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Saapuvilla olleet jäsenet
Seija Kuikka, puheenjohtaja
Oskari Valtola, 1. varapuheenjohtaja
Satu Taavitsainen, 2. varapuheenjohtaja
Eero Aho
Markku Aholainen
Liisa Ahonen
Paavo Barck
Kerttu Hakala
Taina Harmoinen
Raimo Heinänen
Marita Hokkanen
Laura Hämälainen
Elina Hölttä
Jatta Juhola
Nina Jussi-Pekka
Marja Kauppi
Heli Kauppinen
Outi Kauria
Jyrki Koivikko
Tapani Korhonen
Soile Kuitunen
Raine Lehkonen
Veli Liikanen
Toni M. Maczulskij
Jussi Marttinen
Olli Miettinen
Heikki Nykänen
Juhani Oksman
Kirsi Olkkonen
Petri Pekonen
Paavo Puhakka
Liisa Pulliainen
Minna Pöntinen
Jukka Pöyry
Risto Rouhiainen
Pertti Ruotsalainen
Armi Salo-Oksa
Arto Seppälä
Keijo Siitari
Mikko Siitonen
Mali Soininen
Jarno Strengell
Petri Tikkanen
Jenni Tissari
Hannu Tullinen
Jaana Vartiainen
Juha Vuori
Jaakko Väänänen
Noora Ruuth, varavaltuutettu
Päivi Ylönen, varavaltuutettu
Satu Hasanen, varavaltuutettu
Muut saapuvilla olleet
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Ari Liikanen, hallintojohtaja, sihteeri
Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Heli Huopainen, henkilöstöjohtaja
Jouni Riihelä, tekninen johtaja, saapui 17:04
Jukka Savolainen, kaupunginlakimies
Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Heikki Siira, talousjohtaja, saapui 17:04
Satu-Mari Tolonen, viestintäpäällikkö
Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, saapui 17:20, poistui 17:35
Katariina Juhakoski, nuorisovaltuuston puheenjohtaja
Merja Peltonen, toimistosihteeri
Poissa

Markku Kakriainen
Harri Kivinen
Pekka Pöyry

Allekirjoitukset

Seija Kuikka
Puheenjohtaja

Ari Liikanen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Liisa Ahonen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Ari Liikanen, hallintojohtaja

Paavo Barck
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§ 43
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille ja julkaistu kaupungin
yleisessä tietoverkossa 23.8.2017.
Lisäksi kokouskutsu on julkaistu sanomalehdissä Länsi-Savo ja Mikkelin
Kaupunkilehti 24.8.2017.
Päätös
Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu on julkaistu Mikkelin kaupungin
verkkosivuilla 23.8.2017 sekä sanomalehdissä Länsi-Savo ja Mikkelin
kaupunkilehti 24.8.2017.
Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että valtuutetut Pekka Pöyry, Markku
Kakriainen ja Harri Kivinen olivat ilmoittaneet esteestä osallistua valtuuston
kokoukseen ja heidän varajäsenikseen oli kutsuttu Noora Ruuth, Päivi Ylönen ja
Satu Hasanen.
Todennettiin, että nimenhuudossa oli paikalla 48 varsinaista valtuutettua, 3
varavaltuutettua ja nuorisovaltuuston puheenjohtaja.
Koska kokouskutsu on julkaistu kuntalain edellyttämällä tavalla
kaupungin verkkosivuilla ja valtuuston edellyttämällä tavalla valituissa
ilmoituslehdissä sekä lähetetty vähintään neljä päivää aikaisemmin
valtuutetuille, puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 44
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan valtuutetut Liisa Ahonen ja Paavo Barck.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kaupunginhallitus, § 48, 21.08.2017
Kaupunginvaltuusto, § 45, 28.08.2017
§ 45
Valtuustoryhmien kokoonpanot 2017-2021
MliDno-2017-1402
Kaupunginhallitus, 21.08.2017, § 48
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Hallintosäännön 2 ja 3 §:issä ryhmän muodostamisesta, ryhmään liittymisestä
sekä siitä eroamisesta tai erottamisesta todetaan seuraavaa:
"95 §
Valtuustoryhmän muodostaminen ja valtuustoryhmän nimi
Valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä valtuustotyöskentelyä varten.
Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava
valtuuston puheenjohtajalle kirjallinen ilmoitus. Kaikkien ryhmään liittyvien
valtuutettujen on allekirjoitettava ilmoitus.
Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän on tehnyt 2
momentissa tarkoitetun ilmoituksen.
Valtuusto hyväksyy valtuustoryhmien nimet. Nimi ei saa olla sopimaton.
Puolueen valtuustoryhmästä eronneiden valtuutettujen muodostaman uuden
valtuustoryhmän nimestä ei saa aiheutua sekaantumisvaaraa puolueen
valtuustoryhmän nimeen.
96 §
Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä eroaminen tai erottaminen
Liittymisestä valtuustoryhmään ja siitä eroamisesta valtuutetun on ilmoitettava
kirjallisesti valtuustolle. Liittymisilmoitukseen on liitettävä asianomaisen
ryhmän kirjallinen hyväksyminen.
Jos valtuutettu on erotettu valtuustoryhmästä, valtuustoryhmän on
ilmoitettava tästä kirjallisesti valtuustolle."
Kaupunginkansliassa koottu yhteenveto valtuustoryhmien ilmoituksista
ryhmistä ja niiden toimihenkilöistä on seuraava:
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Taavitsainen Satu, puheenjohtaja
Kuitunen Soile, 1. varapuheenjohtaja
Tikkanen Petri, 2. varapuheenjohtaja
Lehkonen Raine, sihteeri
Aholainen Markku
Barck Paavo
Hokkanen Marita
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Juhola Jatta
Korhonen Tapani
Seppälä Arto
Strengell Jarno
Tissari Jenni
Tullinen Hannu
Vartiainen Jaana
Hämäläinen Reijo, varavaltuutettu
Leskinen Ulla, varavaltuutettu
Nieminen Kalle, varavaltuutettu
Vainio Hanne, varavaltuutettu
Nyyssönen Nina, varavaltuutettu
Keskustan valtuustoryhmä
Nykänen Heikki, puheenjohtaja
Olkkonen Kirsi, 1. varapuheenjohtaja
Pekonen Petri, 2. varapuheenjohtaja
Hämäläinen Laura, siheeri
Harmoinen Taina
Kakriainen Markku
Kauppi Marja
Kauria Outi
Kivinen Harri
Kuikka Seija
Pulliainen Liisa
Pöyry Pekka
Rouhiainen Risto
Siitari Keijo
Väänänen Jaakko
Ruuth Noora, varavaltuutettu
Strandman Jaana, varavaltuutettu
Ylönen Päivi, varavaltuutettu
SIhvonen Jari, varavaltuutettu
Hasanen Satu, varavaltuutettu
Kuuva Niina, varavaltuutettu
Lipsanen Heino, varavaltuutettu
Kokoomuksen valtuustoryhmä
Salo-Oksa Armi, puheenjohtaja
Miettinen Olli, 1. varapuheenjohtaja
Valtola Oskari, 2. varapuheenjohtaja
Hölttä Elina, sihteeri
Aho Eero
Koivikko Jyrki
Maczulskij Toni
Oksman Juhani
Puhakka Paavo
Soininen Mali
Vuori Juha
Yli-Karro Ulla, varavaltuutettu
Toivonen Hannu, varavaltuutettu
Vauhkonen Saara, varavaltuutettu
Rossi Jukka, varavaltuutettu
Marjalaakso Olli, varavaltuutettu
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Sihvonen Juhani, varavaltuutettu
Vihreiden valtuustoryhmä
Liikanen Veli, puheenjohtaja
Siitonen Mikko, varapuheenjohtaja
Jussi-Pekka Nina, sihteeri
Kauppinen Heli, tiedottaja
Hakala Kerttu
Pöntinen Minna
Lahikainen Juuso, varavaltuutettu
Heikkilä Pekka, varavaltuutettu
Saikkonen Jukka, varavaltuutettu
Lautamäki Jarmo, varavaltuutettu
Kristillisdemokraattien (KD) valtuustoryhmä
Ahonen Liisa, puheenjohtaja
Pöyry Jukka, varapuheenjohtaja
Ruotsalainen Pertti
Soivanen Satu, varavaltuutettu
Kolmisoppi Jenni, varavaltuutettu
Haukijärvi Erja, varavaltuutettu
Mikkelin seudun perussuomalaisten valtuustoryhmä
Heinänen Raimo, puheenjohtaja
Marttinen Jussi, varapuheenjohtaja
Himanen Vesa, varavaltuutettu
Liikanen Jere, varavaltuutettu
Korhola Anne, varavaltuutettu
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
merkitsee tietoonsa saatetuksi hallintosäännön 95 §:n mukaiset ilmoitukset
valtuustoryhmien muodostamisesta.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 28.08.2017, § 45
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tietoonsa
saatetuksi hallintosäännön 95 §:n mukaiset ilmoitukset valtuustoryhmien
muodostamisesta.
Päätös
Valtuutettu Kirsi Olkkonen ilmoitti, että Keskustan valtuustoryhmän
puheenjohtajana toimii Pekka Pöyry sekä varapuheenjohtajina Kirsi Olkkonen
ja Petri Pekonen.
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Ilmoitukset merkittiin tiedoksi.
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Kaupunginhallitus, § 49, 21.08.2017
Kaupunginvaltuusto, § 46, 28.08.2017
§ 46
Kaupungin ilmoituslehdet 2017 - 2021
MliDno-2017-1259
Kaupunginhallitus, 21.08.2017, § 49
Valmistelijat / lisätiedot:
Satu-Mari Tolonen, Ari Liikanen
Liitteet

1 Liite kh Ilmoitukset tarjouspyyntö 129158
Valtuustokaudella 2013 – 2017 Mikkelin kaupungin kunnalliset ilmoitukset
on julkaistu kaupungin ilmoitustaululla sekä sanomalehdissä Mikkelin
Kaupunkilehti ja Länsi-Savo.
Uudistuneessa kuntalaissa on muutettu määräyksiä myös kunnallisten
ilmoitusten julkaisemisesta. Kuntalain uudet määräykset on otettu huomioon
Mikkelin kaupungin uudessa hallintosäännössä.
Kuntalain 108 §:ssä säädetään seuraavaa: ”Kunnan ilmoitukset saatetaan
tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa
koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muualla
kunnan päättämällä tavalla. Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa
14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät
henkilötiedot on poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua.”
Kunnan ilmoitukset ovat yleensä kuulutuksia kokouksista, pöytäkirjojen
nähtävänä pitämisestä ja vaaleista sekä kaavoitusta koskevia tiedoksiantoja.
Kunnallisissa ilmoituksissa noudatetaan lisäksi erityislainsäädännön
määräyksiä niissä säädettyjen asioiden tiedoksi antamisesta.
Mikkelin kaupungin hallintosäännön 6 §:n mukaan kaupunginhallitus
johtaa kaupungin viestintää ja tiedottamista kaupungin toiminnasta.
Kaupunginhallitus muun muassa päättää siitä, mitä kanavia ja julkaisuja
kaupunki käyttää ilmoituksissaan.
Mikkelin kaupungin hallintosäännön 99 §:ssä määrätään valtuuston
kokouskutsusta seuraavaa:
”Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen valtuuston
kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolooikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kaupungin
verkkosivuilla.”
Kuntalaisten tasapuolisen tiedonsaannin varmistamiseksi on
tarkoituksenmukaista julkaista kunnallisia ilmoituksia julkisen tietoverkon
lisäksi myös alueella ilmestyvässä lehdessä.
Mikkelin kaupungin hankintapalvelut on kilpailuttanut Mikkelissä ilmestyvät
lehdet. Tarjouspyyntö julkaistiin kaupungin pienhankintaportaalissa 8.8.2017,
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ja aikaa tarjousten tekemiseen oli 15.8.2017 asti. Tarjoukset pyydettiin
palstamillimetrihintana (alv 0 %) värillisenä ilmoituksena tekstissä. Muut
tarjouspyynnön kriteerit olivat seuraavat:
- Lehti ilmestyy vähintään kerran viikossa
- Painosmäärä on vähintään 28 000 kpl
- Jakelualue Mikkelissä on 80 %
- Lehti on Sanomalehtien liiton jäsen
Tarjouspyyntö on liitteenä.
Määräaikaan mennessä tarjouksia tuli kaksi, Kaakon Viestinnältä ja Mikkelin
Kaupunkilehdeltä. Kumpikin tarjous täytti yleiset kriteerit.
Tarjoukset jaetaan oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että kaupungin viralliset lehti-ilmoitukset
julkaistaan valtuustokautena vuosina 2017- 2021 edullisimman tarjouksen
tehneessä Mikkelin Kaupunkilehdessä. Tarjouksen hyväksymisestä
tehty päätös ei vielä muodosta sopimusta, vaan sopimus syntyy vasta
sopimusasiakirjan allekirjoituksilla.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää hallintosäännön 6 §:n nojalla antaa seuraavat
ohjeet kaupungin ilmoitusten julkaisemisesta:
•

•
•

•

Kaupungin ilmoitukset julkaistaan kuntalain 108 §:ssä säädetyllä
tavalla yleisessä tietoverkossa kaupungin verkkosivuilla
(www.mikkeli.fi > Kuulutukset) ja erityislainsäädännön niin
edellyttäessä kaupungin virallisella ilmoitustaululla, joka sijaitsee
kaupungin virastotalolla (Maaherrankatu 9 – 11).
Ilmoitukset julkaistaan yhteisilmoituksena tarvittaessa myös
Mikkelin Kaupunkilehdessä.
Lisäksi ilmoituksia julkaistaan tarvittaessa sanomalehti LänsiSavossa sekä entisten kuntataajamien alueella ilmestyvissä
paikallislehdissä Anttolan Sanomat, Haukivuoren Seutu,
Ristiinalainen ja Länsi-Saimaan Sanomat.
Avoimista viroista ja toimista ilmoitetaan ainakin sähköisissä
rekrytointipalveluissa www.kuntarekry.fi ja www.mol.fi. Lisäksi
rekrytoiva yksikkö voi käyttää harkintansa mukaan valitsemiaan
sanoma- tai ammattilehtiä.

Lisäksi kaupunginhallitus oikeuttaa palvelualueet julkaisemaan toimivaltansa
rajoissa muita tapauskohtaisesti tarpeellisiksi katsomiaan ilmoituksia.
Edelleen kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
hallintosäännön 99 §:n mukaisesti valtuuston kokouksista on tiedotettava
viimeistään neljä päivää ennen kokousta kaupungin verkkosivuilla ja Mikkelin
Kaupunkilehdessä.
Ohjeet ovat voimassa 1.6.2017 alkaneen valtuustokauden loppuun asti.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kaupunginvaltuusto, 28.08.2017, § 46
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että hallintosäännön 99 §:n
mukaisesti valtuuston kokouksista on tiedotettava viimeistään neljä päivää
ennen kokousta kaupungin verkkosivuilla ja Mikkelin Kaupunkilehdessä.
Ohjeet ovat voimassa 1.6.2017 alkaneen valtuustokauden loppuun asti.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Listatiimi
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Kaupunginhallitus, § 219, 05.06.2017
Kaupunginvaltuusto, § 22, 12.06.2017
Kaupunginvaltuusto, § 47, 28.08.2017
§ 47
Mikkelin seudun ympäristölautakunnan jäsenten valinta 2017-2021
MliDno-2017-1232
Kaupunginhallitus, 05.06.2017, § 219
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Kuntaliiton yleiskirjeen 11/2017 mukaan
"Yhteinen toimielin on yksi kuntalain tarjoamista mahdollisuuksista kuntien
yhteistoiminnan organisoimiseksi. Yhteinen toimielin kuuluu tehtävää hoitavan
kunnan, vastuukunnan, organisaatioon. Kunnat voivat sopia, että muut
kunnat valitsevat osan yhteisen toimielimen jäsenistä. Yhteinen toimielin on
useimmiten lautakunta, mutta voi olla myös esimerkiksi johtokunta.
Jäseninä yhteisessä toimielimessä voivat olla asianomaisten kuntien
vastaavaan toimielimeen (esimerkiksi lautakuntaan tai johtokuntaan)
vaalikelpoiset henkilöt."
Kaupungin hallintosäännön 11 §:ssä todetaan
"Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan
yhteisessä Mikkelin seudun ympäristölautakunnassa on 9 jäsentä. Vastuukunta
Mikkeli valitsee lautakuntaan 5 jäsentä ja muut sopimuskunnat valitsevat kukin
yhden jäsenen. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Lautakunta nimeää lautakunnan puheenjohtajiston."
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto nimeää Mikkelin seudun
ympäristölautakuntaan toimikaudeksi 2017-2021 viisi (5) varsinaista jäsentä ja
heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 12.06.2017, § 22
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
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Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto nimeää Mikkelin seudun
ympäristölautakuntaan toimikaudeksi 2017-2021 viisi (5) varsinaista jäsentä ja
heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Markku Aholainen esitti asian
jättämistä pöydälle. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Markku Aholaisen
esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 28.08.2017, § 47
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto nimeää Mikkelin seudun
ympäristölautakuntaan toimikaudeksi 2017-2021 viisi (5) varsinaista jäsentä ja
heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Päätös
Kaupunginvaltuusto nimesi Mikkelin seudun ympäristölautakuntaan
yksimielisesti
Varsinaiset jäsenet:
1.
2.
3.
4.
5.

Miika Orava, koneenhoitaja, pääluottamusmies
Maarit Orava, sairaanhoitaja
Jarmo Lautamäki, ympäristöinsinööri
Harri Haavikko, yrittäjä
Petri Pekonen, maanviljelijä

Henkilökohtaiset varajäsenet:
1.
2.
3.
4.
5.

Susanna Rusakko, myyjä
Johanna Hokkanen, metsäkoneenkuljettaja
Nalle Velling, lippukuntakoordinaattori
Jani Sensio, toimitusjohtaja
Jaakko Väänänen, maaseutuyrittäjä, eläkeläinen

Tiedoksi
Valitut henkilöt, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Mikkelin seudun
ympäristölautakunta, Kunnan Taitoa Oy/palkanlaskenta
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Kaupunginhallitus, § 220, 05.06.2017
Kaupunginvaltuusto, § 23, 12.06.2017
Kaupunginvaltuusto, § 48, 28.08.2017
§ 48
Etelä-Savon pelastuslautakunnan jäsenten valinta 2017-2021
MliDno-2017-1233
Kaupunginhallitus, 05.06.2017, § 220
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Kuntaliiton yleiskirjeessä 11/2017 todetaan
"Yhteinen toimielin on yksi kuntalain tarjoamista mahdollisuuksista kuntien
yhteistoiminnan organisoimiseksi. Yhteinen toimielin kuuluu tehtävää hoitavan
kunnan, vastuukunnan, organisaatioon. Kunnat voivat sopia, että muut
kunnat valitsevat osan yhteisen toimielimen jäsenistä. Yhteinen toimielin on
useimmiten lautakunta, mutta voi olla myös esimerkiksi johtokunta.
Jäseninä yhteisessä toimielimessä voivat olla asianomaisten kuntien
vastaavaan toimielimeen (esimerkiksi lautakuntaan tai johtokuntaan)
vaalikelpoiset henkilöt."
Kaupungin hallintosäännön 12 §:ssä todetaan
"Etelä-Savon pelastuslautakunnassa on 11 jäsentä. Mikkelin toiminta-alueelta
valitaan 5 jäsentä, Savonlinnan toiminta-alueelta 4 jäsentä ja Pieksämäen
toiminta-alueelta 2 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Mikkelin toiminta-alueeseen kuuluvat: Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli,
Mäntyharju ja Pertunmaa
Savonlinnan toiminta-alueeseen kuuluvat: Enonkoski, Heinävesi, Rantasalmi,
Savonlinna, Sulkava ja Puumala.
Pieksämäen toiminta-alueeseen kuuluvat: Joroinen ja Pieksämäki
Kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan."
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto nimeää Etelä-Savon
pelastuslautakuntaan toimikaudeksi 2017-2021 yksitoista (11) varsinaista
jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
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Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 12.06.2017, § 23
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto nimeää Etelä-Savon
pelastuslautakuntaan toimikaudeksi 2017-2021 yksitoista (11) varsinaista
jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti jättää asian pöydälle.

Kaupunginvaltuusto, 28.08.2017, § 48
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto nimeää Etelä-Savon
pelastuslautakuntaan toimikaudeksi 2017-2021 yksitoista (11) varsinaista
jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
Päätös
Kaupunginvaltuusto nimesi Etelä-Savon pelastuslautakuntaan yksimielisesti
Varsinaiset jäsenet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kaija Rautiainen, palveluneuvoja, eläkkeellä (Mikkeli), VPJ
Anni Panula-Ontto Suuronen, ympäristösuojelun asiantuntija, FT
(Mikkeli)
Jarkko Lunkka, yrittäjä (Mikkeli/Pertunmaa)
Pirkko Luntta, yrittäjä (Mikkeli/Hirvensalmi)
Päivi Matilainen, mielenterveyshoitaja (Mikkeli/Mäntyharju)
Tuomas Loikkanen, ylipalomies, eläkeläinen (Savonlinna), PJ
Veikko Puustinen, erityispeltiseppä (Savonlinna/Punkaharju)
Auvo Kokkonen, teroittaja (Savonlinna/Rantasalmi)
Anna-Maija Häkkinen, rakennusarkkitehti (Sulkava)
Leena Suhonen, yrittäjä (Pieksämäki)
Jaakko Heinonen, insinööri AMK (Pieksämäki)

Henkilökohtaiset varajäsenet
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jonna Kuutsuo, opiskelija (Mikkeli)
Jari Jalkanen, rehtori, KM (Mikkeli)
Minna Hytönen, työvalmentaja (Mikkeli/Mäntyharju)
Riitta Pellava, FK (Mikkeli/Puumala)
Jose Friman, metallimaalari (Mikkeli)
Sanna Reponen, maatilayrittäjä/myyjä (Savonlinna/Sulkava)
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7.
8.
9.
10.
11.

Seppo Kosonen, toimitusjohtaja (Savonlinna/Savonranta)
Teemu Kurikka, tuotevalmistaja (Savonlinna/Heinävesi)
Olli Uosukainen, rovasti (Savonlinna/Rantasalmi)
Riitta Ikonen, myynninedistäjä (Pieksämäki/Joroinen)
Mika Venäläinen, messutuottaja (Pieksämäki)

Lisäksi kaupunginvaltuusto nimesi puheenjohtajaksi Tuomas Loikkasen ja
varapuheenjohtajaksi Kaija Rautiaisen.
Tiedoksi
Valitut henkilöt, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Etelä-Savon
pelastuslautakunta, Kunnan Taitoa Oy/palkanlaskenta
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Kaupunginhallitus, § 221, 05.06.2017
Kaupunginvaltuusto, § 24, 12.06.2017
Kaupunginvaltuusto, § 49, 28.08.2017
§ 49
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän valtuuston jäsenten valinta
2017-2021
MliDno-2017-1300
Kaupunginhallitus, 05.06.2017, § 221
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän perussopimuksen 7
§:ssä todetaan
"Kokoonpano ja toimikausi
Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää kuntayhtymän valtuusto, johon
jäsenkuntien valtuustot valitsevat edustajansa toimikautensa ajaksi.
Valtuustoon valitaan edustajia seuraavasti:
Kunnan asukasluku

Jäseniä

2 000 tai vähemmän

2

2 001 - 6 000

3

6 001 - 10 000

4

10 001 - 25 000

5

25 001 tai enemmän

8

Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.
Valtuuston kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien
valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa
ääniosuutta kuntalain § 58 mukaisesti.
Kuntien yhdistyessä kesken valtuuston toimikauden niiden asukasluvut
lasketaan yhteen ja yhdistyneen kunnan valtuusto valitsee valtuustoon
entisten tilalle uudet jäsenet toimikautensa ajaksi.
Asukaslukuna käytetään tilastokeskuksen vahvistamaa edellisen
kalenterivuoden viimeisen päivän asukaslukua."
Edellä esitetyn mukaisesti Mikkelin kaupunki voi nimetä kahdeksan (8) jäsentä
ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
nimeää kahdeksa (8) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Etelä-
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Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän valtuustoon toimikaudelle
2017-2021.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 12.06.2017, § 24
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
nimeää kahdeksa (8) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet EteläSavon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän valtuustoon toimikaudelle
2017-2021.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti jättää asian pöydälle.

Kaupunginvaltuusto, 28.08.2017, § 49
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
nimeää kahdeksan (8) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet EteläSavon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän valtuustoon toimikaudelle
2017-2021.
Päätös
Kaupunginvaltuusto nimesi Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden
kuntayhtymän valtuustoon yksimielisesti
Varsinaiset jäsenet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sirkka Härkönen, lähihoitaja, eläkeläinen
Tapani Korhonen, kiinteistönhoitaja, eläkeläinen
Niina Koponen, henkilöstöasiantuntija, tradenomi yamk
Risto Rouhiainen, kauppatieteiden maisteri
Eero Aho, palomestari, insinööri
Eija Peura, opettaja, TM
Tiia Rautio, SOTE-palveluasiantuntija
Raimo Heinänen, yrittäjä

Henkilökohtaiset varajäsenet:
1.
2.
3.

Ulla Leskinen, myyjä
Hannu Tullinen, parkettimallienvalmistaja
Niina Kuuva, tohtorikoulutettava, projektipäällikkö
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4.
5.
6.
7.
8.

Heino Lipsanen, aluejohtaja, liikuntaneuvos
Juha Vuori, eläkeläinen, vanhempi konstaapeli
Elina Hölttä, YTM, KTM, yrittäjä
Riitta Lappi
Anne Korhola, myyjä

Tiedoksi
Valitut henkilöt, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Etelä-Savon sosiaali- ja
terveyspalveluiden kuntayhtymä, Kunnan Taitoa Oy/palkanlaskenta
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Kaupunginhallitus, § 15, 19.06.2017
Kaupunginvaltuusto, § 50, 28.08.2017
§ 50
Poliisin neuvottelukunnan jäsenen valinta 2017 alkavalle neuvottelukunnan
toimikaudelle
MliDno-2017-1353
Kaupunginhallitus, 19.06.2017, § 15
Valmistelijat / lisätiedot:
Aleksi Paananen
aleksi.paananen@mikkeli.fi
konsernitarkastaja
Poliisin hallinnosta annetun asetuksen (158/15.3.1996, muutos26.6.2009/516)
mukaan kunnanvaltuusto valitsee poliisin neuvottelukunnan jäsenet ja
henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudekseen.
Poliisihallitus on, poliisin hallinnosta annetun asetuksen (158/1996) 13 §:n
perusteella, vahvistanut 5.6.2017 päivätyllä kirjeellä (POL-2017-9137) ItäSuomen poliisilaitoksen neuvottelukunnan jäsenmäärän 2017 alkavalle
neuvottelukunnan toimikaudelle. Neuvottelukunnan jäsenmäärä on 45
henkilöä ja heillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Mikkelin kaupunkia
pyydetään valitsemaan yksi (1) poliisin neuvottelukunnan jäsen ja hänen
henkilökohtainen varajäsen
Asetuksen mukaan poliisin neuvottelukunnan tehtävänä on:
•
•
•
•

seurata poliisin toimintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä, sekä
poliisin toimintaa,
tehdä aloitteita poliisin toiminnan kehittämiseksi
antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista, sekä
käsitellä ne muut asiat, jotka käsiteltäviksi toimitetaan.

Poliisihallitus vahvistaa poliisin neuvottelukunnan jäsenten määrän. Kunnan
valitsemien jäsenten lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu myös poliisilaitoksen
päällikkö. Puheenjohtajiston valitsee neuvottelukunta keskuudestaan.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se nimeää
toimikaudeksi 2017-2021 poliisin neuvottelukuntaan yhden jäsenen ja hänelle
henkilökohtaisen varajäsenen.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 28.08.2017, § 50
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Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto nimeää toimikaudeksi
2017-2021 poliisin neuvottelukuntaan yhden jäsenen ja hänelle
henkilökohtaisen varajäsenen.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Armi Salo-Oksa esitti
varsinaiseksi jäseneksi Veysi Zengiliä ja varajäseneksi Jenni Tissaria. Lisäksi
keskustelun aikana valtuutettu Kirsi Olkkonen esitti varsinaiseksi jäseneksi
Jaakko Väänästä.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että on tehty
kaksi esitystä varsinaisesta jäsenestä ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä.
Valtuutettu Markku Aholainen pyysi, että äänestys toteutetaan suljetulla
lippuäänestyksellä. Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen toteuttaa
kaupunginvaltuuston vaalilautakunta. Tämän jälkeen valtuutettu Jaakko
Väänänen ilmoitti ettei ole käytettävissä tehtävään. Puheenjohtaja tiedusteli
voidaanko tämän ilmoituksen jälkeen yrittäjä Veysi Zengil valita yksimielisesti
varsinaiseksi jäseneksi. Hyväksyttiin.
Lisäksi varajäseneksi valittiin sairaanhoitaja, seksuaalineuvoja Jenni Tissari.
Tiedoksi
Valitut henkilöt, Itä-Suomen poliisilaitos, luottamushenkilörekisterinhoitaja
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Kaupunginhallitus, § 223, 05.06.2017
Kaupunginvaltuusto, § 26, 12.06.2017
Kaupunginhallitus, § 45, 21.08.2017
Kaupunginvaltuusto, § 51, 28.08.2017
§ 51
Etelä-Savon käräjäoikeuden lautamiesten toimikauden alkamisajankohta
MliDno-2017-1262
Kaupunginhallitus, 05.06.2017, § 223
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite kh Oikeusministeriön päätös lautamiesten lukumäärästä
Kuntaliiton yleiskirjeessä nro 34/80/2008/15.10.2008 käräjäoikeuden
lautamiesten valinnasta todetaan seuraavaa:
”Käräjäoikeuslain (581/1993) 7 §:n mukaan valtuusto valitsee lautamiehet
toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Kunnasta valittavien lautamiesten tulee
mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-,
sukupuoli- ja kielijakaumaa.
Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa
kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka
toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan
lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai
joka on täyttänyt 63 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka
yleisessä tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa taikka joka virassaan
suorittaa ulosottotehtäviä, rikoksen esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa,
eikä myöskään virallinen syyttäjä, asianajaja tai muu ammatikseen asianajoa
harjoittava henkilö (käräjäoikeuslain 6 §)."
Käräjäoikeuslain 6 §:n 1 ja momentissa ja 7 §:ssä käräjäoikeuden lautamiehistä
todetaan seuraavaa:
"6 § Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa
kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka
toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan
lautamiehenä.
Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on
täyttänyt 63 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä
tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa
ulosottotehtäviä, rikoksen esitutkintaa taikka tulli-tai poliisivalvontaa, eikä
myöskään virallinen syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa
harjoittava henkilö.
7 § Kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet kunnanvaltuuston toimikautta
vastaavaksi ajaksi.
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Jos pääkäsittely on kesken 1 momentissa säädetyn toimikauden loppuessa,
lautamiehen tehtävä jatkuu kunnes asia on käräjäoikeudessa ratkaistu.
Kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti
edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakautumaa.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään siitä, kuinka useassa istunnossa
lautamies voi olla kalenterivuoden aikana."
Käräjäoikeusasetuksen 13 §:n mukaan käräjäoikeuden lautamiesten
lukumäärän vahvistaa oikeusministeriö.
Oikeusministeriön päätöksen 28.4.2017 nro 14/31/2016 mukaan lautamiesten
lukumäärä Mikkelin kaupungissa v. 2017-2021 on kuusitoista (16).
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
valitsee toimikaudekseen 16 henkilöä Etelä-Savon käräjäoikeuden
lautamiehiksi.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 12.06.2017, § 26
Liitteet

1 Liite kv Oikeusministeriön päätös lautamiesten lukumäärästä
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
valitsee toimikaudekseen 16 henkilöä Etelä-Savon käräjäoikeuden
lautamiehiksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto valitsi Etelä-Savon käräjäoikeuteen lautamiehiksi
yksimielisesti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Friman Jose, metallimaalari
Kuutsuo Jonna, opiskelija
Kääriäinen Martti, yrittäjä
Varjus Tapani, yrittäjä
Hokkanen Outi, työsuojeluvaltuutettu
Tomminen Joni, linja-autonkuljettaja
Härkönen Jyrki, maanviljelijä
Jalkanen Jari, kasvatustieteen maisteri, rehtori
Autio Paula, yhteiskuntatieteiden maisteri, toimittaja
Strandman Jaana, erityisopettaja, kasvatustieteen maisteri
Kaukonen-Ripatti Susanna, herastuomari
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12.
13.
14.
15.
16.

Gråsten-Tarkiainen Tarja, herastuomari, Venäjä-ekspertti
Kultanen Kirsi, sairaanhoitaja, AMK
Kuitunen Kari, sisustusmyyjä
Kinnunen Martta, opiskelija
Jämsen Raimo, merkonomi

Kaupunginhallitus, 21.08.2017, § 45
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Käräjäoikeuden laamannin kirje kunnille valintaan liittyen 10.5.2017:
"Lautamiesten toimikausi 2017 - 2020, toimikauden alkamisajaniohta
Etelä-Savon käräjäoikeus on toimittanut tuomiopiirinsä kunnille kirjeen
10.5.2017 liittyen käräjäoikeuden lautamiesten valintaan.
Kirjeen liitteenä kunnille on toimitettu oikeusministeriön päätös 28.4.2017.
Päätös on sisältänyt muun muassa ohjeita lautamiesten valintaan liittyen.
Oikeusministeriön päätöksen sivulla 4 kappaleessa 7 todetaan seuraavasti:
Lain käräjäoikeuden lautamiehistä 1 §:n 2 momentin mukaan lautamiehen
vaaliin sovelletaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain 79 §:n mukaan
luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu ja
senkin jälkeen siihen saakka, kunnes toimeen on valittu toinen. Tämän
vuoksi ministeriö kiinnittää huomiota siihen, että käräjäoikeuksien ja
kunnanhallitusten tulisi pyrkiä sopimaan ajankohta, josta lukien uudet
lautamiehet aloittavat toimintansa ja nykyisten toimikausi päättyy. Tämä
on ministeriön kirjeessä olleen suosituksen mukaan tärkeää muun muassa
käräjäoikeuksien istuntokokoonpanojen määräämiseksi. Lisäksi päätöksessä
vielä todetaan, että mikäli käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluu useampia
kuntia tulisi kaikkien tuomiopiirin kuuluvien kuntien pyrkiä valitsemaan
lautamiehensä likimain samanaikaisesti.
Ministeriön kirjeessä olleen ohjeen mukaisesti olen kunnille toimittamassani
kirjeessä esittänyt, että uusien lautamiesten toimikausi määrättäisiin alkamaan
kaikissa Etelä-Savon käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvissa kunnissa 1.9.
lukien.
Kunnan viranomaiset ovat kesän aikana toimittaneet käräjäoikeudelle tiedoksi
kunnanvaltuustojensa päätökset lautamiesten valinnoista. Valitettavasti
olen huomannut, että kunnan viranomaiset eivät ole noudattaneet
oikeusministeriön päätöksessä ja kunnille toimittamassamme kirjeessä
mainittua suositusta.
Nyt olemme tilanteessa, että eri kuntien lautamiehet ovat aloittaneet
toimikautensa eri aikoina. Edellä mainittu aiheuttaa huomattavaa sekaannusta
ja lisätyötä käräjäoikeudessa.
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Pyydänkin, että kunnissa valtuuston päätöstä muutettaisiin lautamiesten
toimikauden aloittamisajankohdan osalta siten, että uusien lautamiesten
toimikausi määrättäisiin alkamaan 1.9.2017 lukien kuten olen kunnille
10.5.2017 toimittamassani kirjeessä esittänyt.
Pyydän myös, että muutokset tehtäisiin mahdollisimman pikaisesti.
Jos teillä on asiasta kysyttävää tai pyynnöstäni aiheutuu ongelmia pyydän teitä
pikaisesti ottamaan yhteyttä allekirjoittaneeseen.
Laamanni Marja Virtanen"
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto määrää lautamiesten
toimikauden alkamaan 1.9.2017 lukien.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 28.08.2017, § 51
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto määrää lautamiesten
toimikauden alkamaan 1.9.2017 lukien.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Etelä-Savon käräjäoikeus, luottamushenkilörekisterinhoitaja
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Tekninen lautakunta, § 30, 28.02.2017
Kaupunginhallitus, § 85, 13.03.2017
Kaupunginhallitus, § 30, 14.08.2017
Kaupunginvaltuusto, § 52, 28.08.2017
§ 52
Mikkelin kaupungin 81. kaupunginosan (Metsä-Sairila) osaa koskeva osayleiskaavan
muutos / Ecosairilan osayleiskaava
MliDno-2016-610
Tekninen lautakunta, 28.02.2017, § 30
Valmistelijat / lisätiedot:
Ilkka Tarkkanen
ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi
kaavoituspäällikkö
Liitteet

1 Liite Ecosairilan osayleiskaavaehdotus 28.2.2017
Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 28. päivänä helmikuuta
2017 päivätyn osayleiskaavojen muutosehdotuksen teknisen lautakunnan
käsiteltäväksi.
Osayleiskaavojen muutos koskee Mikkelin kaupungin Häyrylän kylän (415) tiloja
6:10, 2:7, 2:9, 2:10, 4:26, 4:32 sekä yleistä vesialuetta (876:2) sekä Sairilan kylän
(419) tiloja 1:2, 1:133, 1:134, 1:142, 1:143, 1:344 sekä maantien ja vesialuetta
(876:2). Kaava-alueen pinta-ala on n. 563 ha.
Osayleiskaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa kaavalla teollisuus-,
energiatuotanto-, bioenergiatuotanto-, kierrätys-, työpaikka-, ympäristöja virkistystoimintaan sopivia alueita, mahdollistaa maa-ainesten
ottaminen ja edistää kaupungin elinkeinorakennetta. Kaavalla päivitetään
kaupunginosanimistöä ja muita vastaavia kaavalla osoitettavia rajoja, nimistöä
ja arvoja vastaamaan nykyisiä tavoitteita ja päätöksiä.
Kaupungin osittain omistama Miksei Oy ja Safesaimaa-klusteri ovat
kehittämässä EcoSairilan hanketta, ja siinä on luotu kokonaisvisio
Metsä-Sairilan alueelle Mikkelissä. Kehittämisohjelman tarkoituksena
on luoda Mikkelin Metsä-Sairilan alueelle kansallisesti ainutlaatuinen
ympäristöliiketoiminnan keskus ja kehitysympäristö. Metsä-Sairilan
jätekeskuksen yhteyteen rakennetaan uusi jätevedenpuhdistamo, ja alueelle
on suunnitteilla biokaasulaitos.
EcoSairilan kehittäminen on keskeinen osa Mikkelin kaupungin
kehitysstrategiaa. Alueelle pyritään löytämään vahva veturiyritys
sekä muita edelläkävijöitä, jotka hyötyisivät synergiaeduista. Samalla
EcoSairilaan kehitetään ympäristöalan tutkimusta, koulutusta ja yritysten
innovaatiotoimintaa tukeva TKI-konsepti. Yritykset tuottaisivat toisilleen
lisäarvoa hyödyntämällä tehokkaasti raaka-aineita, teknologiaa, palveluja
ja energiaa. Toisen jäte tai tuotannon sivuvirta voi tarjota toiselle yritykselle
raaka-ainetta ja muuttua kustannuserästä arvokkaaksi tuotannontekijäksi.
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Kaava-alueella sijaitsee Mikkelin seudun kuntien yhteinen jätehuoltoyhtiö –
Metsäsairila Oy, Etelä-Savon Energia Oy:n (ESE) hakekenttä, rakenteilla oleva
jätevedenpuhdistamo sekä maa-ainesten ottoalueita. Kaava-alueella sijaitsee
retkeilyaluetta sekä Tornimäen hiihtokeskus, jonka länsipuolella sijaitsee
yksityinen luonnonsuojelualue. Tornimäki on valtakunnallisesti arvokas
kallioalue. Kaava-alueen ulkopuolella hiihtokeskuksen pohjoispuolella sijaitsee
Riuttalan leirikeskus. Kaava-alueen itäosissa ulkoilumetsää, joka rajautuu
kaava-alueen ulkopuolella sijaitsevaan Konijärven luonnonsuojelualueeseen ja
voimajohtoaukeaan. Kantatien eteläpuolella on metsätalous- ja maa-ainesten
ottoalueita.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin neljä lausuntoa ja yksi
mielipide. Lausunnoissa otettiin esille mm. maakuntakaavan ohjausvaikutus,
selvitysten riittävyys ja luonto, virkistys- sekä ympäristöarvot. Kaavaehdotusta
ja asiakirjoja on päivitetty lausuntojen johdosta.
Kaavaa varten on laadittu luonto-, liikenne- ja Tornimäen kallioalueen
selvitykset. Sen lisäksi tukeudutaan kantakaupungin osayleiskaavan selvityksiin
ja ohjausvaikutukseen.
Kaavaprosessin yhteydessä on tutkittu kahta eri maankäyttöluonnosta.
Vaihtoehdossa A hyödynnetään olemassa olevaa Metsä-Sairilantien linjausta
ja painotetaan teollisuusalueita, vaihtoehdossa B on osoitettu uusi katuyhteys
nykyisen Metsä-Sairilantien eteläpuolelle, keskelle teollisuusalueita ja
kantatien eteläpuolella painotetaan työpaikka-aluevarauksia. Alueelle
sijoittuu valtakunnallisesti merkittävä kallioalue joka säilyy yhtenäisempänä
vaihtoehdossa A.
Osayleiskaavaehdotus on yhdistelmä alustavista maankäytön luonnoksista.
EcoSairilan toiminnallinen kokonaisuus rakentuu Metsä-Sairilan jätekeskuksen
ympärille. Voimassa oleva Metsä-Sairilan osayleiskaava on sisällytetty
kaava-alueeseen jätekeskuksen osalta ilman muutostarpeita. Teollisuusja varastorakennusten alueet sijoittuvat kantatien pohjoispuolella
Metsä-Sairilantien eteläpuolelle. Niiden ja asutuksen väliin osoitetaan
suojaviheralueita sekä maa- ja metsätalousvaltaista aluetta.
Kaavaehdotus selostuksineen on esityslistan liitteenä
Kaavassa osoitetaan teollisuus- ja varastoaluevarauksia 187 ha, erityisalueita
128 ha, maa- ja metsätalousalueita 168 ha ja virkistysalueita 65 ha sekä muita
pienempiä alevarauksia.
Ehdotus
Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se alustavasti
hyväksyy Mikkelin kaupungin 81. kaupunginosan (Metsä-Sairila) osaa koskevan
osayleiskaavan muutosehdotuksen (Ecosairilan osayleiskaava), asettaa sen
julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä lausunnot seuraavilta tahoilta; Etelä-Savon
liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon liikenne-, elinkeinoja ympäristökeskus, Metsä-Sairila Oy, Mikkelin Vesiliikelaitos, Etelä-Savon
pelastuslaitos, Sairilan asukasyhdistys, Tornimäki Oy, Suomen Nuoriso-opisto,
Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon Energia Oy, Suur-Savon Sähkö Oyj,
Lemminkäinen Oy, Suomen turvallisuusverkko Oy (STUVE) ja teleoperaattorit.

Mikkeli
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
28.08.2017

2/2017

29 (56)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 13.03.2017, § 85
Valmistelijat / lisätiedot:
Ilkka Tarkkanen
ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi
kaavoituspäällikkö
Liitteet

1 Liite kh Ecosairilan osayleiskaavaehdotus 13.3.2017
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Mikkelin kaupungin 81. kaupunginosan
(Metsä-Sairila) osaa koskevan osayleiskaavan muutosehdotuksen (Ecosairilan
osayleiskaava), asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä lausunnot
seuraavilta tahoilta; Etelä-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus,
Pohjois-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus, Metsä-Sairila Oy,
Mikkelin Vesiliikelaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, Sairilan asukasyhdistys,
Tornimäki Oy, Suomen Nuoriso-opisto, Etelä-Savon maakuntaliitto, EteläSavon Energia Oy, Suur-Savon Sähkö Oyj, Lemminkäinen Oy, Suomen
turvallisuusverkko Oy (STUVE) ja teleoperaattorit.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa
kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus, 14.08.2017, § 30
Valmistelijat / lisätiedot:
Ilkka Tarkkanen
ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi
kaavoituspäällikkö
Liitteet

1 Liite kh Ecosairila osayleiskaavaselostus liitteineen
Kaavamuutosehdotus oli nähtävillä ajan 23.3–24.4.2017, ja siitä pyydettiin
päätetyt lausunnot.
Kaavamuutosehdotuksesta saatiin kaksitoista lausuntoa ja yksi muistutus.
Museoviraston, Savonlinnan maakuntamuseon, Etelä-Savon pelastuslaitoksen,
Telia Finland Oy:n, Metsähallituksen/Laatumaan, Suomen Turvallisuusverkko
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Oy:n, Keskustan Heinälahden paikallisyhdistys ry:n, Savon kuljetus Oy:n
lausunnot ja Väkimiehen muistutus eivät aiheuttaneet toimenpiteitä kaavassa.
Etelä-Savon ELY-keskus tuo lausunnossaan esille, että kaava ei tarpeeksi
suojaa alueen geologisia, maisema- ja luontoarvoja. Vaihtoehtoinen katulinjaus
nähdään ongelmallisena ja teollisuuden T-3 korttelialueen liito-oravamerkinnät
tulee rajata yksityiskohtaisesti jo nyt.
Kaupunki toteaa, että erilaisia korttelirajauksia on tarkistettu ja geologisesti
arvokkaan kallioalueen ydinalueen merkintä on muutettu teollisuusalueesta
(T-2) maa- ja metsätalousalueeksi (MU). Sen lisäksi kaavamääräyksiä on
täsmennetty. Osayleiskaavan merkinnät ja määräykset täyttävät osayleiskaavalle
asetetut tavoitteet ja yksityiskohtaisemmassa kaavassa määritetään mm. liitooravarajaukset tarkemmin. Kaava-alueelle esitetty eteläinen katulinjaus on
poistettu.
Etelä-Savon maakuntaliitto kiinnittää huomiota liikennejärjestelyihin,
valtakunnallisesti arvokkaan kallioalueen suojeluun ja rakentamisen
korkeuteen.
Kaupunki viittaa ELY:n vastineeseen kallioaluetta koskien ja päivittää/täydentää
määräyksiä rakentamisen korkeuden osalta sekä toteaa, että liikenteen järjestelyt
huomioidaan jatkosuunnittelussa (asemakaavassa).
Mikkelin ympäristölautakunta esittää lausunnossaan, että liito-oravavia
koskevia kaavamerkintöjä ja määräyksiä päivitetään siten, että ne paremmin
ottavat huomioon elinpiirit ja liikkumareitit. Valtakunnallisesti arvokas
kallioalue tulee paremmin huomioida kaavassa.
Kaupunki toteaa, että merkintöjä ja määräyksiä on päivitetty ja liito-oravan
liikkumareittejä on lisätty sekä merkintöjä selkiytetty. Kaupunki viittaa ELY:n
vastineeseen kallioaluetta koskien.
Kaupunki järjesti kaavaehdotuksen jälkeisen viranomaisneuvottelun 20.6.2017.
Neuvottelussa käytiin läpi kaavaan tehtävät muutokset ja päivitykset sekä
alustavat vastineet saapuneisiin lausuntoihin sekä muistutukseen. Lausuntojen
pohjalta kaavaselostusta on päivitetty ja kaavamerkintöjä sekä -määräyksiä
on täydennetty. Tarkistukset ovat vähäisiä eikä kaavaa ole tarpeen asettaa
uudelleen nähtäville.
Yhteenveto lausunnoista vastineineen ovat kaavaselostuksen liitteenä 5.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Mikkelin
kaupungin 81. kaupunginosan (Metsä-Sairila) osaa koskeva osayleiskaavan
muutoksen / Ecosairilan osayleiskaava.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa
kaupunginhallitukselle.
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Kaupunginvaltuusto, 28.08.2017, § 52
Liitteet

1 Liite kv Ecosairila osayleiskaavaselostus liitteineen
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Mikkelin
kaupungin 81. kaupunginosan (Metsä-Sairila) osaa koskeva osayleiskaavan
muutoksen / Ecosairilan osayleiskaava.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa
kaupunginvaltuustolle.
Tiedoksi
Etelä-Savon Ely-keskus, Pohjois-Savon Ely-keskus, Timo Väkimies, Savon
Kuljetus Oy, Keskustan Heinälahden paikallisyhdistys
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Kaupunginhallitus, § 41, 21.08.2017
Kaupunginhallitus, § 55, 28.08.2017
Kaupunginvaltuusto, § 53, 28.08.2017
§ 53
Mikkelin kaupunkistrategia 2018-2021
MliDno-2017-1726
Kaupunginhallitus, 21.08.2017, § 41
Valmistelijat / lisätiedot:
Aki Kauranen
aki.kauranen@mikkeli.fi
strategia- ja kehityspäällikkö
Liitteet

1 Liite kh Mikkeli strategiaprosessi_hahmotus
Mikkelin uuden kaupunkistrategian 2018-2021 valmistelu on käynnistynyt
kevään kuntavaalien jälkeen. Uudelle kaupunginvaltuustolle järjestetään
Valtuutettujen strategiatyön käynnistävä kaupunginvaltuuston
seminaari järjestetään Heinävedellä Valamon luostarissa
4.-5.9.2017. Strategian valmistelua ohjaa kaupunginhallitus. Tavoitteena on,
että uusi kaupunkistrategia hyväksytään joulukuussa 2018. Syksyn alustava
valmisteluaikataulu on liitteenä.
Syksyn luottamushenkilökäsittelyn lisäksi valmistelussa on tällä hetkellä eri
sidosryhmien sekä kaupungin työntekijöiden osallistaminen strategiaprosessiin
sekä strategian arviointiin aiemmpaa paremmin soveltuvien mittareiden
selvittäminen. Syksyn aikataulua sekä sisältöjä täsmennetään ensimmäisen
valtuustoseminaarin tulosten pohjalta.
Strategian valmistelussa hyödynnetään Kuntaliiton hallinnoimaa USO Uuden
sukupolven organisaatiot –projektia, jossa Mikkelin kaupunki on mukana
vuosina 2017-2018.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä
olevan kaupunkistrategian valmisteluaikataulun.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 28.08.2017, § 55
Valmistelijat / lisätiedot:
Aki Kauranen
aki.kauranen@mikkeli.fi
strategia- ja kehityspäällikkö

Mikkeli
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
28.08.2017

2/2017

33 (56)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Liitteet

1 Liite kh Strategian aikataulu konserniohjauksen vuosikello 2017
Syksyn strategia-aikataulua on saatu tarkennettua ennen valtuustoseminaaria.
Liitteenä tarkennettu aikataulu, joka tulee edelleen täsmentymään prosessin
edetessä mm. konserni- ja elinvoimajaoston, lautakuntien, konserniyhtiöiden
sekä kaupungin henkilöstön käsittelyn aikataulutuksen sekä sisältöjen osalta.
Lisäksi esityksessä on mukana konserniohjauksen vuosikello yhdistettynä
strategiavalmisteluun.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan esitetyn strategian käsittelyaikataulun.
Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy
osaltaan liitteenä olevan strategian käsittelyaikataulun.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.
Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko tämän pykälän käsittelyn
jälkeen klo 16.30 - 18.35.

Kaupunginvaltuusto, 28.08.2017, § 53
Liitteet

1 Liite kv Mikkeli strategiaprosessi hahmotus
2 Liite kv Strategian aikataulu konserniohjauksen vuosikello 2017
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä
olevan kaupunkistrategian valmisteluaikataulun.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen selosti asiaa
kaupunginvaltuustolle.
Tiedoksi
Talouspalvelut/Aki Kauranen
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Kaupunginhallitus, § 42, 21.08.2017
Kaupunginvaltuusto, § 54, 28.08.2017
§ 54
Osuuskunta Karjaportti, velkojen anteeksianto
MliDno-2015-1779
Kaupunginhallitus, 21.08.2017, § 42
Valmistelijat / lisätiedot:
Jukka Savolainen
jukka.savolainen@mikkeli.fi
kaupunginlakimies
Osuuskunta Karjaportti (0165105-9) ent. Järvi-Suomen Portti Osuuskunta,
hakeutui yrityssaneeraukseen 17.11.2004. Mikkelin kaupungin saatavien määrä
yrityssaneerauksen alkaessa oli yhteensä 5 639 154 euroa. Mikkelin kaupunki
on saanut saneerausohjelman jälkeen suorituksia yhteensä 335 661 euroa
(sisältää Tikkalan kiinteistöstä saadun myyntitulon osuuden 293 615 euroa).
Osuuskunnan varat eivät riitä jäljellä olevien velkojen täysimääräiseen
maksamiseen. Selvityshallinnon esityksen mukaan paras tulos saavutetaan
loppuunsaattamalla osuuskunnan selvitysmenettely nyt, kun kaikki merkittävät
omaisuuserät on realisoitu. Osuuskunnan selvityshallinto esittää, että
osuuskunnan velat annetaan anteeksi, jolloin selvitysmenettely voidaan
saattaa loppuun ja osuuskunta purkaa. Mikäli Osuuskunnalla jää velkojille
jaettavia varoja purkamismenettelyn kustannusten jälkeen, jaettaisiin ne
velkojille saatavien mukaisessa suhteessa (velkojen anteeksiantamisesta
huolimatta).
Vaihtoehtona on konkurssimenettely, jossa velkojille ei olisi odotettavissa
suorituksia. Osuuskunnan purkaminen olisi tässä tilanteessa
konkurssimenettelyä kustannustehokkaampi vaihtoehto.Purkamistilanteessa
Osuuskunnan lopputilitys esitetään Osuuskunnan edustajiston viimeiselle
kokoukselle ja Osuuskunnan tilintarkastajalle. Myös velkojille toimitettaisiin
purkamisen jälkeen lopullinen raportti selvitystilasta.
Anteeksi annettavan velan määrä on noin 6,2 miljoonaa euroa (summassa
ei ole huomioitu viivästyskorkoja saneerausohjelman jälkeiseltä ajalta).
Vesilaitoksen osuus tästä summasta on noin 0,5 miljoonaa euroa. Kyseiset
määrät ovat Mikkelin kaupungin kirjanpidossa alaskirjattu (vuonna 2008 n. 6,3
milj. euroa ja 2016 n. 0,2 milj. euroa) menoksi lukuun ottamatta Tilakeskuksen
avoimia vuokria (8 442,30 e). Kyseinen Tilakeskuksen avoin saatava tulee
myöhemmin alaskirjattavaksi.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää ilmoittaa
Osuuskunta Karjaportin selvityshallinnolle, että Mikkelin kaupunki
antaa anteeksi Osuuskunta Karjaportin velan siltä osin kuin sille ei kerry
selvitysmenettelyssä suorituksia.
Päätös
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Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 28.08.2017, § 54
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää ilmoittaa
Osuuskunta Karjaportin selvityshallinnolle, että Mikkelin kaupunki
antaa anteeksi Osuuskunta Karjaportin velan siltä osin kuin sille ei kerry
selvitysmenettelyssä suorituksia.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Castren & Snellman Oy, Kunnan Taitoa Oy/kirjanpito, talouspalvelut
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Kaupunginvaltuusto, § 45, 21.03.2016
Kaupunginhallitus, § 123, 04.04.2016
Teknisen lautakunnan jaosto, § 23, 19.05.2016
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, § 79, 19.10.2016
Kaupunginhallitus, § 394, 31.10.2016
Teknisen lautakunnan jaosto, § 14, 23.03.2017
Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 48, 30.05.2017
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, § 39, 31.05.2017
Kaupunginhallitus, § 22, 19.06.2017
Kaupunginvaltuusto, § 55, 28.08.2017
§ 55
Valtuustoaloite kylätalosta Otavaan
MliDno-2016-789
Kaupunginvaltuusto, 21.03.2016, § 45
Valtuutettu Markku Turkia ym. esittivät 21.3.2016 valtuustoaloitteenaan
otsikkoasiasta seuraavaa:
Kuntalaisten aktiivisuuden lisääminen on yksi tärkeimmistä tulevaisuuden
kunnan tavoitteista. Omatoiminen ja -ehtoinen toiminta onnistuu, kun siihen
on olemassa toimivat puitteet. Kunta pystyy usein osoittamaan nämä puitteet
kuntalaisilleen.
Otava lähialueineen on noin 2000 asukkaan kaupunginosa/kylä. Otavassa ei
ole tällä hetkellä toimivia tiloja kansalaistoiminnan ja kylän seurojen käyttöön.
Nuorisotalo on aivan liian pieni erilaisten tilaisuuksille ja harrastuksille.
Se on myös varsin heikossa kunnossa ja kaipaa kunnon peruskorjauksen.
Otavalaisilla on kokoustiloina vain seurakuntatalon sali ja ravintolasali.
Otavalaisten keskuudessa on virinnyt ajatus, jonka mukaan kaupunki
voisi luovuttaa Otavan koulun lähipiirissä sijaitsevan entisen päiväkodin
kylätalokäyttöön. Kaupungin kiinteistötoimi on ilmoittanut, että siitä peritään
vuokraa 2700 euroa kuukaudessa. Tällaista vuokraa otavalaiset eivät
ymmärrettävästi pysty maksamaan.
Kylätalon tarvetta kuvaa tässä muutama esimerkki:
1.

Otavassa on n. 15 erilaista seuraa ja yhdistystä.

2.

Kylätaloa tultaisiin käyttämään yhdistysten kokouksiin ja juhliin,
perhejuhliin, kylän joulu - ja kesäjuhliin, yhteislauluiltoihin, iltamiin,
nuorten diskoihin, kirpputoreihin, myyjäisiin, vaihtotoreihin,
valokuva- ja taidenäyttelyihin, askartelu- ja käsityönäyttelyihin,
keittokursseihin, askartelukursseihin, jumpparyhmiin (äiti-vauvajumppa), äitiysneuvontaan ja -jumppaan, perhe- ja nettikahvilana,
tapaamispaikkana, kaupallisina kutsu- ja esittelytilana ja lisäksi
puutarhaa kesätapahtuma paikkana.

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että Mikkelin kaupunki
1.

Selvittää mahdollisuudet luovuttaa em. entisen päiväkodin
otavalaisille seuroille kylätaloksi.
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2.

Tilan vuokrakustannukset sisällytetään vuoden 2017 talousarviossa
kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan talousarvioon.

3.

Kaupunki tekee käyttösopimuksen tilojen käytöstä Otavassa
toimivien seurojen kanssa.

Mikkelissä 21.3.2016
Satu Taavitsainen
Markku Turkia, Hannu Tullinen, Markku Aholainen
Petri Tikkanen, Leena Teittinen, Markku Lahikainen"
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 04.04.2016, § 123
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen toimen valmisteltavaksi.
Edelleen kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä
kaupunginhallituksessa viimeistään elokuun 2016 loppuun mennessä.
Päätös
Hyväksyttiin.

Teknisen lautakunnan jaosto, 19.05.2016, § 23
Valmistelijat / lisätiedot:
Jarkko Hyttinen
jarkko.hyttinen@mikkeli.fi
kiinteistöjohtaja
Valtuustoaloite kylätalo Otavaan, tilakeskuksen lausunto
Valtuustoaloitteen allekirjoittaneet valtuutetut esittävät, että Mikkelin
kaupunki:
1.

Selvittää mahdollisuudet luovuttaa em. entisen päiväkodin otavalaisille
seuroille kylätaloksi.

2.

Tilan vuokrakustannukset sisällytetään vuoden 2017 talousarviossa
kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan talousarvioon.

3.

Kaupunki tekee käyttösopimuksen tilojen käytöstä Otavassa toimivien
seurojen kanssa.

Taustaa
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Otavan opiston pihapiirissä sijaitsevaa entistä päiväkotia (Topeliuksentie 3) on
kaavailtu väistötilaksi Otavan opiston linjasaneerauksen ajaksi. Kiinteistöön
majoittuisi noin 20 oppilasta syksystä 2016 - toukokuuhun 2017 saakka.
Otavan opisto on alustavasti ilmaissut mielenkiintoa kyseisen kiinteistön
vuokraamiseen myös jatkossa. Tilakeskus on valmis vuokraamaan kiinteistöä
tai myymään sen.
Otavan keskustassa olevaan nuorisotaloon (Topeliuksentie 5) on viimeisen
kolmen vuoden aikana investoitu noin 150 000 euroa. Kiinteistössä on uusittu
mm. vesikatto, osa ikkunoista ja wc-tilat. Lisäksi sisäpuolen pintoja on korjattu.
Nuorisotilan kiinteistöstä on tällä hetkellä vuokrattu 50m² Otavan Seudun
Eläkkeensaajat ry:lle. Nuorisotoimen käytössä on n. 120m².
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta on palveluverkkopäivityksessään
2016 kartoittanut toiminnan siirtämistä samaan kiinteistöön kirjaston kanssa.
Tällöin nuorisotalolta vapautuu 120m² tilaa vuokrattavaksi esimerkiksi
kylätalokäyttöön.
Tilakeskuksen käyttötalousmäärärahat eivät riitä edes käytössä pidettävien
kiinteistöjen välttämättömiin kunnossapitokorjauksiin ja kunnossapitovelka
kasvaa koko ajan. Tilakeskus ei näin ollen voi lähteä vuokraamaan tiloja alle
omakustannushinnan.
Vastauksena valtuustoaloitteen esitykseen;
1.

Mikkelin kaupungin tilakeskus on valmis vuokraamaan entisen
päiväkodin tai nuorisotalon kiinteistön kylätalokäyttöön
kohtuullisella markkinahinnalla. Tilakeskus on myös valmis
neuvottelemaan kiinteistöjen myymisestä, mikäli kiinteistöille ei ole
käyttöä kaupungin omassa toiminnassa.

2.

Tilojen vuokrakustannusten sisällyttämisestä kulttuuri-, nuoriso- ja
liikuntalautakunnan talousarvioon päättää asianosainen lautakunta,
annetun talousarvioraamin puitteissa. Asia on lautakunnan
käsittelyssä vuoden 2017 talousarvion valmistelun yhteydessä.

3.

Mikkelin kaupungin tilakeskus tekee tarvittaessa kohteesta
vuokrasopimuksen. Sopimusosapuolien määrä on käytännön syistä
järkevää rajoittaa yhteen vastuulliseen toimijaan.

Ehdotus
Esittelijä: Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja
Teknisen lautakunnan jaosto antaa edellä kuvatun tilakeskuksen lausunnon
valtuustoaloitteeseen Kylätalo Mikkeliin.

Päätös
Esittelijä muutti esitystään, että teknisen lautakunnan jaosto antaa edellä
kuvatun tilakeskuksen lausunnon valtuustoaloitteeseen Kylätalo Mikkeliin ja
pyytää asiasta myös kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan lausunnon.
Kiinteistöjohtajan muutettu esitys hyväksyttiin.
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Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, 19.10.2016, § 79
Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
sivistysjohtaja
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta on palveluverkkoselvityksen
päivityksessään keväällä 2016 päätynyt edistämään Otavan nuorisotalon
toiminnan siirtämistä samaan kiinteistöön Otavan kirjaston
kanssa. Otava-seuran järjestämään kirjaston ja nuorisotilan yhdistämistä
koskevaan kuulemis- ja keskustelutilaisuuteen 23.8.2016 osallistuivat
kirjastotoimenjohtaja, tilakeskuksen vuokrauspäällikkö ja liikunta- ja
nuorisojohtaja. Lautakunta on sekä asiasta laaditun kyselyn tuloksista että
kuulemistilaisuuden sisällöstä kuultuaan valtuuttanut kirjaston ja liikunta- ja
nuorisopalvelut valmistelemaan Otavan kirjaston yhteiskäyttöä.
Keskustelutilaisuuden jälkeen on ilmennyt uutta tietoa Otavan nuorisotalon
kunnosta. Nuorisotyön käytössä olleet talon osat, eli ne tilat, joista on
epätiiveyskohtia kellaritiloihin, tutkitaan ja tiivistetään ennen kuin tilaa
voidaan ottaa uudelleen käyttöön. Nuorisopalvelut on kuitenkin todennut tilat
sellaisiksi, ettei niissä enää järjestetä nuorisotoimintaa edes väliaikaisesti, ja on
irtisanonut tilan vuokrasopimuksen.
Otavan kirjaston ja nuorisotilan yhdistämistä valmistellaan niin, että
yhteiskäytön voisi aloittaa vuoden 2017 alkupuolella. Otavan nuorisotalo
vapautuu nuorisopalveluilta viimeistään 30.4.2017, jolloin sen voi vuokrata
muuhun tarkoitukseen.
Liikunta- ja nuorisopalvelut on joutunut viime vuosina irtisanomaan useita
tiloja tiukkojen talousarvioraamien, palveluverkkoselvitysten toimenpiteiden
sekä talouden tasapainottamisohjelmien toteuttamiseksi. Moni tila
on ollut sellainen, joka olisi periaattessa voinut sopia myös aloitteen
mukaiseen kylätalotoimintaan eri puolilla Mikkeliä. Näitä ovat muun muassa
Tuppuralan, Norolan ja Moision nuorisotalot, Kuomapirtti, Loukeen leirikeskus
sekä kerhohuone Porrassalmenkadulla. Vuoden 2017 talousarvioraamiin
päästäkseen liikunta- ja nuorisopalvelut esittää lisää tilojen irtisanomisia. Tämä
tausta huomioiden liikunta- ja nuorisopalveluilla ei ole mahdollisuutta vuokrata
lisätilaa kylätalotoimintaan.
Yleiset kulttuuripalvelut tukee ja avustaa harkinnanvaraisesti erilaisia kulttuurija taidejärjestöjä heidän omaan toimintaan liittyen vuosittain jaettavien
avustusten kautta.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta antaa edellä olevan lausunnon
valtuustoaloitteeseen Kylätalo Mikkeliin.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kaupunginhallitus, 31.10.2016, § 394
Valmistelijat / lisätiedot:
Jarkko Hyttinen, Virpi Siekkinen
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tietoonsa
saatetuksi tilakeskuksen ja kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan lausunnot
vastauksena valtuutettu Markku Turkian ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa
aloitteen loppuunkäsitellyksi.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään siten, että asia
palautetaan uuteen valmisteluun. Puheenjohtaja tiedusteli, että voidaanko
esittelijän muutettu esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Teknisen lautakunnan jaosto, 23.03.2017, § 14
Valmistelijat / lisätiedot:
Jarkko Hyttinen
jarkko.hyttinen@mikkeli.fi
kiinteistöjohtaja
Kaupungin tilatehokkuuden edistämiseksi vuokrauksen toimintamallia
muokataan niin, että harrastetoiminnoille pyritään ensisijaisesti tarjoamaan
käyttöaikoja olemassa olevista kiinteistöistä ja vasta toissijaisena omat tilat
vain kyseistä toimintaa varten. Malli on kustannustehokas sekä vuokralaiselle,
että kiinteistön omistajalle.
Kaupungilla on laaja kouluverkko, joka mahdollistaa kokoontumisten
järjestämisen kouluajan ulkopuolella. Asian käyttöönotto vaatii enemmän
kulttuurimuutosta ja tahtotilaa, kuin teknisiä toteutustapoja. Uudella
toimintamallilla sivistystoimi on vain yksi koululuokkien käyttäjistä ja iltaaikaan tiloissa voi kokoontua muita toimijoita, kuten järjestöjä, seuroja ja
kansalaisopisto.
Sähköisen tilanvarausjärjestelmän (Timmi) laajentaminen on jo tällä hetkellä
selvityksessä, niin että järjestelmän avulla saadaan kaikki kaupungin
vuokrattavissa olevat tilat näkyviin yhden ohjelman kautta. Tämä mahdollistaa
tilojen tehokkaan ja yksinkertaisen varaamisen. Kaupungin kiinteistöistä
voidaan siis jatkossa vuokrata joko toistuvia vakiovuoroja tai satunnaisia
kokoontumistiloja.
Uusi toimintamalli tukee harrastajien kokoontumistilojen saamista ja
mahdollistaa vuokraamisen huomattavasti halvemmalla kuin se olisi erikseen
tätä varten ylläpidettävässä kiinteistössä.
Ehdotus
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Esittelijä: Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja
Teknisen lautakunnan jaosto antaa edellä kuvatun tilakeskuksen lausunnon
valtuustoaloitteeseen Kylätalo Otavaan ja pyytää asiasta myös kulttuuri-,
nuoriso- ja liikuntalautakunnan lausunnon.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kasvatus- ja opetuslautakunta, 30.05.2017, § 48
Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
sivistysjohtaja
Mm. liikuntapalvelujen ja koulujen edustajat ovat mukana kehittämässä
kaupungin tilojen vuokraamisen toimintamallia ja sähköistä
tilavarausjärjestelmää. Toimintamallin ja sähköisen tilavarausjärjestelmän
kehittämisen rinnalla on valmisteltava ohjeistukset ja säännöt yhteisten tilojen
käyttöön ja käyttäjien vastuuseen/vastuunjakoon.
Uudella toimintamallilla pyritään selkeyttämään ja helpottamaan kaupungin
tilojen varaamista esim. harrastustoiminnalle. Harrastustoiminnalle pyritään
tarjoamaan käyttöaikoja olemassa olevista kiinteistöistä (esim. koulut)
niiden vapaana ollessa. Tällöin esimerkiksi harrastajien kokoontumistilojen
saaminen ja vuokraamien mahdollistuu halvemmalla kuin siten, että jokin
tila osoitettaisiin erikseen vain harrastusta varten. Uusi toimintamalli on
kustannustehokas sekä vuokralaiselle että kiinteistön omistajalle.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja opetuslautakunta antaa edellä olevan lausunnon
valtuustoaloitteeseen Kylätalo Mikkeliin.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että kaupunginhallituksen edustaja Petri Pekonen saapui
kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.48.

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, 31.05.2017, § 39
Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
sivistysjohtaja
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Mm. koulujen ja liikuntapalvelujen edustajat ovat mukana kehittämässä
kaupungin tilojen vuokraamisen toimintamallia ja sähköistä
tilavarausjärjestelmää. Toimintamallin ja sähköisen tilavarausjärjestelmän
kehittämisen rinnalla on valmisteltava ohjeistukset ja säännöt yhteisten tilojen
käyttöön ja käyttäjien vastuuseen/vastuunjakoon.
Uudella toimintamallilla pyritään selkeyttämään ja helpottamaan kaupungin
tilojen varaamista esim. harrastustoiminnalle. Harrastustoiminnalle pyritään
tarjoamaan käyttöaikoja olemassa olevista kiinteistöistä (esim. koulut) niiden
vapaana ollessa. Tällöin esimerkiksi harrastajien kokoontumistilojen saaminen
ja vuokraamien mahdollistuu halvemmalla kuin se, että jokin tila osoitettaisiin
erikseen vain harrastusta varten. Uusi toimintamalli on kustannustehokas sekä
vuokralaiselle että kiinteistön omistajalle.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta antaa edellä olevan lausunnon
valtuustoaloitteeseen Kylätalo Mikkeliin.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 19.06.2017, § 22
Valmistelijat / lisätiedot:
Jarkko Hyttinen, Virpi Siekkinen
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tietoonsa
saatetuksi tilakeskuksen, kasvatus- ja opetuslautakunnan, sekä kulttuuri-,
nuoriso- ja liikuntalautakunnan lausunnot vastauksena valtuutettu Markku
Turkian ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 28.08.2017, § 55
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tietoonsa
saatetuksi tilakeskuksen, kasvatus- ja opetuslautakunnan, sekä kulttuuri-,
nuoriso- ja liikuntalautakunnan lausunnot vastauksena valtuutettu Markku
Turkian ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.
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Päätös
Hyväksyttiin.
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Kaupunginvaltuusto, § 90, 13.06.2016
Kaupunginhallitus, § 290, 15.08.2016
Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 79, 25.08.2016
Kaupunginhallitus, § 318, 05.09.2016
Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 49, 30.05.2017
Kaupunginhallitus, § 23, 19.06.2017
Kaupunginvaltuusto, § 56, 28.08.2017
§ 56
Valtuustoaloite Suomenniemen koulun säilyttäminen 3-opettajaisena
MliDno-2016-1472
Kaupunginvaltuusto, 13.06.2016, § 90
Valtuutettu Outi Kauria ym. esittivät 13.6.2016 valtuustoaloitteenaan
otsikkoasiasta seuraavaa:
"Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme Suomenniemen koulun
säilyttämistä 3-opettajaisena ainakin niin kauan kuin koulussa on 36 oppilasta.
Mikkeli 13.6.2016
Outi Kauria
Petri Pekonen, Pekka Pöyry, Kirsi Olkkonen,
Marja Kauppi, Satu Hasanen, Anne Korhola,
Taina Harmoinen, Leena Teittinen, Liisa Ahonen,
Erkki Rantalainen, Vesa Himanen, Keijo Siitari,
Päivi Ylönen, Osmo Ukkonen, Jaana Vartiainen,
Seija Kuikka, Satu Taavitsainen"
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 15.08.2016, § 290
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen sivistystoimen valmisteltavaksi.
Edelleen kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä
kaupunginhallituksessa viimeistään lokakuun 2016 loppuun mennessä.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kasvatus- ja opetuslautakunta, 25.08.2016, § 79
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Valmistelijat / lisätiedot:
Seija Manninen
Seija.Manninen@mikkeli.fi
kasvatus- ja opetusjohtaja
Kaupunginvaltuuston kokouksessa tehtiin 13.6.2016 valtuustoaloite, jossa
esitetään, että Suomenniemen koulu säilyisi kolmeopettajaisena ainakin niin
kauan, kun koulussa on 36 oppilasta.
Siinä vaiheessa, kun Suomenniemen kunta siirtyi osaksi Mikkeliä,
kuntaliitossopimuksessa todettiin, että Suomenniemen koulu säilyy
kolmeopettajaisena.
Kuntaliitossopimus oli voimassa 1.1.2013 - 1.1.2016. Tämän jälkeen kaikilla
Mikkelin peruskouluilla on ollut yhtenäiset tuntikehyksen jakoperusteet.
Suomenniemen koululla oli 34 oppilasta lukuvuoden 2015 - 2016
tilastointipäivänä 20.9.2015 ja luokat olivat Mikkelin pienimmät (kolmen luokan
oppilasmäärän keskiarvo 11,3 oppilasta).
Peruskoulujen lukuvuonna 2016 - 2017 opetusryhmien ja tuntimäärien
valmistelu aloitettiin helmikuussa 2016, jolloin tuntikehyksen jakoperusteet
lähetettiin peruskoulujen rehtoreille tuntikehysesityksen valmistelua varten.
Rehtoreilta pyydettiin koulujen esitykset 9.3.2016 mennessä. Suunnitelma
tuntikehyksen jakamisesta käytiin läpi rehtorikokouksessa 7.4.2016 ja
mahdolliset muutostarpeet pyydettiin esittämään 11.4.2016 mennessä.
Tuntikehyksen jako lähetettiin rehtoreille 19.4.2016 lukujärjestysten
valmistelua varten ja tuntikehyksen jaosta tehtiin kasvatus- ja opetusjohtajan
päätös 26.5.2016.
Samassa päätöksessä vahvistettiin myös kunkin alakoulun
perusopetusryhmien määrä. Päätöksestä ei tehty oikaisuvaatimusta eikä siihen
käytetty otto-oikeutta.
Suomenniemen koulussa käy koulua lukuvuoden 2016 - 2017 alkaessa 35
koulun oppilasalueella asuvaa lasta. Lisäksi kaksi Savitaipaleen kunnan puolella
asuvaa esioppilasta on hyväksytty Suomenniemen koulun esiopetusryhmään.
Ennen päätöksentekoa Suomenniemen koulun rehtorilta varmistettiin,
voidaanko nämä kaksi ulkokuntalaista esioppilasta ottaa oppilaaksi
kaksiopettajaiselle Suomenniemen koululle nykyisin resurssein. Rehtorilta
saatiin myöntävä vastaus ja ko. esioppilaat otettiin Suomenniemen koulun
esioppilaiksi.
Suomenniemen koululla on nyt kaksi opetusryhmää. Toisessa on 17 oppilasta
ja toisessa 20 oppilasta.
Opetus- ja kulttuuriministeriöltä haettiin avustusta opetusryhmien
pienentämistä, tasa-arvon edistämistä ja erityisoppilaiden tukemista varten.
Tämän avustuksen saamisesta saatiin päätös kesäkuun lopulla ja sen avulla on
palkattu koulunkäyntiavustaja Suomenniemen koululle opetuksen tueksi.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
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Kasvatus- ja opetuslautakunta antaa yllä olevan selvityksen Suomenniemen
koulun säilyttäminen 3-opettajaisena tehtyyn valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 05.09.2016, § 318
Valmistelijat / lisätiedot:
Seija Manninen
Seija.Manninen@mikkeli.fi
kasvatus- ja opetusjohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa
saatetuksi kasvatus- ja opetuslautakunnan selvityksen valtuutettu Outi Kaurian
ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Kasvatus- ja opetuslautakunta, 30.05.2017, § 49
Valmistelijat / lisätiedot:
Seija Manninen
Seija.Manninen@mikkeli.fi
kasvatus- ja opetusjohtaja
Suomenniemen koulussa opiskelee 33 oppilasta. Koulun kustannuksia
vertailtiin lukuvuonna 2015 ja 2016-2017 tilinpäätöslukujen ja kuluvan vuoden
seurannan perusteella. Kun vertaillaan lukuvuotta 2015-2016 ja 2016-2017,
Suomenniemen koulun henkilöstökulut ovat tänä lukuvuonna 32 817 euroa
pienemmät kuin edellisen lukuvuoden aikana. Koululla on yksi opettaja
vähemmän kuin edellisenä lukuvuonna. Yhden opettajan opetustunteja ei
kokonaan vähennetty, vaan koululla on ollut käytössään joitakin jakotunteja
enemmän kuin edellisenä lukuvuonna opetuksen järjestämisen tukena.
Kuljetuskulujen vertailtavuus on vaikeaa, koska kuljetuskulut vaihtelevat eri
syistä eri vuosina. Edellisenä syksynä kuudennella luokalla olleet oppilaat
ovat siirtyneet yläkouluun Ristiinaan ja 1. luokalle on tullut uusia oppilaita.
Lisäksi Suomenniemen kouluun tuli muutama uusi kuljetusoppilas, joiden
koulumatka on melko pitkä. Vuoden 2016 alussa voimaan tuli myös uudet
kilpailutetut kuljetusreitit, kuljetusyrittäjät ja hinnat. Lähtöjen määrän
lisääntyminen ja laskutettavien kilometrien määrän nousu ovat aiheuttaneet
kuljetuskustannusten nousua Suomenniemellä. Kuljetuskustannukset nousivat
yhteensä 22 790 euroa. Uusien oppilaiden matkakulut ja kilpailutuksen jälkeen
tapahtunut hinnoittelu olisivat vaikuttaneet kustannuksiin edelliseen vuoteen

Mikkeli
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
28.08.2017

2/2017

47 (56)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

verrattuna joka tapauksessa. Lukujärjestysmuutoksista johtuva muutama
lisälähtö aiheutui kaksiopettajaiseksi kouluksi muuttumisesta.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja opetuslautakunta antaa yllä olevan selvityksen Suomenniemen
kolmeopettajaisuutta puoltavaan valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 19.06.2017, § 23
Valmistelijat / lisätiedot:
Seija Manninen
Seija.Manninen@mikkeli.fi
kasvatus- ja opetusjohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa
saatetuksi kasvatus- ja opetuslautakunnan selvityksen valtuutettu Outi Kaurian
ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 28.08.2017, § 56
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tietoonsa
saatetuksi kasvatus- ja opetuslautakunnan selvityksen valtuutettu Outi Kaurian
ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 57
Hiljainen hetki Turun terroristiteon johdosta
Kaupunginvaltuusto piti kokouksen alussa hiljaisen hetken Turun
terroristoteon johdosta.
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§ 58
Nuorisovaltuuston puheenjohtajan puheenvuoro
Arvoisa puheenjohtaja ja valtuutetut.
Tänään pidän ensimmäisen puheenvuoroni Mikkelin kaupunginvaltuustossa
Mikkelin nuorsiovaltuuston puheenjohtajana. Tällä puheenvuorolla haluan
tuoda esille nuorisovaltuuston toivetta lisätä valtuustojemme välistä
yhteistyötä.
Puheenvuoroni tavoitteena on esitellä Kummivaltuutettu -toimintaa.
Toiminta on otettu käyttöön jo monissa kunnissa ja se on saanut
erinomaisen vastaanoton niin kuntien kuin nuorisovaltuustojenkin tahoilta.
Kummivaltuutettu toiminnan perustana on idea siitä, että jokainen puolue
nimeää valtuutetuistaan yhden jäsenen niin sanotuksi kummivaltuutetuksi.
Tältä henkilöltä toivotaan aktiivista yhteistyötä nuorisovaltuuston kanssa
asiassa, kuin asiassa. Näiden valtuutettujen kanssa toivoisimme kiinteää
ideoiden vaihtamista ja jatkuvaa yhteydenpitoa.
Kummivaltuutettujen myötä on onnistuttu rakentamaan uudenlaista
yhteistyötä ja parantamaan eri ikäryhmien yhteiseloa kunnassa.
Kummivaltuutettujen myötä monissa kunnissa on saatu parannettua
nuorisovaltuustojen edustusta kunnan päättävissä elimissä, mutta koska
Mikkelissä olemme saavuttaneet tämän yhteistyönaskeleen jo aikaisemmin,
uskon toiminnan mahdollistavan täysin uusia ulottuvuuksia.
Mikkeliin kummivaltuutetut toisivat uuden yhteistyökanavan, jonka avulla
voisimme pyrkia entistä ehompaan ja yhteisöllisempään Mikkeliin. Toivon,
että valtuusto ottaa ehdotuksemme vastaan yhteisöllisin mielin ja lähtee
toteuttamaan valintaa kukin oman puolueensa sisällä.
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§ 59
Valtuustoaloite tonnikalan poistamisesta Mikkelin kaupungin ruoka- ja
puhtauspalveluiden joukkoruokailuiden raaka-aineista
MliDno-2017-1789
Valtuutettu Oskari Valtola esitti 28.8.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän
valtuustoaloitteena otsikkoasiasta seuraavaa:
”Mikkelin kaupungin ruoka- ja puhtauspalvelut tarjoaa päivittäin
noin 8300 ruoka-annosta päiväkodeissa, kouluissa, palvelutaloissa ja
henkilöstöravintoloissa Mikkelin alueella. Mikkelin kaupungin ruoka- ja
puhtauspalvelut on edelläkävijä Suomessa lähiruuan hyödyntämisessä.
Lähiruokaan panostamalla vähennetään ilmastokuormaa ja tuetaan
aluetaloutta. Tämä on tullut esille muun muassa kunniasta saada edustaa
Suomea Embla-kilpailussa Joukkoruokailuiden sarjassa.
Tästä hienosta työstä huolimatta edelleen ruoka- ja puhtauspalveluiden
ruokaraaka-aineisiin kuuluu tonnikala, jonka kalastus uhkaa valtameriemme
ekosysteemejä ja joka tuotetaan meille kaukaa aiheuttaen ympäristön
ylimääräistä kuormitusta. Tonnikalan käytön vaihtoehdoksi tulisi etsiä sopivaa
korvaavaa lähiruokaa, joka tukisi myös aluetaloutta.
Me valtuustoaloitteen allekirjoittaneet esitämme, että Mikkelin ruoka- ja
puhtauspalvelut poistaa tonnikalan joukkoruokailuiden raaka-aineista ja
korvaa tämän alueellisilla elintarvikkeilla.
Mikkelissä 28.8.2017
Kokoomuksen valtuustoryhmä
Oskari Valtola
Armi Salo-Oksa, Juha Vuori, Elina Hölttä,
Toni Maczulskij, Eero Aho, Jyrki Koivikko,
Olli Miettinen, Juhani Oksman, Mali Soininen,
Paavo Puhakka”
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
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§ 60
Valtuustoaloite Mikkelin torin lyhytaikaispysäköinnin toteuttamiseen
MliDno-2017-1788
Valtuutettu Raimo Heinänen esitti 28.8.2017 Perussuomalaisten
valtustoryhmän valtuustoaloitteena otsikkoasiasta seuraavaa:
”Perussuomalaisten valtuustoryhmä on huolissaan Mikkelin torin kaupallisesta
kehityksestä, joka on ollut vuosikausia laskeva. Pintapysäköinnin poisto
torin korjauksen yhteydessä vaikutti osana torin myyjien- ja myynnin
vähentymiseen.
Aikaisemmin Mikkelin tori on ollut maankuulu ja valittu asiakaskyselyssä
Suomen parhaaksi.
Olemme huolissamme torin kehityksen suunnasta ja torilla toimivien yrittäjien
menestymisestä elinkeinossa. Tori on myös osoittautunut useissa kyselyissä
suositummaksi matkailijoiden kohteeksi kesäkuukausina.
Valtuustoaloitteessa esitämme että Mikkelin kaupunki selvittää lyhytaikaisen
pysäköinnin mahdollisuutta torilla ja erityisesti sen läheisyydessä
Maaherrankadulla torinpuoleisella sivulla ja ryhtyy toimenpiteisiin että 2018
kesällä olisi mahdollisuus lyhytaikaiseen pysäköintiin torin läheisyydessä.
Mikkelissä 28 elokuuta 2017
Perussuomalaisten valtuustoryhmä:
Raimo Heinänen
Jussi Marttinen”
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
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Muutoksenhakukielto
§43, §44, §45, §46, §51, §53, §55, §56, §57, §58, §59, §60
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

52 (56)

Mikkeli
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
28.08.2017

2/2017

53 (56)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kunnallisvalitus
§47, §48, §49, §50, §54
Kunnallisvalitusohje
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
– kunnan jäsen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä
tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
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 valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
– päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
– päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
– päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen
valitusajan päättymistä.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
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Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös
tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut
tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa
tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös
sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos
asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole
syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5
§:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.
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Kunnallisvalitus
§52
Kunnallisvalitusohje
Kunnallisvalituksen saa tehdä asianosainen (se, johon päätös on kohdistettu tai
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä
kunnan jäsen (KuntaL 137 §, 410/2015).
Sen lisäksi mitä kuntalaissa säädetään valitusoikeudesta, alueellisella
ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa
asioissa oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä.
Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa
osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia. Lisäksi on rekisteröidyllä paikallisella
tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan
oikeus valittaa hyväksymispäätöksestä (MRL 191 §).
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenten ja muiden katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun
pöytäkirja on yleisesti asetettu nähtäväksi (MRL 188 §).
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti
allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on
mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai
jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa
valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen
valitusajan päättymistä.
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Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5
§:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

