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Saapuvilla olleet jäsenet
Arto Seppälä, puheenjohtaja
Kirsi Olkkonen, 1. varapuheenjohtaja
Armi Salo-Oksa, 2. varapuheenjohtaja
Jarno Strengell
Jukka Pöyry
Jyrki Koivikko
Mali Soininen
Minna Pöntinen
Pekka Pöyry
Petri Pekonen
Soile Kuitunen
Muut saapuvilla olleet
Ari Liikanen, hallintojohtaja, sihteeri
Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, saapui 15:02, poistui 15:52
Seija Kuikka, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Oskari Valtola, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja, poistui 16:25
Satu Taavitsainen, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja, saapui 16:15
Jouni Riihelä, tekninen johtaja, saapui 14:50
Heidi Hänninen, viestintäpäällikkö
Jenni Oksanen, yleiskaavoittaja, saapui 14:10, poistui 14:30
Jarmo Autere, hankintapäällikkö, saapui 14:38, poistui 14:48
Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, poistui 14:20
Allekirjoitukset

Arto Seppälä
Puheenjohtaja

Ari Liikanen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
20.11.2019

20.11.2019

Armi Salo-Oksa
pöytäkirjantarkastaja

Jarno Strengell
pöytäkirjantarkastaja
20.11.2019
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Muut allekirjoittajat:

Kirsi Olkkonen
puheenjohtaja § 425

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi
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§ 420
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokoksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 421
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Armi Salo-Oksa ja Jarno Strengell.
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti keskiviikkona 20.11.2019 ja on sen jälkeen
nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.
Päätös
Hyväksyttiin.

Mikkeli
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
18.11.2019

26/2019

7 (53)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 422
Ilmoitusasiat
Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä
- hallituksen pöytäkirja 25.9.2019
Lasten parlamentin pöytäkirja 17.10.2019
Etelä-Savon maakuntaliitto
- hallituksen pöytäkirja 28.10.2019
Vaalijalan kuntayhtymä
- hallituksen pöytäkirja 30.10.2019
Mikkelin nuorisovaltuuston pöytäkirja 4.11.2019
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
- hallituksen pöytäkirja 7.11.2019
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
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§ 423
Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset
Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:
Suomenniemen aluejohtokunta 16.10.2019
Anttolan aluejohtokunta 21.10.2019
Suomenniemen aluejohtokunta 6.11.2019
Mikkelin seudun ympäristölautakunta 6.11.2019
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista, mikä olisi esteenä
päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus
käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 424
Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset
Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraava viranhaltijapäätös:
Kaupunginjohtaja
Talouspäätökset:
§ 5 Talousarviolainojen ottaminen vuonna 2019, 04.11.2019
Ehdotus
Esittelijä: Arto Seppälä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Koska kaupunginhallituksen puheenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksessä
sellaista, mikä olisi esteenä päätöksen täytäntöönpanolle puheenjohtaja ehdottaa,
ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. päätökseen.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kaupunkiympäristölautakunta, § 106,27.08.2019
Kaupunginhallitus, § 351,09.09.2019
Kaupunginhallitus, § 425, 18.11.2019
§ 425
Asemakaavan muutos / Sairaalan pohjoisosa
MliDno-2016-1164
Kaupunkiympäristölautakunta, 27.08.2019, § 106
Valmistelijat / lisätiedot:
Heikki Manninen
heikki.manninen@mikkeli.fi
kaavoittaja
Liitteet

1 Liite Kyltk Asemakaavan muutos sairaalan pohjoisosa
Kaupunkisuunnittelupalvelut lähettää otsikossa mainitun 27. päivänä elokuuta 2019
päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan
käsiteltäväksi.
Asemakaavan muutos koskee 2. kaupunginosan (Maunuksela) kortteleita 6, 14, 18 ja
katu-, puisto- ja vesialueita sekä 8. kaupunginosan (Rokkala) puistoaluetta.
Kyseessä on Mikkelin kaupungin ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen
kuntayhtymän aloitteesta lähtenyt, kaupunkikeskustaan sijoittuva kaava, joka
sisällöllisesti ja tavoitteissaan pohjautuu kaupunginhallituksen (9.9.2013) ja
sairaanhoitopiirin (24.5.2013) hyväksymään tarveselvitykseen Etelä-Savon
sairaanhoitopiiri ky:n ja Mikkelin kaupungin terveydenhuollon toimintojen ja
kiinteistöjen järjestely 25.3.2013. Keskeinen tavoite on sairaala- ja
terveyskeskustoimintojen integroiminen eli toisiinsa limittäminen ja sitä kautta
saavutettavat vuosittaiset säästöt käyttökuluissa.
Alueella voimassa olevat kaavat ovat vuosilta 1973, 1976, 1984, 2000 ja 2015. Viimeisin
kaava käsitti sairaala-alueen lisäksi nyt suunnittelun kohteena olevan alueen.
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 9.6.2014 olla vahvistamatta kaavaa kyseisen
alueen osalta.
Kaavoitettavan alueen koko on n. 5,7 hehtaaria. Maanomistuksia on kuntayhtymällä ja
Mikkelin kaupungilla.
Sairaalakorttelin YS-merkintä (sosiaali- ja terveydenhuoltoa palveleva korttelialue) on
ulotettu nyt ns. Pirtin ja Pultin tonteille. Jokipuisto säilyy lähivirkistysalueena.
Kaavassa on osoitettu lisää pysäköintiä keskussairaalan tarpeita varten LPA-
merkinnällä ns. AD:n tontille. Alueelle rakennettavat rakennukset tulee suunnitella
kaupunkikuvallisesti korkealaatuisiksi jo rakennettujen uudisrakennusten tapaan.
Sairaala- ja terveydenhoitotoimintojen nauha tulee jatkumaan pääkorttelista
pohjoiseen Mannerheimintien länsipuolta. Mannerheimintien ja Tenholankadun
kulmauksen huoltoasematontti (vuokrattu vuoteen 2023 saakka, kaupungin
maapohja) on ehdotettu muutettavaksi puistoalueeksi. Kaavaratkaisu perustuu
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nykyisen katuverkon säilyttämiseen ja kehittämiseen. Toiminnallisesti yhtenäistä
aluetta halkovat yleiset kadut. Toiminnan ja suunnittelun kehittämistarpeita on
selvitetty Satamalahden arkkitehtuurikilpailua varten laaditussa liikenneverkon
toimivuustarkastelussa (16.6.2010).
Rakennusoikeusvertailu voimassaolevan ja uutena ehdotetun asemakaavan välillä on
liitteenä 4.
Kaavamuutoksessa on kyseessä sangen mittavan laajentamisen ja uudisrakentamisen
mahdollistaminen. Asemakaavaan on merkitty rakentamisen maksimikehikko, joka on
huomioinut nyt tiedossa olevat rakentamistarpeet ja niille vielä löydettävissä olevat
reservi-alueet.
Kaupunkikuvallisia muutoksia tapahtuu Mannerheimintien, Pirttiniemenkadun ja
Olkkolankadun varrella.
Katujen yli ja ali on sallittu toiminnallisista, logistisista tarpeista lähteviä yhteyksiä,
matkakeskuksen yhteydessä jo toteutetun ylikulkusillan tapaan. Pysäköintitalojen
välille on sallittu Saksalankadun ylittävä yhteys autoille.
Jokipuiston saavutettavuutta on lisätty osoittamalla Rokkalanjoen ylittävä kevyen
liikenteen siltayhteys.
Kaavaehdotuksessa on annettu määräyksiä mm.
Auto- ja polkupyöräpaikkojen järjestämistä koskien
Pihojen ja oleskelualueiden järjestämistä koskien
Hulevesien käsittelylle
Melun ja tärinän ehkäisemiseksi
Paloturvallisuudesta
Maanrakennustöiden turvallisuudesta
Rakennuslupa-asiakirjoihin liitettävistä erillisistä suunnitelmista
Materiaaleista ja väreistä ei sen sijaan ole annettu määräyksiä, koska rakennusten
pääsuunnittelijalta vaaditaan joka tapauksessa vankkaa pätevyyttä. On katsottu
parhaaksi, että hän ehdottaa myös arkkitehtonisia ja ulkonäöllisiä ratkaisuja
ympäristöön sopivalla tavalla. Kaupunkikuvassa rakennukset tulevat olemaan
merkittäviä ja mm. pysäköintitalot tulevat näkymään kauas. Toteutussuunnittelusta
on hankittava kaupunkisuunnittelun lausunto.
Liikennesuunnittelu on laatinut katualueiden yleissuunnitelman. Sen perusteella
katualueita on laajennettu Mannerheimintiellä. Jäsentelyssä on huomioitu
joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen.
Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavahahmotelmasta
pidettiin avoin yleisötilaisuus keskussairaalan auditoriossa 11.6.2019 (liite 7.). ELY-
keskuksen edustajien kanssa on pidetty työneuvotteluja prosessin aikana.
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää palveluja yhdeksän
kunnan alueella noin 104 000 hengelle. Toimintasäde on yli sata kilometriä.
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Kuntayhtymän palveluksessa on noin 1600 henkilöä. Keskussairaalan alue on
paikallisesti, seudullisesti ja maakunnallisesti merkittävä osaamiskeskittymä.
Kaavaehdotus selostuksineen on luettavissa ohessa.
Ehdotus
Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se alustavasti
hyväksyy Mikkelin kaupungin 2. kaupunginosan (Maunuksela) kortteleita 6, 14, 18 ja
katu-, puisto- ja vesialueita sekä 8. kaupunginosan (Rokkala) puistoaluetta koskevan
asemakaavan muutosehdotuksen (Sairaalan pohjoisosa), asettaa sen julkisesti
nähtäville, pyytää tarvittavat lausunnot ja lähettää ehdotuksen tiedoksi
maanomistajille.
Lausuntoja pyydetään Itä-Suomen aluehallintovirastolta, Etelä-Savon elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselta, Pohjois-Savon Savon elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselta, Museovirastolta, Savonlinnan maakuntamuseolta, Etelä-Savon
maakuntaliitolta, Väylävirastolta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta, Mikkelin Seudun
Ympäristöpalveluilta, vammaisneuvostolta, vanhusneuvostolta, rakennusvalvonnalta,
infra-aluepalveluilta, Mikkelin museoilta, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen
kuntayhtymältä, Mikkelin Vesiliikelaitokselta, Etelä-Savon Energialta, Suur-Savon
Sähköltä, teleoperaattoreilta, Mikkeli-seuralta ja Saksalan kaupunginosaseuralta.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, etä kaavoittaja Heikki Manninen ja kaavoitusinsinööri Jari Ahonen
poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Kaupunginhallitus, 09.09.2019, § 351
Valmistelijat / lisätiedot:
Heikki J. Manninen
Liitteet

1 Liite Kh Asemakaavan muutos sairaalan pohjoisosa
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Mikkelin kaupungin 2. kaupunginosan
(Maunuksela) kortteleita 6, 14, 18 ja katu-, puisto- ja vesialueita sekä 8. kaupunginosan
(Rokkala) puistoaluetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (Sairaalan
pohjoisosa), asettaa sen julkisesti nähtäville, pyytää tarvittavat lausunnot ja lähettää
ehdotuksen tiedoksi maanomistajille.
Lausuntoja pyydetään Itä-Suomen aluehallintovirastolta, Etelä-Savon elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselta, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselta, Museovirastolta, Savonlinnan maakuntamuseolta, Etelä-Savon
maakuntaliitolta, Väylävirastolta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta, Mikkelin Seudun
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ympäristöpalveluilta, vammaisneuvostolta, vanhusneuvostolta, rakennusvalvonnalta,
infra-aluepalveluilta, Mikkelin museoilta, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen
kuntayhtymältä, Mikkelin Vesiliikelaitokselta, Etelä-Savon Energialta, Suur-Savon
Sähköltä, teleoperaattoreilta, Mikkeli-seuralta ja Saksalan kaupunginosaseuralta.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että Arto Seppälä ilmoitti olevansa esteellinen (Essoten hallituksen jäsen) ja
poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.
Puheenjohtajana toimi 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen.
Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa kaupunginhalltukselle.

Kaupunginhallitus, 18.11.2019, § 425
Valmistelija / lisätiedot:
Ilkka Tarkkanen
Liitteet

1 Liite Kh Sairaalan pohjoisosa asemakaavan muutos 18.11.2019
Kaupunkisuunnittelupalvelut lähettää otsikossa mainitun 27. päivänä elokuuta 2019
päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 19.9. - 21.10.2019. Ehdotuksesta
saatiin seitsemän lausuntoa. Lausunnot ja vastineet niihin ovat luettavissa
asemakaavan muutosehdotuksen selostuksen liitteessä 12.
Ehdotusvaiheen palautteen pohjalta kaavakarttaan merkittiin Pirttiniemenkadun
alittavan tunnelin ja ylittävän sillan sijainnit väljemmin.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy
asemakaavan muutosehdotuksen 2. kaupunginosan (Maunuksela) kortteleissa 6, 14,
18 ja katu-, puisto- ja vesialueilla sekä 8. kaupunginosan (Rokkala) puistoalueella /
Sairaalan pohjoisosa.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että Arto Seppälä ilmoittii olevansa esteellinen (Essoten hallituksen jäsen)
ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.
Puheenjohtajana toimi 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen.
Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Mikkeli
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
18.11.2019

26/2019

14 (53)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupunkiympäristölautakunta, § 87,18.06.2019
Kaupunginhallitus, § 301,12.08.2019
Kaupunginhallitus, § 426, 18.11.2019
§ 426
Saimaan rantayleiskaavan muutos, Valkolan kylä, tila Iida 491-469-1-87
MliDno-2018-2287
Kaupunkiympäristölautakunta, 18.06.2019, § 87
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Ahonen
Liitteet

1 Liite Kyltk Saimaan rantayleiskaavan muutos Valkolan kylä, tila Iida
Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 18 päivänä kesäkuuta 2019 päivätyn
rantayleiskaavan muutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.
Kaavamuutoksen on laatinut Insinööritoimisto Alpo Leinonen Oy maaomistajan
aloitteesta.
Kaava-alue sijaitsee Saimaan Ukonveden länsirannalla noin 10 km Mikkelin
keskustasta etelään Valkolan kylässä ja käsittää tilan Iida 491-469-1-87.
Kaavan tavoitteena on muuttaa olevan yleiskaavan mukainen maa-ja metsätalousalue
loma-rakennuksen rakennuspaikaksi (RA).
Tilalle Iida 491-469-1-87on haettu poikkeamislupaa, mutta sitä ei ole myönnetty, koska
tila on merkitty voimassa olevaan yleiskaavaan maa- ja metsätalousalueeksi (M-1).
Näin ollen tilan rakentamisoikeus on tutkittava ja selvitettävä yleiskaavan muutoksella.
Tila Iida RN:o 1:87 omistajien tavoitteena on saada kauppakirjalla 29.1.1951
rakennuspaikaksi pidätetty alue rakennuspaikaksi. Tilan koko on 3000 m2.
Maanomistajien mielestä Saimaan rantayleiskaavan laatimis- ja hyväksymisvaiheessa
on tapahtunut selvä virhe. Maanomistajien mielestä tilan Iida alue olisi Saimaan
rantayleiskaavassa pitänyt hyväksyä emätilaksi ja merkitä lomarakennuspaikaksi.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 15.11.2018.
—15.1.2019 välisen ajan.
Kaupunkisuunnittelupalvelujen toimesta lähetettiin 24.10.2018 päivätty kaavaluonnos
asiakirjoineen sekä kirjelmä, jonka mukaan asianosaisille varattiin 30 pv aikaa esittää
lausuntonsa ja mielipiteensä kaavahankkeesta.
Kaavaluonnos käsitti 10 tilan alueen Valkolan kylän alueella. Alueen ja
naapurialueiden maanomistajia ja muitakin osallisia kuultiin kaupunkisuunnittelun
toimesta. Mielipiteissä ja muistutuksissa esitettiin muutosta puoltavia ja vastustavia
mielipiteitä, joten esitetyllä kaavamuutoksella ei olisi päästy yhteisiin tavoitteisiin. Näin
ollen yleiskaavan muutos on rajattu koskemaan yksinomaan Iidan tilan 491–469-1-87
aluetta.
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Luonnoksesta on antanut lausuntonsa Etelä-Savon ELY- keskus, joka esitti, että OAS:
sta käy riittävällä tavalla selville suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet, muuta ei pysty
tarkemmin arvioimaan kaavaluonnosta kaavaselostuksen puutteen vuoksi.
Kaavanlaatija on laatinut vastineet annettuihin mielipiteisiin. Yhteenveto
muistutuksista ja kaavan laatijan vastineet ovat kaavaselostuksen liitteenä 3.
Ehdotus
Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy
alustavasti Saimaan rantayleiskaavan muutosehdotuksen Valkolan kylä tila Iida
koskien tilaa Iida 491-469-1-87, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä
lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon
pelastuslaitokselta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Etelä-
Savon maakuntaliitolta.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 12.08.2019, § 301
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Ahonen
Liitteet

1 Liite Kh Saimaan rantayleiskaavan muutos Valkolan kylä, tila Iida
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Saimaan rantayleiskaavan muutosehdotuksen
Valkolan kylä tila Iida koskien tilaa Iida 491-469-1-87, asettaa sen julkisesti nähtäville ja
pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta,
Etelä-Savon pelastuslaitokselta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselta ja Etelä-Savon maakuntaliitolta.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 18.11.2019, § 426
Valmistelija / lisätiedot:
Jenni Oksanen
jenni.oksanen@mikkeli.fi
yleiskaavoittaja
Liitteet

1 Liite Kh Valkolan kylä tila Iida Saimaan raoyk muutos KH 18.11.2019
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Kaavamuutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 22.8. - 23.9.2019. Lausunnot saatiin Etelä-
Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Etelä-Savon pelastuslaitokselta.
Heillä ei ollut huomautettavaa.
Muistutuksia jätettiin kolme kappaletta. Vastineet niihin löytyvät kaavaselostuksen
liitteestä 2.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Saimaan
rantayleiskaavan muutoksen koskien Valkolan kylän tilaa Iida 491-469-1-87.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Jukka Pöyry esitti, ettei kaavamuutosta hyväksytä.
Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.
Lisäksi keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään siten, että kaavanlaatijan
kaavaehdotuksesta antamiin muistutusten vastineisiin (Liite 4) tehdään seuraavat
korjaukset/täydennykset:
Alkuperäinen: Liite 4, sivu 2 osa kappaleesta 1.2 Kaavanlaatijan vastine:
”1.2 Muistuttajien tilan omistajat: Tilan omistivat poikkeamislupaa (v. 2009–2010)
haettaessa kaksi henkilöä (pariskunta). He antoivat suostumuksen poikkeuslupaan
ehdolla, että tieyhteys heidän tilalleen järjestetään Iidan tilan takarajalle. Tie siirrettiin
ja sen paikka on yksityistielain mukaisessa toimituksessa vahvistettu nykyiselle
paikalleen. Uusi tien paikka näkyy kaavamuutoksen kartalla. Tämä oli hyvä toimenpide
myös Iidan tilan osalta, koska lomarakennuksen paikka tulisi entisen tien
päällä. Muistuttajien pariskunta/ perhe on tehnyt v.2000 keskinäisillä kaupoilla
järjestänyt omistuksiaan niin, että aikaisemmat omistajat omistavat tilastaan 7/20 ja 3
/20 (yhteensä puolet) ja heidän poikansa 5/20 ja pojan vaimo 5/20 (yhteensä puolet).
Kysymyksessä on samat henkilöt ja heidän perheensä silloin poikkeamisluvan
hakemisen aikana ja nyt. … ”
Muutetaan muotoon:
”1.2 Muistuttajien tilan omistus: Tilan omisti poikkeamislupaa (v. 2009–2010)
haettaessa perikunta. Perikunnan puolesta annettiin suostumus
poikkeuslupaan. Tilan omistavat muistuttajat, kaksi pariskuntaa, jotka ovat v.2010
ostaneet perikunnaltaan ko. tilan. Nämä pariskunnat omistavat tilasta puolet ja puolet
eli koko tilan. Poikkeamislupaan suostumuksensa antanut perikunnan jäsen on
osaomistajana muistuttajien tilassa. "
Alkuperäinen: Liite 4, sivu 4, osa kappaleesta 3. Kaavanlaatijan vastine:
”…Rakennuspaikan takaosassa on muistuttajien rakennuspaikalle johtava tie, joka on
siirretty muistuttajien pyynnöstä keskeltä Idan tilaa. tien siirtäminen oli aikanaan
ehtona, että muistuttajat eivät vastustaneet Iidan tilalle haettua asuin-
/lomarakennukselle haettua poikkeamislupahakemusta. …”
Muutetaan muotoon:
”… Rakennuspaikan takaosassa on muistuttajien rakennuspaikalle johtava tie, joka on
siirretty Iidan tilan pohjoispuolella olevan tilan omistajan hakemuksen perusteella
yksityistielain mukaisessa toimituksessa v. 2017 keskeltä Idan tilaa. Muistutuksen
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tekijät eivät ole vastustaneet tien siirtoa. Tien siirto mahdollistaa rakennusten
sijoittamisen Iidan tilalle huomattavasti paremmin kuin, että rasitetie olisi kulkenut
keskeltä Iidan tilaa. …”
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän muutettu esitys hyväksyä yksimielisesti.
Hyväksyttiin.
Merkitään, että yleiskaavoittaja Jenni Oksanen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.
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§ 427
Elintarvikkeiden hankinta (tukkutuotteet, marjapakasteet, tuore kala ja kalapakasteet,
valmisruoka ja mehukeitot, leipomopakasteet) ajalla 1.4.2020-31.3.2024
MliDno-2019-2103
Valmistelija / lisätiedot:
Mia Hassinen, Jarmo Autere
Liitteet

1 Liite Kh Tarjouspyyntöluonnos osatarjoukset 1-5
2 Liite Kh Sopimusluonnos osatarjoukset 1-5
3 Liite Kh Tarjouspyyntöluonnos tukkutuotteet sis. liha ja maito
4 Liite Kh Sopimusluonnos tukkutuotteet liha ja maito
Mikkelin kaupungin hankintasäännön ja sisäisen hankintaohjeen (KH 17.12.2018 §
465) mukaisesti taloudellisesti merkittävistä hankinta- arvoltaan yli 1 000 000 euroa
(ilman arvonlisäveroa) hankinnoissa tulee kilpailutusasiakirjat hyväksyä ennen
julkaisua lauta- ja johtokunnissa niiden omia toimialojaan koskevissa hankinnoissa.
Mikkelin seudun suurtalouksien hankintarengas, jonka muodostavat Mikkelin
kaupunki, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy, Etelä-Savon Koulutus Oy, Etelä-
Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä ESSOTE, Hirvensalmen kunta,
Kangasniemen kunta, Otavia, Mäntyharjun kunta, Palvelukeskus Kuharanta,
Pertunmaan kunta, Puumalan kunta, Suomen Nuoriso-opisto, Palvelutalo Annakoti ja
Palvelutalo Pietarinpirtti tulevat kilpailuttamaan elintarvikkeet liitteenä olevien
tarjouspyyntöluonnosten mukaisesti 1.4.2020 alkavalle sopimuskaudelle.
Elintarvikkeiden hankinta (tukkutuotteet, marjapakasteet, tuore kala ja
kalapakasteet, valmisruoka ja mehukeitot, leipomopakasteet) ajalle 1.4.2020-
31.3.2024:
Osatarjous 1: Tukkutuotteet: Hankintarengas tulee valitsemaan yhden
kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen tukkutoimittajan.
Osatarjous 2-5: Marjapakasteet, tuore kala ja kalapakasteet, valmisruoka ja
mehukeitot ja leipomopakasteet. Osatarajous on mahdollista kohderymissä 2-5
tuoteriveittäin ja vain osalle toimituspaikoista. Puitejärjestelyyn valitaan
osatarjouksittain 3-10 kokonaistaloudellisesti edullisinta toimittajaa.
Tukkutuotteet sisältäen maito- ja lihataloustuotteet 1.4.2020-31.3.2024:
Tarjouksen pyytäjä tulee valitsemaan yhden kokonaistaloudellisesti edullisimman
tarjouksen tehneen tukkutoimittajan. Hankinta koskee tarjouspyynnön liitteessä
mainittuja pieniä päiväkoteja muutamia ESSOTE:n palvelutaloja. Hankinnassa ovat
mukana Mikkelin kaupunki ja ESSOTE.
Tarkemmat tiedot osatarjousten sisällöstä ovat nähtävissä tarjouspyyntöluonnoksista.
Hankinnasta on tehty hankinnan erityispiirteiden tunnistaminen TAVA, TYVA, YMVA ja
YRVA. Hankinnasta on julkaistu tietopyyntö HILMA-ilmoituskanavan kautta ja
tarjouspyyntöluonnoksia koskevat kommentit on käsitelty.
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Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy elintarvikkeiden hankintaa koskevat
tarjouspyyntöasiakirjat julkaistavaksi tarjouspyyntöluonnosten mukaisella
periaatteella sekä oikeuttaa palvelualueen tekemään asiakirjoihin pieniä muutoksia.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että hankintapäällikkö Jarmo Autere selosti asiaa kaupunginhallitukselle.
Tiedoksi
Ruoka- ja puhtauspalvelut, hankintapalvelut
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§ 428
Tuoreen leivän ja leipomotuotteiden hankinta ajalla 1.4.2020 - 31.3.2024
MliDno-2019-2102
Valmistelija / lisätiedot:
Mia Hassinen, Jarmo Autere
Liitteet

1 Liite Kh Tarjouspyyntöluonnos tuore leipä ja leipomotuotteet
2 Liite Kh Sopimusluonnos tuore leipä ja leipomotuotteet
Mikkelin kaupungin hankintasäännön ja sisäisen hankintaohjeen (KH 17.12.2018 §
465) mukaisesti taloudellisesti merkittävistä hankinta- arvoltaan yli 1 000 000 euroa
(ilman arvonlisäveroa) hankinnoissa tulee kilpailutusasiakirjat hyväksyä ennen
julkaisua lauta- ja johtokunnissa niiden omia toimialojaan koskevissa hankinnoissa.
Mikkelin seudun suurtalouksien hankintarengas, jonka muodostavat Mikkelin
kaupunki, Kaakkois- Suomen ammattikorkeakoulu Oy, Etelä- Savon Koulutus Oy, Etelä-
Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä ESSOTE, Hirvensalmen kunta,
Kangasniemen kunta, Otavia, Mäntyharjun kunta, Palvelukeskus Kuharanta,
Pertunmaan kunta, Puumalan kunta, Suomen Nuoriso- opisto, Palvelutalo Annakoti ja
Palvelutalo Pietarinpirtti tulevat kilpailuttamaan tuoreen leivän ja leipomotuotteet
liitteenä olevan tarjouspyyntöluonnoksen mukaisesti 1.4.2020 alkavalle
sopimuskaudelle.
Hankintamenettelynä on puitejärjestely, jossa on mahdollisuus tarjota vain osaa
tuotteita ja vain osalle hankintarenkaan jäsenelle.Tarjoaja voi halutessaan tarjota
tuotteita vain yhdelle hankintarenkaan jäsenelle. Hankintarengas tulee valitsemaan 3-
12 toimittajaa puitejärjestelyyn.
Tarkemmat tiedot tarjouspyynnön sisällöstä ovat nähtävissä
tarjouspyyntöluonnoksesta.
Hankinnasta on tehty hankinnan erityispiirteiden tunnistaminen TAVA, TYVA, YMVA ja
YRVA. Hankinnasta on julkaistu tietopyyntö HILMA- ilmoituskanavan kautta ja
tarjouspyyntöluonnoksia koskevat kommentit on käsitelty.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy tuoreen leivän ja leipomotuotteiden hankintaa koskevat
tarjouspyyntöasiakirjat julkaistavaksi tarjouspyyntöluonnoksen mukaisella
periaatteella sekä oikeuttaa palvelualueen tekemään asiakirjoihin pieniä muutoksia.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että hankintapäällikkö Jarmo Autere selosti asiaa kaupunginhallitukselle.
Tiedoksi
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§ 429
Kaupunginhallituksen toiminnan pelisäännöt
MliDno-2019-2147
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Pelisäännöt kaupunginhallituksen poliittiselle toiminnalle 2019, luonnos
Kaupunginhallituksen asema kaupungin johtamisessa on keskeinen.
Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta (kuntalaki 38 §).
Kun valtuustolla on kokonaisvastuu kaupungin toiminnasta sekä toiminnan ja
talouden yhteensovittamisesta, kaupunginhallituksen vastuu on
käytännönläheisempää.
Kaupunginhallituksen tulee kuntalain 39 §:n mukaan:
vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta;
vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden
valvonnasta;
valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja
käyttää sen puhevaltaa;
edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta;
vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta;
vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta;
huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.
Kaupunginhallituksen tehtävistä säädetään hallintosäännössä mm. seuraavasti:
2§
”Kaupunginhallitus vastaa kaupunginvaltuuston päätösten valmistelusta,
täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus johtaa kaupungin
toimintaa, hallintoa ja taloutta.
Kaupunginhallitus vastaa kaupungin toiminnan yhteensovittamisesta ja
omistajaohjauksesta sekä kaupungin henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kaupungin
sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.”
25 §
”Kaupunginhallitus
vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen
kehittämisestä ja valmistelusta kaupunginvaltuustolle,
vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoi konsernijohtamisen ja
konsernivalvonnan,
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antaa kaupunginvaltuustolle vuosittain raportin yhtiöiden tavoitteiden
toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta
kehityksestä ja riskeistä,
arvioi vuosittain omistajaohjauksen tuloksellisuutta kuntakonsernin kokonaisedun
toteutumisen, riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta ja teettää ulkopuolisen
arvioinnin kerran valtuustokaudessa sekä
käsittelee arvioinnin tulokset ja johtopäätökset”
Työskentelynsä kehittämiseksi hallituksen on hyvä määritellä hyvän
hallitustyöskentelyn pelisäännöt. Sen avulla hallitus suuntaa työtään strategiseen
suuntaan, määrittelee roolinsa konserniohjauksessa sekä toimintaperiaatteet
yhteistyölle eri tahojen kanssa. Näistä keskeisiä ovat suhde valtuustoon,
kaupunginjohtajaan, lautakuntiin sekä kuntien yhteistoimintaorganisaatioihin. Hyvän
hallitustyön periaatteisiin kuuluvat myös kokous- ja työskentelymenettelyihin sekä
viestintään ja hallitustyön arviointiin liittyvät pelisäännöt.
Kuntaliitto on julkaissut suosituksen hyvästä hallitustyöskentelystä (https://www.
kuntaliitto.fi/demokratia-ja-osallisuus/suositus-hyvasta-hallitustyoskentelysta).
Hallituksen työskentelyä on hyvä suunnitella etukäteen. Kokous- ja
työskentelymenetelmistä on syytä keskustella yhdessä ja sen pohjalta kirjata
pelisäännöt, joiden mukaisesti hallitus toimii. Pelisäännöissä voidaan sopia
esimerkiksi:
työskentelyn strategianmukaisuudesta
kokoustyöskentelykäytännöistä: esimerkiksi kokoustekniikka, tekniset välineet,
etukäteistiedonsaanti, jne.
eri tilanteissa toimimisesta: esimerkiksi vuorovaikutus ristiriitatilanteissa,
riittävien valmistelutietojen puuttuminen jne.
kaupunginhallituksen sekä sen jäsenten ja muiden osapuolten rooleista:
esimerkiksi puheenjohtajan vastuu kokouksen hallinnasta ja jäsenten
aktivoinnista sekä puheenjohtajan päätösehdotuksesta, jäsenten vastuu asiaan
perehtymisestä ja asiaan liittyvistä puheenvuoroista sekä muiden jäsenten
huomioimisesta jne.
puheenvuorojen tiiviinä pitämisestä: esimerkiksi ajankäyttö asian
merkittävyyden mukaisesti, asiassa pysyminen ja muut mahdolliset seikat.
Tavallisten hallituksen kokousten ohella hyviä työmuotoja ovat iltakoulut,
puheenjohtajien väliset palaverit, strategiaseminaarit, lähetekeskustelut sekä
tulevaisuustyöskentely.
Kaupunginhallitus on keskustellut pelisääntöjen luomisesta seminaaripäivillä
elokuussa 2019, jonka pohjalta on laadittu liitteenä oleva luonnos Mikkelin
kaupunginhallituksen pelisäännöistä.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus käy keskustelun laaditun luonnoksen pohjalta ja antaa
jatkovalmisteluohjeet.
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Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään niin, että säännöt
hyväksytään keskustelun aikana tehdyin muutoksin.
Lisäksi keskustelun aikana Jarno Strengell esitti, että kuvaaminen kirjataan muotoon:
"Puheenjohtajisto voi kieltää kuvaamisen, mikäli se koetaan häiritseväksi tai
käsiteltävän asian luonne edellyttää kuvaamisen keskeyttämistä.". Koska kukaan ei
kannattanut esitystä, se raukesi.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän muutettu esitys hyväksyä yksimielisesti,
Hyväksyttiin.
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§ 430
Opintoapurahat 2019
MliDno-2019-1554
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Yhteenveto opintorahahakijoista 2019
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24, 25. kohta
Kaupungin opintoapurahat ovat olleet haettavana 1.9.-30.9.2019 välisenä hakuaikana
kaupungin kotisivuilla ja Mikkelin kaupunkilehdessä.
Rahastot/opintoapurahat ovat seuraavat:
1. Mikkelin kaupungin opintorahastosta lahjakkaille, vähävaraisille mikkeliläisille
nuorille (alle 30 v, enintään kahtena vuonna peräkkäin) tulevaan ammattiin tai
elämäntehtävään valmistautumista varten. Jaettava summa on 23 000 euroa.
2. Mikkelin kaupungin yleisestä lahjoitusrahastosta yliopistossa tai korkeakoulussa
loppututkintoa suorittaville varattomille mikkeliläisille opiskelijoille. Jaettava
summa on 5 000 euroa
3. Isättömien lasten opintorahastosta sellaisille peruskoulua tai lukiota käyville
nuorille tai ammattiin valmistuville, joilla ei ole isää ja joiden koti on Mikkelissä.
Jaettava summa on 9 000 euroa.
4. Viljo Putlinin perinnön tuotosta vähävaraisille nuorille ammattikoulutuksen
edistämiseen. Jaettava summa 200 euroa.
Hakijalla tulee olla väestötietojärjestelmän mukainen kotikunta Mikkelissä.
Opintoapurahoja haki (23*) 21 kelpoista hakijaa, joista 2 Isättömien lasten
opintorahastosta.
Hakuajan päätyttyä on saatu sähköpostitse yksi vapaamuotoinen hakemus, jossa ei
ollut mukana pyydettyjä liitteitä. Em. hakemuksella haetaan avustusta kahden
opiskelijan kymmenen viikon pituista työharjoittelujaksoa varten. Harjoittelu
suoritetaan Australiassa. Hakemuksia ei ole tutkittu.
Isättömien lasten rahaston osalta rahaston johtokunta on 21.10.2019 päättänyt
opintoapurahojen jaosta. Muiden rahastojen osalta hallintopalvelut on valmistellut
jäljempänä olevan esityksen opintoapurahojen jakamisesta.
Esitys opintoapurahojen saajiksi on hakemuksista laaditussa yhteenvedossa (liite).
Hakemusasiakirjoihin on mahdollisuus tutustua kokouksessa.
Opintoapurahoja esitetään myönnettäväksi eri rahastoista seuraavasti:
Mikkelin kaupungin opintorahasto (=O) (15*) 14 kpl x 750 euroa ja 1 kpl x 500 euroa,
yhteensä (11 750*) 11 000 euroa. Mikkelin kaupungin yleisestä lahjoitusrahastosta (=Y)
(3*) 4 x 750 euroa, yhteensä (2 250*) 3 000 euroa.
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(* laskuvirheen korjaaminen 29.11.2019 hallintolaki 51 §)
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää myöntää vuoden 2019 opintoapurahat seuraavasti:
Mikkelin kaupungin opintorahasto (=O) (15*) 14 kpl x 750 euroa ja 1 kpl x 500 euroa,
yhteensä (11 750*) 11 000 euroa.
Mikkelin kaupungin yleisestä lahjoitusrahastosta (=Y) (*3) 4 x 750 euroa, yhteensä (2
250*) 3 000 euroa.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Erillisellä kirjeellä hakijoille

Mikkeli
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
18.11.2019

26/2019

27 (53)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 255,11.06.2018
Kaupunginhallitus, § 316,03.09.2018
Kaupunginhallitus, § 431, 18.11.2019
§ 431
Kaupunginhallituksen selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle, Amatsoni-taideteos asiassa
MliDno-2017-1979
Kaupunginhallitus, 11.06.2018, § 255
Valmistelijat / lisätiedot:
Jukka Savolainen, Virpi Launonen
jukka.savolainen@mikkeli.fi, Virpi.Launonen@mikkeli.fi
kaupunginlakimies, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja
Liitteet

1 Liite Kh Oikaisuvaatimus - Kuusela
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan avustuspäätöksestä 25.4.2018 §35 jätettiin
määräajassa yksi oikaisvaatimus. Lautakunnan päätös koskee Amatsoni tilateokselle
myönnettyä avustusta. Oikaisuvaatimuksessa on vedottu mm. siihen, että
avustuspäätös olisi tullut käsitellä uusien avustusperiaatteiden mukaisesti.
Avustushakemus on kuitenkin jätetty 26.9.2017 ja uudet toimintaohjeet ovat tulleet
sovellettavaksi vasta vuoden 2018 alusta jätettyihin hakemuksiin. Oikaisuvaatimuksen
tekijä on myös vedonnut siihen, ettei avustuksen hakijalta ole vaadittu mm.
tilinpäätöstietoja. Vanhat avustusperiaatteet ovat melko lyhyesti määritellyt, eikä
niissä edellytetä, että hakijan olisi esitettävä edellisen vuoden tilinpäätöstä tai
toimintakertomusta. Vaikka mainittuja selvityksiä ei avustusperiaatteissa ole vaadittu,
on viimeisimmät taloustiedot kuitenkin aina avustuksen saajilta edellytetty ennen kuin
avustusta koskeva sopimus on allekirjoitettu. Näin tullaan menettelemään tässäkin
tapauksessa. Samoin on erilaisten vaadittavien viranomaislupien osalta. Niitä ei
edellytetä avustusperiaatteissa esitettäväksi, mutta käytännössä ne vaaditaan ennen
kuin avustettavan tahon kanssa allekirjoitetaan avustukseen liittyvä sopimus. Sinänsä
hanke täyttää myös uusien avustusperiaatteiden ehdot. Kyseessä on vahvasti alueen
elinvoimaisuuteen liittyvä hanke ja se siis kohdistuu siten mikkeliläisiin. Tilateoksen
hankkiminen taiteilijalta ja ylläpitokustannusten kattaminen esitetyllä tavalla ei
tarkoita sitä, että hanke olisi suoraan sidoksissa liiketoimintaan.
Oikaisuvaatimuksessa ei käy ilmi mitään muutakaan sellaista, että hyvinvoinnin ja
osallisuuden lautakunnan avustuspäätös olisi aiheellista kumota.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Mikkelin kaupunginhallitus hylkää hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan
avustuspäätöksestä 25.4.2018 § 35 tehdyn oikaisuvaatimuksen
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kaupunginhallitus, 03.09.2018, § 316
Valmistelijat / lisätiedot:
Jukka Savolainen
jukka.savolainen@mikkeli.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Liite Kh Lausuntopyyntö hallituksen päätöksestä
2 Liite Kh Lausunto hallinto-oikeudelle - Amatsoni tilateos
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan avustuspäätöksestä 25.4.2018 §35 tehtii
kaupunginhallitukselle oikaisuvaatimus, jonka kaupunginhallitus hylkäsi
kokouksessaan 11.6.2018. Asiasta on nyt valitettu Itä-Suomen hallinto-oikeuteen ja
tehdystä valituksesta on pyydetty kaupunginhallituksen lausunto.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle liitteenä olevan
lausunnon asiassa 01591/18/2299.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 18.11.2019, § 431
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Savolainen
jukka.savolainen@mikkeli.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Liite Kh Selityspyyntö hallinto-oikeuden 26.8.2019 nro 19-0385-2 päätöksestä,
korkein hallinto-oikeus
2 Liite Kh Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Amatsoni
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päätti 25.4.2018 myöntää Mikkelin Yrittäjien
Ristiinan alajaostolle 10 000 euron avustuksen Amatsoni-tilateosta varten.
Lautakunnan päätöksestä jätettiin oikaisuvaatimus, jonka kaupunginhallitus
hylkäsi. Kaupunginhallituksen päätöksestä valitettiin Itä-Suomen hallinto-oikeuteen,
hallinto-oikeus hylkäsi tehdyn valituksen 25.8.2019 antamallaan päätöksellä. Hallinto-
oikeuden antamasta päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka on
nyt pyytänyt Mikkelin kaupungilta selitystä valituksen johdosta. Selitysluonnos on
tämän päätöksen liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
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Kaupungihallitus päättää antaa liitteenä olevan selityksen korkeimmalle hallinto-
oikeudelle asiassa 4650/3/19.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Korkein hallinto-oikeus
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§ 432
Kaupunginhallituksen lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, tontin vuokraaminen
Orijärven rantatie 1
MliDno-2019-11
Valmistelija / lisätiedot:
Hannu Peltomaa, Jukka Savolainen
jukka.savolainen@mikkeli.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Liite Kh Lausuntopyyntö valitukseen tontin 491 31 100 1 vuokraus Orijärven rantatie
1, Itä-Suomen hallinto-oikeus
2 Liite Kh Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, Orijärven rantatie 1
Kaupungingeodeetti on päätöksellään 21.03.2019 § 53 päättänyt vuokrata
Rantakylässä osoitteessa Orijärven rantatie 1 sijaitsevan tontin 491- 31- 100-1 Mediset
Hoivarakentajat Oy:lle. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja on ilmoittanut
käyttävänsä otto-oikeuttaan edellä mainittuun päätökseen. Kaupunginhallitus käsitteli
asian, ja pysytti kaupungingeodeetin viranhaltijapäätöksen. Kyseisestä
kaupunginhallituksen päätöksestä jätettiin oikaisuvaatimus, jonka kaupunginhallitus
päätöksellään hylkäsi. Kaupunginhallituksen päätöksestä on jätetty valitus hallinto-
oikeudelle ja hallinto-oikeus on pyytänyt lausuntoa kaupunginhallitukselta.
Lausuntoluonnos on tämän pykälän liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa oheisen lausunnon Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
asiassa dnro 02431/19/2299.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Itä-Suomen hallinto-oikeus
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§ 433
Oikaisuvaatimus, palkkasaatavan takaisinperintä
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki
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§ 434
Juvan ajoharjoitteluratasäätiön rahoituspyyntö
MliDno-2019-2005
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Savolainen, Tiia Tamlander
jukka.savolainen@mikkeli.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Liite Kh Esitys Juvan ajoharjoitteluradan rahoitukseen, Juvan ajoharjoitteluratasäätiö
2 Liite Kh Juvan ajoharjoitteluratasäätiön perustamisasiakirjat
Juvan ajoharjoitteluratasäätiö on esittänyt perustajakunnilleen Juvalle, Hirvensalmelle,
Joroisille, Mikkelille, Puumalalle, Rantasalmelle, Savonlinnalle ja Sulkavalle pyynnön,
että kunnat ottaisivat peruspääomaosuuksiensa mukaisesti vastattavakseen säätiön
nykyisen 20 000 euron velan ja sen lisäksi antaisivat säätiölle kertaluonteisen 5 000
euron lisärahoituksen vuonna 2020. Pyynnön perusteena on ajoharjoitteluradan
kävijämäärien voimakas lasku ajo-opetuksen sääntelyn muututtua siten, että liukkaan
kelin ajoharjoitteluradan käyttäminen on mahdollista korvata simulaattorilla.
Alkuvuosina kävijöitä oli vuosittain parhaimmillaan 4500, ikäluokkien pienentymisen
myötä vuosittainen lukumäärä on pudonnut noin kolmeen tuhanteen. Vuoden 2018
kävijämäärä oli vielä noin 2300. Syyskuun 2019 puoliväliin mennessä koko kuluvan
vuoden kävijämäärä oli vain 762.
Ajoharjoitteluratasäätiön kirjeen mukaan Autokoululiitto on tehnyt yhdessä
ratasäätiöiden kanssa liikenne- ja viestintäministeriölle esityksen, että ajokorttilakia
tarkentavaa asetusta muutettaisiin siten, että jokainen oppilas joutuisi käymään
ainakin kerran ajoharjoitteluradalla. Esityksen käsittelyaikataulusta tai muista
yksityiskohdista ei kuitenkaan ole annettu tarkempia tietoja.
Mikkelin kaupungin osuus 404 039 markan peruspääomasta säätiön perustamisen
jälkeen tapahtuneet kuntaliitokset huomioiden on 117 324 markkaa eli 29,04 %.
Alueen kuntien ohella perustajajäseniä ovat myös Suomen Autokoululiitto ry (50 000
mk / 12,38 %) ja Mikkelin läänin autokouluyhdistys ry (15 000 mk / 3,71 %).
Rahoitukseen liittyvä esitys on tehty ainoastaan perustajakunnille, joten Mikkelin
kaupungin osuus esitetystä lisärahoituksesta on 34,60 %. Tämä vastaa 20 000 euron
lainapääomasta 6 920,97 euroa ja 5 000 euron lisärahoituksesta 1 730,24 euroa.
Juvan kunta on antanut 100-prosenttisen omavelkaisen takauksen kyseessä olevalle
säätiön lainalle.
Joroisten kunta on omalta osaltaan päättänyt sitoutua maksamaan
ajoharjoitteluratasäätiön lisärahoitusosuudet sillä ehdolla, että kaikki muutkin
perustajakunnat päättävät maksaa niille ehdotetut osuudet (Joroisten kunnanhallitus
4.11.2019 § 173).
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus päättää, että kaupungin taloudellisesta tilanteesta johtuen Juvan
ajoharjoitteluratasäätiölle ei myönnetä sen hakemaa lisärahoitusta.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Juvan ajoharjoitteluratasäätiö/Markku Karila ja Kari Laitinen
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Kaupunginhallitus, § 453,12.12.2016
Kaupunginvaltuusto, § 149,19.12.2016
Kaupunginhallitus, § 435, 18.11.2019
§ 435
Saimaa Capital Oy:n velan laina-ajan jatkaminen
MliDno-2016-2381
Kaupunginhallitus, 12.12.2016, § 453
Valmistelijat / lisätiedot:
Aleksi Paananen
Liitteet

1 Liite kh Velkakirja Saimaa Capital Oy
Saimaa Capital Oy on Canelco Capital Oy:n hallinnoima rahastoyhtiö, jonka toimialana
on harjoittaa pääomasijoitustoimintaa tekemällä oman ja vieraan pääoman sijoituksia
pääasiassa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Rahastoyhtiössä on tapahtunut
sulautumisia siten, että Savon Teknia, Karinvest ja Etelä-Savon Pääomarahasto
yhdistyvät Itä-Suomen Rahastoksi toukokuussa 2009. Itä-Suomen Rahasto Oy ja
Indekon Oy sulautuivat 31.12.2014 Saimaa Capital Oy:ksi. Saimaa Capital Oy:n ja
Luoteis-Venäjän rahaston hallitukset hyväksyivät 20.4.2016 rahastojen
sulautumissuunnitelman, joka tapahtui 30.9.2016. Sulautumisen syynä on yhtiöiden
hallitusten mukaan yhtiöiden toimintamahdollisuuksien parantaminen kiristyneillä
markkinoilla. Mikkelin kaupunki on ollut osakkaana Etelä-Savon Pääomarahastossa,
Itä-Suomen rahastossa, Savon Teknia Oy:ssä, Indekon Oy:ssä ja Luoteis-Venäjä
rahastossa.
Saimaa Capital Oy:n ja Luoteis-Venäjä rahaston Oy:n hallituksien allekirjoittaman
sulautumissuunnitelman mukaan Saimaa Capital Oy:n omistajat saivat 88,35 % ja
Luoteis-Venäjän rahastojen omistajat 11,65 % uuden yhtiön osakkeista. Luoteis-
Venäjän Rahasto Oy:n osaketta vastaan annettiin 4,634 kappaletta Saimaa Capital Oy:
n uusia osakkeita. Rahaston sijoitettavat varat ovat 30.9.2016 Luoteis-Venäjän Rahasto
Oy:n kanssa toteutuneen sulautumisen jälkeen noin 17 milj. euroa. Rahaston
suurimpia omistajia ovat Finnvera Oyj/Veraventure (31,93 %), Suur-Savon
Osuuspankki (9,05 %) ja Osuuskunta KPY (8,08 %). Rahaston omistajista yli 50 % on
yksityisiksi sijoittajiksi luettavia toimijoita, kuten pankkeja ja pörssiyhtiöitä.
Mikkelin kaupungin omistusosuus Saimaan Capital Oy rahastoyhtiöstä on 41 537
osaketta (1,33 %) tilinpäätöksen mukaiselta tasearvoltaan 385 218,74 euroa.
Tilinpäätöksen perusteella rahastoyhtiö maksoi kaupungille ennen Luoteis-Venäjä
rahaston fuusiota osinkoa 3 718,39 euroa, mikä vastaa 1,51 %:n tuottoa kaupungin
245 668,74 euron pääomalle.
Saimaa Capital Oy:n ylimääräinen yhtiökokous on 9.11.2016 päättänyt antaa yhtiön
hallitukselle valtuutuksen jakaa yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta
enintään 15 milj. euroa siten, että kukin osakkeenomistaja saisi omistustaan
vastaavan osuuden jaettavista varoista ja että kyseiset varat sijoitettaisiin samalla
takaisin yhtiöön lainana, jonka tarkemmat ehdot käyvät ilmi liitteenä olevasta
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velkakirjaluonnoksesta. Lainalle maksettaisiin vuotuista 2 %:n korkoa ja se erääntyisi
maksuun 31.12.2021. Velkakirjaehdot ovat sijoitusten määrää lukuun ottamatta
yhdenmukaiset kaikkien osakkaiden kesken. Järjestelyllä ei ole vaikutusta osakkaiden
osakeomistusten määrään tai äänivaltaan rahastossa.
Mikkelin kaupungille yhtiö jakaisi varoja 195.842,03 euroa. Kaupungin omistusosuus
rahastoyhtiöstä säilyisi samana kuin aiemminkin (1,33 %). Jaettavia varoja vastaava
summa sijoitettaisiin takaisin yhtiöön velkakirjalainana.
Järjestely on kaupungin kannalta perusteltu, sillä kaupungin yhtiöön sijoittamien
pääomien riski pienenee osan sijoituksesta muuntuessa varojen jaossa osakesijoitusta
paremmalla etusijalla olevaksi vieraan pääomanehtoiseksi. Lisäksi yhtiön sijoitettujen
pääomien sitoutuminen rahastoon muuttuu lainapääoman määrältä käytännössä
määräaikaiseksi laina-ajan eräpäivään saakka, kun oman pääomanehtoinen sijoitus
lähtökohtaisesti luonteeltaan pysyvä.
Lainan myöntämiseen rahastoyhtiölle ei sisälly EU-säännösten mukaista valtiontukea,
koska se toteutetaan yhdenmukaisin ehdoin kaikkien osakkaiden kesken, joista yli 50
% on markkinaehtoisia toimijoita. Pääomamäärältään 195.842,03 euron suuruisen
vakuudettoman lainan myöntäminen ei myöskään vaaranna Mikkelin kaupungin
taloutta kuntalain 129 §:n tarkoittamalla tavalla, mihin vaikuttaa myös se, että kyse on
jo aiemmin tehdyn oman pääomanehtoisen sijoituksen uudelleen järjestelystä
pienempi riskiseksi vieraan pääomanehtoiseksi sijoitukseksi.
Esityksen mukaista päätöstä ei voida panna täytäntöön ennen sen lainvoimaistumista,
joten kokonaisjärjestelyn toteutuessa sen täytäntöönpano siirtyy vuoden 2017
puolelle johtuen yhtiön tekemän esityksen myöhäisestä ajankohdasta kaupungin
päätöksentekoaikatauluihin nähden. Hallintosäännön 35 §:n mukaan valtuusto
päättää lainan ottamisesta sekä lainan antamista ja sijoitustoimintaa koskevista
periaatteista.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Saimaa Capital Oy:n
esityksen myöntää rahastoyhtiölle 195.842,03 euron suuruinen velkakirjalaina, jonka
tarkemmat ehdot ilmenevät esityksen liitteenä olevasta velkakirjaluonnoksesta;
Mikkelin kaupunki rahoittaa velkakirjalainan myöntämiseen yhtiöstä kaupungille
jaettavilla sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston varoilla;
Järjestelyn täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaikista yhtiön
osakkeenomistajista järjestelyn hyväksyy sellainen enemmistöosuus, joiden kanssa
järjestely voidaan toteuttaa Saimaa Capital Oy:n maksukykyisyyden vaarantumatta
osakeyhtiölain 13 luvun 2 §:n tarkoittamalla tavalla ja että yli 50 % järjestelyn
hyväksyvistä osakkeenomistajista on markkinaehtoisesti toimivia ei-julkisoikeudellisia
tahoja.
Mikäli pääoman palautuksesta aiheutuu Mikkelin kaupungille veroseuraamuksia,
rahastoyhtiölle annettavan lainan määrää alennetaan veroja vastaavalla euromäärällä.
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Mikkelin kaupungin taseeseen tehdään fuusio- ja rahoitusjärjestelyjä koskevat
muutokset ja järjestelyn toteutusasiakirjoihin voidaan tehdä vähäisiä muutoksia
viranhaltijatoimenpitein.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 19.12.2016, § 149
Liitteet

1 Liite kv Velkakirja Saimaa Capital Oy
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Saimaa Capital Oy:n
esityksen myöntää rahastoyhtiölle 195.842,03 euron suuruinen velkakirjalaina, jonka
tarkemmat ehdot ilmenevät esityksen liitteenä olevasta velkakirjaluonnoksesta;
Mikkelin kaupunki rahoittaa velkakirjalainan myöntämiseen yhtiöstä kaupungille
jaettavilla sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston varoilla;
Järjestelyn täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaikista yhtiön
osakkeenomistajista järjestelyn hyväksyy sellainen enemmistöosuus, joiden kanssa
järjestely voidaan toteuttaa Saimaa Capital Oy:n maksukykyisyyden vaarantumatta
osakeyhtiölain 13 luvun 2 §:n tarkoittamalla tavalla ja että yli 50 % järjestelyn
hyväksyvistä osakkeenomistajista on markkinaehtoisesti toimivia ei-julkisoikeudellisia
tahoja.
Mikäli pääoman palautuksesta aiheutuu Mikkelin kaupungille veroseuraamuksia,
rahastoyhtiölle annettavan lainan määrää alennetaan veroja vastaavalla euromäärällä.
Mikkelin kaupungin taseeseen tehdään fuusio- ja rahoitusjärjestelyjä koskevat
muutokset ja järjestelyn toteutusasiakirjoihin voidaan tehdä vähäisiä muutoksia
viranhaltijatoimenpitein.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 18.11.2019, § 435
Valmistelija / lisätiedot:
Heikki Siira
heikki.siira@mikkeli.fi
talousjohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Saimaa Capital Oy:n kirje 24.10.2019 omistajille laina-ajan jatkamisesta
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Saimaa Capital Oy on suomalaisiin pk-yrityksiin sijoittava sijoitusyhtiö, joka syntyi
vuonna 2015 Itä-Suomen Rahasto Oy:n ja Indekon Oy:n fuusiossa. Mikkelin kaupungin
omistusosuus Saimaan Capital Oy rahastoyhtiöstä on 41 537 osaketta (1,36 %).
Vuonna 2016 Saimaa Capitalissa toteutettiin tasejärjestely, jossa se palautti
omistajilleen pääomia edellytyksenä, että ne lainataan yhtiölle takaisin. Järjestely liittyi
Finnveran tarpeeseen irtaantua Saimaan Capitalin omistuksesta, jonka tavoitteen
ministeriö oli Finnveralle linjannut vuonna 2013. Järjestelyssä Saimaa Capitalille tuli
omistajilta yhteensä noin 14,5 M€ velkakirjalainat, joiden korko on 2 % ja joka erääntyy
maksettavaksi kerralla 31.12.2021. Mikkelin kaupunginvaltuusto on 19.12.2016/§149
päätöksellä hyväksynyt järjestelyyn liittyen 195 842,03 euron velkakirjalainan
(velkakirja nro 2016-039) Saimaa Capital Oy:lle.
Saimaa Capital Oy on päivittänyt strategiansa vuonna 2019. Sijoitusyhtiön uudessa
strategiassa korostuu aktiivisuuden lisäksi sijoituskohteiden kasvu sekä kehitys ja sitä
kautta sijoituksien parempi tuotto. Saimaa Capital Oy:n viime vuosien hyvät tulokset ja
aktiivinen osinkopolitiikka antaa strategialle hyvän pohjan. Yhtiön jakamat osingot
ovat tuottaneet omistajille vuotuista tuottoa 2,3 - 9,5 prosenttia.
Aktiivisen sijoitustoiminnan ylläpitämiseksi ja likviditeetin parantamiseksi Saimaa
Capital Oy:n hallitus on esittänyt 24.10.2019 päivätyssä kirjeessä yhtiön omistajille
30.12.2021 erääntyvien lainojen laina-ajan jatkamista kolmella vuodelle. Uusi laina-
aika päättyisi 31.12.2024. Muut lainaehdot pysyisivät ennallaan. Saimaa Capital Oy:n
mukaan laina-ajan jatkaminen vahvistaisi merkittävästi yhtiön taseasemaa ja siten
edesauttaisi sijoitusstrategian toteutumista.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että Saimaa Capital Oy:n velkakirjan nro 2016-039
mukaista SVOP-lainan laina-aikaa jatketaan kolmella vuodella. Uusi eräpäivä on
31.12.2024, jolloin laina erääntyy kerralla maksettavaksi Mikkelin kaupungille.
Lainamäärä 195 842,03 €, lainan korko 2 % ja muut lainaehdot pysyvät ennallaan.
Edellytyksenä laina-ajan jatkamisen on, että myös muut Saimaa Capital Oy:n
osakkeenomistajat hyväksyvät osaltaan laina-ajan muutoksen.
Kaupunginjohtaja ja talousjohtaja oikeutetaan allekirjoittamaan Saimaa Capital Oy:lle
omistajan ilmoitus laina-ajan jatkamisesta.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Saimaa Capital Oy, Meitan IT ja talous Oy/kirjanpito, talouspalvelut
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§ 436
Konsernitilisopimuksen tililuottojen vahvistaminen
MliDno-2019-2144
Valmistelija / lisätiedot:
Heikki Siira, Susanna Turunen
heikki.siira@mikkeli.fi
talousjohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Tililuotot konsernitilillä 27.3.2017, muutokset 18.11.2019
2 Liite Kh Tililuotot konsernitilillä 18.11.2019
Mikkelin kaupungin konsernipankiksi on ajalle 1.1.201-31.12.2018 valittu
kaupunginhallituksen päätöksellä 13.3.2017/ § 65 OP Yrityspankki Oyj. Sopimukseen
on sisältynyt mahdollisuus sopia palvelun oston jatkamisesta alkuperäisillä ehdolle
enintään kahdeksi vuodeksi eteenpäin (optiokausi 1.1.2019-31.12.2020). Mikkelin
kaupunginvaltuusto on 12.112018/§ 130 hyväksynyt konsernitiliä ja siihen liittyviä
palveluita koskevan sopimuksen jatkamisen optiokauden ajaksi 1.1.2019-31.12.2020.
Mikkelin kaupungin (emoyhtiö) lisäksi konsernitilipalvelun piiriin kuuluvat kaupungin
liikelaitokset (Mikkelin Vesilaitos ja Otavia), Etelä-Savon pelastuslaitos sekä kaupungin
tytäryhtiöitä (Etelä-Savon Energia Oy, Etelä-Savon kampuskiinteistöt, Etelä-Savon
koulutus Oy, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Kiinteistökehitys Naistinki Oy,
Metsäsairila Oy ja Mikkelin oppilaitoskiinteistöt).
Konsernitilipalveluun on liitetty 25 miljoonan euron tililuottolimiitti. Mikkelin kaupunki
on tehnyt tililuottosopimuksia kaupungin liikelaitosten, Etelä-Savon pelastuslaitoksen
sekä kaupungin tytäryhtiöiden kanssa. Kaupunginvaltuusto on viimeksi vahvistanut
27.3.2017/§ 27 konsernisopimukseen liitetyt tililuotot.
Konsernirakenteen muutoksista johtuen konsernitilisopimuksen mukaisen
tililuottoihin on tullut seuraavat muutokset:
Mikkelin Tilakeskus nimellä on ollut yksikkötili, joka on kaupunginhallituksen
päätöksellä 1.10.2018/§ 349 lakkautettu tarpeettomana Tilakeskuksen
yhdistyttyä kaupunkiin.
Kaupunginvaltuusto on 12.6.2017/§ 32 hyväksynyt Etelä-Savon Työterveyden
osakekaupan ja kaupan yhteydessä on lakkautettu kaupungin 500 000,00 €
tililuottojärjestely Etelä-Savon Työterveys Oy:lle siten, että yhtiöllä ei ole
kaupungille tililuottovelkaa osakekaupan yhteydessä.
Otavan Opiston liikelaitoksen nimi on muuttunut 1.12.2018 alkaen Mikkelin
kaupungin liikelaitos Otaviaksi.
Mikkelin kaupungin (emo) korkoehdot ja tililuottojen korkoperusteet
konserniyhtiöiden osalta pysyvät ennallaan. Konserniyhtiöille vuonna 2019 tehdyn
kyselyn perusteella tililuottoasiakkaisiin tai limiittimääriin ei ole muita
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muutostarpeita. Koska kyseessä on ainoastaan konsernitilisopimuksen
tililuottotietojen tekninen päivittäminen, asia hyväksytään kaupunginhallituksen
käsittelyssä.
Vahvistettavat konsernitilisopimuksen mukaiset tililuotot on esitetty liitteessä.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä seuraavat konsernitilisopimuksen
tililuottoja koskevat tekniset muutokset:
Mikkelin Tilakeskuksen ja Etelä-Savon Työterveys Oy:n poistaminen luettelosta
Otavan Opiston liikelaitoksen nimen muuttaminen Mikkelin kaupungin liikelaitos
Otaviaksi
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Talouspalvelut, Meidän IT ja talous Oy/Eija Bisi, OP Yrityspankki Oyj/Miia Kolistaja

Mikkeli
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
18.11.2019

26/2019

40 (53)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 437
Viktor Tuomelan rahaston pankkitilin lakkautaminen
MliDno-2019-2154
Valmistelija / lisätiedot:
Heikki Siira, Susanna Turunen
heikki.siira@mikkeli.fi
talousjohtaja
Mikkelin kaupungilla on Suur-Savon Osuuspankissa jatkuva tuottotili FI41 5042 0060
9002 39 nimellä Tuomela Viktor. Saldo- ja korkotodistuksen mukaan tilin saldo
7.11.2019 oli 7.683,84 €. Tilin talletuskorko on 0,00 %, joten pääoman tuottoa ei ole
kertynyt. Tilinkäyttöoikeudet ovat Olli Lahdella.
Pankkitilillä olevat varat kuuluvat Viktor Tuomelan rahastolle, joka on myöntänyt
avustuksia varattomille lahjakkaille haukivuorelaisille opiskelijoille opiskelun
tukemiseen.
Rahaston varoja ei ole tarpeen pitää omalla pankkitilillään, vaan tilillä oleva summa
voidaan siirtää Mikkelin kaupungin pankkitilille. Mikkelin kaupungin kirjanpidossa
Viktor Tuomelan stipendirahastoa seurataan laskentatunnisteen avulla. Tarvittaessa
stipendirahat voidaan nostaa Haukivuoren palvelupisteestä
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että Suur-Savon Osuuspankissa oleva Mikkelin kaupungin
/Tuomela Viktor pankkitili FI41 5042 0060 9002 39 ja sen käyttövaltuudet lakkautetaan
viimeistään 31.12.2019. Tilillä olevat varat siirretään Mikkelin kaupungin pankkitilille
FI12 5000 0120 2659 46.
Kaupunginhallitus myöntää talouspalveluille oikeuden hoitaa tilin lakkauttamiseen ja
varojen siirtoon liittyvät toimenpiteet.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Suur-Savon Osuuspankki, Meidän IT ja talous Oy/Terhi Mehto, talouspalvelut,
sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue/Virpi Siekkinen ja Seija Manninen
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§ 438
Esko Torniaisen rahaston pankkitilien käyttöoikeudet
MliDno-2019-2154
Valmistelija / lisätiedot:
Heikki Siira, Susanna Turunen
heikki.siira@mikkeli.fi
talousjohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Esko Torniaisen rahaston hoitokunta pöytäkirjanote 30.10.2019
Mikkelin kaupungilla on Esko Torniaisen rahasto, joka on muodostettu 7.2.2001
kuolleen maanviljelijä Esko Torniaisen 29.4.1997 laatimasta testamenttilahjoituksesta.
Rahastosta jaetaan testamentin mukaan vuosittain stipendi jokaiselle Ristiinan
lukiosta ylioppilaaksi päässeelle oppilaalle. Lisäksi rahastosta jaetaan hakemusten
perusteella stipendejä niille Ristiinan yhtenäiskoulun ja lukion päättäneille lahjakkaille
oppilaille, jotka ovat saaneet opiskelupaikan johonkin ammattiin valmistavaan
oppilaitokseen.
Rahastoa hoitaa hoitokunta, johon kuuluvat Mikkelin kaupunginhallituksen nimeämät
kaksi (2) ristiinalaista luottamushenkilöä, Mikkelin kaupungin sivistysjohtaja sekä
rahaston asiamiehenä toimiva Suur-Savon Osuuspankin osoittama henkilö.
Mikkelin kaupungilla/Esko Torniaisen rahastolla on Suur-Savon Osuuspankissa
seuraavat pankkitilit:
Tilinomistaja: Esko Torniaisen rahasto/Mikkelin kaupunki
Käyttötili: FI04 5271 5240 1149 59
Tilinomistaja: Esko Torniaisen rahasto/Mikkelin kaupunki
Jatkuva tuottotili: FI55 5271 5260 9065 73
Tilinkäyttöoikeudet ovat Reijo Särkällä ja Johanna Mäkelällä.
Esko Torniaisen rahaston hoitokunta on kokouksessaan 30.10.2019/§ 8 esittänyt
tilinkäyttöoikeuksien poistamista Reijo Särkältä ja Johanna Mäkelältä. Samalla
hoitokunta esittää, että rahaston tilien tilinkäyttöoikeudet annettaan Ristiinan
yhteiskoulun rehtori Matti Hämäläiselle ja Ristiinan yhteiskoulun koulusihteeri Mirja
Luntiselle.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että Mikkelin kaupungin/Esko Torniaisen rahaston Suur-
Savon Osuuspankissa olevien pankkitilien FI04 5271 5240 1149 59 ja FI55 5271 5260
9065 73 tilinkäyttöoikeudet annetaan Ristiinan yhteiskoulun rehtori Matti Hämäläiselle
ja Ristiinan yhteiskoulun koulusihteeri Mirja Luntiselle. Samalla tilinkäyttöoikeudet
poistetaan Reijo Särkältä ja Johanna Mäkelältä.
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Talouspalveluille myönnetään oikeudet valmistella käyttöoikeuksien muutokset Suur-
Savon Osuuspankin kanssa.
Päätös
Asia palautettiin uuteen valmisteluun.
Merkitään, että Kirsi Olkkonen ilmoitti olevansa esteellinen (rahaston puheenjohtaja)
ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.
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§ 439
Kuolinpesän omaisuuden hakeminen Valtiokonttorilta
MliDno-2019-1445
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Savolainen, Susanna Latvala
jukka.savolainen@mikkeli.fi
kaupunginlakimies
Valtiokonttori on ilmoittanut Mikkelin kaupungille mahdollisuudesta hakea perillisittä
kuolleen henkilön kuolinpesän omaisuutta. Kunnan tulee ilmoittaa haettaville varoille
sosiaalinen tai kulttuuriin liittyvä käyttötarkoitus. Kuolinpesän nettovarat ovat
perukirjan mukaan noin 89.000 euroa, sisältäen rahavaroja ja kiinteistön. Mikkelin
kaupungin taidetyöryhmä on esittänyt, että se tarvitsisi varoja kaupungin
taidekokoelmaan kuuluvien varastoituna olevien julkisten taideteosten uudelleen
sijoittamiseksi. Näin julkisia taideteoksia voitaisiin korjata ja saattaa uudelleen esille,
mikä on ollut taideteosten alkuperäinen tarkoitus.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hakea Valtiokonttorilta kuolinpesän varoja kaupungin
taidekokoelmaan kuuluvien varastoituna olevien julkisten taideteosten uudelleen
sijoittamiseksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Valtiokonttori, kulttuuripäällikkö Susanna Latvala
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§ 440
Eron myöntämiset Markku Aholaiselle ja Jani Lauanteelle Etelä-Savon kampuskiinteistöt ky:
n yhtymäkokous edustajan ja tarkastuslautakunnan edustajan luottamustehtävästä sekä
uusien edustajien nimeäminen
MliDno-2017-1251
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Markku Aholainen on pyytänyt eroa 3.6.2019 kaikista luottamustehtävistä
henkilökohtaisiin syihin vedoten.
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän yhtymäkokouksiin nimetyt edustajat
toimikaudella 2017-2021 ovat seuraavat:
Varsinaiset edustajat:
1. Seija Kuikka
2. Pekka Selenius
3. Markku Aholainen
Henkilökohtaiset varajäsenet:
1. Kirsi Olkkonen
2. Paavo Puhakka
3. Satu Taavitsainen
Lisäksi Jani Lauanne on pyytänyt eroa 9.11.2019 kaikista luottamustehtävistä
henkilökohtaisiin syihin vedoten.
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän tarkastuslautakunnan edustajat
toimikaudella 2017-2021 ovat seuraavat:
Varsinaiset edustajat:
1. Jani Lauanne
2. Juha Vuori
Henkilökohtaiset varajäsenet:
1. Pertti Anttonen
2. Eero Aho
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus myöntää Markku Aholaiselle hänen pyytämänsä eron Etelä-Savon
kampuskiinteistöt kuntayhtymän yhtymäkokousten edustajan luottamustehtävästä ja
nimeää uuden edustajan hänen tilalleen jäjellä olevaksi toimikaudeksi.
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Lisäksi kaupunginhallitus myöntää Jani Lauanteelle hänen pyytämänsä eron Etelä-
Savon kumpuskiinteistöt kuntayhtymän tarkastuslautakunnan edustajan
luottamustehtävästä ja nimeää uuden edustajan hänen tilalleen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Päätös
Kaupunginhallitus myönsi eron Markku Aholaiselle ja valitsi hänen tilalleen Etelä-
Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän yhtymäkokousten edustajaksi Kari Ojalan
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Lisäksi kaupunginhallitus myönsi Jani Lauanteelle eron ja valitsi hänen tilalleen Etelä-
Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän tarkastuslautakunnan edustajaksi Ari Lehtisen
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Tiedoksi
Markku Aholainen, Jani Lauanne, nimetyt edustajat, Etelä-Savon kampuskiinteistöt ky,
luottamushenkilörekisterinhoitaja
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§ 441
Kaupunginhallituksen edustajan nimeäminen Liikkuva Mikkeli 2030 –ohjelmaan
MliDno-2019-1781
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja H. Sinioja
Kaupunginhallitus 2.9.2019 § 339 asianumero MliDno-2017-783 Valtuustoaloite
liikuntamahdollisuuksien parantamiseksi ja turvaamiseksi koko Mikkelin alueella,
kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi hyvinvoinnin
ja osallisuuden lautakunnan vastauksen Keskustan valtuustoryhmän
valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.
Lisäksi kaupunginhallitus käynnisti ”Liikkuva Mikkeli 2030” -strategian tekemisen ja
valtuutti hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan kokoamaan strategian
valmistelutyöryhmän, johon kaupunginhallitus ei epähuomiossa nimennyt
edustajaansa. Strategian tulee valmistua siten, että se on käytettävissä talousarvio
2021 valmistelussa.
Nyt sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue pyytää kaupunginhallitusta nimeämään
keskuudestaan yhden edustajan Liikkuva Mikkeli 2030 -ohjausryhmään. Ensimmäinen
ohjausryhmän kokous pidetään 26.11.2019 klo 13 - 15, paikka ilmoitetaan
myöhemmin.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus nimeää edustajansa Liikkuva Mikkeli 2030 -ohjausryhmään.
Päätös
Kaupunginhallitus nimesi edustajakseen Liikkuva Mikkeli 2030 -ohjausryhmään Pekka
Pöyryn.
Tiedoksi
Nimetty edustaja, vs. liikunta- ja nuorisojohtaja
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Kaupunginhallitus, § 283,18.06.2019
Kaupunginhallitus, § 442, 18.11.2019
§ 442
Kaupunginjohtajan lomat 2019
MliDno-2017-1321
Kaupunginhallitus, 18.06.2019, § 283
Valmistelijat / lisätiedot:
Sirpa Hyyryläinen
Kaupunginjohtaja Timo Halosen vuosilomaoikeus lomanmääräytymisvuodelta
1.4.2018-31.3.2019 on 38 päivää. Tämän lisäksi kaupunginjohtaja Halosella on
vahvistamatta lomavuoden 2018 vuosilomaa 7 päivää.
Kaupunginjohtaja Halonen esittää lomavuoden 2018 vuosilomien vahvistamista
seuraavasti:
4.-5.4.2019 (pidetty 2 päivää)
8.-14.7.2019 (5 päivää)
sekä lomavuoden 2019 vuosilomien vahvistamista ajalle
15.7.-6.8.2019 (17 päivää)
Ehdotus
Esittelijä: Kirsi Olkkonen, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja
Kaupunginhallitus vahvistaa kaupunginjohtaja Timo Halosen vuosilomat seuraavasti:
Lomavuosi 2018
4.-5.4.2019 (pidetty 2 päivää)
8.-14.7.2019 (5 päivää)
Lomavuosi 2019
15.7.-6.8.2019 (17 päivää)
Lomavuoden 2019 vuosilomasta jää myöhemmin vahvistettavaksi 21 päivää.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 18.11.2019, § 442
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Hyyryläinen
Kaupunginjohtaja Timo Halosella on vahvistamatta 21 päivää lomavuoden 2019
vuosilomaa
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Kaupunginjohtaja Halonen esittää vuosilomapäivien vahvistamista seuraavasti:
22.10.2019 ja 24.-25.10.2019 9 (3 päivää)
30.12.2019-6.1.2020 (4 päivää)
2.-8.3.2020 (5 päivää)
18.3.2020 ja 20.3.2020 (2 päivää)
Ehdotus
Esittelijä: Arto Seppälä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Kaupunginhallitus vahvistaa kaupunginjohtaja Timo Halosen vuosilomat seuraavasti:
22.10.2019 ja 24.-25.10.2019 9 (3 päivää)
30.12.2019-6.1.2020 (4 päivää)
2.-8.3.2020 (5 päivää)
18.3.2020 ja 20.3.2020 (2 päivää)
Myöhemmin vahvistettavaksi jää 7 päivää.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui
kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Esittelijänä toimi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä.
Tiedoksi
Kaupunginjohtaja Timo Halonen, kaupunginjohtajan sihteeri Sirpa Hyyryläinen
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§ 443
Muut asiat, kaupunginhallitus
Päätös
Muita asioita ei ollut.
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Kunnallisvalitus
§433
Kunnallisvalitusohje
Päätökseen voidaan hakea muutosta kunnallisvalituksella. Oikaisuvaatimuksen
johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka
on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta
muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen
sekä kunnan jäsen.
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: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
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 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 valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
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.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on
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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.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan
päättymistä.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin
kirjaamosta:
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Puhelinnumero (vaihde): 015 1941
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
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Muutoksenhakukielto
§425, §426, §427, §428, §429, §431, §432, §438, §439, §441, §442
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.
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Oikaisuvaatimus
§430, §434, §435, §436, §437, §440
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

