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Saapuvilla olleet jäsenet
Markku Aholainen, puheenjohtaja
Kirsi Olkkonen, 1. varapuheenjohtaja, poistui 20:17
Jarno Strengell
Juha Vuori, poistui 20:17
Jyrki Koivikko
Pekka Pöyry
Petri Pekonen
Soile Kuitunen
Kerttu Hakala, varajäsen
Olli Miettinen, varajäsen, poistui 18:50
Jukka Pöyry, varajäsen
Muut saapuvilla olleet
Ari Liikanen, hallintojohtaja, sihteeri
Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Jukka Savolainen, kaupunginlakimies
Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, poistui 17:35
Heikki Siira, talousjohtaja, poistui 16:30
Seija Kuikka, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, poistui 20:33
Oskari Valtola, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Satu Taavitsainen, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Jouni Riihelä, tekninen johtaja, poistui 16:30
Heidi Hänninen, viestintäpäällikkö
Sari Häkkinen, HR-päällikkö, vt. henkilöstöjohtaja, poistui 14:44
Arja Nieminen, koulusihteeri, saapui 14:17, poistui 14:44
Sari Helanen, henkilöstökoordinaattori, saapui 14:17, poistui 14:44
Helena Skopa, vs. palvelupäällikkö, saapui 14:18, poistui 15:42
Poissa

Armi Salo-Oksa, 2. varapuheenjohtaja
Liisa Ahonen
Minna Pöntinen
Käsittelyjärjestys: § 15-23, 39, 41, 24-38, 40

Allekirjoitukset

Markku Aholainen
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

Ari Liikanen
Sihteeri
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Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
23.01.2019

23.01.2019

Jyrki Koivikko
Pöytäkirjantarkastaja

Kirsi Olkkonen
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi
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§ 15
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 16
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jyrki Koivikko ja Kirsi Olkkonen.
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti keskiviikkona 23.1.2019 ja on sen jälkeen
nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 17
Ilmoitusasiat
Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:
Itä-Suomen päihdehuollon ky
- yhtymähallituksen pöytäkirja 7.11.2018
- yhtymävaltuuston pöytäkirja 28.11.2018
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
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§ 18
Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset
Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:
Haukivuoren aluejohtokunta 13.12.2018
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjassa sellaista, mikä olisi esteenä
päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus
käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 19
Vuoden 2018 kunniamerkkien luovuttaminen
MliDno-2018-565
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Mikkelin kaupungille on toimitettu seuraavat Tasavallan presidentin 6.12.2018
myöntämät kunniamerkit:
Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan ritarimerkki
Erikoislääkäri, LT Seija Kuikka
Suomen Leijonan ritarikunnan ansioristi
Herastuomari Vesa Himanen
Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan mitali kultaristein
Yrittäjä Raimo Heinänen
Kaupunginvaltuutettu Minna Pöntinen
Työsuojeluasiantuntija Petri Tikkanen
Oppisopimuskoordinaattori Päivi Ylönen
Kunniamerkit luovutetaan aiemman käytännön mukaisesti kaupunginvaltuuston
kokouksen yhteydessä.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että kunniamerkit luovutetaan 28.1.2019 pidettävän
kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä.
Päätös
Merkittiin ja hyväksyttiin.
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§ 20
Paikalliset sopimukset luottamusmiesten määrästä ja ajankäytöstä alkaen 1.1.2019
MliDno-2019-219
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Häkkinen
sari.hakkinen@mikkeli.fi
HR-päällikkö, vt. henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Jyty ry:n lm paikallinen sopimus 2019
2 Liite Kh Tehyn lm paikallinen sopimus 2019
Kunnallisen pääsopimuksen 13 §:n 1 mom. mukaan paikallisesti voidaan sopia
poikettavaksi kulloinkin voimassa olevan valtakunnallisen virka- tai
työehtosopimuksen määräyksistä, jos siihen on olemassa paikallisista
erityisolosuhteista aiheutuva perusteltu syy ja ellei valtakunnallisessa virka- ja
työehtosopimuksessa ole erikseen rajoitettu paikallista sopimismahdollisuutta.
Paikallisten erityisolosuhteiden edellyttäessä luottamusmiesten lukumäärästä ja
ajankäytöstä voidaan tehdä kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen VII luvun
13 §:n, 3 §:n 2 mom. sekä 8 §:n mukainen paikallinen sopimus kunnan ja kunnallisten
pääsopijajärjestöjen tai niiden rekisteröityjen alayhdistysten välillä. Paikalliset
sopimukset hyväksyy kaupunginhallitus.
Pääsopijajärjestöjä ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry ja Julkisen
alan unioni JAU ry sekä Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo ry, joilla on omat
rekisteröidyt alayhdistykset. Pääsopijajärjestöjen osalta Juko ry:n
luottamusmiessopimus on voimassa 31.7.2020 saakka ja pääsopijajärjestöön JAU
kuuluvan JHL 525 luottamusmiessopimus on voimassa 31.12.2021.
Pääsopijajärjestö KoHon osalta on Super ilmoittanut, että heillä ei ole
luottamusmiestä Mikkelin kaupungilla 1.1.2019 alkaen. HR päällikkö on neuvotellut
Tehyn Mikkelin seudun ammattiosasto ry ja Jytyn Mikkelin pääluottamusmiesten
kanssa luottamusmiesten ajankäytöstä sekä lukumääristä ja valmistellut
pääluottamusmiesten kanssa liitteenä olevat paikalliset sopimukset luottamusmiesten
lukumäärästä, ajankäytöstä sekä toimintaedellytyksistä.
KVTES:n VII luvun 8 §:n 5 mom. soveltamisohjeissa todetaan mm. että ”kiinteää
vapautusaikaa arvioitaessa otetaan huomioon edustettavien lukumäärän lisäksi
pääluottamusmiehen vastuualueella sovellettavien virka- ja työehtosopimusten
lukumäärä, kunnan tai muun yksikön koko ja niissä harjoitettavan toiminnan luonne ja
laajuus, edustettavien ammattiryhmien lukumäärä, käytössä olevat palkkaus- ja työ-
aikajärjestelmät ja palvelussuhdelajit, työpisteiden lukumäärä ja sijainti, seudullinen
yhteistyö sekä luottamusmiehen työolosuhteet.”
Paikallisesta sopimuksesta käy järjestökohtaisen ajankäytön sekä luottamusmiesten
lukumäärän lisäksi ilmi myös pääluottamusmiesten asema sekä toimintaedellytykset.
Ehdotus
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Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy paikallisesti neuvotellut luottamusmiessopimukset Tehy
Mikkelin seudun ammattiosasto ry:n ja Jyty Mikkeli ry:n osalta ajalle 1.1.2019-
31.12.2020.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Tehy Mikkelin seudun ammattiosasto ry, Jyty Mikkeli ry, henkilöstöpalvelut
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§ 21
Harkinnanvarainen palkaton vapaa säästösyillä ajalle 1.2.-31.12.2019
MliDno-2019-220
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Häkkinen
sari.hakkinen@mikkeli.fi
HR-päällikkö, vt. henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Harkinnanvaraiset palkattomat vapaat säästösyistä 2019
Osana henkilöstösäästöjä henkilöstöpalvelut on valmistellut tilapäisen ohjeen
harkinnanvaraisista palkattomista sästösyillä. Asiaa on esitelty YT neuvottelukunnalle
16.1.2019 § 56. Työnantaja tarjoaa mahdollisuuden harkinnanvaraisten palkattomien
vapaiden pitämiseen ajalla 1.2. – 31.12.2019 seuraavilla ehdoilla:
Kannustimena harkinnanvaraisten vapaiden pitämiseen työnantaja tarjoaa
bonusta, jolla vapaan ajalta palkkaa vähennetään 85 %.
Säästösyistä pidettäviä palkattomia voi pitää 30 kalenteripäivää .
Palkattomien ajalle ei saa ottaa sijaista. Opettajien kohdalla voidaan myöntää
palkattomia säästösyistä, jos sijaisuus voidaan hoitaa kokonaisuudessaan
noudattaen OVTES osio A 24 §:ää.
Palkaton anotaan ESS7 järjestelmästä koodilla ”palkaton säästösyistä”.
Palkattomat vapaat on pidetään vuoden 2019 aikana. Palkan vähentäminen
tapahtuu viimeistään tammikuun 2020 tilistä.
Säästösyistä pidettävät palkattomat vapaat eivät saa johtaa siihen, että
vuosilomia jätetään säästöön.
Säästösyistä pidettävät palkattomat vapaat anotaan kaupungin yleisten,
harkinnanvaraisten palkattomia vapaita koskevien periaatteiden mukaisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että harkinnanvaraisia palkattomia säätösyillä pidetään
henkilöstöpalvelujen antamien ohjeiden mukaisesti ajalla 1.2.-31.12.2019.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 22
Kesätyöllistäminen 2019
MliDno-2019-212
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Häkkinen, Sari Helanen, Arja Nieminen
sari.hakkinen@mikkeli.fi, sari.helanen@mikkeli.fi, arja.nieminen@mikkeli.fi
HR-päällikkö, vt. henkilöstöjohtaja, henkilöstökoordinaattori, koulusihteeri
Kesätyöntekijällä tarkoitetaan lomakautena 2.5. – 30.9. kesätyöntekijäksi määräajaksi
palvelukseen otettua koululaista, opiskelijaa tai muuta nuorta, jolta puuttuu alan
ammattitutkinto tai ammattitaito.
Kesätyöntekijöiden työllistäminen on osa henkilöstöpalveluiden tehtäväkenttää, jota
on hoidettu vuodesta 2018 alkaen. Mikkelin kaupunki palkkaa kesätöihin 15-22 -
vuotiaita mikkeliläisiä koululaisia ja opiskelijoita (peruskoululaisia, lukiolaisia ja
ammatillisen toisen asteen opiskelijoita) ja 18-30 -vuotiaita ammattikorkeakoululaisia
ja yliopisto-opiskelijoita. Hakutoiveiden mukaisesti arvotaan kesätyöpaikkoja
kokonaiskiintiömäärästä 50 kappaletta. Kesätyöntekijöiden palvelussuhde on pääosin
kuukauden mittainen. Kesätöiden hakuaika on 4.-28.2.2019. Vuonna 2018
kesätyönhakijoita oli kaiken kaikkiaan 1195, joista työllistettiin 318 nuorta.
Kiintiöjako ja palkkauskustannukset on laskettu yhden kuukauden palvelussuhteena
20,75 %:n palkkasivukustannuksilla. Peruspalkka yleistyöajassa on 919 euroa,
toimistotyöajassa 853,45 euroa ja työnjohdollisissa tehtävissä
1182 euroa kuukaudessa. Palkkataso on määritelty Kunnallisen yleisen virka- ja
työehtosopimus mukaisesti huomioiden vuoden 2019 sopimuskorotukset. Kiintiö- ja
kustannusjako ilmenee tarkemmin oheismateriaalista.
Henkilöstöpalvelujen talousarviossa kesätyöllistymiseen on varattu palkkoihin 410 000
euroa ja lisäksi talousarvioissa on huomioitu muut kustannukset. Liitteenä olevassa
kiintiöjakoesityksessä kesätyöllistäminen kustantaa kaikkiaan 434 546,94 euroa ja
lisäksi kesätyöseteli 30 000 euroa. Kiintiöjakoesitykset on saatu vuoden 2019 alussa
yksiköiltä ja yhteistyökumppaneilta. Kiintiöjaon mukaisia kesätyöpaikkoja on jaossa
noin 350 kappaletta ja kesätyösetelin tuella arvioidaan työllistettävän noin 100 nuorta.
Kaiken kaikkiaan noin 420 -450 voi saada kesätyötä kesätyöhaun ja -setelin kautta.
Kumppanuussopimukset
Kesätyöllistäminen toteutetaan sopimusten mukaisesti. Resurssi on kuvattu
kiintiöjaossa, kuten YIT:n, Essoten, Viherpalvelut Hyvösen, Jalkaväkimuseon, Mikke-
junan osalta. Jatkossa kumppannussopimusneuvottelujen yhteydessä tulee tehdä
mahdollinen tarkastelu kesätyöntekijöiden osalta.
Kesätyöseteli
Kaupunginhallituksen kokouspäätöksen 9.4.2018 § 146 mukaisesti henkilöstöpalvelut
on valmistellut esityksen yritystuen kesätyöllistämiseen vuoden 2019
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talousarvioon. Tänä vuonna käyttöönotetaan ensi kertaa kesätyöseteli vuonna 2003 (
16- vuotias) syntyneiden mikkeliläisten kesätyöllistämiseen. Tilastokeskuksen mukaan
vuonna 2003 syntyneitä nuoria on Mikkelissä noin 600.
Kesätyösetelin periaatteet:
Mikkeliläinen vuonna 2003 syntynyt nuori voi hakea kaupungilta kesätyöseteliä
itsensä työllistämiseksi. Kun nuori on sopinut itselleen kesätyöpaikan
mikkeliläisestä yrityksestä, hän voi hakea 300 euron arvoista kesätyöseteliä, mikä
maksetaan nuoren työllistäneelle yritykselle. Kesätyöseteliä hakevalla nuorella
tulee olla täytettynä kaupungin nettisivuilta tulostettava kesätyösetelihakemus
sekä työnantajan allekirjoittama todistus sovitusta kesätyöpaikasta.
Työnantaja pitää olla y-tunnuksellinen yritys.
Työnantajana ei voi toimia säätiö, yhdistys, järjestö yksityistalous, perhe tai
yksityinen henkilö
Kesätyöseteleiden hakuaika on ajalla 4.2. - 31.5.2019.
Työpäiviä oli oltava vähintään 10 ja työtunteja vähintään 60, josta on maksettava
ko. alan työehtosopimuksen mukaista vähimmäispalkkaa
Työnantaja hoitaa nuoren haastatteluun ja muut rekrytointiin liittyvät seikat
omien käytäntöjensä mukaan ja solmii nuoren kanssa työehtosopimuksen
mukaisen työsopimuksen ja hoitaa normaalit työnantajavelvollisuudet. Nuoren
palkkaava yritys vastaa kaikista työnantajamaksuista ja lakisääteisistä
vakuutuksista. (tapaturmamaksut, sosiaaliturvamaksut, lomarahat ym.)Kaupunki
suosittaa työnantajaa käyttämään palkkauksen periaatteina alan
työehtosopimusta ja edellyttää "Vastuullinen Kesäduuni" -kampanjan
periaatteiden noudattamista. Lisäksi on huomioitava laki nuorista työntekijöistä
(998/1993).
Työnantajan tulee tehdä kirjallinen työsopimus nuoren kanssa ja antaa
kirjallinen työtodistus palvelussuhteen päätyttyä.
Työnantajan on kiinnitettävä erityistä huomioita nuorta työntekijää koskeviin
työaika- ja turvallisuusmääräyksiin.
Seteleitä annetaan maksimissaan yksi kappale nuorta kohden ja kaksi kappaletta
työnantajaa kohden ja ne myönnetään hakemusten saapumisjärjestyksessä.
Tuki maksetaan työsuhteen päätyttyä, kun työnantaja ilmoittaa sähköpostitse
työsuhteen toteutuneen. Ilmoitus sähköpostiin rekrytointi@mikkeli.fi viimeistään
30.9.2019 mennessä
Myönnetty tuki voidaan periä takaisin, mikäli myöhemmin käy ilmi, että lomakkeessa
annetut tiedot ovat virheellisiä.
Hakulomake ja ohjeet löytyvät tammikuun loppuun mennessä www.mikkeli.fi -
Kaupungin kesätyöt 2019.
Kaupungin kesätyötä selostetaan tarkemmin kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin kesätöiden periaatteet vuodeksi 2019.
Päätös
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Hyväksyttiin.
Merkitään, että vt. henkilöstöjohtaja Sari Häkkinen, henkilöstökoordinaattori Sari
Helanen ja koulusihteeri Arja Nieminen selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.
Tiedoksi
Henkilöstöpalvelut
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§ 23
Kumppanuussopimus Mikkelin Toimintakeskus ry:n kanssa
MliDno-2019-141
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen, Helena Skopa
ari.liikanen@mikkeli.fi, helena.skopa@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Kehittämiskumppanuussopimus Mikkelin kaupunki - Mikkelin
Toimintakeskus ry
Mikkelin Toimintakeskus ry;n kanssa on solmittu kumppanuussopimus vuosille 2018–
2019, sopimus vahvistetaan myös vuodelle 2019. Sopimuksen taloudellinen arvo
on 1 500 000 euroa. Sopimuksen ehdot ilmenevät liitteenä olevasta
kumppanuussopimuksesta. Kumppanuussopimuksella on merkittävä rooli Mikkelin
kaupungin työllisyydenhoidossa ja erityisesti työmarkkinatuen kuntaosuusmaksuissa.
Kumppanuussopimus on myös osa työllisyysohjelmaa ja strategiaa.
Sopimuksen toteutumista seurataan säännöllisesti kolmen kuukauden välein.
Oheismateriaalina löytyy vuoden 2018 toteumat. Sekä määrälliset että laadulliset
tavoitteet ovat toteutuneet sopimuksen mukaan. Vuoden 2018 aikana ollut yhteensä
557 hlöä työllistämistoimenpiteissä.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus vahvistaa kumppanuussopimuksen Toimintakeskus ry:n kanssa
vuodelle 2019. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 1323
/Muu työllistäminen.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Pekka Pöyry esitti Jyrki Koivikon kannattamana
asian palauttamista uuteen valmisteluun siten, että sopimussummasta leikataan 10 %:
a kahden vuoden kuluessa. Sopimussummasta voidaan kuitenkin tässä vaiheessa
maksaa 2/3.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Pekka Pöyryn esitys hyväksyä yksimielisesti.
Hyväksyttiin.
Merkitään, että vs. palvelupäällikkö Helena Skopa selosti asiaa kaupunginhallitukselle.
Tiedoksi
Mikkelin Toimintakeskus ry, talouspalvelut
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Pöytäkirja
21.01.2019
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§ 24
Kumppanuussopimus Mikkelin musiikkijuhlien kannatusyhdistys ry:n kanssa, 2019-2020
MliDno-2017-2569
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen, Emmi Eronen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Kumppanuussopimusluonnos Mikkelin kaupunki - Mikkelin Musiikkijuhlat
Mikkelin Musiikkijuhlien kannatusyhdistys ry:n on ollut kumppanuussopimus vuosina
2017-2018. Yhdistyksen kanssa on käyty neuvotteluja vastaavan
kumppanuussopimuksen tekemisestä vuosille 2019–2020.
Sopimussumman vastineeksi kaupunki saa näkyvyyttä oman markkinointinsa
parantamiseksi. Kumppanuussopimuksessa määritellään erikseen kaupungin
näkyvyys. Sopimuksen taloudellinen arvo on 100 000 euroa (alv 0 %)/vuosi.
Sopimusluonnoksesta, joka on liitteenä, ilmenee tarkemmin kumppanuuden ehdot.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus vahvistaa kumppanuussopimuksen Mikkelin Musiikkijuhlien
kannatusyhdistys ry:n kanssa vuosille 2019–2020 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan
tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa
maksetaan kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Pekka Pöyry esitti Jyrki Koivikon kannattamana
asian palauttamista uuteen valmisteluun siten, että esitetystä sopimussummasta
leikataan 10 %:a kahden vuoden kuluessa.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Pekka Pöyryn esitys hyväksyä yksimielisesti.
Hyväksyttiin.
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§ 25
Kumppanuussopimus Mikkelin Ravirata Oy:n kanssa, 2019-2020
MliDno-2017-2572
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen, Emmi Eronen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Kumppanuussopimusluonnos Mikkelin kaupunki - Mikkelin Ravirata Oy
Mikkelin Ravirata Oy:n kanssa on ollut kumppanuussopimus vuosina 20172018.
Yhtiön kanssa on käyty neuvotteluja vastaavan kumppanuussopimuksen tekemisestä
vuosille 2019–2020.
Sopimussumman vastineeksi kaupunki saa näkyvyyttä oman markkinointinsa
parantamiseksi. Kumppanuussopimuksessa määritellään erikseen kaupungin
näkyvyys. Sopimuksen taloudellinen arvo on 20 000 euroa (alv 0 %)/vuosi.
Sopimusluonnoksesta, joka on liitteenä, ilmenee tarkemmin kumppanuuden ehdot.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus vahvistaa kumppanuussopimuksen Mikkelin Ravirata Oy:n kanssa
vuosille 2019-2020 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen
tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan
kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Pekka Pöyry esitti Jyrki Koivikon kannattamana
asian palauttamista uuteen valmisteluun siten, että sopimussummasta leikataan 10 %:
a kahden vuoden kuluessa.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Pekka Pöyryn esitys hyväksyä yksimielisesti.
Hyväksyttiin.
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§ 26
Kumppanuussopimus Työväen Näyttämöpäivien kannatusyhdistys ry:n kanssa, 2019
MliDno-2017-2573
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen, Emmi Eronen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Kumppanuussopimusluonnos Mikkelin kaupunki -Työväen näyttämöpäivien
kannatusyhdistys ry
Työväen Näyttämöpäivien kannatusyhdistys ry:n kanssa on solmittu
kumppanuussopimus vuosille 2018-2019, joka nyt vahvistetaan myös vuodelle 2019.
Sopimussumman vastineeksi kaupunki saa näkyvyyttä oman markkinointinsa
parantamiseksi. Kumppanuussopimuksessa määritellään erikseen kaupungin
näkyvyys. Sopimuksen taloudellinen arvo on 50 000 euroa (alv 0 %)/vuosi.
Sopimusluonnoksesta, joka on liitteenä, ilmenee tarkemmin kumppanuuden ehdot.
Ehdotus
Esittelijä: Ari Liikanen, hallintojohtaja
Kaupunginhallitus vahvistaa kumppanuussopimuksen Työväen Näyttämöpäivien
kannatusyhdistys ry:n kanssa vuodelle 2019 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan
tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa
maksetaan kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Pekka Pöyry esitti Jyrki Koivikon kannattamana
asian palauttamista uuteen valmisteluun siten, että sopimussummasta leikataan 10 %:
a kahden vuoden kuluessa. Sopimussummasta voidaan kuitenkin tässä vaiheessa
maksaa 2/3.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Pekka Pöyryn esitys hyväksyä yksimielisesti.
Hyväksyttiin.
Kirsi Olkkonen ja kaupunginjohtaja Timo Halonen ilmoittivat olevansa esteellisiä
(Työväen Näyttämöpäivien Kannatusyhdistys ry:n hallituksen jäseniä) ja poistuivat
kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esittelijänä tämän pykälän ajan toimi
hallintojohtaja Ari Liikanen.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.
Tiedoksi
Emmi Nykänen/Työväen Näyttämöpäivät, Emmi Eronen/Mikkelin kaupunki, Sirpa
Hyyryläinen/Mikkelin kaupunki
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§ 27
Kumppanuussopimus Mikkelin Hiihtäjät ry, 2019
MliDno-2018-139
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen, Emmi Eronen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Kumppanuussopimusluonnos Mikkelin kaupunki - Mikkelin Hiihtäjät ry
Mikkelin hiihtäjät ry:n kanssa on solmittu kumppanuussopimus vuosille 2018–2019,
joka nyt vahvistetaan myös vuodelle 2019.
Sopimussumman vastineeksi kaupunki saa näkyvyyttä oman markkinointinsa
parantamiseksi. Kumppanuussopimuksessa määritellään erikseen kaupungin
näkyvyys. Sopimuksen taloudellinen arvo on 10 000 euroa/kausi.
Sopimusluonnoksesta, joka on liitteenä, ilmenee tarkemmin kumppanuuden ehdot.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus vahvistaa kumppanuussopimuksen Mikkelin hiihtäjät ry:n kanssa
vuodelle 2019 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä
muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 1417
/Kumppanuussopimukset.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Pekka Pöyry esitti Jyrki Koivikon kannattamana
asian palauttamista uuteen valmisteluun siten, että sopimussummasta leikataan 10 %:
a kahden vuoden kuluessa. Sopimussummasta voidaan kuitenkin tässä vaiheessa
maksaa 2/3.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Pekka Pöyryn esitys hyväksyä yksimielisesti.
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Heikki Häkkinen/Mikkelin hiihtäjät ry, Ilkka Partti/Mikkelin hiihtäjät ry, Tarja Sinioja
/Mikkelin kaupunki, Sirpa Hyyryläinen/Mikkelin kaupunki, Emmi Eronen/Mikkelin
kaupunki
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§ 28
Kumppanuussopimus Taito Itä-Suomi ry:n kanssa, 2019
MliDno-2017-2574
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen, Emmi Eronen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Kumppanuussopimusluonnos Mikkelin kaupunki -Taito Itä-Suomi ry
Taito Itä-Suomi ry:n kanssa on solmittu kumppanuussopimus vuosille 2018–2019, joka
nyt vahvistetaan myös vuodelle 2019. Sopimuksen taloudellinen arvo on 36 000 euroa
(alv 0 %)/vuosi. Sopimusluonnoksesta, joka on liitteenä, ilmenee tarkemmin
kumppanuuden ehdot.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus vahvistaa kumppanuussopimuksen Taito Itä-Suomi ry:n kanssa
vuodelle 2019 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä
muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 1417
/Kumppanuussopimukset.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Pekka Pöyry esitti Jyrki Koivikon kannattamana
asian palauttamista uuteen valmisteluun siten, että sopimussummasta leikataan 10 %:
a kahden vuoden kuluessa. Sopimussummasta voidaan kuitenkin tässä vaiheessa
maksaa 2/3.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Pekka Pöyryn esitys hyväksyä yksimielisesti.
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Anne Ossi/Taito Itä-Suomi ry, Anniina Laaksonen/Taito Itä-Suomi ry, Emmi Eronen
/Mikkelin kaupunki, Sirpa Hyyryläinen/Mikkelin kaupunki
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§ 29
Kumppanuussopimus Mikkelin Kesäyliopiston kannatusyhdistys ry:n kanssa, 2019
MliDno-2017-2575
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen, Emmi Eronen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Kumppanuussopimusluonnos Mikkelin kaupunki - Mikkelin kesäyliopiston
kannatusyhdistys ry
Kesäyliopiston kannatusyhdistys ry:n kanssa on solmittu kumppanuussopimus
vuosille 2018–2019, joka nyt vahvistetaan myös vuodelle 2019. Sopimuksen
taloudellinen arvo on 40 500 euroa (alv 0 %)/vuosi. Sopimusluonnoksesta, joka on
liitteenä, ilmenee tarkemmin kumppanuuden ehdot.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus vahvistaa kumppanuussopimuksen Kesäyliopiston
kannatusyhdistys ry:n kanssa vuodelle 2019 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan
tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa
maksetaan kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Pekka Pöyry esitti Jyrki Koivikon kannattamana
asian palauttamista uuteen valmisteluun siten, että sopimussummasta leikataan 10 %:
a kahden vuoden kuluessa. Sopimussummasta voidaan kuitenkin tässä vaiheessa
maksaa 2/3.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Pekka Pöyryn esitys hyväksyä yksimielisesti.
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Anne Havukainen/Mikkelin kesäyliopisto, Ilkka Partti/Mikkelin Kesäyliopiston
kannatusyhdistys ry, Emmi Eronen/Mikkelin kaupunki, Sirpa Hyyryläinen/Mikkelin
kaupunki
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§ 30
Kumppanuussopimus Mikkelin kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys MIkke ry:n kanssa
MliDno-2019-140
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Kumppanuussopimusluonnos ja liitteet Mikkelin kaupunki - Mikke ry
Mikkelin keskustan kehittämisyhdistys ry:n kanssa on solmittu kumppanuussopimus
vuosille 2018–2019, joka nyt vahvistetaan myös vuodelle 2019. Sopimuksen
taloudellinen arvo on 95 000 euroa (+ 24 % alv) / vuosi. Sopimusluonnoksesta, joka on
liitteenä, ilmenee tarkemmin kumppanuuden ehdot.
Mikke ry on esittänyt, että se voisi tuottaa Mikkelin kaupungille
tapahtumakoordinaattorin palveluista. Tapahtumakoordinaattori etsii aktiivisesti
uusia tapahtumia, markkinoi Mikkeliä tapahtumapaikkana ja koordinoi isoja
tapahtumia paikan päällä. Mikke ry toimisi linkkinä tarjoten kokonaisvaltaisen
palvelupaketin tapahtuman järjestävälle taholle. Lisäksi Mikke ry on esittänyt, että
tämän palvelutarjonnan vuoksi sopimussummaan korotettaisiin 20.000 eurolla
vuodelle 2019. Koska kaupunkimarkkinoinnin kokonaisuuden kehittäminen Mikkelin
kaupungin konsernitasolla on kesken, kaupunki katsoo, ettei kesken sopimuskauden
on tarkoituksenmukaista tarkistaa sopimusta Mikkelin keskustan kehittämisyhdistys
ry:n esittämällä tavalla.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus vahvistaa kumppanuussopimuksen Mikkelin keskustan
kehittämisyhdistys ry:n kanssa vuodelle 2019 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan
tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa
maksetaan kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Pekka Pöyry esitti Jyrki Koivikon kannattamana
asian palauttamista uuteen valmisteluun siten, että sopimussummasta leikataan 10 %:
a kahden vuoden kuluessa. Sopimussummasta voidaan kuitenkin tässä vaiheessa
maksaa 2/3.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Pekka Pöyryn esitys hyväksyä yksimielisesti.
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
talouspalvelut, Mikkelin keskustan kehittämisyhdistys ry
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§ 31
Kumppanuussopimus Mikkelin Keilahalli Oy:n kanssa 2019
MliDno-2018-1059
Valmistelija / lisätiedot:
Emmi Eronen, Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Kumppanuussopimusluonnos Mikkelin kaupunki - Mikkelin Keilahalli Oy
Mikkelin Keilahalli Oy:n kanssa on solmittu kumppanuussopimus vuosille 2018–2020,
joka nyt vahvistetaan myös vuodelle 2019.
Sopimussumman vastineeksi kaupunki saa näkyvyyttä oman markkinointinsa
parantamiseksi. Kumppanuussopimuksessa määritellään erikseen kaupungin
näkyvyys. Sopimuksen taloudellinen arvo on 10 000 euroa/kausi.
Sopimusluonnoksesta, joka on liitteenä, ilmenee tarkemmin kumppanuuden ehdot.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus vahvistaa kumppanuussopimuksen Mikkelin Keilahalli Oy:n kanssa
vuodelle 2019 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä
muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 1417
/Kumppanuussopimukset.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Pekka Pöyry esitti Jyrki Koivikon kannattamana
asian palauttamista uuteen valmisteluun siten, että sopimussummasta leikataan 10 %:
a kahden vuoden kuluessa.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Pekka Pöyryn esitys hyväksyä yksimielisesti.
Hyväksyttiin.
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§ 32
Kaupunginhallituksen avustukset 2019
MliDno-2019-120
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen, Tiina Viskari
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Mikkelin veteraaniyhdistysten toiminta-avustushakemus
2 Liite Kh Autismi- ja Aspergerliitto ry - avustushakemus
Mikkelin kaupungin avustukset vuodelle 2019 olivat haettavana 23.11.2018 mennessä.
Vuoden 2019 talousarvioon sisältyy kaupunginhallituksen toiminta-avustuksia 211.200
euroa.
Avustusten myöntämisen ja maksamisen edellytyksenä on tilinpäätöstietojen tai
muiden vastaavien taloustietojen toimittaminen sekä se, että avustuksensaaja ei ole
saanut avustusta muualta Mikkelin kaupungilta.
Mikkelin Torikauppiaat ry on hakenut 10.600 euron suuruista avustusta toritoiminnan
tietoisuuden ja tarjonnan lisäämiseksi sekä markkinatapahtumien
kehittämiseksi. Kaupunginhallitus on myöntänyt yhdistykselle 3.150 euron toiminta-
avustuksen toritapahtumien markkinointikuluihin vuodelle 2018.
Mikkelin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 3.12.1979 § 433 antanut Suomen
Elinkeinoelämän Keskusarkiston Säätiölle (Elka) sitoumuksen niistä menoista, jotka
ylittävät säätiön saaman valtionavun. Elka on hakenut 168.000 euron suuruista
avustusta vuodelle 2019. Kaupunginhallitus on myöntänyt Elkalle 168.000 euron
toiminta-avustuksen vuodelle 2018.
Mikkelin veteraaniyhdistykset ovat toimittaneet yhteisen avustushakemuksen ilman,
että siinä on määritetty avustussummaa. Kaupunginhallitus on myöntänyt
yhdistyksille yhteensä 18.000 euron toiminta-avustuksen vuodelle 2018.
Autismi- ja aspergerliitto ry on hakenut 5.000 euron suuruista avustusta Autismin
Talvipäivien järjestämiseen Mikkelissä 8.-9.2.2019. Kaupungin avustusperiaatteiden
mukaan Mikkelin kaupunki myöntää avustuksia mikkeliläisille tai Mikkelissä toimiville
rekisteröidyille yhdistyksille, järjestöille, yhteisöille ja yksittäisille toimijoille.
Valtakunnalliset ja alueelliset toimijat voivat saada avustusta ainoastaan toiminnan
kohdistuessa mikkeliläisiin. Autismi- ja aspergerliitto ry on toiminttanut lisäselvityksen
tapahtuman paikallisista vaikutuksista.
Hakemukset ovat liitteinä ja oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää myöntää toiminta-avustukset (kp Avustukset) seuraavasti:
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Mikkelin Torikauppiaat ry:lle 3.150 euroa
Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston Säätiölle 160.000 euroa
Mikkelin veteraaniyhdistyksille 17.000 euroa
Autismi- ja aspergerliitto ry 3.000 euroa
Päätös
Kaupunginhallitus hyväksyi
Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston Säätiön (Elka) toiminta-
avustusanomuksen. Vuoden 2019 aikana avustus neuvotellaan
kumppanuussopimukseksi.
Autismi- ja Aspergerliitto ry:n toiminta-avustusanomuksen
Lisäksi kaupunginhallitus päätti palauttaa uuteen valmisteluun
Torikauppiaat ry:n avustusanomus. Vuodelle 2019 neuvotellaan Torikauppiaat ry:
n kanssa kumppanuussopimus.
Mikkelin veteraaniyhdistysten toiminta-avustusanomus.
Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen (Elkan hallituksen jäsen) sekä
hallintojohtaja Ari Liikanen ja Juha Vuori (Elkan hallintoneuvoston jäsen) ilmoittivat
olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset
hyväksyttiin. Esittelijänä Elinkeinoelämän Keskusarkiston Säätiön avustuksen
käsittelyn ajan toimi hallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen ja sihteerinä
kaupunginlakimies Jukka Savolainen.
Tiedoksi
Mikkelin Torikauppiaat ry, Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston Säätiö, Mikkelin
veteraaniyhdistykset, Autismi- ja aspergerliitto ry, talouspalvelut
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§ 33
Eduskunta- ja europarlamenttivaalien ennakkoäänestyspaikat
MliDno-2018-2027
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Savolainen
jukka.savolainen@mikkeli.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Liite Kh Eduskuntavaalien ennakkoäänestyspaikat
Vaalilain säännökset ennakkoäänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista ovat seuraavat:
Vaalilain 9 § mukaan kunnanhallitus päättää kunnassa sijaitsevien yleisten
ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista.
Vaalilain 47 § 2 momentin mukaan yleisen ennakkoäänestyspaikan on oltava avoinna
kaikkina päivinä säädettynä ennakkoäänestysajanjaksona, jollei kunnanhallituksen
päätöksellä erityisistä syistä toisin määrätä.
Vaalilain 48 § 1 momentin mukaan ennakkoäänestys toimitetaan yleisessä
ennakkoäänestyspaikassa ennakkoäänestysajanjaksona kunnanhallituksen
päätöksellä määrättynä aikana. Äänestys ei kuitenkaan saa alkaa arkipäivisin ennen
kello 8:aa eikä jatkua kello 20:n jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen kello 10:
tä eikä jatkua kello 16:n jälkeen.
Oikeusministeriön ohjeet ennakkoäänestyspaikkajärjestelyistä
Oikeusministeriö on kehottanut kunnanhallituksia määräämään yleiset
ennakkoäänestyspaikat hyvissä ajoin ja ilmoittamaan ne äänestyspaikkarekisteriin.
Oikeusministeriö kehottaa lisäksi kunnanhallituksia kiinnittämään huomiota
seuraaviin asioihin ennakkoäänestyspaikkoja määrätessään:
1. Ennakkoäänestyspaikkoja tulee olla riittävästi suhteessa kunnan
äänioikeutettujen määrään, jotta äänestäminen ennakkoon olisi
mahdollisimman vaivatonta ja vähän aikaa vievää.
2. Ennakkoäänestyspaikat tulee sijoittaa sellaisiin paikkoihin, joihin äänestäjien on
helppo tulla ja joihin he vaivattomasti osaavat.
3. Ennakkoäänestyspaikan tulee olla aatteellisilta ja taloudellisilta kytkennöiltään
mahdollisimman puolueeton.
4. Ennakkoäänestyspaikan on sekä tiloiltaan että sijainniltaan sovittava
tarkoitukseen myös järjestyksenpidon kannalta.
5. Ennakkoäänestystilan tulee olla riittävän suuri, jotta äänestys voidaan toimittaa
sujuvasti ja luotettavasti eli vaalisalaisuus, vaalivapaus ja vaalirauha turvaten.
6. Tilan tulee olla siten mitoitettu ja järjestetty, että ruuhkaa ja jonoja syntyy
mahdollisimman vähän.
7. Äänestyksen vastaanottopisteitä ja vaalitoimitsijoita tulee olla riittävästi.
8. Ennakkoäänestyspaikka tulee sijoittaa rakennuksessa niin, että paloturvallisuus
ei vaarannu.
9.
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9. Järjestelyissä tulee huolehtia erityisesti siitä, että rakennuksen poistumistiet
pidetään esteettöminä ja ettei poistumisteiden opasteita peitetä. Järjestelyjen
asianmukaisuus on syytä tarvittaessa varmistaa asianomaiselta alueelliselta
pelastusviranomaiselta.
10. Ennakkoäänestyspaikkojen tulee vaalista toiseen olla mahdollisimman pysyviä,
koska sillä tavoin edistetään sitä, että äänestäjät tietävät ja muistavat, missä
äänestyspaikka on.
11. Kunnan on tehokkaasti tiedotettava kunnan alueella olevista yleisistä
ennakkoäänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista.
12. Liikuntavammaisten ja muiden liikuntaesteisten pääsy ennakkoäänestyspaikalle
on turvattava.
Ennakkoäänestyspaikat eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa 2019
Mikkelin kaupungissa presidentinvaalissa 2018 ennakkoäänestyspaikoiksi oli määrätty
liike- ja kauppakeskus Stella, Rantakylätalo, Anttolatalo ja Haukivuoren kirjasto,
Otavan lähipalvelukeskus, Ristiinan kirjasto ja Suomenniemen kirjasto. Lisäksi
kiertävänä ennakkoäänestyspaikkana on toiminut kaksi äänestysbussia.
Eduskuntavaaleihin ja europarlamenttivaaleihin 2019 esitetään lisättäväksi
ennakkoäänestyspaikka kauppakeskus Graaniin. Lisäystä voidaan pitää perusteltuna
toimena äänestysaktiivisuuden lisäämiseksi. Äänestysbussi ei jatkossa pysähtyisi
Graanilla, vaan ennakkoäänestyspaikka olisi kauppakeskuksessa. Tämä mahdollistaa
samalla äänestysbussin reittien ajamisen yhdellä bussilla. Muita muutoksia
ennakkoäänestyspaikkojen osalta ei esitetä aiempiin vaaleihin verrattuna.
Eduskuntavaalien ennakkoäänestysaika kotimaassa on 3.4. - 9.4.2019.
Europarlamenttivaalien ennakkoäänestysaika kotimaassa on 15.5. - 21.5.2019.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää määrätä eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien
ennakkoäänestyksen toimitettavaksi päätöksen liitteestä ilmenevissä paikoissa ja
liitteessä mainittuina kellonaikoina. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että
äänestysbussin reittiaikataulu aukiolopäivineen on liitteestä ilmenevä.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Liitteessä mainitut ennakkoäänestyspaikat
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§ 34
Eduskunta- ja europarlamenttivaalien äänestyspaikat
MliDno-2018-2027
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Savolainen
jukka.savolainen@mikkeli.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Liite Kh Eduskuntavaalien äänestyspaikat
2 Liite Kh Eurovaalien äänestyspaikat
Mikkelin kaupungissa on 21 äänestysaluetta. Vaalilain 9 §:n 3 momentin mukaan
jokaisella äänestysalueella on kunnanhallituksen päätöksellä määrätty vaalipäivän
äänestyspaikka. Vuoden 2018 presidentinvaaliin verrattuna äänestysaluejakoon ei ole
tehty muutoksia. Peitsarin äänestysalueen äänestyspaikkana aiemmin toiminut
Peitsarin koulu on kylmillään ja alueen uudeksi äänestyspaikaksi esitetään Peitsarin
päiväkotia osoitteessa Peitsarinkuja 8. Peitsarin koulu ja Peitsarin päiväkoti sijaitsevat
äänestysaluejaon perusteella Launialan äänestysalueen puolella. Vaalilain 9 §:n
mukaan erityisistä syistä äänestyspaikka voidaan sijoittaa äänestysalueen tai
kunnankin ulkopuolelle, jollei siitä aiheudu äänestäjille kohtuutonta haittaa.
Kaupungilla ei ole Peitsarin äänestysalueella omistuksessaan äänestyspaikaksi hyvin
soveltuvia tiloja. Lisäksi äänestäjät ovat tottuneet käymään äänestämässä Peitsarin
koululla, joka on toiminut useissa vaaleissa alueen äänestyspaikkana. Peitsarin
päiväkoti sijaitsee koulun välittömässä läheisyydessä. Järjestelystä ei siis aiheudu
haittaa äänestijille.
Vuoden 2019 eduskuntavaalien varsinainen vaalipäivä on 14.4.2019.
Vuoden 2019 europarlamenttivaalien varsinainen vaalipäivä on 26.5.2019.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus määrää, että vuonna 2019 järjestettävien eduskuntavaalien ja
europarlamenttivaalien vaalipäivien äänestyspaikat ovat päätöksen liitteessä esitetyt.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Liitteen mukaiset äänestyspaikat
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§ 35
Eduskunta- ja europarlamenttivaalien vaalimainospaikat ja vaalien viestintäsuunnitelma
MliDno-2018-2027
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Savolainen, Mikko Tuovinen, Heidi Hänninen
jukka.savolainen@mikkeli.fi, heidi.hanninen@mikkeli.fi
kaupunginlakimies, viestintäpäällikkö
Liitteet

1 Liite Kh - Vaalien viestintäsuunnitelma
Mikkelin kaupungissa on ollut jo useiden vuosien ajan käytäntö, että kaupunki
rakentaa vaalimainoskehikot, joihin puolueet ja muut ehdokasasettajat ovat saaneet
laittaa mainoksensa. Tämä päätös vaalimainoskehikoiden rakentamisesta ja
laittamisesta niille osoitetuille paikoille kaupungin toimesta on perustunut siihen, että
vaalimainoksia sijoitetaan vain kaupungin rakentamiin mainoskehikkoihin ja niille
osoitetuille paikoille.
Vaalilain 56 §:n mukaan ennakkoäänestyspaikassa tai sen välittömässä läheisyydessä
ei saa äänestysaikana pitää puheita, julkipanna tai jakaa painettuja tai kirjoitettuja
kehotuksia eikä muutoinkaan vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa äänestäjien
vaalivapauteen. Tätä on tulkittu niin, että mainokset eivät saa näkyä vaalihuoneistoon
tai sen sisäänkäyntiin.
Aikaisemmissa vaaleissa on ehdokkaita asettaneille annettu kustakin kehikosta aina
kaksi osaa, koska ehdokasasettajia tulee kohdella vaalimainospaikkojen jaossa
tasavertaisesti ja yhdenmukaisia perusteita noudattaen.
Vaalien viestinnästä ja markkinoinnista on laadittu liitteenä oleva viestintä- ja
markkinointisuunnitelma. Mikkelin kaupungissa vaalimainoskehikoita on ollut
yhteensä 20 kpl. Vaalimainoskehikoiden paikat on sijoitettu pääasiassa keskusta-
alueelle (11 kpl) sekä Rantakylään, Otavaan ja Anttolaan kuhunkin yksi kehikko sekä
Ristiinaan, Suomenniemelle ja Haukivuorelle kaksi kehikkoa. Vaalimainoskehikoiden
määrää esitetään nyt vähennettäväksi neljällä kehikolla. Äänestysaktiivisuutta pyritään
nostamaan tehostamalla vaaleihin liittyvää tiedottamista ja markkinointia. Lisäksi
Graanille esitetään avattavaksi uusi ennakkoäänestyspaikka.
Kaupunki varaa vaaleissa omaan käyttöönsä kaksi (2) mainospaikkaa, joissa
ilmoitetaan mm. äänestyspaikoista ja ennakkoäänestyspaikoista.
Vaalimainosten taustojen nouto tapahtuu Uutta Elämää myymälästä osoitteesta
Yrittäjänkatu 30.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä päätöksen liitteenä olevan vuoden 2019
eduskunta- ja europarlamenttivaaleja koskevan viestintäsuunnitelman sekä
suunnitelma kerrotut vaalimainospaikat.
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Kaupunginhallitus päättää ilmoittaa puolueille:
että ulkomainonta voidaan aloittaa eduskuntavaalien osalta aikaisintaan
27.3.2019 ja europarlamenttivaalien osalta aikaisintaan 8.5.2019.
ettei vaalimainoksia saa asettaa Mikkelin kaupungissa taajama-alueella muualle
kuin kaupungin rakentamiin vaalimainoskehikkoihin ja hyväksyttyihin
ulkomainostelineisiin. Taajama-alueen ulkopuolella pääteiden varsilla
ulkomainontaa voidaan suorittaa Liikenneviraston sekä paikallisen tiemestarin
antamien ohjeiden edellyttämällä tavalla. Tämän päätöksen vastaisesti asetetut
vaalimainokset tulee kehotuksesta puolueiden ja valitsijayhdistysten poistaa.
Poistamisen voi tarvittaessa tehdä myös kaupunki,
kukin puolue saa kustakin vaalimainoskehikosta kaksi paikkaa ja
ettei puolueilta peritä vaalimainospaikkojen käytöstä maksua.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vaalijulisteet asetetaan kullekin julistepaikalle
vasemmalta lukien samassa järjestyksessä kuin ehdokkaita asettavat ryhmät ovat
ehdokaslistojen yhdistelmässä.
Edelleen kaupunginhallitus päättää, että kullekin puolueelle ja valitsijayhdistykselle
varataan kustakin vaalimainoskehikosta enintään kaksi paikkaa. Kaupunginlakimies
selvittää paikkojen tarpeen puolueilta ja valitsijayhdistyksiltä.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Pekka Pöyry esitti Jarno Strengellin kannattamana,
ettei ulkomainospaikkoja vähennetä.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Pekka Pöyryn esitys hyväksyä yksimielisesti.
Hyväksyttiin.
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§ 36
Eduskunta- ja europarlamenttivaalit - Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen
MliDno-2018-2027
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Savolainen
jukka.savolainen@mikkeli.fi
kaupunginlakimies
Vaalilain 15 §:ssä on määrätty seuraavasti:
"Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava:
1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita
on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä
2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta,
joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä
tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.
Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee
mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä
eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita.
Kuntavaaleissa jäsenten ja varajäsenten tulee kuitenkin edustaa kunnassa edellisissä
kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Vaalilautakunnan varajäsenet
ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat
jäsenten sijaan.
Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Ehdokas tai hänen
puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimikunnan
jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä
avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien nimet
ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle."
Vaalilautakuntien jäsenten ja varajäsenten valinnassa tulee soveltaa myös tasa-
arvolakia. Sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on siis oltava naisia ja miehiä
kumpiakin vähintään 40 %.
Kaupunginhallituksen on siis vaalilain 15 §:n mukaan hyvissä ajoin ennen vaaleja
asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta ja laitoksessa toimitettavaa
ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta.
Presidentinvaalissa jäsenten ja varajäsenten tulee edustaa kunnassa edellisissä
eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.
Edellisissä eduskuntavaaleissa Mikkelissä on ollut edustettuina ehdokaslistojen
yhdistelmien mukaan seuraavat puolueet: Vasemmistoliitto, Suomen
Sosialidemokraattinen Puolue, Vihreä liitto, Suomen Kristillisdemokraatit, Kansallinen
Kokoomus, Perussuomalaiset, Suomen Keskusta, Itsenäisyyspuolue ja Piraattipuolue.
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Edellä tarkoitettujen puolueiden edustuksen järjestäminen ja tasa-arvovaatimuksen
turvaaminen on syytä pyrkiä suorittamaan etukäteen, sillä yleensä tällaisten
näkökohtien yhteen sovittaminen ilman ennakkovalmistelua on toimielimiä
kaupunginhallituksessa valittaessa hankalaa.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää saattaa edellä olevan puolueiden paikallisten
kunnallisjärjestöjen/puolueosastojen tietoon ja pyytää, että ne tekisivät ehdotuksensa
valittavista henkilöistä vaalilautakuntiin (21 kpl) ja vaalitoimikuntiin (5 kpl) ja
toimittaisivat ne Mikkelin kaupunginkansliaan viimeistään perjantaina 22.2.2019.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 37
Eduskunta- ja europarlamenttivaalit - äänestäminen laitoksissa
MliDno-2018-2027
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Savolainen
jukka.savolainen@mikkeli.fi
kaupunginlakimies
Vaalilain 9 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat sairaalat,
ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt
sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus määrää laitokset, joissa vaalitoimikunnat toteuttavat vuoden
eduskunta- ja europarlamenttivaalit, seuraaviksi:
Keskussairaala, Porrassalmenkatu 35-37
Moision sairaala, Moisiontie 10
Kiiskimäen päiväkeskus, Kiiskimäenkatu 2
Palvelukeskus Lounatuuli, vanhusten palvelutalo, Tuukkalan Kylätie 3 C
Mikkelin vankila, Linnankatu 6
Palvelutalo Annakoti, vanhusten palvelutalo, Yrjönkatu 1
Graanin Palvelutalo, Graanintie 10
Attendo Lavilanhovi, vanhusten palvelutalo, Lavilankatu 4
Pietarinpirtti, vanhusten palvelutalo, Pietarinkatu 9
Mikkelin Kotikaari ry, Pappilanpuiston palvelutalo, Kappalaisenkatu 8
Mikkelin Kotikaari ry, Jalavapuiston palvelutalo, Kastanjakuja 3
Invalidiliiton Asumispalvelut Oy, Validia-palvelut, Kiiskinmäenkatu 4
Savon Vammaisasuntosäätiön Pihkapuiston toimintakeskus, Oksakuja 2
Savon Vammaisasuntosäätiön Savisillan toimintatupa, Maahisentaival 7-9
Anttolan Palvelukeskus/palveluasunnot, Taipaleentie 27-29
Mikkeli-yhteisö, Norolantie 19
Kyyhkylän kuntoutussairaala, Kyyhkyläntie 9
Haukivuoren palvelukeskus, Kankaalantie 4
Palvelukeskus Vaarinsaari, Tuderuksentie 2
Attendo Ikihyvä Oy/ Ryhmäkoti, Tuderuksentie 4
Luotolahden palvelukoti, Sikolammentie 42 A
Vuolingonhovi, Palvelutalo, Ylännetie 1
Vetrea Terveys Oy, Mikkelin palvelukoti, Ylännetie 3
Attendo Ikihyvä Oy/ Haukiranta, Haukirannantie 10
Toimintakeskus Metsätähti, Opinraitti 9,
Palvelutalo Lehmuskoti, Jalavakatu 5
Pääskylän palvelutalo, Koulutie 11 (Haukivuori)
Kotipirtti, Keskustie 45 (Haukivuori)
C-talo, Moisiontie 11 A
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Saimaanharju Palvelukeskus, Väänäsenpolku 4
Attendo Marsalkanhovi, Mannerheimintie 36
Coronaria Kotikylä Tupala, Poikolanrinne 2
Vaalijala, Siekkilän palvelukoti, Lugankatu 16
Attendo Kaskela palvelukoti, Ylännetie 8
Attendo Vuolinko, Ylännetie 4
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Päätöksessä mainitut laitokset
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Kaupunginhallitus, § 468,17.12.2018
Kaupunginhallitus, § 38, 21.01.2019
§ 38
Henkilöstöjohtajan viran täyttäminen
MliDno-2018-2488
Kaupunginhallitus, 17.12.2018, § 468
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 3.12.2018 § 445, että henkilöstöjohtajan virka
julistetaan haettavaksi 10.12.2018 lukien siten, että hakuaika päättyy 21.12.2018 klo
15.00 ja hakuilmoitus julkaistaan vain kaupungin virallisella ilmoitustaululla.
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n mukaan virkasuhteeseen ottaminen
edellyttää julkista hakumenettelyä. Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä,
kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 108 §:ssä säädetyllä tavalla. (10.4.2015/419).
Koska kaupunginhallituksen päätös sisältää vain 12 arkipäivää, viran
hakuilmoituksessa hakuaika on laitettu päättymään torstaina 27.12.2018 klo 15.00.
Hakuilmoitus on ilmoitus on julkaistu kuntalain 108 §:ssä säädetyllä tavalla kaupungin
verkkosivuilla.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus toteaa, että henkilöstöjohtajan viran hakuaika on 10.12.2018 -
27.12.2018 klo 15.00 välinen aika.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Jarno Strengell esitti Soilen Kuitusen
kannattamana, että henkilöstöjohtajan viran haku tulee olla avoin, kaupungin
normaalien käytäntöjen mukainen ja kaikille hakijoille tasapuolinen, joten 3.12.2018
kaupunginhallituksen kokouksen pohjaesityksen mukaisesti, kaupunginhallitus
päättää jatkaa henkilöstöjohtajan viran hakuaikaa 4.1.2019 klo 15.00 asti.
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
kannattavat Jarno Strengellin esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja
suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 jaa ääntä (Armi Salo-Oksa, Petri Pekonen, Juha
Vuori, Pekka Pöyry, Jyrki Koivikko, Liisa Ahonen, Kirsi Olkkonen) ja 4 ei ääntä (Soile
Kuitunen, Jarno Strengell, Markku Aholainen, Minna Pöntinen).
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Esittelijä täydensi esitystään siten, että kaupunginhallitus nimeää henkilöstöjohtajan
haastatteluryhmän valmistelemaan vaalin suorittamista sekä oikeuttaa ryhmän
nimeämään haastatteluun kutsuttavat henkilöt ja arvioimaan henkilöarvioinnin
tarpeellisuutta.
Muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti ja kaupunginhallitus nimesi
haastatteluryhmään kaupunginhallituksen puheenjohtajat, kaupunginjohtajan ja
hallintojohtajan.

Kaupunginhallitus, 21.01.2019, § 38
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulu tutkinto ja
perehtyneisyys henkilöstöhallintoon. Viranhakuilmoituksessa on todettu, että
henkilöstöjohtaja vastaa henkilöstön kehittämisestä, henkilöstösuunnittelusta ja –
raportoinnista sekä henkilöstöstrategian toteuttamisesta, kaupungin
henkilöstöpolitiikan ja työnantajaimagon kehittämisestä ja työnantajapalvelujen,
työsuojelutoiminnan ja yhteistoiminnan järjestämisestä ja valinnassa arvostetaan
hyvää johtajuutta, perehtyneisyyttä kunnalliseen työmarkkinapolitiikkaan, sosiaalisia
taitoja ja oma-aloitteisuutta.
Haastatteluryhmä kutsui hakijoista haastateltaviksi Heli Huopaisen, Kaisa Kausto-
Uskin, Petri Mattilan, Maria Närhisen ja Jouni Valjakan.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Esitys annetaan kokouksessa.
Vaali on ehdollinen ja valittavan henkilön tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan viimeistään 11.2.2019 mennessä. Lisäksi noudatetaan kuuden (6)
kuukauden koeaikaa.
Palkasta päätetään vaalin vahvistamisen yhteydessä.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä esitti, että kaupunginhallitus päättää valita
hakijoiden koulutuksen, työkokemusvertailun ja tehtyjen haastattelujen
kokonaisvertailun perusteella henkilöstöjohtajan virkaan Petri Mattilan. Perusteena
valinnalle on Mattilan työkokemus henkilöstöhallinnosta, esimiestyökokemus sekä
haastattelussa saatu vahvistus hänen soveltuvuudestaan ko. virkaan.
Lisäksi Jyrki Koivikko esitti Pekka Pöyryn kannattamana, että virkaan valitaan Maria
Närhinen.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän
esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä
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käyttäen suljettua lippuäänestystä. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa
äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: Maria Närhinen 6 ääntä ja Petri Mattila 5
ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että henkilöstöjohtajan virkaan on valittu Maria Närhinen.
Merkitään, että pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina.
Edelleen esittelijä täydensi esitystään siten, että Maria Närhiselle valitaan varalle
henkilö. Kaupunginhallitus päätti äänestää henkilön varalle asettamisesta siten, että
ne jotka kannattavat varahenkilöä valittavaksi, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat
ettei varahenkilöä valita, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja annetussa
äänestyksessä annettiin 8 jaa ääntä (Kerttu Hakala, Soile Kuitunen, Kirsi Olkkonen,
Pekka Pöyry, Jukka Pöyry, Petri Pekonen, Markku Aholainen, Jarno Strengell) ja 3 ei
ääntä (Jyrki Koivikko, Olli Miettinen, Juha Vuori). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän
täydennetty esitys hyväksyttiin.
Lisäksi esittelijä esitti, että varalle valitaan Petri Mattila. Puheenjohtaja tiedusteli,
voidaanko esittelijän lisäesitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.
Merkitään, että kaupunginlakimies Jukka Savolainen ja viestintäpäällikkö Heidi
Hänninen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
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§ 39
Metsäsairila Oy:n lainatakaus
MliDno-2019-200
Valmistelija / lisätiedot:
Heikki Siira, Susanna Turunen
heikki.siira@mikkeli.fi
talousjohtaja
Metsäsairila Oy on Mikkelin kaupungin 100 %:sti omistama tytäryhtiö, jonka
perustehtävä on lakisääteisten jätehuoltopalveluiden järjestäminen.
Metsäsairila Oy omistaa BioSairila Oy:n yhdessä Etelä-Savon Energia Oy:n ja BioGTS
Oy:n konkurssipesän kanssa. BioSairila Oy on ylimääräisessä yhtiökokouksessaan
3.1.2019 päättänyt 5.000.0000,00 euron maksullisesta osakeannista, jossa annetaan
merkittäväksi 8 000 kappaletta uusia osakkeita hintaan 625,00 euroa/osake.
Osakkeenomistajilla on oikeus merkitä BioSairilan Oy:n uusia osakkeita. Mikäli
osakkeenomistaja ei käytä merkintäoikeuttaan, on toisilla osakkeenomistajilla oikeus
merkitä merkitsemättä jääneet osakkeet ensisijaisesti omistuksien suhteessa.
Oikeus merkitä BioSairilan Oy:n uusia osakkeita on Metsäsairila Oy:llä (omistusosuus
50 %), Etelä-Savon Energia Oy:llä (omistusosuus 30 %) ja BioGTS Oy:n konkurssipesällä
(omistusosuus 20 %). BioGTS Oy:n konkurssipesä on 2.1.2019 ilmoittanut, että se ei
osallistu osakeantiin. Etelä-Savon Energia Oy on ilmoittanut 15.1.2019
alustavasti osallistuvansa osakeantiin omistusosuutensa suhteessa eli 1.500.000,00
eurolla. Etelä-Savon Energia Oy:n hallitus päättää osakeantiin
osallistumisesta lopullisesti kokouksessaan 29.1.2019.
Metsäsairila Oy:n hallitus on kokouksessaan 9.1.2019 päättänyt osallistua BioSairila
Oy:n osakeantiin omalla omistussuhteeseen oikeuttamalla osuudella. Lisäksi
Metsäsairila Oy lunastaa BioGTS Oy:n merkitsemättä jäävät osakkeet. Metsäsairilan
rahoitustarve osakkeiden merkitsemiseen on 3.500.000,00 euroa.
Metsäsairila Oy on kilpailuttanut osakkeiden oston rahoittamiseksi tarvittavan lainan.
Metsäsairila Oy:n hallituksen valtuuksilla toimitusjohtaja ja hallituksen
puheenjohtaja ovat tehneet 16.1.2019 päätöksen hyväksyä Suur-Savo
Osuuspankin rahoitustarjouksen seuraavin ehdoin:
Luoton määrä 3.500.000,00 euroa
Laina-aika 10 vuotta
Lyhennykset ovat puolivuosittain 184 210,53 euroa 31.1.2020 alkaen
Viitekorko 6 kk Euribor 360-korko
Korkomarginaali 0,32 %-yksikköä yli viitekoron, tarkistus 3 vuoden kuluttua
sopimuksen allekirjoituksesta
Metsäsairila Oy esittää Mikkelin kaupungille lainan takaamista omavelkaisena
takauksena 80 % lainan pääomasta. Jäljelle jäävän 20 %:n pääoman osalta Metsäsairila
antaa omat tarvittavat kiinteistövakuudet.
Ehdotus
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Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Metsäsairila Oy:
lle Suur-Savon Osuuspankilta edellä mainituin ehdoin otettavalle 3.500.000,00 euron
lainalle omavelkaisen 80 % takauksen eli takaus on 2.800.000,00 euroa. Takauksesta
peritään 0,8 % suuruinen takausprovisio vuosittain jäljellä olevasta lainan määrästä
lainan nostoa seuraavan kuukauden alusta. Vuonna 2019 takausprovisio laskutetaan
koko pääomasta. Metsäsairila Oy voi suojata lainan omalla päätöksellään
korkomarkkinatilanteen huomioiden.
Takauksen toimeenpanossa ja valvonnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston
15.6.2009 § 109 päättämiä periaatteita sekä EU:n virallisessa lehdessä julkaistussa
komission tiedonannossa mainittuja periaatteita valtiontuista takauksina, joita
sovelletaan myös kuntien antamiin takauksiin.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että Metsäsairila Oy:n hallituksen puheenjohtaja Olli Miettinen ja
toimitusjohtaja Sami Hirvonen selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.
Lisäksi merkitään, että Olli Miettinen osallistui asian esittelyyn asiantuntijana, jonka
jälkeen hän ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän
päätöksenteon ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.
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§ 40
Muut asiat, kaupunginhallitus
Päätös
Satu Taavitsainen esitti, että kaupungin edunvalvontamuistio päivitetään ja
ehdotti sen nimeksi muutettaisiin Mikkelin kaupungin tavoitteet
hallitusohjelman neuvotteluihin.
kaupunginlakimies Jukka Savolainen selosti Mikkelipuistoyhdistys ry:n tilannetta
kaupunginhallitukselle.
Merkitään, että Kirsi Olkkonen ja Juha Vuori poistuivat kokouksesta ennen
Mikkelipuistoyhdistys ry:n asian käsittelyä.
Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.
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Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 124,12.12.2018
Kaupunginhallitus, § 6,14.01.2019
Kaupunginhallitus, § 41, 21.01.2019
§ 41
Museoiden valtionosuusjärjestelmän uudistus ja alueelliseksi vastuumuseoksi hakeminen
MliDno-2018-2499
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, 12.12.2018, § 124
Valmistelijat / lisätiedot:
Matti Karttunen
Matti.Karttunen@mikkeli.fi
kulttuuri- ja museojohtaja
Hallituksen esitys museolaiksi ja laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
annetun lain muuttamisesta on annettu Eduskunnalle 18.10.2018. Lakien on tarkoitus
tulla voimaan 1. tammikuuta 2020 alkaen.
Museolain tavoitteita, toiminnan tarkoitusta ja valtionosuuden edellytyksiä koskevia
säännöksiä uudistettaisiin. Alueelliset ja valtakunnalliset vastuumuseot korvaisivat
nykyisen maakunta- ja aluetaidemuseojärjestelmän sekä valtakunnallisen
erikoismuseojärjestelmän. Vastuumuseoiden tehtävistä ja vastuumuseoksi
nimeämisen edellytyksistä säädettäisiin laissa. Päätökset museon hyväksymisestä
valtionosuuteen oikeutetuksi ja nimeämisestä vastuumuseoksi olisivat voimassa
toistaiseksi, mutta opetus- ja kulttuuriministeriö arvioisi neljän vuoden välein,
täyttääkö museo edelleen valtionosuuden edellytykset. Vastuumuseoiden osalta
arvioitaisiin myös, täyttääkö museo edelleen vastuumuseoksi nimeämisen
edellytykset ja onko museo huolehtinut vastuumuseolle säädetyistä tehtävistä.
Vastuumuseot neuvottelisivat neljän vuoden välein Museoviraston kanssa seuraavaa
nelivuotiskautta koskevasta suunnitelmasta.
Museoiden valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on edistää monipuolisten,
alueellisesti kattavien ja yhteisölleen merkittävien museopalveluiden saatavuutta.
Uudistuksella pyritään kannustamaan toimijoita monipuoliseen, vaikuttavaan,
laadukkaaseen ja korkeatasoiseen toimintaan sekä pitkäjänteiseen tavoitteelliseen
kehittämiseen ja uudistamiseen. Samalla pyritään lisäämään rahoituksen
ennustettavuutta ja pitkäjänteisyyttä. On tärkeää, että valtionosuusjärjestelmä turvaa
jatkossakin taide- ja kulttuuripalvelujen alueellista saatavuutta ja saavutettavuutta eri
väestöryhmille.
Tavoitteena on myös lisätä rahoitusperusteiden läpinäkyvyyttä. Laissa ehdotetaan
säädettäväksi periaatteista, joiden mukaan valtionosuuden perusteeksi
vahvistettavista henkilötyövuosien määrästä päätetään. Tavoitteena on, että
alueellisten vastuumuseotehtävien hoitaminen tulee järjestetyksi kattavasti koko
maassa. Alueellisen vastuumuseotoiminnan perusteita kehitetään niin, että rahoitus
vastaa paremmin tehtävien hoidon kattavuutta ja palveluiden kustannuksia.
Alueelliset vastuumuseotehtävät voidaan jakaa maakunnassa useamman museon
kesken.
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Museoiden valtionosuusjärjestelmä säilyisi edelleen peruslähtökohdiltaan
laskennallisena siten, että valtionosuus perustuisi valtionosuuden perusteeksi
vahvistettavien henkilötyövuosien määrään ja henkilötyövuotta kohden määrättyyn
yksikköhintaan. Museoiden valtionosuus muodostuisi perusrahoituksesta sekä
tehtäväkohtaisesta rahoituksesta alueellisille ja valtakunnallisille vastuumuseoille.
Museoiden perusrahoitusprosentti olisi 37. Alueellisten vastuumuseoiden
tehtäväkohtaisesti määräytyvän henkilötyövuosien osan valtionosuusprosentti olisi 85.
Uudistuksen myötä museoiden pitää hakea uudelleen valtionosuuden piiriin.
Alueellisten ja valtakunnallisten vastuumuseoiden nimittämiseksi järjestetään
hakemusmenettely. Museot ilmoittavat alustavan kiinnostuksen hakea alueellista
vastuumuseotehtävää marraskuussa 2018. Ilmoitus ei ole sitova, mutta se toimii
jatkovalmistelun pohjana. Maakunnissa, joissa on useampia samasta tehtävästä
kiinnostuneita toimijoita tai joissa johonkin tehtävään ei ole kiinnostuksensa
ilmaisseita toimijoita, käydään tarvittaessa tarkentavat neuvottelut joulukuussa 2018 .
Varsinainen hakemus valtionosuuden piiriin pääsemiseksi ja hakemukset alueellisiksi
vastuumuseoiksi nimeämiseksi tehdään helmikuussa 2019. Museoviraston kanssa
käydään neuvottelut alueellisten tehtävien hoitamisesta maalis-toukokuussa 2019.
Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös museoiden hyväksymisestä valtionosuuden
piiriin, alueellisten vastuumuseoiden nimeämisestä sekä yksikköhinnoista ja
henkilötyövuosista tehdään lokakuussa 2019.
Alueellisten vastuumuseoiden tehtävät jakautuvat kolmeen tehtäväkokonaisuuteen:
1. Alueellisen museotoiminnan edistämistehtävä, jolla tarkoitettaisiin toimialueen
kulttuuriperintöön ja museotoimintaan liittyviä asiantuntija-, kehittämis- ja
edistämistehtäviä, Tehtävää hoitava museo toimisi toimialueensa kulttuuriperinnön
asiantuntijana sekä kulttuuriperinnön saavutettavuuden ja alueellisen yhteistyön
edistäjänä toimialaansa liittyvissä kysymyksissä. Alueellisen museotoiminnan
edistämistehtävän tarkoituksena olisi myös tarjota ja kehittää alueen yleisöille ja
yhteisöille niiden tarpeisiin vastaavia kulttuuriperintöpalveluita. Kehittämistehtävän
laajuus, tarkempi sisältö ja toimintamuodot määräytyisivät alueellisten
erityispiirteiden ja tarpeiden pohjalta. Museon tehtävänä olisi myös kehittää ja edistää
kulttuuriperinnön tallentamista ja digitaalista saatavuutta toiminta-alueellaan.
Museolla voisi olla erikseen sovittaessa myös valtakunnallinen asiantuntija- tai
kehittämisvastuu.
2. Alueellisen vastuumuseon kulttuuriympäristötehtävä, jolla tarkoitetaan toimimista
toimialueellaan kulttuuriympäristön, erityisesti rakennetun ympäristön ja arkeologisen
kulttuuriperinnön asiantuntijaviranomaisena. Museo edistäisi kulttuuriympäristön ja
kulttuurimaiseman vaalimista ja siihen liittyvien mahdollisuuksien tunnistamista,
saavutettavuutta. osallisuutta ja kulttuuriympäristötietoutta.
3. Alueellinen taidemuseotehtävä, jolla tarkoitetaan toimimista kuvataiteen ja
visuaalisen kulttuuriperinnön asiantuntijana omalla toimialueellaan. Museon
asiantuntijuus perustuisi museon kokoelmiin ja tietovarantoihin sekä alueen muiden
toimijoiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. Alueellisen taidemuseotehtävän
tarkoituksena olisi tarjota ja kehittää alueen yleisöille ja yhteisöille niiden tarpeisiin
vastaavia kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin palveluita. Tehtävän sisällön ja
laajuuden määrittelyssä otettaisiin huomioon alueen laajuus ja tarpeet sekä muut
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alueelliset erityispiirteet. Museo edistäisi toiminnallaan alueellisen kuvataiteen
dokumentointia, tallentamista ja saavutettavuutta. Museo toimisi alueellaan myös
julkisen taiteen ja kokoelmien asiantuntijana, taidenäyttelyiden asianmukaisten
sopimus- ja korvauskäytäntöjen sekä prosenttiperiaatteen käytön edistäjänä.
Etelä-Savossa maakunnalliset museovastuut on jaettu Savonlinnan ja Mikkelin
kesken. Maakuntamuseo toimii Savonlinnassa. Mikkelissä sijaitsee Etelä-Savon
aluetaidemuseo. Mikkelin kaupunki saa museotoimestaan laskennallisiin
henkilötyövuosiin perustuvaa valtionosuutta kymmenen henkilötyövuoden mukaan
(297 869 euroa vuonna 2018).
Savonlinnan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 5.11.2018 § 382, että kaupunki
hakee museotoimensa uudelleen valtionosuuden piiriin ja alueelliseksi
vastuumuseoksi Etelä-Savon maakuntaan.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hvyinvoinnin ja osallisuuden lautakunta merkitsee tiedoksi selostuksen museoiden
valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta ja esittää että Mikkelin kaupunginhallitus
hakee museotoimensa uudelleen valtionosuuden piiriin ja alueelliseksi
vastuumuseoksi Etelä-Savon maakunnan alueella alueellisen museotoiminnan
edistämistehtävän (1) ja alueellisen taidemuseotehtävän (3) osalta.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 14.01.2019, § 6
Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
sivistysjohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hakee museotoimensa uudelleen valtionosuuden piiriin ja
alueelliseksi vastuumuseoksi Etelä-Savon maakunnan alueella alueellisen
museotoiminnan edistämistehtävän (1) ja alueellisen taidemuseotehtävän (3) osalta.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Pekka Pöyry esitti Markku Aholaisen
kannattamana, että asia jätetään pöydälle. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Pekka
Pöyryn esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.
Merkitään, että kulttuuri- ja museojohtaja Matti Karttunen selosti asiaa
kaupunginhallitukselle.
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Kaupunginhallitus, 21.01.2019, § 41
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
sivistysjohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hakee museotoimensa uudelleen valtionosuuden piiriin ja
alueelliseksi vastuumuseoksi Etelä-Savon maakunnan alueella alueellisen
museotoiminnan edistämistehtävän (1) ja alueellisen taidemuseotehtävän (3) osalta.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku
Aholainen esitti Soile Kuitusen, Petri Pekosen ja Pekka Pöyryn kannattamana, ettei
Mikkelin kaupunki hae alueelliseksi vastuumuseoksi Etelä-Savon maakunnan alueella
alueellisen museotoiminnan edistämistehtävän (1) osalta.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän
esityksestä poikkeava kannatettu muutosesitys ja esitti asian ratkaistavaksi
äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne,
jotka kannattavat Markku Aholaisen muutosesitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys
hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 jaa ääntä (Olli Miettinen, Kerttu
Hakala, Jyrki Koivikko, Juha Vuori) ja 6 ei ääntä (Soile Kuitunen, Kirsi Olkkonen, Pekka
Pöyry, Markku Aholainen, Petri Pekonen, Jarno Strengell) ja 1 tyhjä ääni (Jukka
Pöyry). Puheenjohtaja totesi, että Markku Aholaisen muutosesitys on
tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.
Merkitään, että Kerttu Hakala jätti asiaan eriävän mielipiteen: "Jätän eriävän
mielipiteen kaupunginhallituksen listan kohtaan § 41 Museoiden
valtionosuusjärjestelmän uudistus ja alueelliseksi vastuumuseoksi hakeminen.
Esittelijän päätösesityksessä mukana ollut hakeminen alueelliseksi vastuumuseoksi
Etelä-Savon maakunnan alueella alueellisen museotoiminnan edistämistehtävän
osalta olisi antanut Mikkelille ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää
museotoimintaamme 85 % avustuksen turvin ja tehdä laajempaa yhteistyöä sekä
maakunnan alueella että valtakunnallisesti. Mikkeli ei pysty nostamaan taidemuseon
tasoa ja kehittämään toimintaa yksin, omilla resursseillaan, joten hakematta
jättäminen vaarantaa taiteen ja museotoiminnan aseman kaupungissamme."
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Muutoksenhakukielto
§15, §16, §17, §18, §19, §20, §21, §22, §25, §31, §36, §39, §40
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.
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Oikaisuvaatimus
§23, §24, §26, §27, §28, §29, §30, §32, §33, §34, §35, §37, §38, §41
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
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