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§9
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille 15.2.2017.
Kokouskutsu on asetettu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 15.2.2017
ja julkaistu sanomalehdissä Länsi-Savo 15.2.2017 ja Mikkelin Kaupunkilehti
16.2.2017.
Päätös
Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että valtuutetut Marianne Huoponen,
Mali Soininen ja Lenita Toivakka olivat ilmoittaneet esteestä osallistua
valtuuston kokoukseen ja heidän varajäsenikseen oli kutsuttu Leena Teittinen,
Juha Kontinen ja Antti Suhonen.
Todettiin, että nimenhuudossa oli paikalla 56 varsinaista valtuutettua ja 3
varavaltuutettua.
Koska kokouskutsu on julkaistu valtuuston edellyttämällä tavalla valituissa
ilmoituslehdissä ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä lähetetty
vähintään neljä päivää aikaisemmin valtuutetuille, puheenjohtaja totesi
kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 10
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan valtuutetut Matti Piispa ja Satu Pulkkinen.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin valtuutetut Tero Puikkonen ja Satu Pulkkinen.
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Kaupunginhallitus, § 35, 06.02.2017
Kaupunginvaltuusto, § 11, 20.02.2017
§ 11
Vuoden 2016 kunniamerkkien luovuttaminen
MliDno-2016-802
Kaupunginhallitus, 06.02.2017, § 35
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
Mikkelin kaupungille on toimitettu seuraavat Tasavallan presidentin 6.12.2016
myöntämät kunniamerkit:
Suomen Leijonan ritarikunnan ansioristi
Myymäläpäällikkö Leena Teittinen
Maaseutuyrittäjä Jaakko Väänänen
Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan mitali kultaristein
Fysioterapeutti Marja-Leena Kauppi
Yrittäjä Armi Salo-Oksa
Lastentarhanopettaja Jaana Vartiainen
Vanhempi konstaapeli Juha Vuori
Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan mitali
Hankevastaava Heikki Pyrhönen
Kunniamerkit luovutetaan aiemman käytännön mukaisesti
kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että kunniamerkit luovutetaan 20.2.2017
pidettävän kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 20.02.2017, § 11
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee kunniamerkkien
luovutuksen tietoonsa saatetuksi.
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Päätös
Merkittiin.
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kaupunginvaltuuston 1.
varapuheenjohtaja, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja ja
kaupunginjohtaja luovuttivat kunniamerkit. Kaikki kunniamerkkien saajat olivat
paikalla.
Merkitään, että kunniamerkkien luovuttamisen jälkeen pidettiin tauko klo
18.35-19.05.
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Kaupunginhallitus, § 51, 06.02.2017
Kaupunginvaltuusto, § 12, 20.02.2017
§ 12
Eron myöntäminen Paula Mäkeläiselle Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden
kuntayhtymän valtuuston varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen
MliDno-2016-428
Kaupunginhallitus, 06.02.2017, § 51
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
Paula Mäkeläinen on lähettänyt 31.1.2017 seuraavan eropyynnön:
"Olen Essoten valtuustossa Riitta Lapin (vihr.) varajäsen. Eroan tästä
varaäsenyydestä paikkakunnalta muuton takia.
Juvalla 31.1.2017
Paula Mäkeläinen"
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän valtuuston
kokoonpano toimikaudella 2016-2017 on seuraava:
Varsinaiset jäsenet:
1. Pirkko Valtola, toimitusjohtaja
2. Eero Aho, palomies-sairaankuljettaja
3. Tapani Korhonen, kiinteistönhoitaja
4. Satu Taavitsainen, kansanedustaja
5. Seija Kuikka, erikoislääkäri
6. Pekka Moilanen, kirvesmies, yrittäjä
7. Raimo Heinänen, lähiruokayrittäjä
8. Riitta Lappi
Henkilökohtaiset varajäsenet:
1. Mali Soininen, yksikönjohtaja, eläkeläinen
2. Ari Kuikka, everstiluutnantti evp, maanpuolustuspiirin päällikkö
3. Kari Kokkola, aluejohtaja
4. Leena Penttinen, aluejohtaja, eläkeläinen
5. Katriina Noponen, maaseutuyrittäjä
6. Keijo Siitari, yliluutnantti evp, maanviljelijä
7. Anne Korhola
8. Paula Mäkeläinen, yliopettaja
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää eron Paula
Mäkeläiselle Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän
valtuuston varajäsenyydestä ja valitsee uuden varajäsenen hänen tilalleen
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kaupunginvaltuusto, 20.02.2017, § 12
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää eron Paula
Mäkeläiselle Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän
valtuuston varajäsenyydestä ja valitsee uuden varajäsenen hänen tilalleen
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto myönsi eron Paula Mäkeläiselle ja valitsi hänen sijaansa
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän valtuuston
varajäseneksi palveluasiantuntija Tiia Raution jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Tiedoksi
Paula Mäkeläinen, valittu henkilö, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden
ky, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Kunnan Taitoa Oy/palkanlaskenta,
kansliapalvelut

Mikkeli
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
20.02.2017

2/2017

11 (37)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 69, 13.02.2017
Kaupunginvaltuusto, § 13, 20.02.2017
§ 13
Eron myöntäminen Tiina Elkharamille keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä ja
uuden varajäsenen valinta
MliDno-2017-321
Kaupunginhallitus, 13.02.2017, § 69
Valmistelijat / lisätiedot:
Jukka Savolainen
jukka.savolainen@mikkeli.fi
Tiina Elkharam on lähettänyt 23.1.2017 seuraavan eropyynnön:
"Pyydän täten kohteliaimmin eroa keskusvaalilautakunnasta, koska olen
ehdokkaana tulevissa kevään kuntavaaleissa.
Ystävällisin terveisin
Tiina Elkharam"
Keskusvaalilautakunnan kokoonpano toimikaudella 2013-2017 on seuraava:
Varsinaiset jäsenet:
1. Helena Kauppinen, opettaja, eläkeläinen PJ
2. Rauno Pulkkinen, osastonhoitaja, eläkeläinen
3. Timo Karvo, musiikinopettaja, VPJ
4. Jukka Lankinen, eläkeläinen, yrittäjä
5. Outi Ruottinen, MMM, agronomi
Varajäsenet siinä järjestyksessä kuin heidät kutsutaan kokoukseen:
1. Tiina Elkharam, yrittäjä
2. Kaija Rautiainen, palveluneuvoja
3. Keijo Härkänen,
4. Veikko Elo, eläkeläinen, yrittäjä
5. Riitta Lappi, projektipäällikkö
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää eron Tiina
Elkharamille keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee uuden
varajäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 20.02.2017, § 13
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
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Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää eron Tiina
Elkharamille keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee uuden
varajäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto myönsi eron Tiina Elkharamille ja valitsi hänen sijaansa
keskusvaalilautakunnan varajäseneksi eläkeläinen Aija Rasimuksen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.
Tiedoksi
Tiina Elkharam, valittu henkilö, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Kunnan
Taitoa Oy/palkanlaskenta, kansliapalvelut
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Tekninen lautakunta, § 119, 27.09.2016
Tekninen lautakunta, § 128, 18.10.2016
Kaupunginhallitus, § 381, 31.10.2016
Kaupunginhallitus, § 13, 16.01.2017
Kaupunginvaltuusto, § 14, 20.02.2017
§ 14
Asemakaavan muutos / 14. kaupunginosan Lehmuskylän päiväkoti ja seurakuntakoti
MliDno-2016-957
Tekninen lautakunta, 27.09.2016, § 119
Valmistelijat / lisätiedot:
Kalle Räinä
Kalle.Raina@mikkeli.fi
Liitteet

1 Liite Asemakaavan muutos Lehmuskylän seurakuntatalo ja päiväkoti
Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 27. päivänä syyskuuta
2016 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen teknisen lautakunnan
käsiteltäväksi.
Kaava-alue sijaitsee Mikkelin Lehmuskylän jälleenrakennuskauden
asuinalueella noin kahden kilometrin päässä Mikkelin keskustasta länteen.
Kaava-alue koostuu kahdesta erillisestä osasta: Seurakuntakodista Pihlajatien
varrella sekä entisen Lehmuskylän päiväkodin kiinteistöstä Lehmuskadun,
Koivukadun ja Poppelitien välisellä alueella.
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa otsikossa mainittujen
kortteli- ja muiden alueiden rajaus ja käyttötarkoitus asuinrakentamiseen.
Alueet ovat voimassa olevassa asemakaavassa yleisten palveluiden
korttelialueita (Y) ja puistoalueita (P). Asemakaavan muutos on käynnistynyt FH
Invest Oy:n ja kaupungin aloitteesta.
Asemakaavan muutosehdotuksessa kaava-alueen kortteli 22 on osoitettu
asuinrivitalojen korttelialueeksi (AR). Lehmuspuistosta lisätään kortteliin noin
902 m² verran pinta-alaa. Kevyenliikenteen reittiä korttelin 22 tuntumasta
siirretään noin 10 metriä pohjoisemmaksi.
2

AR korttelialueen rakennusoikeus on 1554 m ja tehokkuusluku on e=0,30.
Autopaikoitus sijoitetaan tontille.
Entisen päiväkodin kiinteistö korttelinosa 7 tontit 4 ja 5 muutetaan
erillispientalojen korttelialueeksi (AO-1). Alueelle muodostetaan kolme tonttia,
2

joiden rakennusoikeus on yhteensä 544 km . Alueen tehokkuusluku on e=0,15.
Autopaikkoja on varattava seuraavasti AR tontit: 1ap/75 m2 ja AO tontit: 2ap/as
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annettiin 30 mielipidettä ja yksi
lausunto. Ne on huomioitu asemakaavan muutosehdotusta laadittaessa.
Yhteenveto mielipiteistä, lausunnosta ja niiden vastineista löytyy selostuksen
liitteestä 5.
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Asemakaavan muutosehdotus selostuksineen jaetaan esityslistan mukana.
Ehdotus
Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se alustavasti
hyväksyy Mikkelin 14. kaupunginosan (Lehmuskylä) korttelia 22 ja korttelin
osaa 7 tontteja 4 ja 5 sekä katu- ja virkistysalueita koskevan asemakaavan
muutosehdotuksen (Lehmuskylän päiväkoti ja seurakuntakoti), asettaa
sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot Etelä-Savon
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta , Etelä-Savon maakuntaliitolta,
pelastustoimelta, Mikkelin Seudun Ympäristöpalveluilta, rakennusvalvonnalta,
Museovirastolta, yhdyskuntatekniikka ja ympäristö-yksiköltä sekä lähettää
sen tiedoksi mahdollista mielipiteiden ilmaisemista varten seuraaville: EteläSavon Energia, teleoperaattorit, Mikkeli-seura, Miset Oy ja Suur-Savon
luonnonsuojeluyhdistys.
Kaavamuutoksen hakijalta FH Invest Oy:lta peritään kaupungin voimassa
olevan taksan mukaisesti 5.000 € kaavan saatua lainvoiman. Kaavoitusmaksu
on mitoitettu siten, että se vastaa kaavoitetusta asemakaavasta syntyvää
hyötyä ja työhön käytettyjä kustannuksia.
Päätös
Esittelijä muutti esitystään siten, että asia poistetaan esityslistalta. Muutettu
esitys hyväksyttiin.
Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen poistui kokouksesta tämän
pykälän käsittelyn jälkeen.

Tekninen lautakunta, 18.10.2016, § 128
Valmistelijat / lisätiedot:
Kalle Räinä, Hannu Peltomaa
Liitteet

1 Liite Asemakaava Lehmuskylän seurakuntakoti ja päiväkoti 18.10.2016
Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 18. päivänä lokakuuta
2016 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen teknisen lautakunnan
käsiteltäväksi.
Kaava-alue sijaitsee Mikkelin Lehmuskylän jälleenrakennuskauden
asuinalueella noin kahden kilometrin päässä Mikkelin keskustasta länteen.
Kaava-alue koostuu kahdesta erillisestä osasta: Seurakuntakodista Pihlajatien
varrella sekä entisen Lehmuskylän päiväkodin kiinteistöstä Lehmuskadun,
Koivukadun ja Poppelitien välisellä alueella.
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa otsikossa mainittujen
kortteli- ja muiden alueiden rajaus ja käyttötarkoitus asuinrakentamiseen.
Alueet ovat voimassa olevassa asemakaavassa yleisten palveluiden
korttelialueita (Y) ja puistoalueita (P). Asemakaavan muutos on käynnistynyt FH
Invest Oy:n ja kaupungin aloitteesta.
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Seurakuntakodin tontti on kaupungin omistama vuokratontti, mutta
FH Invest Oy omistaa seurakuntakodin rakennuksen. Seurakunnan
ja kaupungin välillä on ollut maanvuokrasopimus, jolla seurakunta
on vuokrannut alueen kaupungilta, mutta se ei ole pätevä muutoin
kuin em. sopimuskumppaneiden välillä. FH Invest Oy:n kanssa
allekirjoitetaan maankäyttösopimus ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä
kaupunginvaltuustossa. Maankäyttösopimuksessa sovitaan
asemakaavamuutoksen lainvoimaistumisen jälkeen tapahtuvan tontin
luovuttamisen periaatteista. Tontti luovutetaan kaupunginvaltuuston
hyväksymän hinnoittelun mukaisella hinnalla.
Lehmuskylän entisen päiväkodin tontti on kokonaisuudessaan kaupungin
omistuksessa.
Asemakaavamuutoksen ehdotuksessa kaava-alueen kortteli 22 on osoitettu
asuinrivitalojen korttelialueeksi (AR). Lehmuspuistosta lisätään kortteliin noin
902 m² verran pinta-alaa. Kevyenliikenteen reittiä korttelin 22 tuntumasta
siirretään noin 10 metriä pohjoisemmaksi.
2

AR korttelialueen rakennusoikeus on 1544 k-m ja tehokkuusluku on e=0,30.
Autopaikoitus sijoitetaan tontille.
Entisen päiväkodin kiinteistö korttelinosa 7 tontit 4 ja 5 muutetaan
erillispientalojen korttelialueeksi (AO-1). Alueelle muodostetaan kolme tonttia,
2

joiden rakennusoikeus on yhteensä 544 km . Alueen tehokkuusluku on e=0,15.
Autopaikkoja on varattava seuraavasti AR tontit: 1ap/75 m2 ja AO tontit: 2ap/
as.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annettiin 30 mielipidettä ja yksi
lausunto. Ne on huomioitu asemakaavan muutosehdotusta laadittaessa.
Yhteenveto mielipiteistä, lausunnosta ja niiden vastineista löytyy selostuksen
liitteestä 5.
Asemakaavan muutosehdotus selostuksineen jaetaan esityslistan mukana.
Ehdotus
Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se alustavasti
hyväksyy Mikkelin 14. kaupunginosan (Lehmuskylä) korttelia 22 ja korttelin
osaa 7 tontteja 4 ja 5 sekä katu- ja virkistysalueita koskevan asemakaavan
muutosehdotuksen (Lehmuskylän päiväkoti ja seurakuntakoti), asettaa
sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot Etelä-Savon
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Etelä-Savon maakuntaliitolta,
pelastustoimelta, Mikkelin Seudun Ympäristöpalveluilta, rakennusvalvonnalta,
Museovirastolta, yhdyskuntatekniikka ja ympäristö-yksiköltä sekä lähettää
sen tiedoksi mahdollista mielipiteiden ilmaisemista varten seuraaville: EteläSavon Energia Oy, teleoperaattorit, Mikkeli-seura, Miksei Oy ja Suur-Savon
luonnonsuojeluyhdistys.
Seurakuntakodin tontin kaavamuutoksen hakijalta FH Invest Oy:ltä peritään
kaupungin voimassa olevan taksan mukaisesti 5 000 €. Kaavoitusmaksu on
mitoitettu siten, että se vastaa asemakaavamuutoksesta hakijalle syntyvää
hyötyä ja työhön käytettyjä kustannuksia.
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Päätös
Keskustelun aikana Pekka Heikkilä esitti, ettei kaavamuutosta hyväksytä,
koska muutoksen yhteydessä osa puistosta muuttuisi tonttialueeksi ilman
hyväksyttävää perustetta. Heikkilän esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.
Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkitään, että kaavaoituspäällikkö Ilkkka Tarkkanen poistui kokouksesta
tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Kaupunginhallitus, 31.10.2016, § 381
Valmistelijat / lisätiedot:
Kalle Räinä, Hannu Peltomaa
Liitteet

1 Liite kh Asemakaavanmuutos / 14. kaupunginosan Lehmuskylän päiväkoti ja
seurakuntakoti
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Mikkelin 14. kaupunginosan
(Lehmuskylä) korttelia 22 ja korttelin osaa 7 tontteja 4 ja 5 sekä katu- ja
virkistysalueita koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (Lehmuskylän
päiväkoti ja seurakuntakoti), asettaa sen julkisesti nähtäville sekä
pyytää siitä viranomaislausunnot Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselta, Etelä-Savon maakuntaliitolta, pelastustoimelta,
Mikkelin Seudun Ympäristöpalveluilta, rakennusvalvonnalta, Museovirastolta,
yhdyskuntatekniikka ja ympäristö-yksiköltä sekä lähettää sen tiedoksi
mahdollista mielipiteiden ilmaisemista varten seuraaville: Etelä-Savon
Energia Oy, teleoperaattorit, Mikkeli-seura, Miksei Oy ja Suur-Savon
luonnonsuojeluyhdistys.
Seurakuntakodin tontin kaavamuutoksen hakijalta FH Invest Oy:ltä peritään
kaupungin voimassa olevan taksan mukaisesti 5 000 €. Kaavoitusmaksu on
mitoitettu siten, että se vastaa asemakaavamuutoksesta hakijalle syntyvää
hyötyä ja työhön käytettyjä kustannuksia.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa
kaupunginhallitukselle ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.
Merkitään, että Armi Salo-Oksa ja Kirsi Olkkonen saapuivat uudelleen
kokoukseen tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Kaupunginhallitus, 16.01.2017, § 13
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Valmistelijat / lisätiedot:
Kalle Räinä, Hannu Peltomaa
Liitteet

1 Liite kh Asemakaavan muutos Lehmuskylä srk ja päiväkoti, 16.1.2017
Kaavamuutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 10.11.-12.12.2016 välisen ajan, ja
siitä pyydettiin kaupunginhallituksen päättämät lausunnot.
Ehdotuksesta saatiin lausunnot Museovirastolta, Mikkeli-Seura ry:ltä sekä
TeliaSonera Finland Oyj:ltä Heillä ei ollut huomautettavaa.
Muistutuksia ei jätetty.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy 14.
kaupunginosan (Lehmuskylä) korttelia 22 ja korttelin osaa 7 tontteja 4 ja 5 sekä
katu- ja virkistysaluetta koskevan asemakaavan muutoksen.
Kaavamuutoksen hakijan FH-Invest Oy:n kanssa laaditaan maakäyttösopimus
ennen kaavan kaupunginvaltuuston hyväksymiskäsittelyä.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa
kaupunginhallitukselle.

Kaupunginvaltuusto, 20.02.2017, § 14
Liitteet

1 Liite kv Asemakaavan muutos Lehmuskylän srk ja päiväkoti 20.2.2017
2 Liite kv Äänestysluettelo liite 2
Mikkelin kaupunginhallituksessa 16.1.2017 §:ssä 14 hyväksytty
maankäyttösopimus on allekirjoitettu 15.2.2017.
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy 14.
kaupunginosan (Lehmuskylä) korttelia 22 ja korttelin osaa 7 tontteja 4 ja 5 sekä
katu- ja virkistysaluetta koskevan asemakaavan muutoksen.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Jukka Pöyry esitti valtuutettu
Jari Roivaksen kannattamana, että asemakaavan autopaikkatekstiin,
"1 autopaikka/75 neliömetriä" lisätään teksti, "mutta kuitenkin siten,
että autopaikkoja tulee vähintään yksi autopaikka/asunto ja lisäksi viisi
vieraspaikkaa".
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Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että Jukka
Pöyry on tehnyt kaupunginhallituksen esityksestä poikkeavan kannatetun
esityksen ja esitti asian ratkaistavaksi äänestäen siten, että ne, jotka
kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät kyllä ja ne, jotka
kannattavat Jukka Pöyryn esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin
ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 54 kyllä ääntä, 4 ei ääntä ja yksi
tyhjä ääni. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut
kaupunginvaltuuston päätökseksi.
Merkitään, että äänestysluettelo liitetään pöytäkirjaan. Liite 2.
Merkitään, että valtuutettu Matti Piispa poistui kokouksesta tämän pykälän
käsittelyn jälkeen.
Tiedoksi
Etelä-Savon Ely-keskus
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Kaupunginhallituksen jaosto, § 225, 07.11.2016
Kaupunginhallitus, § 43, 06.02.2017
Kaupunginvaltuusto, § 15, 20.02.2017
§ 15
Mikkelin kaupungin omistajapoliittiset linjaukset
MliDno-2016-2270
Kaupunginhallituksen jaosto, 07.11.2016, § 225
Valmistelijat / lisätiedot:
Aleksi Paananen
aleksi.paananen@mikkeli.fi
Liitteet

1 Liite Luonnos omistajapoliittisista linjauksista
Kuntaliitto suosittelee, että kunnat vahvistaisivat itselleen omistajapoliittiset
linjaukset, jotka ohjaavat kunnan pääoman käyttöä ja eri omaisuuseriä
koskevaa päätöksentekoa. Linjaukset on tarkoitettu ohjeeksi kunnan
luottamushenkilöille ja henkilöstölle sekä tytär- ja osakkuusyhteisöille tulevien
yksittäisten päätösten pohjaksi.
Kaupunginjohtajan asettama konserniohjausryhmä on kehittänyt Mikkelin
kaupungin omistajapolitiikkaa kolmen näkökulman avulla, jotka ovat:
konserniohje, konserniohjauksen organisointi ja omistajapoliittiset linjaukset.
Toimintoja on ulkoistettu ja kaupungin palvelutuotannon vastuita on jaettu
vuosien saatossa useille eri toimijoille. Kaupunkikonsernin johtamisessa
tärkeintä on eri osapuolten sujuva yhteistyö ja selkeät yhteiset päämäärät.
Uusi kuntalaki korostaa kuntakonsernia yhtenä yksikkönä ja esimerkiksi
kriisikuntakriteerit tullaan mittamaan koko konsernin luvuista 2017 alkaen.
Omistajapoliittisia linjauksia on valmistellut konserniohjausryhmä, johon
kuuluvat talousjohtaja Heikki Siira, konsernitarkastaja Aleksi Paananen sekä
kaupunginlakimies Jukka Savolainen. Linjausten valmistelussa on käytetty
apuna myös konserniyhteisöjen, konsernivastuuhenkilöiden ja toimialojen
asiantuntemusta. Omistajapoliittisten linjausten laatiminen on ajankohtainen
kuntakonsernia ympäröivien muutosten keskellä. Hallintorakenneuudistus ja
sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän muodostaminen sekä talouden
tasapainotus ajankohtaistavat kuntakonsernin rakenteen ja toimintalinjojen
tarkastelua. Kaupunginvaltuusto päättää omistajapoliittisista linjauksista
kerran valtuustokaudessa.
Jaostolle tuodaan liitteenä tiedoksi luonnos omistajapoliittisiksi linjauksiksi.
Omistajapoliittisten linjausten perusteella talousarvioon laaditaan
omistajapoliittinen ohjelma keskeisistä yhtiökohtaisista toimista vuodesta
2018 alkaen. Vireillä olevia konsernin kehittämistoimenpiteitä edistetään ja ne
saatetaan päätökseen vuoden 2017 aikana.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Jaosto keskustelee linjausten sisällöstä ja linjausten valmistelun etenemisestä
sekä merkitsee ohjeluonnoksen tietoonsa saatetuksi.
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Päätös
Jaosto päätti, että asian valmistelua jatketaan kaupunginhallituksessa
tammikuussa 2017.

Kaupunginhallitus, 06.02.2017, § 43
Valmistelijat / lisätiedot:
Aleksi Paananen
aleksi.paananen@mikkeli.fi
Liitteet

1 Liite kh Mikkelin kaupungin omistajapoliittiset linjaukset
Kuntaliitto suosittelee, että kunnat vahvistaisivat itselleen omistajapoliittiset
linjaukset, jotka ohjaavat kunnan pääoman käyttöä ja eri omaisuuseriä
koskevaa päätöksentekoa. Linjaukset on tarkoitettu ohjeeksi kunnan
luottamushenkilöille ja henkilöstölle sekä tytär- ja osakkuusyhteisöille tulevien
yksittäisten päätösten pohjaksi.
Kaupunginjohtajan asettama konserniohjausryhmä on kehittänyt Mikkelin
kaupungin omistajapolitiikkaa kolmen näkökulman avulla, jotka ovat:
konserniohje, konserniohjauksen organisointi ja omistajapoliittiset linjaukset.
Toimintoja on ulkoistettu ja kaupungin palvelutuotannon vastuita on jaettu
vuosien saatossa useille eri toimijoille. Kaupunkikonsernin johtamisessa
tärkeintä on eri osapuolten sujuva yhteistyö ja selkeät yhteiset päämäärät.
Uusi kuntalaki korostaa kuntakonsernia yhtenä yksikkönä ja esimerkiksi
kriisikuntakriteerit tullaan mittamaan koko konsernin luvuista 2017 alkaen.
Omistajapoliittisten linjausten laatiminen on ajankohtainen kuntakonsernia
ympäröivien muutosten keskellä. Hallintorakenneuudistus ja sosiaalija terveyspalveluiden kuntayhtymän muodostaminen sekä talouden
tasapainotus ajankohtaistavat kuntakonsernin rakenteen ja toimintalinjojen
tarkastelua. Kaupunginvaltuusto päättää omistajapoliittisista linjauksista
kerran valtuustokaudessa.
Omistajapoliittisten linjausten perusteella talousarvioon laaditaan
omistajapoliittinen ohjelma keskeisistä yhtiökohtaisista toimista vuodesta
2018 alkaen. Vireillä olevia toimenpiteitä edistetään ja ne saatetaan loppuun
vuoden 2017 aikana. Linjauksissa on käytetty uutta 1.6.2017 voimaanastuvaa
Mikkelin kaupungin organisaatiorakennetta, mikä näkyy linjauksissa mm.
uutena jaoston nimenä. Omistajapoliittiset linjaukset astuvat voimaan heti
valtuuston päätöksestä, mutta uutta organisaatiorakennetta sovelletaan vasta
1.6.2017 alkaen.
Omistajapoliittisia linjauksia on valmistellut konserniohjausryhmä, johon
kuuluvat talousjohtaja Heikki Siira, konsernitarkastaja Aleksi Paananen
sekä kaupunginlakimies Jukka Savolainen. Linjausten valmistelussa on
käytetty apuna myös konserniyhteisöjen ja toimialojen asiantuntemusta.
Omistajapoliittisiin linjauksiin on pyydetty kommentteja Mikkelin kaupungin
konserniohjausryhmän 4.10.2016 järjestämässä konsernipäivässä keskeisiltä
konserniyhtiöiltä. Lisäksi linjauksia on käsitelty kahdessa kaupungin hallituksen
suunnittelukokouksessa alkuvuoden 2017 aikana.
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Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että
1.
2.
3.
4.

se hyväksyy omistajapoliittiset linjaukset
oikeuttaa kaupunginhallituksen päättämään asiakirjaan
myöhemmin tehtävät teknisluonteiset organisaatioympäristössä
tapahtuvat muutokset
oikeuttaa kaupunginhallituksen antamaan konserniohjetta
täydentävät soveltamisohjeet ja
oikeuttaa konsernipalveluiden konserniohjausryhmän tekemään
asiakirjaan tarvittaessa vähäisiä teknisiä muutoksia.

Päätös
Keskustelun aikana Veli Liikanen esitti seuraavan tekstimuutoksen sivulle 6
kohtaan 3.2. lisätään virkkeen “Luottamushenkilön suora tietojensaantioikeus
ei ulotu kunnan tytäryhtiöihin, koska nämä eivät ole kuntalain 83 §:ssä
tarkoitettuja kunnan viranomaisia” tilalle: “Kaupungin uusien perustettavien
yhtiöiden yhtiöjärjestykseen kirjataan kaupunginvaltuutettujen oikeus saada
yhtiöiltä tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, joita he toimessaan pitävät
tarpeellisina. Tietojensaantioikeus ei kuitenkaan koske sellaisia tietoja ja
asiakirjoja, jotka viranomaisen asiakirjoina olisivat lain mukaan salassa
pidettäviä.”
Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi. Raine Lehkonen poistui
kokouksesta tämän pykälän aikana.

Kaupunginvaltuusto, 20.02.2017, § 15
Liitteet

1 Liite kv Mikkelin kaupungin omistajapoliittiset linjaukset
2 Liite kv Äänestysluettelo liite 2
3 Liite kv Äänestysluettelo liite 3
4 Liite kv Äänestysluettelo liite 4
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että
1.
2.
3.
4.

se hyväksyy omistajapoliittiset linjaukset
oikeuttaa kaupunginhallituksen päättämään asiakirjaan
myöhemmin tehtävät teknisluonteiset organisaatioympäristössä
tapahtuvat muutokset
oikeuttaa kaupunginhallituksen antamaan konserniohjetta
täydentävät soveltamisohjeet ja
oikeuttaa konsernipalveluiden konserniohjausryhmän tekemään
asiakirjaan tarvittaessa vähäisiä teknisiä muutoksia.
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Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana tehtiin seuraavat esitykset:
1.

Valtuutettu Markku Turkia esitti valtuutettujen Raine Lehkosen,
Rauni Berdntin ja Veli Liikasen kannattamana sivulle 6 kohtaan
32 seuraavan muutoksen: "Kaupungin luottamushenkilöillä on
oikeus saada kuntalaissa säädetyllä tavalla tietoja kaupungin
viranomaisilta, ja kuntalain mukainen tiedonsaantioikeus
ulotetaan koskemaan myös yhtiömuotoisia tytäryhteisöjä.
Kaupungin luottamushenkilöillä on oikeus saada kaupungin
hallussa olevia tytäryhteisöjen toimintaa koskevia tietoja,
joita he pitävät toimessaan tarpeellisena, ellei salassapitoa
koskevista säännöksistä muuta johdu. Lisäksi tytäryhtiöiden
yhtiöjärjestyksiin kirjataan erillismääräyksillä luottamushenkilöiden
tietojensaannista. Tietojensaantia koskeva pyyntö esitetään
kaupunginkanslialle, jos kyse on kaupungin hallussa olevista
tiedoista. Mikäli pyyntö perustuu tytäryhtiön tietojensaantioikeutta
koskevaan yhtiöjärjestysmääräykseen, pyyntö esitetään suoraan
kyseiselle tytäryhtiölle. Luottamushenkilö ei saa luovuttaa
tietojensaantioikeuden nojalla saamiaan tietoja eteenpäin,
koska tiedot on tarkoitettu vain hänelle henkilökohtaisesti
luottamustehtävän hoitamista varten."

2.

Valtuutettu Erkki Rantalainen esitti valtuutettujen Markku Turkian
ja Olli Nepposen kannattamana lisäyksen sivulle 3 kohtaan 2.2.
toiseen kappaleseen rivin 6 keskeltä alkaen "Sijoitusomistusten
tulee olla riittävästi hajautettuja."

3.

Valtuutettu Rauni Berndt esitti valtuutettujen Veli Liikasen ja Markku
Turkian kannattamana, että konserniyhtiöiden tilannekatsaukset
annettaan kaupunginhallitukselle eikä nyt esitetyllä tavalla
kaupunginhallituksen jaostolle.

4.

Valtuutettu Jukka Pöyry esitti, että sivulta 15 kohdasta Etelä-Savon
Energia poistetaan lause "Energialiiketoiminnassa tapahtuvat
muutokset vaativat energiaomistusten jatkuvaa tarkastelua." Koska
kukaan ei kannattanut Jukka Pöyryn esitystä, se raukesi.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty
kaupunginhallituksen esityksestä poikkeavia kannatettuja esityksiä ja, että on
äänestettävä.
1.

Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestämällä siten, että
ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät
kyllä ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Markku Turkian esitystä,
äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa
äänestyksessä annettiin 39 kyllä ääntä, 19 ei ääntä, 3 tyhjää ääntä
ja yksi oli poissa. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen
esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi. Liite 2.

2.

Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestämällä siten, että
ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät
kyllä ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Erkki Rantalaisen esitystä,
äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa
äänestyksessä annettiin 2 kyllä ääntä, 55 ei ääntä, yksi tyhjä ääni ja
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yksi oli poissa. Puheenjohtaja totesi, että Erkki Rantalaisen esitys on
tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi. Liite 3.
3.

Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestämällä siten,
että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä,
äänestävät kyllä ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Rauni
Berndtin esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin
ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 39 kyllä ääntä, 17 ei
ääntä, 2 tyhjää ääntä ja yksi oli poissa. Puheenjohtaja totesi,
että kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston
päätökseksi. Liite 4.

Merkitään, että äänestysluettelot liitetään pöytäkirjaan. Liitteet 2-4.
Muilta osin kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen.
Merkitään, että konsernitarkastaja Aleksi Paananen selosti asiaa
kaupunginvaltuustolle.
Tiedoksi
Talouspalvelut, tytäryhteisöt, kiinteistö- ja asuntoyhtiöt
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§ 16
Tilintarkastuspalveluiden sopimuksen jatkaminen tilikaudelle 2017
MliDno-2017-318
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Savolainen
jukka.savolainen@mikkeli.fi
Tarkastuslautakunta 21.12.2016 § 70
Mikkelin kaupunginvaltuusto on päättänyt 18.3.2013 (§ 46)
tilintarkastuspalvelujen hankkimisesta Mikkelin kaupungin hallinnon ja
talouden tarkastamista varten. Valtuusto on em. päätöksellä päättänyt
tilintarkastuspalvelujen hankkimisesta toimikauttaan vastaavaksi ajaksi PwC
Julkistarkastus Oy:ltä. Valtuustokauden pituuden on päätöstä tehdessä arvioitu
olevan tavanomainen neljä vuotta eli vuodet 2013-2016 ja sopimus on tehty
kyseiseksi ajaksi. Kuntalain muutoksesta johtuen nykyinen valtuustokausi
tulee kuitenkin jatkumaan vuoden 2017 kevään ajan. Kunnallisvaalit
järjestetään maalis-huhtikuussa 2017. Tilintarkastuspalvelun tuottajan
mahdollinen vaihtuminen kesken tilikauden olisi omiaan aiheuttamaan
merkittäviä ongelmia ja lisäkustannuksia tarkastuspalvelujen järjestämisessä.
Tilintarkastuspalvelujen osalta on tarkoituksenmukaista jatkaa palvelujen
hankintaa olemassa olevan sopimuksen puitteissa myös tilikauden 2017 ajan.
PwC Julkistarkastus Oy on ilmoittanut hyväksyvänsä sopimuskauden
jatkamisen tilikauden 2017 ajan - mukaan lukien tilinpäätöksen tarkastaminen olemassa olevan sopimuksen ehdoilla.
Ehdotus: Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy PwC
Julkistarkastus Oy:n kanssa solmitun tilikausia 2013-2016 koskevan
sopimuksen jatkamisen koskemaan myös tilikauden 2017 tilintarkastusta.
Sopimusehtoina noudatetaan voimassa olevan sopimuksen ehtoja.
Päätös: Tarkastuslautakunta
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa heti
pykälän käsittelyn jälkeen.
__________________________________________________________________________________
Kaupunginvaltuusto 20.2.2017 § 16
Ehdotus
Tarkastuslautakunta:
Tarkastuslautakunta esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy PwC
Julkistarkastus Oy:n kanssa solmitun tilikausia 2013-2016 koskevan
sopimuksen jatkamisen koskemaan myös tilikauden 2017 tilintarkastusta.
Sopimusehtoina noudatetaan voimassa olevan sopimuksen ehtoja.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Merkitään, että valtuutettu Jaana Strandman poistui kokouksesta tämän
pykälän käsittelyn jälkeen.
Tiedoksi
PwC Julkistarkastus Oy, talouspalvelut, Kunnan Taitoa Oy/kirjanpito
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§ 17
Muut asiat / kirjailija Osmo Ukkosen, sähköasentaja Paavo Barckin, maaseutuyrittäjä
Jaakko Väänäsen ja kansanedustaja Satu Taavitsaisen huomioimiset
MliDno-2017-482
Kunniamerkkien luovuttamisen jälkeen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
onnitteli valtuutettu Osmo Ukkosta, Paavo Barckia ja Jaakko Väänästä 70vuotismerkkipäivän johdosta.
Lisäksi kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja onnitteli
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Satu Taavitsaista 40-vuotismerkkipäivän
johdosta.
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§ 18
Valtuustoaloite Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksen linjauksien muuttamiseksi
MliDno-2017-480
Valtuutettu Jaana Vartiainen ym. esittivät 20.2.2017 valtuustoaloitteenaan
otsikkoasiasta seuraavaa:
"Mikkelin kaupunki haluaa olla lapsiperheystävällinen kaupunki.
Varhaiskasvatuslinjaukset eivät kuitenkaan tue tätä. Molempien vanhempien
ollessa vuorotyöläisiä pienet koululaiset joutuvat tulemaan toimeen yksin jopa
vuorokauden. Tässä yksi esimerkki: ”Molemmat vanhemmat tekevät vuorotyötä,
jossa työpäivän pituus on vähintään 12h. Työaika 24h ajalla aamusta-yöhön.
Työmatka ja työajan pituus huomioiden ei 1. luokkalainen pärjää yksin näin pitkiä
aikoja. Lapsi saattaa joutua olemaan itsenäisesti, jopa vuorokauden. Lisäksi
vanhempien työn luonteeseen kuuluu, että työajat voivat vielä venyä suunnitellusta.
Lapsen täytyisi huolehtia koko päivän toimet itsenäisesti. mm. kouluun lähtö,
ruokailut, koulumatkat, nukkumaan meneminen ja aamulla herääminen kouluun.”
Tämä on todella kohtuutonta pienten alakoululaisten kohdalla. Kaupungin
linjaukset ovat vanhanaikaisia ja joustamattomia. Kaikilla perheillä ei ole
sukulaisten tukiverkkoa tukenaan. Vaihtoehtona vanhempien työssäkäynnille
on, että toinen jää kotiin huolehtimaan lapsista. Tästä on seurauksena
kaupungille työllisyyden heikentyminen ja verotulojen menetys sekä
lapsiperheiden negatiivinen suhtautuminen kaupunkiin.
Varhaiskasvatuslaki (36/1973) antaa pykälässä 2 kunnille mahdollisuuden
päättää lasten hoidosta:
Lasten päivähoitoa voivat saada lapset, jotka eivät ole vielä oppivelvollisuusikäisiä
sekä milloin erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa ole muulla tavoin
järjestetty, myös sitä vanhemmat lapset.
Lasten päivähoito on pyrittävä järjestämään siten, että se tarjoaa lapsen hoidolle
ja kasvatukselle sopivan hoitopaikan ja jatkuvan hoidon sinä vuorokauden aikana
jona sitä tarvitaan.
Lisäksi saman lain 11 §:
Kunnan on huolehdittava siitä, että lasten päivähoitoa on saatavissa kunnan
järjestämänä tai valvomana siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin
kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Päivähoitoa suunniteltaessa ja
järjestettäessä on huomioitava lapsen etu.
Monet kunnat asettavat lapsen edun kaiken edelle, kuten varhaiskasvatuslain
henkikin sanoo ja järjestävät vuorohoitoa pienille koululaisille, joiden
molemmat vanhemmat käyvät vuorotöissä. Mikkelin tulee olla näiden kuntien
kaltainen ja olla todellinen lapsiperheystävällinen kaupunki.
Me allekirjoittaneet haluamme, että Mikkelin kaupunki muuttaa
varhaiskasvatuksen linjauksia niin, että pienet koululaiset saavat tarvittaessa
olla päivähoidossa molempien vanhempien ollessa vuorotyössä. Lisäksi
haluamme, että kaupunki perkaa tarkasti läpi kaikki varhaiskasvatuksen
vanhentuneet, joustamattomat määräykset, jotka heikentävät lapsiperheiden
hyvinvointia Mikkelissä.
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Mikkelissä 20.02.2017
Jaana Vartiainen
Satu Taavitsainen, Petri Tikkanen, Heikki Pyrhönen,
Kalle Nieminen, Markku Aholainen, Markku Turkia,
Marita Hokkanen, Raine Lehkonen, Hannu Tullinen,
Osmo Ukkonen, Leena Teittinen, Tapani Korhonen,
Paavo Barck, Markku Tissari, Arto Seppälä,
Veli Liikanen, Vesa Himanen"
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle
valmisteltavaksi.
Merkitään, että valtuutetut Olli Nepponen ja Satu Pulkkinen poistuivat
kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.
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§ 19
Valtuustoaloite liikennebiokaasumarkkinoiden edistämiseksi Mikkelin seudulle
MliDno-2017-481
Valtuutettu Heikki Nykänen ym. esittivät 20.2.2017 valtuustoaloitteenaan
otsikkoasiasta seuraavaa:
"Suomessa ja maailmalla useat yksityiset ja julkiset tahot ovat onnistuneesti
ottaneet biokaasun liikennepolttoaineekseen. Etenkin Ruotsin esimerkki
osoittaa, että julkisten toimijoiden edelläkävijyys on välttämättömyys
paikallisten liikennebiokaasumarkkinoiden synnylle. Siksi myös Mikkelin
seudulla julkisten toimijoiden täytyy osaltaan olla pioneerina ja luoda
markkinat tälle paikallisesti työllistävälle ja luontoa säästävälle polttoaineelle.
Suomessa Vaasa on yksi parhaista ja tuoreimmista esimerkeistä, kun
puhutaan biokaasun hyödyntämisestä liikennepolttoaineena. Vaasassa 12
biokaasubussia tulevat hoitamaan leijonan osan julkisesta bussiliikenteestä,
vain kymmenyksiä ja dieselbusseille. Lisäksi Jyväskylän seudulla julkiset
toimijat ovat olleet hyvin proaktiivisia ja julistaneet jo etukäteen ottavansa
biokaasun käyttövoimaksi heti, kun tankkausasemat alueelle valmistuvat.
Ruotsissa ystävyyskaupunkimme Borås käyttää biokaasua polttoaineena
87 % julkisessa liikenteessä ja 80 % jätekuljetuksissa, vaikka paikkakunnalla
ei ole kaasuverkkoa, kuten ei Mikkelissäkään. Maailmalta löytyy myös
muita lukuisia hyviä esimerkkejä niin julkiselta kuin yksityiseltä puolelta.
Ajoneuvoteknologia on siis valmista ja toiminnan käynnistämiseksi tarvitaan
tahtoa ja etenkin julkisten toimijoiden esimerkkiä. Kun julkiset isot kuluttajat
luovat peruskysynnän ja uskottavuuden, tulevat yritykset, taksit ja yksityiset
varmasti perässä.
Mitä Mikkelin kaupunki sitten hyötyy edistäessään liikennebiokaasun kysyntää?
Ensinnäkin biokaasu on polttoaineista puhtainta. Dieseliin verrattuna ihmisiä
tappavia pienhiukkasia ei synny käytännössä lainkaan ja typenoksidipäästöt
ovat vähäiset. Hiilidioksidipäästöt ovat koko ketjun osalta samat kuin
mitä ne olisivat tuulisähköautoilussa. Kuitenkin biokaasun käyttöönotto
on mahdollista jo nyt, kun taas tuulisähköbussit siintävät vasta kaukana
tulevaisuudessa. Lisäksi biokaasua käyttämällä säästämme luontoa ja alueelle
tulevat työllisyysvaikutukset ovat merkittävät. Öljystä säästyvällä rahalla
on mahdollista työllistää paikallisia ja työllisyysvaikutukset ovat paremmat
biokaasuautoilussa kuin sähköautoilussa. Parasta biokaasuliikenteessä
lieneekin se, että julkisvetoisestakaan kuntien ei tarvitse laittaa asiaan rahaa,
vaan olla vain pioneerina ja nauttia kaikista liikennebiokaasun tuomista
hyödyistä.
Mikkelin jo nyt tiedossa olevan kahden biokaasulaitosinvestoinnin pohjalta
käyttöönottosuunnitelma on juuri nyt ajankohtainen ja siksi onkin aika
toimia. Riittävä kysyntä ja usko asian ympärille on luotava julkisvetoisesti,
aivan kuten Ruotsissa on tehty. Mikkelin kaupungin tuleekin seuraavissa
kuljetuksiin liittyvissä kilpailutuksissa ottaa huomioon liikennebiokaasun
käytön edistäminen. Tämä valtuustoaloite tukee Mikkelin kaupungin strategiaa,
jossa lähtökohtana on kuntalaisten, elinkeinojen ja luonnon hyvinvointi.
Mikkeli 20.2.2017
Heikki Nykänen
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Petri Pekonen, Taina Harmoinen, Päivi Ylönen,
Pekka Pöyry, Jaakko Väänänen, Jaana Strandman,
Tero Puikkonen, Kirsi Olkkonen, Markku Kakriainen,
Vesa Himanen, Keijo Siitari, Pekka Moilanen,
Outi Kauria, Seija Kuikka, Olli Miettinen,
Satu Pulkkinen, Juha Kontinen, Armi Salo-Oksa,
Eero Aho, Elina Hölttä, Hannu Mielonen,
Mikko Siitonen, Minna Pöntinen, Liisa Ahonen,
Erkki Rantalainen, Kalle Nieminen, Petri Tikkanen,
Sami Järvinen"
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle
valmisteltavaksi.
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§ 20
Jari Roivaksen ilmoitus eroamisesta Perussuomalaisista ja Mikkeliläisten puolesta
valtuustoryhmän muodostamisesta
MliDno-2017-483
Valtuutettu Jari Roivas jätti kaupunginvaltuustolle seuraavan ilmoituksen:
"Eroilmoitus valtuustoryhmästä
Eroan Perussuomalaisten valtuustoryhmästä ja perustan sitoutumattoman
ryhmän jossa toimin puheenjohtajana ja ryhmän nimi on Mikkeliläisten
puolesta!
Mikkelissä 20.02.2017
Allekirjoittanut: Jari Roivas"
Päätös
Kaupunginvaltuusto merkitsi ilmoituksen tietoonsa saatetuksi.
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§ 21
Valtuustoaloite kuntoportaista Mikkeliin
MliDno-2017-473
Valtuutettu Sami Järvinen ym. esittivät 20.2.2017 valtuustoaloitteenaan
otsikkoasiasta seuraavaa:
"Porraskävelyllä/juoksulla on kulkijalle huomattava yksilön toimintakykyä ja
kuntoa kohottava liikunnallinen merkitys. Maksuttomia liikuntamuotoja olisi
hyvä lisätä Mikkelin alueelle, näin liikkumisen kynnys madaltuisi monella.
Suomalaiset rakastavat haasteita ja kuntoportaat ovat hyvä liikunnallinen
haaste kaikenikäisille.
Kuntoportaat keskustan tuntumassa, esimerkiksi Naisvuorella, olisivat kovassa
käytössä. Tämä olisi myös hyvä vetonaula alueen vetovoimalle. Portaiden olisi
hyvä olla vähintään noin 200 askelta pitkät, mieluummin enemmän. Portaiden
alussa saisi olla loivempi nousu ajatellen vanhempia/huonokuntoisempia
ihmisiä. Puolenvälin jälkeen nousu olisi jyrkempää, jolloin ammattiurheilijatkin
saisivat haasteensa.
Me allekirjoittaneet toivomme pikaista käsittelyä, että saisimme jo tänä kesänä
nauttia kuntoportaiden tuomasta liikunnallisesta ilosta.
Allekirjoitukset
Sami Järvinen
Tapani Korhonen, Hannu Tullinen, Osmo Ukkonen,
Jaana Vartiainen, Rauni Berndt, Veli Liikanen,
Anne Korhola, Harri Kivinen, Eero Aho,
Elina Hölttä, Hannu Mielonen, Erkki Rantalainen,
Liisa Ahonen, Jaana Strandman, Taina Harmoinen,
Pekka Moilanen, Keijo Siitari, Vesa Himanen,
Mikko Siitonen, Kalle Nieminen, Petri Tikkanen"
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle
valmisteltavaksi.
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Kunnallisvalitus
§12, §13, §15, §16
Kunnallisvalitusohje
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
– kunnan jäsen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä
tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
– päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
– päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
– päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen
valitusajan päättymistä.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
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Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös
tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut
tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa
tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös
sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos
asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole
syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5
§:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.
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Muutoksenhakukielto
§9, §10, §11, §17, §18, §19, §20, §21
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.
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Kunnallisvalitus
§14
Kunnallisvalitusohje
Kunnallisvalituksen saa tehdä asianosainen (se, johon päätös on kohdistettu tai
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä
kunnan jäsen (KuntaL 92 §, 17.3.1995/365).
Sen lisäksi mitä kuntalaissa säädetään valitusoikeudesta, alueellisella
ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa
asioissa oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä.
Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa
osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia. Lisäksi on rekisteröidyllä paikallisella
tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan
oikeus valittaa hyväksymispäätöksestä (MRL 191 §).
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenten ja muiden katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun
pöytäkirja on yleisesti asetettu nähtäväksi (MRL 188 §).
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti
allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on
mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai
jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa
valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen
valitusajan päättymistä.

Mikkeli
Kaupunginvaltuusto
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Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5
§:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

