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Saapuvilla olleet jäsenet
Jatta Juhola, puheenjohtaja
Nina Jussi-Pekka, 1. varapuheenjohtaja
Aleksi Nieminen
Erja Haukijärvi
Hannu Toivonen
Heino Lipsanen
Jari Sihvonen
Juhani Sihvonen
Laura Hämäläinen
Liisa Pulliainen
Muut saapuvilla olleet
Tanja Koistinen, toimistosihteeri, sihteeri
Antti Mattila, liikunta- ja nuorisojohtaja
Lars Vicari, nuorisovaltuuston varaedustaja
Anneli Liukkonen, vammaisneuvoston edustaja
Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja
Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Paavo Puhakka, vanhusneuvoston varaedustaja
Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, poistui 17:48
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Reijo Hämäläinen
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--Käsittelyjärjestys:
§:t 28-29, 43, 30-42

Allekirjoitukset

Jatta Juhola
Puheenjohtaja

Tanja Koistinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
02.05.2018

02.05.2018

Jari Sihvonen
pöytäkirjantarkastaja

Hannu Toivonen
pöytäkirjantarkastaja, §:t 28-36, 38-43
02.05.2018
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Muut allekirjoittajat:

Heino Lipsanen, § 37
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi
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§ 28
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 29
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jari Sihvonen ja Hannu
Toivonen.
Pöytäkirja tarkastetaan virastotalon asiointipisteessä keskiviikkona 2.5.2018 ja
on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 30
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja
Hankintapäätökset:
§ 1 Kirjaston lainaus- ja palautusautomaattien hankinta Mikro-Väylä Oy:ltä
hintaan 20700 e, alv 0%, 27.03.2018
Henkilöstöpäätökset:
§ 7 Silva Suomalan ottaminen osallisuuskoordinaattorin tehtävään, 23.03.2018
§ 8 Karoliina Lindénin ottaminen kirjastonhoitajan tehtävään, 10.04.2018
Kulttuuri- ja museojohtaja
Hankintapäätökset:
§ 2 Datavisualisointien esittäminen lisätyn todellisuuden tarinoissa (DELTA)
case: Rukajärvi Mannerheimin työhuoneesta koettuna, 27.03.2018
Henkilöstöpäätökset:
§ 1 Tiina-Riikka Turusen ottaminen kulttuurituottajan toistaiseksi voimassa
olevaan toimeen 1.6.2018 alkaen, 17.04.2018
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Koska sivistysjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista,
mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle, sivistysjohtaja esittää, ettei
hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista ottooikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 31
Ilmoitusasiat ja viranhaltijoiden päätökset tiedoksi
Kaupunginhallitus
§ 142 / 9.4.2018 kaupunginhallitus ei käytä kuntalain mukaista otto-oikeutta
lautakunnan kokouksessaan 21.3.2018 tekemiin päätöksiin.
Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja
Avustuspäätökset:
§ 3 Mikkelin kaupungin kaupunginosaseurojen vuosiavustukset vuodelle 2018/
Mikkelin Korpijärven kyläyhdistys ry, 19.04.2018
§ 4 Mikkelin kaupungin kaupunginosaseurojen vuosiavustukset vuodelle 2018/
Otava-Seura ry, 20.04.2018
§ 6 Mikkelin kaupungin kaupunginosaseurojen vuosiavustukset vuodelle 2018/
Lehmuskylä-seura ry, 20.04.2018
§ 7 Mikkelin kaupungin kaupunginosaseurojen vuosiavustukset vuodelle 2018/
Emolan Seura ry, 20.04.2018
§ 8 Mikkelin kaupungin kaupunginosaseurojen vuosiavustukset vuodelle 2018/
Urpola-seura ry, 20.04.2018
§ 9 Mikkelin kaupungin kaupunginosaseurojen vuosiavustukset vuodelle 2018/
Tusku-Seura ry, 20.04.2018
§ 10 Mikkelin kaupungin kaupunginosaseurojen vuosiavustukset vuodelle
2018/Tuppurala-Seura ry, 20.04.2018
§ 11 Mikkelin kaupungin kaupunginosaseurojen vuosiavustukset vuodelle
2018/Launiala seura ry, 20.04.2018
§ 12 Mikkelin kaupungin kaupunginosaseurojen vuosiavustukset vuodelle
2018/Saksalan kaupunginosaseura ry, 19.04.2018
Kulttuuri- ja museojohtaja
Alueiden käyttölupapäätökset:
§ 1 Kulttuuripalveluiden kesänäyttelytilojen vuokraus 2018, 04.04.2018
Avustuspäätökset:
§ 6 Linnaniemi ry:n kohdeavustus 2000€, 12.03.2018
§ 7 Anttolan Viihdekuoro ry:n kohdeavustus 340€, 12.03.2018
§ 8 Caminante ry:n kohdeavustus 0€, 27.03.2018
§ 9 La Carmencita tanssikoulun kannatusyhdistyksen kohdeavustus 3500€,
27.03.2018
§ 10 Mikkelin Marjukat ry:n kohdeavustus 1200€, 28.03.2018
§ 11 Mikkelin kaupungin Musiikkiluokkien Tuki ry:n kohdeavustus 1000€,
28.03.2018
§ 12 Teatteri Henkireikä ry:n kohdeavustus 200€, 06.04.2018
Hankintapäätökset:
§ 1 Suur-Savon museon valaistusjärjestelmän uusiminen vaihtuvaa näyttelyä
varten, 15.03.2018
Henkilöstöpäätökset:
§ 2 Kesän 2018 museovalvojien valinta Päämajamuseoon ja Viestikeskus
Lokkiin, 17.04.2018
Liikunta- ja nuorisojohtaja
Avustuspäätökset:
§ 9 Mikkelin Kampparit ry:n avustushakemus jääpallon P15 SMlopputurnauksen järjestämiskustannuksiin, 12.03.2018
§ 10 Etelä-Savon Liikunnan ja Urheiluakatemian avustushakemus akatemian
kustannuksiin, 12.03.2018
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Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
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Kaupunginvaltuusto, § 107, 11.12.2017
Kaupunginhallitus, § 16, 08.01.2018
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 32, 25.04.2018
§ 32
Valtuustoaloite: Lukemisen unelmavuosi 2019
MliDno-2017-2564
Kaupunginvaltuusto, 11.12.2017, § 107
Valtuutettu Mikko Siitonen ym. esittivät 11.12.2017 valtuustoaloitteenaan
otsikkoasiasta seuraavaa:
"Suomi ei ole enää lukutaidon mallimaa. Vaikka Suomi on saavuttanut
menestystä niin PISA- tutkimuksissa kuin kansainvälisessä lasten PIRLSlukutaitotutkimuksessa, niin tarkemmin tarkasteltuna huomataan
että maassamme on yhä enemmän heikosti lukevia lapsia ja nuoria.
Neljäsluokkalaisista kahdeksalla prosentilla ja 15-vuotiaista peräti 11
prosentilla lukutaito ontuu pahasti. Luku on kasvanut, sillä vuonna 2000 se oli
vain 7 prosenttia. Kansainvälisessä aikuisten perustaitoja selvittävässä PIAACtutkimuksesta selviää että myös aikuisilla erot ovat suuret.
Osaaminen myös jakaantuu epätasaisesti: aikuisissa nuorin 16–19 vuotiaiden ikäryhmä menestyy kaikilla tutkimuksen osa-alueilla heikoimmin.
Huolestuttavaa on myös se, että Suomi on lukemismotivaatiossa yksi
heikoimmista maista: vain neljännes neljäsluokkalaisista pitää lukemisesta.
Kaikkien lukutaito ei kuitenkaan ole heikentynyt samalla tavoin, vaan erot
lukutaidossa ovat yhä selvemmin jakamassa lapset ja nuoret menestyjiin ja
putoajiin. Tuhansien suomalaisnuorten lukutaito on peruskoulun päättyessä
niin heikko, että se rajoittaa heidän elämäänsä ja saattaa nostaa tien pystyyn
jatko-opintoihin ja työelämään. Pisa-tutkimusten mukaan lukutaito on
heikentynyt eniten huono-osaisimpien perheiden lapsilla. Koska lukutaito
on opiskelu- ja työelämässä selviytymisen perusedellytys, on riski, että
huono- osaisuus tai syrjäytyminen periytyy. Suomen Kulttuurirahaston
hallituksen puheenjohtajan, professori Riitta Pyykön mukaan tämä voi
syventää suomalaisten kahtiajakautumista.
Myös tyttöjen ja poikien ero on kasvanut. Tytöt ovat keskimäärin edelleen
hyviä lukijoita, mutta pojissa on entistä enemmän erittäin heikkoja lukijoita.
Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksella työskentelevän PISAn
lukutaitotutkimuksesta vastaava yliopistotutkija Inga Arffmanin mukaan
lukutaitoerot vastaavat jo noin puolentoista kouluvuoden opintoja. Muut Pisamaat ovat onnistuneet kaventamaan eroja, Suomi ei.
Suomessakin on viimeistään nyt aika herätä siihen, että lukutaito ei ole
itsestäänselvyys, vaan sen eteen on tehtävä töitä - kotona, koulussa ja
yhteiskunnassa yleensäkin. Kunnalla on tässä työssä tärkeä rooli ja paljon
mahdollisuuksia.
Me allekirjoittaneet haluamme Mikkelin panostavan kuntalaistensa lukutaitoon
ja lukumotivaatioon sekä ottavan lukemisen ja lukutaidon kärkihankkeeksi
toiminnassaan. Esitämme että Mikkelissä suunnitellaan ja toteutetaan
poikkihallinnollisesti Lukemisen unelmavuosi 2019 liikunnan unelmavuoden
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tapaan. Unelmavuoden aikana tulee luoda pysyviä toimintamalleja ja
käytänteitä.
Mikkelissä 11.12.2017
Mikko Siitonen
Seija Kuikka, Oskari Valtola, Armi Salo-Oksa,
Juha Vuori, Pekka Pöyry, Petri Pekonen,
Kirsi Olkkonen, Heikki Nykänen, Liisa Pulliainen,
Veli Liikanen, Minna Pöntinen, Satu Taavitsainen,
Markku Aholainen, Jarno Strengell, Arto Seppälä,
Tapani Korhonen, Hannu Tullinen, Ulla Leskinen,
Jatta Juhola, Kerttu Hakala, Marja Kauppi,
Outi Kauria, Taina Harmoinen, Elina Hölttä,
Toni Maczulskij, Eero Aho, Mali Soininen,
Risto Rouhiainen, Laura Hämäläinen, Keijo Siitari,
Heli Kauppinen, Nina Jussi-Pekka, Jenni Tissari,
Marita Hokkanen, Raine Lehkonen, Soile Kuitunen,
Jaana Vartiainen, Petri Tikkanen, Liisa Ahonen,
Paavo Barck"
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 08.01.2018, § 16
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen
Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin
palvelualueen valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus
aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään huhtikuussa
2018.
Päätös
Hyväksyttiin.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, 25.04.2018, § 32
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Launonen
Virpi.Launonen@mikkeli.fi
elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja
Valtuutettu Mikko Siitosen ym. 11.12.2017 tekemässä valtuustoaloitteessa
nostettiin esiin huoli lukutaidon tilasta Suomessa. Valtuutetut nostivat
aloitteessa esiin useita tutkimustuloksia, jotka indikoivat lukutaidon
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heikkenemistä sekä erityisesti sukupuolen ja sosio-ekonomisen taustan
vaikutusta lukutaidon tasoon.
Lukutaitotutkimuksissa lukutaitoon myönteisesti vaikuttavina seikkoina on
nostettu esille vanhempien asenne lukemiseen ja vanhempien lukuharrastus.
On todettu myös, että lasten luottamus omaan lukutaitoon ja lukuharrastus
vapaa-ajalla lisäävät lukutaidon kehittymistä. (Leino 2017, PIRLS-tiedote.)
Kokemusten mukaan esikuvilla on suuri vaikutus lukemisharrastuksen pariin
ohjautumisella.
Mikkelissä lukemisharrastusta on pyritty kasvattamaan erilaisilla projekteilla
sekä kattavalla koulun ja kirjaston yhteistyöllä. Mikkeli on ensimmäisiä
kaupunkeja valtakunnallisesti, joissa kirjastokäytön opetus on otettu mukaan
opetussuunnitelmaan. Tämä tapahtui vuonna 1977. Kun opetussuunnitelmaa
uudistettiin kaksi vuotta sitten, kirjasto oli aktiivisesti mukana työssä, ja
sen myötä Mikkelissä lanseerattiin uraauurtava kirjastokäytönopetuksen
KirjastoPolku-malli. Kirjastoissa järjestetään säännöllisesti kaunokirjallisuuteen
keskittyviä kirjallisuuspiirejä sekä satunnaisesti aikuisille suunnattuja
kirjavinkkauksia. Kouluikäisille suunnatut kirjavinkkaukset toteutetaan
säännöllisesti osana KirjastoPolkua.
Lukemisen unelmavuosi on todella hyvä idea, ja sivistyksen ja hyvinvoinnin
palvelualueen tulosalueet ovat innostuneita toteuttamaan idean.
Se ehdotetaan toteutettavaksi One book, one community –menetelmällä,
jota on toteutettu useissa hankkeissa kansainvälisesti, mutta suomalaisia
toteutusmalleja ei vielä ole. Menetelmässä yhdistyy lukemisharrastus ja
yhteisöllisyys, ja menetelmän alle voidaan luontevasti kytkeä paljon erilaisia
tapahtumia ja työtapoja. Menetelmän idea on nostaa lukeminen näkyväksi
yhteisössä, luoda lukemisen esikuvia ja herättää ihmiset huomaamaan
kaunokirjallisuuden kytkökset ympäröivään maailmaan ja sen mahdollisuudet
ajatusten ja ideoiden kasvualustana.
Kirjaksi lukemisen unelmavuoteen esitetään Emmi Itärannan Teemestarin
kirjaa sen kirjallisen laadun sekä tematiikan vuoksi. Kirja edustaa uutta
suomalaisen kirjallisuuden yhteiskunnallista suuntausta, ja sen kieli on erittäin
hienosävyistä olematta kuitenkaan vaikeaselkoista. Sen teemat liittyvät
vahvasti Mikkelin kehittämisen painopistealueisiin: puhtaaseen veteen,
muovin aiheuttamiin ongelmiin ja tiedon katoamiseen arkistojen hävittyä sekä
perheeseen ja ystävyyteen.
One book, one community –menetelmä ei rajaa toteutustavaksi vain valitun
kirjan lukemista vaikkapa kirjallisuuspiirissä tai ääneenlukutapahtumassa. Sen
luo ikään kuin temaattisen sateenvarjon, jonka alle on mahdollista rakentaa
erilaisia lukuinnon kohentamiseen tähtääviä toimia ja tapahtumia. Vaikka kirja
itsenään ei sovi lapsille, sen teemojen monipuolisuus mahdollistaa myös eriikäisille lapsille suunnatun toiminnan.
Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen lisäksi lukemisen unelmavuodessa
yhteistyötä tehdään neuvolan, toisen asteen oppilaitosten, XAMK:in ja eri
järjestöjen kanssa.
Esimerkkeinä erilaisista toteutustavoista voisi mainita:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

osallistavat tietokirjapiirit (joku osallistujista toimii alustajana
ja kertoo kirjasta sekä aiheesta, alustuksen pohjalta käydään
keskustelu), voidaan toteuttaa kaikille ikäryhmille
toiminnalliset lukutapahtumat: luetaan kirja ja sen käsittely
tapahtuu esimerkiksi teeseremonian oppimisen, arkistokäynnin,
vedenpuhdistustekniikkaan liittyvän luennon tms. yhteydessä
lukumaraton
lukukannustajat päiväkoteihin/kouluihin, huomioidaan
ylisukupolvinen työ
kirjavinkit julkisiin tiloihin
kirjailijavierailut
uusoutolukupiiri dystopikoille
lukunopeuden lisäämiseen tähtäävä lukukilpailu kouluille
(skaalataan lähtötasoon)
koulujen yhteisen jatkotarinan työstäminen
Ahaa-teatteri Veden muisti –esitys tietyille koululuokille
lasten tarinankerrontavietin ruokkiminen eri tavoin
monialaisen ilmaisun kytkeminen tarinoihin

Lukemisen unelmavuoteen liittyen haetaan ainakin seuraavia hankkeita:
•
•
•
•
•

One book, one community, Itä-Suomen AVI (haku lokakuussa 2018,
vastuullisena kirjastopalvelut), päähanke
ESR-hanke toisen asteen opiskelijoiden lukutaidon kehittämiseksi
jatko-opintoja silmällä pitäen (haku keväällä 2018, vastuullisena
kirjastopalvelut ja XAMK)
ERASMUS-hanke henkilökunnan kouluttamiseksi (XAMK,
kirjastopalvelut, nuorisopalvelut)
Lisäksi unelmavuoteen pyritään kytkemään hankkeita, joilla
edistetään lukutaitoa kohdennetusti joko tietylle kohderyhmälle tai
tiettyyn lukutaidon osa-alueeseen.
Omarahoitusosuutta hankkeisiin tullaan tarvitsemaan noin 35 000–
40 000 euroa.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle
ja edelleen kaupunginvaltuustolle yllä olevan selvityksen vastineena Lukemisen
unelmavuotta koskevaan valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
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§ 33
Kansalaisopiston kurssimaksujen korottaminen
MliDno-2018-752
Valmistelija / lisätiedot:
Matti Laitsaari
Matti.Laitsaari@mikkeli.fi
rehtori
Liitteet

1 Liite Hyvosltk Kansalaisopiston kurssimaksut 082018
Mikkelin kansalaisopiston kurssimaksuista päättää hyvinvoinnin ja osallisuuden
lautakunta. Kurssimaksujen osalta on keväällä 2013 päätetty, että maksuja on
tarkoituksenmukaista korottaa vuosittain kustannusten nousua tai inflaatiota
vastaavasti, jotta vältytään kertaluontoisilta suurehkoilta korotuksilta.
Kurssimaksujen korottamisen pohjana on käytetty muun muassa
kuluttajahintaindeksissä tapahtuneita muutoksia. Kuluttajahintaindeksi on
vuoden 2017 aikana noussut noin 0,7 prosenttia ja näin ollen kurssimaksuja on
syytä korottaa lukuvuodelle 2018-2019 saman verran eli 0,7 prosenttia. Korotus
on niin pieni, että kun kurssituntien määrään perustuvat maksutaulukon
mukaiset kurssimaksut pyöristetään lähimpään euroon, ei osa opiston
kurssimaksuista nouse nyt esillä olevalla korostusprosentilla käytännössä
lainkaan. Pienikin korotus on kuitenkin syytä tehdä, koska se vaikuttaa
kurssihintojen määräytymiseen myöhemmin tehtävien korotusten yhteydessä.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy liitteen mukaiset
kansalaisopiston uudet kurssimaksut ja päättää, että uudet maksut tulevat
voimaan elokuun 2018 alusta alkaen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Matti Laitsaari
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§ 34
Aluejohtokuntien strategiset kehittämishankkeet 2018
MliDno-2018-221
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Launonen
Virpi.Launonen@mikkeli.fi
elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja
Liitteet

1 Liite Yhteenveto ajk strategiset hankkeet 2018
Aluejohtokuntien rahoitusmallia on muutettu tälle valtuustokaudelle. Osa
aluejohtokuntien budjeteista koottiin yhteen määrärahaan. Aluejohtokunnat
voivat esittää hankkeita, joita tuolla määrärahalla rahoitetaan. Hankkeiden on
tuettava kaupungin strategiaa, ja hankkeet tulee suunnitella alueen asukkaiden
kanssa niin, että hankkeet hyödyttävät mahdollisimman laajasti alueen
asukkaita.
Malli on yksi kaupungin osallistavan budjetoinnin kokeiluista. Siinä tavoitellaan
kokemuksia siitä, kuinka kuntalaiset voidaan ottaa mukaan alueiden
kehittämiseen. Käytettävissä on 100 000 euroa.
Aluejohtokunnat ovat valmistelleet hankkeita, jotka on käsitelty
aluejohtokuntien puheenjohtajien kokouksessa. Puheenjohtajien kokous on
valinnut lautakunnalle esitettävät hankkeet.
Esitys liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää aluejohtokuntien strategisista
hankkeista vuodelle 2018.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Aluejohtokunnat
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Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 77, 13.12.2017
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 35, 25.04.2018
§ 35
Ristiinan aluejohtokunnan yleisavustus - Mikkelin Yrittäjät/Ristiinan alajaosto
MliDno-2017-1979
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, 13.12.2017, § 77
Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Launonen
Mikkelin Yrittäjät/Ristiinan alajaosto hakee 25 000 €:n
suuruista kohdeavustusta Anne Mäkeläisen Amatsoni-tilateokseen. Tilateoksen
sijoituspaikka on Ristiinan tieliittymän alue, jotta se tavoittaa alueelle tulevia
matkailijoita myös muille Ristiinan taajaman nähtävyyksille. Tarkennetun
kustannusarvion myötä Ristiinan aluejohtokunta on esittänyt hyvinvoinnin ja
osallisuuden lautakunnalle 22234,90 €:n suuruisen avustuksen myöntämistä.
Aluejohtokunnan esittämä summa on koko hankkeen budjetti, eikä
hankkeeseen näin ollen sisältyisi lainkaan omarahoitusosuutta.
Hankkeesta pyydetty kannanotot niin museopalveluilta kuin asumisen ja
toimintaympäristön palvelualueelta. Molemmissa lausunnoissa nostettiin esille
se, ettei hankesuunnitelmassa oteta kantaa tilateoksesta syntyviin jatkuviin
kustannuksiin eikä lupamenettelyn hoitamiseen. Molemmissa lausunnoissa
pidettiin ehdottoman tärkeänä, että teoksen huolto ja muut siitä jatkossa
syntyvät kustannukset ovat huomioitu hankesuunnitelmassa.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää myöntää Mikkelin Yrittäjä/
Ristiinan alajaostolle 10 000 € suuruisen kohdeavustuksen Amatsonitilateokseen.
Avustus maksetaan kustannuspaikalta 140214015, tililtä 474100.
Avustuksensaaja on velvollinen antamaan selvityksen avustuksen käytöstä.
Avustus maksetaan vuoden 2017 määrärahasta. Mikäli hanke ei toteudu tai
toteutus poikkeaa merkittävästi suunnitellusta, voidaan avustus periä takaisin.
Päätös
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päätti palauttaa asian lisäselvityksiä
varten uudelleen valmisteluun.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, 25.04.2018, § 35
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Launonen
Virpi.Launonen@mikkeli.fi
elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja
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Aikaisemmin käsiteltyä Ristiinan Yrittäjien avustusanomusta on käsitelty
kaupungin eri tahojen kanssa 16.3.2018 ja hakemusta on täydennetty
seuraavilla lisätiedoilla:
Teoksen omistaa Mikkelin Yrittäjien Ristiinan alajaosto, joka huolehtii
ylläpitokustannuksista vähintään viisi vuotta ja sitoutuu hankkimaan
ylläpitokustannukset esimerkiksi myymällä teoksen pienoismalleja ja
joukkorahoituksella. Kaupunki ei sitoudu jatkossakaan teoksen ylläpitoon.
Teoksen sijoituspaikaksi on muutettu Rantatori, jolloin kustannukset
maapohjanvuokrakustannukset ovat edullisemmat ja lupaprosessi kevyempi.
UPM on luvannut avustaa hanketta lahjoittamalla koivuvanerit teosta varten.
UPM:n lahjoituksen ja kaupungin avustuksen lisäksi tarvittava rahoitusosuus
jää Mikkelin Yrittäjien Ristiinan alajaoston omarahoitusosuudeksi.
Lautakunnan avustusperiaatteet on uusittu avustushakemuksen jättämisen
jälkeen, mutta tähän avustukseen sovelletaan aikaisempia periaatteita, jotka
olivat voimassa silloin, kun hakemuksen käsittely aloitettiin.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää myöntää Mikkelin
Yrittäjien Ristiinan alajaostolle 10 000 euron avustuksen Amatsoni-tilateosta
varten. Avustus maksetaan kustannuspaikalta 140255001, tililtä 474100.
Avustuksensaaja on velvollinen antamaan selvityksen avustuksen käytöstä.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Mikkelin Yrittäjät Ristiinan alajaosto, Anne Salmi
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§ 36
Hope – Yhdessä ja yhteisesti ry:n kanssa solmittava kumppanuussopimus
MliDno-2018-586
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Launonen
Virpi.Launonen@mikkeli.fi
elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja
Liitteet

1 Liite Hope kumppanuussopimus
Mikkelin kaupungin ja Hope – Yhdessä ja yhteisesti ry:n edustajat ovat
valmistelleet kahdenkeskisen kumppanuussopimuksen yhteistyöstä 1.1.2018
alkaen. Kumppanuussopimuksella sovitaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden
kokeman eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvästä yhteistyöstä.
Kumppanuussopimuksen tavoitteena on edistää kaupungin strategian
toteutumista ja osaltaan tukea lapsiperheiden tasa-arvoisuutta ja hyvinvointia.
Mikkelin kaupunki sitoutuu avustamaan Hope – Yhdessä ja yhteisesti ry:tä
kumppanuussopimuksella, jonka suuruusluokka sovitaan valtuustokausittain ja
jota tarkistetaan vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä.
Nyt solmittava sopimus on voimassa 2018 - 2020.
Mikkelin kaupungin ja Hope – Yhdessä ja yhteisesti ry:n kumppanuussopimus
on esityksen liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy liitteenä olevan Mikkelin
kaupungin ja Hope – Yhdessä ja yhteisesti ry:n kumppanuussopimuksen
vuosille 2018 - 2020 ja valtuuttaa kaupungin edustajat allekirjoittamaan
sopimuksen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Hope – Yhdessä ja yhteisesti ry
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§ 37
Mikkelin Teatterin avustusanomus 100-vuotisjuhlakauden 2019-2020 tuotantoon
MliDno-2018-790
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
sivistysjohtaja
Mikkelin Teatterin johtoryhmä on lähestynyt Mikkelin kaupunkia kirjeellä, jolla
haetaan lisäavustusta Mikkelin Teatterin juhlakauden 2019-2020 tuotantoihin.
Tarkoituksena on luoda ohjelmistokokonaisuus, joka on näyttävä ja sadan
toimintavuoden arvoinen.
Suunnitelmissa on antaa mahdollisuus useille eri toimijoille vierailla yhden
viikonlopun ajan MIkkelin Teatterin suurella näyttämöllä iltamahengessä,
tarjota ohjelmistoa perheen pienimmille sekä vakiintuneelle katsojakunnalle.
Suurin satsaus on musikaalituotanto, joka perinteisesti on kaikilla osaalueillaan kallis toteuttaa.
Jotta kalliin tuotannon toteuttaminen ei nosta lippujen hintoja korkeaksi ja
näin vaikeuta esityksen saavutettavuutta, esittää Mikkelin Teatterin johtoryhmä
juhlakaudelle lisärahoitusta 60.000 euroa.
Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue/hyvinvoinnin ja osallisuuden
lautakunta on solminut Mikkelin Teatterin kannatusyhdistys ry:n kanssa
kumppanuussopimuksen, jossa Mikkelin kaupunki on sitoutunut avustamaan
teatterin kannatusyhdistystä sopimuskaudella 2018-2020 vuosiavustuksella,
jonka suuruusluokka/taso sovitaan valtuustokausittain ja jota tarkistetaan
vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä. Vuonna 2018 avustus on
1.116.600 euroa.
Yhtenä budjetin tasapainotuskeinona on vuosittain käyty keskustelua
avustusmäärärahojen tason tarkastamisesta. Tässä vaiheessa on
erittäin epävarmaa, että lautakunnan avustusmäärärahat lisääntyisivät
budjettivuodelle 2019.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta ei osoita Mikkelin Teatterin
kannatusyhdistykselle lisärahoitusta tuotantokaudelle 2019-2020.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että Hannu Toivonen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui
kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.
Merkitään, että pöytäkirjantarkastajaksi tämän pykälän osalta valittiin Heino
Lipsanen.
Tiedoksi
kaupunginhallitus, Mikkelin Teatteri/Katriina Honkanen
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§ 38
Ohjaamo Olkkarin ja keskustan alueen nuorisotila Starlightin tilaratkaisun valmistelu
MliDno-2018-889
Valmistelija / lisätiedot:
Antti Mattila
antti.mattila@mikkeli.fi
liikunta- ja nuorisojohtaja
Essote on siirtämässä Ohjaamo Olkkariin sijoitettuja toimintojaan pysyvästi
pois nykyisestä kiinteistöstä siinä ilmenneiden sisäilmaongelmien ja sattuneen
vesivahingon vuoksi. Henkilökuntaa on jo siirretty väistötiloihin ennen
pysyvämpää ratkaisua. Samassa tlassa sijaitsee keskustan alueen nuorisotila
Starlight. Ohjaamokokonaisuuden ja monialaisen työotteen säilyttämiseksi
myös nuorisopalveluiden hallinnassa olevia Olkkarin tiloja on harkittava
siirrettäväksi, vaikka katutason tila onkin toimintakuntoinen.
Nykyisiin tiloihin ollaan niin kaupungin kuin Essoten puolelta sitouduttu
helmikuun 2019 loppuun.
Essoten Ohjaamoon sijoitettaville palveluille on löytynyt mahdollinen uusi
tila, joka saattaisi mahdollistaa myös nuorisotilan ja etsivän nuorisotyön
siirtymisen.
Tilaratkaisu on valmistelussa, mutta se tuodaan keskeneräisenä
lautakunnan keskusteluun ja arvioitavaksi. Lisäinformaatiota ja mahdollisia
ratkaisuvaihtoehtoja kokouksessa.
Liikunta- ja nuorisojohtaja: lautakunta käy keskustelun Ohjaamo Olkkarin
tilanteesta ja evästää liikunta- ja nuorisopalveluja tilaratkaisuun.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta keskustelee Ohjaamo Olkkarin
tilanteesta ja antaa evästyksen tilaratkaisuun liikunta- ja nuorisopalveluille.
Päätös
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta valtuutti liikunta- ja nuorisopalvelut
etsimään yhteistä, nykyiset toiminnot kattavaa tilaratkaisua Ohjaamo Olkkarille
Essoten kanssa.
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§ 39
Suomen museoliiton 95. vuosikokous 24.5.2018 sekä Valtakunnalliset museopäivät
23.-25.5.2018 Vaasassa.
MliDno-2018-745
Valmistelija / lisätiedot:
Matti Karttunen, Virpi Siekkinen
Matti.Karttunen@mikkeli.fi, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
kulttuuri- ja museojohtaja, sivistysjohtaja
Liitteet

1 Liite Kutsu Suomen Museoliiton 95. vuosikokoukseen ja ohjelma
Suomen museoliiton 95. vuosikokous pidetään torstaina toukokuun 24.
päivänä 2018 klo 13 Vaasassa, Åbo Akademin Academill-rakennuksessa,
Rantakatu 2. Kokoukseen, jossa käsitellään sääntöjen 12 §:ssä mainitut asiat,
kutsutaan osallistumaan liittojäsenet edustajiensa välityksellä sekä kannattavat
jäsenet ja kunniajäsenet.
Jäsenten äänioikeudesta on määrätty sääntöjen 11 §:ssä. mUutoin on
voimassa, mitä yhdistyslaissa on säädetty. Kaikkien vuosikokoukseen
osallistuvien tulee ilmoittautua läsnä oleviksi ohjelmaan merkityn valtakirjojen
tarkistuksen yhteydessä.
Toivotamme kaikki museoiden työntekijät ja luottamushenkilöt tervetulleiksi
myös Valtakunnallisille museopäiville 23.-25.5.2018. Päivien ohjelma on
liitteenä. Pyydämme ystävällisesti ilmoittatumaan vuosikokoukseen ja
museopäiville sähköisesti Suomen museoliiton koulutuskalenterin kautta
osoitteessa www.museoliitto.fi/koulutuskalenteri. Ilmoittautumisaika päättyy
2.5.2018.
Helsingissä 19.3.2018
Suomen museoliitto ry
Outi Alanko-Kahiluoto

Kimmo Levä

puheenjohtaja
pääsihteeri
Mikkelin kaupunki on Suomen museoliiton I luokan jäsen, joka saa lähettää
vuosikokoukseen kolme äänivaltaista edustajaa.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta valitsee edustajat Suomen museoliiton
vuosikokoukseen sekä Valtakunnallisille museopäiville.
Päätös
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta ei nimeä edustajaa Valtakunnallisille
museopäiville Vaasaan 23.-25.5.2018.
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§ 40
Mikkelin kaupungin ja Jalkaväen säätiön kumppanuussopimus vuodelle 2018
MliDno-2018-707
Valmistelija / lisätiedot:
Matti Karttunen, Virpi Siekkinen
Matti.Karttunen@mikkeli.fi, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
kulttuuri- ja museojohtaja, sivistysjohtaja
Liitteet

1 Liite Mikkelin kaupungin ja Jalkaväen säätiön kumppanuussopimus vuodelle
2018
Mikkelin kaupungin ja Jalkaväen säätiön edustajat ovat laatineet
kahdenkeskisen kumppanuussopimuksen yhteistyöstä vuodelle 2018.
Kumppanuussopimuksella sovitaan Jalkaväen säätiön ylläpitämän
Jalkaväkimuseon toiminnan tukemiseen liittyvästä yhteistyöstä. Jalkaväen
säätiö on vuodesta 1982 ylläpitänyt Mikkelissä suomalaisen jalkaväen
perinteitä ja historiaa taltioivaa ja esittelevää Jalkaväkimuseota. Jalkaväkimuseo
muodostaa yhdessä Mikkelin kaupungin ylläpitämän Päämajamuseon kanssa
kiinnostavan sotahistoriallisen kokonaisuuden, joka houkuttelee historiasta,
etenkin sotahistoriasta kiinnostuneita matkailijoita Mikkeliin. Mikkelin kaupunki
sitoutuu yhteistyöhän Jalkaväen säätiön kanssa kumppanuussopimuksella,
jonka suuruusluokka/taso sovitaan valtuustokausittain ja jota tarkistetaan
vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä
Nyt solmittava sopimus on voimassa vuoden 2018 loppuun saakka.
Liite Mikkelin kaupungin ja Jalkaväen säätiön kumppanuussopimus vuodelle
2018.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy liitteenä olevan Mikkelin
kaupungin ja Jalkaväen säätiön kumppanuussopimuksen vuodelle 2018 ja
valtuuttaa kaupungin edustajat allekirjoittamaan sopimuksen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Jalkaväen säätiö, talouspalvelut
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§ 41
Talousarvion toteutumisen seuranta / Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
MliDno-2018-884
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
sivistysjohtaja
Liitteet

1 Liite seuranta hyoltk 31032018
Talousraportoinnin 3/2018 tavoitteena on arvioida kuluvan vuoden
talousarvion toteutumisennustetta sekä sopia tarvittaessa mahdollisista
lisätoimenpiteistä talousarvion toteuttamiseksi. Kaupunginvaltuuston
11.12.2017 §104 hyväksymän talousarvion 2018 mukaan maaliskuun lopun
toteutuman perusteella tehtävän seurannan yhteydessä raportoidaan
•
•
•
•
•

keskeisimmät strategiset toimenpiteet
kehittämisohjelmien toteutuminen
kaupungin elinvoimaisuuden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet
henkilöstön määrän kehitys sekä
talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset, jotka ovat jo
tiedossa.

Toimielinten seurannan toimenpiteet ovat:
•
•
•

•
•

toimielinten ennusteiden tekeminen (excel- taulukoihin)
johdon analyysit tiliryhmittäin sekä johdon arvio toimenpiteistä
talouden tasapainossa pitämiselle
johdon analyysiin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota
ja raportoida jo nyt, jos näyttää siltä, että toiminta ei pysy
vahvistetussa talousarviossa (mitkä erät, palkat, palvelujen ostot
jne. ovat ylittymässä ja mistä ylitys johtuu)
raamiseuranta- taulukon täyttäminen koko kaupungin osalta
ennuste vuoden lopun tilanteesta sitovien määrärahojen osalta,
selvitys ylityksistä annetaan johdon analyysissä.

Liite Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, toteuma 3/2018, raportti ja
johdon ennuste
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
Tiedoksi
talouspalvelut
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§ 42
Osallisuussuunnitelma vuodelle 2018, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
MliDno-2018-824
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Launonen
Virpi.Launonen@mikkeli.fi
elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja
Liitteet

1 Liite Hyvosltk Osallisuussuunnitelma 2018
Kaupunki palkkasi syksyllä 2017 osallisuuskoordinaattorin, jonka tehtäväkenttä
on laaja käsittäen niin aluejohtokunnat kuin asukkaiden ja henkilöstön
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämisen. Tehtävän
selkiyttämiseksi elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalueella on laadittu
työsuunnitelma vuodelle 2018. Siinä on nostettu esille kuluvan vuoden
keskeisimmät tavoitteet. Pidemmän aikavälin suunnitelman laatiminen kuuluu
tämän vuoden tavoitteisiin.
Osallisuussuunnitelma vuodelle 2018 on käsitelty kaupungin johtoryhmässä
26.3.2018. Johtoryhmässä todettiin, että lähetetään osallisuussuunnitelma
tiedoksi lautakunnille.
Osallisuussuunnitelma 2018 liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta merkitsee osallisuussuunnitelman
tiedokseen ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Päätös
Merkittiin.
Tiedoksi
Aluejohtokunnat, vammaisneuvosto, vanhusneuvosto, nuorisovaltuusto, lasten
parlamentti
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§ 43
Hyvän elämän ohjelma / Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
MliDno-2018-895
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
sivistysjohtaja
Strategia on suunnitelma, jolla pyritään saavuttamaan haluttu päämäärä.
Kaupunkistrategia on kaupungin ylin toimintaa ja tulevaisuuden suunnittelua
ohjaava asiakirja, jossa linjataan laajat suuntaviivat. Mikkelin strategiset
päämäärät ja painopisteet on vahvistettu valtuuston kokouksessa
11.12.2017 § 100. Päämäärät ovat Hyvän elämän Mikkeli painopisteinään
yhteisöllisyys, aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki sekä sujuva ja turvallinen
elämä vauvasta ikäihmisiin; Korkean osaamisen ja yrittäjyyden Mikkeli
painopisteinään osaaminen ja TKI-toiminta, asiakaslähtöiset yrityspalvelut
sekä matkailu, vapaa-ajanasuminen, kulttuuri ja liikunta sekä niihin liittyvä
tapahtumatuotanto; Kestävän kasvun Mikkeli painopisteinään terveellinen ja
turvallinen elinympäristö, elinvoimaisuus ja kaupungistuminen.
Strategian toteutusta, seurantaa ja arviointia varten on rakennettu
toimintaohjelmat - Hyvän elämän ohjelma, Kestävän kasvun ohjelma
ja Elinvoimaohjelma - jotka toteuttavat strategisia päämääriä ja joiden
indikaattoreilla seurataan toimenpiteiden vaikuttavuutta.
Hyvän elämän ohjelman rakentamisesta on vastannut laaja-alainen ja
moniammattillinen työryhmä. Lisäksi ohjelman sisältöä on työstetty kasvatusja opetuslautakunnan sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan
työpajoissa ja iltakouluissa, rehtoreiden ja varhaiskasvatuksen esimiesten
kehittämispäivän työpajassa, kaupunginhallituksen seminaarissa, valtuuston
iltakoulussa ja vammaisneuvoston kokouksessa. Lisäksi Hyvän elämän
ohjelmaluonnosta on esitelty ja sisällöstä on keskusteltu asukasilloissa
Anttolassa, Haukivuorella ja Ristiinassa sekä asukasillassa kaupungintalon
valtuustosalissa.
Hyvän elämän ohjelma jaetaan oheisena ja se esitellään kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
Merkitään, että asiaa kokouksessa selosti hyvinvointikoordinaattori Arja
Väänänen.
Merkitään, että hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen poistui kokouksesta
tämän pykälän käsittelyn jälkeen
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Muutoksenhakukielto
§28, §29, §30, §31, §32, §34, §38, §39, §41, §42, §43
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.
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Oikaisuvaatimus
§33, §35, §36, §37, §40
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
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