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§1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille 18.1.2017.
Kokouskutsu on asetettu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 18.1.2017
ja julkaistu sanomalehdissä Länsi-Savo 18.1.2017 ja Mikkelin Kaupunkilehti
19.1.2017.
Päätös
Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että valtuutetut Hannu Mielonen,
Minna Pöntinen, Raimo Heinänen, Lenita Toivakka, Harri Kivinen, Osmo
Ukkonen ja Rauni Berndt olivat ilmoittaneet esteestä osallistua valtuuston
kokoukseen ja heidän varajäsenikseen oli kutsuttu Juha Kontinen, Pekka
Heikkilä, Jussi Marttinen, Ari Kuikka, Katariina Asikainen, Leena Teittinen ja
Leevi Piispa.
Todettiin, että nimenhuudossa oli paikalla 52 varsinaista valtuutettua ja 7
varavaltuutettua.
Koska kokouskutsu on julkaistu valtuuston edellyttämällä tavalla valituissa
ilmoituslehdissä ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä lähetetty
vähintään neljä päivää aikaisemmin valtuutetuille, puheenjohtaja totesi
kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§2
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan valtuutetut Juhani Oksman ja Petri Pekonen.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kaupunginhallitus, § 7, 16.01.2017
Kaupunginvaltuusto, § 3, 23.01.2017
§3
Eron myöntäminen Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden ky:n valtuuston
varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen
MliDno-2016-428
Kaupunginhallitus, 16.01.2017, § 7
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
Satu Pulkkinen on lähettänyt 11.1.2017 seuraavan eropyynnön:
"Pyydän eroa Essoten valtuuston varajäsenyydestä siirtyessäni Essoten
työsopimussuhteiseen tehtävään 1.2.2017 alkaen (lisäksi 4 kk koeaika).
Ilmoitan myös pidättäytyväni osallistumasta valtuustotyöskentelyyn.
Mikkelissä 11.1.2017
Satu Pulkkinen"
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän valtuuston
kokoonpano toimikaudella 2016-2017 on seuraava:
Varsinaiset jäsenet:
1. Pirkko Valtola, toimitusjohtaja
2. Eero Aho, palomies-sairaankuljettaja
3. Tapani Korhonen, kiinteistönhoitaja
4. Satu Taavitsainen, kansanedustaja
5. Seija Kuikka, erikoislääkäri
6. Pekka Moilanen, kirvesmies, yrittäjä
7. Raimo Heinänen, lähiruokayrittäjä
8. Riitta Lappi
Henkilökohtaiset varajäsenet:
1. Satu Pulkkinen, erityisasiantuntija TtM
2. Ari Kuikka, everstiluutnantti evp, maanpuolustuspiirin päällikkö
3. Kari Kokkola, aluejohtaja
4. Leena Penttinen, aluejohtaja, eläkeläinen
5. Katriina Noponen, maaseutuyrittäjä
6. Keijo Siitari, yliluutnantti evp, maanviljelijä
7. Anne Korhola
8. Paula Mäkeläinen, yliopettaja
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää eron Satu
Pulkkiselle Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän valtuuston
varajäsenyydestä ja valitsee uuden varajäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
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Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Kaupunginvaltuusto, 23.01.2017, § 3
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää eron Satu
Pulkkiselle Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän valtuuston
varajäsenyydestä ja valitsee uuden varajäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto myönsi eron Satu Pulkkiselle ja valitsi hänen sijaansa
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän valtuuston
varajäseneksi yksikönjohtaja, eläkeläinen Mali Soinisen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokoksessa.
Tiedoksi
Satu Pulkkinen, valittu varajäsen, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden
ky, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Kunnan Taitoa Oy/palkanlaskenta,
kansliapalvelut
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Kaupunginhallitus, § 22, 16.01.2017
Kaupunginvaltuusto, § 4, 23.01.2017
§4
Savilahden Vanhaintukiyhdistys ry:n lainan maksuohjelman muutos
MliDno-2017-80
Kaupunginhallitus, 16.01.2017, § 22
Valmistelijat / lisätiedot:
Heikki Siira
heikki.siira@mikkeli.fi
Anttolan vanhustentaloyhdistys ry on purkautunut 12.4.2016 ja sen
omaisuus ja hallinto sekä lainat ja velat kaikkinensa ovat siirtyneet Savilahden
Vanhaintukiyhdistys ry:lle. Toiminta jatkuu Savilahden Vanhaintukiyhdistys ry:n
nimissä. Yhdistys keskittyy omistamiensa vuokra-asuntojen ja muiden tilojen
ylläpitämiseen ja vuokraamiseen vanhuksille ja muille, kunkin asuntokohteen
mukaisille asukasryhmille.
Yhdistyksellä on 151 asuntoa seuraavasti: Rauhantie 4, Anttola (10 kpl),
Rinnetie 3 ja 5 , Anttola (22 kpl), Taipaleentie , Anttola (6 kpl), Hevoshaantie ,
Rantakylä (10 kpl), Hämäläistentie, Otava (20 kpl), Jokipolku; Rantakylä (14 kpl),
Naistingintie, Rantakylä (46 kpl), Pahnakuja, Rantakylä (9 kpl) ja Suonsaari (14
kpl).
Anttolan vanhustentaloyhdistys ry:lle on myönnetty kaupungin ns. tertiääri/
kolmoissijalainaa yhdistyksen asuinkiinteistön Rauhantie 4 rakentamiseksi.
Kolmoissijalaina on erääntynyt maksettavaksi vuonna 2016, kun valtiokonttorin
laina on sen lainaohjelman mukaisesti tullut maksetuksi. Kaupunki on
lähettänyt yhdistykselle 30.6.2016 eräpäivällä laskun kolmoissijalainan
erääntymisestä yhdistyksen Rauhantie 4 kiinteistön osalta; laina 31.139,15 +
korko 778,48 euroa, yhteensä 31.917,63 euroa.
Yhdistys ja Rauhantie 4 on siirtynyt Reim Isännöinnille vuonna 2015. Reim
Isännöinnin toimitusjohtaja on asumisyksikön ja yhdistyksen heikkoon
taloudelliseen tilaan perustuen esittänyt, että kolmoissijalainasta laadittaisiin
uusi maksuohjelma.
Perusteluna maksuohjelman muutokselle isännöitsijä on esittänyt, että
yhdistyksen taloudellinen asema on asuntojen tyhjäkäynnin johdosta
heikentynyt vuoden 2016 aikana, vaikka kohteisiin Hevoshaantie ja Pahnakuja
on saatu toimintoja neuvotelluksi. Anttolan Rauhantien asumisyksikön
asuntojen käyttöaste vuonna 2016 on ollut 56 %:n tasoa eli vain noin puolet
asunnoista on ollut vuokrattuna.
Talousjohtaja on pyytänyt maksuohjelman muutosesityksen perusteella
isännöitsijältä selvityksen yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta, Rauhantie
4 vuokraustilanteesta ja maksusuunnitelman erääntyneen lainan maksulle.
Selvitysten perusteella isännöitsijän kanssa käydyissä neuvotteluissa päädyttiin
kymmenen vuoden maksuohjelmaan siten, että vuosittain yhdistys maksaa
kymmenesosan lainasta korkoineen Mikkelin kaupungille.
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Lainapääoma on 31.139,15 euroa. Vuotuinen lainapääoman lyhennys 3.113,92
euroa maksetaan kahdessa erässä 30.6. ja 31.12 vuodesta 2017 alkaen.
Vuotuinen lainakorko 1.1.2017 alkaen on 4 % jäljellä olevasta pääomasta.
Vuoden 2016 lainakorko laskutetaan erikseen aiemman sopimuksen
mukaisesti. Talouspalvelut laatii lainalle maksuohjelman muutoksen siten, että
viimeinen maksuerä on 31.12.2026.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää
muuttaa Savilahden Vanhaintukiyhdistys ry:n erääntyneen
tertiäärilainan 31.139,15 euroa kymmenen vuoden maksuohjelmaksi
siten, että vuosittain yhdistys maksaa kymmenesosan lainasta vuotuisine
korkoineen Mikkelin kaupungille. Lainan korko on 4 %. Lainan ensimmäinen
erä korkoineen maksetaan 30.6.2017. Vuoden 2016 lainakorko laskutetaan
erikseen aiemman sopimuksen mukaisesti. Talouspalvelut oikeutetaan
laatimaan maksuohjelman muutos.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Kaupunginvaltuusto, 23.01.2017, § 4
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää
muuttaa Savilahden Vanhaintukiyhdistys ry:n erääntyneen
tertiäärilainan 31.139,15 euroa kymmenen vuoden maksuohjelmaksi
siten, että vuosittain yhdistys maksaa kymmenesosan lainasta vuotuisine
korkoineen Mikkelin kaupungille. Lainan korko on 4 %. Lainan ensimmäinen
erä korkoineen maksetaan 30.6.2017. Vuoden 2016 lainakorko laskutetaan
erikseen aiemman sopimuksen mukaisesti. Talouspalvelut oikeutetaan
laatimaan maksuohjelman muutos.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että valtuutetut Keijo Siitari ja Tapani Korhonen ilmoittivat
olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Ilmoitukset hyväksyttiin.
Tiedoksi
Savilahden Vanhaintukiyhdistys ry, talouspalvelut, Kunnan Taitoa Oy/kirjanpito
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Tekninen lautakunta, § 150, 13.12.2016
Kaupunginhallitus, § 10, 16.01.2017
Kaupunginvaltuusto, § 5, 23.01.2017
§5
Kiinteistötoimitusmaksun vahvistaminen vuodelle 2017
MliDno-2016-2467
Tekninen lautakunta, 13.12.2016, § 150
Valmistelijat / lisätiedot:
Jukka Piispa
Jukka.Piispa@mikkeli.fi
Liitteet

1 Liite Kiinteistötoimitustaksa 2017
Kiinteistötoimitusmaksutaksan mukaan peritään kaupungille maksut
kaupungin toimesta suoritetuista tonttien lohkomisista, rasitetoimituksista ym.
maanmittaustoimituksista sekä eräistä kiiteistörekisterin pitäjän päätöksistä.
Nykyisen taksan on kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.12.2015 § 116 ja se on
tullut voimaan 1.1.2016.
Taksa perustuu kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain (558/1995) 4 §:ään ja
Kuntaliiton ohjeeseen. Taksan rakenteeseen ei ole tarpeen tehdä muutoksia.
Uudessa taksassa hintoja on korotettu keskimäärin noin 2 %.
Kiinteistötoimituslain 4 §:n mukaan taksan hyväksymisestä päättää
kaupunginvaltuusto.
Ehdotus
Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että kiinteistötoimitustaksa hyväksytään liitteen
mukaisena astumaan voimaan 1.1.2017.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 16.01.2017, § 10
Valmistelijat / lisätiedot:
Jukka Piispa
Jukka.Piispa@mikkeli.fi
Liitteet

1 Liite kh Kiinteistötoimitustaksa 2017
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Mikkeli
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
23.01.2017

1/2017

12 (26)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kiinteistötoimitustaksa
hyväksytään liitteen mukaisena astumaan voimaan 1.1.2017.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Kaupunginvaltuusto, 23.01.2017, § 5
Liitteet

1 Liite kv Kiinteistötoimitustaksa 2017
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kiinteistötoimitustaksa
hyväksytään liitteen mukaisena astumaan voimaan 1.1.2017.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Mittaus ja kiinteistöt/Jukka Piispa, hallintopalvelut/Annamari Terästi
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Kaupunginvaltuusto, § 91, 13.06.2016
Kaupunginhallitus, § 291, 15.08.2016
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, § 101, 14.12.2016
Kaupunginhallitus, § 24, 16.01.2017
Kaupunginvaltuusto, § 6, 23.01.2017
§6
Valtuustoaloite kohtuuhintaisten liikuntapalveluiden lisäämisestä 65+ ikäryhmille
MliDno-2016-1473
Kaupunginvaltuusto, 13.06.2016, § 91
Valtuutettu Vesa Himanen esitti 13.6.2016 Perussuomalaisten valtuustoryhmän
valtuustoaloitteena otsikkoasiasta seuraavaa:
"Mikkelin kaupungin ikärakenne painottuu eläkeikäisiin tai piakkoin
eläköityviin. On erityisen tärkeää huolehtia tämän ikäryhmän hyvinvoinnista ja
aktivoida kaikki lisäämään liikuntaa osana arkista ohjelmaa.
Me allekirjoittajat valtuutetut esitämme, että Mikkelin kaupunki
1.
2.

3.

Aloittaa valmistelut seniorikortin tai 65+ kortin myymisestä jo 65+
ikäryhmille
Tehostaa liikuntapalveluiden markkinointia em ikäryhmille ja
perustaa uusia mahdollisia monipuolisia ryhmiä kuten jo olemassa
oleva Kunnon Käppänät -ryhmä, joka on kaupungin avointa
liikuntatoimintaa seniori-ikäisille kuntalaisille, missä on tavoitteena
eri lajikokeilujen kautta löytää itselleen sopiva liikuntaharrastus.
Tämä kokeilutoiminta olisi pääasiassa maksutonta.
Ryhmien vetäjiksi voitaisiin kouluttaa ikäryhmistä vertaisohjaajia.
Kynnys osallistua pienryhmätoimintaan on huomattavasti
matalampi kuin hypätä mukaan pitkään harrastaneiden aktiivien
porukoihin. Näin saataisiin Jokaiselle jotakin -harrastustoiminta
vireästi liikkeelle ja usein päiväaikaan tyhjyyttään ammottavat
liikuntatilat käyttöön.

Mikkelissä 13.6.2016
Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Vesa Himanen
Jari Roivas, Harri Kivinen, Raimo Heinänen,
Jussi Marttinen, Anne Korhola"
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 15.08.2016, § 291
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhalllitus päättää lähettää aloitteen sivistystoimen valmisteltavaksi.
Edelleen kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä
kaupunginhallituksessa viimeistään lokakuun 2016 loppuun mennessä.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, 14.12.2016, § 101
Valmistelijat / lisätiedot:
Antti Mattila
antti.mattila@mikkeli.fi
Valtuutettu Vesa Himanen esitti 13.6.2016 Perussuomalaisten valtuustoryhmän
valtuustoaloitteena otsikkoasiasta seuraavaa:
"Mikkelin kaupungin ikärakenne painottuu eläkeikäisiin tai piakkoin
eläköityviin. On erityisen tärkeää huolehtia tämän ikäryhmän hyvinvoinnista ja
aktivoida kaikki lisäämään liikuntaa osana arkista ohjelmaa.
Me allekirjoittajat valtuutetut esitämme, että Mikkelin kaupunki
1.
2.

3.

Aloittaa valmistelut seniorikortin tai 65+ kortin myymisestä jo 65+
ikäryhmille
Tehostaa liikuntapalveluiden markkinointia em ikäryhmille ja
perustaa uusia mahdollisia monipuolisia ryhmiä kuten jo olemassa
oleva Kunnon Käppänät -ryhmä, joka on kaupungin avointa
liikuntatoimintaa seniori-ikäisille kuntalaisille, missä on tavoitteena
eri lajikokeilujen kautta löytää itselleen sopiva liikuntaharrastus.
Tämä kokeilutoiminta olisi pääasiassa maksutonta.
Ryhmien vetäjiksi voitaisiin kouluttaa ikäryhmistä vertaisohjaajia.
Kynnys osallistua pienryhmätoimintaan on huomattavasti
matalampi kuin hypätä mukaan pitkään harrastaneiden aktiivien
porukoihin. Näin saataisiin Jokaiselle jotakin -harrastustoiminta
vireästi liikkeelle ja usein päiväaikaan tyhjyyttään ammottavat
liikuntatilat käyttöön.

Mikkelissä 13.6.2016
Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Vesa Himanen
Jari Roivas, Harri Kivinen, Raimo Heinänen,
Jussi Marttinen, Anne Korhola"
Liikunta- ja nuorisopalveluiden selvitys valtuustoaloitteeseen
Valmistelija liikunta- ja nuorisojohtaja Antti Mattila
Aloitteesssa esiin nostettuihin kohtiin vastataan yksitellen.
Aloittaa valmistelut seniorikortin tai 65+ kortin myymisestä jo 65+ ikäryhmille
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Mikkelin kaupungin liikuntapalvelut tarjoaa seniorikorttia 70 vuotta
täyttäneille kaupunkilaisille hintaan 35 euroa vuodessa. Kortin haltija voi
käyttää uimahalleja ja kaupungin ylläpitämiä kuntosaleja rajattomasti kortin
voimassa ollessa. Edullisen seniorikortin tarkoituksena on kannustaa 70
vuotta täyttäneitä jatkamaan tai aloittamaan uinnin ja kuntosaliharjoittelun
mahdollistama lihaskunnon parantaminen ja ylläpito, jotta toimintakyky
säilyisi mahdollisimman hyvänä mahdollisimman pitkään. Samalla pyritään
tukemaan kaupunkilaisten toimintakyvyn säilymistä riittävän hyvänä
esimerkiksi kotona asumisen suhteen.
Hiljattain seniorikortin käyttöä on laajennettu koskemaan myös
vaikeavammaisia, Kelan korotetun ja ylimmän hoitotuen luokituksen mukaan,
kortinhaltijan iästä riippumatta.
Rantakeitaassa ja Naisvuoren uimahallissa on käytössä eläkeläisalennus jo nyt
niin kerta- kuin sarjalipuissakin. Alennus koskee eläkeläisten lisäksi opiskelijoita
ja varusmiehiä. Rantakeitaassa aikuisten normaalihintainen kertalippu maksaa
6 euroa ja kymmenen kerran sarjalippu 48 euroa. Eläkeläisten kertalippu
maksaa 4,5 ja kymmenen kerran sarjalippu 35 euroa. Naisvuoressa vastaavat
hinnat ovat kertalippu 4,7€/3,8€ ja sarjalippu 10 kpl 38€/31€.
Aloitteessa esitetään seniorikortin ikärajan laskemista 65 ikävuoteen.
Ikä ei sinänsä yksin ole peruste erityiskohtelulle, ainakaan kun kyse on
aikuisväestöstä. Perusteluksi ei myöskään pelkästään riitä usein esiin
nouseva viittaus "vähävaraisiin eläkeläisiin". Tilastokeskuksen tulonjakotilaston
mukaan eläkeläisten pienituloisuus on vähentynyt ikäryhmistä eniten. Kaikkein
eniten pienituloisuuden mainitaan vähentyneen 65 vuotta täyttäneellä
väestöllä vuoteen 2007 verrattuna. Tulonjakotilaston mukaan 65-75 -vuotiaiden
pienituloisuusaste pienentyi 16,6 prosentista 8,1 prosenttiin vuoteen 2014
mennessä.
Muista ikäryhmistä poiketen nuorten pienituloisuus yleistyi verrattuna
vuoteen 2007. Ikäryhmistä korkein pienituloisuusaste oli 18-24 -vuotiailla,
joista 29,7 prosenttia oli pienituloisia vuonna 2014. Tämän ikäryhmän
pienituloisuus oli myös syvempää kuin muilla, sillä pienituloisuusrajan (60%
mediaanitulosta) alittavista 18-24 -vuotiaista kolmannes oli pienituloisia myös
kaikkein tiukimmalla, 40 prosentin rajalla vuonna 2014. 65 vuotta täyttäneet
pienituloiset olivat puolestaan usein 60 prosentin pienituloisuusrajan
tuntumassa eli siinä joukossa, jonka tulot olivat 50-59 prosenttia kansallisesta
mediaanitulosta.
Tämä tilastokeskuksen tulonjakotilaston tieto ei tietenkään poista sitä,
että osalla eläkeläisistä on vaikeuksia löytää rahaa toimintakykyä ylläpitävään
liikuntaharrastamiseen, eikä sitä, että pienituloisuudessa voi olla myös
alueellista vaihtelua. Muun muassa tästä syystä liikuntapaikkojen,
kuten uimahallien, hinnat on pyritty pitämään kohtuullisella ja
saavutettavissa olevalla tasolla. Vuosille 2015 ja 2016 on kuitenkin jouduttu,
kaupunginhallituksen antaman talousarvioraamin ja kaupunginvaltuuston
hyväksymän talousarvion asettamien lisätulovaateiden vuoksi, nostamaan
liikuntapaikkamaksuista kerättävien tulojen määrää yhteensä lähes 200 000
eurolla. Kun liikuntapalveluilta vaaditaan lisätuloja, ainoa keino on korottaa
liikuntapaikkamaksuja, myös uimahalli- ja kuntosalilippujen hintoja.
Tilastokeskuksen mukaan 65 vuotta täyttäneiden osuus Mikkelin väestöstä oli
vuoden 2014 alussa 22,4% eli noin 12 200 henkilöä. Kunnat.net -tietokannan
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mukaan Mikkelissä oli eläkeläisiä vuonna 2014 noin 15 600 henkilöä.
Eläkeläiset ovat merkittävä asiakasryhmä uimahalleissa, eli tämänhetkinenkin
hinnoittelu tukee ikääntyneiden liikuntaharrastamista. On arvailua, kuinka
paljon liikuntaharrastaminen lisääntyisi, toisin sanoen kuinka monta kertaa
useammin nykyiset uimahallikäyttäjät kävisivät uimassa tai kuntosalilla
ja kuinka monta kokonaan uutta harrastajaa innostuisi liikkumaan, jos
seniorikortin ikärajaa laskettaisiin. Todennäköisesti ainakin pientä kasvua
tapahtuisi. Liikuntapalveluilta vaadittavaan tulokertymään, sen pienenemiseen,
ikärajan pudotuksella olisi myös vaikutusta.
Seniorikortin ikärajan pudottaminen ei ole pelkästään kustannuskysymys,
vaan myös tasapuolisuuskysymys. Voidaan kysyä, miksi seniorikortin ikäraja
laskettaisiin 65 ikävuoteen, miksi ei kaikille eläkeläisille? Jos eläkeläisille,
miksi ei nuorille? Esimerkiksi alle 25-vuotiaille suunnattu halpa nuorisokortti
tukisi ikäryhmää, jossa pienituloisuus on yleistynyt eniten ja liikunnallinen,
hyvinvointia tukeva elämäntapa on vielä mahdollisesti löytymättä. Ja vielä
laajemmin: kun eri ikäryhmille suunnattuja etuisuuksia liikuntapaikkojen tai
liikunnanohjauksen suhteen ajetaan, liikuntapalvelut muistuttaa tarpeesta
myöntää kaikki liikuntapaikat maksutta alle 18-vuotiaille junioriryhmille, jotta
mahdollisimman moni lapsi saisi eväitä liikannalliseen elämäntapaan.
Mikäli seniorikortin ikärajan pudottamista 65 tai johonkin muuhun ikävuoteen
halutaan kokeilla, valtuuston tulisi myöntää liikuntapalveluille vapautusta
kerättävistä tuloista. Seniorikortteja myytiin vuonna 2015 760 kappaletta.
Kun tehdään hyvin karkea arvio myytyjen seniorikorttien kappalemäärän
lisääntymisestä ja muiden eläkeläislippujen myynnin vähentymisestä sekä
uimahalleissa että kuntosaleilla, tuloja jäisi saamatta noin 30 000 - 45 000
euroa. Ei aivan mahdottomasti, jos oletetaan liikunnan määrän ja sitä kautta
hyvinvoinnin samalla lisääntyvän. Täysimääräisesti ikärajan alennuksen
vaikutusta tuloihin voitaisiin arvioida vuoden 2018 jälkeen, kun on menty
jälleen kokonainen vuosi kahdella uimahallilla (Naisvuori avautuu syyskuussa
2017). Toki korttien menekkiä, vaikutusta kävijämäärään ja tulokertymään
voidaan kokeilla jo vuoden 2017 aikana, jolloin kaupunkilaiset saisivat hyödyn
nopeammin. Mikäli kokeiluun lähdetään, liikunta- ja nuorisopalvelut esittää,
että samalla harkittaisiin samansuuntaisia kokeiluja myös muille ikäryhmille,
kuten esimerkiksi nuorille aikuisille.
Tehostaa liikuntapalveluiden markkinointia em ikäryhmille ja perustaa
uusia mahdollisia monipuolisia ryhmiä kuten jo olemassa oleva Kunnon
Käppänät -ryhmä, joka on kaupungin avointa liikuntatoimintaa seniori-ikäisille
kuntalaisille, missä on tavoitteena eri lajikokeilujen kautta löytää itselleen sopiva
liikuntaharrastus. Tämä kokeilutoiminta olisi pääasiassa maksutonta.
Liikunta- ja nuorisopalveluissa on tiedostettu lisääntyvä liikunnanohjauksen
tarve väestön ikääntyessä. Tästä syystä liikunta- ja nuorisopalveluiden
organisaatiota on muokattu liikunnanohjauksen lisäämiseksi ja
ohjaustarvetta on täsmätty ja jaettu kansalaisopiston kanssa,
jotta mahdollismman monelle kaupunkilaiselle olisi tarjolla sopiva
ryhmä. Vaikka liikuntasihteerin toimi muutettiin liikunnanohjaajaksi ja
mahdollistettiin siten liikuntaryhmien lisäys, liikunnanohjausta järjestetään
liikuntapalveluiden ohjaustoiminnassa edelleen vain kahden hengen,
erityisliikunnanohjaajan ja liikunnanohjaajan, voimin ja pääasiassa useille
erilaisille soveltavaa liikuntaa tarvitseville ryhmille. Liikunnanohjaaja on vetänyt
aloitteen mainitsemaa, eri liikuntalajikokeiluihin keskittyvää iäkkäämmille
suunnattua liikuntaryhmää, jonka ensimmäiseen ryhmään osallistuneet
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nimesivät itse Kunnon käppänöiksi. Uimahallien henkilökunnan voimin
ohjataan suosittuja avoimia vesiliikuntaryhmiä.
Nykyisellä henkilöstömäärällä aloitteen tarkoittamia, Kunnon käppänät -tyylisiä
liikuntakokeiluja eri ikäisille kohderymille ei voida pysyväisluonteisesti lisätä.
Liikunta- ja nuorisopalveluissa on harkittu esitystä uusien liikunnanohjaajien
toimien perustamisesta useampien talousarvioiden yhteydessä, mutta
esitystä ei ole toistaiseksi tehty, sillä talousarvioraamien niukkuuden
vuoksi läpimenoon ei ole uskottu. Terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävän ja
kohentavan liikunnanohjauksen tarve tulee kuitenkin edelleen lisääntymään
ja ohjatut, kohtuuhintaiset liikuntaryhmät olisivat erinomaista ja tehokasta
hyvinvointipalvelua kaupunkilaisille. Mikäli valtuusto esimerkiksi tämän
valtuustoaloitteen yhteydessä näyttää liikunnanohjaajien lisäämiselle vihreää
valoa, esitys voidaan laatia vuoden 2018 talousarviovalmisteluun.
Liikuntapalveluiden henkilökunta tiedottaa liikuntapaikoista ja -ryhmistä
muun muassa kaupungin verkkosivulla ja sosiaalisessa mediassa. Varsinaista
markkinointia ei voida ruveta toteuttamaan liikuntapalveluiden henkilökunnan
voimin muusta työstä oleellisesti tinkimättä. Eri kohderyhmille, niin
mikkeliläisille kuin ulkopaikkakuntalaisille, suunnattua markkinointia varten
tarvittaisiin markkinointikoulutusta, -määrärahaa ja markkinoinnista vastaava
henkilö. Lisäksi liikuntaryhmät sekä useat liikuntapaikat ovat jo nykyisellä
tiedottamisen tasolla usein niin täynnä, ettei niiden markkinointi ole
mielekästä.
Ryhmien vetäjiksi voitaisiin kouluttaa ikäryhmistä vertaisohjaajia. Kynnys osallistua
pienryhmätoimintaan on huomattavasti matalampi kuin hypätä mukaan
pitkään harrastaneiden aktiivien porukoihin. Näin saataisiin Jokaiselle jotakin harrastustoiminta vireästi liikkeelle ja usein päiväaikaan tyhjyyttään ammottavat
liikuntatilat käyttöön.
Vertaisohjaajien kouluttaminen iäkkäämmille suunnattujen,
omatoimisten liikuntaryhmien vetäjiksi on hyvä ajatus. Mikkeli on mukana
Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa, jonka puitteissa yksi
kansalaisopiston ja kaksi liikuntapalveluiden henkilöä koulutetaan
vertaisohjaajakouluttajiksi. Heidän työpanoksellaan on tarkoitus kouluttaa
vapaaehtoisia vertaisohjaajia, jotka voisivat vetää erilaisten yhteisöjen
omatoimisia liikuntaryhmiä (esimerkiksi taloyhtiöt, käläyhteisöt, yhdistykset,
naapurustot). Tällä tavoin erilaisten liikuntaryhmien määrä saataisiin
mahdollisesti lisääntymään Voimaa vanhuuteen -ohjelman kohderyhmälle.
Luonnollisesti toimintaan tarvitaan vapaaehtoisia, sitoutuvia vetäjiä. Tämä
kuitenkin kokeillaan joka tapauksessa Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa ja
mikäli malli osoittautuu toimivaksi, vertaisohjaajien kouluttamista voitaneen
myöhemmin jatkaa. Kaupunkilaisten itsensä omissa viiteryhmissään
toteuttama liikunnanohjaus on myös kaupungin strategian mukaista
osallistavaa, hyvinvointia edistävää toimintaa.
Liikunta- ja nuorisojohtaja: Lautakunta esittää, että kaupunginhallitus ja
edelleen kaupunginvaltuusto merkitsee selvityksen Vesa Himasen ym.
valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen tiedoksi ja toteaa aloitteen,
mikäli selvityksessä esiin nostetut seikat eivät johda jatkotoimenpiteisiin,
loppuunkäsitellyksi.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja
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Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta esittää, että kaupunginhallitus
ja edelleen kaupunginvaltuusto merkitsee selvityksen Vesa Himasen ym.
valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen tiedoksi ja toteaa aloitteen,
mikäli selvityksessä esiin nostetut seikat eivät johda jatkotoimenpiteisiin,
loppuunkäsitellyksi.
Päätös
Käydyn keskustelun aikana Anne Korhola teki ehdotuksen, että liikuntapalvelut
jatkaa aloitteen työstämistä ja seniorikortti 65+ otetaan käyttöön vuoden 2017
alusta.
Anne Korholan esitystä ei kannatettu, joten esittelijän ehdotus tuli lautakunnan
päätökseksi.

Kaupunginhallitus, 16.01.2017, § 24
Valmistelijat / lisätiedot:
Antti Mattila
antti.mattila@mikkeli.fi
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee kulttuuri-,
nuoriso- ja liikuntalautakunnan selvityksen Perussuomalaisten
valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen tiedoksi ja toteaa aloitteen,
mikäli selvityksessä esiin nostetut seikat eivät johda jatkotoimenpiteisiin,
loppuunkäsitellyksi.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Kaupunginvaltuusto, 23.01.2017, § 6
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee kulttuuri-,
nuoriso- ja liikuntalautakunnan selvityksen Perussuomalaisten
valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen tiedoksi ja toteaa aloitteen,
mikäli selvityksessä esiin nostetut seikat eivät johda jatkotoimenpiteisiin,
loppuunkäsitellyksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kaupunginvaltuusto, § 125, 10.10.2016
Kaupunginhallitus, § 391, 31.10.2016
Tekninen lautakunta, § 160, 13.12.2016
Kaupunginhallitus, § 25, 16.01.2017
Kaupunginvaltuusto, § 7, 23.01.2017
§7
Valtuustoaloite Waltti-kortista
MliDno-2016-2125
Kaupunginvaltuusto, 10.10.2016, § 125
Valtuutetut Paavo Barck ja Tapani Korhonen esittivät 10.10.2016
valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:
"Joukkoliikenteen Waltti lippujärjestelmä on periaatteessa erittäin hyvä.
Kuitenkin sen toteuttamisessa on käyttäjän kannalta ollut koko ajan
hankaluutena sekä aikataulujen että Waltti-kortin hankinnan vaikea saatavuus
ja varsin sekava informointi kortin käytöstä.
Aikataulut on saatavilla vain esittelylehtisestä ja netistä. Mitä sitten, kun joku
lähtee vanhasta muistista linja-autoasemalle ja yrittää saada selville, milloin
lähtee esim. Anttolan bussi. Aikatauluja ei saa Matkahuollosta eikä nettiä ole
käytettävissä. Miten käy satunnaisen matkailijan? Matka jää tekemättä.
Esittelylehtisen ja netin tekstit ovat vaikeaselkoisia ja tavallisen käyttäjän on
vaikea saada selkoa lippujen käytöstä. Teksti on ilmeinen kirjoituspöytäversio.
Edellä esitettyihin vedoten esitämme, että Mikkelin kaupunki ja Elykeskus ryhtyvät välittömästi toimenpiteisiin ja neuvotteluihin muiden
yhteistyökumppaneiden kanssa niin, että aikataulut ovat linja-autoasemalla
saatavilla ja seuraavaa esittelylehtistä tehtäessä se luetutetaan tavallisella
kansalaisella selkokieliseksi, jossa selviää esim., mikä ero on henkilö- tai
haltijakohtaisella lipulla ja kuka saa seniorikortin ja mille linjoille. Samoin tulee
korttijärjestelmä yksinkertaistaa yhdeksi kaikkeen soveltuvaksi kortiksi.
Hetimmiten tulee käyttäjille informoida edellä mainitut aikataulut ja
lippujärjestelmät siten, että ne ovat helposti saatavilla ja ymmärrettävissä esim.
yksityiskohtaisella lehdistötiedotteella.
Tätä aloitetta ei tule vatuloida virastoissa, vaan aikataulut tulee saattaa linjaautoasemalle mitä pikimmiten ja tietoa järjestelmästä on ymmärrettävässä
muodossa saatavilla kaikille kulkijoille.
Mikkelin Anttola
Paavo Barck
Tapani Korhonen"
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle
valmisteltavaksi.
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Kaupunginhallitus, 31.10.2016, § 391
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen toimen valmisteltavaksi.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä
kaupunginhallituksessa viimeistään helmikuussa 2017.
Päätös
Hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta, 13.12.2016, § 160
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Toivari
paivi.toivari@mikkeli.fi
Teknisen toimen selvitys:
"Joukkoliikenteen Waltti-lippujärjestelmästä on tehty valtuustoaloite koskien
tiedottamista ja Waltti-lipun käytön laajentamista koskemaan kaikkea
joukkoliikennettä. Aloitteessa edellytetään Mikkelin kaupungin ja PohjoisSavon Ely-keskuksen aloittavan neuvottelut yhteistyökumppaneiden kanssa
aikataulutiedottamisen laajentamisesta myös heidän toimipisteisiinsä.
Waltti-lippujärjestelmä on valtakunnallinen joukkoliikenteen lippujärjestelmä,
jonka Mikkelin kaupunki otti käyttöön 1.6.2016. Tuolloin ns. Waltti-liikenteenä
aloitti Mikkelin kaupungin ylläpitämä joukkoliikenne. Waltti-lippu laajeni
myös Pohjois-Savon Ely-keskuksen liikenteeseen 6.6.2016 alkaen. Näiden
lisäksi alueella on ns. markkinaehtoista joukkoliikennettä. Asiointi- ja
neuvontapisteenä toimii keskitetysti Mikkelin kaupungin Asiointipiste.
Tällä hetkellä Waltti-liikenteiden aikataulujulkaisut hoidetaan yhteistyössä
kaupungin ja Ely-keskuksen kanssa. Neuvotteluja Matkahuollon Mikkelin
toimipisteen kanssa aikatauluneuvonnasta on käyty, mutta toistaiseksi
tuloksetta.
Mikkelin kaupunki järjesti 23.9.2016 joukkoliikenteen teemapäivän, jolloin
esiteltiin ja jaettiin tietoa Waltti-lipusta ja kaupungin joukkoliikenteestä.
Kaikessa neuvonnassa asiakas pyritään ohjaamaan asiointipisteeseen sekä
kaupungin tai Ely-keskuksen www-sivuille. Aikataulujulkaisuja on saatavilla
kaupungin palvelupisteissä, mm. kirjastoissa sekä liikennöitsijöiden autoissa,
joissa myös kuljettajat opastavat ja neuvovat asiakkaita.
Mikkelin kaupunki sekä Ely-keskus toimittavat waltti-aikataulujulkaisuja
matkakeskukselle asiakkaiden saataville. Matkahuolto on yksityinen
taho, joka rahoittaa liikennöitsijäsopimusten kautta aikataulu- ym.
palvelun. Mikkelin kaupungilla ei ole Matkahuollon kanssa sopimusta
aikataulupalvelusta, joten aikataulujulkaisuja ei saada jakoon Matkahuollon
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kautta. Kaupunki etsii kuitenkin jatkuvasti uusia tiedottamiskanavia
asiakkaiden palvelemiseksi. Kaupunki on marraskuussa päättänyt liittyä v. 2017
aloittavaan valtakunnalliseen Digitransit -reittioppaaseen, jossa aikataulu- ja
reittitiedot ovat reaaliaikaisesti saatavilla. Järjestelmään voivat liittyä muutkin
kuin Waltti-liikennettä tarjoavat liikennöitsijät."
Ehdotus
Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta antaa yllä olevan selvityksen Waltti-liikennettä koskevaan
valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 16.01.2017, § 25
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Toivari
paivi.toivari@mikkeli.fi
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa
saatetuksi teknisen toimen selvityksen valtuutettujen Paavo Barckin ja Tapani
Korhosen valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Kaupunginvaltuusto, 23.01.2017, § 7
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tietoonsa
saatetuksi teknisen toimen selvityksen valtuutettujen Paavo Barckin ja Tapani
Korhosen valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§8
Valtuustoaloite sinisen biotalouden osaamiskeskuksen perustamisesta Mikkeliin
MliDno-2017-235
Valtuutettu Tapani Korhonen ym. esittivät 23.1.2017 valtuustoaloitteenaan
otsikkoasiasta seuraavaa:
"Suomessa kiinnitetään yhä enenevässä määrin huomiota vesiluonnonvarojen
monipuoliseen hyödyntämiseen ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Erityisesti
vesiin liittyvää tutkimusta, koulutusta, teknologiaa sekä näihin liittyviä
vientimahdollisuuksia on viime aikoina korostettu. Suomella on nähty olevan
hyvät mahdollisuudet maailmanlaajuisten vesiongelmien ratkaisijana.
Puhutaan ns. sinisestä biotaloudesta, joka on osa Suomen hallituksen
biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen kärkihankekokonaisuutta. Siniseltä
biotaloudelta odotetaan paljon, kehittämissuunnitelma on laadintavaiheessa ja
Suomesta on käynnistetty vesiteknologina vientiohjelma.
Maailmanpankin ennusteen mukaan vesisektorin investoinnit kehittyvissä
maissa tulevat olemaan yli 3 000 miljardia dollaria vuoteen 2023 mennessä eli
enemmän kuin muiden, puhtaaseen teknologiaan liittyvien investointien määrä
yhteensä.
Kunnilla ja valtiolla on perinteisesti ollut keskeinen rooli vesitoimijoina
mm. vesihuoltopalvelujen järjestäjinä, vesiensuojelun edistäjinä ja
vesihuoltohankkeisiin liittyvän hankerahoituksen järjestäjinä. Maakuntien
perustaminen tulee väistämättä vaikuttamaan nykyisiin toimintatapoihin.
Organisaatiot yhdistyvät ja maakunnat saavat vastatakseen enenevässä
määrin myös rahoitukseen liittyviä tehtäviä. Toisaalta valtiolta saatavat suorat,
hankekohtaiset tukimahdollisuudet päättyvät. Eri toimijoiden, kunnat mukaan
lukien, on sopeuduttava muuttuvaan tilanteeseen ja luotava edellytyksiä
jatkaa kehitystyötään yhdessä maakuntaorganisaation kanssa niin että
kuntakohtaisten etujen lisäksi hankkeilla saadaan aikaan myös merkittäviä
maakunnallisia hyötyjä.
Siniseen biotalouteen keskeisesti liittyvät osatekijät on Mikkelissä jo
hyvin tunnistettavissa. Puhtaat ja runsaat vesistöt, osaava yritystoiminta,
korkeatasoinen vesitutkimus ja -koulutus, jäte- ja energiahuollon hankkeet
sekä vesihuollon palvelut uusine ratkaisuineen luovat poikkeuksellisen
hyvät lähtökohdat sinisen biotalouden tarjoamien mahdollisuuksien
hyödyntämiseen. Uudet vientimahdollisuudet ja maakunnallisten vaikutusten
huomioiminen edellyttävät kuitenkin vielä nykyistä tiiviimpää yhteistyötä
yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden kesken.
Tavoitteet vesiluonnonvarojen tehokkaammasta hyödyntämisestä sekä
vesivientiin tähtäävän yritystoiminnan laajentamisesta ja lisäämisestä yhdessä
maakuntauudistuksen kanssa edellyttävät eri toimijoilta uudenlaista osaamista
ja toimintatapoja. Toiminnan tulisi olla pitkäjänteistä. Yksi ratkaisumalli voisi
olla ”Sinisen biotalouden osaamiskeskus”. Osaamiskeskuksen toimintapohjan
muodostaisi verkosto, joka tuottaisi niitä tehtäviä ja palveluja jotka tukevat
ja hyödyttävät maakunnan eri toimijoita omissa tehtävissään. Tavoiteltavaa
olisi että palvelut tuotetaan pääosiltaan digitaalisina eikä uusia, kiinteitä
organisaatioita muodosteta. Toiminnalle olisi tunnusomaista skaalautuvuus ja
nopea muutoskyky.
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Osaamiskeskuksen muut tehtävät voisivat liittyä esimerkiksi kansainväliseen
markkinointiin, referenssikohteiden esittelyyn, hanke- ja tutkimusarkistojen
ylläpitoon ja tiedonjakoon sekä yritysvierailujen koordinointiin.
Mikkelissä 23.1.2017
Tapani Korhonen
Marianne Huoponen, Arto Seppälä, Markku Turkia,
Petri Pekonen, Ari Kuikka, Jaana Vartiainen,
Hannu Tullinen, Marita Hokkanen, Kalle Nieminen,
Raine Lehkonen, Markku Aholainen, Paavo Barck,
Petri Tikkanen, Heikki Pyrhönen"
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
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Kunnallisvalitus
§3, §4, §5
Kunnallisvalitusohje
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
– kunnan jäsen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä
tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
– päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
– päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
– päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen
valitusajan päättymistä.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
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Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös
tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut
tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa
tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös
sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos
asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole
syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5
§:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.
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Muutoksenhakukielto
§1, §2, §6, §7, §8
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.
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