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§4
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§5
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Ari Liikanen, hallintojohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jenni Tissari ja Jukka Saikkonen.
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti torstaina 6.2.2020 ja on sen jälkeen nähtävänä
kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös
Pöytäkirjantarkatajiksi valittiin Jukka Saikkonen ja Outi Kauria. Muilta olsin
päätösehdotus hyväksyttiin.
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Konserni- ja elinvoimajaosto, § 100,29.10.2019
Konserni- ja elinvoimajaosto, § 6, 04.02.2020
§6
Mikkelin Jäähalli Oy:n omistajaohjaus
MliDno-2019-1990
Konserni- ja elinvoimajaosto, 29.10.2019, § 100
Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Siekkinen, Tiia Tamlander
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi, tiia.tamlander@mikkeli.fi
sivistysjohtaja, taloussuunnittelupäällikkö
Mikkelin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupunkistrategian strategisten
ohjelmien (KV 20.8.2018 § 92) yhteydessä konserni- ja elinvoimajaoston laatiman
selvityksen konsernirakenteen tiivistämisestä.
Tiivistämisselvityksessä linjataan, että Kalevankankaan kehittämisalustalla on syytä
tavoitella rakenteiden selkeyttämistä siten, että alueella on vähemmän
kiinteistöyhtiöitä ja alueen rooleja ja vastuita selkiytetään. Selvityksen linjausten
mukaan isännöinnissä tulisi myös pyrkiä hyödyntämään konsernin sisäisiä palveluita
ja tiivistää tukipalveluyhteistyötä mm. toimitilapalveluiden ja kiinteistönhallinnan
osalta.
Konsernirakenteen tiivistämiseksi on perusteltua siirtää Mikkelin Jäähalli Oy:n hallinto,
taloushallinto sekä isännöintipalvelut Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n järjestämiksi.
Samalla toimitusjohtajan tehtävä voidaan siirtää Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n
esittämälle henkilölle. Mikkelin Jäähalli Oy ja Kiinteistökehitys Naistinki Oy sopivat
muilta osin hallinnoinnin järjestämisestä yksityiskohtaisemmin keskenään.
Jäähalliyhtiön hallinnon ja isännöintipalveluiden liittäminen kaupungin kokonaan
omistaman tytäryhtiön hallinnoimiksi palvelee tarkoituksenmukaisella tavalla
kaupunkikonsernille asetettuja tiivistämistavoitteita aiheuttamatta kuitenkaan
ylimääräisiä kustannuksia, joita esimerkiksi yhtiöiden fuusioimisesta syntyisi. Vastaava
malli on todettu toimivaksi ja tehokkaaksi jo Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n
kohdalla.
Mikkelin kaupunki omistaa Mikkelin Jäähalli Oy:n 5000 osakkeesta 3 744 osaketta.
Loput osakkeet omistavat Jukurit HC Oy (494 osaketta) ja Kiinteistökehitys Naistinki Oy
(762 osaketta).
Ehdotus
Esittelijä: Ari Liikanen, hallintojohtaja
Konserni- ja elinvoimajaosto päättää ohjeistaa Mikkelin Jäähalli Oy:n hallitusta
siirtämään yhtiön koko hallinnon, taloushallinnon ja isännöinnin Kiinteistökehitys
Naistinki Oy:n järjestämiksi viimeistään vuoden 2020 alusta lukien, kuitenkin siten,
että nykyinen tilitoimisto laatii yhtiölle vielä vuoden 2019 tilinpäätöksen, ja että
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mahdollisten voimassa olevien palvelusopimusten irtisanomisaikoja noudatetaan.
Kiinteistökehitys Naistinki Oy ja Mikkelin Jäähalli Oy sopivat hallinnoinnin
järjestämisestä yksityiskohtaisemmin keskenään.
Edelleen konserni- ja elinvoimajaosto päättää ohjeistaa Mikkelin Jäähalli Oy:n
hallitusta valitsemaan Mikkelin Jäähalli Oy:n toimitusjohtajan yhteistyössä
Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n kanssa. Toimitusjohtajan valintaa ei tarvitse tuoda
erikseen ennakkokanta-asiana konserni- ja elinvoimajaoston käsittelyyn, koska
ohjeistus valintaan on annettu jaoston toimesta. Yhtiöitä pyydetään ilmoittamaan
valitun henkilön nimi ja ansioluettelo tiedoksi konserni- ja elinvoimajaostolle, kun
valinta on tehty.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että Juha Vuori (Mikkelin Jäähalli Oy:n hallituksen jäsen) ilmoitti olevansa
esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus
hyväksyttiin.
Merkitään, että Mikkelin Jäähalli Oy:n hallituksen jäsen Juha Vuorta kuultiin asiassa
asiantuntijana.

Konserni- ja elinvoimajaosto, 04.02.2020, § 6
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
sivistysjohtaja
Konserni- ja elinvoimajaosto päätti kokouksessaan 29.10.2019 ohjeistaa Mikkelin
Jäähalli Oy:n hallitusta siirtämään yhtiön koko hallinnon, taloushallinnon ja
isännöinnin Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n järjestämiksi viimeistään vuoden 2020
alusta lukien, kuitenkin siten, että nykyinen tilitoimisto laatii yhtiölle vielä vuoden 2019
tilinpäätöksen, ja että mahdollisten voimassa olevien palvelusopimusten
irtisanomisaikoja noudatetaan. Ohjeistettiin, että Kiinteistökehitys Naistinki Oy ja
Mikkelin Jäähalli Oy sopivat hallinnoinnin järjestämisestä yksityiskohtaisemmin
keskenään. Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto päätti ohjeistaa Mikkelin Jäähalli Oy:n
hallitusta valitsemaan Mikkelin Jäähalli Oy:n toimitusjohtajan yhteistyössä
Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n kanssa.
Konserni- ja elinvoimajaoston päätöksen johdosta pidettiin 7.11.2019 palaveri, jossa
yhdessä Mikkelin Jäähalli Oy:n ja Naistinki Oy:n hallitusten edustajien ja
toimitusjohtajien kanssa käytiin jaoston päätös läpi ja todettiin annettu aikataulu
haasteelliseksi, mutta että sitä noudatetaan.
Mikkelin Jäähalli Oy:n kokouksessa 28.1.2020 todettiin, että hallinnon järjestelyä ei ole
tehty.
Mikkelin Jäähalli Oy:n hallituksen puheenjohtaja on kutsuttu kokoukseen selvittämään
asiaa.
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Ehdotus
Esittelijä: Ari Liikanen, hallintojohtaja
Merkitään tiedoksi ja ohjeistetaan Mikkelin Jäähalli Oy:n ja Kiinteistökehitys Naistinki
Oy:n hallituksia toimimaan annetun ohjeistuksen mukaisesti siten, että hallinnon
järjestelyt on tehty 31.3.2020 mennessä.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että Juha Vuori ilmoitti olevansa esteellinen (Jäähalli Oy:n hallituksen jäsen)
ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Merkitään, että Jäähalli Oy:n hallituksen puheenjohtaja Elina Hölttä selosti asiaa
konserni- ja elinvoimajaostolle.
Tiedoksi
Mikkelin Jäähalli Oy, Kiinteistökehitysyhtiö Naistinki Oy, kaupunginhallitus
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Konserni- ja elinvoimajaosto, § 99,29.10.2019
Konserni- ja elinvoimajaosto, § 7, 04.02.2020
§7
EcoSairila Business Park Oy –nimisen yhtiön perustaminen
MliDno-2019-1989
Konserni- ja elinvoimajaosto, 29.10.2019, § 99
Valmistelijat / lisätiedot:
Jouni Riihelä
Jouni.Riihela@mikkeli.fi
tekninen johtaja
EcoSairila-kehittämisalusta
EcoSairilan kehittämisalustalle rakentuu kansallisesti merkittävä kiertotalouden
keskus. Kehittämisalustan ytimenä toimii EcoSairilan alue, joka koostuu kaupungin
Metsäsairila Oy:n jätekeskuksesta, Mikkelin vesilaitoksen jätevedenpuhdistamosta ja
BioSairila Oy:n biokaasulaitoksesta, Etelä-Savon Energian polttoaineterminaalista,
alueella toimivien muiden yritysten toiminnoista sekä yrityksille kaavoitetusta yli 100
hehtaarin korttelialueesta.
EcoSairilan alue toimijoineen muodostaa alueella syntyvien ja kauempaa ohjautuvien
biologisten ja teknisten materiaalivirtojen solmukohdan. Tämä mahdollistaa teollisten
symbioosien, materiaalien uudelleenkäytön arvoketjujen sekä uuden yritystoiminnan
syntymisen. Lisäksi EcoSairila toimijoineen palvelee kaupunkilaisia ja alueen yrityksiä
monipuolisin kiertotalouspalveluin, muun muassa uudistuvin kierrätys- ja
jätemateriaalin vastaanotto- ja lajittelukeskuksen palveluin
Kehittämisalustan pohjana on vahva tutkimus- ja kehitystoiminta: Mikkelin
yliopistokeskuksen osaamiskeskittymässä yhdistyy kolmen emoyliopiston
osaamisalat. EcoSairilan kehittämisalustan kannalta erityisen merkittävässä roolissa
on kansainvälisesti korkealle arvostettu LUT-yliopiston vihreän kemian yksikkö. Lisäksi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on vahva ympäristöteknologian tutkimus- ja
kehittämisorganisaatio ja alan ammattilaisten kouluttaja.
EcoSairilaan perustettava vesiosaamiseen keskittyvä Blue Economy Mikkeli-
osaamiskeskus (BEM) on tunnistettu kansainvälisesti kiinnostavimmaksi EcoSairilan
osakokonaisuudeksi. BEM:n toiminta rakentuu maailmanluokan TKI- ja
vesihuoltoinfrastruktuurin ympärille. BEM:n toimintojen ytimessä on
jätevedenpuhdistukseen ja veden kiertotalouteen liittyvä pilotointi-, TKI-, yritys- ja
koulutustoiminta. BEM:n yhteyteen muodostuu aktiivinen ja tuloksekas
yrityskiihdyttämötoiminta, jossa kehitettyjä ratkaisuja kaupallistetaan globaaleiksi
vientituotteiksi.
EcoSairilaan kehitetään alueen yritysten yhteinen ympäristöjohtamisen järjestelmä,
digitaalinen ympäristötietoalusta sekä yritysten palvelualusta helpottamaan yritysten
toimintaa ja sijoittumista alueelle.
EcoSairila Business Park Oy
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EcoSairila-kokonaisuuden koordinoimiseksi ja kehittämiseksi esitetään perustettavaksi
EcoSairila Business Park Oy. Yhtiön tehtäviin kuuluu EcoSairilan toimintaympäristön
kehittäminen, tonttien, kiinteistöjen ja TKI-ympäristöjen hallinnointi ja vuokraaminen
sekä EcoSairilan markkinointi.
EcoSairila Business Park on työkalu, jolla EcoSairilan kehittämisalusta ja teollisuusalue
markkinoidaan ja myydään sinne sijoittuville yrityksille.
Tehokkaasti ja ketterästi hallinnoituna EcoSairila tarjoaa yrityksille ainutlaatuisen
ympäristön kasvaa, kehittyä ja kansainvälistyä.
EcoSairila Business Park Oy esitetään perustettavaksi siten, että yhtiön omistuspohja
koostuu Mikkelin kaupungin 60 % omistusosuudesta sekä konserniyhtiöiden
Metsäsairila Oy:n, Etelä-Savon Energia Oy:n, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n ja
Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n kunkin 10 % osuuksista. Mikkelin vesiliikelaitoksen 10
% osuus sisältyy Mikkelin kaupungin osuuteen. Perustettavan yhtiön alkupääomaksi
esitetään 300 000 €, joka jakautuu suhteessa omistusosuuksien mukaan. Kaupungin
osuus alkupääomasta on 180 000 €.
EcoSairila Business Park Oy on EcoSairilan kehittämisalustan ja teollisuusalueen
kehittämiseen ja koordinointiin sekä alueen tonttien, teollisuustilojen ja TKI-
ympäristöjen vuokraukseen ja palveluihin erikoistunut yhtiö. Sen keskeinen toiminta-
ajatus on yhdistää EcoSairilan liiketoimintaa tukevat palvelut ja tarjota sinne
sijoittuville yrityksille synergioita ja kilpailukykyä tuottava toimintaympäristö.
EcoSairila Business Park Oy toimii sidosyksikköasemassa Mikkelin kaupunkiin nähden.
Yhtiön hallituksen esitetään muodostuvan seuraavasti: Puheenjohtaja nimitetään
Mikkelin kaupungin virkamiesjohdosta. Lisäksi nimitetään jäsenet osakasyhtiöiden
sekä vesiliikelaitoksen operatiivisesta johdosta. Tällä varmistetaan sisäisen viestinnän
ja yhteistyön sujuvuus sekä tarvittava asiantuntijuus. Tarvittaessa hallitukseen voidaan
nimetä konsernin ulkopuolisia asiantuntijoita.
Aikataulu
Kaupungin päätöksenteon osalta tavoitteena on saada päätökset EcoSairila Business
Park Oy:n perustamisesta ja alkupääomasijoituksesta vuoden 2020
talousarviokäsittelyn yhteydessä. Yhtiön osakkaiksi sovituissa osakasyhtiöissä
päätöksenteko uuden yhtiön perustamisesta esitetään tehtäväksi vuoden 2020 tammi-
maaliskuun aikana. Tarvittaessa asia käsitellään osakasyhtiöiden kevään
yhtiökokouksissa. Osakasyhtiöissä tehtävän päätöksenteon jälkeen laaditaan
EcoSairila Business Park Oy:n perustamis- ja osakassopimukset sekä yhtiöjärjestys
sekä jätetään ilmoitus yhtiön perustamisesta Patentti- ja rekisterihallitukselle.
Tavoitteena on, että EcoSairila Business Park Oy aloittaa toimintansa 1.7.2020
mennessä. Yhtiön perustaminen edellyttää myönteisiä päätöksiä myös
osakasyhtiöiltä.
Mikkelin kaupungin konserniohjeen (KV 20.5.2019 § 57) kohdan 2.1 mukaan
kaupunginvaltuusto päättää kaupunkikonsernin osien perustamisesta,
lakkauttamisesta ja muusta muuttamisesta.
Ehdotus
Esittelijä: Ari Liikanen, hallintojohtaja
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Konserni- ja elinvoimajaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se esittää
kaupunginvaltuustolle EcoSairila Business Park Oy -nimisen yhtiön perustamisen
hyväksymistä ja kaupunginhallituksen oikeuttamista hyväksymään myöhemmin
osakeyhtiön perustamisasiakirjat ja osakassopimuksen.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti päätösesitystään siten, että asia
palautetaan uuteen valmisteluun.
Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko esittelijän muutettu esitys hyväksyä yksimielisesti.
Hyväksyttiin.
Merkitään, että Outi Kauria (Etelä-Savon Energia Oy:n hallituksen jäsen) ja Juha Vuori
(Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja) ilmoittivat olevansa
esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset
hyväksyttiin.
Merkitään, että Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen ja
EcoSairilan alueen koordinaattori Panu Jouhkimo selostivat asiaa konserni- ja
elinvoimajaostolle.
Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Konserni- ja elinvoimajaosto, 04.02.2020, § 7
Valmistelija / lisätiedot:
Jouni Riihelä
Jouni.Riihela@mikkeli.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 Liite Kej ESBP osakassopimusluonnos
2 Liite Kej ESBP yhtiöjärjestysluonnos
Konserni- ja elinvoimajaosto käsitteli 29.10.2019 § 99 EcoSairila Business Park Oy -
nimisen yhtiön perustamista. Jaosto päätti palauttaa asian uuteen valmisteluun.
Perustettavalle yhtiölle laaditut luonnokset yhtiöjärjestyksestä ja osakassopimuksesta
ovat liitteenä.
Kaupunki on varautunut yhtiön perustamiseen vuoden 2020 talousarviossa.
Mikkelin kaupungin konserniohjeen (KV 20.5.2019 § 57) kohdan 2.1 mukaan
kaupunginvaltuusto päättää kaupunkikonsernin osien perustamisesta,
lakkauttamisesta ja muusta muuttamisesta.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
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Konserni- ja elinvoimajaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle EcoSairila Business Park Oy -nimisen yhtiön perustamisen
hyväksymistä.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen ja
EcoSairilan alueen koordinaattori Panu Jouhkimo selostivat asiaa konserni- ja
elinvoimajaostolle.
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Kaupunginhallitus, § 451,25.11.2019
Konserni- ja elinvoimajaosto, § 8, 04.02.2020
§8
Jälkaväkimuseosäätiön perustaminen
MliDno-2019-2183
Kaupunginhallitus, 25.11.2019, § 451
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Jalkaväkimuseosäätiön sääntöluonnos
2 Liite Kh Jalkaväkimuseon liiketoimintasuunnitelma
Jalkaväkimuseo on lähettänyt seuraavan kirjeen 24.9.2019:
"Jalkaväkimuseo
Jalkaväkimuseo kokoaa, taltioi, tutkii ja esittelee suomalaisen jalkaväen perinteitä ja
historiaa Ruotsin vallan ajasta nykypäivään. Museota ylläpitää Jalkaväen säätiö.
Jalkaväkimuoseo avattiin yleisölle 1982. Käynnissä on 38. toimintavuosi.
Museon omaan kokoelmaan kuuluu noin 2000 museoesinettä. Sotamuseon
deponoimaa materiaalia on yhteensä noin 400 esinettä.
Jalkaväkimuseo toimii Mikkelin vanhalla kasarmialueella kahdessa 1880-luvulla
rakennetussa puukasarmissa. Näyttelytilaa on käytössä noin 2000-neliötä, lisäksi on
toimisto-, varasto- ja huoltotilaa. Jalkaväkimuseon rakennukset ovat olleet Mikkelin
kaupungin omistuksessa vuoden 2019 alusta.
Jalkaväkimuseo toimii puolustusvoimien Sotamuseon yhteistoimintamuseona.
Nykyinen yhteistoimintasopimus on voimassa vuoden 2021 loppuun.
Viime vuosina Jalkaväkimuseoon on vuosittain tutustunut noin 10000 museovierasta.
Vieraista koululaisia on yli 10 prosenttia. Kuluvana vuonna kävijämäärä on hieman
kasvussa. Jalkaväkimuseo omalta osaltaan ylläpitää ja rakentaa kansalaisten
maanpuolustustahtoa.
Resurssit
Jalkaväkimuseolla on töissä kaksi vakituista museoammatillisesti koulutettua henkilöä.
Lisätyövoimaa saadaan mm. harjoittelijoista ja työllisyysvaroin palkatuista henkilöistä
sekä vapaaehtoisista.
Museon toimintamenot, yhteensä noin 110000 euroa muodostuvat henkilöstökuluista
(75000 e) ja muista toimintamenoista (varsinaiset toimintamenot, hallinto-,
markkinointi-, atk-, turvallisuus- yms. menot, yhteensä noin 35000 e).
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Museo saa museolain perusteella valtionapua vuosittain noin 50 000 euroa. Mikkelin
kaupunki on tukenut museon toimintaa noin 20000 eurolla. Pääsylippu- ja
museokauppatulot ovat noin 35000 euroa. Lisäksi museo on saanut satunnaisia
avustuksia näyttelytoimintaan. Jalkaväen säätiö on kattanut mahdollisen menojen ja
tulojen erotuksen.
Tulevaisuus
Mikkelin kaupunki on ottanut vuokraisännän roolin hankittuaan museon kiinteistöt
omistukseensa. Kaupunki tukee Jalkaväkimuseota kumppanuussopimuksen
mukaisesti.
Mikkeli on saanut perusrahoituksen sodan ja rauhan keskus Muistille, jonka
perustaminen on käynnissä. Jatkossa Mikkelissä tulee toimimaan merkittävä
sotahistoriallinen museokokonaisuus: Päämajamuseo, joka esittelee sodan
johtamista, Muisti, joka esittelee sodan kokemista ja Jalkaväkimuseo, joka esittelee
sodan käymistä. Mikkelissä on käynnissä museostrategian laatiminen, joka laaditaan
yhteistyössä kaupungin kulttuuri- ja museotoimen sekä Jalkaväkimuseon kesken.
Museolain uudistukseen liittyen Jalkaväen säätiö on hakenut Jalkaväkimuseolle
valtionosuutta vuosille 2020-23. Jalkaväen säätiö ei ole tekemässä opetus- ja
kulttuuriministeriön edellyttämää sääntömuutosta valtionosuuden saamiseksi vaan
on käynnistänyt Jalkaväkimuseosäätiön perustamishankkeen. Prikaatikenraali (evp)
Olli Nepponen on nimetty valmistelemaan Jalkaväkimuseosäätiön perustamista
apunaan Jalkaväkimuseon johtaja. Jalkaväen säätiö siirtää perustettavalle säätiölle
Jalkaväkimuseon kokoelmat ja muun omaisuuden.
Tukipyyntö
Esitämme, että Mikkelin kaupunki tukisi Jalkaväkimuseosäätiön perustamista
osallistumalla säätiön peruspääomaan 10000 eurolla, tai sopivaksi katsomallaan
summalla. Perustajana Mikkeli voi nimetä edustajansa Jalkaväkimuseosäätiön
hallitukseen. Jalkaväkimuseosäätiön sääntöluonnos on liitteenä."
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että kaupunki osallistuu Jalkaväkimuseosäätiön
perustamiseen ja sijoittaa peruspääomaan 10.000 euroa.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että määräraha huomioidaan vuoden 2020
talousarviossa.
Päätös
Hyväksyttiin.

Konserni- ja elinvoimajaosto, 04.02.2020, § 8
Valmistelija / lisätiedot:
Tiia Tamlander
tiia.tamlander@mikkeli.fi
taloussuunnittelupäällikkö
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Kaupunginhallitus on päättänyt 25.11.2019 § 451 osallistua Jalkaväkimuseosäätiön
perustamiseen ja sijoittaa sen peruspääomaan 10.000 euroa.
Summa on huomioitu vuoden 2020 talousarviossa.
Jalkaväkimuseon säätiö sr järjestää perustamiskirjan allekirjoitustilaisuuden
Jalkaväkimuseolla ke 19.2.2020 klo 12.00 alkaen. Kaikkia perustajia on pyydetty
ilmoittamaan osallistumisesta allekirjoitustilaisuuteen 10.2.2020 mennessä.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kaupungin edustajan Jalkaväkimuseon säätiö sr
perustamiskirjan allekirjoitustilaisuuteen ja perustamiskirjan allekirjoittajan.
Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto nimeää Mikkelin kaupungin edustajan säätiön
hallitukseen.
Päätös
Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi kaupungin edustajaksi allekirjoitustilaisuuteen
kaupunginlakimies Jukka Savolaisen.
Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto nimesi Jalkaväkimuseon säätiön sr hallitukseen
kaupungin edustajaksi Olli-Pekka Leskisen.
Tiedoksi
NImetyt edustajat, Jalkaväkimuseosäätiön valmistelijat
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§9
Mikkelin kaupungin konserniohjeen päivittäminen
MliDno-2017-1962
Valmistelija / lisätiedot:
Tiia Tamlander
tiia.tamlander@mikkeli.fi
taloussuunnittelupäällikkö
Liitteet

1 Liite Kej Konserniohjeen muutosesitykset 2020
Kaupunginhallituksen päätöksellä 2.12.2019 § 472 on lakkautettu konsernitarkastajan
virka 1.1.2020 lukien. Konserniohjauksen työtehtävät siirrettiin viran lakatessa
pysyvästi osaksi taloussuunnittelupäällikön tehtäviä, sisäinen tarkastus toteutetaan
jatkossa ostopalveluna.
Konsernitarkastajan viran lakkaamisen johdosta on päivitettävä konserniohjeen kohtia
2.3., 3.9. ja 3.10., joissa kyseinen virkanimike on mainittu. Tiedot muutoksista on
merkitty punaisella värillä korostettuina liitteeseen.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Konserni- ja elinvoimajaosto päättää lähettää konserniohjeen päivitysesityksen
kaupunginhallituksen jatkokäsittelyyn.
Päätös
Hyväksyttiin.

Mikkeli
Konserni- ja elinvoimajaosto

Pöytäkirja
04.02.2020

2/2020

17 (23)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 10
Metsäsairila Oy:n toimitusjohtajan irtisanoutuminen
MliDno-2020-217
Valmistelija / lisätiedot:
Jouni Riihelä
Jouni.Riihela@mikkeli.fi
tekninen johtaja
Metsäsairilan toimitusjohtaja Sami Hirvonen on irtisanoutunut tehtävästään siten, että
hänen viimeinen työpäivänsä on 14.4.2020. Hirvonen siirtyy toisen työnantajan
palvelukseen.
Metsäsairilan hallitus on käsitellyt asian kokouksessaan 14.1.2020. Hallitus katsoo,
että yhtiö käynnistää välittömästi toimitusjohtajan rekrytoinnin.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Konserni- ja elinvoimajaosto toteaa, että Metsäsairila Oy:n hallitus on jo käynnistänyt
rekrytoinnin 17.1.2020. Jaosto merkitsee asian tiedoksi ja antaa luvan rekrytoinnin
käynnistämiseen.
Mikkelin kaupunkikonsernissa on käynnissä konsernirakenneselvitys, joka koskee
myös Metsäsairila Oy:tä. Toimitusjohtajan tehtävää ei tule täyttää vakituisesti ennen
selvityksen valmistumista 30.4.2020.
Konserni- ja elinvoimajaosto muistuttaa Metsäsairila Oy:n hallitusta siitä, että
toimitusjohtajan valinta on tuotava konserniohjeen kohdan 4.6 mukaisesti
ennakkokanta-asiana jaoston käsittelyyn ennen henkilövalinnan vahvistamista.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Metsäsairila Oy:n hallitus, toimitusjohtaja ja konsernivastuuhenkilö
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§ 11
Konserniyhtiöiden kuuleminen 2020
MliDno-2020-258
Valmistelija / lisätiedot:
Tiia Tamlander
tiia.tamlander@mikkeli.fi
taloussuunnittelupäällikkö
Konserni- ja elinvoimajaosto kutsuu konserniyhteisöjen johtoa kuultavaksi
talousarvion 2020 mukaisesti. Hallintosäännön 28 §:n mukaan konserni- ja
elinvoimajaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen
aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä
kaupunginhallitukselle. Lisäksi jaoston tehtävänä on raportoida kaupunginhallitukselle
yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä
arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä talousarvion hyväksymisen yhteydessä
päätetyllä tavalla.
Kaupunginhallituksen päätöksen 16.12.2019 § 530 perusteella konserniyhtiöiden
kuulemiset järjestetään jatkossa kaupunginhallituksen ja konserni- ja
elinvoimajaoston yhteisinä, kokouksista erillisinä tilaisuuksina. Kuulemisten
järjestämisvastuu säilyy konserni- ja elinvoimajaostolla, ja kaupunginhallituksen
jäsenillä (varajäsenillä, kun varsinainen jäsen estynyt) on osallistumisoikeus näihin
tilaisuuksiin.
Kaupunki on määritellyt talousarviossa 11 tytäryhtiölle valtuustoon nähden sitovat
tavoitteet. Näiden yhtiöiden tehtävänä on palvelutuotannon hoitaminen tai kaupungin
kehittämistoimintaan keskeisesti osallistuminen. Yhteisöjen tavoitteet valmistellaan
yhteistyössä tytäryhtiön ja yhteisön konsernivastuuhenkilön kanssa.
Konsernitavoitteiden toteutumisesta raportoidaan konserni- ja elinvoimajaostolle
vuosittain siten, että kaupungin seuraavan vuoden talousarvion tavoitteiden
määrittelyssä voidaan huomioida kuluvan vuoden tavoitteiden toteutuminen.
Valtuusto arvioi konsernin tavoitteiden toteutumista vuosittain tilinpäätöksissä.
Kaupunginhallitus antaa konsernitilinpäätöksen yhteydessä tiedot
kaupunginvaltuustolle konsernin toiminnasta ja taloudesta.
Konserniyhtiöitä pyydetään keväällä 2020 kuultavaksi seuraavalla alustavalla
aikataululla:
ma 27.4.2020 klo 12.00-15.30: Etelä-Savon koulutus Oy ja Kasvu-Esedu Oy,
Mikkelin Ravirata Oy, Mikkelin Jäähalli Oy
ma 18.5.2020 klo 12.00-15.30: Etelä-Savon Energia Oy, Metsäsairila Oy, Mikkelin
kehitysyhtiö Miksei Oy
Syksyllä 2020 erikseen vahvistettavana ajankohtana järjestetään kolmas tilaisuus,
johon kutsutaan kuultavaksi Kiinteistökehitys Naistinki Oy, Mikkelin
Oppilaitoskiinteistöt Oy, Mikalo Oy, Mikkelin Asumisoikeus Oy ja Mikkelin opiskelija-
asunnot Oy.
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Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee alustavan kuulemisaikataulun tietoonsa
saatetuksi ja antaa tarpeelliseksi katsomansa ohjeistukset, ennakkokysymykset ja
muut toiveet vierailujen järjestämiseen.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 12
Mikkelin Opiskelija-Asunnot Oy (Moas), ylimääräinen yhtiökokous 7.2.2020
MliDno-2020-255
Valmistelija / lisätiedot:
Tiia Tamlander
tiia.tamlander@mikkeli.fi
taloussuunnittelupäällikkö
Yrittäjä Osku Nykänen on ilmoittanut Mikkelin opiskelija-asunnot Oy:lle (MOAS)
eroavansa yhtiön hallituksen jäsenyydestä.
MOASin hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen pe 7.2.2019 klo 12.30
alkaen täydentääkseen hallitusta varsinaisen hallituksen jäsenen osalta. Kokous
järjestetään Mikkelin yliopistokeskuksella MUC:n kokoustiloissa, osoite Lönnrotinkatu
7.
MOASin hallitukseen kuuluvat
Pentti Laaksonen, pj
Aija Himanen, vpj
Osku Nykänen, jäsen
Marita Orava, jäsen
Saska Kangassalo, jäsen
Elina Ylönen, jäsen (opiskelijoiden edustaja)
Satu Hasanen, varajäsen
Annaliisa Heinonen, varajäsen
Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaan 20.6.2017 MOASin
yhtiökokousedustajaksi teknisen johtajan ja varalle kaupunginlakimiehen.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Mikkelin opiskelija-asunnot Oy:n ylimääräisen
yhtiökokouksen tiedoksi ja antaa ohjeistuksen kokousedustajalle.
Päätös
Konserni- ja elinvoimajaosto antoi kokousedustajalle ohjeistuksena, että Mikkelin
opiskelija-asunnot Oy:n hallitukseen valitaan Janne Strengell.
Tiedoksi
Kokousedustajat
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§ 13
Mikkelin Musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry:n vuosikokous 20.2.2020
MliDno-2020-6
Valmistelija / lisätiedot:
Tiia Tamlander
tiia.tamlander@mikkeli.fi
taloussuunnittelupäällikkö
Mikkelin Musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry:n vuosikokous pidetään torstaina
20.2.2020 klo 16.00 alkaen musiikkopistolla osoitteessa Maaherrankatu 10, 2. krs,
huone 215.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen määräämät asiat.
Kannatusyhdistyksen hallituksen jäsenten toimikausi päättyy 20.2.2020. Mikkelin
kaupunkia on pyydetty esittämään kolmea varsinaista jäsentä ja heille
henkilökohtaisia varajäseniä toimikaudelle 2020-2021.
Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi
kerrallaan valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi muuta varsinaista jäsentä
sekä kullekin jäsenelle valitut henkilökohtaiset varajäsenet. Ellei vuosikokous toisin
päätä, valitaan varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä kolme Mikkelin kaupungin ja yksi
kunkin toimipistekunnan hallinnon piiristä sekä yksi muista jäsenistä.
Vuosikokouksessa suoritetaan myös puheenjohtajan vaali.
Mikkelin kaupungin edustajina hallituksessa ovat toimikaudella 2018-2019 toimineet
Jyrki Koivikko (pj), Heli Kauppinen ja Päivi Ylönen.
Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaan 20.6.2017 Mikkelin
Musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry:n vuosikokousedustajaksi sivistysjohtajan ja
varalle hallintojohtajan.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kolme edustajaa ja heidän henkilökohtaiset
varaedustajansa Mikkelin Musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry:n hallitukseen
toimintakaudelle 2020-2021 ja evästää vuosikokousedustajaa kokoukseen.
Päätös
Konserni- ja elinvoimajaosto antoi kokousedustajalle ohjeeksi esittää Mikkelin
Musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry:n hallitukseen/musiikkiopiston johtokuntaan:
Jyrki Koivikkoa, varajäseneksi Jussi Marttinen
Päivi Ylöstä, varajäseneksi Pertti Ruotsalainen
Kolmannen hallituksen jäsenen osalta SDP:n kunnallisjärjestö ilmoittaa henkilön
nimen kokousedustajalle myöhemmin, kyseisen jäsenen varajäseneksi esitetään
Heli Kauppista
Tiedoksi
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Sivistysjohtaja, nimetyt edustajat ja varaedustajat
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Muutoksenhakukielto
§6, §7, §8, §9, §10, §11, §12, §13
Muutoksenhakukielto
Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015)
136 §:n perusteella hakea muutosta.

