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§1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§2
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Reijo Hämäläinen ja Heino
Lipsanen.
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti perjantaina 1.2.2019 ja on sen jälkeen nähtävänä
kaupungin yleisessä tietoverkossa.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§3
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Kulttuuri- ja museojohtaja
Avustuspäätökset:
§ 1 Mikkelin seudun harrastajateatterin tukiyhdistys HATTU ry:n kohdeavustus 3 500€,
21.01.2019
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Koska sivistysjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksessä mitään sellaista, mikä
olisi esteenä päätöksen toimeenpanolle, sivistysjohtaja esittää, ettei hyvinvoinnin ja
osallisuuden lautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijan
tekemään päätökseen.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§4
Ilmoitusasiat ja viranhaltijoiden päätökset tiedoksi
Kaupunginhallitus
§ 443/3.12.2018 kaupunginhallitus ei käytä kuntalain mukaista otto-oikeutta
lautakunnan kokouksessaan 21.11.2018 tekemiin päätöksiin
§ 4/14.1.2019 kaupunginhallitus ei käytä kuntalain mukaista otto-oikeutta
lautakunnan kokouksessaan 12.12.2018 tekemiin päätöksiin
Kaupunkiympäristölautakunta
§ 144/11.12.2018 Lautakunta hyväksyi Anttolan koulun liikuntasalin tarjouspyynnön
Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja
Hankintapäätökset:
§ 9 E-kirjojen, e-äänikirjojen sekä niiden hankinta- ja lainauspalvelun hankinta Lumme-
kirjastoille YKK:n puitesopimuksen perusteella, 14.12.2018
§ 11 17 Chromebookin hankinta It-Marketing Finland Oy:ltä hintaan 4576,1 €, alv 0 %,
18.12.2018
Henkilöstöpäätökset:
§ 23 Hanketyöntekijän ottaminen kirjastopalveluihin, 05.12.2018
§ 24 Katri Seppäsen siirtyminen palveluvirkailijan tehtävään, 14.12.2018
Liikuntapaikkapäällikkö
Hankintapäätökset:
§ 10 Nurmikenttien kylvökoneen ja tekonurmikenttien puhdistimen hankinta
liikuntapalveluille yhteishintaan 21 000 euroa, 05.12.2018
§ 11 Ulkokuntoiluvälineiden hankinnat Ristiinaan Gympark Equipments Oy:ltä hintaan
14 550 e., 21.12.2018
§ 12 Ulkokuntoiluvälineiden hankinnat Otavaan Oy J-Trading Ab:ta hintaan 10 553
euroa, 21.12.2018
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
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§5
Sähköinen pöytäkirjan tarkastus/hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
MliDno-2018-1140
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
sivistysjohtaja
Liitteet

1 Liite hyoltk Ohje sähköinen pöytäkirjan tarkastaminen
Kaupungin hallintosäännön 152 §:n mukaan toimielimen pöytäkirja voidaan tarkastaa
sähköisesti.
Kaupungin sähköisessä asiankäsittelyjärjestelmässä on mahdollista lähettää
pöytäkirjat sähköisesti hyväksyttäväksi. Sähköisestä pöytäkirjantarkastuksesta
saatavien taloudellisten hyötyjen lisäksi toimintamalli nopeuttaa ja helpottaa
pöytäkirjantarkastuksen jälkeisiä työvaiheita. Kun tarkastamista ei tehdä tulostetusta
paperiasiakirjasta, tarkastaminen ei ole enää sidottu tiettyyn paikkaan ja virastotalon
aukioloaikaan. Tämä vähentää kulkemista ja aikataulujen sovittelemista.
Tarkastamisen voi tehdä missä tahansa.
Tavoitteena on, että sähköinen hyväksymismenettely otetaan käyttöön
pöytäkirjantarkastuksessa kaikissa valtuustossa, hallituksessa ja lautakunnissa vuoden
2018 aikana. Käyttöönotto aloitetaan kokeilemalla ja keräämällä kokemuksia
kaupunginhallituksessa.
Kaupunginhallitus päätti, että sähköinen pöytäkirjantarkastus otetaan käyttöön
kaupunginhallituksessa kokeiluna 1.6.2018 alkaen ja kokeilun tulosten perusteella
päätetään jatkotoimenpiteistä. Kokeilu on onnistunut kaupunginhallituksessa ja
konserni- ja elinvoimajaostossa hyvin, jonka vuoksi sähköinen pöytäkirjantarkastus
otetaan käyttöön kaupunginvaltuustossa ja kaikissa toimielimiessä pois lukien
johtokunnat sekä vanhus- ja vammaisneuvostot.
Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että sähköinen pöytäkirjantarkastus otetaan
käyttöön kaupunginvaltuustossa 12.11.2018 kokouksesta alkaen.
Ohje sähköisestä tarkastamisesta on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää, että sähköinen pöytäkirjantarkastus
otetaan käyttöön lautakunnan kokouksissa 30.1.2019 kokouksesta alkaen.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.
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§6
Nuorisovaltuuston edustajan läsnäolo- ja puheoikeus hyvinvoinnin ja osallisuuden
lautakunnassa
MliDno-2017-1451
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
sivistysjohtaja
Hallintosäännön 141 §:n mukaan esimerkiksi nuorisovaltuuston edustajien puhe- ja
läsnäolo-oikeudesta toimielimen kokouksissa päättää asianomainen toimielin.
Nuorisovaltuuston edustajalle on annettu puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakunnan
kokouksiin vuodesta 2002.
Nuorisovaltuusto on nimennyt edustajakseen Viljam Tiaisen ja hänen varalle Jan-Peter
Kauppisen.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta antaa nuorisovaltuuston edustajalle puhe- ja
läsnäolo-oikeuden hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan kokouksissa.
Nuorisovaltuuston edustajaksi merkitään Viljam Tiainenja hänen varalle Jan-Peter
Kauppinen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Viljam Tiainen, Jan-Peter Kauppinen, nuorisovaltuusto
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Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 88,26.09.2018
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 7, 30.01.2019
§7
Kumppanuustalo - toimintamallin suunnittelun tilanne
MliDno-2018-885
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, 26.09.2018, § 88
Valmistelijat / lisätiedot:
Matti Laitsaari
Matti.Laitsaari@mikkeli.fi
rehtori
Mikkeliin valmistellaan kumppanuustalo-mallia. Vastaavia hankkeita on toteutettu eri
puolilla Suomea ja Mikkelissä kumppanuustalon valmistelua ovat pohjustaneet muun
muassa Etelä-Savon sosiaali- ja terveysturva ry sekä Hyvinvointikumppanuus Etelä-
Savossa -hanke. Kumppanuustalon valmistelu on Mikkelin kaupungin osalta
vastuutettu elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalueelle.
Kumppanuustalon ydinajatuksena on kaupungin ja muiden julkisten toimijoiden,
asukkaiden, järjestöjen ja ehkä myös yritysten yhteistyön ja vuorovaikutuksen
parantaminen. Kumppanuustalo voi olla fyysinen tila, mutta ennen kaikkea se on
toimintatapa, jonka avulla kaupunki lisää asukkaidensa hyvinvointia ja osallisuutta
sekä luo edellytyksiä järjestöjen toiminnalle.
Toimintamallina kumppanuustalo tarkoittaa rakennetta, jossa kunta ja maakunta
kohtaavat järjestöt kumppaneina. Tarkoitus on saada Mikkeliin järjestöjen
kattojärjestö, jonka kautta tukea pystytään koordinoimaan ja joka pystyy toimimaan
sopimuskumppanina ja joka pystyy tuomaan järjestötoiminnan haasteet keskitetysti
neuvottelupöytään. Tässä vuoropuhelussa järjestöjen ääni välittyy niin kunnalliseen
kuin maakunnalliseenkin kehittämistyöhön. Kattojärjestöön mukaan tulevia järjestöjä
ei ole tarkoitus rajata millään tavalla, vaan kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus olla
mukana.
Kattojärjestön tarkoitus on tukea järjestöjen toimintaa ja luoda mahdollisuuksia
järjestöjen yhteistoiminnalle muun muassa hanketoiminnan kautta sekä tarjoamalla
suuruuden ekonomiaa hallinnollisissa asioissa. Kattojärjestön tuella järjestöjen on
helpompi järjestää muun muassa toimistopalvelunsa sekä mahdollisuus tarjota
työllistymismahdollisuuksia ja tuottaa palveluja yhdessä.
Fyysisenä tilana kumppanuustalo tarjoaa kaupunkilaisille ja järjestöille
mahdollisuuden omaehtoiseen ja yhteisölliseen toimintaan, joka puolestaan synnyttää
kokemusta osallisuudesta ja lisää asukkaiden hyvinvointia. Osallisuuteen liittyy myös
mahdollisuus osallistua kaupungin palvelutoiminnan jatkuvaan kehittämiseen.
Kumppanuustalo toimii myös syrjäytymistä ehkäisevänä kohtaamispaikkana,
eräänlaisena kaupunkilaisten matalan kynnyksen olohuoneena, jonne ovat
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tervetulleita kaikki kaupungin asukkaat. Eri puolilla Suomea toimivissa
kumppanuustaloissa on myös työpajoja ja muuta tiivistä yhteistyötä
työllisyyspalveluiden kanssa. Näin kumppanuustalot edistävät myös työllisyyttä.
Moni kumppanuustalo on tärkeä yhteistyökumppani myös oppilaitoksille ja pystyy
tarjoamaan eri alojen opiskelijoille harjoittelupaikkoja. Näin edistetään osaamista ja
lisätään kaupungin elinvoimaa.
Kumppanuustalot tarjoavat lisäksi toimitiloja ja toimintamahdollisuuksia järjestöille ja
useimmiten niiden hallinto onkin rakennettu järjestöjen varaan. Tätä kautta
kumppanuustalo voi lisätä merkittävästi myös järjestöjen yhteistyötä, vähentää
päällekkäisyyksiä ja luoda eheämpiä palvelukokemuksia ja -kokonaisuuksia.
Kaikki nämä näkökulmat tukevat hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämistä ja ne on
otettu huomioon Mikkelin kumppanuustalon valmistelussa. Erityisen painokkaasti
korostetaan sitä, että järjestöt ovat kaupungin näkökulmasta merkittävä voimavara ja
yhteistyökumppani ja että niiden kanssa voidaan olla toteuttamassa uusilla
toimintavoilla monia sellaisia asioita, joita kaupunki ei yksin pystyisi toteuttamaan.
Mikkelin kumppanuustalosta suunnitellaan avointa kohtaamispaikkaa, joka edustaisi
julkisen ja kolmannen sektorin tiivistä yhteistyötä kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin
ja osallisuuden lisäämiseksi. Tarkoitus ei ole synnyttää järjestötaloa, jossa olisi varattu
toimintatilaa tietyille järjestöille, vaan järjestöjen yhteistä tapahtuma- ja toimintatilaa,
joka loisi pohjan mahdollisimman monipuoliselle kaupunkilaisten omaehtoiselle
toiminnalle. Kiinnostus kumppanuustaloa kohtaan on Mikkelissä lisääntynyt koko ajan
sitä mukaa kuin talon valmistelua on jatkettu.
Käytännössä on tärkeää, että kumppanuustaloa hallinnoisi eri järjestöjä edustava
kattojärjestö, joka solmii yhteistyösuhteet myös oppilaitosten ja työllisyyspalveluiden
kanssa ja voi tarjota keskitettyjä asiantuntijapalveluita muille kaupungin järjestöille.
Järjestövetoisuus tukee myös omaehtoisuutta ja asukaslähtöisyyttä. Kaupungin
roolina on olla eräänlainen toiminnan mahdollistaja, mutta vastuu toiminnasta on
hyvä olla järjestöillä ja asukkailla. Tämä mahdollistaa myös erilaisen hankerahoituksen
saamisen talon toimimiseen ja sen ympärille mahdollisesti syntyvien hankkeiden
toteuttamiseen.
Syksyn 2018 aikana kartoitetaan myös tiloja, joissa kumppanuustalo voisi aloittaa
toimintansa. Toiminta-ajatusta jalostetaan yhteistyössä järjestöjen ja maakunnan
kanssa niin, että saataisiin toteutettua toimiva yhdyspinta julkisten toimijoiden ja
järjestöjen välille hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi.
Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalueelle on sisällytetty ensi vuoden
talousarvioehdotukseen 50.000 euron määräraha, jolla kaupunki voi osallistua
kumppanuustalon vuokrakustannuksiin. Vaikka järjestöille ei olla antamassa tilaa
vastikkeetta, on tärkeää, että kaupunki sitoutuu kumppanuustalon ylläpitämiseen
myös taloudellisesti, koska kumppanuustalo on yksi elementti, jolla kaupunkilaisten
hyvinvointia ja osallisuutta lisätään. Hyvin toteutettu kumppanuustalo synnyttää mitä
todennäköisimmin lisää hyvinvointia ja osallisuutta edistävää toimintaa ja toimii näin
positiivisen lumipalloefektin alullepanijana ja ylläpitäjänä. Muutoin järjestöille
kohdennetut avustukset ovat kuluvan vuoden tasolla, eikä uusia avauksia esimerkiksi
kumppanuuksien suuntaan pystytä tekemään. Kaupunki neuvottelee aktiivisesti sekä
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maakunnan että ESSOTE:n kanssa avustus- ja kumppanuuspolitiikasta sekä
kolmannen sektorin roolista hyvinvoinnin edistämisessä ja siihen liittyvistä
palvelusopimuksista.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta merkitsee valmistelutilanteen tietoonsa.
Päätös
Merkittiin.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, 30.01.2019, § 7
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Launonen
Virpi.Launonen@mikkeli.fi
elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja
Mikkelin Kumppanuustalon valmistelu on edennyt niin, että talon toiminta voidaan
aloittaa vuoden 2019 aikana kaupungin omistamassa Lähemäki-talossa. Kiinteistöstä
on vapautumassa tilaa noin 3.000 neliötä, kun Essote siirtää toimintojaan omiin uusiin
tai saneerattuihin tiloihinsa. Kumppanuustalon toimintamallia valmistellaan
järjestövetoisesti ja valmistelussa on mukana useita järjestöjen ja Mikkelin kaupungin
edustajia.
Kaupungin näkökulmasta Lähemäki-talo on erinomainen ratkaisu Kumppanuustaloksi,
vaikka tilojen käyttöönotto edellyttääkin jonkin verran muutostöitä. Lähemäki-taloa on
alustavasti suunniteltu myös eläkeläisjärjestöjen päivätanssien pitopaikaksi. Talossa
on valmiiksi noin sadan neliömetrin suuruinen sali ja joitakin väliseiniä purkamalla
salia voidaan alustavien arvioiden mukaan laajentaa niin, että siinä voidaan järjestää
tansseja.
Kaupunki on varautunut osallistumaan Kumppanuustalon vuokrakustannuksiin
50.000 eurolla vuodessa. Raha on varattu vuoden 2019 talousarvioon. Sen
kohdentamisesta on tehty luonnoksia, ja eri malleista on aloitettu keskustelu
Kumppanuustalon valmisteluryhmän kanssa. Osa Kumppanuustalon toimintamallia
on myös se, että kaupunki voisi sijoittaa joitakin talon toimintaa ja ideaa tukevia
toimintojaan Kumppanuustalon tiloihin. Niistä ei ole keskusteltu tarkemmin.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
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Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 113,21.11.2018
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 8, 30.01.2019
§8
Kuntalaisaloite, eläkeläistoiminnan kehittäminen ja yhteistoiminnan parantaminen
MliDno-2018-1925
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, 21.11.2018, § 113
Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Launonen
Virpi.Launonen@mikkeli.fi
elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja
Eläkeläisjärjestöt ovat jättäneet 14.9.2018 päivätyn aloitteen Mikkelin kaupungille.
Aloite on sisällöltään seuraava:
” ELÄKELÄISJÄRJESTÖJEN ESTYS MIKKELIN KAUPUNGILLE 14.9.2018
Eläkeläisjärjestöt tekevät yhteistyötä keskenään, muiden järjestöjen, kuntien ja
muiden yhteisöjen kanssa. Jäseniä meillä on yli 3000 ja toimimme laajasti lähes 20 000
mikkeliläisen eläkkeellä olevan kanssa heidän hyvinvointinsa ja elämäntilanteensa
parantamiseksi. Tuotamme eläkeläisille yli 100 000 toimintatuntia vuodessa.
Eläketuloa mikkeliläiset käyttävät lähes 350 miljoonaa vuodessa. Kaupungin ja
ESSOTEn tuki yhdistyksille on satasia vuodessa.
Eläkeläisjärjestöillä on halu ja valmius rakentavaan ja yhteissuunnitteluun ja -
toimintaan kaupungin kanssa. Eläkkeellä olevissa on kattava kirjo hyvin monien
toimintojen asiantuntemusta ja elämänkokemusta. Eläkkeensaajilla on aikaa ja
energia käytettävissä yhteisiin asioihin. Tämä tulee organisoida myös Mikkelissä
suunnitelmallisesti hyötykäyttöön luomalla eläkeläisjärjestöille vahva toiminta-alusta
ja tuki.
Tehokkaalla yhteistoiminnalla voidaan edistää ikääntyvien hyvinvoinnin ja
toimintakyvyn ylläpitämistä niin, että julkisia varoja voidaan säästää viivästyttämällä
kalliitten ja raskaitten hoitojen vaihetta. Toimimme itse hyödyllisesti, jos saamme
siihen kaupungin ja muiden tahojen tukea.
Esitykset:
Kaupungin strategian pohjalle laaditaan nopealla aikavälillä eläkeläistoiminnan
tukiohjelma yhdessä kaupungin ja ao. järjestöjen kanssa.
Solmitaan kumppanuussopimukset kaupungin ja yhdistysten kesken winwin -
periaatteella. Ne voivat sisältää järjestöjen puolelta mm. digituki-, koulu-,
päiväkoti-, nuoriso-, laitos- ym. palvelut, vapaaehtois- ja
ohjaajatyöt, liikuntapalvelujen järjestämisen, kulttuuri- ym. esiintymiset jne.
Eläkeläisyhdistysten avustukset ja kumppanuussopimusten kaupungin rahoitus
tulee varata kaupungin budjettiin niin, että tehokas toiminta mahdollistuu.
Hyvän toiminta-alustan turvaamiseksi kaupunki järjestää ilmaiset/edulliset
toimitilat tarvittavine välineistöineen yhdistyksille ja tukee toimistoteknisten
palvelujen järjestämisessä niin keskusta-alueella kuin taajamissakin.
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Kumppanuustalosta tulisi tehdä päätös ja saada toiminta yhteisvastuullisesti
liikkeelle.
Kaupunki osoittaa hyvän ja edullisen tanssipaikan eläkeläisjärjestöjen
päivätansseihin.
Vanha sotilaskoti tulee muokata sekä järjestöjen käyttöön että kansalaisopiston
ja harrastajateattereiden käyttöön käyttäen tarvittaessa siirrettävää
katsomorakennelmaa, joka voidaan sijoittaa esim. nykyisen tuolivaraston tilalle.
Eläkeläiskortin joustavuutta tulee lisätä mm. valikoiden kohdentamalla niin, ettei
sen hinta nouse.
Eläkeläisille tulee järjestää maksuton joukkoliikenteen käyttömahdollisuus.
Eläkeläisjärjestöt pitävät tärkeänä, että Mikkeliin perustetaan
järjestöyhteistyöryhmä/järjestöedustamo tai vastaava koko järjestösektorin ja
kaupungin yhteistyöelin suunnittelemaan ja kehittämään kolmannen sektorin ja
kaupungin yhteistyötä.
Ryhmässä tulee olla keskeisten järjestösegmenttien ja kaupungin ao. vastuullisten
edustus.
Mikkelin eläkeläisyhdistykset:
Eläkeliiton Mikkelin, Mikkelin seudun, Anttolan, Haukivuoren ja Ristiinan yhdistykset
Eläkkeensaajien Mikkelin, Naisvuoren, Anttola, Haukivuoren ja Otavan yhdistykset
Kansallisten senioreitten Mikkelin ja Ristiinan yhdistykset
Mikkelin seudun eläkeläiset yhdistys, yhdistys
Mikkelin seudun eläkeläisyhdistys
Mikkelin kristityt ikinuoret, yhdistys
Senioriliike Mikkelin alueyhdistys”
Kaupungin palvelualueet ovat valmistelleet yhteistyössä seuraavan vastineen:
Kaupungin strategian pohjalle laaditaan nopealla aikavälillä eläkeläistoiminnan
tukiohjelma yhdessä kaupungin ja ao. järjestöjen kanssa.
Hyvinvointikoordinaattori laatii vanhusneuvoston kanssa
yhteistyössä vanhusohjelman, jolla toteutetaan vanhuspalvelulain 5 §:n mukaisia
tavoitteita. Ohjelma tehdään yhteistyössä Essoten ja maakunnan kanssa ja sen
tekemiseen otetaan mukaan järjestöjä. Ohjelman laatiminen on tavoitteena
Hyvän elämän -ohjelmassa kohdan 3. Sujuva ja turvallinen elämä vauvasta
ikäihmisiin alakohdassa 2. Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus.
Solmitaan kumppanuussopimukset kaupungin ja yhdistysten kesken winwin -
periaatteella. Ne voivat sisältää järjestöjen puolelta mm. digituki-, koulu-
, päiväkoti-, nuoriso-, laitos- ym. palvelut, vapaaehtois- ja
ohjaajatyöt, liikuntapalvelujen järjestämisen, kulttuuri- ym. esiintymiset jne.
Mikkelin kaupunki on osana kumppanuustalovalmistelua käynnistänyt valmistelun
myös kumppanuuspöytämallista. Siinä tavoitteena on luoda yhteistyörakenne
kaupungin ja järjestöjen välille. Kumppanuuspöydässä neuvotellaan esimerkiksi
avustusperiaatteista ja muista tukitavoista sekä pohditaan yhteisiä keinoja
kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen. Yhdeksi
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kumppanuuspöydän työmalliksi on kaavailtu osallistuvaa budjetointia. Siinä järjestöt
yhdessä pohtivat ratkaisuja akuuteiksi näkemiinsä hyvinvointiongelmiin. Kaupunki
osoittaa asialle tietyn rahallisen resurssin, jonka käytöstä järjestöt sopivat yhdessä.
Eläkeläisyhdistysten avustukset ja kumppanuussopimusten kaupungin rahoitus
tulee varata kaupungin budjettiin niin, että tehokas ennaltaehkäisevä toiminta
mahdollistuu.
Kaupungilla on erilaisia toiminta-avustuksia, joita yhdistyksillä on mahdollista hakea
avustusperiaatteiden mukaisesti. Kumppanuuspöytämallissa kokeillaan myös
osallistuvaa budjetointia, jossa yhdistykset suunnittelevat yhteistoiminnassa
ennaltaehkäisevää hyvinvointitoimintaa, johon kaupunki myöntää rahoitusta.
Hyvän toiminta-alustan turvaamiseksi kaupunki järjestää niin keskusta-alueella
kuin taajamissakin toimivat ja maksuttomat/edulliset toimitilat tarvittavine
välineistöineen yhdistyksille ja tukee toimistoteknisten palvelujen
järjestämisessä.
Keskusta-alueella testataan kumppanuustaloa. Mikäli toimintamalli on toimiva ja sillä
näyttää olevan tarvetta, mallia on mahdollista laajentaa myös muihin taajamiin.
Kumppanuustalosta tulisi tehdä päätös ja saada toiminta yhteisvastuullisesti
liikkeelle.
Mikkeliin on valmisteltu kaupungin toimesta kumppanuustaloa helmikuusta 2018
alkaen. Hyvinvointikumppanuus Etelä-Savossa –hanke on tosin tehnyt pohjatyötä
hankkeen hyväksi jo paljon aiemmin. Valmistelua on tehty yhdessä kaupungissa
toimivien järjestöjen kanssa. Helmikuussa kutsuttiin järjestöjä koolle hyvin laajalla
jakelulla ja kokouksessa sovittiin siitä, että valmistelua jatketaan pienemmän
järjestöjoukon voimin.
Marraskuun alussa koottiin jälleen järjestöväkeä koolle laajalla jakelulla ja päivitettiin
kaikkien kiinnostuneiden tietämys valmistelutilanteesta. Kokoontumisen tavoitteena
oli sopia järjestöjen kanssa siitä, kuinka valmistelua jatketaan järjestövetoisesti.
Yhteisessä kokouksessa sovittiin, että jatkovalmisteluryhmän kokoaa Estery ry:n
toiminnanjohtaja Annastiina Vesterinen. Samalla ajatus oli, että kumppanuustalon
toimintoja hallinnoiva yhdistystoiminta rakentuu nykyisen Estery ry:n pohjalle. Muut
järjestöt voivat esittää omia yhteisiä edustajiaan valmisteluryhmään.
Valmistelussa on tarkoitus edetä nopealla aikataululla. Vastauksena aloitteessa
esitettyyn toivomukseen voidaan todeta, että valmistelu on edennyt hyvin ja että
aloitteen mukaiseen päätökseen ja yhteisvastuulliseen liikkeelle lähtemiseen päästään
lähitulevaisuudessa.
Kaupunki osoittaa hyvän ja edullisen eläkeläisjärjestöjen monipuoliseen ja
kokonaisvaltaiseen tanssiharrastukseen soveltuvan tilan.
Eläkeläisjärjestöille on esitelty valmisteltuja vaihtoehtoja tanssipaikoiksi, ja ratkaisua
on haettu hyvässä yhteistyössä. Eläkeläisjärjestöt ovat hyväksyneet tanssipaikaksi
maalaiskunnan entisen kunnantalon osoitteessa Otavankatu 7, jossa tanssitaan
vuoden 2019 alusta torstaisin.
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Vanha sotilaskoti tulee muokata sekä järjestöjen että kansalaisopiston ja
harrastajateattereiden käyttöön esimerkiksi käyttäen tarvittaessa siirrettävää
katsomorakennelmaa, joka voidaan sijoittaa esim. nykyisen tuolivaraston tilalle.
Vanha sotilaskoti eli Sotku on siirtynyt vuoden 2018 alussa nuorisotoimelta
kansalaisopiston hallinnoitavaksi. Perusteluna muutokselle oli lähinnä se, että
kansalaisopisto tarvitsi teatteriopetukselleen uudet tilat, koska kaupunki valmisteli
Muisti-tietokeskuksen sijoittamista Päämajataloon, jossa teatteriopetuksen tilat
aiemmin olivat.
Muuton yhteydessä tavoitteena oli myös se, että järjestöt voisivat mahdollisimman
pitkälti jatkaa toimintaansa Sotkun tiloissa samalla tavalla kuin ennenkin. Tämä ajatus
ei kuitenkaan täysin toteutunut, koska Sotkun saliin oli tarkoituksenmukaista rakentaa
samanlainen kiinteä teatterisali katsomoineen ja tekniikoineen ym. kuin
Päämajatalollakin oli ollut. Muuton myötä Mikkeliin on syntynyt teatteriopetuksen ja –
harrastamisen keskittymä, jollaista kaupunkiin on puuhattu vuosikausia. Mikkelissä on
runsaasti aktiivista harrastajateatteritoimintaa ja vaikka Sotku yksin ei ryhmien kaikkia
tilantarpeita pystykään tyydyttämään, muodostaa Sotku keskittymän, jollaista
kaupunkiin on tarvittu ja kaivattu.
Monet järjestöt voivat edelleen kokoontua ja järjestää toimintaansa Sotkulla. Sotkun
käyttöaste on järjestöjen näkökulmasta itse asiassa noussut. Sotkun salia ei
kuitenkaan enää tässä vaiheessa kannata muuttaa tilaksi, joka soveltuu kaikkeen
mahdolliseen toimintaan. Jos näin tehtäisiin, teatteriopetuksen ja harrastamisen
edellytykset heikkenisivät selvästi. Haitarikatsomo ei yksin ratkaisisi ongelmaa, koska
tila on muutenkin muuttunut siitä, mitä se oli aiemmin. Salissa on suuri
trussiputkikehikko, jota tarvitaan teatteritoiminnan tekniikan ja toiminnassa
välttämättömien pimennysverhojen takia. Lisäksi salin lattian vapaata tilaa peittää
tanssimatto, joka on niin ikään välttämätön teatteritoiminnassa ja jonka pois
ottaminen eri käyttövuorojen välillä ei ole helppoa eikä mielekästä.
Haitarikatsomon hankkimiseen liittyy myös taloudellinen ongelma. Alustavien
kyselyiden mukaan tarkoituksenmukainen katsomo tilaan maksaisi useita kymmeniä
tuhansia euroja. Kaupungin taloudessa ei ole varauduttu tällaiseen menoerään.
Hyvin toimivaa teatterikeskittymää ei kannata rikkoa senkään takia, että toiminnalla
on paljon tulevaisuuden potentiaalia. Kaupunki on valmistelemassa
kumppanuussopimusta Mikkelissä toimivien harrastajateatteriryhmien kattojärjestön
Hattu ry:n kanssa. Kumppanuussopimuksella on tarkoitus kehittää sekä Sotkun
toimintaa että myös miljöötä entistä paremmin erilaisia kulttuuriharrastuksia
tukevaksi.
Sotkun kohdalla voidaan puhua tietynlaisesta toimintaa tukevasta palvelumuotoilusta.
Erikoistuminen tilojen käytössä on tervetullutta, koska sen avulla voidaan palvella
tiettyä kohderyhmää mahdollisimman optimaalisesti. Mikkelissä on runsaasti erilaisia
harrastustiloja ja muidenkin tilojen kohdalla voidaan harkita vastaavanlaista
erikoistumista, jos se osoittautuu tarkoituksenmukaiseksi. Näin kaikenlaisilla
harrastusryhmillä voisi olla pitkän päälle oman toimintansa kannalta mahdollisimman

Mikkeli
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

Pöytäkirja
30.01.2019

1/2019

17 (50)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

tarkoituksenmukaiset tilat. Hattu ry:n kanssa työn alla oleva kumppanuussopimus
soveltuu hyvin malliksi myös muiden alojen järjestöjen ja kaupungin välisen yhteistyön
kehittämiseen.
Eläkeläiskortin joustavuutta tulee lisätä mm. valikoiden kohdentamalla niin, ettei
sen hinta nouse.
Seniorikorttiin tehtävistä muutoksista on linjattu kaupunkirakenneselvityksessä.
Kaupunginvaltuusto päättää periaatetasolla asiasta talousarvion yhteydessä. Tämän
jälkeen liikunta- ja nuorisopalvelut pääsevät valmistelemaan asiaa tarkemmin.
Eläkeläisten kannanotto on viety liikunta- ja nuorisopalveluiden tietoon valmistelua
varten.
Eläkeläisille tulee järjestää maksuton joukkoliikenteen käyttömahdollisuus.
Asiaa selvitetään koululaisten Waltti-korttikokeilun tulosten arvioimisen jälkeen
yhdessä kaupungin Kyytineuvon kanssa. Ehdotusta pidetään kaupungin strategisten
linjausten mukaisena, koska sillä pystytään vaikuttamaan liikenteen päästöihin
kannustamalla joukkoliikenteen käyttöön.
Eläkeläisjärjestöt pitävät tärkeänä, että Mikkeliin perustetaan
järjestöyhteistyöryhmä/järjestöedustamo tai vastaava koko järjestösektorin ja
kaupungin yhteistyöelin suunnittelemaan ja kehittämään kolmannen sektorin ja
kaupungin yhteistyötä.
Ryhmässä tulee olla keskeisten järjestösegmenttien ja kaupungin ao. vastuullisten
edustus.
Kumppanuustalon jatkovalmistelun yhteydessä selvitetään järjestöjen halukkuutta
kumppanuuspöytämallin kehittämiseen. Kumppanuuspöytämallissa järjestöt ja
kaupunki sopivat kumppanuuslinjoista yhteistyössä. Järjestöt on vastuutettu viemään
valmistelua yhteisvoimin eteenpäin. Kaupunki on mukana valmistelussa, mutta ei
määritä sitä, miten asiat etenevät. Voidaan kuitenkin pitää hyvin todennäköisenä, että
kaupunkiin syntyy aloitteen mukainen yhteistyöelin, jossa on edustus eri
järjestösegmenteistä ja kaupunkiorganisaatiosta.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hyväksytään.
Päätös
Käydyn keskustelun pohjalta hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta yksimielisti
päätti pyytää lausunnon vanhusneuvostolta, jonka jälkeen lautakunta käsittelee asian
uudelleen.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, 30.01.2019, § 8
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Launonen
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Virpi.Launonen@mikkeli.fi
elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja
Liitteet

1 Liite Hyoltk Vanhusneuvoston lausunto eläkeläisten aloitteeseen
Vanhusneuvosto on antanut lausuntonsa kuntalaisaloitteeseen 13.12.2018. Neuvosto
kannattaa aloitteessa järjestöavustusten siirtoa Essotelta kaupungille,
tanssipaikkakysymyksen pysyvää ratkaisua, eläkeläis- ja Waltti-korttien kehittämistä
sekä Kumppanuustalo- ja kumppanuuspöytä-mallien kehittämistä. Lisäksi
neuvosto haluaa olla mukana ikäihmisten palveluihin liittyvän suunnitelman
laatimisessa alusta alkaen.
Kaupungin palvelualueet ovat valmistelleet yhteistyössä seuraavan vastineen:
Kaupungin strategian pohjalle laaditaan nopealla aikavälillä
eläkeläistoiminnan tukiohjelma yhdessä kaupungin ja ao. järjestöjen kanssa.
Hyvinvointikoordinaattori laatii vanhusneuvoston kanssa yhteistyössä
vanhusohjelman, jolla toteutetaan vanhuspalvelulain 5 §:n mukaisia tavoitteita.
Ohjelma tehdään yhteistyössä Essoten ja maakunnan kanssa ja sen tekemiseen
otetaan mukaan järjestöjä. Ohjelman laatiminen on tavoitteena Hyvän elämän –
ohjelmassa kohdan 3. Sujuva ja turvallinen elämä vauvasta ikäihmisiin alakohdassa 2.
Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus.
Solmitaan kumppanuussopimukset kaupungin ja yhdistysten kesken
winwin- periaatteella. Ne voivat sisältää järjestöjen puolelta mm. digituki-, koulu-
, päiväkoti-, nuoriso-, laitos- ym. palvelut, vapaaehtois- ja ohjaajatyöt,
liikuntapalvelujen järjestämisen, kulttuuri- ym. esiintymiset jne.
Mikkelin kaupunki on osana kumppanuustalovalmistelua käynnistänyt valmistelun
myös kumppanuuspöytämallista. Siinä tavoitteena on luoda yhteistyörakenne
kaupungin ja järjestöjen välille. Kumppanuuspöydässä neuvotellaan esimerkiksi
avustusperiaatteista ja muista tukitavoista sekä pohditaan yhteisiä keinoja
kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen. Yhdeksi
kumppanuuspöydän työmalliksi on kaavailtu osallistuvaa budjetointia. Siinä järjestöt
yhdessä pohtivat ratkaisuja akuuteiksi näkemiinsä hyvinvointiongelmiin. Kaupunki
osoittaa asialle tietyn rahallisen resurssin, jonka käytöstä järjestöt sopivat yhdessä.
Eläkeläisyhdistysten avustukset ja kumppanuussopimusten kaupungin rahoitus
tulee varata kaupungin budjettiin niin, että tehokas ennaltaehkäisevä toiminta
mahdollistuu.
Kaupungilla on erilaisia toiminta-avustuksia, joita yhdistyksillä on mahdollista hakea
avustusperiaatteiden mukaisesti. Kumppanuuspöytämallissa kokeillaan myös
osallistuvaa budjetointia, jossa yhdistykset suunnittelevat yhteistoiminnassa
ennaltaehkäisevää hyvinvointitoimintaa, johon kaupunki myöntää rahoitusta. Sosiaali-
ja terveystoimen avustuksia koskeva selvitys on käsitelty kaupunginhallituksessa
14.1.2019. Selvityksessä todettiin, että työnjako kaupungin ja Essoten välillä on
pääsääntöisesti tarkoituksenmukainen. Mikkelin seudulla toimiva lähtökohta
työnjaolle voisi olla se, että Essote myöntää avustuksia sote-järjestöille ja kaupunki
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hyte-järjestöille. Lisäksi sovittiin, että Essoten avustusvalmistelijat sekä kaupungin
elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalueen avustusvalmistelijat tiivistävät
yhteistyötään ja tiedonvaihtoaan.
Hyvän toiminta-alustan turvaamiseksi kaupunki järjestää niin keskusta-alueella
kuin taajamissakin toimivat ja ilmaiset/edulliset toimitilat tarvittavine
välineistöineen yhdistyksille ja tukee toimistoteknisten palvelujen
järjestämisessä.
Keskusta-alueella testataan kumppanuustaloa. Mikäli toimintamalli on toimiva ja sillä
näyttää olevan tarvetta, mallia on mahdollista laajentaa myös muihin taajamiin.
Kumppanuustalosta tulisi tehdä päätös ja saada toiminta yhteisvastuullisesti
liikkeelle.
Mikkeliin on valmisteltu kaupungin toimesta kumppanuustaloa on valmisteltu
helmikuusta 2018 alkaen. Hyvinvointikumppanuus Etelä-Savossa –hanke on tosin
tehnyt pohjatyötä hankkeen hyväksi jo paljon aiemmin. Valmistelua on tehty yhdessä
kaupungissa toimivien järjestöjen kanssa. Helmikuussa kutsuttiin järjestöjä koolle
hyvin laajalla jakelulla ja kokouksessa sovittiin siitä, että valmistelua jatketaan
pienemmän järjestöjoukon voimin.
Marraskuun alussa koottiin jälleen järjestöväkeä koolle laajalla jakelulla ja päivitettiin
kaikkien kiinnostuneiden tietämys valmistelutilanteesta. Kokoontumisen tavoitteena
oli sopia järjestöjen kanssa siitä, kuinka valmistelua jatketaan järjestövetoisesti.
Yhteisessä kokouksessa sovittiin, että jatkovalmisteluryhmän kokoaa Estery ry:n
toiminnanjohtaja Annastiina Vesterinen. Samalla ajatus oli, että kumppanuustalon
toimintoja hallinnoiva yhdistystoiminta rakentuu nykyisen Estery ry:n pohjalle. Muut
järjestöt voivat esittää omia yhteisiä edustajiaan valmisteluryhmään.
Valmistelussa on tarkoitus edetä nopealla aikataululla. Vastauksena aloitteessa
esitettyyn toivomukseen voidaan todeta, että valmistelu on edennyt hyvin ja että
aloitteen mukaiseen päätökseen ja yhteisvastuulliseen liikkeelle lähtemiseen päästään
lähitulevaisuudessa.
Kaupunki osoittaa hyvän ja edullisen eläkeläisjärjestöjen monipuoliseen ja
kokonaisvaltaiseen tanssiharrastukseen soveltuvan tilan.
Eläkeläisjärjestöille on esitelty valmisteltuja vaihtoehtoja tanssipaikoiksi, ja ratkaisua
on haettu hyvässä yhteistyössä. Eläkeläisjärjestöt ovat sopineet osallistavansa
jäsenistöään paikan valintaan, jonka jälkeen tanssipaikka valitaan.
Vanha sotilaskoti tulee muokata sekä järjestöjen että kansalaisopiston
ja harrastajateattereiden käyttöön esimerkiksi käyttäen tarvittaessa
siirrettävää katsomorakennelmaa, joka voidaan sijoittaa esim. nykyisen
tuolivaraston tilalle.
Vanha sotilaskoti eli Sotku on siirtynyt vuoden 2018 alussa nuorisotoimelta
kansalaisopiston hallinnoitavaksi. Perusteluna muutokselle oli lähinnä se, että
kansalaisopisto tarvitsi teatteriopetukselleen uudet tilat, koska kaupunki valmisteli
Muisti-tietokeskuksen sijoittamista Päämajataloon, jossa teatteriopetuksen tilat
aiemmin olivat.
Muuton yhteydessä tavoitteena oli myös se, että järjestöt voisivat mahdollisimman
pitkälti jatkaa toimintaansa Sotkun tiloissa samalla tavalla kuin ennenkin. Tämä ajatus
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ei kuitenkaan täysin toteutunut, koska Sotkun saliin oli tarkoituksenmukaista rakentaa
samanlainen kiinteä teatterisali katsomoineen ja tekniikoineen ym kuin
Päämajatalollakin oli ollut. Muuton myötä Mikkeliin on syntynyt teatteri-opetuksen ja –
harrastamisen keskittymä, jollaista kaupunkiin on puuhattu vuosikausia. Mikkelissä on
runsaasti aktiivista harrastajateatteritoimintaa ja vaikka Sotku yksin ei ryhmien kaikkia
tilantarpeita pystykään tyydyttämään, muodostaa Sotku keskittymän, jollaista
kaupunkiin on tarvittu ja kaivattu.
Monet järjestöt voivat edelleen kokoontua ja järjestää toimintaansa Sotkulla. Sotkun
käyttöaste on järjestöjen näkökulmasta itse asiassa noussut. Sotkun salia ei
kuitenkaan enää tässä vaiheessa kannata muuttaa tilaksi, joka soveltuu kaikkeen
mahdolliseen toimintaan. Jos näin tehtäisiin, teatteriopetuksen ja harrastamisen
edellytykset heikkenisivät selvästi. Haitarikatsomo ei yksin ratkaisisi ongelmaa, koska
tila on muutenkin muuttunut siitä, mitä se oli aiemmin. Salissa on suuri
trussiputkikehikko, jota tarvitaan teatteritoiminnan tekniikan ja toiminnassa
välttämättömien pimennysverhojen takia. Lisäksi salin lattian vapaata tilaa peittää
tanssimatto, joka on niin ikään välttämätön teatteritoiminnassa ja jonka pois
ottaminen eri käyttövuorojen välillä ei ole helppoa eikä mielekästä.
Haitarikatsomon hankkimiseen liittyy myös taloudellinen ongelma. Alustavien
kyselyiden mukaan tarkoituksenmukainen katsomo maksaisi tilaan useita kymmeniä
tuhansia euroja. Kaupungin taloudessa ei ole varauduttu tällaiseen menoerään.
Hyvin toimivaa teatterikeskittymää ei kannata rikkoa senkään takia, että toiminnalla
on paljon tulevaisuuden potentiaalia. Kaupunki on valmistelemassa
kumppanuussopimusta Mikkelissä toimivien harrastajateatteriryhmien kattojärjestön
Hattu ry:n kanssa. Kumppanuussopimuksella on tarkoitus kehittää sekä Sotkun
toimintaa että myös miljöötä entistä paremmin erilaisia kulttuuriharrastuksia
tukevaksi.
Sotkun kohdalla voidaan puhua tietynlaisesta toimintaa tukevasta palvelumuotoilusta.
Erikoistuminen tilojen käytössä on tervetullutta, koska sen avulla voidaan palvella
tiettyä kohderyhmää mahdollisimman optimaalisesti. Mikkelissä on runsaasti erilaisia
harrastustiloja ja muidenkin tilojen kohdalla voidaan harkita vastaavanlaista
erikoistumista, jos se osoittautuu tarkoituksenmukaiseksi. Näin kaikenlaisilla
harrastusryhmillä voisi olla pitkän päälle oman toimintansa kannalta mahdollisimman
tarkoituksenmukaiset tilat. Hattu ry:n kanssa työn alla oleva kumppanuussopimus
soveltuu hyvin malliksi myös muiden alojen järjestöjen ja kaupungin välisen yhteistyön
kehittämiseen.
Eläkeläiskortin joustavuutta tulee lisätä mm. valikoiden kohdentamalla niin, ettei
sen hinta nouse.
Seniorikorttiin tehtävistä muutoksista on linjattu kaupunkirakenneselvityksessä.
Kaupunginvaltuusto päättää periaatetasolla asiasta talousarvion yhteydessä. Tämän
jälkeen liikunta- ja nuorisopalvelut pääsevät valmistelemaan asiaa tarkemmin.
Eläkeläisten kannanotto on viety liikunta- ja nuorisopalveluiden tietoon valmistelua
varten.
Eläkeläisille tulee järjestää maksuton joukkoliikenteen käyttömahdollisuus.
Asiaa selvitetään koululaisten Waltti-korttikokeilun tulosten arvioimisen jälkeen.
Ehdotusta pidetään kaupungin strategisten linjausten mukaisena, koska sillä
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pystytään vaikuttamaan liikenteen päästöihin kannustamalla joukkoliikenteen
käyttöön.
Eläkeläisjärjestöt pitävät tärkeänä, että Mikkeliin perustetaan
järjestöyhteistyöryhmä/järjestöedustamo tai vastaava koko järjestösektorin ja
kaupungin yhteistyöelin suunnittelemaan ja kehittämään kolmannen sektorin ja
kaupungin yhteistyötä. Ryhmässä tulee olla keskeisten järjestösegmenttien ja
kaupungin ao. vastuullisten edustus.
Kumppanuustalon jatkovalmistelun yhteydessä selvitetään järjestöjen halukkuutta
kumppanuuspöytämallin kehittämiseen. Kumppanuuspöytämallissa järjestöt ja
kaupunki sopivat kumppanuuslinjoista yhteistyössä. Järjestöt on vastuutettu viemään
valmistelua yhteisvoimin eteenpäin. Kaupunki on mukana valmistelussa, mutta ei
määritä sitä, miten asiat etenevät. Voidaan kuitenkin pitää hyvin todennäköisenä, että
kaupunkiin syntyy aloitteen mukainen yhteistyöelin, jossa on edustus eri
järjestösegmenteistä ja kaupunkiorganisaatiosta.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta antaa yllä olevan selvityksen
eläkeläisjärjestöjen kuntalaisaloitteeseen eläkeläistoiminnan kehittäminen ja
yhteistoiminnan parantaminen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus, eläkeläisjärjestöt
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§9
Haukivuoren aluejohtokunnan aloite aluejohtokuntien hallinnosta ja sihteerijärjestelyistä
MliDno-2018-2279
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Launonen
Virpi.Launonen@mikkeli.fi
elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja
Haukivuoren aluejohtokunta on tehnyt seuraavan aloitteet kaupunginhallitukselle:
”Haukivuoren ALOITE MIKKELIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE
Aluejohtokunnan toiminta perustuu kaupungin hallintosääntöön, ja aluejohtokunnat
ovat osa kaupungin hallintoa ja velvoitettuja noudattamaan kaupunkiin kohdistuvaa
lainsäädäntöä sekä kaupungin sisäisiä määräyksiä. Tämä aiheuttaa paljon sellaista
byrokratiaa, joka vie voimavaroja aluejohtokunnan varsinaisesta tehtävistä alueen
elin- ja vetovoiman sekä asumisviihtyvyyden kehittämisestä, osallisuuden ja
kokonaistoimintojen edistämisestä, sidosryhmätyöstä, lausuntojen antamisesta sekä
aloitteiden tekemisestä, toimenpiteistä ja vaikuttamisesta alueen kehitystoimiin.
Työpaineet ja voimavararasitukset kohdistuvat erityisesti puheenjohtajiin.
Edellä olevaan perustuen katsomme, että aluejohtokuntaa ei voi verrata
hallinnollisesti lautakuntiin eikä näin ollen edellyttää täyttä virkavastuuta. Siksi
Haukivuoren aluejohtokunta esittää Kaupunginhallitukselle, että se ryhtyy
aluejohtokuntien kokous- ja pöytäkirjajärjestelmän yksinkertaistamiseksi ja
selkeyttämiseksi yhdistystoiminnan vaatimusten tasolle. Toimenpide helpottaa ja
yksinkertaistaa aluejohtokunta- sekä erityisesti puheenjohtajatyötä ja
vähentäämerkittävästi myös hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan sekä listatiimin
henkilöiden työpanosta. Pöytäkirjamuodollisuuden helpottuminen ei poista
Kaupungilta pöytäkirjojen kautta aluejohtokuntien valvontaa ja ohjausta.
Tähän aloitteeseen liitämme myös toivomuksen, että kaupungin periaateratkaisu
sihteeritoimien osalta nopeutetaan niin, että sihteerivalinta suoritetaan nopeasti ja
toimet saatetaan syksyn kuluessa samalle toiminta- ja laajuustasolle, kun ne olivat
ennen v. 2018 toimintoja eri aluejohtokunnilla. Näin sihteerivalmiudet ja niiden
tukiedellytykset perehdyttämisen kautta saadaan aluejohtokuntia jo v. 2019
tyydyttävälle tasolle.
Mikkelissä 19.09.2018
Haukivuoren Aluejohtokunta”
Aloitteeseen on pyydetty lausunnot muilta aluejohtokunnilta.
Anttolan aluejohtokunta puoltaa Haukivuoren aluejohtokunnan aloitetta
sihteerijärjestelyistä ja aluejohtokuntien hallinnosta.
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Mikkelin pitäjän aluejohtokunta puoltaa Haukivuoren aluejohtokunnan aloitetta
sihteerijärjestelyistä, mutta katsoo nykyisen aluejohtokunnan hallinnon (mm.
esityslistojen ja pöytäkirjojen muodon) olevan toimiva Mikkelin pitäjän
aluejohtokunnan näkökulmasta.
Ristiinan aluejohtokunta puoltaa Haukivuoren aluejohtokunnan aloitetta
työntekijäresurssien lisäämisestä.
Kokouksessa käydyn keskustelun perusteella Suomenniemen aluejohtokunta ei
kannata ehdotusta muuttaa pöytäkirjakäytäntöjä tai aluejohtokunnan asemaa
hallintosäännön alaisena kaupungin toimielimenä. Sihteerijärjestelyjen osalta
Suomenniemen aluejohtokunta kannattaa Haukivuoren aluejohtokunnan aloitetta,
joskin sihteeritoimenkuva on sovittava kunkin aluejohtokunnan tarpeiden mukaan.
Koska aluejohtokunnat nykyisellään ovat kunnan toimielimiä, niihin sovelletaan
kuntalakia ja muita kunnan toimintaa säänteleviä lakia ja määräyksiä. Tästä syystä
aluejohtokuntien pöytäkirjakäytännön muuttaminen on mahdotonta. Aloitteessa
esitettyyn kokousmenettelyä koskevaan asiaan on kaksi vaihtoehtoista ratkaisumallia,
mikäli toimintatapaa halutaan muuttaa.
1. Aluejohtokunnat jatkavat nykyisessä muodossaan kaupungin toimieliminä, ja
niiden kokouskäytäntö pidetään ennallaan. Pohditaan puheenjohtajan rooli
esittelijänä. Mikäli esittelijärooli olisi viranhaltijalla, vähentäisi se
aluejohtokuntien puheenjohtajien työtaakkaa, koska viranhaltija vastaisi
esittelyn ja pöytäkirjan lainmukaisuudesta.
2. Luovutaan aluejohtokunnista nykyisessä muodossa. Luodaan järjestöille
alueelliset kumppanuuspöydät, mitä kautta koordinoidaan resursseja paikallisille
hankkeille. Kumppanuuspöytien kautta alueellinen osallisuus saisi laajemman
pohjan kuin aluejohtokunnan kautta. Samassa ratkaistaisiin epäsuhta
aluejohtokuntien alueella toimivien kyläyhdistysten ja kaupunginosaseurojen
välillä.
Kumppanuuspöydän olisi mahdollista tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja. Lisäksi
kumppanuuspöydät toimisivat osallistavan budjetoinnin foorumina.
Kumppanuuspöydissä keskusteltaisiin, miten paikalliset yhdistykset ja yritykset
edistäisivät alueellaan kaupungin strategian toteuttamista annetulla
kehittämisbudjetilla, ja miten alueen palveluita, demokratiaa ja yrittäjyyttä tulisi
kehittää.
Kumppanuuspöydän osalta riittää muistion pitäminen, mikä keventää
kokousmenettelyä.
Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalue on tehnyt esityksen aluejohtokunnille
osoitetusta henkilöresurssista osana talousarvioesitystään. Esitys hyväksyttiin
kaupunginvaltuustossa, mutta yleisen ohjeen mukaan avoimien paikkojen täyttöä
lykätään ainakin palvelusuunnitelman valmistumiseen saakka.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
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Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta antaa kaupunginhallitukselle yllä olevan
selvityksen vastineena Haukivuoren aluejohtokunnan tekemään aloitteeseen.
Päätös
Keskustelun jälkeen esittelijä teki muutetun esityksen: hyvinvoinnin ja osallisuuden
lautakunta antaa kaupunginhallitukselle yllä olevan selvityksen vastineena
Haukivuoren aluejohtokunnan tekemään aloitteeseen. Lisäksi lautakunta merkitsi
tiedoksi, että määräaikainen aluekoordinaattorin rekrytointi on käynnistetty.
Esittelijän muutettu ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
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Vanhusneuvosto, § 37,19.04.2018
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 10, 30.01.2019
§ 10
Vanhusneuvoston aloite: Ikäihmisille turvalliset ja saavutettavat kävely- ja pyöräilyreitit
MliDno-2018-795
Vanhusneuvosto, 19.04.2018, § 37
Tapani Lyyra on jättänyt vanhusneuvostolle ja edelleen kaupunginhallitukselle
käsiteltäväksi seuraavan aloitteen:
"Kaupunkistrategian Hyvän elämän Mikkeli painopisteinä ovat muun muassa:
Yhteisöllisyys:
Kaupunkilaisten osallistumismahdollisuuksien, osallisuuden ja toimijuuden
edistäminen.
Aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki:
Arkiliikkumisen ja moninaisen harrastamisen tukeminen.
Luontoympäristön, taiteen ja kulttuurin hyvinvointimahdollisuuksien
hyödyntäminen.
Liikkuminen ja luonto, varsinkin luonnossa liikkuminen, ovat terveyttä ja
toimintakykyä ylläpitäviä ja edistäviä sekä parantava lääke lähes kaikkeen. Lyhyetkin
liikuntapätkät saattavat tutkimusten mukaan pienentää ennenaikaisen kuoleman
riskiä.
Siispä tarvitaan hyvin hoidettujen hiihtolatujen lisäksi myös ikäihmisille turvallisia ja
saavutettavia kävely- ja pyöräilyreittejä lähiympäristöön. Esimerkiksi kaupunkialueella
lentokentältä satamaan mutkitteleva "joki jolla on seitsemän nimeä" ansaitsisi tulla
tutkituksi, miltä osin sen rannoille voitaisiin raivata kaupunkilaisia houkuttelevia
luontopolkuja/ -reittejä.
Mikkelissä 9.4.2018
Tapani Lyyra
Lääkintöneuvos
Mikkelin kaupungin vanhusneuvosto"
Ehdotus
Esittelijä: Hannu Karttunen
Vanhusneuvosto käy aloitteesta keskustelun ja päättää lähettää sen
kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi.
Päätös
Vanhusneuvosto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle seuraavin lisäyksin:
Lisätään aloitteeseen levähdyspaikkojen ja penkkien tarve kävelyreittien varrelle.
Lause "Siispä tarvitaan hyvin hoidettujen hiihtolatujen lisäksi myös ikäihmisille
turvallisia ja saavutettavia kävely- ja pyöräilyreittejä lähiympäristöön" täydennettiin
seuraavasti: Siispä tarvitaan hyvin hoidettujen hiihtolatujen lisäksi myös ikäihmisille
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turvallisia ja saavutettavia kävely- ja pyöräilyreittejä lähiympäristöön koko kaupungin
alueella.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, 30.01.2019, § 10
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Sinioja
tarja.sinioja@mikkeli.fi
vs. liikunta- ja nuorisojohtaja
Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue
Kaupunki pyrkii vuosittain edistämään kevyen liikenteen verkoston parantamista.
Pyrkimyksenä on mm. jalankulku- ja pyöräteiden yhdistäminen kantakaupungin
alueella, mikä parantaa pääsyä keskustaan ja sen palveluihin. Myös retkeilyreittien ja
luontopolkujen reitistöjen kehittäminen on kaupungin tavoitteena. Jokipuisto-
suunnitelma, eli lentokentältä satamaan johtavan reitin laatimista koskeva
suunnittelutyö, on lähdössä käyntiin jo tänä vuonna asemakaavoituksen yhteydessä.
Toteutumisaikataulu ei ole tiedossa.
Nyt jo on käytettävissä esimerkiksi Mikkelipuisto ja siltä lähtevä Kaihun kierros -
kävelypolku. Kaihun kierroksen maasto on helposti kuljettavaa tasaista asfaltti- ja
hiekkatietä, jonka varrella on levähdyspenkkejä taukoja varten.
Liikunta- ja nuorisopalvelut
Liikunta- ja nuorisopalvelut pitää yllä latu- ja ulkoilureittiverkostoa, joka on käytössä
vuoden ympäri, talvella latuina ja kesällä kuntopolkuina. Karttalinkit reitteihin löytyvät
täältä: https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/kartat-ja-mittaus/kartasto-ja-
paikkatietopalvelut/karttalinkit. Loppuvuodesta 2018 aukaistiin uusi 2,8 km:n
talvikävely- ja pyöräilyreitti Kalevankankaan maastoon lisäämään kävelijöiden
mahdollisuuksia liikkua maastossa. Tämän reitin pidennystä selvitellään.
Kävelystä ja pyöräilystä potkua Mikkelin kulmille -hankkeessa vuosina 2015 - 2016
selvitettiin, miten kävelyä ja pyöräilyä voidaan edistää Mikkelissä niin lyhyellä kuin
pitkällä aikavälillä. Selvittelyn tuloksena julkaistiin suunnitelma, miten kävelyä ja
pyöräilyä tulisi viedä eteenpäin. Hankkeen päätyttyä perustettiin kävelyn ja pyöräilyn
poikkihallinnollinen edistämisryhmä koordinoimaan näitä toimia. Ryhmässä on
mukana myös kaupungin ulkopuolisia tahoja, kuten järjestöjä ja Liikenneturva.
Kävelyn ja pyöräilyn edistämistyö jatkuu edelleen, ja tämä aloite viedään myös
edistämisryhmän tietoon.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta antaa yllä olevan selvityksen
vanhusneuvoston aloitteeseen Ikäihmisille turvalliset ja saavutettavat kävely- ja
pyöräilyreitit.
Päätös

Mikkeli
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

Pöytäkirja
30.01.2019

1/2019

27 (50)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Keskustelun jälkeen esittelijä täydensi ehdotusta niin, että Jokipuiston suunnitelman
toteuttamista kannatetaan ja lähiympäristön kävely- ja pyöräilyreitit huomioidaan
kaupunkisuunnittelussa.
Täydennetty ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus, Mikkelin kaupungin vanhusneuvosto, Kävelyn ja pyöräilyn
edistämisryhmä

Mikkeli
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

Pöytäkirja
30.01.2019

1/2019

28 (50)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Vanhusneuvosto, § 38,19.04.2018
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 11, 30.01.2019
§ 11
Vanhusneuvoston aloite: Ikäihmisten liikkumisen edistäminen
MliDno-2018-800
Vanhusneuvosto, 19.04.2018, § 38
Tapani Lyyra on jättänyt vanhusneuvostolle ja edelleen
kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi seuraavan aloitteen:
"UKK-instituutin tuoreen selvityksen mukaan suomalaisten liikkumattomuus maksaa
vähintään kolme miljardia euroa vuodessa. Mikkelin väestöön suhteutettuna
liikkumattomuus maksaisi 30 miljoonaa euroa vuodessa.
Kun 65-vuotiaan mikkeliläisen odotettavissa oleva elinaika on lähes 20 vuotta, ei ole
yhdentekevää asukkaille eikä kaupungille, missä kunnossa työelämän jälkeiset
elinvuodet vietetään.
Koska liikunta on yhteydessä parempaan terveyteen, liikunnassa tapahtuvat
myönteiset muutokset eläkkeelle siirryttäessä voivat edistää terveyttä myös
eläkevuosina.
"Eläkeläisten kaupunki" digi-Mikkeli voisi tukea asukkaidensa terveyttä ja
toimintakykyä jakamalla kotisivuillaan ja someen linkittämällä kattavan tietopaketin
liikunta- ja samalla myös kulttuuripalveluista ja kannustaa osallistumaan alennetuilla
maksuilla sekä opastaa paikallisten järjestöjen ja yhdistysten toimintaan. Koska kaikki
eläkeläiset eivät käytä digitaalisia palveluja, olisi tietopaketti lähetettävä myös postitse
vuosittain eläkkeelle siirtyville asukkaille (65 v.), ensimmäisenä vuonna mielellään
kaikille kotona asuville eläkeläisille.
Mitä varhaisemmin toimenpiteisiin ryhdytään, sitä nopeammin saadaan tulevina
vuosina edellä mainittuja kustannuksia vähitellen pienenemään.
Mikkelissä 9.4.2018
Tapani Lyyra
Lääkintöneuvos
Mikkelin kaupungin vanhusneuvosto"
Ehdotus
Esittelijä: Hannu Karttunen
Vanhusneuvosto käy aloitteesta keskustelun ja päättää lähettää sen
kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, 30.01.2019, § 11
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Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Sinioja
tarja.sinioja@mikkeli.fi
vs. liikunta- ja nuorisojohtaja
Mikkelin kaupunki pitää ikäihmisten liikkumista ja liikuttamista erityisen tärkeänä.
Tämän vuoksi ohjattuja liikuntaryhmiä suunnataan nimenomaan ikäihmisille. Lisäksi
kaupunki on ollut jo useamman vuoden mukana Ikäinstituutin Voimaa Vanhuuteen -
ohjelmassa, jossa on muun muassa koulutettu vertaisohjaajia, perustettu vähän
liikkuville uusia liikuntaryhmiä sekä aloitettu kaikille avoin ja maksuton Voimaa
Vanhuuteen -ryhmä Saimaa Stadiumilla. Liikuntapaikkoja, kuten Pitkäjärven uimaranta
ja Säynätin laavu, on muokattu esteettömiksi. Hiihtolatuja on tuotu lähelle keskustaa
Urheilupuistoon ja muun muassa Kalevankankaan latuverkostoon on tehty
vähemmän mäkisiä latureittejä. Tätä työtä jatketaan edelleen.
Mikkelin kaupungin liikunta- ja nuorisopalveluilla on tällä hetkellä tarjolla 28 ohjattua
liikuntaryhmää, joista 23 on ikäihmisille soveltuvia. Tämän lisäksi Mikkelin
Kansalaisopisto tarjoaa noin 150 erilaista liikuntaryhmää, joista iso osa soveltuu
ikäihmisille. Näistä osa on erityisesti ikääntyville suunnattuja liikuntaryhmiä. Nämä
kaikki edellä mainitut kaupungin tarjoamat liikuntaryhmät on koottu Kansalaisopiston
kurssiesitteeseen, joka jaetaan jokaiseen kotiin Mikkelissä. Ryhmät ovat esillä myös
Mikkelin Kansalaisopiston internetsivuilla http://kansalaisopisto.mikkeli.fi/ sekä
liikunta- ja nuorisopalveluiden internet-sivuilla https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut
/liikunta/liikunnan-ohjaus. Ryhmistä tiedotetaan myös Kansalaisopiston ja
LiikkuvaMikkeli sosiaalisen median kanavilla sekä elokuussa printtimediassa.
Mikkelin kaupungin hanke ”Meijän Mikkeli” on rakentanut vuoden 2018 aikana
sivustoa, jossa olevaan Menoksi-kalenteriin on tarkoitus koota Mikkelin alueen
avoimet harrastusten, tapahtumien ja ryhmätoimintojen esittelyt yhteen paikkaan.
Tänne voi jokainen taho itse laittaa avointa toimintaansa esille. Tämä on hyvä kanava
järjestöille ja yhdistyksille jakaa tietoa mm. kaikille avoimesta liikuntatoiminnasta.
Toinen paikka, mistä tietoa tapahtumista löytyy, on MikkeliNyt-sivusto http://www.
mikkelinyt.fi/.
Kaikkien satojen yhdistysten ja muiden toimijoiden järjestämien liikuntaryhmien ja
muun toiminnan kokoaminen paperisena versiona on lähes mahdoton tehtävä.
Urheiluseuroja on Mikkelissä yli sata. Tämän lisäksi liikuntaa järjestävät myös monet
sosiaali- ja terveysjärjestöt, eläkeläisjärjestöt jne. Moni toiminta on kausiluontoista ja
nopeassakin tahdissa uusiutuvaa, joten tiedot saattavat muuttua varsin usein.
Myöskään sähköisiin versioihin emme koskaan saa täyttä kattavuutta, mutta
toiminnan järjestäjän huolehtiessa tietojen tallentamisesta tai muuttamisesta
informaatio on ajantasaisempaa.
Ikäihmisiä kannustetaan liikkumaan myös alennetuilla maksuilla. Uimahalleissa on
eläkeläisalennukset. Mikkelissä on käytössä tällä hetkellä 38 euroa vuodessa maksava
seniorikortti kaikille yli 70-vuotiaille, Tällä kortilla pääsee uimahalleihin ja kaupungin
kuntosaleille. Seniorikorttiin on suunniteltu muutoksia niin, että ikäraja kortin
hankkimiseen alenisi.
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Liikkuva Mikkeli Facebook-, Instagram- ja Twitter-tilien kautta jaetaan liikuntaan
liittyvää tietoa ja tapahtumailmoituksia riippumatta siitä, kuka toimintaa järjestää. Yhä
useampi ikäihminen käyttää sosiaalista mediaa, joten tulevaisuudessa myös
ikäihmisille suunnattua liikuntaa on tärkeää mainostaa näiden kanavien kautta.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta antaa yllä olevan selvityksen
vanhusneuvoston aloitteeseen Ikäihmisten liikkumisen edistäminen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus, Mikkelin kaupungin vanhusneuvosto

Mikkeli
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

Pöytäkirja
30.01.2019

1/2019

31 (50)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 12
Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalueen myöntämät avustukset 1.7.-31.12.2018
MliDno-2018-1550
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Launonen
Virpi.Launonen@mikkeli.fi
elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja
Liitteet

1 Liite Avustukset 7.12.2018
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan 21.2.2018 vahvistamien
avustusperiaatteiden mukaan aluejohtokunnat ja elinikäisen oppimisen ja
osallisuuden johtaja myöntävät elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalueen
alaiset avustukset.
Avustusohje määrittää, että elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalue antaa
hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle kaksi kertaa vuodessa selvityksen
myönnetyistä avustuksista.
Ajalla 1.7. - 31.12.2018 elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalueelta on haettu ja
myönnetty avustuksia oheisen liitteen mukaisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta merkitsee selvityksen tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
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§ 13
Liikuntapalveluiden seniorikortin muutokset
MliDno-2019-290
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Sinioja
tarja.sinioja@mikkeli.fi
vs. liikunta- ja nuorisojohtaja
Liitteet

1 Liite Hyoltk Laskelma seniorikortti ja eläkeläiskortti 2019
Liikunta- ja nuorisopalveluilla on käytössä seniorikortti, jonka hankittuaan 70 vuotta
täyttäneet henkilöt voivat kortin ostopäivästä lukien kalenterivuoden ajan käydä
uimahallissa rajoittamattomasti sen aukioloaikoina. Seniorikortin käyttö on
laajennettu koskemaan myös kaikenikäisiä vaikeavammaisia Kelan korotetun ja
ylimmän hoitotuen luokituksen mukaan. Kortti on suunnattu uintikäynteihin, mutta
sillä on saanut käyttää myös uimahallien sekä Kisakaaren ja Hauki-Hallin kuntosaleja
samalla periaatteella.
Kortin hinta on vuoden 2018 alusta alkaen ollut 38 euroa. Edullisella kortilla on haluttu
mahdollistaa 70 vuotta täyttäneille mielekäs liikuntaharrastaminen ja kannustaa
fyysisen toimintakunnon ylläpitämiseen. Mahdollisimman hyvä toimintakyky
myöhäiseen ikään saakka tuottaa paremman elämänlaadun lisäksi myös pienempiä
hoiva- ja hoitokuluja.
Monissa yhteyksissä on esitetty, että seniorikortin kohderyhmää laajennettaisiin 65
vuotta täyttäneisiin ja kaikenikäisiin työkyvyttömyyseläkkeellä oleviin. On ehdotettu
myös, että kaikki eri perustein eläkkeellä olevat olisivat seniorikortin piirissä. Edellisen
kaupunkirakenneselvityksen yhteydessä seniorikortin käyttäjäryhmien
laajentamisesta on keskusteltu, ja asiaan on suhtauduttu luottamuselimissä
myönteisesti. Vuoden 2019 talousarviota laadittaessa liikunta- ja nuorisopalvelujen
tulotavoitetta kasvatettiin 50 000 eurolla seniorikortin myynnin arvioidun
lisääntymisen vuoksi.
Vuonna 2018 seniorikortteja myytiin 822 kappaletta ja tuotto oli 31 236 euroa. 70
vuotta täyttäneitä mikkeliläisiä oli 9358, joten seniorikortti oli 8,8 %:lla ostoon
oikeutetuista. Seniorikortilla tehtiin yhteensä 35993 leimausta eli käyntikertoja
seniorikorttia kohti oli keskimäärin 43,8. Keskimääräisellä käyntikertojen määrällä
yhden käyntikerran hinnaksi asiakkaalle tuli 0,87 euroa.
Koska liikunta- ja nuorisopalveluiden tulotavoitteet on asetettu huomattavasti
aiempaa korkeammaksi, seniorikortin käyttäjäryhmää ei voi laajentaa nostamatta
kortin hintaa. Jos seniorikortti on 65 vuotta täyttäneiden ja työkyvyttömyyseläkkeellä
olevien ostettavissa, muiden eläkelipputyyppien – kertaliput ja 10 kerran liput – myynti
laskee olennaisesti, jolloin niistä saatava tuotto vähenee.
Alla esitetään kaksi erilaista vaihtoehtoa käyttäjäryhmiltään laajenevan seniorilipun
hinnoittelemiseksi. Tarkemmat laskelmat ovat nähtävissä liitteessä.
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Ensimmäisessä vaihtoehdossa on kaksi lipputyyppiä: 70 vuotta täyttäneille ja
työkyvyttömyyseläkkeellä oleville tarkoitettu seniorikortti ja 65 - 69-vuotiaille
suunnattu eläkeläiskortti. Seniorikortin hinta olisi lähellä nykyistä hintaa, 40 euroa
vuoden ajalta, jolloin yhden käynnin hinnaksi keskimääräisellä käyntitiheydellä tulisi
0,91 euroa. Eläkeläiskortin hinta olisi 70 euroa vuodessa, eli 1,6 euroa käyntikertaa
kohti keskimääräisellä käyntitiheydellä. Sillä arviolla, että seniorikortin ostaisi 8,8 % 70
vuotta täyttäneistä, 10 % työkyvyttömyyseläkeläisistä ja 11,5 % 65 - 69-vuotiaista,
lipputulot nousisivat 12 145 euroa. Tässä laskelmassa on huomioitu, että
kertalippujen ja 10 kerran lippujen määrä vähenisi 40 prosenttiin nykyisestä. Tämän
vaihtoehdon etuja on, että nykyiset seniorikorttiin oikeutetut saisivat lipun lähes
totutulla edullisella hinnalla ja vältetään suuren hinnankorotuksen aiheuttama
pettymys. Uudet eläkeläiskorttiin oikeutetut saisivat lippunsa aiempaa edullisemmin,
koska varsinkin säännöllisellä käytöllä kertakäynnin hinta jää selvästi alle nykyisten
eläkelippujen hintojen. Haasteena on kahdesta eri korttityypistä tiedottaminen niin,
että asiakkaat yksiselitteisesti tietävät, mihin ovat oikeutettuja. 50 000 euron
tulolisäykseen ei läheskään päästä.
Toisessa vaihtoehdossa on vain yksi seniorikortti 65 vuotta täyttäneille ja
työkyvyttömyyseläkkeellä oleville. Jos 11,5 % seniorikorttiin oikeutetuista hankkii 50
euroa maksavan kortin, tuoton lisäys on 26 525 euroa ja kertakäynnin hinnaksi
keskimääräisellä käyntitiheydellä tulisi 1,16 euroa. Jos kortti maksaisi 70 euroa, kortin
ostavien osuus oikeutetuista olisi todennäköisesti pienempi. Sillä oletuksella, että
kortin hankkisi 10 % korttiin oikeutetuista, myytävä määrä olisi 1590 ja tuoton nousu
46 325 euroa. Tällöin kertakäynnin hinta keskimääräisellä käyntitiheydellä olisi 1,63
euroa. 70 euroa maksavan seniorikortin myynnillä päästäisiin lähelle tavoiteltua
tuoton nousua ja kertakäynnin hinta säännöllisellä käytöllä olisi edelleen varsin
edullinen, mutta nykyisten seniorikorttilaisten maksama hinta lähes kaksinkertaistuisi;
tämä voi aiheuttaa paljon mielipahaa.
Molemmissa edellä esitetyissä vaihtoehdoissa vaikeavammaisten oikeus
seniorikorttiin säilyisi ennallaan. Kelalta saatavalla Eurooppalaisella vammaiskortilla ja
näkövammaiskortilla avustaja pääsee maksutta näihin liikuntapalveluihin.
Rantakeitaan kuntosali on jatkossa irrotettava seniorikorttisopimuksesta, koska siellä
toimii kaupungin kanssa tehdyllä yhteistyösopimuksella yksityinen kuntosaliyrittäjä.
Vielä noin seitsemän vuotta voimassa olevan sopimuksen mukaan yrittäjälle
maksetaan puolet kuntosalin normaalihintaisten lippujen tuotosta. Seniorikortilla
tehdyistä leimauksista tulisi maksaa 2 euroa kustakin. Nykyisellä seniorikortilla
Rantakeitaan kuntosaliin tehtiin 7532 leimausta vuoden 2018 aikana, ja laajennuksen
myötä leimausten määrä kasvanee huomattavasti. Tähän saakka yrittäjä ei ole
vaatinut kompensaatiota seniorikortista, mutta tämän vuoden alusta tilanne on
muuttunut. Näin ollen kustannussyistä seniorikorttia voisi jatkossa käyttää Naisvuoren
uimahallissa ja kuntosalissa, Viihdeuimala Rantakeitaassa, Kisakaaren kuntosalissa ja
Hauki-Hallin kuntosalissa. Mikäli ohjaus ja valvonta saataisiin järjestymään, Anni
Swaninkadun kuntosaliin voitaisiin järjestää jokin vuoro seniorikorttia käyttäviä varten.
Seniorikortin muutosesitykseen tulee pyytää vanhusneuvoston lausunto.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
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Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää laajentaa seniorikortin osto-oikeuden
65 vuotta täyttäneille ja työkyvyttömyyseläkkeellä oleville mikkeliläisille.
Vaikeavammaisten oikeus seniorikorttiin säilyy ennallaan. Kortin myyntihinta on 70
euroa, koska sillä hinnalla päästään lähelle valtuuston asettamaa tulokehitystä.
Seniorikorttia voi käyttää Naisvuoren uimahallissa ja Naisvuoren uimahallin
kuntosalissa, Viihdeuimala Rantakeitaassa, Hauki-Hallin kuntosalissa ja Kisakaaren
kuntosalissa.
Lisäksi lautakunta pyytää seniorikoritin muutoesityksestä vanhusneuvoston
lausunnon.
Päätös
Keskustelun jälkeen esittelijä teki muutetun päätösehdotuksen: hyvinvoinnin ja
osallisuuden lautakunta pyytää seniorikortista lausunnot vanhusneuvostolta ja
vammaisneuvostolta. Lausunnot tulee toimittaa viimeistään 12.2. mennessä
lautakunnan sihteerille.
Esittelijän muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.
Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.44
- 18.47.
Tiedoksi
Vanhusneuvosto, vammaisneuvosto
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Kaupunkiympäristölautakunta, § 11,22.01.2019
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 14, 30.01.2019
§ 14
Hänninkentän huoltorakennuksen muutostyöt ja laajennus
MliDno-2015-2369
Kaupunkiympäristölautakunta, 22.01.2019, § 11
Valmistelijat / lisätiedot:
Jarkko Hyttinen
jarkko.hyttinen@mikkeli.fi
kiinteistöjohtaja
Kaupungin tilapalvelut on yhdessä käyttäjien, suunnittelijoiden ja asiantuntijoiden
kanssa laatinut hankesuunnitelman Hänninkentän huoltorakennuksen uusimiseksi.
Nykyinen kentän laidassa oleva huoltorakennus on huonokuntoinen ja riittämätön
kentän vilkkaaseen käyttöön nähden. Hänninkenttä on aikaisemmin rakennettu
monitoimikentäksi ja on ulkoliikunnallisesti Mikkelin eniten käytetty kenttä, joka
palvelee kaikkia ikäryhmiä. Kenttää käyttävät niin päiväkodit, koulut, seurat,
työyhteisöt kuin järjestöihin ja seuroihin kuulumattomat kuntalaiset.
Hankesuunnitelman mukaan vanha huoltorakennus puretaan kylmälaitosta lukuun
ottamatta kokonaan ja tilalle tehdään uusi huolto- ja katsomorakennus.
Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on mahdollistaa kentän monipuolinen käyttö,
niin että kentän läheisyydestä löytyy asianmukaiset pukuhuoneet ja varusteiden
vaihtamistilat. Uuden katsomo- ja huoltorakennuksen rakentaminen mahdollistaa
alueen hyödyntämisen monipuolisemmin ja lisää urheilualueen käytettävyyttä.
Katsomorakennelma mahdollista koko perheen yhteisen kokoontumisen
urheiluharrastusten parissa. Hankkeessa on huomioitu liikuntaesteettömyys, niin että
liikuntarajoitteiset pääsevät sekä katsomoon, että mahdollisuuksien mukaan
harrastamaan kentälle.
Huoltotilat palvelevat myös bandyliigassa (jääpallo) pelaavia Kamppareita sekä seuran
juniorijoukkueita. Tämä hanke tukee tulevaisuudessa myös maaotteluiden sekä
muiden kansainvälisten arvoturnauksien saantia Mikkeliin. Tulevaan kiinteistöön
sijoittuu puku- ja pesuhuonetilat, liikuntatoimintaan liittyvät huoltotilat, kioski,
kuuluttamo sekä aputiloja. Tarkempi erittely löytyy hankesuunnitelmasta.
Hankesuunnitelma sisältää kuvauksen nykytilanteesta, selvityksen tulevista
tilantarpeista luonnospiirustuksineen sekä uudisrakennuksen alustavan
kustannusarvion.
Huoltorakennus on tarkoitus toteuttaa jaettuna urakkana, joka mahdollistaa
paikallisille pk-yrittäjille paremmat osallistumismahdollisuudet hankintaan, sekä antaa
tilaajalle vahvemman otteet suunnittelun ohjaukseen ja toteutusratkaisujen valintaan.
Kilpailutus suoritetaan avoimella menettelyllä ja valintaperusteena on halvin hinta.
Laatukriteerit asetetaan vähimmäisvaatimuksena.

Mikkeli
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

Pöytäkirja
30.01.2019

1/2019

36 (50)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupungin sisäisen hankintaohjeen mukaan taloudellisesti merkittävissä
(hankintaarvoltaan yli 1 M€) hankinnoissa tulee kilpailutusasiakirjat hyväksyä
lautakunnassa ennen niiden julkaisua.
Kustannukset
Hankesuunnitelman mukaisen uudisrakennuksen kustannusarvio on noin 2,7 M€.
milj. euroa (alv 0 %). Hankkeelle on haettu liikuntapaikka-avustusta 817 200 euroa, eli
30 % hankkeen kustannuksista. Avustuspäätös saadaan kevään 2019 aikana.
Rahoitus
Hankkeen toteutukseen on kaupungin investointiesityksessä 1,99 milj. euroa vuodelle
2019 ja 0,5 milj. euroa vuodelle 2020 sekä 0,5 milj. euroa vuodelle 2021. Yhteensä
rahoitusta on 2,99 milj. euroa.
Toteutusaikataulu
Hankeen alustava toteutusaikataulu on 4/2019 – 2/2020. Aikataulu on laadittu niin,
että työt päästäisiin aloittamaan heti luistelukauden jälkeen. Käytännön kannalta
aikataulu on haasteellinen, koska valtionavustuspäätös ja hankkeen
toteuttamispäätös saadaan vasta keväällä, jonka jälkeen voidaan suorittaa
urakkalaskenta.
Asiasta on pyydetty lausunto hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalta, joka
käsittelee asiaa 30.1.2019.
Ehdotus
Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Kaupunkiympäristölautakunta puoltaa Hänninkentän huoltorakennuksen
hankesuunnitelman 17.12.2018 sekä tarjouspyyntöasiakirjojen hyväksymistä ja esittää
ne kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. Aloitusluvan hankkeelle antaa
kaupunginhallitus erillisellä päätöksellään. Tilapalveluilla on oikeus tehdä
tarjouspyyntöasiakirjoihin tarvittavia muutoksia, hankkeen kokonaisuuden kuitenkaan
muuttumatta.
Päätös
Hyväksyttiin.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, 30.01.2019, § 14
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Sinioja
tarja.sinioja@mikkeli.fi
vs. liikunta- ja nuorisojohtaja
Liitteet

1 Liite Hyoltk Hankesuunnitelma Hänninkentän huoltorakennus
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
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Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta puoltaa hankesuunnitelman ja
tarjouspyyntöasiakirjojen hyväksymistä sekä lähettää asian päätettäväksi
kaupunginhallitukselle.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
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Kaupunkiympäristölautakunta, § 10,22.01.2019
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 15, 30.01.2019
§ 15
Kalevankankaan jalkapallohallin hankesuunnitelma ja tarjouspyyntö
MliDno-2018-2612
Kaupunkiympäristölautakunta, 22.01.2019, § 10
Valmistelijat / lisätiedot:
Jarkko Hyttinen
jarkko.hyttinen@mikkeli.fi
kiinteistöjohtaja
Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen strategiset projektit -yksikkö on
yhdessä tilapalveluiden, käyttäjien, suunnittelijoiden ja asiantuntijoiden kanssa
laatinut hankesuunnitelman Kalevankankaan jalkapallohallin uusimiseksi.
Hankkeessa vanha ylipainehalli puretaan ja samalle paikalle tehdään uusi, suurempi
ylipainehalli ja tekonurmikenttä sekä erilliset kiinteät rakennukset puku- ja
peseytymistiloille sekä tekniikalle.
Kaupungin liikuntapalvelut ylläpitää Kalevankankaalla jalkapallokenttää, joka
on kooltaan 80 m x 48 m. Kenttä on keinonurmipintainen ja katettu ylipainehallilla.
Harrastajamäärien kasvaessa otteluiden pelaaminen nykyisessä hallissa on
tilanpuutteen vuoksi erittäin hankalaa. Kenttä ja halli ovat elinkaarensa lopussa (15 v).
Mikkelin talviharjoitteluolosuhteet jalkapalloseuroille ovat tällä hetkellä puutteelliset ja
liian pienet harrastajalukumääriin nähden.
Hankesuunnitelman mukaan nykyinen ylipainehalli puretaan. Kenttäalue uusitaan
rakennekerroksineen ja kenttä päällystetään alapuolisella joustokerroksella olevalla
kumirouhetäytteisellä keinonurmimatolla. Uuden kentän koko on 105 m x 68 m.
Kentän päätyyn tulee lisäksi ns. lämmittelyalue. Kenttä katetaan ylipainehallilla, jonka
yhteyteen rakennetaan pukuhuone-, suihku- ja tuomaritilat.
Hankesuunnitelma sisältää kuvauksen nykytilanteesta, selvityksen tulevista
tilantarpeista luonnospiirustuksineen sekä uudisrakennuksen alustavan
kustannusarvion.
Hanke on tarkoitus toteuttaa kokonaisvastuurakentamisena (KVR-urakkana), jossa
urakoitsija suunnittelee ja toteuttaa kohteen. Kilpailutus suoritetaan avoimella
menettelyllä ja valintaperusteena on halvin hinta. Laatukriteerit asetetaan
vähimmäisvaatimuksena.
Kaupungin hankintasäännön mukaan taloudellisesti merkittävissä (hankinta-arvoltaan
yli 1 M€) hankinnoissa tulee kilpailutusasiakirjat hyväksyä lautakunnassa ennen niiden
julkaisua.
Kustannukset
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Hankesuunnitelman mukaisen kentän kustannusarvio on noin 698 000 euroa (alv 0 %)
ja ylipainehallin sekä rakennusten kustannusarvio 5 087 000 euroa (alv 0 %). Yhteensä
5 785 000 euroa.
Hankkeelle on haettu liikuntapaikka-avustusta kentän osuudelle 209 400 euroa eli 30
% hankkeen kustannusarvion mukaisista kustannuksista ja rakennuksille 1 526 100
euroa eli 30 % hankkeen kustannusarvion mukaisista kustannuksista
Avustuspäätös saadaan kevään 2019 aikana.
Rahoitus
Hankkeen toteutukseen on varattu kaupungin investointiohjelmassa 2,39 milj. euroa
vuodelle 2019 ja 1,3 milj. euroa vuodelle 2020. Yhteensä rahoitusta on 3,69 milj. euroa
sekä mahdolliset avustukset.
Talousarviossa oleva hankkeen suuruusluokka poikkeaa kustannusarvion summasta.
Valtakunnallisesti toteutuneet hinnat ovat olleet huomattavasti alemmat
(suuruusluokka 2,5 - 3,5 M€) kuin kustannusarvion summa.
Toteutusaikataulu
Hankeen lopullinen aikataulu määritetään, kun kaupunki on saanut tiedon
liikuntapaikka-avustuksesta. Aikataulu pyritään laatimaan niin, ettei kenttä olisi poissa
käytöstä pidempään kuin se on välttämätöntä.
Asiasta on pyydetty lausunto hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalta, joka
käsittelee asiaa 30.1.2019.
Kalevankankaan kehittämisalustan yhteydessä tullaan alueesta ja sen
kehitystavoitteista luomaan päivitetty kokonaissuunnitelma ja tarkistamaan
asemakaavatyön tarpeellisuus.
Ehdotus
Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Kaupunkiympäristölautakunta puoltaa Kalevankankaan jalkapallohallin
hankesuunnitelman 3.12.2018 sekä tarjouspyyntöasiakirjojen hyväksymistä ja esittää
ne kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. Aloitusluvan hankkeelle antaa
kaupunginhallitus erillisellä päätöksellään. Tilapalveluilla on oikeus tehdä
tarjouspyyntöasiakirjoihin tarvittavia muutoksia, hankkeen kokonaisuuden kuitenkaan
muuttumatta.
Päätös
Hyväksyttiin.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, 30.01.2019, § 15
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Sinioja
tarja.sinioja@mikkeli.fi
vs. liikunta- ja nuorisojohtaja
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Liitteet

1 Liite Hyoltk Hankesuunnitelma Mikkelin jalkapallohalli
2 Liite Hyoltk Pääpiirustukset Mikkelin jalkapallohalli
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta puoltaa hankesuunnitelman ja
tarjouspyyntöasiakirjojen hyväksymistä sekä lähettää asian päätettäväksi
kaupunginhallitukselle.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
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§ 16
Sopimus Karkialammen Kuntotalon käytöstä kevät 2019
MliDno-2017-146
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
sivistysjohtaja
Liitteet

1 Liite Hyoltk Kuntotalo Säätiö sopimus
Karkialammella sijaitseva Kuntotalo monipuolisine liikuntatiloineen on ollut kaupungin
koulujen ja liikuntaharrastajien käytössä sisäliikuntatilana. Kaupungin sivistyksen
ja hyvinvoinnin palvelualueen ja Karkialampi Säätiön välillä on ollut sopimus
Kuntotalon käytöstä. Mikkelin kaupungin ja Karkialampi Säätiön välinen sopimus on
turvannut myös kaupunkilaisten vapaa-ajanliikuntaa sekä liikuntaseuratoimintaa ja
mahdollistanut myös kansalaisopiston toiminnan laajentamisen ko. tiloihin.
Kaupungit ja kunnat eivät ole olleet, eivätkä voi tulevaisuudessakaan olla ainoita
liikuntapaikkojen rakentajia ja ylläpitäjiä. Myös Mikkelissä liikuntapaikkoja on
rakentunut liikuntayrittäjyyden kautta. Joissain tapauksissa kaupungin tai kunnan tuki
on taannut liikuntapaikan rakentumisen kuntaan ilman, että kunnan täytyy ottaa
isompaa roolia rakennuttajana tai ylläpitäjänä.
Saimaa Stadiumin valmistuttua koulujen sisäliikuntatilaksi on osoitettu koulujen salien
lisäksi ensisijaisesti Saimaa Stadiumi.
Nyt päivitettävän sopimuksen mukaan sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue sitoutuu
sovitun raamin, 12 500 euroa, puitteissa tukemaan hallin toimintaa kevätkauden 2019
ajan.
Sopimus astuu voimaan välittömästi ja on voimassa 30.6.2019 asti.
Liite Sopimus Karkialammen Kuntotalon tilojen käytöstä, Karkialampi Säätiö ja
Mikkelin kaupungin sivistystoimi
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy oheisen Karkialampi Säätiön ja
Mikkelin kaupungin sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen välisen
sopimuksen Karkialammen Kuntotalon käytöstä ja valtuuttaa sivistysjohtajan
allekirjoittamaan sopimuksen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että Pekka Pöyry poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.
Tiedoksi
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Karkialampi Säätiö, vs. liikunta- ja nuorisojohtaja, elinikäisen oppimisen ja
osallisuuden johtaja
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§ 17
Mikkelin kaupungin ja Jalkaväen säätiön kumppanuussopimus vuosille 2019 ja 2020
MliDno-2019-317
Valmistelija / lisätiedot:
Matti Karttunen
Matti.Karttunen@mikkeli.fi
kulttuuri- ja museojohtaja
Liitteet

1 Liite Kumppanuussopimus Jalkaväen säätiö 2019-2020
2 Liite Lausunto Jalkaväen säätiön kumppanuussopimusluonnokseen
Mikkelin kaupungin ja Jalkaväen säätiön edustajat ovat laatineet kahdenkeskisen
kumppanuussopimuksen yhteistyöstä vuosille 2019 ja 2020.
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.
Vuonna 2021 Mikkeliin avattava Sodan ja rauhan keskus Muisti tulee
täydentämään osaltaan tätä kokonaisuutta.
Mikkelin kaupunki sitoutuu yhteistyöhön Jalkaväen säätiön kanssa
kumppanuussopimuksella, jonka suuruusluokka/taso sovitaan valtuustokausittain ja
jota tarkistetaan vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä.
Nyt solmittava sopimus on voimassa vuoden 2020 loppuun saakka.
Liite: Mikkelin kaupungin ja Jalkaväen säätiön kumppanuussopimus vuosille 2019 ja
2020.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy liitteenä olevan Mikkelin kaupungin
ja Jalkaväen säätiön kumppanuussopimuksen vuosille 2019 ja 2020 sekä valtuuttaa
kaupungin edustajat allekirjoittamaan sopimuksen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Jalkaväen säätiö, talouspalvelut, kulttuuri- ja museojohtaja
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§ 18
Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuspäätökset 2019/hyvinvoinnin ja osallisuuden
lautakunta
MliDno-2019-207
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
sivistysjohtaja
Liitteet

1 Liite hyoltk OKM vos Liite 1
2 Liite hyoltk OKM vos Liite 2
3 Liite hyoltk OKM vos Liite 3
4 Liite hyoltk OKM vos Liite 4
5 Liite hyoltk OKM vos Liite 5
Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt Mikkelin kaupungille seuraavat tiedot
liittyen vuoden 2019 valtionosuus-/rahoituspäätöksiin
Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös esi- ja perusopetuksen yksikköhinnoista
vuodelle 2019/liite 1.
Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja
iltapäivätoiminnan yksikköhinnasta ja ohjaustuntien laskennallisista määrästä
vuonna 2019/liite 2.
Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnilla
käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille,
reksiteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle
2019, Laskelma kunnan omarahoitusosuuden muodostumisesta vuodelle 2019
ja Kaikkiin edellä oleviin päätöksiin liittyvä oikaisuvaatimusosoitus 10/091/2016
/liite 3.
Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuspäätöksen mukainen maksu maksetaan
valtiovarainministeriön kautta ja se on yhdistetty kunnan peruspalvelujen
valtionosuudesta säädetyn lain mukaisesti kaupungille tuleviin maksuihin, liite 4
Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätös kunnan verotuloihin
perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnille vuonna 2019.
Lisäksi liitteenä 5 Valtionosuus/Rahoitussovellus 2019 Opetus- ja kulttuuritoimi
17.12.2018 raportti VOS 6SL19 ”Yksityiskohtainen laskelma käyttökustannuksiin
myönnetystä valtionosuudesta/rahoituksesta (euroa) vuodelle 2019.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta esittää, että kaupunginhallitus tekee
oikaisuvaatimuksen koskien lukiokoulutuksen (aikuisten oppimäärä)
valtionosuusrahoitusta. Aikuisten lukiokoulutuksen valtionosuuteen ei ole huomioitu
Mikkelin kaupungin Nettilukion (oppilaitostunnus 00618) lukiolaisia.
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Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus, talouspalvelut/talousjohtaja
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§ 19
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan käyttösuunnitelma 2019
MliDno-2018-2566
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
sivistysjohtaja
Liitteet

1 Liite Hyoltk Käyttösuunnitelma 2019
Lautakuntien, johtokunnan ja kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden tulee laatia
valtuuston hyväksymän talousarvion mukaiset käyttötaloussuunnitelmat tammikuun
loppuun mennessä. Käyttösuunnitelmassa toimielin ottaa kantaa viranhaltijoiden
toimivaltaan ja laskujen hyväksymiseen.
Mikkelin kaupunkistrategian 2018 - 2021 visio on ”Teemme yhdessä Saimaan kauniin
Mikkelin”.
Strategian visiota, painopisteitä, Mikkelin arvoja ja strategisten ohjelmien
toimenpiteitä toteutetaan talousarviossa ja toimintasuunnitelmissa. Strategia
konkretisoituu Hyvän elämän-, Kestävän kasvun- ja Elinvoimaohjelmassa. Hyvän
elämän ohjelma on samalla kaupungin lakisääteinen hyvinvointikertomus.
Strategisten ohjelmien seurantaa varten on ohjelmakortit, joihin on kirjattu ohjelmiin
perustuvat talousarvion 2019 konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet.
Talousarviossa esitetyt sitovat määrärahat eivät saa käyttösuunnitelmassa muuttua.
Tiliryhmän sisällä voi tehdä muutoksia vain, jos ne ovat välttämättömiä toiminnan
kannalta.
Talouden tasapainotustoimenpiteet laaditaan ja toteutetaan palvelusuunnitelmassa,
henkilöstösuunnitelmassa sekä mahdollisessa lisätalousarviossa kevään aikana.
Käyttösuunnitelmassa on esitettävä:
Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet: talousarvio sisältää
kaupunginvaltuustoon nähden sitovat toimenpiteet. Lautakuntien ohjelmakortit
poikkeavat valtuuston korteista, koska lautakuntien kortteihin on kirjattu myös
operatiivisen toiminnan kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä. Näitä operatiivisia
toimenpiteitä on seurattava ja niistä raportoitava lautakunnalle.
Käyttösuunnitelmarakenne yksiköittäin (toimielimen organisaatiokaavio ja
vastuuhenkilöt)
Käyttösuunnitelmaan liittyvät toimivaltuudet: yksiköiden päälliköiden
toimivalta käyttösuunnitelman muutoksien tekeminen johtosäännön mukaisesti
Tositteiden hyväksyjät sekä asiatarkastajat ja heidän varahenkilönsä tulos-
yksiköittäin huomioiden myös tasetilien hyväksyjät ja asiatarkastajat;
palkkailmoituksien hyväksyjät, jos poikkeaa muusta tositteiden
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hyväksymiskäytännöstä (esim. erilliskorvaukset, luottamusmiespalkkiot);
investointimenot ja irtaimen omaisuuden hankinnan hyväksyjät ja
asiatarkastajat (huomioiden investointiraja 10.000 euroa)
Tulosalueiden menot ja tulot siinä laajuudessa kuin on johtamisen
kannalta tarpeellista.
Kuntamaisema-taulut muodostavat palveluiden seurantapohjan vuodelle 2019.
Vuonna 2019 hallintokuntien toimintaa ja taloutta seurataan vähintään kolme kertaa
vuodessa. Seurannan ajantasaisuus, oikeellisuus ja sen ohjausvaikutukset ovat
keskeisiä tekijöitä valtuustolle annettavissa seurantaraporteissa.
Kaupunginhallitukselle raportoidaan talouden kehityksestä tarpeen mukaan
kuukausittain.
Liite: Käyttötaloussuunnitelma hyvinvoinnin ja osallisuudenlautakunta 2019
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy hyvinvoinnin ja osallisuuden
lautakunnan käyttötaloussuunnitelman vuodelle 2019.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Talouspalvelut, tulosalueet: elinikäisen oppiminen ja osallisuus, liikunta ja nuoriso
sekä taide, kulttuuri ja tapahtumat; sivistysjohtaja
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Muutoksenhakukielto
§1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §12, §13, §14, §15, §16, §17, §18, §19
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.
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Oikaisuvaatimus
§10, §11
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.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja
osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
päätös, johon haetaan oikaisua
se, millaista oikaisua vaaditaan
millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
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Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin
kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16

