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§ 74
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 75
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Nina Jussi-Pekka ja Heino Lipsanen.
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti perjantaina 14.6.2019 ja on sen jälkeen nähtävänä
kaupungin yleisessä tietoverkossa.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 76
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Intendentti
Henkilöstöpäätökset
§ 3 Kaupunginorkesterin pääkapellimestarin nimitys, 5.6.2019
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Koska sivistysjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksessä mitään sellaista, mikä
olisi esteenä päätöksen toimeenpanolle, sivistysjohtaja esittää, ettei hyvinvoinnin ja
osallisuuden lautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijan
tekemään päätökseen.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 77
Ilmoitusasiat ja viranhaltijoiden päätökset tiedoksi
Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja
Avustuspäätökset:
§ 10 Kohdeavustus/Koskentaipaleen kylätoimikunta, 20.05.2019
Muut päätökset:
§ 2 Kirjastojen aukioloajat 1.6.-31.8.2019, 20.05.2019
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.

7 (37)

Mikkeli
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

Pöytäkirja
12.06.2019

6/2019

8 (37)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 78
Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen kokousajat 1.8.2019 - 31.1.2020/hyvinvoinnin ja
osallisuuden lautakunta
MliDno-2017-2499
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
sivistysjohtaja
Sivistysjohtaja on laatinut hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan kokouksista
ehdotuksen kokousaikatauluksi ajaksi 1.8.2019 - 31.1.2020.
Kokouspaikka on lautakuntien kokoushuone kaupungintalon 2. kerroksessa.
Kokoukset alkavat kello 17:00, jollei muuta sovita. Kokouspaikkaan ja aikatauluun
voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia.
Lautakunnan jäsen, jolla on este osallistua kokoukseen, kutsuu itse varajäsenensä
tilalleen. Poissaolosta on hyvä ilmoittaa myös listatiimille ja kokouksen sihteerille.
Viranhaltijoista kokouksiin osallistuvat esittelijä ja sihteeri sekä tarvittaessa
asiantuntijoina muut viranhaltijat.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää, että kokoukset ajalla 1.8.2019 -
31.1.2020 pidetään keskiviikkoisin seuraavasti: 21.8. (päätetty aiemmin), 25.9., 16.10.,
27.11., 11.12.2019 ja 22.1.2020.
Kokoukset alkavat kello 17:00, jollei muuta sovita.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Listatiimi, vahtimestarit, aluejohtokunnat
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§ 79
Haukivuoren aluejohtokunnan aloite raitioliikennejärjestelyn selvittämiseksi
MliDno-2019-1211
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Launonen
Virpi.Launonen@mikkeli.fi
elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja
Haukivuoren aluejohtokunta on tehnyt seuraavan sisältöisen aloitteen:
"Olemme vuodesta 2014 lähtien yrittäneet useita kertoja yhteistyössä Etelä-Savon
Maakuntaliiton, Pohjois-Savon ELY:n ja Mikkelin kaupungin toimenpiteillä saada VR:ltä
lupaa palauttamaan junan pysähtymisen, viimeksi kokeiluluontoisesti neljä kertaa
suunta, Haukivuoren asemalle. Lisäksi viime vuosina esitykseen on lisätty JunaBussi-
järjestelmän mukaan otto. Viimeinen käynti oli 26.3.2019 ilman tulosta. On
todennäköistä, että junaliikennettä ei näin saada aikaiseksi.
v. 2023 VR-Yhtymän yksinoikeushenkilöliikenteeseen poistuu kaikilta rataosilta vuoden
loppuun mennessä. Maakunnat, kaupungit ja kunnat voivat järjestää oman
seutukuntansa sisäitä junaliikennettä viimeistään 2024 alkaen, jolloin VR:n
yksinoikeussopimus päättyy. Lupa haetaan Liikenne- ja viestintäministeriöltä.
Tähän liittyen jo nyt on projekteja tulevan raitioliikennejärjestelyn (akku- ja
sähkövirralla kulkeva lähijunan ja raitiovaunun yhdistävä raitiojuna) selvittämiseksi
Jyväskylän-, Lahden- ja Kuopion seudulla konkreettisesti mm. Suonenjoki-Iisalmi
välille. Perusteena näille selvityksille on yhdistää työmatka-, asiointi- ja
jatkovuoroliikennemuotojen tehostaminen ympäristöystävällisesti. Selvityksissä
lähtökohtina ovat pääasiassa raitiojuna. Malleja on käytössä jo runsaasti useilla
Euroopan kaupunkiseuduilla, josta liitemalli Ranskan Mulhousessa.
Aluejohtokunnan puheenjohtaja on ollut yhteydessä tahoon, jotka selvittävät ko.
asioita ja ovat alustavasti esittäneet kiinnostuksensa liikenneväleille Mäntyharju-Otava-
Mikkeli-Haukivuori-Pieksämäki tai Mikkeli-Haukivuori-Pieksämäki, mahdollisesti myös
Hiirola ja Kalvitsa edestakaisina suuntina.
Haukivuoren aluejohtokunta esittää aloitteessaan Mikkelin kaupungilta aktiivisia
toimia ko. liikennemuodon selvittämiseksi niin, että tämä raitioliikennemahdollisuus
saadaan niin nopeasti kuin mahdollista koskemaan esittämiämme reittejä
Haukivuoren saavuttavuuden (työmatka-, koululais- ja jatkoliikenne) parantamiseksi
ympäristöystävällisemmällä liikennemuodolla. Pyydämme vastauksia
aluejohtokunnalle toimenpiteistänne hallintosäännön määräämässä kohtuullisessa
ajassa."
Aluejohtokunnat ovat hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaisia toimielimiä
(hallintosääntö 14 §), ja sen toimivaltaan kuuluu alaisensa toiminen ohjaaminen ja
valvominen (hallintosääntö 29 §).
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
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Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta merkitsee Haukivuoren aluejohtokunnan
aloitteen tietoonsa.
Lautakunta toteaa, ettei asia kuulu sen substanssialaan.
Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus ottaa kantaa
Haukivuoren aluejohtokunnan tekemään aloitteeseen raitioliikenteen selvittämisestä.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
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§ 80
Haukivuoren aluejohtokunnan aloite kiinteistöveromuutoksesta
MliDno-2019-1212
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Launonen
Virpi.Launonen@mikkeli.fi
elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja
Haukivuoren aluejohtokunta on tehnyt seuraavan sisältöisen aloitteen:
"Kiinteistövero on maan ja rakennusten arvoon perustuva vero, jonka kiinteistön
omistaja maksaa kiinteistön sijaintikunnalle. Kiinteistövero on kuntakohtainen.
Nykyinen käytäntö, että verotus kohdistuu useamman tontin kokonaisuuteen, on
huono, koska se estää vapaa-ajanasumisen lisälaajentumista ranta- ja
asemakaavoitetuilla alueilla. Haukivuoren aluejohtokunta esittää aloitteen
kiinteistöveron perusteiden tarkentamisesta niin, että verotus kohdistuu vain
myytävään tonttiin.
Haukivuoren aluejohtokunta on käsitellyt kiinteistöverotuksen muutosta 4.5.2017 §27:
ssä, jolloin Haukivuoren aluejohtokunta esitti kaupunginhallitukselle, Etelä-Savon ja
Keski-Suomen maakuntaliitoille, että kiinteistöveron perusteita tarkistettaisiin niin,
että verotus kohdistuu vain siihen tonttiin, joka myydään.
Haukivuoren aluejohtokunta esitti asiansa ko. yhteisöjen tapaamisessa Haukivuorella
sekä lähetti 17.5.2017 kirjeen Etelä-Savon ja Keski-Suomen maakuntaliitoille asiasta
allekirjoittajina aluejohtokunnan puheenjohtaja Laukkanen ja sihteeri Lahti:
”Esitämme, että, Te, maakuntatasoisina organisaatioina ryhdytte välittömästi
toimenpiteisiin ranta- ja asemakaavojen kiinteistöveron perusteiden muuttamiseksi
ja tarkistamiseksi siten, että verotus kohdistuu jatkossa vain siihen tonttiin, joka
myydään. Nykyinen käytäntö on se, että jos maanomistaja myy ranta- ja
asemakaavalta tontin useamman rantatontin osasta esimerkiksi vain yhden, kaikki
siinä kokonaisuudessa olevat tontit tulevat kiinteistöverotuksen piiriin. Tämä
peruslähtökohta estää merkittävästi vapaa-ajanasutuksen lisälaajentumista
nykyoloissa!”
Haukivuoren aluejohtokunta aloitteessaan pyytää kaupunginhallitukselta vastausta ja
selvitystä, mitä se on tehnyt edellä esitettyihin Aluejohtokunnan toimiin, jolla on
merkittävä vaikutus niin Mikkelin kaupungin alueen kuin Suomen toiseksi suurimman
vapaa-ajanasutusmaakunnan tonttitarjonnan myynti- ja kasvuedellytyksiin. Tilanteen
tärkeyttä kuvaa se, että Sipilän hallitus aloitti kiinteistöverouudistuksen, joka on vielä
kesken ja siihen voitaneen vielä vaikuttaa nopeilla toimilla, jos tähän mennessä ei ole
toimittu. Pyydämme vastaustanne hallintosääntöön merkityssä kohtuullisessa
määräajassa."
Aluejohtokunnat ovat hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaisia toimielimiä
(hallintosääntö 14 §), ja sen toimivaltaan kuuluu alaisensa toiminen ohjaaminen ja
valvominen (hallintosääntö 29 §).
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Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta merkitsee Haukivuoren aluejohtokunnan
aloitteen tietoonsa.
Lautakunta toteaa, ettei asia kuulu sen substanssialaan.
Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus ottaa kantaa
Haukivuoren aluejohtokunnan tekemään aloitteeseen kiinteistöverosta.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Talouspalvelut, kaupunginhallitus
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§ 81
Haukivuoren aluejohtokunnan aloite koirapuistosta
MliDno-2019-1071
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Launonen
Virpi.Launonen@mikkeli.fi
elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja
Haukivuoren aluejohtokunta on tehnyt aloitteen koirapuiston perustamisesta
Haukivuorelle.
Aluejohtokunnat ovat hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaisia toimielimiä
(hallintosääntö 14 §), ja sen toimivaltaan kuuluu alaisensa toiminen ohjaaminen ja
valvominen (hallintosääntö 29 §). Koirapuistot kuuluvat asumisen ja
toimintaympäristön palvelualueen vastuulle.
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta antaa lausuntonaan seuraavan:
"Erilaisen harrastustoiminnan tukeminen on tärkeää eri puolilla kaupunkia.Koska
kaupunki joutuu supistamaan palveluselvityksen toimeenpanon myötä jo
olemassaolevista harrastuspaikoista, tulee aloitetta arvioida myös siltä kannalta, onko
siihen taloudellisia resursseja niin perustamisvaiheessa kuin jatkuvassa
kunnossapidossa."
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta antaa lausuntonaan yllä olevan ja esittää, että
kaupunkiympäristölautakunta käsittelee aloitteen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kaupunkiympäristölautakunta
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§ 82
Haukivuoren aluejohtokunnan aloite/Aune Tiihosen haudanhoito
MliDno-2019-880
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Launonen
Virpi.Launonen@mikkeli.fi
elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja
1960-1970-luvuilla Haukivuoren kunta on saanut lahjoituksena kiinteistön.
Lahjoituksen ehtona on ollut, että kunta ottaa vastuulleen Aune Tiihosen sukuhaudan
hoidon. Sopimuksessa ei ollut päättymisaikaa. Hauta jäi kunnan vastuulle. Haukivuori
liittyi osaksi Mikkeliä vuonna 2007. Haukivuoren aluejohtokunta on maksanut viime
vuodet haudanhoitolaskua.
Haukivuoren aluejohtokunta on päättänyt lopettaa haudanhoidon maksamisen. Se
esittää aloitteenaan, että kaupunginhallitus tekee ratkaisun sukuhaudan hoidosta.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että
Aune Tiihosen sukuhaudan hoidosta luovutaan.
Lisäksi lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki laatii ohjeen
lahjoituksiin ja perintöihin liittyvien velvoitteiden sitovuudesta ja aikarajoituksista.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
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Haukivuoren aluejohtokunta, § 18,28.06.2017
Haukivuoren aluejohtokunta, § 36,02.09.2017
Haukivuoren aluejohtokunta, § 46,16.11.2017
Haukivuoren aluejohtokunta, § 69,14.12.2017
Haukivuoren aluejohtokunta, § 13,22.02.2018
Haukivuoren aluejohtokunta, § 64,19.09.2018
Haukivuoren aluejohtokunta, § 85,13.12.2018
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 83, 12.06.2019
§ 83
Haukivuoren aluejohtokunnan aloite liittyen aluejohtokunnan strategiaan
MliDno-2017-1495
Haukivuoren aluejohtokunta, 28.06.2017, § 18
Ehdotus
Esittelijä: Leo Laukkanen
Esitetään kokouksessa.
Päätös
Strategiapäiviksi sovittiin alustavasti lauantait 26.8.2017 tai 2.9.2017. Myös paikka
ratkaistaan, kun koordinoivan sihteerin valinta ja toimintarooli varmistuu.
Puheenjohtaja pyysi jäseniä käymään läpi www.haukivuori.fi sivuilla ja jäsenille
lähetettyä strategiaa jo valmistelumielessä läpi. Valmisteluryhmä tekee myös
esityksen strategian täydentämisestä ja uusimisesta seuraavalle kokoukselle.
Puheenjohtaja muistutti, että Maakuntaliiton strategialähtökohta: Metsä, vesi ja ruoka
ovat myös aluejohtokunnan toimenpiteiden tulevaisuuden peruslähtökohtia muiden
alueen veto- ja elinvoimaedellytysten myötä.

Haukivuoren aluejohtokunta, 02.09.2017, § 36
Valmistelijat / lisätiedot:
Leo Laukkanen
Aluejohtokunnan puheenjohtaja on esittänyt aluejohtokunnan jäsenille
ennakkotehtävät ja toimenpidemallin työskentelystä (liitteenä).
Työskentelyä tukevat tohtorinkoulutettava Niina Kuuva ja Haukivuorelaiset ry:n
projektivastaava Terhi Patja (aluejohtokunnan varajäsen) osallisuuskoordinaattori
Linda Asikaisen poissa ollessa (työt alkavat 4.9.2017). Liitteenä swot-analyysin
yhteenveto.

Haukivuoren aluejohtokunta, 16.11.2017, § 46
Valmistelijat / lisätiedot:
Leo Laukkanen
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Aluejohtokunnan puheenjohtajan Leo Laukkasen on laatinut strategialinjaukset
vuosille 2017- 2021 jossa on linjattu päätavoitteet, tämän hetkiset toimenpidekohteet
sekä ehdotuksia ja painotuksia Haukivuoren elinvoima-, viestintä ja
markkinointipainotuksiksi ja -kohteiksi. Työssä on huomioitu aluejohtokunnan
strategiapäivän 4.10.2017, vahvuuksia ja mahdollisuuksia. Liitteenä on
strategialinjausehdotus.
Valmistelutyöryhmä esittää aluejohtokunnalle strategian vv. 2017 -2020 hyväksymistä
sekä esittää seuraavia vastuuhenkilöitä ja työryhmiä varmistamaan strategialinjausten
toimenpidekäynnistykset, osin seurannan ja tekemisen. Liitteenä.
Vastuuhenkilöiden ja työryhmien sekä eriprojektiryhmien edetessä puheenjohtaja ja
sitä kautta myös valmisteluryhmät on pidettävä hyvin ajan tasalla, että ollaan selvillä
asioiden ja toimenpiteiden etenemisestä, ongelmista, koska puheenjohtaja on
jatkuvasti joko virallisissa tai epävirallisissa kontakteissa verkostoihinsa mm.
Maakuntaliiton johtoon, Mikkelin kaupungin viranhaltijoihin ja luottamushenkilöihin
sekä oman alueen sidosryhmiin. Tämä varmistaa myös asioihin ja niiden valmisteluun
nopeat reagoinnit. Eikä päällekkäisiä toimia ja muita ongelmia synny.
Ehdotus
Esittelijä: Leo Laukkanen
Valmistelutyöryhmä hyväksyi yksimielisesti aluejohtokunnan strategiset linjaukset vv
2017 -2021. Nopeat kaavoitustoimenpiteet kohtaan liitetään Haukivuoren kirkonkylän
ja Lonkarinjoen välinen alue. Valmistelutyöryhmä esittää sen edelleen
aluejohtokunnalle hyväksyttäväksi sekä lisäesityksen tekemistä Mikkelin kaupungin
kaavoitustoimelle.
Strategiset linjausesitykset ovat pöytäkirjan liitteenä. Lisäksi hyväksyttiin
puheenjohtajan valmistelema osatoiminnot ja tehtävävastuuhenkilöt esitettäväksi
aluejohtokunnalle, joka on liitteenä. Liitteet 1 ja 2.
Päätös
Hyväksyttiin.
Saatetaan Miksei Oy:n matkailujohtajalle tiedoksi alueen valmiita
markkinointipaketteja ja aluejohtokunnan 2017-2021 strategia.

Haukivuoren aluejohtokunta, 14.12.2017, § 69
Ehdotus
Esittelijä: Leo Laukkanen
Käynnistetään kokouksessa keskustelu helmikuun hyvinvoinnin ja osallisuuden
lautakunnan kokoukseen kartoitus v. 2018 liittyen strategisten toimien hankintojen
esityksiin. Esitetään seuraavia asioita:
Kyyvesi-kirjan toimittaminen ja kustantaminen, Lasten ja nuorten skeittipaikan
rakentaminen, Haukivuoritalon ulkokuoren kunnostaminen ja sisäilman
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puhdistaminen, Kalvitsan eräpolun kunnostaminen (Eeron polku) yhdessä Mikkelin
pitäjän aluejohtokunnan kanssa, jääkiekkokaukaloiden kunnostus, Haukivuoren
asumiskampanjarahoitusta Pääkaupunkiseudun alueen eri segmenteille ja Sataman
palveluiden parantamista sekä frisbeevälineiden koulutusta nuorille yhteystyössä
nuorisoasioiden edustajan, kaupungin ja koulun kanssa.
Lisäksi esitettiin selvitettäväksi aluejohtokunnan avustusmäärän (maximi 5000 euroa/
aluejohtokunta) tarvetta ja kohteita.
Päätös
Hyväksyttiin lisäyksillä; Skeittipaikan eräs vaihtoehto on yhtenäiskoulun takana tai
vanhan Siwan ja Osuuspankin välinen kaupungin tontti. Kustannusarvio on n. 10 000
euroa betonialustaa käyttäen. Toteutukseen käytettäisiin myös talkootyötä.
Haukivuoritaloa tulee kunnostaa edelleen vuonna 2018 sekä sisältä että ulkoa.
Kalvitsassa oleva eräpolun ehdotus paikannetaan ja konkretisoidaan. Asemankylän
jääkiekkokaukalon pinnoitus on uudistettava, samoin kaukalon laidat. Rantokankaan
hyppyrimäen kunnostus. Ehdotukset valmistellaan ja priorisoidaan seuraavaan
kokoukseen mennessä aluejohtokunnan työnjaon mukaisilla henkilövalmisteluilla.

Haukivuoren aluejohtokunta, 22.02.2018, § 13
Valmistelijat / lisätiedot:
Linda Asikainen
linda.asikainen@mikkeli.fi
palvelupäällikkö
Haukivuoren aluejohtokunta käynnistää alueen markkinointisuunnittelun strategian
mukaisin painotuksin työryhmällä Petri P. Pentikäinen, Saku Niilo-Rämä ja
aluejohtokunnan puheenjohtaja Leo Laukkanen. Pääsegmenttinä ovat aluksi
etätyöntekijät, mutta myös muita segmenttejä, kuten perheitä, otetaan
markkinointitoimenpiteiden kohteeksi (Ajk:n strategia kohta 4.)
Ehdotus
Esittelijä: Leo Laukkanen
Aluejohtokunnan markkinointisuunnittelu on käynnistetty 11.1.2018.
Markkinointikärjeksi ehdotetaan ”Seudun paras etätyöpaikka.” Nostetaan esille
paikallisia etätyöntekijöitä. Saku Niilo-Rämä ja Petri P. Pentikäinen valmistelevat
suunnitelman 22.2. mennessä. Tarvittaessa pidetään ylimääräinen palaveri.
Yksityiskohtaisempia vaihtoehtotoimia on liitteessä 1.
Päätös
Hyväksyttiin. Etäpisteen käynnistämiseksi aloitetaan välittömästi toimet eri kaupungin
sektoreiden kanssa joko niin, että kaupunki/Miksei tukee suoraan toimintaa tai sitten
sille haetaan erillistukea hyvinvoinnin ja osalisuuden lautakunnalta koko
asukashankinta- ja vapaa-ajanasumisaktiviteettien myötä.

Haukivuoren aluejohtokunta, 19.09.2018, § 64
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Valmistelijat / lisätiedot:
Matti Laitsaari
Matti.Laitsaari@mikkeli.fi
rehtori
Haukivuoren aluejohtokunnassa on ollut alustavaa keskustelua siitä, että
aluejohtokunta kutsuisi koolle Haukivuoren Asemankylän kerros- ja rivitalojen
omistajatahot ja keskustelisi mahdollisuudesta toteuttaa yhdessä etenkin
pääkaupunkiseudulle suunnattu markkinointikampanja talojen myynti- ja
vuokraustoimista. Kerros- ja rivitalojen omistajatahoja ovat: Osuuspankki Suur-Savo,
Osuuskauppa Suur-Savo, Mikkelin kaupunki, Asunto Oy Asemakylä sekä Asunto Oy
Luhtihauki. Tällä hetkellä Haukivuorella on aluejohtokunnan saamien tietojen mukaan
28 tyhjää asuinhuoneistoa. Aluejohtokunta katsoo, että myös huoneistojen laatu-,
kunto- ja myyntitaso pitää arvioida.
Ehdotus
Esittelijä: Leo Laukkanen
Keskustellaan asiasta ja sovitaan toimenpiteistä. Päätetään kampanjalle
yhteyshenkilö, joka etsii Haukivuoren Asemankylän kerros- ja rivitalojen omistajien
puolelta myynti- ja vuokraustoimista vastaavat henkilöt ja muut tarpeelliset tiedot.
Kun yhteyshenkilöt on hankittu, Haukivuoren aluejohtokunnan puheenjohtaja kutsuu
osapuolet koolle ja esittelee asian.
Päätös
Puheenjohtaja kutsuu loka-marraskuussa koolle taloyhtiöiden puheenjohtajat ja
isännöitsijät keskustelemaan tulevista markkinointitoimenpiteistä.

Haukivuoren aluejohtokunta, 13.12.2018, § 85
Valmistelijat / lisätiedot:
Silva Suomala
Liitteet

1 Liite Haukivuoren ajk asunnon omistajille kutsu markkinointipalaveri
2 Liite Haukivuoren ajk muistio markkinointipalaveri Tyhjien omistus- ja vuokraasuntojen markkinointi
Haukivuoren aluejohtokunnan puheenjohtaja kutsui aluejohtokunnan kokouksen
19.9.2018 § 64 päätöksen mukaisesti Asemankylän kerros- ja rivitalojen asunto-
osakeyhtiöiden puheenjohtajat ja isännöitsijät keskustelutilaisuuteen 12.11.2018 klo
18.00. Keskustelun keskiössä olivat 25 vapaana olevan osake- tai vuokrahuoneiston
markkinoiminen esim. pääkaupunkiseudulle sekä Mikkelin ympäristöön.
Haukivuoren aluejohtokunnan puheenjohtaja taustoitti tilaisuuden aiheesta
(aluejohtokunnan strategia, tilaisuuden tarkoitus ja tavoite) sekä esitteli ja jakoi
aineistoa, jota oli valmisteltu lehti- ja verkkoilmoitusmalleiksi sisältäen mm.
pääkaupunkiseudun lehtien hintatarjouksia, hintamalleja ja muuta illan ohjelmaan
liittyvää aineistoa. Aluejohtokunnan puheenjohtaja myös ilmoitti, että www.
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haukivuori.fi -verkkosivu on käytettävissä alueen markkinointiprojektissa.
Puheenjohtaja totesi, että aluejohtokunnan tehtävä ei ole asuntojen myynti tai
vuokraus, vaan nostaa esille Haukivuorella strategisesti tärkeitä asioita ja ongelmia
sekä luoda valmiuksia alueen kipukohtien korjaamiseksi tai toimenpiteiden
vauhdittamiseksi. Kutsukirje on liitteenä ja tilaisuuden muistio oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Leo Laukkanen
Haukivuoren aluejohtokunta tutustuu tilaisuudesta tehtyyn muistioon ja keskustelee
markkinointiprojektista.
Päätös
Hyväksyttiin toimenpiteet ja muistio. Muistio liitetään pöytäkirjan liitteeksi.
Merkitään tiedoksi, että 12.11.2018 pidetyssä neuvottelutilaisuudessa
aluejohtokunnan puheenjohtaja alusti Asemankylän tyhjillään olevien kerros- ja
rivitalojen huoneistojen markkinointikeinoja. Tilaisuudessa perustettiin kaksi
työryhmää, joista toinen työryhmä kohdistaa markkinoinnin pääkaupunkiseudulle
(Miettinen, Asikainen ja Hurri), ja toinen työryhmä (Varjus, Väisänen ja Niilo-Rämä)
kohdistaa markkinoinnin Mikkelin seudulle. Lisäksi isännöitsijät tiedottavat näistä
toimista As. Oy:n osakkaita, joilla on tyhjiä huoneistoja, jos heissä on halukkuutta tulla
mukaan esimerkiksi pääkaupunkiseudun markkinointiin. Markkinoidaan niin vuokra-
kuin omistusasuntoja. Seurantakokous pidetään ensi vuonna 14.3.2019 klo 18.00
Haukivuoritalolla.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, 12.06.2019, § 83
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Launonen
Virpi.Launonen@mikkeli.fi
elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja
Haukivuoren aluejohtokunta on laatinut ja hyväksynyt strategian kuluvalle
valtuustokaudelle.
Haukivuoren alueen strategia keskittyy alueen kehittämiseen pitkällä aikajänteellä
tavoitteenaan parantaa alueen elin- ja vetovoimaa sekä lisätä asumisedellytyksiä ja
viihtyvyyttä. Haukivuoren aluejohtokunta on pyytänyt Mikkelin kaupunginhallitukselta
selvityksiä ja vastauksia strategiassa esitettyihin keskeisiin kaupunki- ja
maakuntatasoisiin hankkeisiin, joilla on merkittävä vaikutus seudun kehittämiseen.
Haukivuoren aluejohtokunta on määritellyt roolinsa alueella strategisten toimien
osaajana, kokonaistoimintojen johtajana ja koordinoijana, paikallisasiantuntijana,
edunvalvojana, puhemiehenä, toimenpiteiden generoijana ja aktiivisena itsenäisenä
toimijana sekä aikaansaajana. Aluejohtokunta esittää alueen strategisen merkityksen
ja toimenpidekohteet kaupunkiorganisaatiolle. Tavoitteena aluejohtokunnalla on
vahvistaa alueen elin- ja vetovoimaa, kehittää edellytyksiä työ- ja asuinolosuhteisiin,
ympäristön viihtyvyyteen ja virkistysmahdollisuuksiin ja retkeilyyn.
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Strategian pääkohtia ovat:
kaavoitustoimenpiteiden nopea eteneminen Haukivuoren Asemankylän ja
sataman ympäristössä sekä myöhemmin Kirkonkylällä
kiinteistöveron uudistaminen
rajattujen junavuorojen palauttaminen Haukivuorelle
verkkoyhteyksien kehittäminen
tieverkoston kunnon ylläpitäminen
vesistöjen kunto (valumaalueilta ei tule turve-, metsä- ja maatilavirtaamia
suoraan järviin eikä uusia turvelupia myönnetä)
alueen markkinointi
lääkäripalveluiden saavutettavuus (lääkäripalveluiden halutaan olevan
käytettävissä joka päivä, hammaslääkäri kahdesti viikossa)
Haukivuoren aluejohtokunta pyytää aloitteellaan Mikkelin kaupunginhallitukselta
selvityksiä ja vastauksia strategiassa esitettyihin keskeisiin kaupunki- ja
maakuntatasoisiin hankkeisiin, joilla on merkittävä vaikutus seudun kehittämiseen.
Aluejohtokunnat ovat hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaisia toimielimiä
(hallintosääntö 14 §), ja sen toimivaltaan kuuluu alaisensa toiminen ohjaaminen ja
valvominen (hallintosääntö 29 §).
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta toteaa, että aluejohtokuntien
vaikuttamiskeinoina ovat aloitteet sekä oman toimintamäärärahan puitteissa tehtävä
kehittämistyö ja kumppanuudet.
Kaupunginhallituksen tehtävänä on vastata kaupungin kilpailukyvyn ja elinvoiman
kehittämisestä sekä edunvalvonnasta, vastata työllisyyspolitiikasta ja asunto- ja
maankäyttöpolitiikasta.
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se
huomioi edunvalvonnassa sekä kehittämistoimissaan Haukivuoren aluejohtokunnan
strategiassaan esille nostamat asiat.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
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§ 84
Mikkelin taidemuseon kokoelmapoliittisen ohjelman päivitys
MliDno-2019-1231
Valmistelija / lisätiedot:
Matti Karttunen
Matti.Karttunen@mikkeli.fi
kulttuuri- ja museojohtaja
Museolain muuttuessa Mikkelin kaupungin museot hakee uudelleen valtionosuuden
piiriin. Museovirasto tarkistaa valtionosuuden piiriin hakevien museoiden edellytysten
täyttymistä museolain (314/2019) mukaisesti. Museolain 5 § mukaan museolla tulee
olla kokoelma ja kokoelmapoliittinen ohjelma. Kokoelmapoliittisesta ohjelmasta tulee
käydä ilmi museon tallennusalueet ja kartuttamisen periaatteet sekä miten
kokoelmien hoito ja säilyttäminen on museossa järjestetty. Ohjelmaa tulee päivittää
säännöllisesti.
Mikkelin taidemuseolla on 5.1.2006 päivätty kokoelmapoliittinen ohjelma, joka on
toimitettu Opetus- ja kulttuuriministeriölle sähköien asiointipalvelun kautta. Koska
taidemuseon hallintaan on vuoden 2006 jälkeen tullut lisää kokoelmia (Helmi Usmalan
kokoelma ja Mikkelin Taideyhdistys ry:n kokoelma) ja kaupungin
organisaatiorakenteessa on tapahtunut muutoksia, on ohjelma syytä päivittää.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy liitteenä olevan, päivitetyn Mikkelin
taidemuseon kokoelmapoliittisen ohjelman.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 85
Suur-Savon museon kokoelmapoliittinen ohjelma
MliDno-2019-1230
Valmistelija / lisätiedot:
Matti Karttunen
Matti.Karttunen@mikkeli.fi
kulttuuri- ja museojohtaja
Museolain muuttuessa Mikkelin kaupungin museot hakee uudelleen valtionosuuden
piiriin.Museovirasto tarkistaa valtionosuuden piiriin hakevien museoiden edellytysten
täyttymistä museolain (314/2019) mukaisesti. Museolain 5 § edellytysten arvioimiseksi
Museovirasto pyytää Mikkelin kaupungin museoita täydentämään
valtionosuushakemusta kulttuurihistoriallisia kokoelmia käsittelevällä
kokoelmapoliitikalla. Mikkelin kaupungin kulttuurihistorialliset kokoelmat kuuluvat
Suur-Savon museon hoitoon. Myös Päämajamuseon kokoelmat luetteloidaan osaksi
Suur-Savon museon kokoelmia, joten Suur-Savon museon kokoelmapoliittinen
ohjelma käsittää myös Päämajamuseon kokoelma-aineistot.
Kokoelmapoliittisesta ohjelmasta tulee käydä ilmi museon tallennusalueet ja
kartuttamisen periaatteet sekä miten kokoelmien hoito ja säilyttäminen on museossa
järjestetty. Ohjelmaa tulee päivittää säännöllisesti. Ohjelma hyväksytetään museon
ylläpitäjällä. Kattava kokoelmapoliittinen ohjelma tulee lähettää Opetus- ja
kulttuuriministeriölle 30.6.2019 mennessä sähköisen asiointipalvelun kautta.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy liitteenä olevan Suur-Savon museon
kokoelmapoliittisen ohjelman.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Vammaisneuvosto, § 27,24.04.2018
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 88,26.09.2018
Vanhusneuvosto, § 63,02.10.2018
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 7,30.01.2019
Vanhusneuvosto, § 15,11.02.2019
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 86, 12.06.2019
§ 86
Kumppanuustalon pilotointi
MliDno-2018-885
Vammaisneuvosto, 24.04.2018, § 27
Rehtori Matti Laitsaari kertoo lyhyen tilannekatsauksen.
Päätös
Kansalais- ja järjestötoiminnan yhteistä tilaa ja sen ympärille toimintamallia
suunnitellaan yhteistyössä kaupunkilaisten, järjestötoimijoiden ja kaupungin
toimijoiden kesken. Toimintamalli perustuu kumppanuuteen ja tavoitteena on saada
toimijoita läheisemmin yhteen. Kumppanuustalo voisi korvata kaupungin
järjestöavustuksia tarjoamalla järjestöille edullisesti toimitiloja. Mahdollisesti
järjestöjen järjestö voisi organisoida toimintaa Kumppanuustalossa.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, 26.09.2018, § 88
Valmistelijat / lisätiedot:
Matti Laitsaari
Matti.Laitsaari@mikkeli.fi
rehtori
Mikkeliin valmistellaan kumppanuustalo-mallia. Vastaavia hankkeita on toteutettu eri
puolilla Suomea ja Mikkelissä kumppanuustalon valmistelua ovat pohjustaneet muun
muassa Etelä-Savon sosiaali- ja terveysturva ry sekä Hyvinvointikumppanuus Etelä-
Savossa -hanke. Kumppanuustalon valmistelu on Mikkelin kaupungin osalta
vastuutettu elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalueelle.
Kumppanuustalon ydinajatuksena on kaupungin ja muiden julkisten toimijoiden,
asukkaiden, järjestöjen ja ehkä myös yritysten yhteistyön ja vuorovaikutuksen
parantaminen. Kumppanuustalo voi olla fyysinen tila, mutta ennen kaikkea se on
toimintatapa, jonka avulla kaupunki lisää asukkaidensa hyvinvointia ja osallisuutta
sekä luo edellytyksiä järjestöjen toiminnalle.
Toimintamallina kumppanuustalo tarkoittaa rakennetta, jossa kunta ja maakunta
kohtaavat järjestöt kumppaneina. Tarkoitus on saada Mikkeliin järjestöjen
kattojärjestö, jonka kautta tukea pystytään koordinoimaan ja joka pystyy toimimaan
sopimuskumppanina ja joka pystyy tuomaan järjestötoiminnan haasteet keskitetysti
neuvottelupöytään. Tässä vuoropuhelussa järjestöjen ääni välittyy niin kunnalliseen
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kuin maakunnalliseenkin kehittämistyöhön. Kattojärjestöön mukaan tulevia järjestöjä
ei ole tarkoitus rajata millään tavalla, vaan kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus olla
mukana.
Kattojärjestön tarkoitus on tukea järjestöjen toimintaa ja luoda mahdollisuuksia
järjestöjen yhteistoiminnalle muun muassa hanketoiminnan kautta sekä tarjoamalla
suuruuden ekonomiaa hallinnollisissa asioissa. Kattojärjestön tuella järjestöjen on
helpompi järjestää muun muassa toimistopalvelunsa sekä mahdollisuus tarjota
työllistymismahdollisuuksia ja tuottaa palveluja yhdessä.
Fyysisenä tilana kumppanuustalo tarjoaa kaupunkilaisille ja järjestöille
mahdollisuuden omaehtoiseen ja yhteisölliseen toimintaan, joka puolestaan synnyttää
kokemusta osallisuudesta ja lisää asukkaiden hyvinvointia. Osallisuuteen liittyy myös
mahdollisuus osallistua kaupungin palvelutoiminnan jatkuvaan kehittämiseen.
Kumppanuustalo toimii myös syrjäytymistä ehkäisevänä kohtaamispaikkana,
eräänlaisena kaupunkilaisten matalan kynnyksen olohuoneena, jonne ovat
tervetulleita kaikki kaupungin asukkaat. Eri puolilla Suomea toimivissa
kumppanuustaloissa on myös työpajoja ja muuta tiivistä yhteistyötä
työllisyyspalveluiden kanssa. Näin kumppanuustalot edistävät myös työllisyyttä.
Moni kumppanuustalo on tärkeä yhteistyökumppani myös oppilaitoksille ja pystyy
tarjoamaan eri alojen opiskelijoille harjoittelupaikkoja. Näin edistetään osaamista ja
lisätään kaupungin elinvoimaa.
Kumppanuustalot tarjoavat lisäksi toimitiloja ja toimintamahdollisuuksia järjestöille ja
useimmiten niiden hallinto onkin rakennettu järjestöjen varaan. Tätä kautta
kumppanuustalo voi lisätä merkittävästi myös järjestöjen yhteistyötä, vähentää
päällekkäisyyksiä ja luoda eheämpiä palvelukokemuksia ja -kokonaisuuksia.
Kaikki nämä näkökulmat tukevat hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämistä ja ne on
otettu huomioon Mikkelin kumppanuustalon valmistelussa. Erityisen painokkaasti
korostetaan sitä, että järjestöt ovat kaupungin näkökulmasta merkittävä voimavara ja
yhteistyökumppani ja että niiden kanssa voidaan olla toteuttamassa uusilla
toimintavoilla monia sellaisia asioita, joita kaupunki ei yksin pystyisi toteuttamaan.
Mikkelin kumppanuustalosta suunnitellaan avointa kohtaamispaikkaa, joka edustaisi
julkisen ja kolmannen sektorin tiivistä yhteistyötä kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin
ja osallisuuden lisäämiseksi. Tarkoitus ei ole synnyttää järjestötaloa, jossa olisi varattu
toimintatilaa tietyille järjestöille, vaan järjestöjen yhteistä tapahtuma- ja toimintatilaa,
joka loisi pohjan mahdollisimman monipuoliselle kaupunkilaisten omaehtoiselle
toiminnalle. Kiinnostus kumppanuustaloa kohtaan on Mikkelissä lisääntynyt koko ajan
sitä mukaa kuin talon valmistelua on jatkettu.
Käytännössä on tärkeää, että kumppanuustaloa hallinnoisi eri järjestöjä edustava
kattojärjestö, joka solmii yhteistyösuhteet myös oppilaitosten ja työllisyyspalveluiden
kanssa ja voi tarjota keskitettyjä asiantuntijapalveluita muille kaupungin järjestöille.
Järjestövetoisuus tukee myös omaehtoisuutta ja asukaslähtöisyyttä. Kaupungin
roolina on olla eräänlainen toiminnan mahdollistaja, mutta vastuu toiminnasta on
hyvä olla järjestöillä ja asukkailla. Tämä mahdollistaa myös erilaisen hankerahoituksen
saamisen talon toimimiseen ja sen ympärille mahdollisesti syntyvien hankkeiden
toteuttamiseen.
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Syksyn 2018 aikana kartoitetaan myös tiloja, joissa kumppanuustalo voisi aloittaa
toimintansa. Toiminta-ajatusta jalostetaan yhteistyössä järjestöjen ja maakunnan
kanssa niin, että saataisiin toteutettua toimiva yhdyspinta julkisten toimijoiden ja
järjestöjen välille hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi.
Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalueelle on sisällytetty ensi vuoden
talousarvioehdotukseen 50.000 euron määräraha, jolla kaupunki voi osallistua
kumppanuustalon vuokrakustannuksiin. Vaikka järjestöille ei olla antamassa tilaa
vastikkeetta, on tärkeää, että kaupunki sitoutuu kumppanuustalon ylläpitämiseen
myös taloudellisesti, koska kumppanuustalo on yksi elementti, jolla kaupunkilaisten
hyvinvointia ja osallisuutta lisätään. Hyvin toteutettu kumppanuustalo synnyttää mitä
todennäköisimmin lisää hyvinvointia ja osallisuutta edistävää toimintaa ja toimii näin
positiivisen lumipalloefektin alullepanijana ja ylläpitäjänä. Muutoin järjestöille
kohdennetut avustukset ovat kuluvan vuoden tasolla, eikä uusia avauksia esimerkiksi
kumppanuuksien suuntaan pystytä tekemään. Kaupunki neuvottelee aktiivisesti sekä
maakunnan että ESSOTE:n kanssa avustus- ja kumppanuuspolitiikasta sekä
kolmannen sektorin roolista hyvinvoinnin edistämisessä ja siihen liittyvistä
palvelusopimuksista.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta merkitsee valmistelutilanteen tietoonsa.
Päätös
Merkittiin.

Vanhusneuvosto, 02.10.2018, § 63
Ehdotus
Esittelijä: Hannu Karttunen
Merkitään tiedoksi Kumppanuustalo - toimintamallin eteneminen.
Päätös
Kansalaisopiston rehtori Matti Laitsaari kertoi kumppanuustalon valmistelutilanteesta.
Vastaavia hankkeita on toteutettu eri puolilla Suomea ja Mikkelissä kumppanuustalon
valmistelua ovat pohjustaneet muun muassa Etelä-Savon sosiaali- ja terveysturva ry
sekä Hyvinvointikumppanuus Etelä-Savossa –hanke. Kumppanuustalon valmistelu on
Mikkelin kaupungin osalta vastuutettu elinikäisen oppimisen ja osallisuuden
tulosalueelle.
Kumppanuustalon ydinajatuksena on kaupungin ja muiden julkisten toimijoiden,
asukkaiden, järjestöjen ja ehkä myös yritysten yhteistyön ja vuorovaikutuksen
parantaminen. Kumppanuustalo voi olla rakennus, mutta se on samalla ja erityisesti
toimintatapa, jonka avulla kaupunki lisää asukkaidensa hyvinvointia ja osallisuutta.
Kumppanuustalo tarjoaa kaupunkilaisille ja järjestöille mahdollisuuden omaehtoiseen
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ja yhteisölliseen toimintaan, joka puolestaan synnyttää kokemusta osallisuudesta ja
lisää asukkaiden hyvinvointia. Osallisuuteen liittyy myös mahdollisuus osallistua
kaupungin palvelutoiminnan jatkuvaan kehittämiseen.
Kumppanuustalo toimii myös syrjäytymistä ehkäisevänä kohtaamispaikkana,
eräänlaisena kaupunkilaisten matalan kynnyksen olohuoneena, jonne ovat
tervetulleita kaikki kaupungin asukkaat. Eri puolilla Suomea toimivissa
kumppanuustaloissa on myös työpajoja ja muuta tiivistä yhteistyötä
työllisyyspalveluiden kanssa. Näin kumppanuustalot edistävät myös työllisyyttä.
Moni kumppanuustalo on tärkeä yhteistyökumppani myös oppilaitoksille ja pystyy
tarjoamaan eri alojen opiskelijoille harjoittelupaikkoja. Näin edistetään osaamista ja
lisätään kaupungin elinvoimaa.
Kumppanuustalot tarjoavat lisäksi toimitiloja ja toimintamahdollisuuksia järjestöille ja
useimmiten niiden hallinto onkin rakennettu järjestöjen varaan. Tätä kautta
kumppanuustalo voi lisätä merkittävästi myös järjestöjen yhteistyötä, vähentää
päällekkäisyyksiä ja luoda eheämpiä palvelukokemuksia ja -kokonaisuuksia.
Kaikki nämä näkökulmat tukevat hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämistä ja ne on
otettu huomioon Mikkelin kumppanuustalon valmistelussa. Erityisen painokkaasti
korostetaan sitä, että järjestöt ovat kaupungin näkökulmasta merkittävä voimavara ja
yhteistyökumppani ja että niiden kanssa voidaan olla toteuttamassa uusilla
toimintavoilla monia sellaisia asioita, joita kaupunki ei yksin pystyisi toteuttamaan.
Kumppanuustalon valmistelu aloitettiin helmikuussa 2018 tilaisuudella, johon
kutsuttiin avoimella kutsulla muun muassa kaupungissa toimivia järjestöjä ja kaikkia
aiheesta kiinnostuneita. Tilaisuudessa hahmoteltiin kumppanuustalon ydinajatusta ja
Mikkelissä toteutettavan kumppanuustalon reunaehtoja ja mahdollisuuksia.
Valmistelua jatkettiin tiiviissä yhteistyössä aiheesta kiinnostuneiden järjestöjen kanssa
kevään 2018 aikana. Valmistelun aikana on hankittu tietoa eri puolilla Suomea
toteutetuista kumppanuustaloista ja niiden toimintamalleista. Kumppanuustaloista on
saatu paljon myönteistä kokemusta muun muassa Tampereella, Turussa, Oulussa,
Porissa, Jyväskylässä ja Kotkassa. Savonlinnassa kootaan parhaillaan ns.
sukupolvikampusta entisen opettajankoulutuslaitoksen tiloihin ja myös sieltä on saatu
kokemustietoa valmistelun pohjaksi. Savonlinnassa on niin ikään toiminut jo pitkään
yhdistysten yhteistyöjärjestö ja kansalaisten kohtaamispaikka Savonlinnan Kolomonen
ry, jonka kokemuksia aiotaan hyödyntää valmistelussa.
Mikkelin kumppanuustalosta suunnitellaan avointa kohtaamispaikkaa, joka edustaisi
julkisen ja kolmannen sektorin tiivistä yhteistyötä kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin
ja osallisuuden lisäämiseksi. Tarkoitus ei ole synnyttää järjestötaloa, jossa olisi varattu
toimintatilaa tietyille järjestöille, vaan järjestöjen yhteistä tapahtuma- ja toimintatilaa,
joka loisi pohjan mahdollisimman monipuoliselle kaupunkilaisten omaehtoiselle
toiminnalle. Kiinnostus kumppanuustaloa kohtaan on Mikkelissä lisääntynyt koko ajan
sitä mukaa kuin talon valmistelua on jatkettu.
Käytännössä on tärkeää, että kumppanuustaloa hallinnoisi eri järjestöjä edustava
kattojärjestö, joka solmii yhteistyösuhteet myös oppilaitosten ja työllisyyspalveluiden
kanssa ja voi tarjota keskitettyjä asiantuntijapalveluita muille kaupungin järjestöille.
Järjestövetoisuus tukee myös omaehtoisuutta ja asukaslähtöisyyttä. Kaupungin
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roolina on olla eräänlainen toiminnan mahdollistaja, mutta vastuu toiminnasta on
hyvä olla järjestöillä ja asukkailla. Tämä mahdollistaa myös erilaisen hankerahoituksen
saamisen talon toimimiseen ja sen ympärille mahdollisesti syntyvien hankkeiden
toteuttamiseen.
Kaupunki ja järjestöt voivat lisäksi järjestää eri toimintoja kumppanuussopimusten
varaan. Tällaisia sopimuksia on jo jonkin verran tehtykin ja järjestöjen puolella on
lisääntyvää kiinnostusta sopimuksia kohtaan. Kumppanuussopimukset ovat kaikkien
yhteinen etu. Järjestöille nykyisin avustusten kautta ohjautuvaa rahoitusta voidaan
suunnata selkeästi jotakin kaupungin edun näkökulmasta tärkeää toimintaa tukevaksi.
Järjestöt voivat puolestaan kumppanuuksien kautta suunnitella toimintaansa nykyistä
pitkäjänteisemmin ja sitoutua kehittämään asioita, jotka ovat tärkeitä sekä niille
itselleen että kaupungille ja sen asukkaille.
Vaikka kumppanuustalolle tarvitaan myös joku kiinteistö, jossa toimia, on yhtä
oleellista luoda toimintamalli, jota voidaan soveltaa verkostomaisesti eri puolilla
Mikkeliä entisissä kuntataajamissa ja mahdollisesti myös haja-asutusalueilla.
Keskeistä on uudenlainen tapa ajatella ja toimia. Parhaillaan on menossa
hallintomallin kokoaminen. Mikäli Mikkeliin syntyy järjestöjen kattojärjestö jonkun jo
toimivan järjestön pohjalle tai kokonaan uutena järjestönä, ei mukaan tulevien
järjestöjen toimialaa aiota rajata millään tavalla. Eri puolilta Suomea saatujen
kokemusten valossa on tullut kuitenkin esille, että toimintaan on hyvä ottaa
alkuvaiheessa mukaan vain sellaisia järjestöjä, jotka ovat sitoutuneet yhteiseen
ajatteluun ja kumppanuustalon toteuttamiseen. Mukaan toimintaan voi tulla ilman
muuta myöhemminkin.
Syksyn 2018 aikana kartoitetaan myös tiloja, joissa kumppanuustalo voisi aloittaa
toimintansa. On tärkeää edetä sekä tilojen että hallintomallin osalta mahdollisimman
nopealla aikataululla, että toiminta saadaan konkreettisesti käyntiin. Toiminta-ajatusta
voidaan jatkossa vielä jalostaa ja täydentää.
Yksi osa kumppanuustaloajattelua on sitoutuminen kaupungin ja järjestöjen
yhteistoiminnan jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen. Toimintaympäristö uudistuu ja
uusiutuu koko ajan ja siksi on tärkeää, että kaikilla toimijoilla on mahdollisuus olla
mukana palvelutuotannon uudistamisessa ja kehittämisessä.
Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalueelle on sisällytetty ensi vuoden
talousarvioehdotukseen 50.000 euron määräraha, jolla kaupunki voi osallistua
kumppanuustalon vuokrakustannuksiin. Vaikka vielä ei ole täyttä selvyyttä siitä, miten
kaupungin järjestöavustuksia jatkossa kanavoidaan ja millaisia
kumppanuussopimuksia järjestöjen kanssa tehdään, määräraha toimii hyvänä
mahdollistajana toiminnan käynnistämiseksi. Vaikka järjestöille ei olla antamassa tilaa
vastikkeetta, on tärkeää, että kaupunki sitoutuu kumppanuustalon ylläpitämiseen
myös taloudellisesti, koska kumppanuustalo on yksi elementti, jolla kaupunkilaisten
hyvinvointia ja osallisuutta lisätään. Hyvin toteutettu kumppanuustalo synnyttää mitä
todennäköisimmin lisää hyvinvointia ja osallisuutta edistävää toimintaa ja toimii näin
positiivisen lumipalloefektin alullepanijana ja ylläpitäjänä.
Merkittiin yllä oleva selvitys tiedoksi.
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Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, 30.01.2019, § 7
Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Launonen
Virpi.Launonen@mikkeli.fi
elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja
Mikkelin Kumppanuustalon valmistelu on edennyt niin, että talon toiminta voidaan
aloittaa vuoden 2019 aikana kaupungin omistamassa Lähemäki-talossa. Kiinteistöstä
on vapautumassa tilaa noin 3.000 neliötä, kun Essote siirtää toimintojaan omiin uusiin
tai saneerattuihin tiloihinsa. Kumppanuustalon toimintamallia valmistellaan
järjestövetoisesti ja valmistelussa on mukana useita järjestöjen ja Mikkelin kaupungin
edustajia.
Kaupungin näkökulmasta Lähemäki-talo on erinomainen ratkaisu Kumppanuustaloksi,
vaikka tilojen käyttöönotto edellyttääkin jonkin verran muutostöitä. Lähemäki-taloa on
alustavasti suunniteltu myös eläkeläisjärjestöjen päivätanssien pitopaikaksi. Talossa
on valmiiksi noin sadan neliömetrin suuruinen sali ja joitakin väliseiniä purkamalla
salia voidaan alustavien arvioiden mukaan laajentaa niin, että siinä voidaan järjestää
tansseja.
Kaupunki on varautunut osallistumaan Kumppanuustalon vuokrakustannuksiin
50.000 eurolla vuodessa. Raha on varattu vuoden 2019 talousarvioon. Sen
kohdentamisesta on tehty luonnoksia, ja eri malleista on aloitettu keskustelu
Kumppanuustalon valmisteluryhmän kanssa. Osa Kumppanuustalon toimintamallia
on myös se, että kaupunki voisi sijoittaa joitakin talon toimintaa ja ideaa tukevia
toimintojaan Kumppanuustalon tiloihin. Niistä ei ole keskusteltu tarkemmin.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.

Vanhusneuvosto, 11.02.2019, § 15
Valmistelijat / lisätiedot:
Arja Väänänen
arja.vaananen@mikkeli.fi
hyvinvointikoordinaattori
Kumppanuustalo –toimintamalli ja tilakysymykset etenevät. Kumppanustalo -
toimintamallin kehittämistyöhön Estery hakee ESR- kehittämishankerahoitusta
kumppanina Toimintakeskus ry ja Kuntoutussäätiö. Mikkelin kaupunki on kumppanina
ja mukana omarahoitusosuudella.
Ehdotus
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Esittelijä: Hannu Karttunen
Kuullaan Kumppanuustalon suunnittelun etenemisen tilanne.
Päätös
Todettiin terveiset Lähemäkitaloon tutustumisesta. Tilat ovat yhdistysten toimintoihin
soveltuvat. Tanssipaikaksi tiloja ei nähdä sopiviksi. Parkkitilat ovat vähäiset.
Muistutettiin, että tilakysymyksellä ratkaistaan keskusta-alueella toimivien yhdistysten
tilakysymystä.
Merkittiin tiedoksi, että Kumppanuustalo -toimintamallin kehittämiseen ESR-
hankehakemus jätetään toukokuun 2019 hakuun.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, 12.06.2019, § 86
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Launonen
Virpi.Launonen@mikkeli.fi
elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja
Kumppanuustaloa on valmisteltu suunnitteluryhmässä, jota on vetänyt Etelä-Savon
hyvinvointijärjestöjen tuki ry (Estery ry).
3.4.2019 pidetyssä suunnitteluryhmän kokouksessa päätettiin kokeilla Lähemäki-talon
käyttöä kumppanuustalona rajatusti ajalla 1.9. - 31.12.2019. Kokeilu koskee osaa
alakerran tiloista (nykyinen neuvola) sekä yläkerran salia. Sali ei ole käytettävissä
päiväkodin lepoaikaan. Tiloihin ei tehdä muutos- tai korjaustöitä ennen kokeilua. Tilat
otetaan kaupungin tilavarausohjelma Timmin piiriin, mitä kautta järjestöt voivat varata
tiloja käyttöönsä.
Tiloista ei peritä pilottijakson aikana vuokraa, mutta käyttäjät sitoutuvat siivoamaan
tilat käytön jälkeen ja huolehtimaan roskat jäteastioihin ulos. Maksuttomuus koskee
vain pilottijaksoa. Mikäli kumppanuustalomalli otetaan käyttöön, kustannuksista
sovitaan erikseen.
Kumppanuustalossa järjestettävään toimintaan ei voi saada kohdeavustusta
kaupungilta.
Mikäli käyttäjät havaitsevat tiloissa puutteita tai ongelmia, niistä tulee ilmoittaa
viipymättä Caverionin huoltopäivystykseen joko sähköisellä lomakkeella tai
puhelimitse.
Mikkelin kaupungin vuokraus ja käyttöpalvelut -yksikkö vastaa sisäilma-asioiden
toiminnasta. Yhteyshenkilö on sisäilma-asiantuntija Mari Pöyry. Sisäilma-asioiden
ratkaisuun on kaupungissa laadittu toimintamalli, jonka mukaisesti asiat käsitellään.
Kumppanuustalon jatkoratkaisu on ensisijaisesti järjestöjen käsissä. Kokeilujaksoon
päädyttiin siksi, että järjestöille mahdollistetaan jatkoaikaa toimintamallin
suunnitteluun ja tilakysymysten ratkomiseen. Lisäksi kokeilulla halutaan saada tietoa
käyttötavoista ja erilaisten tilojen tarpeesta.
Ehdotus
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Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää, että kumppanuustalokokeilu
järjestetään Lähemäki-talolla ajalla 1.9. - 31.12.2019. Kokeilu koskee osaa alakerran
tiloista (nykyinen neuvola) sekä yläkerran salia. Sali ei ole käytettävissä päiväkodin
lepoaikaan. Tiloihin ei tehdä muutos- tai korjaustöitä ennen kokeilua. Tilat otetaan
kaupungin tilavarausohjelma Timmin piiriin, mitä kautta järjestöt voivat varata tiloja
käyttöönsä.
Tiloista ei peritä pilottijakson aikana vuokraa, mutta käyttäjät sitoutuvat siivoamaan
tilat käytön jälkeen ja huolehtimaan roskat jäteastioihin ulos.
Kumppanuustalossa järjestettävään toimintaan ei voi saada kohdeavustusta
kaupungilta.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kumppanuustalon suunnitteluryhmä
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§ 87
Muut asiat
Päätös
Virpi Launonen esitteli lautakunnalle kirjastojen palvelussuunnitelman, jonka jälkeen
lautakunta keskusteli asiasta.
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§ 88
Suomenniemen aluejohtokunnan esitys koskien kaupunkirakenneselvitystä
MliDno-2017-1726
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Launonen
Virpi.Launonen@mikkeli.fi
elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja
Mikkelin kaupunkirakenneselvityksessä (Mikkelin kaupunginvaltuusto, 2018, §71)
ehdotetaan seuraavaa toimenpidettä:
“Keskitetään Suomenniemen Kilikello-päiväkotiin alkuopetuksen 1–3-luokat, ja
ohjataan alueen 4–6-luokkalaiset Ristiinan yhtenäiskouluun, järjestely toteutetaan 8
/2020 alkaen.”
Suomenniemen aluejohtokunta on käsitellyt asiaa ja esittää, että toimenpidettä ei
toteutettaisi, sillä käynnissä olevan elivoimahankkeen tulosten arvioimiseen vuoden
mittainen seuranta-aika on liian lyhyt. Aluejohtokunta kuitenkin toteaa, että
seurantajaksolla lapsia on syntynyt Suomenniemen koulunkäyntialueelle
huomattavasti aiempia vuosia enemmän sekä paikkakunnalle on muuttanut
lapsiperheitä. Suomenniemen alueen järjestelmällinen kehittäminen ja
markkinointityö ovat vasta alkuvaiheessa. Alueen jäsentyminen kuntaliitoksen jälkeen
osaksi Mikkeliä vaatii aikansa, mutta siinä ollaan hyvässä vauhdissa. Suomenniemi
haluaa olla jatkossakin lapsiperheille houkutteleva asuinalue. Turvallinen, viihtyisä ja
yhteisöllinen se jo on, mutta palveluja edelleen karsimalla kehittämistyöltä viedään
pohja pois. On totta että tällä hetkellä Suomenniemen koulun oppilasennuste on
laskeva, mutta kurssin kääntäminen on mahdollista.
Päiväkodin siirtäminen koulun tiloihin sekä koulun muuttuminen yksiopettajaiseksi
sisältää useita käytännön ongelmia sekä vaatii satojen tuhansien eurojen luokkaa
maksavan remontin koulun tiloihin.
Suomenniemen aluejohtokunta esittää kasvatus- ja opetuslautakunnalle, että
kaupunkirakennusselvityksessä esitetty alkuopetuksen 1.–3. -luokkien siirtäminen
Päiväkoti Kilikelloon ja alueen 4.–6. -luokkalaisten ohjaaminen Ristiinan
yhtenäiskouluun jätetään toteuttamatta, ja että Päiväkoti Kilikello jatkaa nykyisissä
tiloissa.
Perusteena vaateelle Suomenniemen aluejohtokunta esittää esittelytekstissä mainitut
asiat seuraavin tarkennuksin:
elinvoimahankkeen seuraamisaikaa on jatkettava vuoteen 2024 saakka, jolloin
vuosina 2018-2019 Suomenniemelle syntyneet lapset saavuttavat esikouluiän.
Myös alueella tehdyn järjestelmällisen kehittämis- ja markkinointityön
toimenpiteet ovat konkretisoituneet eli esim. muuttoliikkeen myötä
mahdollisesti lisääntynyt lapsimäärä tulee huomioiduksi.
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päätöksenteon perusteena on käytettävä virallisia tilastotietoja mm. alueelle
syntyneiden ja muuttaneiden lasten määrästä - tätä tilastotietoa ei ole
aluejohtokunnan saaman tiedon mukaan Mikkelin kaupungilla käytettävissä tällä
hetkellä.
Suomenniemen yksi valtti asuinalueena on Päiväkoti Kilikellon lisäksi se, että
koulussa on luokat 1.-6. Koululuokkien siirto vaikuttaa lapsiperheiden
asuinpaikan valintaan ja siten heikentää edellytyksiä alueen kehittämiseen ja
asukasluvun kasvattamiseen. Suomenniemen asukasluvun kasvu olisi koko
Mikkelin etu.
nykytilanteessa koulun kahden opettajan ja kouluavustajan toimesta
sijaisuusjärjestelyt, tuntien suunnittelu sekä tapahtumien ja retkien
toteuttaminen onnistuvat vielä sujuvasti, turvallisesti ja taloudellisesti
yhteisöllisessä työ- ja opiskeluympäristössä. Yhden opettajan koulussa näiden
toteuttaminen ei onnistu yhdenvertaisesti Mikkelin muihin kouluihin verrattuna.
Päiväkoti Kilikellon nykyinen kiinteistö on äskettäin remontoitu; tilat ovat
työntekijöiden mukaan tarkoituksenmukaiset, toimivat ja lapsille turvalliset.
koulurakennuksen muuttaminen päiväkodin käyttöön vaatii mittavat rakennus-
ja muutostyöt kiinteistössä sekä piha-alueella.
pienten lasten tarvitsemat ergonomiset pesupaikat, wc:t ja nukkumatilat olisi
rakennettava.
sisäänkäynnin yhteydessä olisi oltava vesipiste kuravaatteiden pesulle,
kuivaustilat vaatteille sekä käynti suoraan aidatulle ulkoilualueelle, jossa tulisi
olla myös varastotiloja mm. ulkoleluille ja rattaille.
lasten ruokailuun olisi varattava tilat ja paikka aterioiden jälkeiselle astiahuollolle
sekä aamu-, väli- ja mahdollisten iltapalojen valmistukseen.
tiloja tulisi olla niin, että lapsiryhmässä voidaan toteuttaa laadukasta esiopetusta
sekä varhaiskasvatusta jokaiselle ikäluokalle soveltuvalla tavalla, joten kaikki
lapset eivät voi olla yhdessä tilassa koko päivää.
koulun tilojen lähes jokailtainen harrastuskäyttö häiritsee väistämättä
päiväkodissa vuoropäivähoidossa olevien lasten iltatoimia ja nukkumista.
päiväkodin siirtämiseen koulun tiloihin on esityksessä varattu 150.000 €, joka on
iso summa, mutta koska esityksessä ei ole tarkempaa tietoa tarvittavista
rakennus- ja muutostöistä, on todennäköistä, että kustannukset tulevat
kasvamaan tässä esitetyistä tarpeista johtuen.
Aluejohtokunnat ovat hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaisia toimielimiä
(hallintosääntö 14 §), ja sen toimivaltaan kuuluu alaisensa toiminen ohjaaminen ja
valvominen (hallintosääntö 29 §).
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta merkitsee Suomenniemen aluejohtokunnan
aloitteen tietoonsa.
Lautakunta toteaa, ettei asia kuulu sen substanssialaan.
Lautakunta esittää kasvatus- ja opetuslautakunnalle, että se ottaa kantaa
Suomenniemen aluejohtokunnan tekemään aloitteeseen kaupunkirakenneselvityksen
toimeenpanosta.
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Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
kasvatus- ja opetuslautakunta
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Muutoksenhakukielto
§74, §75, §76, §77, §78, §79, §80, §81, §82, §83, §84, §85, §87, §88
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.
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Oikaisuvaatimus
§86
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.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja
osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
päätös, johon haetaan oikaisua
se, millaista oikaisua vaaditaan
millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
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Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin
kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 9.00-15.00

