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Saapuvilla olleet jäsenet
Arto Seppälä, puheenjohtaja
Kirsi Olkkonen, 1. varapuheenjohtaja
Armi Salo-Oksa, 2. varapuheenjohtaja
Jarno Strengell
Jukka Pöyry
Jyrki Koivikko
Mali Soininen, saapui 14:04
Minna Pöntinen
Pekka Pöyry
Petri Pekonen
Soile Kuitunen
Muut saapuvilla olleet
Ari Liikanen, hallintojohtaja, sihteeri, poistui 19:45
Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, saapui 14:05, poistui 19:33
Heikki Siira, talousjohtaja
Seija Kuikka, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Oskari Valtola, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Satu Taavitsainen, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja, saapui 14:04, poistui 18:
42
Jouni Riihelä, tekninen johtaja, saapui 14:05, poistui 18:16
Heidi Hänninen, viestintäpäällikkö, poistui 19:45
Heidi Vanhanen, rakennuttajapäällikkö, saapui 15:22, poistui 17:21
Juha Härkönen, projektipäällikkö, saapui 15:22, poistui 17:21
Janne Skott, logistiikkapäällikkö, saapui 17:22, poistui 17:55
Markus Tykkyläinen, toimitusjohtaja, Suur-Savon Sähkö Oy, poistui 14:45
Arto Pajunen, toimitusjohtaja, Järvi-Suomen Enertia Oy, poistui 14:45
Poissa

.
.
Käsittelyjärjestys: § 56-57, 61-62, 58-60, 65-70, 63-64, 78, 85, 70-84

Allekirjoitukset

Arto Seppälä
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus
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§ 56
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 (86)

Mikkeli
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
09.03.2020

4/2020

6 (86)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 57
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jukka Pöyry ja Mali Soininen.
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti keskiviikkona 11.3.2020 ja on sen jälkeen
nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 58
Ilmoitusasiat
Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:
Etelä-Savon kampuskiinteistöt ky
- hallituksen pöytäkirjat 29.1. ja 7.2.2020
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky
- hallituksen pöytäkirja 6.2.2020
Etelä-Savon maakuntaliitto
- hallituksen pöytäkirja 17.2.2020
Vaalijalan kuntayhtymä
- hallituksen pöytäkirja 19.2.2020
Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu 6.2.2020 kanteluun Peruskoulun
opettajien sijaisohjeesta
Mikkelin nuorisovaltuuston pöytäkirja 20.2.2020
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
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§ 59
Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset
Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:
Suomenniemen aluejohtokunta 19.1.2020
Haukivuoren aluejohtokunta 23.1.2020
Anttolan aluejohtokunta 30.1.2020
Haukivuoren aluejohtokunta 6.2.2020
Ristiinan aluejohtokunta 12.2.2020
Lupa- ja valvontajaosto 13.2.2020
Kaupunkiympäristölautakunta 18.2.2020
Mikkelin seudun ympäristölautakunta 19.2.2020
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 19.2.2020
Vesiliikelaitoksen johtokunta 20.2.2020
Kasvatus- ja opetuslautakunta 20.2.2020
Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia 25.2.2020
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista, mikä olisi esteenä
päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus
käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä esitti, että kaupunginhallitus käyttää otto-
oikeutta kasvatusopetuslautakunnan päätökseen § 24 Iltapäivätoiminnan maksujen
vahvistaminen. Hyväksyttiin.
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§ 60
Kaupunginvaltuuston kokouksen 9.12.2019 täytäntöönpanot
MliDno-2019-359
Kaupunginhallitukselle esitellään kaupunginvaltuuston kokouksessa 9.12.2019 tehdyt
päätökset.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Todettuaan, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene
kaupunginvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia,
kaupunginhallitus päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:
§ 133
Kaupunginvaltuuston kokousaikataulu 2017-2021
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 13.12.2019: Listatiimi
§ 134
Asemakaavan muutos / Sairaalan pohjoisosa
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 13.12.2019: Etelä-Savon Ely-keskus
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 10.1.2020: Etelä-Savon Ely-keskus (valitusosoitus korjattu)
§ 135
Saimaan rantayleiskaavan muutos, Valkolan kylä, tila Iida 491-469-1-87
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 13.12.2019: Etelä-Savon Ely-keskus, muistutuksen jättäneet
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 10.1.2020: Etelä-Savon Ely-keskus, muistutuksen jättäneet
(valitusosoitus korjattu)
Päätöksestä on jätetty valitus Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
§ 136
Eron myöntäminen Ville Hänniselle tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä ja uuden
varajäsenen valitseminen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 13.12.2019: Ville Hänninen, valittu varajäsen,
tarkastuslautakunta, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Meidän IT ja talous Oy
/palkanlaskenta
§ 137
Eron myöntäminen Jani Lauanteelle kaupunginvaltuuston varavaltuutetun
luottamustehtävästä
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 13.12.2019: Jani Lauanne
§ 138
Eron myöntäminen Miika Oravalle kasvatus- ja opetuslautakunnan varajäsenyydestä
ja uuden varajäsenen valitseminen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 13.12.2019: Miika Orava, valittu varajäsen, kasvatus- ja
opetuslautakunta, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Meidän IT ja talous Oy
/palkanlaskenta
§ 139
Eron myöntäminen Miika Oravalle Mikkelin seudun ympäristölautakunnan
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jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 13.12.2019: Miika Orava, valittu jäsen, Mikkelin seudun
ympäristölautakunta, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Meidän IT ja talous Oy
/palkanlaskenta
§ 140
Uuden varavaltuutetun nimeäminen, Vihreät
Merkittiin tiedoksi
§ 141
Hulevesien hallinnan järjestäminen ja rahoittaminen Mikkelissä
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 13.12.2019: Mikkelin Vesilaitos/Reijo Turkki, talouspalvelut,
asumisen ja toimintaympäristön palvelualue/Juha Ruuth, Päivi Turkki, Pekka
Kammonen, Antero Cederström
§ 142
Mikkelin Ravirata Oy:n lainatakaus
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 13.12.2019: Mikkelin Ravirata Oy/Kari Tiainen, Suur-Savon
Osuuspankki, talouspalvelut, Meidän IT ja talous Oy/kirjanpito
§ 143
Työllisyysohjelman seuranta 10/2019 ja vuoden 2020 työllisyysohjelma
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 13.12.2019: Työllisyyspalvelut/Helena Skopa
§ 144
Talouden seuranta 10/2019 ja määrärahaesitykset
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 13.12.2019: Talouspalvelut, Meidän IT ja talous Oy
/kirjanpito
§ 145
Talousarvio 2020
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 13.12.2019: Talouspalvelut
Päätöksestä on jätetty valitus Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
§ 146
Henkilöstösuunnitelma 2020
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 13.12.2019: Henkilöstöpalvelut
§ 147
Kiinteistötoimitustaksa 2020
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 13.12.2019: Maaomaisuuspalvelut/Jukka Piispa,
yleishallintotiimi/Anja Kotilainen
§ 148
Ryhmäperhepäiväkoti Pajunkissan lakkauttaminen 19.6.2020 alkaen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 13.12.2019: Päivähoidonohjaaja Heidi Juuti,
varhaiskasvatusjohtaja Pirjo Vartiainen, kasvatus- ja opetusjohtaja Seija Manninen,
sivistysjohtaja Virpi Siekkinen
§ 149
Vanhalan koulun lakkaaminen ja yhdistäminen Kalevankankaan kouluun
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 13.12.2019: Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue/Virpi
Siekkinen, Seija Manninen
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§ 150
Mikkelin lukion Ristiinan toimipisteen lakkauttaminen 1.8.2020 alkaen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 13.12.2019: Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue/Virpi
Siekkinen, Seija Manninen, Jari Kinnula
Päätöksestä on jätetty valitus Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
§ 151
Lähemäen kirjaston lakkauttaminen 1.1.2020 alkaen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 13.12.2019: Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue/Virpi
Siekkinen, Virpi Launonen
§ 152
Kalevankankaan kirjaston lakkauttaminen 1.1.2020 alkaen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 13.12.2019: Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue/Virpi
Siekkinen, Virpi Launonen
§ 153
Rantakylän kirjaston lakkauttaminen 1.7.2020 alkaen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 13.12.2019: Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue/Virpi
Siekkinen, Virpi Launonen
§ 154
Valtuustoaloite kiinteistö- ja ulkoalueenhoidon yhdistämisestä
Merkittiin tiedoksi
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 61
Suur-Savon Sähkö Oy:n johdon tapaaminen
MliDno-2020-168
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Suur-Savon Sähkö Oy:n toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen ja Järvi-Suomen Energian
toimitusjohtaja Arto Pajunen tulevat kertomaan energiakorsernin ajankohtaisista
energia-asioista kunnan alueella.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkitttiin tiedoksi.
Merkitään, että Suur-Savon Sähkö Oy:n toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen ja Järvi-
Suomen Energian toimitusjohtaja Arto Pajunen selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.
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Kaupunginhallitus, § 140,06.11.2017
Kaupunginhallitus, § 271,19.06.2018
Kaupunginhallitus, § 62, 09.03.2020
§ 62
Meijän Mikkeli -jatkohanke
MliDno-2017-2274
Kaupunginhallitus, 06.11.2017, § 140
Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Mikkelin kaupunki valmistelee toimintasuunnitelman kansalaistoimijalähtöiseen
kehittämiseen ja valmistautuu tämän suunnitelman pohjalta hakemaan ESR-
rahoitusta kansalaistoimijalähtöiseen kehittämishankkeeseen työnimeltään "Meijän
Mikkeli".
Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma on
valtakunnallinen ohjelma, joka sisältää sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja
Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteet. Ohjelman toimenpiteillä rahoitetaan
mm. kansalaistoimijalähtöistä kehittämistä kaupunkialueilla. Mikkeli on ollut yksi
ensimmäisistä kaupungeista, jossa rahoitusmuotoa on Euroopan sosiaalirahaston
(ESR) osalta otettu käyttöön Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä -hankkeessa 2015-2018.
Siitä saadut kokemukset rohkaisevat jatkamaan kehitystä uusin painotuksin.
Erityisenä tavoitteena on vahvistaa kansalaistoimijoiden osallistumista
rakennerahasto-ohjelman toteutukseen sekä edistää erityisesti nuorten ja
syrjäytymisvaarassa olevien (miehet) yhteiskunnallista osallisuutta ja edistää
asuinalueiden yhteisöllisyyttä. Kehittämistoiminnan on tarkoitus olla avointa, laaja-
alaista ja osallistavaa.
Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä, MYR, on pyytänyt Mikkelin kaupungilta
ehdotusta kansalaistoimijalähtöisen toiminnan sisällöksi, rahoitusmalliksi ja
hallinnolliseksi toimintamalliksi, jolla kehittäminen toteutetaan. Toiminnan on
mahdollista käynnistyä heinäkuun alusta 2018. ELY-keskus varautuu rahoittamaan
toimintaa ESR-rahoituksella.
Meijän Mikkeli -hankkeen tavoitteena on lisätä mikkeliläisten osallisuutta, luoda uusia
tapoja ja toimintamalleja osallistua ja asukkaille mahdollisuuksia kokea arki
merkityksellisenä. Hankkeen keskiössä ovat nuoret ja työikäiset, erityisesti miehet.
Hanketoiminta halutaan viedä lähelle asukkaita ja luonnollisiin kohtauspaikkoihin.
Lasten ja ikäihmisten avulla voidaan toteuttaa myös toimintaa, jolla voidaan madaltaa
kynnystä osallistua ja lisätä perheiden osallisuutta.
Hankkeen kokonaiskustannukset 1.7.2008 - 31.12.2020 ovat 1 250 000 €.
Kustannukset jakautuvat kolmelle vuodelle. Hankkeen kustannuksiin haetaan ESR-
rahoitusta (Flat rate 17 % -mallilla), jossa kuntaosuus (Mikkelin kaupunki) on 15 % ja
hanketoimijoilla 5 %.
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Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä -hankkeen projektipäällikkö Hannu Korhonen esittelee
hanketta kaupunginhallitukselle.

Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen
Kaupunginhallitus suhtautuu hankkeeseen myönteisesti ja sitoutuu siihen 15 %:n
omarahoitusosuudella.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että projektipäällikkö Hannu Korhonen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus, 19.06.2018, § 271
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Liikanen, Virpi Siekkinen
ari.liikanen@mikkeli.fi, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
hallintojohtaja, sivistysjohtaja
Mikkelin kaupungin hakema Meijän Mikkeli -hanke on rohkeasti kokeileva ESR 5-
toimintalinjan verkostohanke (1.7.2018-31.12.2020), joka rohkaisee kokeilemaan uusia
ideoita osallisuuden lisäämiseksi ja tarjoaa tähän monipuoliset rahoitusmallit.
Hanke kytkeytyy Mikkelin kaupunkistrategiaan vuosille 2018-2021. Saimaan kaunis
Mikkeli -strategian mukaisesti hankkeen tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä sekä
kaupunkilaisten aktiivista ja hyvinvointia tukevaa arkea. Tavoitteena on, että
kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet lisäävät hyvinvointia.
Hankkeen toiminnalla lisätään kaupunkilaisten osallisuutta ja mahdollisuuksia
vaikuttaa omaan elinympäristöönsä ja hyvinvointiinsa. Hanke vahvistaa kolmannen
sektorin toimijoiden välistä verkostoitumista ja yhteistyötä muiden alueen toimijoiden
kanssa. Toiminnassa sovelletaan kokeilukulttuurin periaatteita. Hankkeen tarjoamat
mahdollisuudet tulee tuoda laajasti eri toimijoiden tietoisuuteen ja toiminnan tulee
olla avointa. Toimintalinjan 5 tavoitteiden mukaisesti hankkeen tulee pyrkiä
tavoittamaan erityisesti heikommassa asemassa olevaa kohderyhmää.
Hankkeen kohderyhmänä ovat nuoret ja työikäiset, erityisesti miehet. Päähankkeen
innostaa, osallistaa, mahdollistaa ja toteuttaa osallisuustoimintaa yhteistyössä
järjestöjen kanssa. Päähanke rohkaisee toimijoita uusiin osallistaviin kokeiluihin mm.
osallistavaan budjetointiin tai joukkorahoitukseen liittyen. Tuensiirtohankkeilla
toimintamallia laajennetaan muihin asukkaiden hyvinvoinnin, osallisuuden ja
työkykyisyyden kannalta keskeisiin teemoihin.
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Meijän Mikkeli –hanke on jatkumo 30.6.2018 päätyvälle Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä
–hankkeelle. Uuden hankkeen projektipäällikkönä toimii Hyvinvoinnin virtaa
Mikkelissä –hankkeen projektipäällikkö Hannu Korhonen ja projektiasiantuntijoina
jatkavat em. hankkeen Hanna Knaappila ja Matti Paksu.
Hankkeen kokonaiskustannukset 1.7.2018-31.12.2020 ovat 1 250 000 €. Kustannukset
jakautuvat 2,5 vuodelle. Hankkeen kustannuksiin saadaan ESR-rahoitusta (Flat rate 17
% -mallilla), jossa kuntaosuus (Mikkelin kaupunki) on 15 % ja hanketoimijoilla 5 %.
Hankkeen rahoitusosuudet jakautuvat seuraavasti: ESR 1 000 000 euroa, Mikkelin
kaupunki 187 500 euroa ja yksityinen rahoitus 62 500 euroa. Hankkeen kaupungin
omarahoitusosuudet varataan Mikkelin kaupungin sivistyksen ja hyvinvoinnin
palvelualueen talousarvioon (Mikkelin kaupunginhallitus 6.11.2017 § 140).
Meijän Mikkeli -hankehakemus on ollut maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyssä
25.5.2018 ja MYR on puoltanut hankkeen rahoittamista. ELY-keskus on valmis
tekemään hankkeelle rahoituspäätöksen, mutta se joutuu vielä odottamaan
verottajan tulkintaa hankkeen arvonlisäverokohtelusta. Verottaja on ilmoittanut, että
ALV-tulkinta viivästynee hieman kesälomien takia. ELY pyrkii tekemään hankkeelle
rahoituspäätöksen välittömästi ALV-selvityksen saavuttua.
Hankkeessa toteutetaan ns. tuensiirtohankkeita. Tuensiirtohankkeet noudattavat
toiminnassaan päähankkeen ohjeistusta. Hankkeen tukirahoitusosuudet ESR -
rahoitukset tulevat sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueelle, joka maksaa
tukirahoitusosuudet edelleen hankkeen toteuttajille. Tukirahoitusosuudet maksetaan
hankkeiden toteuttajille ensisijaisesti ESR –rahoituksen saamisen jälkeen tai
etukäteen, mikäli hankkeiden toteuttajien kassavirran riittävyyden vuoksi on
perusteltua. Hankerahoituksen sujuvuuden vuoksi on perusteltua, että
sivistysjohtajalle annetaan oikeudet hyväksyä sopimukset ja hankkeiden tukirahoitus
hankkeen määrärahojen puitteissa.
Lisätietoja kehittämishankkeesta antavat rahoitusasiantuntija Pia Pirskanen, ELY-
keskus, pia.pirskanen@ely-keskus.fi, p. 0295 024160; Hannu Korhonen, Mikkelin
kaupunki, hannu.korhonen@mikkeli.fi, p. 044 0367977; rahoituspäällikkö Timo Ollila.
ELY-keskus, timo.ollila@ely-keskus.fi,
p. 0295 026 695.
Projektipäällikkö Hannu Korhonen esittelee hanketta kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Meijän Mikkeli –hankkeen käynnistymisen ja
osoittaa kehittämismäärärahoistaan hankkeen omarahoitusosuuden 187 500 euroa
ajalle 1.7.2018-31.12.2020. Omarahoitusosuus osoitetaan sivistyksen ja hyvinvoinnin
palvelualueelle.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että sivistysjohtajalla on oikeus hyväksyä
sopimukset tuensiirroista ja hankerahoituksen puitteissa siten, että
tukirahoitusosuudet maksetaan hankkeiden toteuttajille ensisijaisesti ESR –
rahoituksen saamisen jälkeen tai etukäteen, mikäli hankkeiden toteuttajien
kassavirran riittävyyden vuoksi on perusteltua.

Mikkeli
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
09.03.2020

4/2020

16 (86)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Päätös
Merkittiin ja hyväksyttiin.
Merkitään, että projektipäällikkö Hannu Korhonen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.
Merkitään, että Oskari Valtola poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.
Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko klo 16.05 - 16.13.

Kaupunginhallitus, 09.03.2020, § 62
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen, Virpi Siekkinen
ari.liikanen@mikkeli.fi, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
hallintojohtaja, sivistysjohtaja
Kansalaistoimijalähtöinen Meijän Mikkeli –hanke (ESR, toimintalinja 5: Osallisuus ja
köyhyyden torjuta) hakee jatkoa nykyiseen hankkeeseen ajalle 1.1.2021-30.6.2021. EU-
ohjelmakauden 2021-2027 käynnistyminen viivästyy. Näin ollen hankkeen jatkamisella
pyritään turvaamaan käynnistettyjen toimintojen jatkuminen ja vakiinnuttaminen
uudelle ohjelmakaudella, joka tarjoaa monipuoliset rahoitusmallit (flat rate 40 %,
kertakorvaus, flat rate 7%) toteuttaa kansalaistoimijalähtöistä kehittämistä
kaupunkialueella.
Meijän Mikkeli -hankkeessa jatketaan käynnistettyä elämäntapaneuvontaa sekä
striimaus- ja drone –koulutuksia. Vakiinnutetaan perheparkki- ja avoimen
kohtaamispaikan toiminta yhteistyössä lapsiperheverkoston kanssa.
Tuensiirtohankkeissa jatketaan käynnistettyjen ja uusien toimien toteuttamista
osallisuuden lisäämiseksi.
Jatkohankkeen kustannusarvio on 360 802 €, josta haettava ESR- ja valtion rahoitus
(80 %) on 295 989 €, Mikkelin kaupungin rahoitus (15 %) 55 508 € ja yksityinen
rahoitus (5 %, yhdistykset) 18 503 €.
Meijän Mikkeli -hankeen projektipäällikkö Hannu Korhonen esittelee asiaa
kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus suhtautuu myönteisesti Meijän Mikkeli –jatkohankkeeseen ja
sitoutuu osoittamaan kehittämismäärärahoistaan hankkeen omarahoitusosuuden 55
508 euroa ajalle 1.1.2021-30.6.2021, mikäli hanke saa myönteisen päätöksen
rahoittajalta. Omarahoitusosuus osoitetaan sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueelle.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että sivistysjohtajalla on oikeus hyväksyä
sopimukset tuensiirroista ja hankerahoituksen puitteissa siten, että
tukirahoitusosuudet maksetaan hankkeiden toteuttajille ensisijaisesti ESR –
rahoituksen saamisen jälkeen tai etukäteen, mikäli hankkeiden toteuttajien
kassavirran riittävyyden vuoksi on perusteltua.
Päätös
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Hyväksyttiin.
Merkitään, että Meijän Mikkeli -hankeen projektipäällikkö Hannu Korhonen selosti
asiaa kaupunginhallitukselle.
Tiedoksi
Talouspalvelut, Hannu Korhonen
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Kaupunginhallitus, § 51,10.02.2020
Kaupunkiympäristölautakunta, § 28,05.03.2020
Kaupunginhallitus, § 63, 09.03.2020
§ 63
Eteläisen aluekoulun hankesuunnitelma
MliDno-2019-581
Kaupunginhallitus, 10.02.2020, § 51
Valmistelijat / lisätiedot:
Juha Härkönen, Jarkko Hyttinen
juha.harkonen@mikkeli.fi, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi
projektipäällikkö, kiinteistöjohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Eteläinen aluekoulu, hankesuunnitelma
2 Liite Kh Eteläinen aluekoulu, vanhus- ja vammaisneuvostojen lausunto
3 Liite Kh, Eteläinen aluekoulu, nuorisovaltuuston lausunto
Eteläisen aluekoulun hankesuunnitelmasta on pyydetty lausunnot kasvatus- ja
opetuslautakunnalta, hyvinvoinnin- ja osallisuuden lautakunnalta, nuorisovaltuustolta,
vammaisneuvostolta sekä vanhusneuvostolta.
Lausuntojen yhteenveto:
Kaupunkiympäristölautakunta, §157, 17.12.2019
Hanke toteutetaan jaettuna urakkana ja uusi koulu sijoitetaan nykyisen Urpolan
koulun paikalle.
Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 7, 23.01.2020 ja Hyvinvoinnin ja osallisuuden
lautakunta, § 7, 22.01.2020
hankesuunnitelma on laadittu yhteistyössä käyttäjien ja tilapalvelun edustajien
kanssa
lautakunnat pitävät tärkeänä rakennushankeen käynnistymistä mahdollisimman
pikaisesti, jotta käyttäjät saisivat terveelliset, turvalliset ja opetussuunnitelman
mukaiset tilat käyttöönsä
Nuorisovaltuusto, §154, 16.12.2019
Nuorisovaltuusto esittää näkemyksiä, joita tulisi huomioida suunnittelussa
Nuorisovaltuusto toivoo kustannusten pysyvän arvioiduissa
Vammaisneuvosto, § 8 / liite 1, 29.01.2020 ja Vanhusneuvosto, § 12 / liite 1, 24.01.2020
hankkeesta tulee laatia esteettömyyssuunnitelma, jossa huomioidaan
kokonaisvaltaisesti esteettömyyden eri osa-alueet
esteettömyysratkaisut on hyväksytettävä Mikkelin kaupungin
esteettömyystyöryhmällä
Lausuntokierroksella ei tullut kannatettuja muutosehdotuksia hankesuunnitelmaan.
Nuorisovaltuuston tulevat esitykset huomioidaan mahdollisuuksien mukaan
toteutussuunnittelussa ja vammais- ja vanhusneuvostojen esteettömyyssuunnitelma
laaditaan toteutussuunnittelun yhteydessä.

Mikkeli
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
09.03.2020

4/2020

19 (86)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Eteläisen
aluekoulun hankesuunnitelman.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Pekka Pöyry esitti Kirsi Olkkosen kannattamana
asian palauttamista uuteeen valmisteluun seuraavilla perusteilla:
"Eteläisen aluekoulun runkomateriaalin valinnassa on puu pidettävä vielä tässä
suunnitteluvaiheessa tasavertaisena rakennusmateriaalina betonin kanssa.
Puukoulun kustannus- sekä aluevaikutukset on selvitettävä nykyisiä arvioita
tarkemmin. Valtion tuki puurakentamisen tukemiseen on myös selvitettävä.
Aluekoulujen rakentamisessa tulee pyrkiä puurakentamisen edistämiseen.
Puu on noussut viime vuosina nopeasti esille terveellisenä ja ekologisena
rakennusmateriaalina. Suomessa puurakentamisen alalla on pitkät perinteet ja korkea
osaaminen. Puurakentaminen osana biotalouden kehittämistä on keskeinen osa
Suomen talouden ja työllisyyden hoitoa tulevaisuudessa. Puurakentamisen
aluetaloudelliset vaikutukset tukevat koko Suomen kehittämistä mitä parhaimmalla
tavalla. Puurakentamista ja puun käyttöä kehittämällä edistetään metsien kestävää
käyttöä. Rakenteissa ja kalusteissa puun sitoma hiili säilyy kymmeniä vuosia poissa
ilmakehästä, tämä tukee ilmastotavoitteitamme.
Nykyisten sisäilmaongelmien hallinta valitsemalla ”hengittävä puu”
rakennusmateriaaliksi helpottuu oleellisesti.
Lukuisten tutkimusten mukaan puu- ja hirsitalojen vahvuuksia ovat hyvä äänieristys,
viihtyvyys ja kauneus sekä lämminhenkisyys ja kodikkuus verrattuna betoni- ja
teräsrakenteisiin. Voisiko puu olla rakennusmateriaalina uusissa aluekouluissamme?"
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän
esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi
äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät Jaa ja ne,
jotka kannattaat Pekka Pöyryn esitystä, äänestävät Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja
suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 jaa-ääntä (Jyrki Koivikko, Olli Miettinen, Mali
Soininen, Arto Seppälä, Jukka Pöyry) ja 6 ei-ääntä (Kirsi Olkkonen, Soile Kuitunen,
Minna Pöntinen, Petri Pekonen, Jarno Strengell, Pekka Pöyry).
Puheenjohtaja totesi, että Pekka Pöyryn esitys on tullut kaupunginhallituksen
päätökseksi ja asia palautetaan uuteen valmisteluun.
Merkitään, että pöytäkirjaan liitetään kasvatus- ja opetuslautakunnan, hyvinvoinnin ja
osallisuuden lautakunnan, nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston sekä
vanhusneuvoston lausunnot.
Merkitään, että projektipäällikkö Juha Härkönen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.
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Kaupunkiympäristölautakunta, 05.03.2020, § 28
Liitteet

1 Liite Kyltk Eteläinen aluekoulu, hankesuunnitelma
2 Liite Kyltk Runkovaihtoehtojen materiaalivertailu, Sitowise Oy
3 Liite Kyltk Materiaalivalinnan ympäristövaikutukset, ilmastokoordinaattori
4 Liite Kyltk Runkovaihtoehtojen kustannusvertailu, Suomen Controlteam Oy
5 Liite Kyltk Materiaalivalinnan aluetaloudelliset vaikutukset, Miksei Oy
6 Liite Kyltk Puurakentaminen lausunto 28.2.2020, projektipäällikkö Matti Kilpiäinen
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 10.02.2020, § 51 päättänyt palauttaa Eteläisen
aluekoulun hankesuunnitelman uudelleen valmisteltavaksi.
Hankesuunnitelmaan on pyydetty lisälausuntoja ja näkemyksiä betoni- ja
massiivipuurakenteiden mahdollisuuksista sekä kustannusvaikutuksista. Selvitettyjä
asioita ovat mm.
teknisten ominaisuuksien vertailu (Sitowise Oy) ja puurakentamisen ekologisuus
(Mikkelin kaupungin ilmastokoordinaattori Harri Hakala),
investointi- ja elinkaarikustannukset (Suomen Controlteam Oy),
aluetaloudelliset vaikutukset (Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy),
vaikutus sisäilmaan sekä
mahdollinen puurakentamisen valtiontuki (ARA, Hannu Rossilahti).
Yleistä
Mikkeliin on rakennettu puurankaisina kohteina viime aikoina mm. Ihastjärven koulu,
Naisvuoren päiväkoti, Vanhalan koulun lisäosa, Otavan päiväkodin lisäosa,
Haukivuoren päiväkoti, Ristiinan päiväkodin lisäosa 2018 ja meneillään on
Kattilansillan päiväkoti. Massiivipuurunkoisia kohteita ei ole tehty.
Betonielementtirunkoisia rakennuksia on rakennettu Mikkeliin viime vuosina mm.
Rantakylän yhtenäiskoulu ja Kalevankankaan päiväkoti.
Kaupunginhallitus esitti, että puu on pidettävä suunnitteluvaiheessa tasavertaisena
rakennusmateriaalina betonin kanssa. Runkomateriaali tulee kuitenkin päättää ennen
kuin hankkeen toteutussuunnittelu aloitetaan eli hankesuunnitelman hyväksymisen
yhteydessä. Runkomateriaali vaikuttaa suunnittelijavalintoihin ja tulee olla valittuna
hankesuunnitteluvaiheessa, koska ratkaisu vaikuttaa mm. rakenteiden mitoitukseen,
palo-osastointeihin ja tilojen muunneltavuuteen sekä tekniikan suunnitteluun.
Eteläinen aluekoulu on noin 10 000 m² ja 3-4 kerrokseen rakentuva yhtenäiskoulu.
Moniammatillinen hankesuunnittelutyöryhmä asetti hankkeen tavoitteeksi suunnitella
kohde mahdollisimman turvallisilla, varmoilla ja huollettavilla rakenteilla, jotta
investointivaiheessa huomioidaan rakennuksen koko elinkaaren kustannukset, minkä
perusteella työryhmä esittää runkorakenteeksi uretaanieristeisiä betonielementtejä.
Hankesuunnitelmassa on esitetty, että puuta hyödynnetään niissä rakennusosissa,
joihin se ominaisuuksiltaan soveltuu parhaiten, esim. julkisivuissa ja täydentävissä
rakennusosissa kuten ovissa, ikkunoissa ja pintamateriaaleissa. Lisäksi puuta voidaan
käyttää kalusteissa. Puuta voidaan käyttää monissa eri käyttötarkoituksissa, vaikka
runko olisi jotain muuta materiaalia kuin puuta.
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Tilapalveluiden näkemyksen mukaan puu soveltuu runkomateriaaliksi parhaimmillaan
yksikerroksisiin alle 1000 m² kohteisiin. Suomessa ei ole vielä toteutettu yhtään näin
suurta (yli 10 000 brm²) massiivipuurakenteista koulua, joten suunnittelusta ja
toteutuksesta ei ole kokemuksia, mikä osaltaan on iso laatu- ja kustannusriski.
Betoni- ja massiivipuurakenteen vertailu ja puurakentamisen ekologisuus
Betoni on paloturvallinen, massiivisena rakenteena hyvin ääntä eristävä ja soveltuu
pitkien jännevälien kohteisiin, kuten uusiin avoimiin oppimisympäristöihin.
Betonirakenne on tiivis ja eristeen kanssa energiatehokas. Lisäksi betonielementti-
että paikallavalurakentamisesta on paikallista osaamista sekä tuotannossa että
urakoitsijoissa.
Sitowise Oy:n ja Suomen Controlteam Oy:n lausuntojen mukaan betonirakenteet
voidaan toteuttaa yksinkertaisesti ja varmasti. Runkojärjestelmälle on kehitetty ajan
saatossa ja kokemusten perusteella vakioidut ja kustannustehokkaat suunnittelu- ja
toteutusratkaisut. Lisäksi rungon detaljeille on vakiintuneet käytännöt.
Puu on ekologinen rakennusmateriaali, jota on helppo työstää. Kuitenkin puulla on
betoniin verrattuna heikompi ääneneristävyys, heikompi kosteudensieto ja vaativampi
paloturvallisuus. Orgaanisena aineena puu elää, mikä voi aiheuttaa epätiiveyttä
rakenneliitoksiin. Massiivipuurakenne tarvitsee lisälämmöneristystä tai rakennetta
pitää kompensoida energiatehokkuuslaskelmissa. Massiivipuurakenteen heikompi
lämmöneristävyys on sallittu, koska materiaali itsessään toimii ns. hiilinieluna.
Mikkelin kaupungin ilmastokoordinaattori Harri Hakalan mukaan puurakentamisen
rakentamisvaiheen kasvihuonekaasupäästöt ovat kirjallisuudessa luokkaa 20-70 %
pienempiä kuin betonirakentamisen, koska puu sitoo hiilen itseensä koko
rakennuksen käyttöajan eikä puuraaka-aineen tuotannossa synny hiilipäästöjä kuten
betonin tuotannossa. Lisäksi puurakentamisella on myönteinen imagovaikutus
ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.
Kustannukset
Suomen Controlteam Oy:n laatimassa kustannusvertailussa
massiivipuurunkorakentamisen investointikustannukset ovat 8 % korkeammat kuin
betonirakenteen, eli eteläisessä aluekoulussa noin 2,2 miljoonaa euroa. Hintaero
investointivaiheessa koostuu:
runkorakenteiden ääni- ja paloteknisten ominaisuuksien erosta, eli
puurakenteita joudutaan rakenteellisesti palosuojaamaan ja äänieristämään
enemmän
välipohjarakenteen kalleudesta
laajemmasta sääsuojauksesta
hankkeen kestosta sekä urakoitsijoiden suuremmista riskivarauksista
tarjousvaiheessa
automaattisesta sammutusjärjestelmästä (sprinkler)
Hintavaikutuksessa ei ole huomioitu suunnitteluvaiheen mahdollista kustannuseroa.
Massiivipuurakenteen suunnittelijoita on valtakunnallisesti vähän, joka saattaa
vaikuttaa hintoihin korottavasti. Massiivipuurakentamisen kustannusvaikutusta ei ole
huomioitu talousarviossa ja -suunnitteluvuosissa.
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Suomen Controlteam Oy:n tekemässä selvityksessä massiivipuurakenteisin
rakennuksen elinkaarikustannukset on arvioitu 23 % korkeammiksi betonirakenteisiin
verrattuna. Kuitenkin uusista massiivipuurakenteisista rakennuksista ei ole vielä saatu
pitkän aikavälin kustannustietoa.
Aluetaloudelliset vaikutukset
Massiivipuurakentaminen tai puurakentaminen tässä mittakaavassa on vielä
marginaalista, joten valtakunnallistakaan osaamista ei ole ehtinyt kertyä
suunnittelijoille eikä urakoitsijoille. Muualla Suomessa tehdyistä uuden sukupolven
puurunkoisista kohteista ei ole vielä pitkän aikavälin kokemuksia. Mikkelin
kehitysyhtiö Miksei Oy:n projektipäällikkö Aki Hakalan lausunnon mukaan Mikkelissä
ja naapurikunnissa on betonielementtituotantoa, mutta hirsi- tai
liimapuurunkotuotantolaitoksia ei ole Mikkelissä tai naapurikunnissa. Hakalan
mukaan Mikkelin seudulla ja Etelä-Savossa toimii osaavia rakennusliikkeitä sekä
betoni- että puurakentamiseen.
Sisäilmaongelmien ehkäisy
Pyydetyissä lausunnoissa on otettu kantaa runkorakenteiden sisäilmavaikutuksiin.
Suomen Controlteam Oy:n antamassa lausunnossa on esitetty, että rakennuksen
runko on vain yksi rakennuksen sisäolosuhteisiin vaikuttavista tekijöistä.
Käsittelemättömän puun vaikutuksia tilojen estetiikkaan ja viihtyisyyteen on tutkittu ja
niistä on positiivisia kokemuksia. Kuitenkin Sitowise Oy:n lausunnossa on nostettu
esiin, että puurakenne vaatii paloturvallisuuden takia palosuojaverhouksia, jolloin
käsittelemätöntä puuta joudutaan peittämään joko palosuojakäsittelyllä tai
verhouksilla.
Mahdollinen puurakentamisen valtiontuki
ARA:n ylijohtaja Hannu Rossilahden mukaan ARA-rahoitustukea ei voi saada
kouluhankkeeseen, koska tuki rajoittuu vain asuntotuotantoon. Tässä aikataulussa ei
ehditty selvittämään muita tukivaihtoehtoja ja selvitys vaatisi enemmän aikaa. Itäisen
aluekoulun osalta tullaan selvittämään voisiko hankkeelle saada tukea esimerkiksi
konseptisuunnitteluun.
Ehdotus
Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Eteläinen aluekoulu
suunnitellaan hankesuunnitelman mukaisesti betonirunkoisena.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta päätetään tarkastaa jo kokouksessa, jotta asia ehtii
seuraavaan kaupunginhallituksen kokoukseen.
Päätös
Keskustelun aikana Jaakko Väänänen esitti, että asia palautetaan uudelleen
valmisteltavaksi, koska valmistelu on tehty betoniratkaisun pohjalta ja puuratkaisun
edut on sivuutettu. Ratkaisu tulisi tehdä vasta, kun on käyty tutustumassa Imatran
puukouluhankkeeseen. Vesa Himanen kannatti Jaakko Väänäsen esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty esitys asian palauttamisesta
uuteen valmisteluun, jota oli kannatettu, joten asiasta oli äänestettävä. Äänestys
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suoritetaan kättennostoäänestyksenä. Käsittelyn jatkamista tässä kokouksessa
kannattavat äänestävät jaa ja asian palauttamista uuteen valmisteluun kannattavat ei.
Lautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen kättennostolla tapahtuvasta
äänestyksestä.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 jaa ääntä (Pekka Heikkilä, Kerttu Hakala, Marita
Hokkanen, Paavo Puhakka, Keijo Siitari, Tarja Gråsten-Tarkiainen ja Hannu Tullinen), 5
ei ääntä (Jaakko Väänänen, Vesa Himanen, Jaana Vartiainen, Risto Pöntinen ja Raimo
Ruotsalainen) ja yksi oli poissa (Jaana Strandman).
Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan tässä kokouksessa.
Keskustelun aikana Jaakko Väänänen esitti, että Eteläinen koulu rakennetaan puusta.
Puukoulut ovat todettu sisäilmaltaan turvallisiksi, puurakentaminen sitoo hiiltä ja on
ilmaston kannalta paras vaihtoehto. Suomessa on viimeaikoina rakennettu runsaasti
kouluja ja päiväkoteja puusta, eikä hintataso poikkea betonirakentamisesta.
Perustelut että rakentamisella olisi kiire, hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, yli
kahdenkymmenen miljoonan investointi ei saa olla muutamasta kuukaudesta kiinni,
jos saadaan terveellinen ja ilmasto ystävällinen ratkaisu. Eteläinen koulu on Mikkelin
näköalapaikalla viitostien laidassa, ja luo Mikkelille myönteisen imagon. Metsä on
Mikkelin ja Etelä Savon vahvuus, metsällä ja metsäteollisuudella on suurin
aluetaloudellinen merkitys, Mikkelin on rakennusratkaisuillaan suosittava alueen
työllisyyttä ja elinvoimaa. Sementin valmistus on ilmaston suurimpia saastuttaja ja
hiilidioksiidi päästöjen aiheuttaja .Suomessa on betonikouluja jotka jo parin
käyttövuoden jälkeen on rakennusvirheiden takia jouduttu korjaamaan, Urpolan
nykyinen koulu on betonikoulu ja tuloksena purkaminen toiseen betonikouluun ei
veronmaksajilla ole varaa.
Vesa Himanen kannatti Jaakko Väänäsen esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty esittelijän päätösehdotuksesta
poikkeava esitys, jota oli kannatettu, joten asiasta oli äänestettävä. Äänestys
suoritetaan kättennostoäänestyksenä. Esittelijän päätösehdotusta kannattavat
äänestävät jaa ja Jaakko Väänäsen vastaesitystä kannattavat ei. Lautakunta hyväksyi
yksimielisesti esityksen kättennostolla tapahtuvasta äänestyksestä.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 jaa ääntä (Marita Hokkanen, Paavo Puhakka,
Tarja Gråsten-Tarkiainen ja Hannu Tullinen), 8 ei ääntä (Pekka Heikkilä, Kerttu Hakala,
Jaakko Väänänen, Vesa Himanen, Jaana Vartiainen, Keijo Siitari, Risto Pöntinen ja
Raimo Ruotsalainen) ja yksi oli poissa (Jaana Strandman).
Puheenjohtaja totesi Jaakko Väänäsen esityksen tulleen lautakunnan päätökseksi.
Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.
Merkitään, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä,
rakennuttajapäällikkö Heidi Vanhanen ja projektipäällikkö Juha Härkönen poistuivat
kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Kaupunginhallitus, 09.03.2020, § 63
Valmistelija / lisätiedot:

Mikkeli
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
09.03.2020

4/2020

24 (86)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Jarkko Hyttinen, Juha Härkönen
jarkko.hyttinen@mikkeli.fi, juha.harkonen@mikkeli.fi
kiinteistöjohtaja, projektipäällikkö
Liitteet

1 Liite Kh Eteläinen aluekoulu, hankesuunnitelma
2 Liite Kh Runkovaihtoehtojen materiaalivertailu, Sitowise Oy
3 Liite Kh Materiaalivalinnan ympäristövaikutukset, ilmastokoordinaattori
4 Liite Kh Runkovaihtoehtojen kustannusvertailu, Suomen Controlteam Oy
5 Liite Kh Materiaalivalinnan aluetaloudelliset vaikutukset, Miksei Oy
6 Liite Kh Puurakentaminen lausunto 28.2.2020, projektipäällikkö Matti Kilpiäinen
Kaupunkiympäristölautakunta on käsitellyt asiaa 5.3.2020 kokouksessaan.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Päätösehdotus annetaan kokouksessa.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Eteläinen aluekoulu
suunnitellaan hankesuunnitelman mukaisella tilaohjelmalla jaettuna urakkana
kaupungin omaan taseeseen. Uusi aluekoulu tulee kuitenkin toteuttaa
materiaaliratkaisultaan puun ja betonin parhaita ominaisuuksia hyödyntäen. Valtatien
suuntaan näkyvän liikuntasalin ulkovaippa rakennetaan massiivipuusta. Lisäksi puuta
hyödynnetään mahdollisimman paljon rakennuksen sisätiloissa pintamateriaalina
sekä täydentävissä rakennusosissa ja kalusteissa.
Asiasta käydyn keskustelun aikana Jyrki Koivikko esitti Armi Salo-Oksan kannattamana,
että asia jätetään pöydälle.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys
asian jättämisestä pöydälle ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne,
jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista tässä kokouksessa, äänestävät Jaa ja ne,
jotka kannattavat Jyrki Koivikon esitystä asian jättämisestä pöydälle, äänestävät Ei.
Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 jaa ääntä (Kirsi
Olkkonen, Petri Pekonen, Arto Seppälä, Minna Pöntinen, Soile Kuitunen, Pekka Pöyry,
Jarno Strengell) ja 4 ei ääntä (Jyrki Koivikko, Armi Salo-Oksa, Mali Soininen, Jukka
Pöyry). Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan tässä kokouksessa.
Jukka Pöyry esitti, että koulu rakennetaan betonista. Koska kukaan ei kannattanut
esitystä, se raukesi.
Pekka Pöyry esitti Kirsi Olkkosen, Jarno Strengellin, Minna Pöntisen ja Soile Kuitusen
kannattamana, että "Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Urpolan
uuden aluekoulun on oltava kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen ja
perustelujen mukaisesti puukoulu. Koulusta on suunniteltava toimiva ja nykyaikainen
koulukiinteistö. Muita materiaaleja käytetään mahdollistamaan rakennustekniset
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seikat sekä korostamaan kokonaisuuden toimivuutta ja nykyaikaisuutta. Materiaalien
yhdistäminen ja uudet kombinaatiot ovat avainasemassa. Puun osuuden on oltava
niin suuri, että voidaan aidosti puhua puukoulusta."
Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys
ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattaat esittelijän
esitystä, äänestävät Jaa ja ne, jotka kannattavat Pekka Pöyryn esitystä, äänestävät Ei.
Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 jaa ääntä (Mali
Soininen, Armi Salo-Oksa, Jyrki Koivikko, Jukka Pöyry) ja 7 ei ääntä (Soile Kuitunen,
Minna Pöntinen, Kirsi Olkkonen, Petri Pekonen, Pekka Pöyry, Arto Seppälä, Jarno
Strengell). Puheenjohtaja totesi, että Pekka Pöyryn esitys on
tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.
Merkitään, että projektipäällikkö Juha Härkönen ja rakennuttajapäällikkö Heidi
Vanhanen selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.
Merkitään, että Armi Salo-Oksa, Mali Soininen ja Jyrki Koivikko jättivät asiasta eriävän
mielipiteen.
Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.
Eriävä mielipide
Jyrki Koivikko, Armi Salo-Oksa ja Mali Soininen:
Päätös ei huomio Mikkelin kaupungin yhä haastavampaa taloustilannetta eikä pysy
annetussa raamissa. Myös kaupunkiympäristölautakunnan asiaan liittyvissä
aluetalousvaikutuksen arvioinneissa on itsessään ristiriitaisia perusteluja.
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§ 64
Tuppuralan koulun palo, uuden liikuntasalin rakentaminen
MliDno-2019-1397
Valmistelija / lisätiedot:
Heidi Vanhanen, Jarkko Hyttinen
heidi.vanhanen@mikkeli.fi, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi
rakennuttajapäällikkö, kiinteistöjohtaja
Liitteet

1 Liite 1 Tuppuralan koulu, RU tarjousten vertailutaulukko, ei yksikköhintoja
2 Liite 2 Tuppuralan koulu, LVIU tarjousten vertailutaulukko, ei yksikköhintoja
3 Liite 3 Tuppuralan koulu, SU tarjousten vertailutaulukko, ei yksikköhintoja
Tuppuralan koulun liikuntasalisiipi tuhoutui tulipalossa 19.6.2019. Kaupunginvaltuusto
on kokouksessaan 17.2.2020, § 6 myöntänyt Tuppuralan koulun uuden liikuntasalin
rakentamiseen 1,7 M€ lisämäärärahan vuodelle 2020 (kokonaiskustannusarvio
1 841 000 €).
Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue on pyytänyt avointa hankintamenettelyä
käyttäen 31.1.2020 päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjoukset Tuppuralan koulun uuden
liikuntasalin rakennus-, LVI- ja sähköurakoista. Urakka-aika 1.4.2020-19.2.2021.
Hankinta ylittää kansallisen kynnysarvon, mutta ei EU-kynnysarvoa. Hankintailmoitus
julkaistiin HILMA-ilmoituskanavassa ja tarjouspalvelussa 31.1.2020.
Tarjouspyynnön mukaan valintaperusteena on halvin hinta. Laatutekijät on asetettu
vähimmäisvaatimuksena sekä tarjoavan yrityksen että käytettävän työnjohdon osalta.
Määräaikaan 3.3.2020 kello 13:00 mennessä saatiin rakennusurakan tarjoukset
viideltä (5) toimijalta: Rkl Avikainen Oy, Rakennusliike V. Mättölä Oy, Rakennusliike
Matti Nykänen Oy, Maarakennus Suutarinen Oy ja Pallas Rakennus Kaakkois-Suomi
Oy.
Määräaikaan 3.3.2020 kello 13:00 mennessä saatiin LVI-urakan tarjoukset seitsemältä
(7) toimijalta: Kouvolan Peltityö Oy, Caverion Suomi Oy, JP Yhtiöt Oy, Star Expert Oy,
Teknocon Oy, Suomen Talotekniikka Mikkeli Oy ja Kaakkois-Suomen LVI-talo Oy.
Määräaikaan 3.3.2020 kello 13:00 mennessä saatiin sähköurakan tarjoukset kuudelta
(6) toimijalta: Caverion Suomi Oy, Saimaan Sähkötyö Oy, Mikkelin Sähköasennus Oy,
Sensio Oy, Sähkötoimisto Kenttälä Oy ja Sioma Oy.
Uudisrakennuksen kustannusarvio on 1 841 000 €. Tarjoukset ja kustannusarvio ovat
linjassaan. Urakoitsijoiden kanssa on pidetty tarjousten selonottoneuvottelut eikä
niissä ilmennyt ristiriitaisuuksia.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy Tuppuralan koulun uuden liikuntasalin urakkatarjousten
edullisimmat urakkatarjoukset
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Rakennusurakka: Rakennusliike Matti Nykänen Oy, 1 186 238,00 euroa (alv 0 %)
LVI-urakka: JP Yhtiöt Oy, 178 500,00 euroa (alv 0 %)
Sähköurakka: Mikkelin Sähköasennus Oy, 78 600,00 euroa (alv 0 %)
sekä myöntää hankkeelle aloitusluvan ja oikeuttaa tilapalvelut solmimaan
urakkasopimuksen edellä hyväksyttyjen urakoitsijoiden kanssa normaalein
sopimusehdoin.
Tarjouksen hyväksymisestä tehty päätös ei vielä muodosta sopimusta, vaan sopimus
syntyy vasta sopimisasiakirjan allekirjoituksilla.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Tarjouksen jättäneet, Tilapalvelut / Heidi Vanhanen
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§ 65
Eron myöntäminen Maarit Pöntiselle Mikkelin seudun ympäristölautakunnan jäsenyydestä
ja uuden jäsenen valitseminen
MliDno-2017-1232
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Maarit Pöntinen anoo eroa Mikkelin seudun ympäristölautakunnan jäsenyydestä.
Mikkelin kaupungin hallintosäännön 11 §:ssä todetaan:
"Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan yhteisessä
Mikkelin seudun ympäristölautakunnassa on 9 jäsentä. Vastuukunta Mikkeli valitsee
lautakuntaan 5 jäsentä ja muut sopimuskunnat valitsevat kukin yhden jäsenen.
Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunta nimeää
puheenjohtajiston"
Mikkelin seudun ympäristölautakunnan kokoonpano toimikaudelle 2017 - 2021 on
Mikkelin kaupungin osalta seuraava:
Varsinaiset jäsenet:
1.
2.
3.
4.
5.

Tullinen Hannu, eläkeläinen
Maarit Pöntinen, sairaanhoitaja
Jarmo Lautamäki, ympäristöinsinööri
Harri Haavikko, yrittäjä
Petri Pekonen, maanviljelijä

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

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

Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Maarit
Pöntiselle hänen pyytämänsä eron Mikkelin seudun ympäristölautakunnan
jäsenyydestä ja valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 66
Eron myöntäminen Olli Marjalaaksolle konserni- ja elinvoimajaoston jäsenyydestä ja
puheenjohtajan tehtävästä sekä uuden jäsenen valitseminen ja puheenjohtajan
nimeäminen
MliDno-2017-1220
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Olli Marjalaakso anoo eroa konserni- ja elinvoimajaoston jäsenyydestä ja
puheenjohtajan tehtävästä henkilökohtaisiin syihin vedoten.
Konserni- ja elinvoimajaoston kokoonpano toimikaudella 2019-2021 on seuraava:
Varsinaiset jäsenet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Marjalaakso Olli, myynti- ja markkinointijohtaja, HTM, Pj
Salo-Oksa Armi, toimitusjohtaja, yrittäjä
Tikkanen Petri, työsuojeluasiantuntija
Leskinen Ulla, pääluottamusmies
Tissari Jenni, sairaanhoitaja, seksuaalineuvoja
Kakriainen Markku, insinööri, maakuntaneuvos, 2. VPJ
Kauria Outi, varatuomari, mökkiyrittäjä
Marttinen Jussi, muusikko, 1. VPJ
Saikkonen Jukka, sosionomi

Henkilökohtaiset varajäsenet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Soininen Mali, KM, yksikön johtaja, eläkeläinen
Vuori Juha, vanhempi konstaapeli, eläkeläinen
Nieminen Kalle, terveystarkastaja, eläkeläinen
Siiskonen Anni, sairaanhoitaja
Vartiainen Jaana, lastentarhanopettaja
Kauppi Marja, fysioterapeutti, yrittäjä
Sorasahi Vesa, DI, yrityskonsultti
Heinänen Raimo, yrittäjä
Siitonen Mikko, lehtori

Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Olli Marjalaaksolle
hänen pyytämänsä eron konserni- ja elinvoimajaoston jäsenyydestä ja
puheenjohtajan tehtävästä sekä valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se nimeää konserni- ja
elinvoimajaostolle uuden puheenjohtajan.
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Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 67
Eron myöntäminen Olli Marjalaaksolle kaupunginhallituksen varajäsenyydestä ja uuden
varajäsenen valinta
MliDno-2017-1219
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Olli Marjalaakso anoo eroa kaupunginhallituksen varajäsenyydestä henkilökohtaisiin
syihin vedoten.
Kaupunginhallituksen kokoonpano toimikaudella 2019-2021 on seuraava:
Varsinaiset jäsenet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Olkkonen Kirsi, agrologi, 1. VPJ
Pekonen Petri, maanviljelijä
Pöyry Pekka, opettaja, yrittäjä
Arto Seppälä, ylitarkastaja, kunnallisneuvos, PJ
Strengell Jarno, virastomestari, pääluottamusmies
Kuitunen Soile, toimitusjohtaja, VTT
Salo-Oksa Armi, toimitusjohtaja, yrittäjä, 2. VPJ
Koivikko Jyrki, kappalainen, opettaja
Mali Soininen, KM, yksikön johtaja, eläkeläinen
Jukka Pöyry, LVI-teknikko, eläkeläinen
Pöntinen Minna, tradenomi

Henkilökohtaiset varajäsenet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Rouhiainen Risto, KTM
Kauria Outi, varatuomari, mökkiyrittäjä
Harmoinen Taina, projektipäällikkö, yrittäjä
Juhola Jatta, suunnittelija, YTM
Tikkanen Petri, työsuojeluasiantuntija
Tissari Jenni, sairaanhoitaja, seksuaalineuvoja
Miettinen Olli, toimitusjohtaja, yrittäjä
Marjalaakso Olli, myynti- ja markkinointijohtaja, HTM
Juha Vuori, vanhempi konstaapeli, eläkeläinen
Liisa Ahonen, lähihoitaja
Nina Jussi-Pekka, päiväkodin johtaja

Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Olli
Marjalaaksolle hänen pyytämänsä eron kaupunginhallituksen varajäsenyydestä sekä
valitsee uuden varajäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
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Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kaupunginhallitus, § 416,04.11.2019
Kaupunginhallitus, § 485,02.12.2019
Kaupunginhallitus, § 68, 09.03.2020
§ 68
Terveysvalvonnan johtaja Minna Leppäsen irtisanoutuminen
MliDno-2018-990
Kaupunginhallitus, 04.11.2019, § 416
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun eläinlääkärin pätevyys sekä
elintarvike- ja ympäristöhygienian erikoiseläinlääkärintutkintoon sisältyvä
elintarvikehygieenikkokuulustelu täydennyskoulutuksineen. Viranhoitoon soveltuva
erikoiseläinlääkärin tutkinto katsotaan hakijalle eduksi. Viranhakuilmoituksessa on
todettu, että terveysvalvonnan johtaja toimii ympäristöterveydenhuollon tulosalueen
johtajana ja tehtävänä on johtaa, suunnitella ja kehittää tulosalueen toimintaa ja
vastata toiminnan tuloksellisuudesta. Lisäksi ilmoituksen mukaan valinnassa
arvostetaan hyvää johtamistaitoa ja elintarvike- ja ympäristöhygieenistä osaamista.
Haastatteluryhmä kutsui kaikki kolme hakijaa haastateltaviksi.
Hakijayhteenveto jaetaan oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää valita hakijoiden koulutuksen, työkokemusvertailun ja
tehtyjen haastattelujen kokonaisvertailun perusteella terveysvalvonnan johtajan
virkaan Minna Leppäsen. Perusteena valinnalle on Leppäsen laaja-alainen
työkokemus, esimiestyökokemus sekä haastattelussa saatu vahvistus hänen
soveltuvuudestaan ko. virkaan. Lisäksi kaupunginhallitus valitsee varalle Maria
Tirkkosen.
Vaali on ehdollinen ja valittavan henkilön tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan viimeistään 27.11.2019 mennessä. Lisäksi noudatetaan kuuden (6)
kuukauden koeaikaa.
Palkasta päätetään vaalin vahvistamisen yhteydessä.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 02.12.2019, § 485
Valmistelijat / lisätiedot:
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Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 4.11.2019 § 416 terveysvalvonnan johtajaksi
Minna Leppäsen. Kaupunginhallituksen päätökseen sisältyy maininta, että palkasta
päätetään vaalin vahvistamisen yhteydessä.
Minna Leppänen on toimittanut vaaditun lääkärintodistuksen ja ilmoittanut ottavansa
viran vastaan 20.1.2020 alkaen.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää vahvistaa terveysvalvonnan johtajan virkavaalin. Minna
Leppäsen aloittamisajankohdaksi määritetään 20.1.2020. Lisäksi noudatetaan
virantoimituksen aloittamisesta kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
Terveysvalvonnan johtajan tehtäväkohtaiseksi palkaksi määritellään 5.540,66 euroa
/kk 20.1.2020 alkaen.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 09.03.2020, § 68
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Terveysvalvonnan johtaja Minna Leppänen on 2.3.2020 ilmoituksellaan irtisanoutunut
terveysvalvonnan johtajan virasta koeajalla siten, että viimeinen virassaolopäivä on
11.3.2020.
Kun kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 4.11.2019 § 416 terveysvalvonnan
johtajan virkaan Minna Leppäsen, se valitsi samalla varalle Maria Tirkkosen.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus myöntää Minna Leppäselle eron terveysvalvonnan johtajan virasta
siten, että viimeinen virassaolopäivä on 11.3.2020.
Lisäksi kaupunginhallitus tiedustelee 4.11.2019 § 416 Minna Leppäsen varalle valitulta
Maria Tirkkoselta, ottaako hän terveysvalvonnan johtajan viran vastaan.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Minna Leppänen, Maria Tirkkonen, Meidän IT ja talous Oy/palkat, henkilöstöpalvelut
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§ 69
Norolan nuorisoseura ry:n laina, väliaikainen rahoitus Leader-hankkeeseen
MliDno-2020-513
Valmistelija / lisätiedot:
Tiia Tamlander
tiia.tamlander@mikkeli.fi
taloussuunnittelupäällikkö
Mikkelin kaupunginvaltuusto on 19.3.2018 § 27 tehnyt periaatepäätöksen, jonka
mukaan julkishyödyllisille yhdistyksille voidaan myöntää väliaikaista hankerahoitusta
yhdistysten Leader-hankkeisiin yhteensä enintään 250 000 euroa. Väliaikaista
rahoitusta on haettava kaupunginhallitukselta kirjallisesti ja rahoitushakemuksen
liitteeksi on toimitettava ELY-keskuksen rahoituspäätös. Kaupunginvaltuusto on
oikeuttanut kaupunginhallituksen päättämään väliaikaisen rahoituksen
myöntämisestä Leader-hankkeisiin. Väliaikainen Leader-rahoitus on saajalleen
korotonta, ja siitä laaditaan kaupungin ja yhdistyksen välinen kirjallinen sopimus.
Norolan nuorisoseura ry:lle on myönnetty Etelä-Savon ELY-keskukselta rahoitus
Koulusta kylätaloksi -Leader-hankkeelle (hankenumero 109033). Hankkeessa entinen
Rahulan koulun kiinteistö muutetaan Rahulan alueen kylätaloksi. Hankkeen
kokonaisbudjetti on 38 591,00 euroa, johon myönnetyn julkisen hankerahoituksen
osuus on yhteensä 19 295,50 euroa (ELY-keskuksen osuus 15 436,40 euroa + Leader-
ryhmän osuus 3 859,10 euroa). Hankkeen omarahoitusosuus katetaan talkootyönä,
hakijayhdistyksen omana pääomana sekä yhteistyökumppaneiden lahjoituksilla.
Hanke on alkanut 13.11.2019 ja päättyy 31.8.2021.
Norolan nuorisoseura ry anoo Mikkelin kaupungilta väliaikaista hankerahoitusta
kaupunginvaltuuston 19.3.2018 § 27 päätöksen mukaisesti 19 295,50 euroa.
Väliaikainen hankerahoitus maksetaan takaisin Mikkelin kaupungille hankkeen
päättymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 30.11.2021.
Oheismateriaalina on Norolan nuorisoseura ry:n rahoitushakemus liitteineen.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää myöntää Norolan nuorisoseura ry:lle väliaikaisen
hankerahoituksen 19 295,50 euroa. Rahotus myönnetään korottomana ja
vakuudettomana, ja se on maksettava takaisin hankkeen päätyttyä, kuitenkin
30.11.2021 mennessä.
Kaupunginhallitus oikeuttaa talouspalvelut valmistelemaan väliaikaiseen rahoitukseen
liittyvän sopimuksen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Norolan nuorisoseura ry, talouspalvelut/Susanna Turunen ja Tiina Viskari
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§ 70
Tililuoton myöntäminen Mikkelin Ravirata Oy:lle
MliDno-2020-587
Valmistelija / lisätiedot:
Heikki Siira, Susanna Turunen
heikki.siira@mikkeli.fi, susanna.turunen@mikkeli.fi
talousjohtaja, controller
Liitteet

1 Liite Kh Tililuotot konsernitilillä 16.3.2020
2 Liite Kh Mikkelin Ravirata Oy hallitus 14.1.2020 pöytäkirjanote
Mikkelin Ravirata Oy:n hallitus on kokouksessaan 14.1.2020, § 7 on päättänyt esittää
Mikkelin kaupungin konsernitilipalveluun liittymistä ja 500.000,00 euron tililuoton
hakemista yhtiön maksuvalmiuden ylläpitämiseksi.
Mikkelin kaupungin (emoyhtiö) konsernitilipalvelun piiriin kuuluu kaupungin lisäksi
kaupungin liikelaitokset, Etelä-Savon pelastuslaitos sekä kaupungin tytäryhtiöitä.
Kaupunginhallitus on viimeksi 18.11.2019, § 436 vahvistanut konsernisopimukseen
liitetyt tililuotot. Mikkelin kaupungin konsernipankkina toimii OP Yrityspankki Oyj (KH
2017, § 65 ja KV 2018, § 130).
Konsernitilipalveluun on liitetty 25 miljoonan euron tililuottolimiitti. Kaupungin
myöntämien tililuottojen määrät ja korkoehdot on tarkistettu konsernitilipalvelun
sopimuskauden ja -ehtojen muuttuessa. Voimassa olevat, OP Yrityspankki Oyj:n
sopimuksen mukaiset, Mikkelin kaupungin (emo) korkoehdot ovat seuraavat:
tililuottoprovisio on 0,08 % tililuoton kokonaismäärästä
käytettävän tililuoton korko on euribor 3kk + 0,30 %
tilillä olevalle pääomalle ei makseta korkoa, negatiivista viitekorkoa ei peritä
asiakkaalta
Kaupunki vastaa konsernitilipalvelun kilpailuttamisesta ja ylläpidosta volyymiin
perustuvien toiminnallisten ja taloudellisten hyötyjen saavuttamiseksi sekä
konserniyhteisöjen lyhytaikaisen rahoituksen turvaamiseksi. On perusteltua, että
Mikkelin kaupunki (emo) veloittaa konserniyhteisöiltä korkoa tililuoton käytöstä.
Tililuottojen korkoperusteet konserniyhteisöjen osalta ovat (KV 27.3.2018, § 27) :
Mikkelin kaupungin taseyksikkö ja liikelaitokset
tililuottoprovisio on 0,08 % tililuoton kokonaismäärästä
käytettävän tililuoton korko on euribor 3kk + 0,30 % + 0,1 % = euribor 3 kk + 0,40
%
Mikkelin kaupungin konserniyhteisöt/yhtiöt
tililuottoprovisio on 0,08 % + 0,10 % = 0,18 % tililuoton kokonaismäärästä
käytettävän tililuoton korko on euribor 3kk + 0,30 % + 0,30 % = euribor 3 kk +
0,60 %
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Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää avata Mikkelin
Ravirata Oy:lle konsernitiliratkaisuun liitetyn maksuliiketilin ja myöntää Mikkelin
Ravirata Oy:lle konsernitiliin liitetyn tililuoton seuraavilla ehdoilla:
limiittimäärä: 500.000,00 euroa
limiittiprovisio/vuosi: 0,18 % tililuoton kokonaismäärästä
velan korko: euribor 3 kk+0,60 %
Kaupunginvaltuusto valtuuttaa talouspalvelut valmistelemaan Mikkelin Ravirata Oy:n
liittämisen konsernitilipalveluun yhdessä OP Yrityspankki Oyj:n ja Mikkelin Ravirata Oy:
n kanssa.
Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto vahvistaa liitteessä esitetyt
konsernitilisopimuksen mukaiset tililuotot.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 71
Ylitys- ja alitusoikeudet vuodelta 2019
MliDno-2020-449
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Viskari, Tiia Tamlander
tiina.viskari@mikkeli.fi, tiia.tamlander@mikkeli.fi
controller, taloussuunnittelupäällikkö
Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota (kuntalain 110 §).
Talousarvio on sitova ohje kunnan talouden hoitamisesta.
Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Varainhoitovuoden aikana
talousarvioon tehtävät muutokset käsitellään määrärahamuutoksina.
Varainhoitovuoden päätyttyä talousarvion määrärahan ylitys menojen ja alitus
tuloarvioiden kohdalla on hyväksytettävä ennen tilinpäätöksen hyväksymistä.
Muutokset eli menojen ylitysoikeudet, tulojen alitusoikeudet ja toimintakatteen
alitusoikeudet vuoden 2019 talousarvioon (siltä osin. kun määrärahamuutoksia ei ole
hyväksytty aiemmin kaupunginvaltuustossa talouden seurannan käsittelyn
yhteydessä):
Käyttötalous:
Keskusvaalilautakunnan tulot alittuivat 69 205 euroa, koska talousarviossa oli
varauduttu maakuntavaaleihin, jotka jäivät toteutumatta. Vastaavasti menot
jäivät alle budjetoidun.
Hallinto- ja elinvoimapalveluissa Essoten menojen ylitys 4 484 305,77 euroa.
Ylityksestä 2 186 050 euroa on Essoten alijäämäisen tuloksen johdosta Mikkelin
kaupungille tehtyä pakollista varausta.
Mikkelin seudun ympäristölautakunnassa tulojen alitus 41 859,65 euroa
myyntituottojen toteuduttua talousarviota pienempinä.
Kasvatus- ja opetuslautakunnassa tulojen alitus 86 806,70 euroa ja menojen
ylitys 297 004,73 euroa. Tulojen alittuminen johtui mm. päivähoitomaksujen
toteutumisesta talousarviota pienempinä. Menoja kertyi budjetoitua enemmän
henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa.
Investointiosa (hankekohtaiset menojen määrärahaylitykset yli 5 % ja tulojen alitukset):
Maa- ja vesialueiden hankinta, menojen ylitys 1,393 miljoonaa euroa
Haukivuoren päiväkoti, menojen ylitys 9 000 euroa
Kattilansillan päiväkoti, menojen ylitys 20 000 euroa
Rantakylän koulun rakennusprojekti, menojen ylitys 85 000 euroa
Tuppuralan koulun uudisrakentaminen, menojen ylitys 52 000 euroa.
Rakennusten suunnittelumääräraha, menojen ylitys 17 000 euroa
Energiataloudelliset investoinnit, menojen ylitys 51 000 euroa
Mannerheimintien joukkoliikennekatu, menojen ylitys 3 000 euroa
Kadut, menojen ylitys 157 000 euroa
Suoto- ja hulevesien biohiilikasetin pilotit, menojen ylitys 10 000 euroa
Mikkelin kyläverkko -hanke, tulojen alitus 300 000 euroa
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Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudistaminen, tulojen alitus 20
000 euroa
Energiataloudelliset investoinnit, tulojen alitus 3 000 euroa
Investointien määrärahojen ylitykset pystytään kattamaan muiden budjettinsa
alittaneiden investointihankkeiden määrärahoista.
Vesiliikelaitos:
Liikeylijäämän alitus 397 475 euroa (sitova tavoite 3 140 000 e)
Vesiliikelaitoksen investointien (muut kuin Metsä-Sairilan puhdistamo) menojen
ylitys 482 000 euroa
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion 2019
menoihin ylitysoikeuden, tuloihin alitusoikeuden sekä toimintakatteen alituksen
seuraavasti:
Keskusvaalilautakunnan tulojen alitus 69 205 euroa
Hallinto- ja elinvoimapalveluiden Essoten menojen ylitys 4 484 305,77 euroa
Mikkelin seudun ympäristölautakunnan tulojen alitus 41 859,65 euroa
Kasvatus- ja opetuslautakunnassa menojen ylitys 297 tuhatta euroa ja tulojen
alitus 87 tuhatta euroa
Vesiliikelaitoksen liikeylijäämän alitus 397 475 euroa
Vesilaitoksen investointien (muut kuin Metsä-Sairilan puhdistamo) menojen
ylitys 482 000 euroa
Investoinnit, Maa- ja vesialueiden hankinta, menojen ylitys 1,393 miljoonaa euroa
Investoinnit, Haukivuoren päiväkoti, menojen ylitys 9 000 euroa
Investoinnit, Kattilansillan päiväkoti, menojen ylitys 20 000 euroa
Investoinnit, Rantakylän koulun rakennusprojekti, menojen ylitys 85 000 euroa
Investoinnit, Tuppuralan koulun uudisrakentaminen, menojen ylitys 52 000 euroa
Investoinnit, Rakennusten suunnittelumääräraha, menojen ylitys 17 000 euroa
Investoinnit, Energiataloudelliset investoinnit, menojen ylitys 51 000 euroa
Investoinnit, Mannerheimintien joukkoliikennekatu, menojen ylitys 3 000 euroa
Investoinnit, Kadut, menojen ylitys 157 000 euroa
Investoinnit, Suoto- ja hulevesien biohiilikasetin pilotit, menojen ylitys 10 000
euroa
Investoinnit, Mikkelin kyläverkko -hanke, tulojen alitus 300 000 euroa
Investoinnit, Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudistaminen,
tulojen alitus 20 000 euroa
Investoinnit, Energiataloudelliset investoinnit, tulojen alitus 3 000 euroa
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 72
Konserni- ja elinvoimapalveluiden käyttösuunnitelma 2020
MliDno-2019-1494
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Viskari, Tiia Tamlander
tiina.viskari@mikkeli.fi, tiia.tamlander@mikkeli.fi
controller, taloussuunnittelupäällikkö
Liitteet

1 Liite Kh Käyttösuunnitelma 2020, konserni- ja elinvoimapalvelut
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 9.12.2019 § 145 vuoden 2020 talousarvion. Mikkelin
kaupungin hallintosäännön mukaisesti kaupunginhallitus, lautakunta ja johtokunta
hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat.
Konserni- ja elinvoimapalveluiden palvelualueen käyttösuunnitelma sisältää seuraavat
tiedot:
1.
2.
3.
4.

käyttösuunnitelmarakenne yksiköittäin (organisaatiokaavio ja vastuuhenkilöt),
käyttösuunnitelmaan liittyvät toimivaltuudet,
tositteiden hyväksyjät ja heidän varahenkilönsä sekä asiatarkastajat,
tulosalueiden menot ja tulot siinä laajuudessa kuin johtamisen kannalta on
tarpeellista,
5. erillismäärärahojen jakautuminen.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää:
1. hyväksyä kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden käyttösuunnitelman 2020
liitteen mukaisena,
2. hyväksyä käyttösuunnitelman mukaiset eri toimivaltuudet,
3. että laskujen ja muiden tositteiden hyväksyminen konserni- ja
elinvoimapalveluissa tapahtuu käyttösuunnitelman mukaisesti,
4. oikeuttaa talousjohtajan päättämään tarvittavista henkilömuutoksista laskujen
hyväksyjiin ja asiatarkastajiin kaikkien hallintokuntien osalta.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, ruoka- ja puhtauspalvelut, talous- ja
elinvoimapalvelut, Meidän IT ja talous Oy/ostoreskontra
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Konserni- ja elinvoimajaosto, § 9,04.02.2020
Kaupunginhallitus, § 73, 09.03.2020
§ 73
Mikkelin kaupungin konserniohjeen päivittäminen
MliDno-2017-1962
Konserni- ja elinvoimajaosto, 04.02.2020, § 9
Valmistelijat / 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.

Kaupunginhallitus, 09.03.2020, § 73
Valmistelija / lisätiedot:
Tiia Tamlander
tiia.tamlander@mikkeli.fi
taloussuunnittelupäällikkö
Liitteet

1 Liite Kh Konserniohjeen muutosesitykset
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Mikkelin kaupungin
konserniohjeeseen konsernitarkastajan viran lakkaamisen johdosta tehtävät
päivitykset.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 74
Mikkelin Passarit ry:n avustushakemus, Power Cup isännyys 2022
MliDno-2020-573
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Mikkelin Passarit ry on lähettänyt kaupungille seuraavan anomuksen:
"Yleistä
Maailman suurimmaksi lasten ja nuorten lentopalloturnaukseksi kehittynyt Power Cup
on vuosittainen voimannäyttö suomalaisesta lentopallon juniorityöstä. Tapahtuma
kerää yhteen nuoret lentopalloilijat, valmentajat, ohjaajat, seuratoimijat sekä perheet.
Yhteensä osallistujamäärä lähentelee 10 000 lentopalloilijaa ja mukana on noin 200 eri
seuraa. Tapahtuma kerää lapsia ja nuoria eri ikäluokista. Pelaajat ovat 7-22 -vuotiaita.
Tapahtuma järjestetään aina kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna koulujen
päättymisen jälkeen. Power Cupin kesto on 4 päivää eli torstaista sunnuntaihin.
Anomus
Mikkelin Passarit ry:n hallitus on päättänyt hakea Power Cup isännyyttä vuodelle 2022.
Päätös hakemuksesta tehtiin sillä ehdolla, että Mikkelin kaupunki lähtee mukaan
aktiivisella panostuksella.
Lentopalloliiton kisaisännyyden myöntämisehtoihin kuuluu kisa-alueen ja
majoituspaikkojen maksuttomuus. Kisa-alueeksi on kaavailtu raviradan aluetta.
Ruokailu ja muut oheistoiminnot tapahtuu jäähallissa sekä Saimaa Stadiumilla
Joukkueiden majoitus tapahtuu kouluilla, jota varten tarvitaan kaikki Mikkelin alueen
koulut majoituskäyttöön. Mikkelin hotellit sekä muut kaupalliset majoituspalvelut
tulevat myös täyttymään tapahtuman aikana pelaajien vanhemmista sekä
kutsuvieraista.
Tapahtuman suunnittelua sekä toteuttamista varten anomme Mikkelin kaupungilta
50.000 euroa, jolla katetaan päätoimisen työntekijän palkkaaminen yhden vuoden
ajaksi, mikäli Power Cup myönnetään Mikkeliin.
PowerCup toteutettiin Mikkelissä 2013. Silloin kaupunki sitoutui järjestelyihin samoilla
ehdoilla. Tapahtuma oli todella onnistunut ja Mikkeli sai siitä paljon positiivista
palautetta.
Mikkelissä 28.2.2020
Mikkelin Passarit ry:n hallituksen plsta
Lasse Turunen, puheenjohtaja, Mikkelin Passarit"
Vuonna 2013 Mikkelissä järjestetyssä Power Cup-turnauksessa kaupunki toimi yhtenä
pääyhteyistyökumppanina ja osallistui tapahtumajärjestelyihin mm.:
kaupunki oli yksi pääyhteistyökumppaneista
Power Cupin nettisivuilla oli linkki kaupungin nettisivuille
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kaupunki sai käyttää Power Cupia omassa markkinoinnissa
kaupunki myönsi avustusta Mikkelin Passarit Ry:lle Power Cupin
järjestelyhenkilön palkkaamiseen 25.000 euroa vuodelle 2012 ja 25.000 euroa
vuodelle 2013
kaupunki myönsi tarvittavan määrän majoituskoulujen tiloja korvauksetta Cupin
osallistujien majoituskäyttöön
kaupunki myönsi Cupin tapahtuman toteuttamiseen korvauksetta Raviradan
sisäalueen kentät, jäähallit, kuplahallin sekä Kalevankankaan koulun kentät
ja muita kenttiä
kaupunki osoitti kenttätyöntekijöiden työpanosta korvauksetta avustamaan
tapahtuman valmisteluissa ajaksi 3. - 5.6.2013 ja toteuttamisessa ajaksi 6.-
9.6.2013
Vastaavalla tavalla kaupunki voi olla tukemassa ja yhteistyössä valmistelemassa ja
järjestämässä myös mahdollisesti vuonna 2022 Mikkelissä järjestettävää turnausta.
Turnauksen järjestämisellä saadaan kaupungille ja maakunnalle huomattavaa
näkyvyyttä kuin myös taloudellistakin hyötyä. Yksityiskohtaisista
kumppanuussopimuksen ehdoista päätetään sen jälkeen, jos turnaus päätetään
järjestää Mikkelissä.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää ilmoittaa Mikkelin Passarit ry:lle, että Mikkelin kaupunki on
mukana turnauksen järjestelyissä vastaavalla tavalla kuin aikaisemminkin ja on
tukemassa turnauksen saamista Mikkeliin vuonna 2022.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Mikkelin Passarit ry, liikunta- ja nuorisojohtaja
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§ 75
Oikaisuvaatimuksen tekeminen, perusteettoman edun palauttamista koskeva päätös
MliDno-2019-847
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Savolainen, Virpi Siekkinen, Harri Jokinen
jukka.savolainen@mikkeli.fi, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi, harri.jokinen@otavanopisto.fi
kaupunginlakimies, sivistysjohtaja, johtaja-rehtori
Liitteet

1 Liite Kh - Oikaisuvaatimus
2 Liite Kh - Perusteettoman edun palautus, OKM:n päätös
Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi 18.12.2019 Mikkelin kaupunkia koskevan
päätöksen perusteettoman edun palauttamista. Päätös koski käytännössä Otavan
Opiston nettilukion opiskelijamäärien perusteella maksettujen valtionosuuksien
palauttamista vuosilta 2013 - 2017. Takaisinperittävä määrä on yhteensä noin 15,6
miljoonaa euroa. Perusteettoman edun palautusta koskevaan päätökseen
tyytymättömän tulee jättää oikaisuvaatimus OKM:lle.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Mikkelin kaupunginhallitus päättää jättää opetus- ja kulttuuriministeriölle päätöksen
liitteenä olevan oikaisuvaatimuksen asiassa OKM/5/591/2019.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Opetus- ja kulttuuriministeriö
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§ 76
Oikaisuvaatimus kaupunginlakimiehen päätöksestä kaatumisvahingon
vahingonkorvauksesta
MliDno-2020-62
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Savolainen
jukka.savolainen@mikkeli.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Liite Kh - Kuva 1
2 Liite Kh - Kuva 2
3 Liite Kh - Kuva 3
Mikkelin kaupungilta on haettu vahingonkorvausta Muuntajantiellä Anttolassa
sattuneesta kaatumisvahingosta. Kaupunginlakimies on vahingonkorvausta
koskevassa päätöksessään katsonut, ettei kaupunki ole asiassa korvausvelvollinen.
Kaupunginlakimiehen päätöksestä on jätetty oikaisuvaatimus
kaupunginhallitukselle. Korvauksen hakija oli ilmoituksensa mukaisesti 15.11.2019
ollut iltakävelyllä Anttolan taajamassa. Muuntajatien reunassa oli ollut iso määrä
puista pudonneita lehtiä ja niiden vuoksi reuna oli ollut hyvin liukas. Tästä johtuen
korvauksen hakija oli kävellyt lähempänä Muuntajatien ajoradan kohdalla.
Muuntajatie 4:n kohdalla oli ollut koholla oleva venttiilikaivon kansi, johon hakija oli
kompastunut. Hakija on ilmoittanut, että hänen sairaanhoitokulunsa on katettu hänen
omasta tapaturmavakuutuksestaan. Vakuutus ei ole korvannut kuitenkaan
kaatumisen yhteydessä hajonneita silmälaseja, joiden arvoa, 468,80 euroa, on haettu
Mikkelin kaupungin korvattavaksi.
Asiaa tulee arvioida vahingonkorvauslain sekä yleisten vahingonkorvausoikeudellisten
periaatteiden mukaisesti. Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaisesti, joka
tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan
sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.
Vahingonkorvausvelvollisuuden syntyminen edellyttää tässä tapauksessa, että
Mikkelin kaupungin katsotaan menetelleen tuottamuksellisesti väylien ylläpidon
osalta. Kaupunginlakimies on päätöksesään todennut, että Muuntajatie 4:n osalta
kadun ylläpitovastuu kuuluu kadun keskilinjaan asti Muuntajatie 4:n kiinteistölle.
Tapahtumakuvausta on oikaisuvaatimuksessa täydennetty. Oikaisuvaatimuksessa on
tuotu lisäksi esille, että Muuntajantien ja Taipaleentien ylläpitovastuu olisi kaupungilla,
koska kyseessä on kaava-alue. Kyseisellä alueella on Taipaleentien ja Muuntajantien
kohdalla ulkokaarteessa pieni kaistale Mikkelin kaupungin hoitovastuulla olevaa
aluetta rantaan johtavalla tieosuuden kohdalla. Asemakaava-alueiden
kunnossapitovastuu määräytyy kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja
puhtaanapidosta annetun lain (31.8.1978/669) mukaisesti. Laki asettaa
tontinomistajalle (myös tontin vuokraajalle) velvollisuuden pitää katu puhtaana tontin
rajasta keskiviivaan saakka, kuitenkin enintään 15 metrin leveydeltä, koskien roskien
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ja lian poistoa. Joka tapauksessa vahingon ei voida katsoa olevan suorassa syy-
yhteydessä kadulla olleisiin lehtiin. Kadulle sijoitetut kaivot ja kaivonkannet kuuluvat
pääsääntöisesti Mikkelin kaupungin hoitovastuulle.
Jalankulkijoiden on tieliikennelain mukaisesti käytettävä tien vasenta reunaa. Tien
reuna ei ole kuitenkaan ollut tien reunassa olevien lehtien aiheuttamasta liukkaudesta
johtuen käyttökelpoinen. Vahingon korvaaminen voi estyä tai sitä voidaan sovitella, jos
vahingonkärsijä myötävaikuttaa vahingon syntymiseen. Tämä johtuu siitä, että
vahingonkärsijällä on velvollisuus rajoittaa vahinkoaan. Vahingonaiheuttaja ei siten
vastaa sellaisista vahingoista, jotka olisi voitu välttää vahingonkärsijän asianmukaisilla
rajoittamiskeinoilla. Oikaisuvaatimuksessa on tuottu esille, että turvallinen kadun
ylittäminen on vaatinut huomion, eikä venttiilikaivon havaitseminen tämän vuoksi ole
ollut mahdollista. Kyseinen katu-alue on kuitenkin ilta-aikaan hyvin rauhallisesti
liikennöity. Kyseisessä tilanteessa jalankulkijan olisi tullut tarkkailla käyttämäänsä
reittiä. Reittiä olisi tullut tarkkailla tavanomaista enemmän, kun kulkupaikka poikkesi
jalankulkijalle tarkoitetusta tien reuna-alueesta. Samoin jalankulkijalla voidaan katsoa
olevan velvollisuus erityisen huolellisuuden noudattamiseen (ja mahdollisesti
lisävalaistuksen käyttämiseen), jos alue on esimerkiksi heikosti valaistu. Hakemuksen
liitteinä olevista valokuvista selviää, että kaatumisen aiheuttanut venttiilikaivon kansi
on ollut jonkin verran koholla tien pinnan tasoon verrattuna. Kaivon kannen korkeus
ei kuitenkaan poikkea merkittävästi tavanomaisesta tasosta. Kaupungin katualueilla
on usein vastaavalla tavalla katujen normaalista tasosta poikkeavia rakenteita –
monttuja, kiviä, katukiveysten reunoja. Kun otetaan vielä otetaan huomioon, että
kyseinen kansi ei ole sijainnut yleisesti jalankulkuun käytettävällä tien reuna-alueella,
Mikkelin kaupungin ei voida katsoa toimineen asiassa tuottamuksellisesti kaupungilla
olevan kadun ylläpitovastuun osalta. Päätöstä ei ole aiheellista muuttaa
oikaisuvaatimuksen perusteella.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Mikkelin kaupungihallitus päättää hylätä kaupunginlakimiehen viranhaltijapäätöksestä
29.1.2020 MliDno-2020-62 tehdyn oikaisuvaatimuksen.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kaupunginhallitus, § 31,20.01.2020
Kaupunginhallitus, § 77, 09.03.2020
§ 77
Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 20.1.2020 § 31 (Yhteenveto ja selvitys
Mikkelin kaupunkiorganisaatioon kohdistuvista väitteistä rakenteellisesta korruptiosta)
MliDno-2019-940
Kaupunginhallitus, 20.01.2020, § 31
Valmistelijat / lisätiedot:
Jukka Savolainen
jukka.savolainen@mikkeli.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Liite Kh Yhteenveto vastauksista
2 Liite Kh Selvitys Mikkelin kaupunginhallitukselle - Pankala
Kaupunginhallitus keskusteli kokouksessaan 8.4.2019 Länsi-Savossa 27.3.2019
julkaistusta yleisönosastokirjoituksesta, jossa kirjoitettiin mm. kaupungin
rakenteellisesta korruptiosta ja luottamushenkilön painostamisesta.
Kaupunginhallitus päätti pyytää selvityksen kirjoituksen tehneeltä luottamushenkilöltä
Satu Taavitsaiselta. Satu Taavitsaisen antama selvitys merkittiin tiedoksi
kaupunginhallituksen kokouksessa 15.4.2019. Selvityksessä on nostettu esille useita
epäkohtia liittyen kaupungin toimintaan. Nämä esitetyt epäkohdat koskevat mm.
kaavasta tehtäviä poikkeamisia, kaupungin tonttien myyntiä ja vuokraamista sekä
näihin liittyviä käytäntöjä. Esille nostettuja seikkoja on käsitelty eri yhteyksissä mm.
kaupunginhallituksen kokouksissa. Kaupunginlakimies on kaupunginjohtajan
pyynnöstä tehnyt yhteenvedon saaduista selvityksistä.
Kuntaliiton verkkojulkaisu Korruptio ja eettisyys kunnassa (2018) mukaisesti
korruption esiintymismuotoja voivat esimerkiksi olla:
Virka-aseman väärinkäyttö, lahjonta, lahjusten ottaminen ja pyytäminen, petos,
kavallus, varastaminen, yhteisten varojen väärinkäyttö, uhkailu ja väkivallalla
pakottaminen, luottamuksellisen tiedon väärinkäyttö, suosinta ja suosikkijärjestelmän
ylläpito, lakien ja määräysten kiertäminen, tosiasioiden vääristely, laiton seuranta ja
tarkkailu, velvollisuuksien laiminlyönti ja asioiden viivyttely,huonon hallinnon suojelu
ja salailu, välinpitämätön johtamistyö, epäreilujen ja epäasiallisten keinojen
käyttäminen alaisiin.
Tehdyssä selvityksessä ei ole tullut esiin, että Mikkelin kaupunkiorganisaatiossa olisi
rakenteellista korruptiota. Painostamisväitteitä selvitettiin kaupunginlakimiehen
toimesta kaupunginhallituksen kokouksessa keväällä 2019 eikä esille tulllut
jatkotoimia edellyttäviä tapahtumia.
Selvitykset esitellään kokouksessa ja ovat pykälän liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Seppälä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
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Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
Lisäksi kaupunginhallitus toteaa yleisellä tasolla, että perättömien puheiden
levittäminen on paheksuttavaa. Kaupunki pahoittelee asian johdosta viranhaltijoille,
muille yksityisille henkilöille ja yrityksille aiheutunutta haittaa.

Kaupunginhallitus, 09.03.2020, § 77
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen, Jukka Savolainen
ari.liikanen@mikkeli.fi, jukka.savolainen@mikkeli.fi
hallintojohtaja, kaupunginlakimies
Liitteet

1 Liite Kh Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätökseen 20.1.2020 § 31
Kaupunginhallituksen päätöksestä 20.1.2020 § 31 on jätetty oikaisuvaatimus. Päätös
koskee selvitystä, joka laadittiin rakenteellista korruptiota koskevien väitteiden
johdosta. Samaan asiakokonaisuuteen liittyen joukko kaupungin työntekijöitä on
jättänyt kaupunginhallitukselle vetoomuksen ulkopuolisen selvityksen hankkimiseksi
asiassa. Vetoomuksen allekirjoittajat katsovat, että ulkopuolisen selvityksen
hankkiminen olisi tarpeellista luottamuksen ja työrauhan palauttamiseksi. Kun
otetaan huomioon asiakokonaisuuden luonne ja kaupunginhallitukselle kaupungin
työntekijöiltä tullut vetoomus, on ulkopuolisen selvityksen hankkiminen asiassa
perusteltua.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Seppälä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Kaupunginhallitus päättää oikeuttaa kaupunginjohtajan tilaamaan Kuntaliitolta
selvityksen koskien rakenteellisesta korruptiosta esitettyjä väitteitä.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annetaan päätös, kun selvitys on valmistunut.
Päätös
Hallintosäännön 145 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia
käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Koska
kyse on luottamushenkilöön liittyvästä asiasta, asia käsiteltiin kaupunginhallituksen
puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
Puheenjohtaja muutti esitystään siten, että kaupunginhallitus oikeuttaa
kaupunginjohtajan tilaamaan selvitys ulkopuoliselta taholta.
Merkitään, että Satu Taavitsainen ilmoitti olevansa esteellinen (osallisuusjäävi
/asianosainen) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus
hyväksyttiin.
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Suomenniemen aluejohtokunta, § 24,26.03.2019
Anttolan aluejohtokunta, § 55,29.04.2019
Ristiinan aluejohtokunta, § 18,15.05.2019
Mikkelin pitäjän aluejohtokunta, § 12,15.05.2019
Ristiinan aluejohtokunta, § 38,11.09.2019
Kaupunkiympäristölautakunta, § 6,28.01.2020
Kaupunginhallitus, § 45,10.02.2020
Kaupunginhallitus, § 78, 09.03.2020
§ 78
Aloiteluonnos julkisen liikenteen parantamiseksi entisten liitoskuntien alueella
MliDno-2019-689
Suomenniemen aluejohtokunta, 26.03.2019, § 24
Valmistelijat / lisätiedot:
Silva Suomala
Suomenniemen julkinen liikenne on vähäistä ja aikataulujen osalta heikosti tarpeita
vastaavaa. Tämä asia on noussut esille toistuvasti aluejohtokunnan järjestämissä
avoimissa keskustelutilaisuuksissa. Esimerkkejä puutteista koskien Suomenniemen
aluetta:
Waltti-liikenne, reitit:
“Lipulla voi tehdä matkoja päivässä rajattomasti. Lipputuote on voimassa koko
kaupungin alueella eli lipulla voi matkustaa kaikissa Waltti -liikenteissä
matkustusvyöhykkeillä A-E.” (https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/joukkoliikenne-2
/peruskoululaisten-maksuton-joukkoliikenne, viitattu 16.3.2019)
Tämä ei pidä paikkaansa. Entisen Suomenniemen kunnan alueella on kyliä ja alueita
(Esim. Kiesilän kylä), jotka kuuluvat vyöhykkeeseen F. Vyöhyke F ei kuulu Waltti -
liikenteen piiriin. Vyöhykkeet tulisi rajata ja pysäkit sijoittaa niin, että kaikki Mikkelin
kaupungissa asuvat pystyisivät hyödyntämään Waltti -liikennettä.
Waltti-liikenne, aikataulut:
Tällä hetkellä käytettävissä on yksi vuoro Suomenniemi-Ristiina-Suomenniemi. Tämä
vuoro soveltuu aikatauluiltaan huonosti asiointiin. Suomenniemi puuttuu asioinnin
kutsujoukkoliikenteen piiristä kokonaan. (https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut
/joukkoliikenne-2/joukkoliikenteen-aikataulut/mikkelin-maaseutuliikenne, viitattu
16.3.2019)
Ehdotus
Esittelijä: Antti Pakarinen
Suomenniemen aluejohtokunta laatii aloiteluonnoksen julkisen liikenteen tarjonnan ja
kysynnän selvittämiseksi entisen Suomenniemen kunnan alueella. Aloiteluonnos
lähetetään Haukivuoren, Anttolan, Ristiinan ja Mikkelin pitäjän aluejohtokunnille
tiedoksi ja laaditaan lopullinen aloite yhteistyössä mukaan lähtevien aluejohtokuntien
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kanssa. Annetaan puheenjohtajalle oikeus hyväksyä ja allekirjoittaa lopullinen aloite
Suomenniemen osalta ilman erillistä jatkokäsittelyä kokouksessa. Lopullinen aloite
osoitetaan kaupunkiympäristölautakunnalle heti sen valmistuttua.
Päätös
Hyväksyttiin.

Anttolan aluejohtokunta, 29.04.2019, § 55
Valmistelijat / lisätiedot:
Aino-Maija Laitinen
"Suomenniemen julkinen liikenne on vähäistä ja aikataulujen osalta heikosti tarpeita
vastaavaa. Tämä asia on noussut esille toistuvasti aluejohtokunnan järjestämissä
avoimissa keskustelutilaisuuksissa. Esimerkkejä puutteista koskien Suomenniemen
aluetta:
Waltti-liikenne, reitit:
“Lipulla voi tehdä matkoja päivässä rajattomasti. Lipputuote on voimassa koko
kaupungin alueella eli lipulla voi matkustaa kaikissa Waltti -liikenteissä
matkustusvyöhykkeillä A-E.” (https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/joukkoliikenne-2
/peruskoululaisten-maksuton-joukkoliikenne, viitattu 16.3.2019)
Tämä ei pidä paikkaansa. Entisen Suomenniemen kunnan alueella on kyliä ja alueita
(Esim. Kiesilän kylä), jotka kuuluvat vyöhykkeeseen F. Vyöhyke F ei kuulu Waltti -
liikenteen piiriin. Vyöhykkeet tulisi rajata ja pysäkit sijoittaa niin, että kaikki Mikkelin
kaupungissa asuvat pystyisivät hyödyntämään Waltti -liikennettä.
Waltti-liikenne, aikataulut:
Tällä hetkellä käytettävissä on yksi vuoro Suomenniemi-Ristiina-Suomenniemi. Tämä
vuoro soveltuu aikatauluiltaan huonosti asiointiin. Suomenniemi puuttuu asioinnin
kutsujoukkoliikenteen piiristä kokonaan. (https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut
/joukkoliikenne-2/joukkoliikenteen-aikataulut/mikkelin-maaseutuliikenne, viitattu
16.3.2019)" (Suomenniemen aluejohtokunta, 2019, §24)
Suomenniemen aluejohtokunta aikoo laatia aiheesta aloitteen ja pyytää kannanottoja
muilta aluejohtokunnilta asiaan liittyen.
Ehdotus
Esittelijä: Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja
Anttolan aluejohtokunta linjaa kantansa Suomenniemen aluejohtokunnan laatimaan
aloitteeseen kokouksessa.
Päätös
Anttolan aluejohtokunta ottaa osaa lausuntoon seuraavalla kannanotolla:
Anttolassa ja Anttolan syrjäseuduilla on tarve julkisen liikenteen yhteyksien
tarkempaan tarkasteluun, jotta alueiden välinen tasa-arvo toteutuisi. Monet Anttolan
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asukkaat käyttävät säännöllisesti Mikkelin keskustan hyvinvointi-, kulttuuri- ja muita
palveluita sekä harrastemahdollisuuksia, ja julkisen liikenteen toimivuus ja
tarpeenmukainen toteutus on erittäin tärkeää.

Ristiinan aluejohtokunta, 15.05.2019, § 18
Valmistelijat / lisätiedot:
Aino-Maija Laitinen
aino-maija.laitinen@mikkeli.fi
aluekoordinaattori
"Suomenniemen julkinen liikenne on vähäistä ja aikataulujen osalta heikosti tarpeita
vastaavaa. Tämä asia on noussut esille toistuvasti aluejohtokunnan järjestämissä
avoimissa keskustelutilaisuuksissa. Esimerkkejä puutteista koskien Suomenniemen
aluetta:
Waltti-liikenne, reitit:
“Lipulla voi tehdä matkoja päivässä rajattomasti. Lipputuote on voimassa koko
kaupungin alueella eli lipulla voi matkustaa kaikissa Waltti -liikenteissä
matkustusvyöhykkeillä A-E.” (https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/joukkoliikenne-2
/peruskoululaisten-maksuton-joukkoliikenne, viitattu 16.3.2019)
Tämä ei pidä paikkaansa. Entisen Suomenniemen kunnan alueella on kyliä ja alueita
(Esim. Kiesilän kylä), jotka kuuluvat vyöhykkeeseen F. Vyöhyke F ei kuulu Waltti -
liikenteen piiriin. Vyöhykkeet tulisi rajata ja pysäkit sijoittaa niin, että kaikki Mikkelin
kaupungissa asuvat pystyisivät hyödyntämään Waltti -liikennettä.
Waltti-liikenne, aikataulut:
Tällä hetkellä käytettävissä on yksi vuoro Suomenniemi-Ristiina-Suomenniemi. Tämä
vuoro soveltuu aikatauluiltaan huonosti asiointiin. Suomenniemi puuttuu asioinnin
kutsujoukkoliikenteen piiristä kokonaan. (https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut
/joukkoliikenne-2/joukkoliikenteen-aikataulut/mikkelin-maaseutuliikenne, viitattu
16.3.2019)" (Suomenniemen aluejohtokunta, 2019, §24)
Ristiinan alueella Waltti-liikenne toimii hyvin. Waltti-liikenne puuttuu vain valtatie 15
Kouvolantieltä vyöhykkeiltä D-E Ristiinassa. Ristiinan alueella on lisäksi
asiointiliikennettä, joka kattaa koko Ristiinan liitoskunnan.
Ehdotus
Esittelijä: Ari Hämäläinen
Ristiinan aluejohtokunta osallistuu Suomenniemen aluejohtokunnan aloitteeseen.
Ristiinan painopistealueena aloitteessa on tasapuolisuuden lisääminen Waltti-kortilla
liikkuvien ja muuta koulukuljetusta käyttävien välillä. Waltti-kortilla matkustava
koululainen voi matkustaa vapaasti Mikkelin seudulla. Koulukuljetuksissa on rajattu,
että lapsi voi matkustaa vain kotoa kouluun ja koulusta kotiin. Tämä lisää epätasa-
arvoisuutta koulukuljetuksilla ja Waltti-liikenteellä kouluun matkustavien lasten välille.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana puheenjohtaja muutti esitystään seuraavasti:
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Ristiinan aluejohtokunta osallistuu Suomenniemen aluejohtokunnan aloitteeseen.
Ristiinan alueella Suurlahdessa ei ole asiointikuljetuksia, mikä lisää epätasa-
arvoisuutta Ristiinan alueen asukkaiden välille.
Kaikille peruskoululaisille on myönnetty Waltti-kortti, mutta Waltti-liikennettä ei ole
kaikilla Ristiinan alueilla, ja siksi koululaisille on järjestetty koulutaksikyytejä. Waltti-
kortilla pitäisi pystyä liikkumaan myös koulukyydeissä sillä rajauksella, jos taksikyytiin
mahtuu. Koulukuljetuksissa on nyt rajattu, että lapsi voi matkustaa vain kotoa kouluun
ja koulusta kotiin. Tämä lisää epätasa-arvoisuutta koulukuljetuksilla ja Waltti-
liikenteellä kouluun matkustavien lasten välille.
Puheenjohtajan muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Mikkelin pitäjän aluejohtokunta, 15.05.2019, § 12
Valmistelijat / lisätiedot:
Aino-Maija Laitinen
Suomenniemen aloiteluonnoksesta kerrottiin näin Suomenniemen aluejohtokunnan
kokouksen §24:ssä 26.3.2019: "Suomenniemen julkinen liikenne on vähäistä ja
aikataulujen osalta heikosti tarpeita vastaavaa. Tämä asia on noussut esille toistuvasti
aluejohtokunnan järjestämissä avoimissa keskustelutilaisuuksissa. Esimerkkejä
puutteista koskien Suomenniemen aluetta:
Waltti-liikenne, reitit:
“Lipulla voi tehdä matkoja päivässä rajattomasti. Lipputuote on voimassa koko
kaupungin alueella eli lipulla voi matkustaa kaikissa Waltti -liikenteissä
matkustusvyöhykkeillä A-E.” (https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/joukkoliikenne-2
/peruskoululaisten-maksuton-joukkoliikenne, viitattu 16.3.2019)
Tämä ei pidä paikkaansa. Entisen Suomenniemen kunnan alueella on kyliä ja alueita
(Esim. Kiesilän kylä), jotka kuuluvat vyöhykkeeseen F. Vyöhyke F ei kuulu Waltti -
liikenteen piiriin. Vyöhykkeet tulisi rajata ja pysäkit sijoittaa niin, että kaikki Mikkelin
kaupungissa asuvat pystyisivät hyödyntämään Waltti -liikennettä.
Waltti-liikenne, aikataulut:
Tällä hetkellä käytettävissä on yksi vuoro Suomenniemi-Ristiina-Suomenniemi. Tämä
vuoro soveltuu aikatauluiltaan huonosti asiointiin. Suomenniemi puuttuu asioinnin
kutsujoukkoliikenteen piiristä kokonaan. (https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut
/joukkoliikenne-2/joukkoliikenteen-aikataulut/mikkelin-maaseutuliikenne, viitattu
16.3.2019)"
Ehdotus
Esittelijä: Teija Räihä
Mikkelin pitäjän aluejohtokunta päättää, lähteekö se mukaan Suomenniemen
aluejohtokunnan aloitteeseen julkisen liikenteen parantamiseksi entisten liitoskuntien
alueella, ja mitkä ovat pitäjän aluejohtokunnan painopisteet aloitteessa.
Päätös
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Mikkelin pitäjän aluejohtokunta yhtyy Suomenniemen aluejohtokunnan aloitteeseen.
Aluejohtokunta painottaa erityisesti sitä, että kaiken koululaisliikenteen tulisi olla
Waltti-liikennettä, jotta sitä voitaisiin paremmin hyödyntää ja waltti-liikenne palvelisi
eri alueella asuvia tasapuolisemmin.

Ristiinan aluejohtokunta, 11.09.2019, § 38
"Someen seudun kyläseura esittää Ristiinan aluejohtokunnalle, että se vetoaisi
Mikkelin kaupungin päättäjiin Suurlahden suunnan palvelukyydin palauttamiseksi.
Palvelukyyti lakkautettiin v.2019, saamamme tiedon mukaan Ristiinan muiden kylien
palvelutaksit kuitenkin edelleen kulkevat.
Kaupungin taholta on palvelukyydin tarvitsijoille esitetty, että he voisivat käyttää
koulukyytejä. Koulutaksit eivät kuitenkaan hae asiakkaita kotoa ja matka
Suurlahdentien varteen on monellekin useita kilometrejä. Samoin kauppaostosten
kantaminen pois tullessa on suorastaan mahdotonta.
Palvelukyytiasiointi edesauttaa pidempään kotona asumista ja vaikuttaa myönteisesti
jopa henkiseen vireyteen. Se koetaan jopa sosiaalisena tapahtumana ja sillä autetaan
myös ikäihmistä pysymään omatoimisena ja asumaan omassa asunnossa. Pitkällä
tähtäimellä se säästää myös hoivapalvelukustannuksissa. Myöskin tasavertaisuuden
vuoksi Suurlahden alueelle kuuluvat samat palvelut kuin muillekin kylille.
Vetoamme kaupungin päättäjiin, että palvelutaksiliikenne palautetaan Ristiinan
Suurlahdentien suuntaan.
Ristiinassa 26.8.2019
SOMEEN SEUDUN KYLÄSEURA
Aija Rasimus, yhdistyksen sihteeri"
Päätös
Ristiinan aluejohtokunta esittää kaupunkiympäristölautakunnalle, että Ristiinan
Suurlahden alueelle palautetaan asiointiliikenne sen aikaisemmassa muodossaan
yhdenvertaisuuden ja ikäihmisten pidemmän kotona asumisen mahdollisuuden
säilyttämiseksi.
Palvelukyytiasiointi edesauttaa pidempään kotona asumista ja vaikuttaa myönteisesti
jopa henkiseen vireyteen. Se koetaan jopa sosiaalisena tapahtumana ja sillä autetaan
myös ikäihmistä pysymään omatoimisena ja asumaan omassa asunnossa. Pitkällä
tähtäimellä se säästää myös hoivapalvelukustannuksissa. Myöskin tasavertaisuuden
vuoksi Suurlahden alueelle kuuluvat samat palvelut kuin muillekin kylille.

Kaupunkiympäristölautakunta, 28.01.2020, § 6
Valmistelijat / lisätiedot:
Janne Skott
janne.skott@mikkeli.fi
logistiikkapäällikkö
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Mikkelin kaupungin työ-, asiointi- ja koululaisvuorojen kilpailutuksessa
sopimuskaudelle 1.11.2018 – 31.10.2021 avattiin Suurlahdentien alueen
koulukuljetukset avoimeksi joukkoliikenteeksi. Tällöin katsottiin, että aiemmin
kutsujoukkoliikenteenä järjestetty Suurlahdentien asiointiliikenne yhdistetään
koulupäivinä ajettavaan joukkoliikennevuoroon. Suurlahdentien alueella on siis
koulupäivinä useampi vuoro, joita voi käyttää Ristiinan keskustassa asiointiin.
Joukkoliikennevuoron käyttö edellyttää asiakkaan nouto/jättöpaikkana
Suurlahdentietä, poikkeamisia pienemmille yksityisteille joukkoliikenteen
koululaisvuoro ei voi tehdä esimerkiksi auton koosta johtuen. Koulujen loma-aikoina,
jolloin koululaisvuorot eivät kulje, Ristiinan kutsuasiointiliikenne palvelee myös
Suurlahdentien alueella kerran viikossa torstaisin.
Lähtökohtana koulukuljetusreitin avaamisessa avoimeksi joukkoliikenteeksi oli, että
koulukuljetuksiin yhdistyvät muutkin kyseisen alueen asiointimatkat. Tällöin luovuttiin
erillisistä kutsuperusteisista liikennepalveluista. Yleinen suuntaus
ympäristöystävällisyyden ja kustannustehokkuuden nimissä on, että kuljetuksia tulisi
pyrkiä yhdistelemään samaan autoon, ja näin välttyä päällekkäisiltä saman suunnan
kuljetuspalveluilta. Ristiinan alueella kutsutaksikustannus kokonaisuudessaan on noin
16 000 €/v. Jos Suurlahdentie liikennöidään erikseen koko vuoden, on kustannuslisäys
n. 4000 €/v.
Suurlahdentien ympäristössä arvioidaan olevan muutama potentiaalinen
kutsuliikennepalvelun käyttäjä, joilla etäisyys joukkoliikennereitin varteen on noin 2-3
km. Joukkoliikennepalveluiden tuottaminen muutamien henkilöiden erityistarpeisiin ei
ole tarkoituksenmukaista. Asiassa on huomioitava myös, että Mikkelin alueella on
monia muitakin harvaan asuttuja alueita, joilla palvelee säännöllinen joukkoliikenne.
Jos kutsuasiointiliikenne tarjotaan yhdelle alueelle muun joukkoliikenteen lisäksi, olisi
se tasavertaisuuden mukaisesti tarjottava myös muille samankaltaisille alueille.
Tilanteissa, joissa henkilön toimintakyky on rajoittunutta esimerkiksi korkean iän tai
liikuntavamman vuoksi, on ymmärrettävää, että lyhyempikin kävelymatka voi olla
hankala tai mahdoton. Tällaisissa tilanteissa yksittäisten asukkaiden onkin
suositeltavaa selvittää mahdollisuutensa erillisiin sosiaalitoimen kuljetusetuuksiin.
Mikkelin kaupungin joukkoliikenne esittää, että Suurlahdentien alueelle ei
avata koulupäivinä ajettavaa erillistä kutsujoukkoliikennettä muiden
joukkoliikennevuorojen lisäksi.
Ehdotus
Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Kaupunkiympäristölautakunta päättää, että Suurlahdentielle ei avata
koulupäivinä ajettavaa erillistä kutsujoukkoliikennettä muiden joukkoliikennevuorojen
lisäksi.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Jaakko Väänänen esitti, että palvelutaksiliikenne
palautetaan Ristiinan Suurlahdentien suuntaan. Vesa Himanen kannatti Jaakko
Väänäsen esitystä.
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Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty esittelijän päätösehdotuksesta
poikkeava esitys, jota oli kannatettu, joten asiasta oli äänestettävä. Äänestys
suoritetaan kättennostoäänestyksenä. Esittelijän päätösehdotusta kannattavat
äänestävät jaa ja Jaakko Väänäsen esitystä kannattavat äänestävät ei. Lautakunta
hyväksyi yksimielisesti esityksen kättennostolla tapahtuvasta äänestyksestä.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 jaa ääntä (Pekka Heikkilä ja Kerttu Hakala), 10
ei ääntä (Vesa Himanen, Marita Hokkanen, Marja Kauppi, Paavo Puhakka, Keijo Siitari,
Tarja Gråsten-Tarkiainen, Jaana Strandman, Jaana Vartiainen, Jaakko Väänänen ja
Raimo Ruotsalainen) ja Hannu Tullinen oli poissa.
Puheenjohtaja totesi, että lautakunnan päätökseksi oli tullut Jaakko Väänäsen esitys.
Merkitään, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä poistui kokouksesta
tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Kaupunginhallitus, 10.02.2020, § 45
Valmistelijat / lisätiedot:
Jukka Savolainen
jukka.savolainen@mikkeli.fi
kaupunginlakimies
Kaupunkiympäristölautakunnan päätös on ongelmallinen yhdenvertaisuuden
kannalta. Mikkelin alueella on monia muita vastaavia harvaan asuttuja alueita, joilla
palvelee säännöllinen joukkoliikenne. Jos kutsuasiointiliikenne tarjotaan yhdelle
alueelle muun joukkoliikenteen lisäksi, olisi se päätöksenteon yhdenvertaisuuden
toteuttamiseksi tarjottava myös muille samankaltaisille alueille. Järjestelyjä ei ole
nykyisessä taloudellisessa tilanteessa mahdollista toteuttaa.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää käyttää otto-oikeutta kaupunkiympäristölautakunnan
päätökseen 28.1.2020 § 6.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Jarno Strengell esitti Kirsi Olkkosen kannattamana,
ettei kaupunginhallitus käytä otto-oikeutta, vaan hyväksyy
kaupunkiympäristölautakunnan 28.1.2020 tekemän äänestyspäätöksen 10 – 2, että
palvelutaksiliikenne palautetaan Ristiinan Suurlahdentien suuntaan. Perusteluina
Strengell esitti "Tilanteissa, joissa henkilön toimintakyky on rajoittunutta esimerkiksi
korkean iän tai liikuntavamman vuoksi, on ymmärrettävää, että lyhyempikin
kävelymatka voi olla hankala tai mahdoton. Suurlahdentien ympäristössä on
potentiaalisia kutsuliikennepalvelun käyttäjiä, joilla etäisyys joukkoliikennereitin
varteen on noin 2-3 km. Kustannuslisäys palvelun palauttamiselle on vuodessa noin
4000 euroa, jonka hyöty ja käyttöaste voidaan harkita uudestaan tarjouskilpailuiden
yhteydessä."
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Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän
esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi
äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät Jaa ja ne,
jotka kannattaat Jarno Strengellin esitystä, äänestävät Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja
suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä (Olli Miettinen, Jyrki Koivikko, Mali
Soininen, Arto Seppälä, Minna Pöntinen, Jukka Pöyry) ja 5 ei-ääntä (Jarno Strengell,
Kirsi Olkkonen, Soile Kuitunen, Petri Pekonen, Pekka Pöyry).
Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.
Eriävät mielipiteet muutosesityksen mukaisilla perusteilla jättivät Jarno Strengell ja
Kirsi Olkkonen.

Kaupunginhallitus, 09.03.2020, § 78
Valmistelija / lisätiedot:
Janne Skott
janne.skott@mikkeli.fi
logistiikkapäällikkö
Suurlahdentien kutsuasiointiliikennepalvelun lopettamisesta päätettiin
kaupunkiympäristölautakunnassa 22.5.2018. Asiakokonaisuuteen liittyi, että
avattaessa tiettyjen alueiden suljettuja koulukuljetuksia joukkoliikennepalveluiksi,
voivat vuoroja käyttää kaikki alueen asukkaat ja opiskelijat, sekä myös
koulukuljetuksissa keskustelua herättäneet ns. kaverikyydit ovat tällä tavalla
mahdollisia. Jo aiemmin esimerkiksi Haukivuoren alueella koulukuljetukset oli
toteutettu samalla periaatteella, eli koululaisten tarpeiden mukaan liikennöivät autot
ovat osa avointa joukkoliikennettä, ja suljettuja koulukuljetuksia tai
kutsuasiointiliikennettä ei ole tarjolla. Myös Anttolan ympäristössä useita suljettuja
koulukuljetusreittejä avattiin avoimeksi joukkoliikenteeksi, kyseisellä alueella ei ole
kutsuasiointipalveluja koulupäivinä. Ristiinan alueelta Suurlahdentien
koulukuljetuskohde muutettiin kaikille avoimeksi joukkoliikenteeksi, ja samassa
yhteydessä Suurlahdentien kutsuasiointiliikenne poistettiin aikatauluista koulupäivien
osalta. Muutos tuli voimaan vuoden 2019 alussa.
Asia nousi uudelleen keskusteluun syksyllä 2019. Ristiinan aluejohtokunnan
esitykseen pohjautuen kaupunkiympäristölautakunta päätti kokouksessaan 28.1.2020,
että Suurlahdentien alueelle palautetaan myös koulujen lukuvuoden aikana ajettava
kutsuasiointiliikenne. Alue liitetään takaisin kerran viikossa toteutettavaan Ristiinan
alueen kutsuasiointikokonaisuuteen. Päätöksellä haluttiin lisätä julkiset
liikennepalvelut myös sellaisille alueen asukkaille, jotka katsovat, ettei heillä ole
mahdollisuutta käyttää Suurlahdentietä pitkin kulkevaa joukkoliikenneyhteyttä.
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 10.2.2020 käyttää otto-oikeutta
kaupunkiympäristölautakunnan päätökseen.
Nykyisin Suurlahdentiellä palvelee kaksi joukkoliikennevuoroa aamuisin siten, että
bussit saapuvat Ristiinan keskustaan aamulla tuoden kyydissään kahdeksaan ja
yhdeksään kouluun menevät oppilaat. Iltapäivällä Ristiinan keskustasta lähtee kaksi
joukkoliikennevuoroa kohti Suurlahtea koulun päättyessä klo 13 ja klo 14. Vuorot
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käyvät tarvittaessa Ruokoniemessä saakka. Kaikilla halukkailla on mahdollisuus
käyttää näitä joukkoliikennevuoroja. Erillinen kutsuasiointiliikenne palvelee edelleen
Suurlahdentien suunnalla koulujen loma-aikoina, koska silloin joukkoliikennevuorot
eivät kulje.
Kutsuasiointiliikenne tarjoaa asiakkaille kuljetuspalvelun kotipihasta asiointipaikkaan
ja takaisin kotiin, ja matkustaja maksaa matkansa Mikkelin kaupungin
joukkoliikenteen lippuhinnoittelun mukaisesti.
Periaatteena kutsujoukkoliikenteen järjestämisessä on, että sen avulla saadaan
turvattua liikennepalvelut myös harvaan asutuille alueille, joilla säännöllistä
joukkoliikenneyhteyttä ei ole. Normaalikäytännön mukaisesti alueilla, joilla vakioreitin
mukaisia joukkoliikennepalveluita tuotetaan, matkustajat hakeutuvat itse
joukkoliikennereitin varrelle noustakseen autoon. Someen seudun kyläseura ry:n
mukaan valtaosa Suurlahdentien alueen palvelukyydin käyttäjistä asuu 1-3 kilometrin
etäisyydellä Suurlahdentiestä ja joukkoliikenneyhteydestä.
Esitetyt arviot kutsuasiointipalvelun käyttäjämääristä Suurlahdentien alueella ovat
vaihdelleet muutamasta käyttäjästä noin kymmeneen käyttäjään. Vuonna 2019
koulujen loma-aikoina toteutettujen kutsuasiointipalveluiden käyttäjämäärä
Suurlahdentien alueella oli 2-4 asiakasta / viikko. Vuonna 2018 kutsuliikennepalvelun
toimiessa myös koulujen lukuvuoden aikana, oli palvelulla käyttäjiä 2-5 asiakasta /
viikko. Vuoden 2019 aikana Suurlahdentien alueen asukkaat eivät juurikaan
käyttäneet Suurlahdentietä pitkin kulkevaa joukkoliikenteen linja-autoa, vaan palvelun
käyttö muiden kuin koululaisten osalta on jäänyt hyvin vähäiseksi. Toisaalta myöskään
erillisten sote-kuljetusten määrän alueella ei ole havaittu vuoden 2019 tai alkuvuoden
2020 aikana lisääntyvän aiempiin vuosiin verrattuna.
Mikäli Suurlahdentie avataan ympärivuotisen kutsuasiointiliikenteen piiriin, arvioidaan
kustannusten nousevan nykytasosta noin 4000 euroa/vuosi. Asiassa on kuitenkin
ensisijaisesti kyse Mikkelin kaupungin joukkoliikennepalveluiden palvelutason
määrittelystä ja siitä tarjotaanko vastaava palvelutaso myös muille alueille. Tällöin
kustannusvaikutus voi nousta merkittäväksi, koska Mikkelin alueella on paljon
harvaan asuttuja seutuja, jotka kuuluvat joukkoliikennepalveluiden piiriin, mutta joissa
ei ole erillistä kutsuasiointiliikennettä.
Joukkoliikennepalveluiden tehtävänä on arvioida palveluita kokonaisuuksina, ei
yksilöllisten tarpeiden mukaan. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävänä on arvioida
omaan toimialaansa liittyvät palvelutarpeet asiakaskohtaisesti ja järjestää niitä
palveluita, joilla turvataan esimerkiksi liikuntarajoitteisten ja iäkkäiden asukkaiden
kuljetuspalvelut.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että Suurlahdentielle ei avata nykyisten
joukkoliikennepalvelujen lisäksi erillistä kutsuasiointiliikennettä.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Jarno Strengell esitti Kirsi Olkkosen kannattamana,
että kaupunginhallitus hyväksyy Kaupunkiympäristölautakunnan 28.1.2020 tekemän
äänestyspäätöksen 10 – 2, että palvelutaksiliikenne palautetaan Ristiinan
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Suurlahdentien suuntaan. Tilanteissa, joissa henkilön toimintakyky on rajoittunutta
esimerkiksi korkean iän tai liikuntavamman vuoksi, on ymmärrettävää,
että lyhyempikin kävelymatka voi olla hankala tai mahdoton. Suurlahdentien
ympäristössä on potentiaalisia kutsuliikennepalvelun käyttäjä, joilla etäisyys
joukkoliikennereitin varteen on noin 2-3 km. Kustannuslisäys palvelun palauttamiselle
on vuodessa noin 4000 euroa, jonka hyöty ja käyttöaste harkitaan uudestaan 2021
talousarvion yhteydessä.
Lisäksi esittelijä täydensi esitystään siten, että kaupunkiympäristölautakunnan tulee
tehdä kokonaisselvitys kutsuliikenteen palveluverkosta vuoden 2021 talousarvion
yhteydessä.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän
täydennetystä esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi
äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän täydennettyä esitystä
äänestävät Jaa ja ne, jotka kannattavat Jarno Strengellin esitystä, äänestävät Ei.
Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa ääntä (Soile
Kuitunen, Armi Salo-Oksa, Jyrki Koivikko, Jukka Pöyry, Mali Soininen, Arto Seppälä,
Minna Pöntinen, Pekka Pöyry, Petri Pekonen) ja 2 ei ääntä (Kirsi Olkkonen, Jarno
Strengell). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän täydennetty esitys on tullut
kaupunginhallituksen päätökseksi.
Merkitään, että logistiikkapäällikkö Janne Skott selosti asiaa kaupunginhallitukselle.
Tiedoksi
Kaupunkiympäristölautakunta, Ristiinan aluejohtokunta, Kyytineuvo/Janne Skott
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Kaupunginvaltuusto, § 142,12.11.2018
Kaupunginhallitus, § 430,26.11.2018
Kaupunginhallitus, § 79, 09.03.2020
§ 79
Valtuustoaloite: Valtuustokokouksen kokouspalkkioista poistetaan 50 %:n korotus kolmen
tunnin jälkeen
MliDno-2018-2380
Kaupunginvaltuusto, 12.11.2018, § 142
Valtuutettu Juhani Oksman esitti 12.11.2018 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta
seuraavaa:
"Aloite valtuuston kokouksen 50 %:n kokouspalkkion korotus 3 tunnin ylittävältä ajalta
on poistettava kaupungin hallintosäännöstä.
Juhani Oksman
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja"
Ehdotus
.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 26.11.2018, § 430
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen konserni- ja elinvoimapalveluiden
palvelualueen valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus
aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään maaliskuussa 2019.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 09.03.2020, § 79
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Kaupunginhallitus päätti käynnistää 14.10.2019 § 394 tuotannollisin ja taloudellisin
perustein työnantajan ja henkilöstön väliset yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain
(449/2007) mukaiset, koko kaupungin henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut
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talouden tasapainottamiseen tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi vuosina
2020 ja 2021. Neuvotteluiden tavoitteena oli ensisijaisesti pysyvien
henkilöstösäästöjen ja tarvittaessa niitä tukevia kertaluontoisia säästöjä
toteutuminen. Yhtenä muuhun kuin henkilöstöön kohdistuvana säästökohteena
neuvotteluissa oli, että kaupunki luopuisi kokouspalkkioiden 50 %:n korotuksesta
tilanteessa, jossa kokous kestää yli kolme tuntia.
Toimielimien kokouksista on maksettu luottamushenkilöille kokouksen kestosta
johtuvia korotettuja palkkioita vuosina 2018 ja 2019 seuraavasti:
Vuosi 2018

Vuosi 2019

Toimielin

koro-
palkki
tuksen
o
x1
osuus

Kaupunginvaltuusto

53 300 11 730

65 030

59 230 14 660

73 890

Kaupunginhallitus +
suunnittelukokous

51 690 18 515

70 205

56 695 20 930

77 625

Konserni- ja
elinvoimajaosto

15 295 0

15 295

12 015 1 030

13 045

Hyvinvoinnin ja osalli-
suuden lautakunta

16 200 1 425

17 625

16 200 2 138

18 338

Kasvatus- ja
opetuslautakunta

13 780 2 660

16 440

15 150 1 330

16 480

Kaupunkiympäristö-
lautakunta

20 380 3 800

24 180

17 240 2 280

19 520

Haukivuoren
aluejohtokunta

2 850

1 330

4 180

2 420

380

2 800

Yhteensä

173
495

39 460

212 955

178
950

42 748

221 698

Yhteensä

koro-
palkki
tuksen
o
x1
osuus

Yhteensä
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Kaupunginhallitus käsitteli 16.1.2020 § 19 yhteisneuvotteluiden neuvottelutulosta.
Kaupunginhallitus päätti henkilöstövähennyksistä, muista henkilöstöön liittyvistä ja
muuhun kuin henkilöstöön kohdistuvista toimenpiteistä. Luottamushenkilöiden
kokouspalkkioiden osalta kaupunginhallitus päätti, että
palkkioihin kohdistuvat toimenpiteet huomioidaan hallintosäännön
päivittämisessä ennen vuoden 2021 kuntavaaleja.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi
hallintopalveluiden vastauksen valtuutettu Juhani Oksmanin valtuustoaloitteeseen ja
toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kaupunginvaltuusto, § 112,07.10.2019
Kaupunginhallitus, § 418,04.11.2019
Kaupunginhallitus, § 55,10.02.2020
Kaupunginhallitus, § 80, 09.03.2020
§ 80
Valtuustoaloite ulkomaisten elintarvikkeiden kulutuksen puolittamiseksi vuoteen 2025
mennessä
MliDno-2019-1877
Kaupunginvaltuusto, 07.10.2019, § 112
Valtuutettu Pekka Pöyry esitti 7.10.2019 Keskustan valtuustoryhmän
valtuustoaloitteena otsikkoasiasta seuraavaa:
"Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Mikkelin kaupunki ottaa tavoitteeksi
puolittaa ulkomailta tuotavien raaka-aineiden kulutuksen kaupunkikonsernissa
vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteen tukemiseksi valmistellaan kattava suunnitelma ja
ohjeistus.
Ilmansaasteet, ilmastonmuutos ja sen seuraukset ovat merkittävimpiä uhkia ihmisten
hyvinvoinnille ja ympäristölle. Liikennesektori on ylivoimaisesti suurin yksittäinen
hiilidioksidipäästöjen tuottaja niin suomessa kuin globaalilla tasolla. Esimerkiksi EU-28
maissa liikenteen päästöt tuottavat 27% kaikesta CO2 päästöistä ja päästöt ovat
tavoitteista huolimatta kasvussa kaikilla liikenteen sektoreilla. Sektorin sisällä
maantieliikenteen osuus on edelleen suurin, kasvavin on puolestaan lentoliikenteen
osuus. (EEA, 2018) Muita merkittäviä päästölähteitä ovat mm. rahtilaivaliikenne, joka
tuottaa paitsi CO2 päästöjä, mutta myös muita ilmansaasteita kuten rikki ja
typpioksidipäästöjä. Myös rahtilaivaliikenteen osuus on ennusteiden mukaan kasvava,
eikä kuljetusmuotoa juurikaan ole tarkasteltu ilmastonmuutoskeskustelussa (Trimmer
& Godar, 2019).
Näitä suurimpia liikenteen päästölähteitä voidaan hillitä tehokkaimmin vähentämällä
ulkomailta tuotavien tuotteiden määrää ja vastaavasti suosimalla mahdollisimman
lähellä tuotettuja tuotteita, jolloin kuljetusmatkat jäävät lyhyiksi. Helpommin tämä
ilmastovastuun kantaminen onnistuu, kun kaupunkimme edistää voimallisesti ja
konkreettisesti hankintojen kautta liikenteeseen liittyvien päästöjen vähentämistä.
Ulkomaisista tuotteista ei tarvitse luopua kokonaan, mutta niiden merkittävä
vähentäminen on mahdollista. Kotimaisia raaka-aineita suosimalla päästövaikutukset
pienenevät, ja samalla vaikutamme kotimaiseen työllisyyteen, eettisiin
tuotantotapoihin, ympäristön monimuotoisuuteen ja terveellisyyteen. Suomessa
tuotantoeläinten hyvinvointi ja hyvä terveystilanne mahdollistaa antibioottien
vähäisen käytön. Näin mikrobilääkeresistenssitilanne on kansainvälisessä vertailussa
poikkeuksellisen hyvä (LUKE). Kotimaisessa ruoantuotannossa esimerkiksi torjunta-
ainejäämät ovat merkittävästi tuontiruokaa pienemmällä tasolla Eurooppalaiseenkin
verrattuna ja niiden peltokäyttö on Euroopan pienimpiä. Lannoitteiden
raskasmetallipitoisuuden on Euroopan tiukimmin säädeltyjä. Erityisesti kannattaa
välttää kaukomaiden tuotteita kuten riisiä ja soijaa, sillä niiden tuotannossa käytetään
paljon torjunta-aineita, jotka ovat meillä kiellettyjä vaarallisten ympäristövaikutusten
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tai esimerkiksi syöpäriskin vuoksi. Soija ja riisi ovat myös yleisimpiä geenimuunneltuja
kasveja.
Lähteet:
IMO: https://eiimediadatabase.wordpress.com/tag/imo-sulphur-limit/
EEA, 2018 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-
of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-11
Liikennefakta: https://www.liikennefakta.fi/ymparisto/paastot_ja_energiankulutus
LUKE: https://www.luke.fi/ruokafakta/etusivu/suomen-hyvat-ruoantuotantotavat-ovat-
myyntivalttia/
https://www.luke.fi/ruokafakta/peltomaan_kasvit/torjunta-ainejaamat/
EUn sallitut torjunta-aineet: https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-
database/public/?event=homepage&language=EN
Trimmer, C. and Godar, J. (2019). Calculating Maritime Shipping Emissions per Traded
Commodity. SEI Brief. Stockholm Environment Institute. https://www.sei.org
/publications/shipping-emissions-per-commodity/
Mikkelissä 7.10.2019
Allekirjoitukset:
Pekka Pöyry, Kirsi Olkkonen, Heikki Nykänen,
Liisa Pulliainen, Petri Pekonen, Jaakko Väänänen,
Marja Kauppi, Jaana Strandman, Outi Kauria,
Taina Harmoinen, Risto Rouhiainen, Laura Hämäläinen,
Keijo Siitari, Harri Kivinen, Seija Kuikka"
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 04.11.2019, § 418
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen ruoka- ja puhtauspalveluiden
valmisteltavaksi.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä
kaupunginhallituksessa helmikuussa 2020.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 10.02.2020, § 55
Valmistelijat / lisätiedot:
Mia Hassinen
Mia.Hassinen@mikkeli.fi
palvelujohtaja

Mikkeli
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
09.03.2020

4/2020

65 (86)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Liitteet

1 Liite Kh Toimenpiteet Mikkelin ruoka- ja puhtauspalvelut
2 Liite Kh Toimenpiteet Esedu
3 Liite Kh Toimenpiteet Otavia
Aloitteessa esitetään, että Mikkelin kaupunki ottaa tavoitteeksi puolittaa ulkomailta
tuotavien raaka-aineiden kulutus kaupunkikonsernissa vuoteen 2025 mennessä.
Tavoitteen tukemiseksi valmistellaan kattava suunnitelma ja ohjeistus.
Elintarvikehankintojen kilpailutus
Mikkelin kaupunki ja sen konserniosat Otavia ja Esedu ovat osa Mikkelin seudun
suurtalouksien hankintarengasta, joka yhdessä kilpailuttaa elintarvikehankinnat
poislukien tuoreet juurekset, vihannekset, marjat ja hedelmät. Tuoretuotteiden osalta
jokainen hankintarenkaan organisaatio tekee omat hankintaratkaisunsa. Yhteistyössä
kilpailutettavien elintarvikkeiden tarjouspyyntöjen laadinnassa huomioidaan
hankintarenkaan eri organisaatioiden tarpeet.
Hankintarenkaan elintarvikehankintojen arvo on noin 6 M€/v, jonka vuoksi
elintarvikehankinnat on jaettu useampaan hankintakokonaisuuteen. Osa
sopimuksista on puitejärjestelyjä, joissa on osatarjousmahdollisuus. Tällä
toimintatavalla annetaan myös alueellisille toimijoille mahdollisuus tarjota tuotteitaan.
Puitejärjestelyissä ei ole vaadittu kaikkien pyydettyjen tuotteiden tarjoamista kaikkiin
hankintarenkaan yksiköihin vaan toimijalla on ollut mahdollisuus tarjota
valitsemaansa määrää tuotteita haluamilleen keittiöille. Em. puitejärjestelyn
haasteena on se, että kaikkien sopimuskumppaneiden tuotteita ei saada kaikkiin
keittiöihin. Monelle sopimuskumppanille hajautettu hankinta myös sitoo ostamiseen
enemmän henkilöresursseja ja vaatii ostajilta enemmän osaamista kuin hankintojen
keskittäminen yhdelle tai muutamalle sopimuskumppanille. Tähän mennessä
toteutetuissa puitejärjestelyn alaisissa kilpailutuksissa kaikki tarjouksen jättäneet
tavarantoimittajat ovat päässeet sopimuskumppaneiksi. Kaikissa tuoteryhmissä olisi
ollut mahdollisuus ottaa enemmän sopimuskumppaneita, jos tarjouksia olisi saatu.
Sopimuskumppaneiden valintakriteereinä on käytetty kokonaistaloudellisuutta, joka
koostuu hinnasta, toiminnallisista tekijöistä sekä erilaisista tuoteryhmä- tai
tuotekohtaisista laatu- ja arvostustekijöistä. Tarjouspyynnöt kokonaisuudessaan ja
tuoteryhmäkohtaiset kriteeristöt on pyritty laatimaan niin, että hankintapäätösten
perusteet ovat mahdollisimman yksiselitteiset ja valitukset hankintapäätöksistä
saataisiin siten ennaltaehkäistyä.
Pakollisina kriteereinä on käytetty tuote- tai tuoteryhmäkohtaisia laatukriteereitä
liittyen mm. ravitsemukseen, tuoteturvallisuuteen tai ympäristöystävällisyyteen.
Pakolliset kriteerit on valittu niin, että niillä taataan tarjottavien tuotteiden
vähimmäislaatutaso. Toisaalta kriteereitä valittaessa on huomioitu alueellisten
toimijoiden resurssit eikä näissä tuoteryhmissä edellytetä esim. maksullisia laatu- tai
ympäristösertifikaatteja tai laajoja raportointijärjestelmiä.
Laki julkisista hankinnoista kieltää käyttämästä hankintaperusteena tuotteen
alkuperää, jonka vuoksi alkuperää ei voi käyttää pakollisena kriteerinä. Tästä johtuen
osassa tarjouspyynnöistä (esim. liha ja lihajalosteet) on pisteytettävänä
arvostustekijänä käytetty kotimaisen raaka-aineen osuutta tarjotuista tuotteista (ts.
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mitä enemmän tarjotuissa tuotteissa on käytetty kotimaista raaka-ainetta, sitä
enemmän on saanut pisteitä). Tuotteissa, joissa tarvitaan mm. ruokaturvallisuuden
vuoksi ehdottomasti kotimaisia raaka-aineita, on pyydetty tarjousta sekä kotimaisesta
tuotteesta että ulkolaisesta rinnakkaistuotteesta (esim. pakastemarjojen kilpailutus).
Ennen tarjouspyyntöjen julkaisua käydään markkinavuoropuhelu ja
tarjouspyyntöluonnokset ovat kaikkien tarjoajien julkisesti kommentoitavissa. Mikkelin
kaupunki toimii hankintarenkaan puolesta juridisena hankintayksikkönä ja
kaupunginhallitus hyväksyy sekä tarjouspyyntöasiakirjat että tekee viralliset
hankintapäätökset.
Elintarvikehankintojen sopimuskumppanit
Voimassa olevat hankintasopimukset mahdollistavat sen, että eläinkunnasta peräisin
olevat tuotteet ovat 100 % kotimaisia. Liha ja lihajalosteet toimittaa Atria Oy ja maidon
ja maitotaloustuotteet Valio Oy (kaupunginhallitus 23.11.2015, §389 ja §391).
Päiväkoteihin, joissa on valmistuskeittiö, samat em. tuotteet hankintaan Palvelutukku
Itä-Suomen kautta (kaupunginhallitus 20.1.2020, §9).
Keskustukkuliikkeenä on 1.4.2020 alkaen Meira Nova Oy (kaupunginhallitus 20.1.2020,
§8). Keskustukkuliikkeeltä hankittavat päätuoteryhmät ovat erilaiset kuivatuotteet
kuten hiutaleet, jauhot ja mausteet ym., pakasteet ja säilykkeet.
Puitesopimusjärjestelyllä (kaupunginhallitus 20.1.2020, §8 ja §10) ostetaan 1.4.2020
alkaen marjapakasteet (6 sopimuskumppania), tuore kala ja kalapakasteet (7
sopimuskumppania), valmisruoka ja mehukeitot (5 sopimuskumppania),
leipomopakasteet (5 sopimuskumppania) sekä tuore leipä ja leipomotuotteet (8
sopimuskumppania).
Elintarvikehankintojen toteutus Mikkelin kaupunkikonsernissa
Mikkelin kaupunkikonsernissa elintarvikehankintoja tekevät ruoka- ja puhtauspalvelut,
Esedu ja Otavia, joilla jokaisella on oma ruokapalveluorganisaationsa. Organisaatiot
suunnittelevat itsenäisesti ruokalistansa ja niiden perusteella tehtävät elintarvikeostot.
Käyttöön valittavien elintarvikkeiden valintaan vaikuttaa mm. keittiön
kokonaisasiakasmäärä, valmistettavien ruokalajien määrä, käytössä olevat
valmistustavat ja tuotteiden soveltuvuus niihin, laitekanta sekä henkilöresurssit.
Lisäksi huomioidaan mm. ravitsemuksellinen laatu, saatavuus, toimituspäivät,
yksikköhinta ja käytön kokonaiskustannukset sekä mahdollisuuksien mukaan
tuotantotapa ja alkuperä.
Liitteissä on kuvattu ruoka- ja puhtauspalveluiden, Esedun ja Otavian suunnitelmat,
kuinka kukin organisaatio pyrkii toteuttamaan ulkolaisten elintarvikkeiden kulutuksen
vähentämisen vuoteen 2025 mennessä vuoden 2019 tasosta.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi ruoka- ja
puhtauspalveluiden vastauksen Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen ja
toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.
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Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä esitti asian palauttamista uuteen
valmisteluun ja asiasta pyydetään vielä ilmastokoordinaattorin lausunto.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän muutosesitys hyväksyä yksimielisesti.
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 09.03.2020, § 80
Valmistelija / lisätiedot:
Mia Hassinen
Mia.Hassinen@mikkeli.fi
palvelujohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Toimenpiteet Mikkelin ruoka- ja puhtauspalvelut
2 Liite Kh Toimenpiteet Esedu
3 Liite Kh Toimenpiteet Otavia
4 Liite Kh Ilmastokoordinaattorin lausunto
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi ruoka- ja
puhtauspalveluiden vastauksen Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen ja
toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kaupunginvaltuusto, § 7,17.02.2020
Kaupunginhallitus, § 81, 09.03.2020
§ 81
Valtuustoaloite liikennejärjestelyistä
MliDno-2020-482
Kaupunginvaltuusto, 17.02.2020, § 7
Valtuutettu Jussi Marttinen ym. esittivät 17.2.2020 valtuustoaloitteenaan
otsikkoasiasta seuraavaa:
"Me allekirjoittaneet esitämme liikennejärjestelymuutosta vapaaksi oikeaksi
risteykseen Lahti Jyväskylä. Kyseinen risteys sijaitsee lappeenrannantieltä kohti
Mikkelin keskustaa tultaessa ennen rautatie alikulkusiltaa käännyttäessä valtatielle
Lahti Jyväskylä.
Paikka aika
Mikkeli 17.2.2020
Allekirjoittaneet:
Jussi Marttinen
Paavo Barck, Tapani Korhonen, Pertti Ruotsalainen,
Liisa Ahonen, Ulla Leskinen, Jere Liikanen,
Petri Tikkanen, Jaana Vartiainen, Mikko Siitonen,
Jaakko Väänänen, Pekka Pöyry, Petri Pekonen,
Kirsi Olkkonen, Liisa Pulliainen, Jarno Strengell"
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 09.03.2020, § 81
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen asumisen ja toimintaympäristön
palvelualueen valmisteltavaksi.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä
kaupunginhallituksessa viimeistään kesäkuussa 2020.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue
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Kaupunginvaltuusto, § 8,17.02.2020
Kaupunginhallitus, § 82, 09.03.2020
§ 82
Valtuustoaloite Mikkelin liittymiseksi oikeusministeriön Sano ei korruptiolle -kampanjaan
MliDno-2020-483
Kaupunginvaltuusto, 17.02.2020, § 8
Valtuutettu Satu Taavitsainen ym. esittivät 17.2.2020 valtuustoaloitteenaan
otsikkoasiasta seuraavaa:
"Oikeusministeriön Sano ei korruptiolle -kampanja kutsuu rakentamaan Suomea,
jossa korruptio ei menesty. Se on kampanja avoimuuden ja oikeudenmukaisuuden
puolesta.
Oikeusministeriön koordinoiman kampanjan tavoitteena on lisätä tietoutta
korruptiosta ja korruptiontorjunnasta. Kampanja myös kannustaa kaikenlaisia
organisaatioita liittymään mukaan rakentamaan Suomea, jossa korruptio ei menesty.
Oikeusministeriön mukaan Suomessa korruptio ilmenee usein esimerkiksi
eturistiriitoina, suosimisena ja epäeettisenä päätösten valmisteluna. Korruptioon
voivat sortua niin yksityishenkilöt, virkamiehet, poliitikot kuin elinkeinoelämän
palveluksessa toimivat. Valtaosa korruptiosta piiloutuu yhteiskunnan rakenteisiin ja
jää havaitsematta. Siksi poliisin tai tuomioistuinten tilastoista ei saa kattavaa kuvaa
Suomen korruptiotilanteesta.
Korruptio hidastaa taloudellista kehitystä, lisää eriarvoisuutta ja heikentää
demokratiaa. Oikeusministeriön kampanjan pääviestinä on, että korruptio on aina
haitallista ja epäoikeudenmukaista. Kampanja kannustaa siihen, että organisaatiot
sitoutuvat korruptionvastaiseen toimintaan, huomioivat sisäisessä valvonnassaan
erilaiset korruption riskit ja laativat tai päivittävät eettiset ohjeensa.
Kampanjassa on oikeusministeriön lisäksi mukana joukko viranomaisia ja järjestöjä:
ulkoministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, poliisi, Tulli, Verohallinto, Kuntaliitto,
Kilpailu- ja kuluttajavirasto, SAK, EK, Keskuskauppakamari ja Suomen yrittäjät.
Kampanjassa mukana olevat yhteisöt ovat sitoutuneet vastustamaan korruptiota ja
edistämään avointa, oikeudenmukaista toimintaa. Kampanjaan osallistuva
organisaatio vakuuttaa, että
sen johto on sitoutunut vastustamaan korruptiota,
se ei hyväksy minkäänlaista korruptiota työntekijöiltään eikä
yhteistyökumppaneiltaan ja
se ohjeistaa työntekijöitä toimimaan oikein riskitilanteissa ja ilmoittamaan
epäilyttävästä toiminnasta.
Sosiaalisesta mediasta kampanja löytyy #eikorruptiolle-aihetunnisteella. Mukana
olevat organisaatiot tunnistaa Ei korruptiolle -merkistä.
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Kampanja myös haastaa mukaan organisaatioita eri sektoreilta. Yritykset ja yhteisöt
voivat ilmoittautua mukaan kampanjaan osoitteessa korruptiontorjunta.fi
/eikorruptiolle.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Mikkeli sanoo ei korruptiolle, liittyy
kampanjaan mukaan ja on mukana rakentamassa avointa, oikeudenmukaista ja
läpinäkyvää hyvän hallinnon Mikkeliä, jossa korruptio ei menesty.
Mikkelissä 17.2.2020
Satu Taavitsainen (SDP)
Jenni Tissari, Marita Hokkanen, Petri Tikkanen,
Jaana Vartiainen, Jere Liikanen, Ulla Leskinen,
Raine Lehkonen, Jatta Juhola, Soile Kuitunen,
Jarno Strengell"
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 09.03.2020, § 82
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen konserni- ja elinvoimapalveluiden
palvelualueen valmisteltavaksi.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä
kaupunginhallituksessa viimeistään kesäkuussa 2020.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Konserni- ja elinvoimapalvelut / hallintopalvelut
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Kaupunginvaltuusto, § 9,17.02.2020
Kaupunginhallitus, § 83, 09.03.2020
§ 83
Valtuustoaloite: Mikkelin kaupungin markkinointia 5- tiellä
MliDno-2020-485
Kaupunginvaltuusto, 17.02.2020, § 9
Valtuutettu Jarno Strengell ym. esittivät 17.2.2020 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta
seuraavaa:
"Mikkelin ohitse 5- tiellä kulkee vuorokaudessa noin 8 000 ajoneuvoa. Mikkelin tulee
parantaa mikkelimarkkinointia 5- tien varrella.
Me allekirjoittaneet esitämme, että 5- tien varteen asetetaan Mikkelin kaupungin
torin- ja kaupunkikeskustan mainos, viiden kilometrin päähän torista.
Kylttejä tulee kaksi, toinen Lahden suunnasta tultaessa ja toinen Kuopion suunnasta
tultaessa.
Kyltit tulee asettaa viimeistään 2021.
Kyltin jälkeen on noin 3 minuuttia aikaa miettiä, olisiko aikaa pysähtyä Mikkelin
keskustassa.
Kyltin koko noin 3 x 4 metriä, joka on normaali tienvarsimainoksen koko.
Kylttiin tulee seuraava teksti:
MIKKELIN TORI 5 KM / Palkittu / Suomen kauneimmaksi toriksi / Suomen parhaaksi
kaupunkikeskustaksi / Liittymästä torille 600m (Kuopion suunnalta) 1000m (Lahden
suunnalta / Tervetuloa
Raakavedos kylttimallista, joka muokattavissa.
MIKKELIN TORI 5 KM
PALKITTU
Suomen kauneimmaksi toriksi
Suomen parhaaksi kaupunkikeskustaksi
Liittymästä torille 600m
TERVETUOA
Allekirjoittaneet:
Jarno Strengell
Raine Lehkonen, Marita Hokkanen, Satu Taavitsainen,
Hannu Tullinen, Paavo Barck, Tapani Korhonen,
Jenni Tissari, Soile Kuitunen, Petri Tikkanen,
Pertti Ruotsalainen, Nina Jussi-Pekka, Arto Seppälä,
Jussi Marttinen, Jere Liikanen, Jatta Juhola"
Päätös
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Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 09.03.2020, § 83
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen konserni- ja
elinvoimapalveluiden palvelualueen valmisteltavaksi.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä
kaupunginhallituksessa viimeistään kesäkuussa 2020.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Konserni- ja elinvoimapalvelut/viestintä
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§ 84
Kaupunginjohtajan työn arviointi
MliDno-2017-258
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtaja Timo Halosen välisen johtajasopimuksen
mukaan kaupunginjohtaja ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja käyvät vuosittain
helmikuun loppuun mennessä keskustelun kaupunginjohtajan työn painopisteistä ja
odotuksista seuraavalle kaudelle ja keskustelun tulos saatetaan kaupunginhallituksen
hyväksyttäväksi. Edelleen sopimukseen mukaan arviointikeskustelun pohjaksi
suoritetaan vuosittain kaupunginhallitukselle ja valtuuston puheenjohtajille suunnattu
arviointikysely. Erityisesti arvioidaan toiminnan tuloksellisuutta, johtajan osaamista,
vastuunottoa, sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin, yhteistoimintaa, palvelukykyisyyttä ja
kunnan kokonaistilanteen kehitystä sekä kaupunginjohtajan tosiasiallista
mahdollisuutta vaikuttaa siihen.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä on jakanut arviointikyselyn
kaupunginhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille tammikuussa 2020.
Vuoden 2020 tavoitteet laaditaan työn arvioinnista käydyn keskustelun jälkeen ja
tuodaan erikseen tiedoksi kaupunginhallituksen kokoukseen 30.3.2020.
Hallintosäännön 145 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia
käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Koska
kyse on kaupunginjohtaja Timo Halosen omasta asiasta, asia tulisi käsitellä
kaupunginhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Seppälä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja esittelee arviointikyselyn tulokset, jonka jälkeen
kaupunginhallitus keskustelee kaupunginjohtaja Timo Halosen työn arvioinnista,
vuoden 2020 tavoitteista sekä johtajasopimuksen mahdollisesta päivittämistarpeista.
Keskustelun pohjalta kaupunginhallituksen puheenjohtaja käy johtajasopimuksen
mukaisen kehittämiskeskustelun kaupunginjohtajan kanssa.
Kaupunginhallitus asettaa vuoden 2020 erityispainopisteet liittyen
kaupunginjohtajasopimukseen 30.3.2020 pidettävässä kokouksessa.

Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että tämän pykälän aikana esittelijänä ja sihteerinä toimi
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä.
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Merkitään, että hallintojohtaja Ari Liikanen ja viestintäpäällikkö Heidi Hänninen
poistuivat kokouksesta ennen tämän pykälän käsittelyä.
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Kaupunkiympäristölautakunta, § 27,05.03.2020
Kaupunginhallitus, § 85, 09.03.2020
§ 85
Virastotalon vesikaton uusiminen
MliDno-2020-553
Kaupunkiympäristölautakunta, 05.03.2020, § 27
Valmistelijat / lisätiedot:
Jarkko Hyttinen
jarkko.hyttinen@mikkeli.fi
kiinteistöjohtaja
Liitteet

1 Liite Kyltk Vertailutaulukko virastotalo vesikatto
Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue on pyytänyt avointa hankintamenettelyä
käyttäen 31.1.2020 päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjoukset kaupungin virastotalon
vesikaton peruskorjauksesta. Tarjouspyynnön mukaan katon korjaustyöt saa aloittaa
aikaisintaan huhtikuun alussa ja töiden tulee valmistua 18.12.2020 mennessä. Arvioitu
urakka-aika on noin 5 kk.
Kaupungin virastotalon vesikatto on alkuperäinen ja sen tekninen käyttöikä on
lopuillaan. Korjaustyö on syytä suorittaa ennen 3. ja 4. kerroksien sisäpuolisia
korjaustöitä. Vuonna 2017 laaditun katon kuntoarvion mukaisesti kattoa on korjattu
paikallisesti, mutta yläpohjan rakenteen vuoksi vesieristystä ei ole voitu tarkistaa.
Ylempien kerroksien sisäkatoissa ja ikkunaseinissä on vesivuotojälkiä.
Peruskorjauksessa vesikatto uusitaan kumibitumikermikatteeksi. Nykyinen
kumibitumikermikate ja lämmöneristeet puretaan ja uusitaan pellityksineen sekä
lahovaurioituneet puurakenteet korjataan sekä holvin päällä oleva vesieristys uusitaan
tarpeellisilta osilta. Vesikattorakenne rakennetaan tuulettuvaksi. Nykyiset kattokaivot
uusitaan ja asennetaan uudet alipainetuulettimet.
Hankinta ylittää kansallisen kynnysarvon, mutta ei EU-kynnysarvoa. Hankintailmoitus
julkaistiin HILMA-ilmoituskanavassa ja tarjouspalvelussa 31.1.2020.
Tarjouspyynnön mukaan valintaperusteena on halvin hinta. Laatutekijät on asetettu
vähimmäisvaatimuksena sekä tarjoavan yrityksen, että käytettävän työnjohdon osalta.
Määräaikaan 21.2.2020 kello 12:00 mennessä urakkatarjouksen antoivat seuraavat
toimijat:
KS Bitumikate Oy, Icopal Katto Oy, OW-Yhtiöt Oy ja Karjalan Rakennus ja Maalaus Oy.
Vesikaton uusimiselle on varattu investointiohjelmassa 500 000 euroa vuodelle 2020.
Tarjousten perusteella päivitetty kustannusarvio on 610 000 euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja
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Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy
virastotalon vesikaton korjauksesta ja uusinnasta edullisimman urakkatarjouksen
tehneen KS Bitumikate Oy:n tarjouksen, 585 000,00 euroa (alv 0 %) sekä myöntää
hankkeelle ehdollisen aloitusluvan ja oikeuttaa tilapalvelut solmimaan
urakkasopimuksen edellä hyväksytyn urakoitsijan kanssa normaalein sopimusehdoin.
Aloitusluvan ehtona on, että kaupunginvaltuusto myöntää hankkeelle 110 000 euron
lisämäärärahan. Lisämääräraha katetaan investointinohjelman sisällä tehtävällä
määrärahasiirrolla.
Tarjouksen hyväksymisestä tehty päätös ei vielä muodosta sopimusta, vaan sopimus
syntyy vasta sopimisasiakirjan allekirjoituksilla.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta päätetään tarkastaa jo kokouksessa, jotta asia ehtii
seuraavaan kaupunginhallituksen kokoukseen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Kaupunginhallitus, 09.03.2020, § 85
Valmistelija / lisätiedot:
Jarkko Hyttinen
jarkko.hyttinen@mikkeli.fi
kiinteistöjohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Vertailutaulukko virastotalo vesikatto
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy virastotalon vesikaton korjauksesta ja uusinnasta
edullisimman urakkatarjouksen tehneen KS Bitumikate Oy:n tarjouksen, 585 000,00
euroa (alv 0 %) sekä myöntää hankkeelle ehdollisen aloitusluvan ja oikeuttaa
tilapalvelut solmimaan urakkasopimuksen edellä hyväksytyn urakoitsijan kanssa
normaalein sopimusehdoin. Aloitusluvan ehtona on, että kaupunginvaltuusto
myöntää hankkeelle 110 000 euron lisämäärärahan. Lisämääräraha katetaan
investointinohjelman sisällä tehtävällä määrärahasiirrolla.
Tarjouksen hyväksymisestä tehty päätös ei vielä muodosta sopimusta, vaan sopimus
syntyy vasta sopimisasiakirjan allekirjoituksilla.
Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää virastotalon
vesikaton korjaus ja uusinta hankkeelle 110 000 euron lisämäärärahan.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Tiedoksi
Tarjouksen jättäneet, tilapalvelut/Jarkko Hyttinen, Saija Himanen
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Muutoksenhakukielto
§60, §61, §63, §65, §66, §67, §68, §70, §71, §73, §74, §75, §77, §79, §80, §81, §82, §83,
§84
Muutoksenhakukielto
Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015)
136 §:n perusteella hakea muutosta.
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Muutoksenhakukielto
§76
Muutoksenhakukielto
Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla tai oikaisuvaatimuksella.
Asianosaisen, joka on tyytymätön päätökseen, tulee nostaa siviilioikeudellinen kanne
paikallisessa alioikeudessa tai sopimukseen perustuvassa asiassa sopimuksessa
määrätyssä muussa tuomioistuimessa tai välimiesmenettelyssä.
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Oikaisuvaatimus
§62, §69, §72, §78
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 viimeistään
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin
oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen
oikaisuvaatimusajan 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 (410/2015) 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/Kaupunginhallitus.
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän
allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella,
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole
syytä epäillä.
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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
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin
kirjaamosta.
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.

Mikkeli
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
09.03.2020

4/2020

82 (86)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus
§64, §85
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta
vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka
molemmat.
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn
ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain
(1397/2016) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (
hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden
käsiteltäväksi.
1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusoikeus
Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut
tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, johon päätös on
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen).
Oikaisuvaatimusaika
Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on
saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin
oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireille tulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan,
jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla
markkinaoikeuteen.
Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon
tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan
asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä,
jollei muuta näytetä.
Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle
ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä
tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Mikkelin kaupunki
/Kaupunginhallitus.
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla:
hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus
kohdistuu,
miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi,
millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.
Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksen tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Sähköistä asiakirjaa ei
kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä
eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat
yhteystiedot asian käsittelemiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku
muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat
yhteystiedot.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota
vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin
kirjaamosta.
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.
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2 VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusoikeus
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, johon päätös on
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen) voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos
hankintayksikkö on tehnyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen julkisista
hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 130 §:n 1 tai 3
kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos
sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee
dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä
tapauksessa, että asianosainen on saanut hankintapäätöksen tiedoksi ja
hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden
virka-ajan päättymistä.
Hankintaoikaisun vireille tulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa
asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.
Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon
tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan
asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä,
jollei muuta näytetä.
Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle
ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä
tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään markkinaoikeudelle.
Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
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Puhelinnumero: 029 56 43300
Markkinaoikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi (vaatimukset);
3. vaatimuksen perustelut;
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen
laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja
yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä markkinaoikeudelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on
ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi markkinatuomioistuin valita,
mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
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:
1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä
hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle
Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian
saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään
silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.
Ilmoitus on toimitettava osoitteeseen:
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Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on
määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin
kirjaamosta.
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.

