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§ 110
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 111
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Aili Kosunen ja Voitto
Lyytikäinen.
Pöytäkirja tarkastetaan maaseututoimistossa 16.11.2015 ja se on nähtävänä
17.11.2015.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aili Kosunen ja Pia Nikulainen.
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§ 112
Ilmoitusasiat
Maaseutu- ja tielautakunnan vuoden 2016 talousarviotilanne 10.11.2015
Nuorisovaltuuston pöytäkirjanote 2.11.2015/Lausunto maaseutu- ja
tielautakunnan talousarvioesitykseen
Mullikkaan yksityistien hoitokunnan kokous 23.10.2015, perusparannustyön
keskeyttäminen
Kangasniemen elinkeinolautakunta 15.10.2015, Mikkelin maaseututoimen
toimintakatsaus/Kangasniemi
Seuraava maaseutu- ja tielautakunnan kokous tiistaina 15.12.2015 kaupungin
virastotalon kokoushuone 3 klo 17.00

Ehdotus
Esittelijä: Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
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§ 113
Viranhaltijapäätösten otto-oikeus
Yhdyskuntatekniikan insinööri on tehnyt seuraavat viranhaltijapäätökset:
Ylätjoen yt/tien oikaisu 2015, myönnetty parantamisavustusta 60 % ja enintään
3.000 €
Mäkelän yt/kunnan suostumus nopeusrajoituksen asettamiselle, merkki nro
363, nopeusrajoitus 40 km/h
Särkitaipaleen yt/kunnan suostumus nopeusrajoituksen asettamiselle, merkki
nro 361, nopeusrajoitus 30 km/h

Ehdotus
Esittelijä: Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö
Lautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoista ei ole
havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Maaseutu- ja tielautakunta, § 58, 17.06.2015
Maaseutu- ja tielautakunta, § 104, 01.10.2015
Maaseutu- ja tielautakunta, § 114, 12.11.2015
§ 114
Vuoden 2015 kunnossapitoavustukset yksityisteille
MliDno-2015-1269
Maaseutu- ja tielautakunta, 17.06.2015, § 58
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Suomela
Markku.Suomela@mikkeli.fi
Liitteet

1 Kunnossapitoavustukset 2015.pdf
Kunnossapitoavustukset vuodelle 2015 olivat tiekuntien haettavissa
ajalla 2.-28.2.2015. Kunnossapitoavustusta vuonna 2015 maksetaan eri
kunnossapitoluokkien teille seuraavasti:
I-lk Erittäin vilkasliikenteinen yksityistie = 700 €/km
II-lk Pysyvän asutuksen pääsytie = 450 €/km
III-lk Muu järjestäytynyt yksityistie = 150 €/km
Myönnettävästä avustuksesta vähennetään avustussäännösten puitteissa 15
% mikäli hakemus on myöhästynyt tai tiekunta ei ole kantanut yksikkömaksuja
tieosakkailta ilman hyväksyttävää syytä.
Vuoden 2015 kunnossapitoavustuksista yhteenvetotaulukko liitteenä nro 1.

Ehdotus
Esittelijä: Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri
Kunnossapitoavusstukset vuodelle 2015 myönnetään liitteen nro 1 mukaisesti.
Päätös
Maaseutu- ja tielautakunta hyväksyi kunnossapitoavustukset vuodelle 2015
liitteen 1 mukaisesti seuraavin muutoksin:
Paloselän yt: II-luokkaan 0,98 km ja III-luokkaan 0,500 km = 516,00 euroa
Mullikkaan yt: I-luokkaan 9,4 km ja II-luokkaan 4,5 km ja III-luokkaan 1,9 km =
8.890,00 euroa
Kitereen yt: I-luokkaan 1,23 km
Notkomäen yt: Avustus jätettiin käsittelemättä, kunnes tiellä oleville
liikennemerkeille esitetään tiekunnan päätös.
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Hiihtovuoren yt: Avustusta ei myönnetä, koska tien alussa on puomi, jolla
rajoitetaan ulkopuolista liikennettä.

Maaseutu- ja tielautakunta, 01.10.2015, § 104
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Suomela
Markku.Suomela@mikkeli.fi
Liitteet

1 liite 5 Kp-lisämaksut 1.10.2015.pdf
Maaseutu- ja tielautakunnan toimitusjaosto on perustanut uusia tiekuntia.
Koska kaikkia pyydettyjä toimituksia ei ole ennätetty pitämään vuoden 2014
puolella, maksetaan uusien tiekuntien kunnossapitoavustus ko. vuodelle
takautuvasti. Lisäksi kaikille uusille tiekunnille maksetaan vuoden 2015
kunnossapitoavustus.
Notkomäen yt:n kunnossapitopäätös on jätetty 17.6.2015 pöydälle.
Notkomäen yt on poistanut umpitien merkit, joten vuoden 2015
kunnossapitoavustus voidaan maksaa.
Avustuksen maksaminen edellyttää tiekunnan nimiin avattua pankkitiliä, johon
avustus maksetaan.
Yhteenveto vuoden 2014 ja 2015 maksettavista kunnossapitoavustuksista
liitteenä nro 5.
Ehdotus
Esittelijä: Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri
Uusille tiekunnille maksetaan vuoden 2014 ja 2015 kunnossapitoavustukset
liitteen nro 5 mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin.

Maaseutu- ja tielautakunta, 12.11.2015, § 114
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Suomela
Markku.Suomela@mikkeli.fi
Liitteet

1 Kunnossapitoavustukset era 3.pdf
Maaseutu- ja tielautakunnan toimitusjaosto on perustanut uusia tiekuntia
tai jatkanut ja yhdistänyt teitä. Koska kaikkia pyydettyjä toimituksia ei ole
ennätetty pitämään vuoden 2014 puolella, maksetaan uusien tiekuntien
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kunnossapitoavustus myös vuodelle 2014, mikäli toimitushakemus on tullut
vireille vuoden 2014 puolella.
Yhteenveto tiekunnille maksettavista kunnossapitoavustuksista liitteenä nro 1.
Ehdotus
Esittelijä: Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri
Tiekunnille maksetaan kunnossapitoavustusta liitteen nro 1 mukaisesti.
Avustuksen maksaminen edellyttää tiekunnan nimiin perustettua pankkitiliä,
jotta avustus voidaan maksaa.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Leipänoron yt, Junnalahden mt, Vesalahden yt, Parjakallion yt, Mustikkamäen
yt, Selänrannan yt, Jokikorven yt, Vääräjärven yt
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§ 115
Puhakan yt/parantamisavustus 2015
MliDno-2015-2128
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Suomela
Markku.Suomela@mikkeli.fi
Puhakan yksityistie on perustettu 16.7.2015 Mikkelin kaupungin maaseutu- ja
tielautakunnan toimitusjaoston pitämässä tielautakunnan toimituksessa nro
13/2015. Tie sijaitsee entisten Ristiinan ja Suomenniemen kuntien alueella ja
sen pituus on 1,27 km ja se on koko matkalta pysyvän asutuksen pääsytienä.
Tien varrella toimii maitotila.
Puhakan yksityistie päätti 2.10.2015 pitämässään yleisessä kokouksessa,
että tielle suoritetaan peruskorjaus sen koko matkalle. Työn yhteydessä
parannetaan kuivatusta koko matkalla ja uusitaan kymmenen rumpua. Lisäksi
parannetaan kantavuutta eräin paikoin murskeella # 0-150 mm. Lopuksi tiehen
ajetaan pintamurskerroksia yhteensä noin 1.100 tonnia.
Hankkeen kustannusarvioksi on hyväksytty 22.108 euroa. Tiekunta on
hakenut parantamisavustusta Mikkelin kaupungilta hankkeen rahoittamiseen.
Hakemuksen saavuttua 15.10.2015 on tiekunnalle annettu lupa aloittaa työt
kohteessa.
Ehdotus
Esittelijä: Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri
Puhakan yksityistielle myönnetään parantamisavustusta 60 % ja
kuntaliitoslisää 10 % em. hankkeen toteuttamiseen kuitenkin enintään
15.475,60 euroa.
Avustus maksetaan enintään kolmessa erässä. Tiekunnan on saatettava
parantamistyö valmiiksi ja toimitettava sitä koskevat laskujäljennökset
Tietoimeen 15.12.2015 mennessä os. Kunnanmäki 7, 50600 Mikkeli. Ennen
viimeisen avustuserän maksamista tiekunnan on toimitettava Tietoimelle kopio
verottajalle tehdystä rakentamispalvelujen ilmoituksesta, mikäli ilmoituskynnys
on ylittynyt.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Puhakan yt/ tm. Seppo Puhakka
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§ 116
Viljakuivurin korjaushanke/Mikkelin Läntinen maamiesseura
MliDno-2015-2260
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Mikkonen
Kari.Mikkonen@mikkeli.fi
Mikkelin Läntinen maamiesseura omistaa viljankuivurin Korpijärven kylässä.
Kuivuri on huonokuntoinen.
Mikkelin läntinen maamiesseura kunnostaa kuivuria seuraavin toimenpitein:
Lattia ja ikkunat korjataan, kaatosuppiloa suurennetaan, siilojen tukia
vahvistetaan, sokkelin korjaukset, portaiden ja tasanteiden korjaus,
kattopeltien kiinnityksen korjaus. Hankkeen kokonaiskustannusarvio
talkootöineen on 7.120 euroa.

Kustannusarvio

tarviikkeet €

työ

lattia

2300 €

30h x 10€/h = 300 €

ikkunat

1000

10h x 10€/h = 100 €

kaatosuppilon
suurennus

100 €

3 h x 10€/h = 30 €

siilojen tuenta

600 €

15 h x 10€/h = 150 €

sokkelin korjaukset

1350 €

10 h x 50€/ha (kaivuri) =
500 €
10 h x 30€/h (traktori) =
300 €

portaat ja tasot

80 €

5 h x 10 €/h = 50 €

nosturin vuokra

150 €

kattopeltien kiinnitys

110 €

yhteensä

5690 €

tarvikkeet ja työt
yhteensä

7120 €

1430 €

Mikkelin Läntinen maamiesseura hakee 3500 euron yleisavustusta
viljankuivurin kunnostushankkeeseen.
Mikkelin kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus on linjannut vuoden 2016
avustuksien myöntöä. Kaupunginhallituksen ohjeena on, että vuonna 2016
yhdistyksille myönnettävää avustustasoa leikataan 10 %.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö
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Mikkelin Läntiselle maamiesseuraralle myönnetään 3.150 euron yleisavustus
viljankuivurin kunnostamishankkeeseen.
Avustus myönnetään toteutuneita kustannustositteita vastaan. Avustuksessa
on huomioitu kaupunginvaltuuston asettama avustustason leikkaus.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Mikkelin läntinen maamiesseura/Sari Lappalainen
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§ 117
Esitys maatalouden jätemuovien keräyksestä 2016
MliDno-2015-2134
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Mikkonen
Kari.Mikkonen@mikkeli.fi
Mikkelin kaupungin maaseututoimi on rahoittanut useana vuotena
maatalouden jätemuovi –hanketta. Hankkeessa on kerätty keskitetysti
maatiloilla kertyneitä muovijätteitä. Jätemuovihankkeen toteutuksesta on
vastannut Mikkelin 4H-yhdistys ja Lassila & Tikanoja Oy.
Vuonna 2015 jätemuovihanketta ei järjestetty. Viljelijöitä ohjeistettiin
toimittamaan muovijätteet Ekokem Oy:n järjestämään valtakunnalliseen
muovinkeräyshankkeeseen. Viljelijät ovat toivoneet, että jätemuovihanke
järjestettäisiin jälleen paikallisesti vuonna 2016. Mikkelin maaseutuja tielautakunta on pyytänyt Metsäsairila Oy:ltä esitystä maatalouden
jätemuovikeräyshankkeesta. Metsäsairila Oy on toimittanut esityksen
hankkeen toteuttamisesta (esitys oheismateriaalina).
Jätteen keräily toteutetaan samalla konseptilla kuin 4H-yhdistyksen
järjestämässä hankkeessa. Viljelijän osuudeksi keräilystä jää 50 €/
noutopaikka. Mikkelin kaupungin maaseutu- ja tielautakunnan osuus
hankkeesta on arvioitu olevan n. 17.500 euroa. Hankkeesta maaseutuja tielautakunnalle jyvittyvien kustannuksien on arvioitu olevan n. 13 %
pienemmät kuin vuonna 2014 toteutuneen hankkeen kustannukset. Hankkeen
kautta saatujen kokemuksien perusteella selvitetään myös pitkin vuotta
tapahtuvan muovijätenoudon toteuttamista. Tällöin jätteen nouto perustuisi
kohdekohtaisiin jäteastioihin, jotka tyhjennettäisiin määrä-ajoin.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö
Maaseutu- ja tielautakunta varaa vuoden 2016 jätemuovihankkeen
toteuttamiseen 17.500 euroa. Hankkeen toteuttajana toimii Metsäsairila Oy.
Hankkeen kuntaosuus myönnetään Metsäsairila Oy:lle toteutuneiden
kustannusten mukaan.
Päätös
Hyväksyttiin.
Olli Miettinen poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Tiedoksi
Metsä Sairila Oy Sami Hirvonen, MTK Mikkeli puheenjohtaja Noora Ruuth
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§ 118
Yksityistiet- Hallinnon, kunnossapidon ja perusparantamisen tehostaminen -hanke /
MAMK
MliDno-2015-2262
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Mikkonen
Kari.Mikkonen@mikkeli.fi
Liitteet

1 Tarjous_Mamk_yksityistiehanke.pdf
Mikkelin ammattikorkeakoulu on käynnistänyt Rajupusu-Leader alueella
(Juva, Joroinen, Rantasalmi ja Sulkava) toimivan tiedonvälityshankkeen
Yksityistiet- Hallinnon, kunnossapidon ja perusparantamisen tehostaminen.
Hankkeessa neuvotaan ja opastetaan tiekuntien osakkaita hoitamaan
tiekuntiensa asioita siten, että he pystyvät hoitamaan hallintonsa yksityistielain
ja -asetuksen mukaisesti. Tarjotaan neuvontapalveluja (puhelinpalvelu sekä
henkilökohtainen neuvonta) yksityisteiden tienpitoon liittyvissä asioissa
tiekunnille. Neuvontapalvelun yhteydessä tiekunnat saavat opastusta oman
tiensä kunnossapitoon, perusparantamiseen ja tukien hakuun. Erityisesti tässä
hankkeessa tullaan painottamaan yksityisteiden perusparannuksiin liittyviä
asioita.
Hanke toimii pääasiallisesti Rajupusu-Leader alueella (Juva, Joroinen,
Rantasalmi ja Sulkava) vuoden 2016. Hankkeelle on myönnetty 63.293 euron
LEADER -avustus em. kuntien alueelle. LEADER -rahoitus koostuu EU:n,
valtion sekä kuntien omarahoituksesta, josta kuntarahoitusosuus on n. 10 %.
LEADER -toimintaryhmät keräävät kuntarahoituksen keskitetysti. LEADER toimintaryhmä ei kerää hankekohtaisia kuntarahoituksia.
Mikkelin ammattikorkeakoulu tarjoaa Mikkelin kaupungin maaseutuja tielautakunnalle hankkeen em. palveluita vuosille 2016-2017. Lisäksi
Mikkelin kaupungin maaseutu- ja tielautakunta vastaisi koulutustilaisuuksien
tilavuokrista ja mahdollisista tarjoiluista.
Mikkelin ammattikorkeakoulu hakee yhteensä 78.000 euron toiminta-avustusta
vuoden 2016-2017 toimintaan + tilavuokrat ja tarjoilut. Koska Mikkeli ei ole
RaJuPuSu LEADER -toimintaryhmän alueella, hankkeeseen ei saada Mikkelin
seudulla ulkopuolista rahoitusta. Mikkelin maaseutu- ja tielautakunnan
rahoitusosuudeksi tulisi 100 %.
Mikkelin kaupunginvaltuusto ja Mikkelin kaupunginhallitus on linjannut vuoden
2016 avustuksien myöntöä. Kaupunginhallituksen ohjeena on, että vuonna
2016 myönnettävää avustustasoa leikataan 10 %.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö
Mikkelin maaseutu- ja tielautakunta osallistuu Yksityistiet- Hallinnon,
kunnossapidon ja perusparantamisen tehostaminen -hankkeeseen 70.200
eurolla. Määräraha jakautuu kahdelle vuodelle. 70.200 euron määräraha pitää
sisällään myös hankkeen tilaisuuksien tilavuokrat ja tarjoilut.
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Hankkeen kuntaosuus myönnetään toteutuneita kustannusraportteja vastaan.
Päätös huomioi kaupunginvaltuuston 10 prosentin avustustasoleikkauksen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Olli Miettinen poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Tiedoksi
Mikkelin ammattikorkeakoulu/Kati Kontinen
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Maaseutu- ja tielautakunta, § 45, 20.05.2015
Maaseutu- ja tielautakunta, § 119, 12.11.2015
§ 119
Palavantien yt/parantamisavustus 2015
MliDno-2015-940
Maaseutu- ja tielautakunta, 20.05.2015, § 45
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Suomela
Markku.Suomela@mikkeli.fi
Palavan yt sijaitsee Ristiinan keskustaajaman eteläpuolella. Tie alkaa KokkolaNuijamaan valtatieltä 13 ja päättyy Saimaan rannassa sijaitsevan Ollinrantatilan (491-549-8:58) rajalle. Tien pituus on 0,48 km. Tie on perustettu Mikkelin
kauoungin maaseutu- ja tielautakunnan toimituksessa 24.4.2015. Tie on koko
matkaltaan pysyvän asutuksen käytössä.
Tiekunta aikoo toteuttaa tien parantamishankkeen, jonka yhteydessä kaivetaan
ja perataan ojia, asennetaan viisi rumpuputkea ja parannetaan kantavuutta
suodatinkankaalla 440 metrin matkalla sekä karkealla mursketuksella.
Lopuksi tien koko matkalle ajetaan hienompi murskesora tienpitoaineeksi.
Hankkeen kustannusarvio on 10.416 euroa. Tiekunta hakee avustusta Mikkelin
kaupungilta parantamishankkeen rahoitukseen.
Ehdotus
Esittelijä: Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri
Palavan yksityistielle myönnetään 60 % parantamisavustusta tien
kunnostamiseen sekä 10 % kuntaliitoslisää, enintään kuitenkin 7.291,20 euroa
ehdolla, että tiekunnan yleinen kokous hyväksyy kustannusarvion ja päättää
suorittaa peruskorjauksen.
Tiekunnan on saatettava peruskorjaus valmiiksi ja toimitettava sitä koskevat
laskujäljennökset Mikkelin kaupungin tietoimeen os. Kunnanmäki 7, 50600
Mikkeli 30.10.2015 mennessä.
Päätös
Hyväksyttiin.
Olli Miettinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 17.05.

Maaseutu- ja tielautakunta, 12.11.2015, § 119
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Suomela
Markku.Suomela@mikkeli.fi
Palavantie peruskorjaus on suoritettu loppuun 30.09.2015.
Kokonaiskustannukset olivat suuremmat kuin kustannusarviossa. Hankkeen
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lopullinen kustannusarvio oli 14.470,28 euroa. Alkuperäinen kustannusarvio oli
10.416,00 euroa, johon on myönnetty avustusta 7.291,20 euroa.
Palavantie tiekunta hakee 4.054,28 euron lisäkustannukselle kunnan
parantamisavustusta.
Ehdotus
Esittelijä: Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri
Palavan yksityistielle myönnetään lisää parantamisavustusta tien
kunnostamiseen 60 %/4.054,28 eurosta = 2.432,57 euroa ja kuntaliistolisää
10 %/4.054,28 eurosta = 405,43 euroa, yhteensä kuitenkin enintään 2.838,00
euroa.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Palavan yt/Pekka Tukiainen
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§ 120
Junnalahden yksityistie/tienjatkeen peruskunnostus 2015
MliDno-2015-1317
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Suomela
Markku.Suomela@mikkeli.fi
Junnalahden yksityistie loppuosan parantamiseen on viranhaltijapäätöksellä
MliDno-2015-1317 myönnetty parantamisavustusta tien jatko-osan
kunnostamiseen 50 % sekä kuntaliitoslisää 10 %. Suunniteltu parantaminen
on kohdistunut 300 metrin matkalle. Maastokatselmuksessa on todettu,
että parantaminen ulotetaan tilan Haaparanta 6:52 tilan rajalle, jolloin
parantamistyön pituudeksi tulee n. 391 m.
Uusi kustannusarvio on 7.406,61 euroa, joka ylittää aiemman kustannusarvion
1.700,00 eurolla. Tiekunta hakee lisää parantamisavustusta aiemman
kustannusarvion ylimenevään osaan.

Ehdotus
Esittelijä: Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri
Junnalahden yksityistielle myönnetään lisää parantamisavusta tien jatko-osan
kunnostamiseen 50 %/1.700,00 eurosta sekä kuntaliitoslisää 10 %/1.700,00
eurosta, enintään kuintekin 1.020,00 euroa.

Päätös
Hyväksyttiin.
Olli Miettinen poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Tiedoksi
Junnalahden yt/toimitsijamies Jari Rantalainen
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Maaseutu- ja tielautakunta, § 38, 20.05.2015
Maaseutu- ja tielautakunta, § 83, 01.09.2015
Maaseutu- ja tielautakunta, § 122, 12.11.2015
§ 122
Talouden seuranta 10/2015, maaseutu- ja tielautakunta
MliDno-2015-730
Maaseutu- ja tielautakunta, 20.05.2015, § 38
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Mikkonen, Marja-Liisa Hämäläinen
Liitteet

1 Talouden seuranta.pdf
Vuonna 2015 hallintokuntien taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen
seuranta tehdään vähintään kolme kertaa vuodessa. Maaliskuun lopun
toteutuman perusteella tehtävän seurannan yhteydessä raportoidaan koko
kaupungin tasolla keskeisimmät strategiset toimenpiteet, kehittämisohjelmien
toteutuminen, kaupungin elinvoimaisuuden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet,
henkilöstön määrän kehitys sekä talouden toteutuminen ja toiminnalliset
muutokset, jotka ovat jo tiedossa. Maaseutu- ja tielautakunnan osalta
on talouspalveluille toimitettu tarvittavat tiedot liitettäväksi koko kaupungin
seurantaan.
Käyttötalouden toteutuma ja johdon ennuste tilanteessa 31.3.2015.
TULOSLASKELMA
(1 000 €)

TA 2015

TOT.
31.3.2015

EROTUS

TOT. %

ENNUSTE

Toimintatuotot

5 959

1 291

4 668

21,6

5 959

Toimintakulut

8 425

1 434

6 991

17,0

8 425

Toimintakate

-2 466

-143

-2 323

5,7

-2 466
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Liitteenä nro 1 maaseutu- ja tielautakunnan seurantaraportti 31.3.2015.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö
Maaseutu- ja tielautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurannan 3/2015.
Päätös
Hyväksyttiin.

Maaseutu- ja tielautakunta, 01.09.2015, § 83
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Mikkonen, Marja-Liisa Hämäläinen
Liitteet

1 Talouden seuranta 7-2015.pdf
Kaupunginvaltuustolle raportoidaan kuluvan vuoden taloudellisten
tavoitteiden toteutumista vähintään kolme kertaa vuodessa. Talouden
toteutumisesta tehtiin ensimmäinen raportointi 31.3.2015. Tässä toisessa
7/2015 raportoinnissa kerrotaan myös toiminnallisten tavoitteiden
toteutuminen. Tämän raportoinnin perusteella voidaan jo arvioida kuluvan
vuoden toteutumista, jonka pohjalta viedään talousarvion 2016 valmistelua
eteenpäin.Kolmannessa raportoinnissa 31.10.2015 tilanteesta tehdään
viimeinen arvio kuluvan vuoden talouden ennusteesta ja siinä raportoinnissa
esitetään mahdolliset lisämäärärahat.
Tässä lautakunnalle tehtävässä raportoinnissa 7/2015 on käyty läpi seuraavat
asiat:
•
•
•

tuloskorttien tavoitteiden toteutuminen ja tunnusluvut
talouden toteutuminen ja tilinpäätösennuste
tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteutuminen

Maaseutu- ja tielautakunnan talous on toteutunut seuraavasti:
MAASEUTU- JA
TIELAUTAKUNTA

TA 2015

TOT 1 - 72015

EUR

EUR

2 466 000,00

252 446,30

10,24

TOIMINTATUOTOT -5 959 300,00

-3 164 291,32

53,10

Myyntituotot

-5 344 000,00

-2 797 224,79

52,34

Maksutuotot

-570 000,00

-282 675,22

49,59

Tuet ja avustukset -25 300,00

-122,85

0,49

Muut
toimintatuotot

-84 268,46

421,34

3 416 737,62

40,55

TOIMINTAKATE

-20 000,00

TOIMINTAKULUT 8 425 300,00

Tot % TOT/TA
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Henkilöstökulut

4 905 600,00

2 410 164,40

49,13

Palvelujen ostot

1 283 500,00

509 553,12

39,70

Aineet, tarvikkeet

55 200,00

25 257,04

45,76

Avustukset

2 120 000,00

436 140,17

20,57
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Muut
61 000,00
35 622,89
58,40
toimintakulut
Lomitettavien tilojen määrä on vähentynyt, lisäksi lomituksen käyttö
tilatasolla on vähentynyt (sijaisapua ja maksullista lomitusta käytetään
vähemmän), tuloja vähemmän - samalla palkkoja ja ostopalvelua
vähemmän. Yksityistiepuolella on viimeinen liitosavustusvuosi, joten
perusparannushankkeita tulee runsaasti, yksityistieavustusmäärärahoja
kompensoidaan maaseudun kehittämismäärärahoista.
Tarkempi analyysi tuloista ja menoista on selvitetty liitteenä olevassa
seurantaraportissa.

Ehdotus
Esittelijä: Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö
Maaseutu- ja tielautakunta hyväksyy liitteen nro 1 mukaisen toiminnan ja
talouden toteutumisen 7/2015 liitettäväksi koko kaupungin seurantaan.
Päätös
Hyväksyttiin.

Maaseutu- ja tielautakunta, 12.11.2015, § 122
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Mikkonen, Marja-Liisa Hämäläinen
Kari.Mikkonen@mikkeli.fi
Liitteet

1 Talouden seuranta 10-2015.pdf
Kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle annetaan selvitys taloudesta
10/2015 seurannan yhteydessä. Lisäksi raportoidaan kaupungin tasapainoisen
kasvun ja talouden ohjelman toimenpiteiden toteutumistilanne koskien vuorra
2015.
Maaseutu- ja tielautakunnan talouden toteutuma on seuraava:
MAASEUTU- JA
TIELAUTAKUNTA

TA
2015

TOT 1 - 10
2015

Tot % TOT/TA
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Kustannuslaji

EUR

EUR

TOIMINTAKATE

2 466 000

1 746 269

70,81

TOIMINTATUOTOT -5 959 300

-4 161 323

69,83

Myyntituotot

-5 344 000

-3 727 468

69,75

Maksutuotot

-570 000

-346 908

60,86

Tuet ja avustukset -25 300

-1 755

6,94

Muut
toimintatuotot

-85 192

425,96

TOIMINTAKULUT 8 425 300

5 907 592

70,12

Henkilöstökulut

4 905 600

3 463 222

70,60

Palvelujen ostot

1 283 500

766 279

59,70

Aineet, tarvikkeetj 55 200

33 249

60,23

Avustukset

1 596 380

75,30

-20 000

2 120 000
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Muut
61 000
48 463
79,45
toimintakulut
Ennuste: Toimintatuotot 5 795 000 euroa, toimintakulut 8 221 000 euroa,
toimintakate - 2 426 000 euroa.
Tarkempi analyysi talouden toteutumisesta on liitteenä olevassa
seurantaraportissa.
Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman osalta toimitaan ohjelman
mukaisesti. Euromääräisiä tavoitteita ei maaseutu- ja tielautakunnalle ole
asetettu vuodelle 2015.
Ehdotus
Esittelijä: Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö
Maaseutu- ja tielautakunta hyväksyy talouden seurannan 10/2015 liitettäväksi
kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle tehtävään koko
kaupungin seurantaraporttiin.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Talouspalvelut/Jari Laitinen ja Tiina Viskari
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Muutoksenhakukielto
§110, §111, §112, §113
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.
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Oikaisuvaatimus
§114, §115, §116, §117, §118, §119, §122
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 katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.
Mikkelin kaupunki
Maaseutu- ja tielautakunta
PL 278, (Kunnanmäki 7 50101 Mikkeli

