kustannustiedoilla tulee olemaan n. 11 M€. Rakennuksen tasearvo on
n. 3,5 M€. Mahdollisen peruskorjauksen ajaksi (arvio 1,5-2 vuotta) tarvittaisiin koko
lukiotoiminnalle erilliset väistötilat.
Vanha kasarmin alue
Etelä -Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Mikkelin kaupunki
(72,3 %) ja Savonlinnan kaupunki (27,7 %). Kuntayhtymän tiloja sijaitsee Mikkelissä ja
Savonlinnassa. Mikkelissä Kuntayhtymän pääsääntöinen rakennuskanta sijaitsee
Vanhan Kasarmin alueella. Kampuskiinteistöt on saneerannut alueella tiloja
koulutuksen ja yritystoiminnan käyttöön. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu
(XAMK) Oy:n on Kampuskiinteistöjen päävuokralainen.
Kampuskiinteistöjen toimesta on suunniteltu Urpolan alakoululle väistötilat, jotka
sijoittuisivat Kampus-alueen N – rakennuksen B- ja C-osaan sekä ko. rakennuksen
piha-alueelle sijoitettaviin siirtokelpoisiin väistötiloihin (5-6 opetustilaa) ja Tark’
ampujankujan P-alueen viereen sijoitettuihin tekstiili- ja teknisentyön tiloihin.
Oppilaille rakennettaisiin N – rakennuksen yhteyteen turvallinen välituntipiha, johon
sijoitetaan erilaisia leikkivälineitä, telineitä ja pelialue. Väistötilojen
luonnossuunnittelussa ovat olleet mukana Urpolan koulun vs. rehtori ja vararehtori
sekä tilapalvelun edustaja. Väestötiloihin siirtyminen edellyttää koulun osittaisen
irtaimiston uusimisen aikaistamista.
Lukiokokonaisuudelle on luonnosteltu tilat kampusalueen A – rakennukseen, josta
ammattikorkeakoulun toiminnot siirtyvät kampusalueen muihin rakennuksiin ja
pieneltä osin uusiin tiloihin.
Lukion rehtori ja vararehtori ovat suhtautuneet myönteisesti heille esiteltyyn
alustavaan luonnokseen lukiotoiminnan siirtämiseksi kampusalueelle.
Urpolan alakoulun väistötilat ja ammattikorkeakoulun toimintojen siirtyminen
edellyttää kampuskiinteistöiltä tilaratkaisuja ja uudisosan rakentamista.
Vuokra-ajat
Urpolan alakoulun väistötilojen vuokra-aika olisi 3 vuotta (+ 1 optiovuosi) 1.8.2020
alkaen.
Lukion toiminta siirtyisi vuokratiloihin aikaisintaan 2023/2024, riippuen vuokratilojen
muutos- / peruskorjaustöiden aikataulusta. Vuokra-aika olisi 20 vuotta.
Aiesopimus
Urpolan alakoulun väistö ja Lukion siirtyminen kampusalueelle edellyttää
aiesopimuksen laatimista Etelä –Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän, Kaakkois-
Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Mikkelin kaupungin välillä. Aiesopimuksessa
määritellään tavoitetila, sijoittumisien periaateratkaisut, indikativiiset kustannukset ja
vuokratasot yms. asiat. Tiloista laaditaan erilliset kaupunginhallituksen
hyväksyttäväksi tulevat vuokrasopimukset.
Aiesopimus on liitteenä.
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Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä aiesopimuksen periaatteet, joilla Urpolan koulun
väistö ja lukio siirtyvät vanhalle kasarmialueelle Etelä-Savon kampuskiinteistöt
kuntayhtymän tiloihin. Kaupunginhallitus päättää valtuuttaa kaupunginjohtajan
allekirjoittamaan aiesopimuksen ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään
aiesopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään siten, että
asia palautetaan uuteen valmisteluun.
Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko esittelijän muutettu esitys hyväksyä yksimielisesti.
Hyväksyttiin.
Merkitään, että Jyrki Koivikko ilmoitti olevansa esteellinen (Xamk Oy:n hallituksen
puheenjohtaja) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus
hyväksyttiin.
Merkitään, että tekninen johtaja Jouni Riihelä selosti asiaa kaupuginhallitukselle.
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§ 506
Konserniohjeen antaminen Mikko Oy, Raviradantie 8-10
MliDno-2019-2347
Valmistelija / lisätiedot:
Jouni Riihelä
Jouni.Riihela@mikkeli.fi
tekninen johtaja
Etelä-Savon ammattiopisto on ilmoittanut vapauttavansa osan tiloista osoitteessa
Raviradantie 8-10, Mikkeli. Kaupunginvaltuusto on päättänyt 9.12.2019 talousarviossa
investointiohjelmasta, jonka yhteydessä päätettiin aluekoulujen investointien
aloittamisen määrärahojen suuruudesta vuodelle 2020. Tämä käynnistää
koulurakentamisen investointiohjelman mukaisissa kohteissa. Kaupungilla ei ole
ratkaisuun perustuen käyttöä Etelä-Savon ammattiopistolta vapautuville tiloille.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus antaa Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:lle luvan jatkovuokrata Etelä-
Savon ammattiopistolta vapautuvia tiloja osoitteessa Raviradantie 8-10.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että Armi Salo-Oksa (Mikkelin Toimintakeskus ry:n hallituksen jäsen) ja
Jarno Strengell (Esedu Oy:n pääluottamusmies) ilmoittivat olevansa esteellisiä ja
poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.
Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.
Merkitään, että kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Satu Taavitsainen saapui
kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.
Tiedoksi
Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy
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Kaupunginhallitus, § 230,27.05.2019
Kaupunginhallitus, § 507, 16.12.2019
§ 507
Ruoka- ja puhtauspalveluiden yhtiöittämisselvitys
MliDno-2018-1284
Kaupunginhallitus, 27.05.2019, § 230
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Etelä-Savon maakunnan ruoka-ja puhtauspalveluiden järjestämistä koskeva
selvitys
2 Liite Kh Raportti Ruoka- ja puhtauspalveluselvitys 2014
Etelä-Savon maakuntaliiton kunnallisasiaintyöryhmä käsitteli kokouksessaan
28.3.2019 kuntien ruoka- ja puhtauspalveluiden yhtiöittämisen selvitystyön jatkamista
maakuntauudistuksen kaaduttua. Kunnallisasiaintyöryhmän esitys oli, että Mikkelin
kaupunki toimisi jatkossa selvitystyön vastuutahona. Edellä mainitun mukaisesti Etelä-
Savon maakuntaliitto on esittänyt, että Mikkelin kaupunki ryhtyy yhtiöittämisen
edellyttämiin jatkotoimenpiteisiin.
Maakuntaliiton tekemässä selvityksessä on ollut tarkoitus kartoittaa Etelä-Savon
maakunnan ruoka-ja puhtauspalvelujen järjestämisvaihtoehtoja ja eri vaihtoehtoihin
liittyviä juridisia, verotuksellisia ja toiminnallisia reunaehtoja sekä välittömiä
vaikutuksia maakunnalle ja sen kunnille. Selvitys on liitteenä.
Toteuttamisvaihtoehtoina on selvitetty seuraavia mm. toimintamalleja:
A.Tukipalvelujen tuottaminen maakunnan omistamassa yhtiössä (in-house-yhtiö)
B.Tukipalvelujen tuottaminen maakunnan ja kuntien yhteisesti omistamassa yhtiössä
(in-house-yhtiö).
C. Toiminnan jatkaminen entisellään.
Lisäksi Mikkelin kaupunki ja Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ovat vuonna 2014
selvittäneet millä tavoin molempien organisaatioiden ruoka- ja puhtauspalveluiden
voitaisiin järjestää uudella yhteisellä tavalla. Selvitys on liitteenä.
Koska maakuntauudistus on kaatunut, selvitystyötä ei ole tarkoituksenmukaista jatkaa
maakuntaliiton kanssa vaan kaupungille luonteva selvityskumppani olisi Etelä-Savon
sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä. Nyt tehtävässä jatkoselvityksessä tulee
hyödyntää molempia liitteenä olevia selvityksiä.
Asiaa on käsitelty YT-neuvottelukunnassa 14.5.2019.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus päättää, että Mikkelin kaupunki ryhtyy yhtiöittämisen edellyttämiin
jatkotoimenpiteisiin.
Lisäksi kaupunginhallitus esittää Etelä-Savon sosiaali-ja terveyspalveluiden
kuntayhtymälle, että jatkoselvitys tehdään yhteistyössä kuntayhtymän kanssa.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Jarno Strengell esitti Jenni Tissarin kannattamana,
että asia palautetaan uuteen valmisteluun.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän
esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä
siten, että ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät jaa ja ne, jotka
kannattavat asian palauttamista uuteen valmisteluun äänestävät ei. Äänestysesitys
hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 jaa ääntä (Petri Pekonen, Armi
Salo-Oksa, Pekka Pöyry, Minna Pöntinen, Kirsi Olkkonen, Liisa Ahonen, Jyrki Koivikko,
Juha Vuori) ja 3 ei ääntä (Jatta Juhola, Jenni Tissari, Jarno Strengell). Puheenjohtaja
totesi kaupunginhallituksen päätökseksi, että asian käsittelyä jatketaan.
Asiasta käydyn keskustelun aikana Jarno Strengell esitti valmisteluohjeeksi seuraavaa:
1. Kunta-alan työehtosopimusten piiristä siirtyvien työntekijöiden näkökulmasta
AVAINTA ry:n työehtosopimus vastaa parhaiten kunta-alan työehtosopimusten
sisältöjä. Yhtiössä on siten noudatettava AVAINTA ry:n työehtosopimusta.
2. Osakeyhtiöön siirtymisen yhteydessä työntekijöiden lisäeläketurva on
varmistettava. Kuntien (lakiehdotuksen mukaan tulevaisuudessa myös
maakuntien) omistamilla osakeyhtiöillä on mahdollisuus liittyä Kevan
jäsenyhteisöksi. Liittymällä Kevan jäsenyhteisöksi suunniteltu osakeyhtiö turvaa
siirtyvien työntekijöiden eläketurvan omistajille helpoimmalla ja halvimmalla
tavalla.
3. Paikallisesti työnantajan/ työnantajien ja työntekijäjärjestöjen välillä on
neuvoteltava ja sovittava siirtymäsopimuksesta, jossa tarkemmin sovitaan
työnantajavaihdoksen periaatteista ja palvelussuhteisiin kuuluvista
yksityiskohdista.
4. Oy:n laadittavaan yhtiöjärjestykseen on otettava kirjaus siitä, että yhtiön
osakkeita ei voida myydä ulkopuolisille jos yksikin osakkeenomistajista tätä
vastustaa.
Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.
Merkitään, että Jarno Strengell jätti eriävän mielipiteen yllä olevin perusteluin.

Kaupunginhallitus, 16.12.2019, § 507
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
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Asian selvittämistä on jatkettu työryhmässä, jossa on ollut edustettuina kaupunki, ml.
liikelaitos Otavia, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä, Esedu Oy
sekä kaikkien tahojen pääluottamusmiesedustus. Työryhmä on kokoontunut
selvittelyn aikana kolme kertaa. Selvitystyön aikana Esedun edustajat totesivat, ettei
mahdollisesta yhtiöittämisestä ole heille saavutettavissa taloudellisia ja/tai
toiminnallisia hyötyjä ja se jättäytyi pois. Selvitystyön etenemistä on esitelty yt-
neuvottelukunnassa 19.9.2019.
Työryhmä tilasi konsulttityönä kevennetyn liiketoimintasuunnitelman. Raportista
ei ilmene yksiselitteisesti onko yhtiöittämisestä saavutettavissa taloudellisia ja/tai
toiminnallisia hyötyjä molemmille osapuolille tai onko tarkoituksenmukaisempaa
jatkaa omana toimintana. Raportista kuitenkin ilmenee yhdistämiselle sellaisia
toiminnallisia hyötyjä, jonka vuoksi selvittämistyötä on tarkoituksenmukaista jatkaa,
yhteistyössä Etelä-Savon sosiaali-ja terveyspalveluiden kuntayhtymän kanssa.
Jatkotyössä tulee selvittää/tuottaa ainakin liiketoimintasuunnitelma (sis. SWOT,
veroselvitys, henkilöstösuunnitelma), yhtiöjärjestys- ja osakassopimusluonnos sekä
yritysvaikutusten arviointi.
Raportti on oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että Mikkelin kaupunki jatkaa yhtiöittämisselvitystä
edellyttäen, että Etelä-Savon sosiaali-ja terveyspalveluiden kuntayhtymä tekee
vastaavan päätöksen.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Jarno Strengell esitti valmisteluohjeeksi, jokainen
esitys on omana esityksenä, seuraavaa:
1. Kunta-alan työehtosopimusten piiristä siirtyvien työntekijöiden näkökulmasta
AVAINTA ry:n työehtosopimus vastaa parhaiten kunta-alan työehtosopimusten
sisältöjä. Yhtiössä on siten noudatettava AVAINTA ry:n työehtosopimusta.
2. Osakeyhtiöön siirtymisen yhteydessä työntekijöiden lisäeläketurva on
varmistettava. Kuntien (lakiehdotuksen mukaan tulevaisuudessa myös
maakuntien) omistamilla osakeyhtiöillä on mahdollisuus liittyä Kevan
jäsenyhteisöksi. Liittymällä Kevan jäsenyhteisöksi suunniteltu osakeyhtiö turvaa
siirtyvien työntekijöiden eläketurvan omistajille helpoimmalla ja halvimmalla
tavalla.
3. Paikallisesti työnantajan/ työnantajien ja työntekijäjärjestöjen välillä on
neuvoteltava ja sovittava siirtymäsopimuksesta, jossa tarkemmin sovitaan
työnantajavaihdoksen periaatteista ja palvelussuhteisiin kuuluvista
yksityiskohdista.
4. Oy:n laadittavaan yhtiöjärjestykseen on otettava kirjaus siitä, että yhtiön
osakkeita ei voida myydä ulkopuolisille jos yksikin osakkeenomistajista tätä
vastustaa.
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Arto Seppälä kannatti Jarno Strengellin kolmea ensimmäistä muutosesitystä. Koska
kukaan ei kannattanut Strengellin neljättä muutosesitystä, se raukesi.
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 äänetävät jaa ja ne, jotka
kannattavat Jarno Strengellin kannatettuja esityksiä äänestävät ei. Puheenjohtaja
esitti, että kaikki esitykset äänestetään samalla kertaa. Äänestysesitys hyväksyttiin ja
suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 jaa ääntä (Petri Pekonen, Jyrki Koivikko, Armi
Salo-Oksa, Mali Soininen, Pekka Pöyry, Kirsi Olkkonen), 2 ei ääntä (Jarno Strengell, Arto
Seppälä) ja 2 tyhjää ääntä (Jukka Pöyry, Minna Pöntinen).
Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.
Merkitään, että Jarno Strentell jätti päätökseen eriävän mielipiteen.
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§ 508
Henkilöstöaterioiden hinnat 1.1.2020 lukien
MliDno-2019-2334
Valmistelija / lisätiedot:
Mia Hassinen, Maria Närhinen
Maria.Narhinen@mikkeli.fi
henkilöstöjohtaja
Kunnallisen yleisen työ- ja virkaehtosopimuksen VI luvun 4 §:n 1 mom. todetaan: ”
Työnantajan työpaikkaruokaloissa peritään pääateriasta (lounas, päivällinen,
kouluaterian luonteinen ateria) toimivaltaisen viranomaisen päätöksen mukaan
vähintään ravintoedun verotusarvon ja enintään omakustannushinnan mukainen
korvaus.”
Verohallitus vahvistaa vuosittain ennakonpidätyksessä noudatettavat luontoisetujen
raha-arvot.
Vuodelle 2020 verohallitus on vahvistanut ravintoedun arvoksi 6,80 euroa ateriaa
kohden, jos edun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneiden välittömien
kustannusten määrä on vähintään 6,80 euroa ja enintään 10,70 euroa. Jos välittömien
kustannusten määrä alittaa 6,80 euroa tai ylittää 10,70 euroa, edun arvona pidetään
välittömien kustannusten määrää.
Sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökuntaan kuuluvan
laitosruokai-lun yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvona pidetään 5,10 euroa
ateriaa kohden.
Koulun, päiväkodin tai vastaavan laitoksen henkilökunnan oppilaiden tai hoidettavien
ruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun arvo on 4,08 euroa ateriaa
kohden.
Henkilökunnan ateriahintoja on viimeksi tarkistettu 1.1.2019 alkaen.
Henkilöstöpalveluiden sekä ruoka- ja puhtauspalveluiden esitys vuoden 2020 Mikkelin
kaupungin henkilöstön ateriahinnoiksi:
Varsinainen ateria 6,80 euroa (nykyisin 6,60 €); hinta sisältää alv:n
yksikössä ruokaileva kaupungin henkilökunnan jäsen, joka ei ole oikeutettu
laitosateriaan
valmistaa/toimittaa Otavia, Anttolan keskuskeittiö ja Haukivuoren palvelukeskus
Koti-kartano
ruokailupaikkoina ovat mm.: Otavia, Anttolan palvelukeskus ja Haukivuoren
palvelu-keskus Kotikartano
Laitosateria, kouluateria tai siihen rinnastettava lasten ateria 5,10 euroa (nykyisin 4,95
€); hinta sisältää alv:n
valmistaa/toimittaa keskuskeittiö Isopata, Otavia, Anttolan keskuskeittiö,
Haukivuoren palvelukeskus Kotikartano sekä päiväkodit ja koulut
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Henkilöstöravintola Lounashuoneen ateriat; hinta sisältää alv:n.
Lounas 6,80 eur
sisältää henkilöstöravintolassa tarjolla olevan varsinaisen aterian, keiton,
salaattipöydän, tarjolla olevan energialisäkkeen, leivän, pöytärasvan, ruoka-
juoman ja kahvin
Keittolounas 5,10 eur
sisältää päivän keiton, salaattipöydän, leivän, pöytärasvan, ruokajuoman ja
kahvin
Vierasateria 8,80 euroa (nykyisin 8,50 €); hinta sisältää alv:n.
koskee kaikissa Mikkelin kaupungin ruokapalvelun toimipisteissä vierailevia, ei
kau-pungin henkilökuntaan kuuluvia henkilöitä
Kahvi
pieni kahvi 1,20 euroa (nykyisin 1,20 €); hinta sisältää alv:n
iso kahvi 1,40 euroa (nykyisin 1,40 €); hinta sisältää alv:n
kahvileivät hinnoitellaan tuotekohtaisesti
Kokoustarjoilun hinnoittelu toteutetaan valikoimahinnoitteluna
aiheuttamisperiaatteen mukaisek-si. Tällöin hinnoittelussa voidaan huomioida
paremmin vuoden aikana tapahtuvat raaka-aineiden hintamuutokset sekä tilaisuuden
aiheuttamat todelliset palkkakustannukset.
Kaupungin henkilöstömäärä Rantakylä-talolla on vähentynyt huomattavasti, joten
henkilöstöpal-velut esittää Ravintola Kivijalan subventiosopimuksen irtisanottavaksi
1.1.2020 lukien.
Henkilöstöpalvelut sekä ruoka- ja puhtauspalvelut esittää, että Mikkelin kaupungin
henkilöstön lisäksi henkilökunta-ateriahintaiseen ruokailuun henkilöstöravintola
Lounashuoneella ovat oikeu-tettuja vaalikauden ajan valtuuston, hallituksen ja
lautakuntien jäsenet.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy uudet ateriahinnat tulemaan voimaan 1.1.2020 sekä
päättää irtisanoa sopimuksen ravintola Kivijalan kanssa vuoden 2020 alusta.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Henkilöstöpalvelut, Ravintola Kivijalka
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Kaupunginhallitus, § 227,27.05.2019
Kaupunginhallitus, § 509, 16.12.2019
§ 509
Kansalliskirjaston, ESTERY-Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry:n ja Mikkelin
Toimintakeskus ry:n hankkeiden kuntarahoitukset
MliDno-2019-1099
Kaupunginhallitus, 27.05.2019, § 227
Valmistelijat / lisätiedot:
Aki Kauranen
aki.kauranen@mikkeli.fi
strategia- ja kehityspäällikkö
Liitteet

1 Liite Kh Tiivistelmät kehittämishankkeista 2019
Kuntien osoittama kehittämisrahoitus on osa julkisen sektorin lukuisiin alueen
kehittämishankkeisiin kanavoimaa kehittämispanostusta. Hankkeilla edistetään
Mikkelin kaupungin strategian mukaisesti uusien työpaikkojen syntymistä, työvoiman
osaamisen kehittämistä, elinkeinojen kasvua, asukkaiden hyvinvointia sekä tätä kautta
kaupungin veto- ja elinvoimaa. Merkittävin osuus hankerahoituksesta tulee EU:n
rakennerahasto-ohjelmien kautta. Kuntien rahoitusosuus EU-hankkeissa vaihtelee 5 %:
n ja 50 %:n välillä hankkeiden kokonaiskustannuksista. Mikkelissä mm. merkittävä osa
korkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusrakenteista ylläpidetään
hankevaroin. Lisäksi kuntien kehittämisrahoituksilla tuetaan mm. kuntien omaa
palvelutuotantoa tukevaa ja kehittävää toimintaa ja hankkeita.
Mikkelin kaupunkiseudulla kuntien hankerahoitus tulee pääosin Mikkelin kaupungin
varaamasta kehittämismäärärahasta, joka vuonna 2019 on 826.700 euroa sekä
Mikkelin seudun kuntien sekä Juvan kunnan yhdessä kartuttamasta seudun
kehityshankerahastosta, johon vuosittain kerätään noin 800.000 euroa. Mikkelin
kaupungin ja Mikkelin seudun kehittämispanostusten suuntausta tarkastellaan
kokonaisuutena. Kehittämishankkeiden rahoitusta on pyritty jakamaan kaupungin ja
seudun kesken alueellisen vaikuttavuuden ja erikoistumisalojen mukaan. Näin
esimerkiksi aluekehitystoiminnan sekä maaseudun kehittämiseen ja talousalueen
yritystoiminnan kehittämiseen laajasti vaikuttavien hankkeiden kuntarahoitusta on
painotettu seudun vastuulle. Lisäksi seudun kehittämisrahoitusta on tarpeen mukaan
suunnattu myös kuntien palvelurakenteen kehittämiseen tähtääviin hankkeisiin.
Osassa hankkeita on rahoitusvastuuta tapauskohtaisesti jaettu molemmille. Seudun
kehityshankerahaston käytöstä päättää seudun kuntien välisen
yhteistoimintasopimuksen mukaisesti seutuvaliokunta ja rahoituspäätökset tehdään
koskemaan koko hankekautta. Kaupungin osalta kehittämishankkeisiin
osallistumisesta ja osoitettavan rahoituksen suuruudesta päättää vuosittain
hankekohtaisesti kaupunginhallitus.
Kehittämishankkeet -määräraha on tarkoitettu merkittäviin elinvoimaa ja kilpailukykyä
edistäviin kehittämishankkeisiin. Rahoitettavien hankkeiden tulee tukea ja toteuttaa
kaupungin voimassa olevaa strategiaa. Tämä strategiakytkös varmistetaan
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hankerahoitusta hakevien yhteisöjen kanssa käydyissä neuvotteluissa osana
elinvoimaohjelman toteuttamista. Keskeisten toimijoiden kanssa kaupunki on
solminut kumppanuussopimukset, joissa määritellään yhteistyön lähtökohdat ja
tavoitteet sekä sovitaan vuosittain toteutettavissa yhteistyöneuvotteluissa kunkin
vuoden toiminnan painopisteistä sekä toteutettavista kehittämishankkeista.
Liitteeseen on koottu Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin, Kansalliskirjaston, LUT-
yliopiston, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n, Mikkelin kehitysyhtiön Miksei
Oy:n, Karjala-tietokantasäätiön, ProAgria Etelä-Savon sekä Mikkelin kaupungin
kehittämishankkeet, joiden rahoittamiseen käytetään Mikkelin kaupungin
kehittämismäärärahaa ja/tai Mikkelin seudun kehityshankerahaston varoja. Hankkeet
toteuttavat Mikkelin kaupunkistrategian 2018-2021 sekä Mikkelin seudun
kehittämisen linjauksia.
Päätettävien kuntarahoitusten yhteissumma on 439.273 € ja yhdessä aiemmin
tehtyjen vuotta 2019 koskettavien rahoituspäätösten kanssa kaupunginhallituksen
alaisesta kehittämismäärärahasta on päätöksentekohetkellä vuodelle 2019 sidottu
yhteensä 592.140 €.
Mikkelin seudun seutuvaliokunta on tehnyt seudun kehitysrahastoa koskettavat
hankerahoituspäätökset 7.5.2019 kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää myöntää kuntarahoitusta vuodelle 2019 vastuuyksiköltä
1412, tili 4470
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin hankkeet
Ruralia-instituutin tutkimusjohtaja 2017-2022 –hanke / Paikallinen
muutosjoustavuus (resilienssi) ja digitaalinen transformaatio –teema, enintään
25.000 €
Kansalliskirjaston / Digitointi- ja konservointikeskuksen hankkeet
”Digitalia II”, enintään 14.500 €
Lappeenrannan teknillisen yliopiston hankkeet
Perinteisestä jätevedenpuhdistamosta kohti resurssitehdasta, enintään 30.000 €
Puhdistamolietteet hyötykäyttöön, enintään 20.800 €
Uudet kiertotalouspohjaiset menetelmät jätekeskusten ja teollisuusalueiden
hulevesien käsittelyyn, enintään 8.700 €
Uudet kokonaisvaltaiset toimintamallit biokaasun tuotannon
materiaalitehokkuuden ja lopputuotteiden kierrätyslannoitevalmistepotentiaalin
parantamisessa, enintään 4.200 €
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n hankkeet
Asiantuntijapalvelu Kalevankankaan kehittämisalustan kehittämisedellytysten
kartoittamisesta ja kehittämistoimenpiteistä 2019, enintään 100.000 €
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Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n hankkeet
Visit Saimaa - Lakeland Finland 2017-2019, enintään 12.000 €
Professuurihanke (LUT), enintään 75.000 €
Massadigitoinnin osaajakoulutuksen suunnitteluhanke, enintään 11.067 €
FeelSafe -asiakaspalveluturvallisuuden kehittämishanke, enintään 20.882 €
EcoSairilan ympäristötietoalusta – innovaatiokumppanin valinta , enintään
31.126 €
Uutta digivirtaa Etelä-Savoon, enintään 5.998 €
VisitSaimaa2 - Lakeland Finland 2019-2021, enintään 40.000 €
Karjala-tietokantasäätiön hankkeet
Karjala-tietokannan tallennustyön loppuunsaattaminen, enintään 40.000 €
Rahoituksen ehtona on hankkeiden muun rahoituksen toteutuminen suunnitellusti.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen selostia asiaa
kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus, 16.12.2019, § 509
Valmistelija / lisätiedot:
Aki Kauranen
Mikkelin kaupungille on loppuvuodesta 2019 tehty esityksiä eri hankkeiden
kuntarahoituksesta. Edellisen kerran kehittämishankkeiden kuntarahoituksia on
käsitelty kaupunginhallituksessa 27.5.2019 § 227, jolloin päätettiin kootusti 15 eri
hankkeen kuntarahoituksesta. Tilanteesta riippuen ja tarpeen niin vaatiessa voidaan
kootun valmistelun lisäksi tehdä erillisiä kuntarahoituspäätöksiä.
Loppuvuoden 2019 osalta hankkeiden haku- ja päätösaikataulusta johtuen on
kaupunginhallituksen 16.12.2019 kokouksessa tarkoituksenmukaista tehdä
kuntarahoituspäätökset seuraavista hankkeista: DAM – digitaalinen avoin muisti sekä
OLET MUKANA! - osallistumisen, hyvinvoinnin edistämisen ja työllistymisen tuen –
hanke.

DAM – digitaalinen avoin muisti –hankkeen tiivistelmä
DAM-hanke vastaa tarpeeseen kehittää digitaalisten aineistojen laajempaa
saatavuutta ja hyödyntämismahdollisuuksia. Aineistot tarvitsevat käyttäjiä ja käyttäjät
aineistoja. Tekninen kehitys ja käyttäjälähtöisyys nivotaan yhteen käyttäjä- ja
kehittäjäyhteisöksi.
Hankkeen toteuttaa Xamkin ja Kansalliskirjaston yhteinen Digitaliana tunnettu
tutkimus- ja kehittämiskeskus, jolla on sillanrakentajarooli Mikkelin alueella,
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kansallisesti ja kansainvälisesti. Toimintamalli on hyväksi havaittu, ja aiemmin on luotu
kumppanuuksia ja verkostoja, jotka mahdollistavat tavoitteiden saavuttamisen.
Digitalian uusina yhteistyökumppaneina ovat Memory Campus ja Miksei, jotka liittävät
hankkeen Mikkelin kaupungin kehitysalustan toimintaan ja yritysrajapintaan.
Yksittäisten yhteistyökumppanien tarpeiden sijaan kaikissa toimenpiteissä pyritään
tiedon laajempaan käytettävyyteen.
Hankkeen tavoitteena on parantaa mahdollisuuksia hyödyntää aineistoja niiden
laadusta tai formaatista riippumatta. Tavoitteena on myös toimia perinteiset rajat
ylittävänä käyttäjä- ja kehittäjäyhteisönä alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä
tasolla.
Xamk edistää automaation soveltamista ja tehokkuuden lisäämistä erityyppisten
digitaalisten aineistojen käsittelyssä, konvertoinnissa ja analysoinnissa. Ratkaisut
tulevat laajasti käyttöön ja soveltuvin osin ne integroidaan osaksi Kansallisarkiston
massadigitointikeskusta, mikäli se toteutuu suunnitellun mukaisesti. Kansalliskirjasto
yhdistää muistiorganisaation digitaaliset aineistot, niiden käyttäjät ja yhteistyötahot ja
parantaa aineistojen käyttömahdollisuuksia.
Hankkeen toimenpiteet on organisoitu kolmeksi työpaketiksi:
- WP1: Käyttäjälähtöinen tieto
- WP2: Tiedon visualisointi
- WP3: Sosiaalisen median arkistointi
Työpaketissa 1 tuotetaan selvitys library labin eli digitaalisten aineistojen käyttäjä- ja
kehittäjäyhteisön luomisesta. Selvityksen pohjalta valitaan tähän liittyvät toimenpiteet
hankkeeseen. Hankkeeseen valitaan myös kirjasto- ja arkistoaineistolähteitä
hyödyntävä pilottikäyttäjäryhmä, johon kohdistetaan käyttäjätutkimusta tiedon
käyttötapojen ja -tarpeiden selvittämiseksi. Näin luodaan malli käyttäjäryhmien
analysoinnille, vuorovaikutukselle ja yhteistyön kehittämiselle. Mahdollista
massadigitointikeskusintegrointia varten työpaketissa 1 tutkitaan ja sovelletaan
erilaisia klusterointiratkaisuja ja algoritmien optimointia. Työn tuloksena aineistojen
jälkikäsittely tehostuu merkittävästi. Asiakirjojen sisältöanalyysiä ja kuvasisällön
analysointia kehitetään, ja asiakirjaformaattien skaalaa laajennetaan.
Työpaketissa 2 tuloksena on historiallisten aineistojen 3D-visualisoinnin pilotti, jossa
tietyn aihealueen teksti-, kuva-, video, tai 3D-muotoinen materiaali tuodaan uusinta
virtuaalitodellisuustekniikkaa hyödyntävään ympäristöön. Kehitettyjä
visualisointiratkaisuja testataan oppilaitoksissa ja kerätään käyttäjäpalautetta.
Hankkeen sidosryhmät voivat toteuttaa virtuaalinäyttelyitä Digitalian tuottamaan
ratkaisuun nojaten.
Työpaketissa 3 tuloksena on aineistojen jatkokäytön mahdollistava automatisoitu
työnkulku sosiaalisen median sisällön talteenottamiseen, analysointiin ja
konvertointiin arkistointikelpoiseen muotoon. Lisäksi hankkeessa tuotettavat
digitaalisen tiedonhallinnan ja arkistoinnin avoimet opas- ja ohjemateriaalit lisäävät
kohderyhmien ymmärrystä tarjolla olevista ratkaisuista, tukevat niiden käyttöönottoa
ja viime kädessä edistävät digitaalisen tiedon säilymistä ja hyödyntämistä pitkälle
tulevaisuuteen.
Hankkeen tuloksista hyötyvät erityisesti muistiorganisaatiot, tiedonhallinnan alalla
toimivat yritykset, tutkijat, opettajat, opiskelijat ja kansalaiset. Eri lähteistä saatavilla

Mikkeli
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
16.12.2019

30/2019

24 (69)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

olevien tietojen yhdistely rikastettujen metatietojen avulla helpottuu,
kirjastoaineistojen kuvien käyttäminen helpottuu ja luokittelu paranee. Käytettävissä
olevien aineistojen määrä, aineistoryhmien määrä ja käyttäjämäärä kasvavat. Library
labin mallin avulla voidaan ideoida, arvioida ja kehittää käyttäjien palveluista ja
toiminnoista sekä digitaalisista aineistovarannoista yhtenäisempää toimivaa
kokonaisuutta. Tuloksena on dynaaminen muistamisen käyttäjä- ja kehittäjäyhteisö,
elävä ja liikkuva library lab.
Hankkeen hakija ja hallinnoija on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk ja
Kansalliskirjasto on hankkeen osatoteuttaja. Hankkeelle haettava kuntarahoitus
kohdentuu Kansalliskirjaston osahankkeelle. Hanke on jo saanut päärahoittajan (Etelä-
Savon maakuntaliitto) myönteisen rahoituspäätöksen ja se on käynnistynyt 1.10.2019.
Hankkeen kokonaiskustannus 694.873 €
Hankkeen kesto 1.10.2019 – 31.9.2021 (24 kk)
Kuntarahoituksen tarve hankekaudelle 2019-2021 yhteensä 30.000 €
Kuntarahoituksen tarve vuodelle 2019 yhteensä 3.750 €
Esitys kaupunginhallitukselle. Kuntarahaa vuodelle 2019 enintään 3.750 €.
OLET MUKANA! - osallistumisen, hyvinvoinnin edistämisen ja työllistymisen tuen –
hankkeen tiivistelmä
Hankkeella vahvistetaan osallisuutta ja yhteisöllistä hyvinvointia ja lisätään heikossa
työmarkkina-asemassa olevien mahdollisuuksia päästä osaksi mielekästä tekemistä,
työelämää ja yhteiskunnallisia vaikutuskanavia.
Hankkeessa toteutetaan toimenpiteitä, jotka edistävät osallistumista kodin
ulkopuoliseen toimintaan ja vapaaehtoistyöhön. Hankkeen aikana järjestöjen
toimintoja viedään eri puolille Mikkeliä lähiöihin ja kyliin. Hanke kokoaa ihmisiä
yhteisten suunnittelutyöpajojen ääreen, joissa ideoidaan yhdessä toimintoja ja
käynnistetään kokeiluja.
Hankkeessa rakennetaan väyliä vapaaehtoistyöhön ja sujuvaan työllistymiseen.
Tavoitteena on löytää toiminnallisia ratkaisuja siihen, miten kodin ulkopuoliseen
toimintaan satunnaisesti mukaan tulevat henkilöt kiinnittyisivät järjestöjen
vapaaehtoistyöhön tai työllistyisivät järjestöjen tarjoamiin tuettuihin työsuhteisiin.
Hankkeessa kartoitetaan yhdistyksissä olevia työtehtäviä ja muotoillaan niistä
työpaikkoja, jotka sisällöiltään ja vaativuudeltaan soveltuvat osatyökykyisille ja
pitkäaikaistyöttömille. Toimenpiteisiin sisältyy järjestötyöhön työllistyvien asiakkaiden
yksilöllistä ohjausta, työkyvyn tukemista ja palvelukoordinaatiota. Järjestötoimijoille
tarjotaan tukea ja koulutuksia, joilla lisätään asiantuntemusta työkyvyn tukemisessa ja
tunnistamisessa.
Hankkeessa kehitetään vapaaehtoistoiminnan ja tuetun työn lisäksi myös muita
yhteiskunnallisen osallistumisen mahdollisuuksia ja luodaan väyliä
kansalaisosallistumiselle ja vaikuttamistyölle. Tavoitteena on löytää ratkaisuja siihen,
miten kokemustoimijoiden asiantuntijuuden ja kokemustiedon hyödyntäminen
saadaan vakiinnutetuksi ja systemaattiseksi käytännöksi ja osaksi kaupungin
osallisuustyötä.
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Hankkeen tuloksena syntyy pysyviä käytäntöjä, jotka edistävät ihmisten osallistumista
yhdistysten järjestämään toimintaan. Yksittäisten kuntalaisten aktiivisuus kasvaa, kun
he innostuvat tulemaan mukaan järjestöjen toimintaan. Pitkällä aikavälillä tämä lisää
kuntalaisten hyvinvointia vähentäen yksinäisyyttä, sairastumista, syrjäytymistä ja
osattomuutta.
Hankkeen tuloksena kohderyhmälle tarjolla olevien työpaikkojen määrä kasvaa ja
työtehtävien kirjo monipuolistuu. Järjestöjen osaaminen osatyökykyisten ja
pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä ja työssä jatkamisen tukemisessa lisääntyy.
Kaupungin ja järjestöjen yhteistoiminnan tuloksena syntyy pysyvä yhteistyö, aito
kumppanuus, joka tukee ja edesauttaa kaupungin ja järjestöjen välistä yhteistyötä ja
asukkaiden osallistumista kaupungin palveluiden kehittämiseen.
Hankkeen hakija ja hallinnoija on ESTERY-Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry ja
hankkeen osatoteuttajana toimii Mikkelin Toimintakeskus ry. Hanke on ollut
maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyssä 5.12.2019 ja yhteistyöryhmä puoltaa haetun
rahoituksen myöntämistä ko. hankkeelle. Hankkeen päärahoittaja on Etelä-Savon
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
Hankkeen kokonaiskustannus 281.056 €
Hankkeen kesto 1.1.2020 – 31.12.2021 (24 kk)
Kuntarahoituksen tarve hankekaudelle 2020 - 2021 yhteensä 49.184 €
Hankkeen hakijan ja hallinnoijan (ESTERY) kuntarahoituksen tarve vuodelle 2020
yhteensä 13.665 €
Hankkeen osatoteuttajan (Mikkelin Toimintakeskus ry) kuntarahoituksen tarve
vuodelle 2020 yhteensä 10.927 €.
Esitys kaupunginhallitukselle. Kuntarahaa vuodelle 2020 yhteensä 24.592 €, josta
hankkeen hallinnoijalle ESTERY-Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry:lle yhteensä
13.655 € ja hankkeen osatoteuttajalle Mikkelin Toimintakeskus ry:lle yhteensä 10.927
€.
Vuoden 2019 budjetissa kaupunginhallituksen alaisen kehittämismäärärahan suuruus
on yhteensä 826.700 €. Yhdessä aiemmin tehtyjen vuotta 2019 koskettavien
rahoituspäätösten kanssa kaupunginhallituksen alaisesta kehittämismäärärahasta on
päätöksentekohetkellä vuodelle 2019 sidottu yhteensä 610.890 €.
Vuoden 2020 budjetissa kaupunginhallituksen alaisen kehittämismäärärahan suuruus
on yhteensä 726.700 €. Vuoden 2020 kaupunginhallituksen alaisesta
kehittämisrahasta on päätöksentekohetkellä sidottu yhteensä 24.592 €.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää myöntää kuntarahoitusta vuodelle 2019 vastuuyksiköltä
1412, tili 4470:
Kansalliskirjaston / Digitointi- ja konservointikeskuksen hankkeet
DAM – digitaalinen avoin muisti, enintään 3.750 €

Mikkeli
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
16.12.2019

30/2019

26 (69)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus päättää myöntää kuntarahoitusta vuodelle 2020 vastuuyksiköltä
1412, tili 4340 (asiantuntijapalvelut):
ESTERY-Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry:n hankkeet
OLET MUKANA! - osallistumisen, hyvinvoinnin edistämisen ja työllistymisen tuen
–hanke, enintään 13.655 €
Mikkelin Toimintakeskus ry:n hankkeet
OLET MUKANA! - osallistumisen, hyvinvoinnin edistämisen ja työllistymisen tuen
–hanke, enintään 10.927 €
Päätös
Esittelijä teki seuraavan tarkennuksen listatekstiin. "Lisäksi jo käynnissä olevista
hankkeista vuodelle 2020 kohdentuvia varauksia on yhteensä 323 132"
Hyväksyttiin.
Merkitään, että kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Satu Taavitsainen (Estery
ry:n toiminnanjohtaja) ja Armi Salo-Oksa (Mikkelin Toimintakeskus ry:n hallituksen
puheenjohtaja) ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän
pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.
Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.
Tiedoksi
Kansalliskirjasto/Minna Kaukonen, ESTERY/Satu Taavitsainen, Mikkelin Toimintakeskus
Ry/Harri Lankinen, Mikkelin kaupunki/Tiina Viskari
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§ 510
Ympäristöterveydenhuollon selvittäminen osana SOTE-uudistusta
MliDno-2019-2283
Valmistelija / lisätiedot:
Maria Närhinen
Maria.Narhinen@mikkeli.fi
henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Kysely Kuntaliitto
2 Liite Kh Vastaus Kuntaliiton ympäristöterveydenhuoltokyselyyn
Pääministeri Rinteen hallitusohjelmassa on todettu, että ympäristöterveydenhuollon
järjestäminen osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta selvitetään. Sosiaali- ja
terveysministeriö on lähettänyt lyhyen kyselyn ympäristöterveydenhuollon yksiköihin
ja muille tahoille mutta kyselyä ei ole lähetty kuntiin. Tästä syystä Kuntaliitto on
lähettänyt kunnille kyselyn, jossa kartoitetaan kunnan näkemystä
ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä.
Erittäin tiukan aikataulun vuoksi kyselyyn on jouduttu vastaamaan
virkamiesvalmistelun pohjalta. Mikkelin kaupungin vastauksessa todetaan, että
ympäristöterveydenhuolto tulisi ensisijaisesti järjestää maakunnissa osana sote ja/tai
pelastustoimen rakenteita. Annettu virkamiesvastaus on liitteenä. Vastauksessa on
myös perusteltu kaupungin näkemystä.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Merkitään tedoksi.
Päätös
Merkittiin.
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§ 511
Palotarkastaja Hanne Haapiaisen virkanimikkeen muuttaminen paloinsinööriksi 1.1.2020
lukien
MliDno-2019-2329
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Häkkinen, Seppo Lokka
Hallintosäännön 6 luvun toimivalta henkilöstöasioissa § 52 mukaan viran
perustaminen ja lakkauttaminen sekä virkanimikkeen muuttaminen kuuluu
kaupunginhallituksen päätösvaltaan.
Palotarkastaja (vakanssinumero 2745) Hanne Haapiaisen tehtäviin on kuulunut
pelastuslaitoksen vastuulle kuuluvan valvontasuunnitelman tekeminen.
Valvontasuunnitelma tehdään yhteistyössä pelastuslaitoksen muiden viranhaltijoiden
kanssa, mutta Hanne Haapiaiselle on kokonaisvastuu ko. suunnitelman tekemisestä ja
kokoamisesta. Valvontatoimenpiteet ja niiden kohdentaminen suunnitellaan Etelä-
Savon pelastuslaitoksen laatimassa valvontasuunnitelmassa. Pelastuslain 379/2011
mukaisesti onnettomuuksien ehkäisyssä on siirrytty riskien arviointiin perustuvaan
valvontaan. Tavoitteena on kohdentaa pelastuslaitoksen valvonta alueen riskejä ja
muita erityisiä valvontatarpeita vastaavaksi. Lisäksi erityisten riskikohteiden osalta
säädökset velvoittavat muita viranomaisia ja muita tahoja nykyistä voimakkaammin
yhteistyöhön onnettomuusriskien vähentämiseksi, joten viranomaisyhteistyön tulee
olla jatkuvaa ja laajalaista. Palotarkastusten lisäksi pelastuslaitos suorittaa myös muita
tarkoituksenmukaisia valvontatoimenpiteitä.
Hanne Haapiaisen tehtäviin on tarkoitus siirtää jatkossa lisää vastuuta
pelastuslaitoksen turvallisuuspalveluiden pelastustoimelle kuuluvan ohjauksen,
valvonnan, turvallisuusviestinnän ja neuvonnan sekä onnettomuuksien ehkäisemisen
yhteistyön kokonaisuudesta. Vastuu turvallisuuspalveluiden tehtäväkokonaisuudesta
on jatkossa tarkoitus jakaa paloinsinööri Juha Paunosen kanssa.
Paloinsinöörin virkanimike kuvaa paremmin Hanne Haapiaisen tehtäväkenttää nyt ja
tulevaisuudessa.
Henkilöstöpalvelut puoltaa estitettyä nimikemuutosta. Nimkemuutoksella ei ole
vaikutusta tehtäväkohtaiseen palkkaan.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että palotarkastaja (vakanssinumero 2745) Hanne
Haapiaisen virkanimike muutetaan 1.1.2020 lukien paloinsinööriksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Etelä-Savon pelastuslaitos/Seppo Lokka, Hanne Haapiainen, Päivi Närhi,
henkilöstöpalvelut
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§ 512
Palotarkastaja Jari Iskaniuksen virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen 1.1.2020
MliDno-2019-2329
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Häkkinen, Seppo Lokka
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 304/200323 §:n perusteella toistaiseksi
voimassa olevaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä kunnan viranomainen voi
varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi päättää, että viranhaltijan
virantoimitusvelvollisuutta muutetaan, jos toiminnan uudelleen järjestely tai muu
perusteltu syy sitä edellyttää. Palotarkastaja Jari Iskaniukselle järjestettiin
kuulemistilaisuus 1.12.2019. Kuulemisen tuloksena pelastusjohtaja Seppo Lokka
totesi, että Mikkelin kaupunki/Etelä-Savon pelastuslaitoksella on kunnallisesta
viranhaltijasta annetun lain 23 §:n mukainen muu perusteltu syy muuttaa
palotarkastaja Jari Iskaniuksen virantoimitusvelvollisuutta.
Työnantajalla ja palotarkastaja Jari Iskaniuksella on yhteinen näkemys
virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta.
Jari Iskanius on ollut toistaiseksi voimassaolevassa palotarkastajan virkasuhteessa ja
hän on toiminut jo aikaisemmin määräaikaisesti palomestarin virkasuhteessa. Jari
Iskanius on vuoden 2019 aikana saanut valmiiksi omat opintonsa pelastusopistossa ja
hän on suorittanut valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta (407/2011) 6 §:n
mukaisen pelastusalan ammattikorkeakoulututkinnon. Jari Iskaniuksen
virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen mahdollistaa osaltaan myös sen, että
pelastuslaitokselta on esitetty lakkautettavaksi kaksi päällystövirkaa talousarvion 2020
hyväksymisen yhteydessä. Toinen palomestarin virka on vapautunut eläköitymisen
johdosta vuoden 2019 aikana ja toinen vapautuu vuoden 2020 aikana.
Näiden päällystövirkojen tehtäviä on siirretty muille viranhaltijoille.
Henkilöstörakenteen ja virkojen vähentäminen merkitsee samalla sitä, että Jari
Iskaniuksen työpanos on tarkoituksenmukaista siirtää Etelä-Savon pelastuslaitoksen
johtamisjärjestelmän päivystävän palomestarin tehtäviin. Hänellä on siirtynyt myös
pelastuslaitoksen tukipalveluista tietosuojaan ja tietoturvallisuuteen kuuluvia
tehtäviä. Näiden seikkojen perusteella työnantaja on muuttanut palotarkastaja Jari
Iskaniuksen virantoimitusvelvollisuutta.
Palotarkastaja Jari Iskaniuksen virantoimitusvelvollisuutta muutetaan siten, että hän
työskentelee jatkossa pääasiassa Mikkelin paloasemalla. Hänen tehtäviinsä kuuluisivat
onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn, pelastusviranomaisen pelastuslain mukaiseen
valvontaan ja päivystävän palomestarin tehtäviin kuuluvia tehtäviä. Lisäksi hän tekisi
tarvittaessa esimiehen määräämiä muita tehtäviä. Virantoimitusvelvollisuus on
tarkoitus muuttaa 1.1.2020 alkaen. Työaika on Kunnallisen teknisen henkilöstön virka-
ja työehtosopimuksen TS liitteen 2 mukainen keskimäärin 40 tuntia viikossa ja
tehtäväkohtainen palkka on 2 897,58 euroa kuukaudessa hinnoittelutunnus 50102014.
Hallintosäänön luku 6 toimivalta henkilöstöasiossa § 52 viran perustaminen ja
lakkauttaminen sekä virkanimikkeen muuttaminen kuuluu kaupunginhallituksen
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päätäntävaltaan. Virkanimike muutetaan palotarkastajan (vakanssinumero 2748)
palomestarin virkanimikkeeksi. Henkilöstöpalvelut puoltaa virkanimikkeen muutosta.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Salassapidettävät tiedot poistettu.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Etelä-Savon pelastuslaitos/Seppo Lokka, Jari Iskanius, Päivi Närhi, henkilöstöpalvelut
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§ 513
Hakemus perillisittä kuolleen henkilön kuolinpesän omaisuudesta
MliDno-2019-1948
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Savolainen
jukka.savolainen@mikkeli.fi
kaupunginlakimies
Valtiokonttori on ilmoittanut Mikkelin kaupungillle mahdollisuudesta hakea perillisittä
kuolleen henkilön kuolinpesän omaisuutta kaupungille. Varojen käyttötarkoituksen
tulee olla sosiaalinen tai kulttuurinen. Kyseisen kuolinpesän nettovarojen määrä on
noin 100 000 euroa. Varoja esitetään haettavaksi Mikkelin kaupungin alueella
sijaitsevien, museokäytössä olevien rakennuskohteiden (esim. Pien-Toijola, Kivisakasti,
Nikkisen Torppa ja Harjukosken mylly), kunnostamiseen. Valtiokonttori suosittelee,
että varojen käyttötarkoitus tulee hakemuksessa määritellä riittävän yleisellä tasolla -
tästä johtuen ei ole suositeltavaa, että hakemus kohdistettaisiin vain yhteen
kohteeseen.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hakea perillisittä kuolleen henkilön kuolinpesän omaisuutta
käytettäväksi Mikkelin kaupungin alueella sijaitsevien, museokäytössä olevien
historiallisten rakennuskohteiden kunnostamiseen ja korjaamiseen.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 148,27.11.2019
Kaupunginhallitus, § 514, 16.12.2019
§ 514
Menestyneiden urheilijoiden huomioiminen / liikunnan avustusohje
MliDno-2019-2186
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, 27.11.2019, § 148
Valmistelijat / lisätiedot:
Tarja Sinioja
tarja.sinioja@mikkeli.fi
vs. liikunta- ja nuorisojohtaja
Liitteet

1 Liite Hyvosltk Liikunnan avustussääntö 2020
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakuntaa on pyydetty valmistelemaan ohje
kansainvälistä menestystä saavuttaneiden urheilijoiden huomioimisesta
kaupunginhallitukselle päätettäväksi ja linjattavaksi.
Liikuntapalveluiden avustusohjeessa on aiemminkin ollut palkitsemissääntö
menestyneille urheilijoille (avustusohjeen kohta 4. Tunnustuspalkinto).
Yleisissä sarjoissa ja juniorisarjoissa palkitsemisesityksen kriteereinä on ollut ”
huomattava kansallinen kilpailumenestys tai edustus kansainvälisissä kilpailuissa
/turnauksissa”. Liikuntapalvelut on painottanut menestystä yleisissä sarjoissa, mutta
myös junioriurheilijoita on esitetty ja palkittu. Yleisten sarjojen palkinnot ovat 500
euron ja junioreiden 150 euron luokkaa, joskin summat ovat vaihdelleen palkittavien
urheilijoiden määrän ja tason mukaan.
Kun mikkeliläinen urheilija saavuttaa kansainvälisissä arvokisoissa mitaleja, tämä
liikuntapalvelujen tunnustuspalkintotaso ei ole riittävä. Tästä syystä Liikunnan
avustusohjeeseen on lisätty kappale 5. Kansainvälisten arvokilpailuiden mitalistien
palkitseminen.
5. Kansainvälisten arvokilpailuiden mitalistien palkitseminen
Palkitsemisessa huomioidaan kansainvälisissä arvokilpailuissa ansaitut mitalit
kohdassa 6 olevan taulukon mukaisesti.
1. Urheiluseura ilmoittaa kansainvälisen arvokisamitalin saaneet urheilijat tai
valmentajat sähköisellä lomakkeella 15.11. mennessä.
2. Palkittavan urheilulajin on oltava mukana Suomen Olympiakomitean
jäsenjärjestön säännöllisessä kansallisessa kilpailutoiminnassa ja järjestöllä on
oltava voimassa oleva antidoping-sopimus.
3. Palkittavan urheilijan tai valmentajan tulee olla kilpailuhetkellä kirjoilla Mikkelissä.
4. Kaikille palkittaville järjestetään yksi yhteinen palkitsemistilaisuus tammi-
helmikuussa. Palkinto maksetaan urheilijan tilille. Palkitseminen rahoitetaan
kaupunginhallituksen määrärahoista.
5. Urheilijan saavutettua kansainvälisen arvokisamitalin kaupunki huomioi
urheilijaa kaupunginjohtajan onnittelukirjeellä tapahtuman jälkeen.
6.
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6. Palkinnon suuruus määräytyy kilpailutapahtuman tason ja menestyksen
mukaan. Jos sama urheilija saavuttaa samassa kilpailutapahtumassa useita
mitaleita, huomioidaan niistä paras.

Urheilija on saavuttanut
olympialaisissa tai paralympialaisissa

yleiset
sarjat
euroa
kultamitalin 5000
hopeamitalin 4000
pronssimitalin 3000

juniorisarjat
euroa
2500
2000
1500

maailmanmestaruuskilpailuissa
kultamitalin 3000
hopeamitalin 2500
pronssimitalin 2000

1500
1250
1000

kultamitalin 1500
hopeamitalin 1000
pronssimitalin 750

750
500
350

Euroopan mestaruuskilpailuissa

Valmentaja tai valmentajaryhmä, jonka
urheilija tai joukkue on saavuttanut
olympiamitalin500
MM- tai EM-
350
mitalin
Taulukko 1: Palkintosummat
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää hyväksyä ohjeen kansainvälisissä
arvokilpailuissa menestyneiden urheilijoiden huomioimisesta ja esittää sen
kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 16.12.2019, § 514
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
sivistysjohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Liikunnan avustussääntö 2020
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Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä ohjeen kansainvälisissä kilpailuissa
menestyneiden urheilijoiden huomioimisesta.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystään siten, että kohtaan 5
lisätään maininta joukkueurheilijoiden palkitsemisesta puolella summalla.
Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko esittelijän täydennetty esitys hyväksyä
yksimielisesti. Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Liikunta- ja nuorisopalvelut/Tarja Sinioja ja Tiina Juhola
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Kaupunginhallitus, § 54,04.02.2019
Kaupunginhallitus, § 515, 16.12.2019
§ 515
Kumppanuussopimus Mikkelin Musiikkijuhlien Kannatusyhdistys ry:n kanssa
MliDno-2017-2569
Kaupunginhallitus, 04.02.2019, § 54
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Kumppanuussopimusluonnos Mikkelin kaupunki - Mikkelin Musiikkijuhlat
Yhdistyksen kanssa on jatkettu neuvotteluja kaupunginhallituksen kokouksessa
21.1.2019 annettujen ohjeiden mukaisesti. Kumppanuussopimukseen ei ole tehty
muutoksia kaupungin näkyvyyteen markkinointimateriaaleissa. Sopimuksen
taloudellinen arvo on 95.000 euroa (alv 0%) vuonna 2019 ja 90.000 euroa (alv 0%)
vuonna 2020. Vastaavasti kaupungin konserttilippujen määrää on vähennetty vuosilta
2019 ja 2020.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus vahvistaa kumppanuussopimuksen Mikkelin Musiikkijuhlien
kannatusyhdistys ry:n kanssa vuosille 2019–2020 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan
tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa
maksetaan kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 16.12.2019, § 515
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Kumppanuussopimus Mikkelin Musiikkijuhlien Kannatusyhdistys ry
Mikkelin Musiikkijuhlien Kannatusyhdistyksen ja kaupungin välinen sopimus on
hyväksytty 4.2.2019 § 54. Sopimuksen taloudellinen arvo on ollut 95.000 euroa (alv 0
%) vuonna 2019 ja 90.000 euroa (alv 0 %) vuonna 2020. Osapuolten välillä on käyty
sopimuksen mukainen yhteenvetopalaveri, jossa on todettu velvoitteet tulleet
täytetyksi molempien osapuolien osalta. Kumppanuussopimukseen on muutettu
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maksuaikataulu vuoden 2020 osalta seuraavasti: 1. erä 24.1.2020, 2. erä 30.6.2020.
Sopimukseen ei ole tehty muita muutoksia.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus vahvistaa kumppanuussopimuksen Mikkelin Musiikkijuhlien
Kannatusyhdistys ry:n kanssa vuodelle 2020 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan
tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa
maksetaan kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Mikkelin Musiikkijuhlien Kannatusyhdistys ry, talouspalvelut
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Kaupunginhallitus, § 150,01.04.2019
Kaupunginhallitus, § 516, 16.12.2019
§ 516
Kumppanuussopimus Mikkelin Ravirata Oy:n kanssa
MliDno-2017-2572
Kaupunginhallitus, 01.04.2019, § 150
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Liikanen, Emmi Eronen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Kumppanuussopimusluonnos Mikkelin kaupunki - Mikkelin Ravirata Oy
Mikkelin Ravirata Oy:n kanssa on jatkettu neuvotteluja kaupunginhallituksen
kokouksessa 21.1.2019 annettujen ohjeiden mukaisesti. Kumppanuussopimuksesta
on summan pienenemisen myötä poistettu kaupungin nimikkohevonen, sen
äänimainos ja loimi. Sopimuksen taloudellinen arvo on on 19 000 euroa vuonna 2019
(alv. 0 %) ja 18 000 (alv. 0%) vuonna 2020. Vuoden 2018 yhteenvetopalaveri on pidetty
ja Mikkelin Ravirata Oy on toimittanut raportin sopimuksen toteutumisesta.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus vahvistaa kumppanuussopimuksen Mikkelin Ravirata Oy:n kanssa
vuosille 2019–2020 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen
tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan
kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 16.12.2019, § 516
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Kumppanuussopimus Mikkelin Ravirata Oy
Mikkelin Ravirata Oy:n ja kaupungin välinen sopimus on hyväksytty 1.4.2019 § 233.
Sopimuksen taloudellinen arvo on ollut 19 000 euroa vuonna 2019 (alv. 0 %) ja on 18
000 (alv. 0 %) vuonna 2020. Osapuolten välillä on käyty sopimuksen mukainen
yhteenvetopalaveri, jossa on todettu velvoitteet tulleet täytetyksi molempien
osapuolien osalta. Sopimukseen ei ole tehty muutoksia.
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Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus vahvistaa kumppanuussopimuksen Mikkelin Ravirata Oy:n kanssa
vuodelle 2020 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä
muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta
140214160/Kumppanuussopimukset.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Mikkelin Ravirata Oy, talouspalvelut
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Kaupunginhallitus, § 144,01.04.2019
Kaupunginhallitus, § 517, 16.12.2019
§ 517
Kumppanuussopimus Mikkelin Keilahalli Oy:n kanssa
MliDno-2018-1059
Kaupunginhallitus, 01.04.2019, § 144
Valmistelijat / lisätiedot:
Emmi Eronen, Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Kumppanuussopimusluonnos Mikkelin kaupunki - Keilahalli Oy
Mikkelin Keilahalli Oy:n kanssa on jatkettu neuvotteluja kaupunginhallituksen
kokouksessa 21.1.2019 annettujen ohjeiden mukaisesti. Kumppanuussopimukseen ei
ole tehty muutoksia kaupungin näkyvyyteen liittyen. Sopimuksen taloudellinen arvo
on 9.500 euroa (alv 0%) vuonna 2019 ja 9.000 euroa (alv 0%) vuonna 2020. Vuoden
2018 yhteenvetopalaveri on pidetty ja Mikkelin Keilahalli Oy on raportoinut
sopimuksen toteutumisesta.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus vahvistaa kumppanuussopimuksen Mikkelin Keilahalli Oy:n kanssa
vuosille 2019–2020 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen
tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan
kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 16.12.2019, § 517
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Kumppanuussopimus Mikkelin Keilahalli Oy
Mikkelin Keilahalli Oy:n ja kaupungin välinen sopimus vuosille 2019-2020 on
hyväksytty 1.4.2019 § 144. Sopimuksen taloudellinen arvo on ollut 9.500 euroa (alv 0
%) vuonna 2019 ja on 9.000 euroa (alv 0 %) vuonna 2020. Osapuolten välillä on käyty
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sopimuksen mukainen yhteenvetopalaveri, jossa on todettu velvoitteet tulleet
täytetyksi molempien osapuolien osalta. Kumppanuussopimukseen ei ole tehty
muutoksia.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus vahvistaa kumppanuussopimuksen Mikkelin Keilahalli Oy:n
kanssa vuodelle 2020 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen
tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan
kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Mikkelin Keilahalli Oy, talouspalvelut
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§ 518
Kumppanuussopimus Mikkelin Urheiluautoilijat ry:n kanssa, SM Vaakuna ralli Mikkeli
MliDno-2019-2223
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Kumppanuussopimus Mikkelin Urheiluautoilijat ry
Mikkelin Urheiluautoilijat ry järjestää SM Vaakuna ralli Mikkeli 7.-8.2.2020. Yhdistys on
esittänyt kumppanuussopimusta kaupungin kanssa samoilla periaatteilla kuin
aikaisempina vuosina. Sopimuksen arvoksi on neuvoteltu 15.000 euroa (+ alv 24 %).
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus vahvistaa kumppanuussopimuksen Mikkelin Urheiluautoilijat ry:n
kanssa vuoden 2020 järjestettävään SM Vaakuna ralli Mikkeli oikeuttaa
kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.
Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 1417
/Kumppanuussopimukset.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Jukka Pöyry esitti kumppanuussopimuksen arvoksi
10.000 euroa. Koska kukaan ei kannattanut Pöyryn esitystä, se raukesi.
Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.
Tiedoksi
Mikkelin Urheiluautoilijat ry, talouspalvelut
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Kaupunginhallitus, § 149,01.04.2019
Kaupunginhallitus, § 519, 16.12.2019
§ 519
Kumppanuussopimus Työväen Näyttämöpäivien kannatusyhdistys ry:n kanssa
MliDno-2017-2573
Kaupunginhallitus, 01.04.2019, § 149
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Liikanen, Emmi Eronen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Kumppanuussopimusluonnos Mikkelin kaupunki - Työväen näyttämöpäivien
Kannatusyhdistys ry
Työväen Näyttämöpäivien Kannatusyhdistys ry:n kanssa on jatkettu neuvotteluja
kaupunginhallituksen kokouksessa 21.1.2019 annettujen ohjeiden mukaisesti.
Kumppanuussopimuksen sisältöön ei ole kuitenkaan ollut tarkoituksenmukaista tehdä
muutoksia, koska tapahtuma on jo pidetty.
Ehdotus
Esittelijä: Ari Liikanen, hallintojohtaja
Kaupunginhallitus vahvistaa kumppanuussopimuksen Työväen Näyttämöpäivien
Kannatusyhdistys ry:n vuodelle 2019 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen
tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan
kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että Kirsi Olkkonen ja Timo Halonen ilmoittivat olevansa esteellisiä
(yhdistyksen hallituksen jäseniä) ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn
ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.
Merkitään, että tämän pykän ajaksi puheenjohtajaksi valittiin Jarno Strengell ja
esittelijäksi Ari Liikanen.
Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Kaupunginhallitus, 16.12.2019, § 519
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Liitteet
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1 Liite Kh Kumppanuussopimus Työväen Näyttämöpäivien kannatusyhdistys ry
Työväen Näyttämöpäivien kannatusyhdistys ry:llä ja kaupungilla on ollut
kumppanuussopimus vuosilla 2018-2019. Sopimuksen taloudellinen arvo on 50 000
euroa (alv 0 %)/vuosi. Sopimussumman vastineeksi kaupunki on saanut näkyvyyttä
oman markkinointinsa parantamiseksi. Osapuolten välillä on käyty sopimuksen
mukainen yhteenvetopalaveri, jossa on todettu velvoitteet tulleet täytetyksi
molempien osapuolien osalta.
Yhdistyksen kanssa on neuvoteltu uutta sopimusta vuosille 2020 ja 2021, jossa
sopimussumma on 45.000 euroa (alv 0 %)/vuosi. Sopimukseen ei ole tehty muita
muutoksia.
Ehdotus
Esittelijä: Ari Liikanen, hallintojohtaja
Kaupunginhallitus vahvistaa kumppanuussopimuksen Työväen Näyttämöpäivien
kannatusyhdistys ry:n kanssa vuosille 2020-2021 ja oikeuttaa hallintojohtajan
tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa
maksetaan kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen ja Kirsi Olkkonen (Työväen
Näyttämöpäivien kannatusyhdistys ry:n hallituksen jäseniä) ilmoittivat olevansa
esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset
hyväksyttiin.
Tiedoksi
Mikkelin Näyttämöpäivien kannatusyhdistys ry, talouspalvelut
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Kaupunginhallitus, § 147,01.04.2019
Kaupunginhallitus, § 520, 16.12.2019
§ 520
Kumppanuussopimus Taito Itä-Suomi ry:n kanssa
MliDno-2017-2574
Kaupunginhallitus, 01.04.2019, § 147
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Liikanen, Emmi Eronen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Kumppanuussopimusluonnos Mikkelin kaupunki - Taito Itä-Suomi ry
Taito Itä-Suomi ry:n kanssa on jatkettu neuvotteluja kaupunginhallituksen
kokouksessa 21.1.2019 annettujen ohjeiden mukaisesti. Kumppanuussopimukseen ei
ole tehty muutoksia kaupungin näkyvyyteen liittyen. Sopimuksen taloudellinen arvo
on 34.200 euroa (alv. 0 %)/vuosi. Vuoden 2018 yhteenvetopalaveri on pidetty ja Taito
Itä-Suomi on toimittanut raportin sopimuksen toteutumisesta.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus vahvistaa kumppanuussopimuksen Taito Itä-Suomi ry:n kanssa
vuodelle 2019 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä
muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 1417
/Kumppanuussopimukset.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 16.12.2019, § 520
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Kumppanuussopimus Taito Itä-Suomi ry
Taito Itä-Suomi ry:llä ja kaupungilla on ollut kumppanuussopimus vuosilla 2018-2019.
Sopimuksen taloudellinen arvo on ollut 34.200 euroa (alv 0 %)/vuosi. Sopimussumman
vastineeksi kaupunki on saanut mm. näkyvyyttä oman markkinointinsa
parantamiseksi. Osapuolten välillä on käyty sopimuksen mukainen
yhteenvetopalaveri, jossa on todettu velvoitteet tulleet täytetyksi molempien
osapuolien osalta.
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Yhdistyksen kanssa on neuvoteltu uutta sopimusta vuosille 2020 ja 2021, jossa
sopimussumma on 32.500 euroa (alv 0 %)/vuosi. Sopimukseen ei ole tehty muita
muutoksia.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus vahvistaa kumppanuussopimuksen Taito Itä-Suomi ry:n kanssa
vuosille 2020-2021 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen
tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan
kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Taito Itä-Suomi ry, talouspalvelut
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Kaupunginhallitus, § 146,01.04.2019
Kaupunginhallitus, § 521, 16.12.2019
§ 521
Kumppanuussopimus Mikkelin kesäyliopiston kannatusyhdistys ry:n kanssa
MliDno-2017-2575
Kaupunginhallitus, 01.04.2019, § 146
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Liikanen, Emmi Eronen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Kumppanuussopimusluonnos Mikkelin kaupunki - Mikkelin Kesäyliopiston
kannatusyhdistys
Kesäyliopiston kannatusyhdistys ry:n kanssa on jatkettu neuvotteluja
kaupunginhallituksen kokouksessa 21.1.2019 annettujen ohjeiden mukaisesti.
Kumppanuussopimuksen myötä Mikkelin kaupungin työntekijät saavat
täydennyskoulutuksista 5 % alennuksen, aiemman 10 % alennuksen sijaan.
Sopimuksen taloudellinen arvo on 38.475 euroa/vuosi. Vuoden 2018
yhteenvetopalaveri on pidetty ja Kesäyliopisto on toimittanut raportin sopimuksen
toteutumisesta.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus vahvistaa kumppanuussopimuksen Mikkelin kesäyliopiston
kannatusyhdistys ry kanssa vuodelle 2019 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan
tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa
maksetaan kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 16.12.2019, § 521
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Kumppanuussopimus Mikkelin kesäyliopiston kannatusyhdistys ry
Mikkelin kesäyliopiston kannatusyhdistys ry:llä ja kaupungilla on ollut
kumppanuussopimus vuosina 2018-2019. Sopimuksen taloudellinen arvo on
ollut 38.475 euroa (alv 0 %)/vuosi. Sopimussumman vastineeksi kaupunki on saanut
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mm. näkyvyyttä oman markkinointinsa parantamiseksi. Osapuolten välillä on käyty
sopimuksen mukainen yhteenvetopalaveri, jossa on todettu velvoitteet tulleet
täytetyksi molempien osapuolien osalta.
Yhdistyksen kanssa on neuvoteltu uutta sopimusta vuosille 2020 ja 2021, jossa
sopimussumma on 36.550 euroa (alv 0 %)/vuosi. Sopimukseen ei ole tehty muita
muutoksia.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus vahvistaa kumppanuussopimuksen Mikkelin kesäyliopiston
kannatusyhdistys ry:n kanssa vuosille 2020-2021 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan
tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa
maksetaan kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Mikkelin kesäyliopiston kannatusyhdistys ry, talouspalvelut
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Kaupunginhallitus, § 152,01.04.2019
Kaupunginhallitus, § 522, 16.12.2019
§ 522
Kumppanuussopimus Etelä-Savon Liikunta ry:n kanssa
MliDno-2019-750
Kaupunginhallitus, 01.04.2019, § 152
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Kumppanuussopimus Mikkelin kaupunki - Etelä-Savon Liikunta ry
Etelä-Savon liikunta ry (myöh. ESLi) on tiedustellut Mikkelin kaupungin halukkuutta
lähteä mukaan kumppaniksi Saimaa Sport Pro Teamiin.
ESLi valitsee Etelä-Savon lupaavia yksilölajien nuoria huippu-urheilijoita mukaan
joukkueeseen. Tavoitteena on turvata valittujen urheilijoiden laadukas
harjoittelu, menestys sekä menestyksekäs urheilun ulkopuolinen elämä. Valittuja
urheilijoita autetaan rakentamaan tie huipulle, jossa huomioidaan kokonaisvaltaisesti
menestyksen vaatimukset. Lisäksi urheilijoita autetaan kehittymään myös yksilöinä,
jotka kykenevät kohtaamaan luontevasti eri tilanteet menestyksen ja tappion hetkinä.
Edelleen urheilijoita tuetaan valmentautumisessa urheilun jälkeiseen elämään ja
menestymään myös sillä tiellä.
Saimaa Sport Pro Teamin urheilija sitoutuu olemaan urheilullisten vaatimusten
puitteissa yhteistyökumppanin edustaja, puolestapuhuja ja sparraaja. Heidän
uskotaan olevan Mikkelin nuorille kotiseutuylpeyttä nostattavia esikuvia, jotka osaltaa
rakentavat kaupungin positiivista mainekuvaa. Kaupunki saa näkyvyyden erikseen
määriteltyjen mikkeliläisten urheilijoiden edustusasuissa sekä oikeuden käyttää
Saimaa Sport Pro Teamin tunnusta, urheilijoiden nimiä, kuvaa, ääntä ja tehtyjä
urheilusuorituksia erikseen markkinoinnissaan ja pr-työssään.
Sopimuksen taloudellinen arvo on 5.000 euroa/kausi (+alv. 24 %).
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus vahvistaa kumppanuussopimuksen Etelä-Savon liikunta ry:n kanssa
vuosille 2019-2020 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen
tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan
kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kaupunginhallitus, 16.12.2019, § 522
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Kumppanuussopimus Etelä-Savon Liikunta ry
Etelä-Savon Liikunta ry:n ja kaupungin välinen sopimus vuosille 2019-2020 on
hyväksytty 1.4.2019 § 152. Sopimuksen taloudellinen arvo on ollut 5.000 euroa (+ alv
24 %). Osapuolten välillä on käyty sopimuksen mukainen yhteenvetopalaveri, jossa on
todettu velvoitteet tulleet täytetyksi molempien osapuolien osalta.
Kumppanuussopimukseen ei ole tehty muutoksia.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus vahvistaa kumppanuussopimuksen Etelä-Savon Liikunta ry:n
kanssa vuodelle 2020 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen
tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan
kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että Arto Seppälä ilmoitti olevansa esteellinen (Etelä-Savon Liikunta ry:
n hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus
hyväksyttiin.
Merkitään, että puheenjohtaja toimi tämän pykälän ajan 1. varapuheenjohtaja Kirsi
Olkkonen.
Tiedoksi
Etelä-Savon Liikunta ry, talouspalvelut
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Kaupunginhallitus, § 145,01.04.2019
Kaupunginhallitus, § 523, 16.12.2019
§ 523
Kumppanuussopimus Mikkelin kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys Mikke ry:n kanssa
MliDno-2019-140
Kaupunginhallitus, 01.04.2019, § 145
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Kumppanuussopimus 2019 Mikkelin kaupunki - Mikke ry
Mikkelin kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys Mikke ry:n kanssa on jatkettu
neuvotteluja kaupunginhallituksen kokouksessa 21.1.2019 annettujen ohjeiden
mukaisesti. Kumppanuussopimukseen on tehty muutamia sisällöllisiä
muutoksia. Olennaisin muutos on, että kaupunki on ottanut omaksi toiminnaksi
kaupunkikeskustan mainonnan, jonka vuoksi ko. osuus on poistettu
sopimuksesta. Sopimuksen taloudellinen arvo on on 90.250 euroa vuonna 2019 (alv. 0
%).
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus vahvistaa kumppanuussopimuksen Mikkelin kaupunkikeskustan
kehittämisyhdistys Mikke ry:n vuodelle 2019 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan
tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa
maksetaan kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 16.12.2019, § 523
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Kumppanuussopimus Mikkelin kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys Mikke
ry
Mikkelin kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys Mikke ry:n kanssa on ollut
kumppanuussopimus vuosina 2018–2019. Sopimuksen taloudellinen arvo on ollut 95
000 euroa (+ 24 % alv) vuonna 2018 ja 90.250 euroa (+ alv 24 %) vuonna 2019.
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Osapuolten välillä on käyty sopimuksen mukainen yhteenvetopalaveri, jossa on
todettu velvoitteet tulleet täytetyksi molempien osapuolien osalta.
Yhdistyksen kanssa on neuvoteltu uutta sopimusta vuosille 2020 ja 2021, jossa
sopimussumma on 50.000 euroa (+ alv 24 %)/vuosi. Huomattavasta rahallisen
panostuksen supistamisesta johtuen jatkossa yhdistyksen toiminta pohjautuu
enemmän yhteistoimintaan eri tahojen kanssa (kaupunki, kivijalkayritykset, Miksei
Oy ja Kalevankankaan alueen toimijat, Mikaeli Oy, Mikkelipuisto jne). Yhdistys pyrkii
saamaan lisää tuottoja hankkeiden ja koulutusten kautta, joiden avulla toimintaa
voidaan laajentaa.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus vahvistaa kumppanuussopimuksen Mikkelin kaupunkikeskustan
kehittämisyhdistys Mikke ry:n kanssa vuosille 2020-2021 ja oikeuttaa
kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.
Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 1417
/Kumppanuussopimukset.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Mikkelin kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys Mikke ry, talouspalvelut
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Kaupunginhallitus, § 143,01.04.2019
Kaupunginhallitus, § 524, 16.12.2019
§ 524
Kumppanuussopimus Mikkelin Torikauppiaat ry:n kanssa
MliDno-2019-454
Kaupunginhallitus, 01.04.2019, § 143
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Liikanen, Emmi Eronen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Kumppanuussopimusluonnos Mikkelin kaupunki - Torikauppiaat
Mikkelin Torikauppiasyhdistys ry:n kanssa on jatkettu neuvotteluja
kaupunginhallituksen kokouksessa 21.1.2019 annettujen ohjeiden mukaisesti ja
yhdistyksen kanssa on neuvoteltu kumppanuusopimuksesta. Sopimuksen
taloudellinen arvo on 4.000 euroa (alv 0%)/vuosi ja sopimusaika on 2019–2021.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus vahvistaa kumppanuussopimuksen Mikkelin Torikauppiasyhdistys
ry:n kanssa vuosille 2019–2021 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen
tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan
kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 16.12.2019, § 524
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Kumppanuussopimus Mikkelin Torikauppiaat ry
Mikkelin Torikauppiasyhdistys ry:n ja kaupungin välinen sopimus vuosille 2019-2021
on hyväksytty 1.4.2019 § 143. Sopimuksen taloudellinen arvo on ollut 4.000 euroa (alv
0 %). Osapuolten välillä on käyty sopimuksen mukainen yhteenvetopalaveri, jossa on
todettu velvoitteet tulleet täytetyksi molempien osapuolien osalta.
Kumppanuussopimukseen ei ole tehty muutoksia.
Ehdotus
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Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus vahvistaa kumppanuussopimuksen Mikkelin Torikauppiasyhdistys
ry:n kanssa vuosille 2020–2021 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen
tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan
kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Mikkelin Torikauppiaat ry, talouspalvelut
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§ 525
Kumppanuussopimus Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston Säätiön kanssa
MliDno-2019-2224
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Kumppanuussopimus Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto
Mikkelin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 3.12.1979 § 433 antanut Suomen
Elinkeinoelämän Keskusarkiston Säätiölle (Elka) sitoumuksen niistä menoista, jotka
ylittävät säätiön saaman valtionavun. Elkalla on vuosittain myönnetty avustusta.
Avustuksen suuruus oli 160.000 euroa vuonna 2019. Kaupunginhallitus päätti
kokouksessaan 1.4.2019 § 142, että vuoden 2019 aikana avustus neuvotellaan
kumppanuussopimukseksi.
Säätiön kanssa on neuvoteltu sopimus vuosille 2020-2024, jossa sopimussumma
on 152.000 euroa (alv 0 %)/vuosi. Sopimuksen on huomiotu Elkan rooli Memory
Campus -kehitysalustan toiminnassa ja kehittämisessä sekä kaupungin näkyvyys
sen oman markkinointinsa parantamiseksi.
Ehdotus
Esittelijä: Ari Liikanen, hallintojohtaja
Kaupunginhallitus vahvistaa kumppanuussopimuksen Suomen Elinkeinoelämän
Keskusarkiston Säätiön kanssa vuosille 2020-2024 ja oikeuttaa hallintojohtajan
tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa
maksetaan kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen (Suomen Elinkeinoelämän
Keskusarkiston Säätiön hallituksen jäsen) ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui
kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston Säätiö, talouspalvelut

Mikkeli
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
16.12.2019

30/2019

55 (69)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 38,29.01.2018
Kaupunginhallitus, § 526, 16.12.2019
§ 526
Kumppanuussopimus Mikkelin Eläinsuojeluyhdistys ry:n kanssa
MliDno-2018-242
Kaupunginhallitus, 29.01.2018, § 38
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Mikkelin Eläinsuojeluyhdistys ry
Eläinsuojelulaki (4.4.1996 / 247) 15 §:
"Kunnan on huolehdittava alueellaan irrallaan tavattujen ja talteenotettujen koirien ja
kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen
hoidon järjestämisestä.
Talteenotettua eläintä on säilytettävä vähintään 15 päivän ajan, minkä jälkeen
kunnalla on oikeus myydä, muutoin luovuttaa tai lopettaa eläin.
Kunnalla on oikeus periä eläimen omistajalta tai haltijalta korvaus eläimen
talteenotosta, hoidosta ja mahdollisesta lopettamisesta aiheutuneista kustannuksista.
Jos poliisille on tehty metsästyslain (615/93) 55 §:ssä tarkoitettu ilmoitus koiran
talteenotosta, tulee poliisin ilmoittaa talteenotosta kunnan löytöeläinten
talteenottopaikkaan."
Mikkelin kaupunki ja Mikkelin eläinsuojeluyhdistys ry ovat allekirjoittaneet 2.5.2007
sopimuksen talteenotettujen seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon
järjestämisestä eläinsuojelulain 15 § mukaisella tavalla (kaupunginhallitus 23.4.2007 §
219). Sopimusta ei ole tarkistettu sen allekirjoittamisen jälkeen.
Sopimustarkistukset on neuvoteltu yhdistyksen kanssa ja neuvoteltu sopimus on
liitteenä. Sopimuksen olennaisin muutos on sopimushinnan tarkistaminen ja sen
muuttaminen kiinteäksi kuukausiperusteiseksi maksuksi.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä tarkistetun sopimuksen talteenotettujen seura- ja
harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä.
Lisäksi kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään sopimukseen
vähäisiä muutoksia.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kaupunginhallitus, 16.12.2019, § 526
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Kumppanuussopimus Mikkelin Eläinsuojeluyhdistys ry
Mikkelin Eläinsuojeluyhdistys ry:n ja kaupungin välinen sopimus vuosille 2018-2019 on
hyväksytty 29.1.2018 § 38. Sopimuksen taloudellinen arvo on ollut 20.400 euroa (alv 0
%). Osapuolten välillä on käyty sopimuksen mukainen yhteenvetopalaveri, jossa on
todettu velvoitteet tulleet täytetyksi molempien osapuolien osalta.
Yhdistyksen kanssa on neuvoteltu uutta sopimusta vuosille 2020 ja 2021, jossa
sopimussumma on 19.400 euroa (alv 0 %)/vuosi. Sopimusta on tarkistettu myös siltä
osin, että sopimukseen ei enää sisälly yhdistyksen velvollisuutta
huolehtia eläinsuojelulain 44 §:n mukaisista eläinsuojeluviranomaiselle kuuluvista
tehtävistä. Edelleen sopimukseen on lisätty maininta, että yhdistys edistää työllisyyttä
tarjoamalla paikkoja mm. kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun, työelämään
tutustumiseen sekä harjoitteluun. Muita muutoksia ei ole tehty sopimukseen.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus vahvistaa kumppanuussopimuksen Mikkelin Eläinsuojeluyhdistys ry:
n kanssa vuosille 2020-2021 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen
tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan
kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Mikkelin Eläinsuojeluyhdistys ry, talouspalvelut
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Kaupunginhallitus, § 462,17.12.2018
Kaupunginhallitus, § 527, 16.12.2019
§ 527
Kumppanuussopimus Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n kanssa
MliDno-2016-422
Kaupunginhallitus, 17.12.2018, § 462
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Kumppanuussopimusluonnos 2019-2021 Miksei Oy-Mikkeli
2 Liite Kh Kumppanuussopimuksen 2019-21 Liite:Tuloskortti
Kaupunginvaltuusto päätti 20.8.2018 § 92 kaupungin strategiaa toteuttavista
ohjelmista. Osana elinvoimaohjelmaa kaupunginvaltuusto linjasi, että Mikkelin
kehitysyhtiön Miksei Oy:n kanssa tehdään kolme vuoden kumppanuussopimus
vuosille 2019-2021.
Miksein hallitus on käsitellyt 18.10.2018 kokouksessaan kumppanuussopimuksen
sisältöä ja tavoitteita vuosille 2019-2021. Sopimusluonnos vastaa kaupungin
elinvoimaohjelman sisältöä ja tavoitteita.
Miksein hallitus esittää kaupunkistrategian mukaisen matkailuohjelman koordinointiin
ja kaupunkimarkkinointiin 100 000 euron lisäpanostusta voimassa olevan sopimuksen
summaan vuosille 2019-2021. Edelleen Miksein hallitus esittää vuosille 2020-2021
EcoSairila - ja Memory Campus –kehittämisalustojen koordinointiin 50 000 euroa
/vuosi.
Kehitysyhtiön toimitusjohtaja Juha Kauppinen on kokouksessa kertomassa
sopimuksesta sekä yhtiön ajankohtaisista asioista.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n
kumppanuussopimuksen ja sopimussumma vuosille 2019-2021 on 1 475 000 euroa.
Sopimussumma maksetaan vuoden 2019 kustannuspaikalta 1416 / Miksei Oy.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n esittämä
EcoSairila - ja Memory Campus -kehittämisalustojen koordinoinnin lisäresurssi
arvioidaan vuoden 2020 talousarvion laadinnan yhteydessä.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystään siten, että
sopimukseen sisällytettään arviointi matkailuohjelman koordinoinnista ja
kaupunkimarkkinoinnista. Muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Merkitään, että Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen
selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus, 16.12.2019, § 527
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Kumppanuussopimus Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n ja kaupungin välinen sopimus vuosille 2019-2021 on
hyväksytty 17.12.2018 § 462. Sopimuksen taloudellinen arvo on ollut 1.475.000 euroa
(+ alv 24 %). Osapuolten välillä on käyty sopimuksen mukainen yhteenvetopalaveri,
jossa on todettu velvoitteet tulleet täytetyksi molempien osapuolien osalta.
Miksein kanssa on neuvoteltu sopimuksen tarkistuksesta vuosille 2020 ja 2021, jossa
sopimussumma on 1.375.000 euroa (+ alv 24 %)/vuosi. Lisäksi sopimusta on
tarkistettu siltä osin, että siinä on sovittu kohdassa 3.4 "Kaupunkimarkkinoinnin
suunnittelu ja toteutus" Miksen laajemmasta roolista kaupunkimarkkinoinnissa.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n
kumppanuussopimuksen ja sopimussumma vuosille 2020-2021 on 1 375 000 euroa
/vuosi. Sopimussumma maksetaan kustannuspaikalta 1416/Miksei Oy.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, talouspalvelut
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Kaupunginhallitus, § 151,01.04.2019
Kaupunginhallitus, § 528, 16.12.2019
§ 528
Kumppanuussopimus Mikkelin Toimintakeskus ry:n kanssa
MliDno-2019-141
Kaupunginhallitus, 01.04.2019, § 151
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Liikanen, Helena Skopa
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Kehittämiskumppanuussopimus Mikkelin kaupunki - Mikkelin
Toimintakeskus ry
Mikkelin Toimintakeskus ry:n kanssa on jatkettu neuvotteluja kaupunginhallituksen
kokouksessa 21.1.2019 annettujen ohjeiden mukaisesti. Kaupunginvaltuuston
päätöksissä 18.6.2018 § 75 ja 10.12.2018 § 153 on edellytetty työllisyyden hoitoon /
työmarkkinatuen kuntaosuuteen 450.000 euron säästötavoite vuodelle 2019.
Ulkopuolisen selvityksen mukaan kumppanuussopimus on tuottanut kaupungille
säästöä työmarkkinatuen kuntaosuuteen, ei ole tarkoituksenmukaista puuttua
voimassa olevan sopimuksen sisältöön tai sopimussummaan. Sopimuksen
taloudellinen arvo on on 1.500.000 euroa vuonna 2019 (alv. 0 %).
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus vahvistaa kumppanuussopimuksen Mikkelin Toimintakeskus ry:n
vuodelle 2019 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä
muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 1417
/Kumppanuussopimukset.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 16.12.2019, § 528
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen, Helena Skopa
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Kumppanuussopimus Mikkelin Toimintakeskus ry
Mikkelin Toimintakeskus ry:n kanssa on solmittu kumppanuussopimus vuoden 2019
loppuun saakka. Sopimuksen tavoitteena on lisätä pitkäaikaistyöttömille tarkoitettuja
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työllistymis- ja kuntoutumismahdollisuuksia ja tarjota heille
työskentelymahdollisuuksia eri ammattialojen työtehtävissä ja niihin liittyviä
valmennuksellisia palveluja, jotka edistävät työllistymistä avoimille työmarkkinoille,
hakeutumista koulutukseen tai opintojen suorittamista työtehtävien ohella.
Kehittämiskumppanuuden tavoitteena on pitkäaikaistyöttömyyden katkaiseminen,
kuntalaisten työllistymismahdollisuuksien edistäminen ja työelämään kuntoutumisen
tukeminen.
Lisäksi kehittämiskumppanuuden tavoitteena on lisätä työllistymisestä ja
työttömyyden ehkäisystä syntyvää elinvoimaa sekä myönteisiä kuntatalouden
vaikutuksia sekä vähentää työmarkkinatuen kuntaosuutta Sopimuksen taloudellinen
arvo on 1 500 000 euroa. Sopimuksen ehdot ilmenevät liitteenä olevasta
kumppanuussopimusluonnoksesta. Kumppanuussopimus on myös osa
työllisyysohjelmaa ja strategiaa ja sillä on merkittävä rooli Mikkelin kaupungin
työllisyydenhoidossa. Kumppanuudella on myös vahva rooli tulevassa Työllisyyden
kuntakokeilussa.
Sopimuksen toteutumista seurataan säännöllisesti kolmen kuukauden välein.
Oheismateriaalina löytyy vuoden 2019 toteumat 10/2019 saakka.
Merkittivimmät muutokset sopimukseen;
1) Täsmennetty palvelut, joilla palvelua tuotetaan;
Palkkatukityöllistämiseen liittyvä valmennuspalvelu
Työhön ja koulutukseen suuntaava kuntouttava työtoiminta
Toimintakykyä edistävä kuntouttava työtoiminta
2) Lisätty seuraavat seurantamittarit;
Palvelujakson aikana suoritetut opinnot (osatutkinnot, korttikoulutukset/muut),
Työkykypistemäärät palvelujakson alussa ja lopussa (Toimia-tietokanta),
vaikuttavuusmittari
Poissaolot sopimusmuodoittain / yksiköittäi sekä Yhteenveto
asiakaspalautteesta
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus vahvistaa kumppanuussopimuksen Mikkelin Toimintakeskus ry:n
kanssa vuosille 2020-2021. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan
kustannuspaikalta 1323/Muu työllistäminen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että Armi Salo-Oksa (Mikkelin Toimintakeskus ry:n hallituksen
puheenjohtaja) ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän
käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.
Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.
Tiedoksi
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Mikkelin Toimintakeskus ry/Harri Lankinen, talouspalvelut
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§ 529
Työllisyydenhoidon kehittämiskumppanuussopimus Mikkelin kaupungin ja Etelä-Savon
sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän välillä
MliDno-2019-2340
Valmistelija / lisätiedot:
Helena Skopa, Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Kehittämiskumppanuussopimus Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky
Mikkelin kaupungin ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän välillä
on ollut työllisyydenhoidon kumppanuussopimus vuoden 2019
loppuun. Kehittämiskumppanuussopimuksella lisätään pitkäaikaistyöttömille tarjolla
olevia työllistymismahdollisuuksia sekä turvataan samalla myös paikallisten
elinkeinojen toimintaedellytyksiä.Tällä hetkellä ja myös tulevaisuudessa sosiaali- ja
terveyspuolella työntekijöitä tarvitaan enemmän kuin niitä on tarjolla eli
työllisyysnäkymät ovat hyvät. Kehittämiskumppanuuden tavoite on tarjota
oppisopimus-, palkkatuki- tai velvoitetyöllistämispaikkoja Mikkelin kaupungin alueella
sosiaali- ja terveysalan tehtävissä.
Voimassa olevalla sopimukaudella kumppanuutta on hyödynnetty oppisopimusten
kautta kohdentuen erityisesti vanhustenhoitoon. Työllistyminen näiden osalta on ollut
100% eli jokainen on työllistynyt. Vuonna 2019 kaupungin osalta päättyneitä
oppisopmuksia on kolme ja uusia aloittaneita kaksi. Tavoitteena on aloittaa
kumppanuuden kautta vuosittain 2-3 oppisopimusta.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus vahvistaa työllisyydenhoidon
kehittämiskumppanuussopimuksen Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen
kuntayhtymän kanssa vuosille 2020-2021.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky
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Konserni- ja elinvoimajaosto, § 116,10.12.2019
Kaupunginhallitus, § 530, 16.12.2019
§ 530
Konserniyhtiöiden kuuleminen 2020
MliDno-2019-41
Konserni- ja elinvoimajaosto, 10.12.2019, § 116
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiia Tamlander
tiia.tamlander@mikkeli.fi
taloussuunnittelupäällikkö
Konserni- ja elinvoimajaosto kutsuu vuosittain Mikkelin kaupungin tytäryhtiöiden
johtoa kuultavaksi kokouksiinsa. Hallintosäännön 28 § mukaan konserni- ja
elinvoimajaoston tehtävänä on seurata ja arvioida yhtiöiden tavoitteiden toteutumista
ja taloudellisen aseman kehitystä ja tehdä niiden perusteella tarvittaessa esityksiä
kaupunginhallitukselle. Lisäksi jaoston tehtävänä on raportoida kaupunginhallitukselle
yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä
arvioida tulevaa kehitystä ja riskejä talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä
tavalla.
Kuluvalla valtuustokaudella konserniyhtiöiden kuulemiset on järjestetty konserni- ja
elinvoimajaoston normaalien kokousaikataulujen puitteissa kokousten yhteydessä.
Vuonna 2019 kaupunginhallituksen jäsenet päätettiin kutsua mukaan
konserniyhtiöiden vierailuihin.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Konserni- ja elinvoimajaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että tiedonkulun
parantamiseksi ja yhteistyön syventämiseksi konserniyhtiöiden kuulemiset
järjestettäisiin jatkossa jaoston ja kaupunginhallituksen yhteisinä, kokouksista
erillisinä tilaisuuksina. Kuulemisten järjestämisvastuu säilyisi konserni- ja
elinvoimajaostolla, ja kaupunginhallituksen jäsenillä (varajäsenillä, kun varsinainen
jäsen estynyt) olisi osallistumisoikeus näihin tilaisuuksiin.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 16.12.2019, § 530
Valmistelija / lisätiedot:
Tiia Tamlander
Konserni- ja elinvoimajaosto kutsuu vuosittain Mikkelin kaupungin tytäryhtiöiden
johtoa kuultavaksi kokouksiinsa. Hallintosäännön 28 § mukaan konserni- ja
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elinvoimajaoston tehtävänä on seurata ja arvioida yhtiöiden tavoitteiden toteutumista
ja taloudellisen aseman kehitystä ja tehdä niiden perusteella tarvittaessa esityksiä
kaupunginhallitukselle. Lisäksi jaoston tehtävänä on raportoida kaupunginhallitukselle
yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä
arvioida tulevaa kehitystä ja riskejä talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä
tavalla.
Kuluvalla valtuustokaudella konserniyhtiöiden kuulemiset on järjestetty konserni- ja
elinvoimajaoston normaalien kokousaikataulujen puitteissa kokousten yhteydessä.
Vuonna 2019 kaupunginhallituksen jäsenet päätettiin kutsua mukaan
konserniyhtiöiden vierailuihin.
Konserni- ja elinvoimajaosto on päättänyt 10.12.2019 § 116 esittää
kaupunginhallitukselle, että tiedonkulun parantamiseksi ja yhteistyön syventämiseksi
konserniyhtiöiden kuulemiset järjestettäisiin jatkossa jaoston ja kaupunginhallituksen
yhteisinä tilaisuuksina.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy konserniyhtiöiden kuulemisen järjestämisen v. 2020
alkaen kaupunginhallituksen ja konserni- ja elinvoimajaoston yhteisinä, kokouksista
erillisinä tilaisuuksina.
Kuulemisten järjestämisvastuu säilyy konserni- ja elinvoimajaostolla, ja
kaupunginhallituksen jäsenillä (varajäsenillä, kun varsinainen jäsen estynyt) on
osallistumisoikeus näihin tilaisuuksiin.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Jarno Strengell esitti, että jatketaan nykyisellä
mallilla. Nykyisessä mallissa on vähemmän kokouspäiviä, kuin esitetyssä uudessa
mallissa. Koska kukaan ei kannattanut Strengellin esitystä, se raukesi.
Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.
Tiedoksi
Johtoryhmä, konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtaja
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§ 531
Mikkelin kaupungin yrityspalkinto 2019
Ei vielä julkinen, Julkisuuslaki (621/1999) 6.1 § 9 kohta
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Kaupunginhallitus, § 364,30.09.2019
Kaupunginhallitus, § 532, 16.12.2019
§ 532
Kehittämisalusta EcoSairila, yhteistyömallin luominen sinisen biotalouden
osaamiskeskukselle
MliDno-2017-1726
Kaupunginhallitus, 30.09.2019, § 364
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Asiaa esittelevät Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen ja
Operon Group Oy:n toimitusjohtaja Mikko Laitinen.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
Merkitään, että Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen,
Operon Group Oy:n toimitusjohtaja Mikko Laitinen ja Mikkelin Vesiliikelaitoksen
johtaja Reijo Turkki selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus, 16.12.2019, § 532
Valmistelija / lisätiedot:
Reijo Turkki
Mikkelin kaupunki on strategiassaan sitoutunut panostamaan kehittämisalustoihin ja
asettanut niille myös kunnianhimoisia tavoitteita. EcoSairilan kärjeksi rakennetaan
vesiosaamisen keskusta Blue Economy Mikkeliä (BEM). Se yhdistää uuden
jätevedenpuhdistamon testaus- ja kokeiluympäristön ja siihen liittyvän tutkimus-,
kehitys- ja koulutustoiminnan. Tällä luodaan mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle.
BEM:n menestys tarkoittaa, että se houkuttelee yrityksiä ja luo ympärilleen
merkittävää liiketoimintaa. Kriittiseksi menestystekijäksi on valmistelutyön aikana
tunnistettu se, että kumppaniksi saadaan riittävän vahva veturiyritys, joka tähtää
kansainväliseen vesiliiketoimintaan ja samalla voi tuottaa palveluita muille Mikkelin
vesiosaamista hyödyntäville yrityksille. Veturiyrityksen sitouttamiseksi Mikkeli voi
puolestaan tarjota referenssikohteen, jota yritys voi esitellä potentiaalisille asiakkaille
sekä mahdollisuuden liiketoiminnan aloittamiseen paikallisesti. Tämä voidaan
toteuttaa public-private-partnership (ppp)-mallilla. Esitetään, että Mikkeli käynnistää
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valmistelun sellaisen ppp-mallin kilpailuttamiseksi, jossa haetaan veturiyritystä
tuottamaan kaupungille tehokkaita jätevedenpuhdistamon operointipalveluita sekä
edistämään puhdistamon testaus- ja kokeiluympäristöä hyödyntävän uuden
liiketoiminnan syntymistä. Valmisteluvaihe toteutetaan talven aikana ja päätös
kilpailutuksen toteuttamisesta keväällä 2020. Kilpailutuksen jälkeen toteutusmallin ja
kumppanien valinta tapahtuisi kesällä 2020.
Oheismateriaalina EcoSairila -Strategia 2019-2025.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että vesiliikelaitos voi käynnistää yhteistyömallin
kilpailutuksen valmistelun. Tarjouspyyntöasiakirjat tuodaan erikseen
kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että tämä pykälä käsiteltiin pykälän 503 jälkeen.
Merkitään, että Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen ja
Mikkelin vesilaitoksen johtaja Reijo Turkki selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.
Merkitään, että kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Seija Kuikka saapui kokoukseen
tämän pykälän käsittelyn aikana.
Tiedoksi
Vesiliikelaitos/Reijo Turkki
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Muutoksenhakukielto
§504, §505, §506, §507, §510, §513, §530, §531, §532
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.
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Oikaisuvaatimus
§508, §509, §511, §512, §514, §515, §516, §517, §518, §519, §520, §521, §522, §523,
§524, §525, §526, §527, §528, §529
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

