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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 Hannu Toivonen ja Nina Jussi-
Pekka.
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti perjantaina 25.9.2020 ja on sen jälkeen nähtävänä
kaupungin yleisessä tietoverkossa.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 76
Ilmoitusasiat ja viranhaltijoiden päätökset tiedoksi
Kaupunginhallitus
§ 283/14.9.2020 kaupunginhallitus ei käytä kuntalain mukaista otto-oikeutta
lautakunnan kokouksessaan 26.8.2020 tekemiin päätöksiin.
Kirjastopäällikkö
Muut päätökset:
§ 2 Mikkelin seutukirjaston aukioloajat 14.9. - 31.12.2020 ja liikkuvien
kirjastopalveluiden syyskauden 2020 aikataulu, 01.09.2020
Vanhusneuvoston kannanotto palveluista, tiedonsaannista ja arjen toimivuudesta
poikkeusolojen aikana ikäihmisen näkökulmasta 20.8.2020/§ 30:
Vanhusneuvosto toteaa, että ikäihmisten näkökulmasta palvelut ovat toimineet
poikkeusoloissa hyvin ja uusia toimintamalleja on osattu ottaa käyttöön. Yhteydenotto
puhelimella yli 70 -vuotiaille on koettu hyväksi. Tosin soittoja olisi voinut olla
useampikin. Osalle ei ole soittoa tullut. Yhteydenpitoa on ollut myös yhdistysten
jäsenistön toimesta yksinäisiin ikäihmisiin. Vapaaehtoistoiminta on aktivoitunut,
erityisesti asiointiapua on kysytty. Essoten Ensineuvo on toiminut hyvin. Rajoitusten
ollessa tiukimmillaan riskiryhmäläisten laboratoriokokeet otettiin kevään aikana
kotikäynneillä. Seurakunnalla kotikäynnit ovat muuttuneet etätoiminnaksi,
puhelinyhteydenpitoon seurakuntalaisiin. Seurakunta on osallistunut hävikkiruoan
jakeluun perheille. Kauppojen riskiryhmille tarjoama asiointiaika aamulla on ollut
hyvin ruuhkainen. Monet ovat hyödyntäneet kauppojen ja apteekkien keräilypalvelua.
Tiedottaminen koronatilanteessa on ollut epätarkkaa, kuten eristäytymisestä koteihin,
maskiohjeistus jne. Ohjeiden kaivataan olevan selkeitä, yksiselitteisiä ja tiedottamisen
tulevan yhtä kanavaa pitkin.Vanhusneuvosto esittää, että maskien käytöstä saadaan
yksielitteinen ja selkeä ohjeistus. Tulevaisuudesta ollaan huolissaan. Osataanko jatkaa
suojatoimia ja ottaa ne riittävän vakavasti.
Vanhusneuvoston valmistelussa olevat asiat 20.8.2020/§ 33:
- päätös Riksapyöräily on aloitettu yhdellä Lionsien lahjoittamalla pyörällä kesän
aikana. Perintövaroista haetaan rahoitusta ensi kevään aikana hankittavaksi yksi
riksapyörä lisää.
- Liukuesteiden hankinta toteutetaan tänä syksynä. Perintövaroista haetaan rahoitus.
- Hyvinvointikone
Jokainen vanhusneuvoston edustaja kartoittaa omalla alueella palautelaatikolle paikan
ja on itse yhteyshenkilö alueellaan välittämään ikäihmisten palautetta tai näkemyksiä
vanhusneuvostolle käsittelyyn. Yhteyspalvelupisteet ovat luontaisia paikkoja
palautelaatikoille. Essoten Omatorille tulee palautelaatikko. Myös Essoten
Olkapisteelle ja lähikauppoihin esitetään palautelaatikkoja. Palautelaatikoiden
sijoittelusta tiedotetaan laajasti median kautta.
Palautetta on hyvä voida antaa kaupungin ja Essoten sivuilla suoraan.
- Vanhusneuvoston yhteistyö esim. vierailu Kouvolaan perutaan tältä syksyltä
koronatilanteessa.
- Eläkeläisten hyvinvoinnin turvaaminen
Eläkeläisten hyvinvoinnin turvaamiseksi esitetyt toimenpiteet ehdotetaan liikkumisen
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osalta Liikkuva Mikkeli 2030- ohjelmaan. Kutsutaan vt. liikuntapäällikkö Tiina Juhola
esittelemään Liikkuva Mikkeli 2030 -ohjelmaa vanhusneuvostolle ja käydään yhteinen
vuoropuhelu vanhusneuvoston ja liikuntapäällikön kesken. Toteutetaan kysely
yhdistyksille ja seurakunnalle, mitä toimintaa heillä on eläkeläisille ja onko heillä
tukitoimia ennen eläköitymistä. Eri paikoissa tarjonta ja edut ikäihmiset huomioiden.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
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§ 77
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Kansalaisopiston rehtori
Hankintapäätökset:
§ 2 Kenkien liukuesteiden hankinta Mikkeliläisille ikäihmisille, 17.09.2020
Liikuntapäällikkö
Avustuspäätökset:
§ 1 Liikunnan ohjaaja-avustukset jaksolta II/2020, 03.09.2020
Liikuntapaikkapäällikkö
Hankintapäätökset:
§ 3 Urpolan jääkiekkokaukalon laitojen, vaihtoaitioiden ja päätysuojaverkkojen
hankinta ICEPRO Oy:ltä hintaan 36 650 e, 15.09.2020
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Koska sivistysjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä
olisi esteenä päätösten toimeenpanolle, sivistysjohtaja esittää, ettei hyvinvoinnin ja
osallisuuden lautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan
viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 78
Strategisen Hyvän elämän ohjelman, hyvinvointikertomuksen seuranta 2019/hyvinvoinnin
ja osallisuuden lautakunta
MliDno-2018-895
Valmistelija / lisätiedot:
Arja Väänänen
arja.vaananen@mikkeli.fi
hyvinvointikoordinaattori
Liitteet

1 Liite Hyosltk Hyvän elämän ohjelman seuranta ja hyvinvoinnin tila 2019
Hyvän elämän ohjelman laaja vuosiseuranta osoittaa, mikä Mikkelin kaupungin
hyvinvointityössä ja hyvinvoinnin tilassa on ollut positiivista kehitystä ja missä on
enemmän kehitettävää. Vuoden 2019 jälkeen koronatilanne on tuonut esiin uusia
kehittämiskohteita ja onnistumisia sekä myös haavoittuvia kohtia palveluissa ja eri
ryhmien hyvinvoinnin edellytyksissä.
Positiivista kehitystä hyvinvoinnin edistämisessä on Teaviisarin 2019 osoittamassa
terveyden edistämisaktiivisuudessa kuntajohdon ja kulttuurin osalta. Parannettavaa
on perusopetuksen, lukiokoulutuksen, liikunnan ja erityisesti perusterveydenhuollon
osalta. Positiivista muutosta on mm. perusopetuksessa ja ammatillisessa
koulutuksessa oppilaiden osallisuuden edistämisessä ja vaikutusmahdollisuuksien
lisääntymisessä. Edelleen kehittämistä on terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen
läpäisevyydessä kaikkiin toimintoihin ja resurssoinnissa.
Toimeentulo, inhimillinen huono-osaisuus, huono-osaisuuden sosiaaliset ja
taloudelliset vaikutukset
Mikkelissä pienituloisuusaste on hiukan maan keskitasoa korkeampi
Lasten pienituloisuusaste on maan keskitasoa
Nuorten kokema perheen taloudellinen tilanne on kohentunut viime vuosina
(2017-2019)
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden määrä on lisääntynyt vähitellen, on
maan keskitasoa
Toimeentulotukea saavat yleisimmin lapsiperheet ja eläkeikäiset (lisääntyvästi)
Mikkelissä on maksettu täydentävää toimeentulotukea maan keskitasoa ja
vertailukaupunkeja harvemmin
Lapsiperheköyhyyden ja myöhempien mielenterveyden häiriöiden välillä on
osoitettu olevan yhteyttä.
Mielen hyvinvointi
Mielen hyvinvoinnin tilassa on huolta monilla mittareilla mitattuna kaikissa
ikäryhmissä. Mielen hyvinvoinnin haasteet näkyvät oireiden ja sairastavuuden
lisääntymisessä, terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden kuormituksessa sekä
työelämässä jaksamisessa, sairauslomissa ja eläköitymisessä. Valtakunnallisesti joka
neljäs sairauslomapäivä johtuu mielenterveysongelmista ja 51,1 %
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työkyvyttömyyseläkkeistä myönnetään mielenterveyssyistä (vrt. v. 2000 39 %).
Mielenterveyssyyt aiheuttavat yhteiskunnalle 11,1 miljardin euron kulut (vrt esim.
opetushallinnon kulut ovat 6,9 miljardia euroa).
Yksinäisyys ja koulukiusaaminen
Yksinäisyys on lapsilla ja nuorilla lisääntymään päin. Korona-aikana myös
aikuisväestön yksinäisyyden haasteet ovat lisääntyneet. Koulukiusaaminen on
keskimäärin entisellä tasolla. Sitä ei ole saatu kokonaan kitkettyä monista hyvistä
toimista huolimatta. Toisaalta nuorten osallisuus ja vaikuttamistoiminen
lisääntyminen kouluissa on hyvänsuuntainen viesti. Näin myös nuorten osallisuus
hyödynnetään kiusaamisen torjunnassa.
Elintavat
Lasten ja nuorten liikkumattomuus ja ylipaino ovat isoja haasteita. Aikuisista noin
viidennes naisista ja kolmannes miehistä on lihavia. Aikuisväestöstä noin viidennes
liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Liikkumisesta suurin osa on teholtaan kevyttä.
Suurimman osan valveillaoloajastaan aikuisväestö, vajaat 9 tuntia, on paikallaan
istuen tai makuuasennossa.
Koulutus ja työllisyys
Koulutuksen ulkopuolelle on jäänyt Mikkelin nuorista koko maan keskitasoa
vähemmän
Työttömien aktivointiaste on parantunut
Työttömien terveystarkastuksia on tehostettu
Mikkeliläisistä työikäisistä 35 % arvioi, ettei jaksa työelämässä
vanhuuseläkeikään saakka (koko maa noin 23 %)
Työkyvyttömyyseläkkeellä on 16-64 –vuotiasta 7 %. Tilanne on parantunut
Mikkelissä. Koko maan taso on alle 6 %.
Päihteet ja muut riippuvuudet
Tupakointi on vähentynyt kaikissa ikäryhmissä
Nuoret
Alkoholin käyttö on vähentynyt
Nuuskan käyttö on lisääntynyt kaikissa nuorten ikäryhmissä
Kannabiksen kokeilut/käyttö on lisääntynyt kaikissa nuorten ikäryhmissä
Mikkelissä nuoret kokevat huumeiden hankkimisen omalla paikkakunnalla
helpoksi
Rahapelaaminen nuorilla on vähentynyt
Aikuisväestö
Liikaa alkoholia käyttävien osuus: 35 %
Alkoholijuomien myynti ja kulutus on vähentynyt
Huumeisiin kuolevat yleisimmin nuoret miehet
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Vanhemman liiallinen alkoholin käyttö aiheuttanut haittaa lapsille ja nuorille yhä
useammin haittaa.
Päihdehaitat kuormittavat sosiaali- ja terveyspalveluita Mikkelissä enemmän kuin
muissa vertailukaupungeissa. Väestön huumeiden käyttöä tutkivan
jätevesitutkimuksen mukaan Mikkelissä käytetään väkilukuun suhteutettuna eniten
amfetamiinia, metamefetamiinia ja vähemmän ekstaasia. Jätevesitutkimuksen
mukaan Mikkelissä käyttö on lähes kaikkia vertailukaupunkeja yleisempää
(Lappeenranta, Seinäjoki, Joensuu, Hämeenlinna), vain Kotkassa huumeiden käyttö on
yleisempää. Huolestuttavaa on, että mm. yläkouluikäisistä lähes 60 % kokee
huumeiden hankkimisen olevan helppoa omalla paikkakunnalla.
Sairastavuus
Sairastavuusindeksi on Mikkelissä 107,3 (yli maan keskitason 100).
Diabeteksen hoidosta syntyvät Mikkelin terveydenhoidon suurimmat
kustannukset.
Diabeteksen suorat kustannukset terveydenhuollolle ovat arviolta 505 milj.
euroa vuodessa vuonna 2002 (koko maa).
Komplisoitumattoman (lisäsairauksettoman) diabeteksen aiheuttamat
kustannukset ovat 342 euroa/potilas/vuosi.
Komplisoitunut diabetes, jossa potilaalla esiintyy muita lisäsairauksia, on
kustannuksiltaan 24-kertainen eli 8 332 euroa/potilas/vuosi.
Väestöryhmien välisten erojen kaventumisen myötä 30 % tapauksista vähenisi,
mikäli vähemmän koulutetut sairastaisivat diabetesta yhtä vähän kuin
korkeammin koulutetut. Tällöin diabeteksesta aiheutuvat suorat
kustannukset vähenisivät karkeasti arvioiden 353,5 milj. euroon, ja säästö olisi
151,5 milj. euroa vuodessa. Mikkelissä säästö olisi 1,515 milj. euroa vuodessa (1
% koko maan kuluista).
Tapaturmat ja onnettomuudet
Liikenneturvallisuuden osalta kehitystrendi on ollut myönteinen. Onnettomuudet ja
henkilövahinkoihin johtaneet tapaturmat ovat vähentyneet. Kehityskulun mukaisesti
ollaan jo lähivuosina pääsemässä vuodelle 2030 asetettuihin tavoitteisiin.
Palveluiden tarve ja saatavuus
Mikkelissä ikääntyneen väestön palveluiden tarve näkyy erityisesti kotihoidossa ja
omaishoidossa. Omaishoidon tuki ja palveluiden toimivuus ovat oleellisen tärkeitä
ikääntyneen väestön toimintakyvyn ja arjessa selviytymisen tukena. Palveluiden
kysyntää ja tarvetta on lisääntyvästi mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Palveluiden
resurssoinnissa on ollut puutteita mm. erikoislääkäreistä mielenterveyspalveluissa ja
näin palveluiden saamisessa on ollut viivettä.
Johtopäätökset
Mikkelissä nuorten koulutukseen sijoittuminen on parempaa kuin vertailukunnissa.
Sen sijaan nuorten työllistymisessä on haasteita. Työttömien aktivointi on parantunut.
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Mielen hyvinvoinnin ja päihdeongelmien varhaiseen tukeen resursoiminen on kaiken
ikäisten hyvinvoinnin edistämisessä laajempien pulmien ennaltaehkäisyä. Mielen
hyvinvoinnilla ja päihteiden käytöllä on tiivis yhteys. Päihteiden käytön ehkäisyllä ja
mielen hyvinvoinnin tuella edistämme elinvoimaa ja työllisyyttä ja ehkäisemme
syrjäytymistä ja eriarvoistumista.
Lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin ja syrjäytymisen ehkäisyyn liittyy myös
perheiden toimeentulon tukeminen. Lapsiperheiden köyhyydellä on osoitettu olevan
yhteyttä myöhempiin mielenterveydenhäiriöihin ja syrjäytymiskehitykseen.
Koulukiusaaminen ja yksinäisyyden haasteet ovat huolena. Myönteisenä kehityksenä
on, että nuorten vaikutusmahdollisuudet ja osallisuus ovat parantuneet kouluissa.
Diabeteksen ja mielenterveyden ja päihdehaittojen hoidosta muodostuu Mikkelille
edelleen suurimmat kustannukset. Terveellisten elintapojen, kuten ravinnon,
liikkumisen ja levon merkitystä on hyödyllistä edistää läpäisevästi kaikissa palveluissa
ja työyhteisöissä. Elintavoilla ja mielenterveydellä on yhteys mm. diabetekseen.
Liikkuminen ja luontoliikkuminen edistävät niin fyysistä kuntoa kuin mielen
hyvinvointiakin. Yhdessä liikkuminen on suurelle osalle mielekkäintä.
Positiivista kehitystä on Mikkelissä ollut liikenneturvallisuuden lisääntymisessä.
Liikenneonnettomuudet ovat vähentyneet vuonna 2019, ja ollaan etenemässä jo
vuodelle 2030 asetetulle tavoitetasolle.
Ikääntyneiden ja vammaisryhmien ja omaishoidon palveluiden toimivuus on
merkityksellistä haavoittuvampien ryhmien tukemista. Sosiaali- ja terveyspalveluiden
lainmukaisessa aikataulussa saamiseen tulee kiinnittää huomiota. Hoitovaje on
ilmeinen Koronan myötä. Sillä pitkäaikaissairauksien seurannat ovat jääneet monilta
väliin.
Koronatilanteessa ja sen jälkeen on tärkeää toivon, ilon ja kaikkien arvostamisen ja
välittämisen tunteen välittyminen. Tärkeintä on heikoimmassa asemassa olevien
huomioiminen eriarvoistumisen ehkäisemiseksi.
Liitteenä Hyvän elämän ohjelman toimenpiteiden seuranta ja toteutuminen sekä
tilastoraportti hyvinvoinnin tilasta 2019.
Hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen esittelee toimenpiteiden toteutumisesta ja
hyvinvoinnin tilasta laaditun seurantaraportin.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Merkitään tiedoksi ja annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle.
Päätös
Merkittiin.
Merkitään, että hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen selosti asiaa hyvinvoinnin ja
osallisuuden lautakunnalle ja hän poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn
jälkeen.
Merkitään, että Tapani Lyyra saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.
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Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 67,26.08.2020
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 79, 23.09.2020
§ 79
Kalevankankaan jalkapallohallin nykyisen tekonurmen uusi sijoituspaikka
MliDno-2018-2612
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, 26.08.2020, § 67
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiina Juhola
tiina.juhola@sivistys.mikkeli.fi
vt. liikuntapäällikkö
Kaupunginvaltuusto on vuoden 2019 talousarviokäsittelyn yhteydessä linjannut
Kalevankankaan jalkapallohallin rakentamisen vuosien 2019- 2020 aikana.
Kaupunginhallitus on hyväksynyt kohteen hankesuunnitelman ja
tarjouspyyntöasiakirjat 4.3.2019 sekä valinnut urakoitsijan ja antanut
aloitusluvan 3.6.2019. Hankkeen aloitus myöhästyi vuonna 2019 markkinaoikeuteen
tehtyjen valitusten vuoksi.
Uuden hallin rakentamisen urakkasopimus on allekirjoitettu 22.7.2020 ja rakennustyöt
käynnistyvät alueella elokuussa 2020. Urakkahintaan kuuluu hallin nykyisen
tekonurmen siirtäminen ja asentaminen kymmenen kilometrin sisällä
jalkapallohallista valmiille alustalle. Urakoitsijalta saadun tiedon mukaan tekonurmen
asennus voidaan suorittaa joko syksyllä 2020 tai keväällä 2021 (10/2020-10/2021).
Sijoittamalla jalkapallohallin vanha tekonurmi Rantakylään, se olisi tehokkaimmassa
käytössä. Päivällä tekonurmi olisi Rantakylän koulun liikuntatunti- ja välituntikäytössä
ja Rantakylän päiväkodin käytössä sekä iltaisin seurojen varattavissa. Tämä vaihtoehto
ei kuitenkaan ole ongelmaton, sillä jos vanha tekonurmi sijoitetaan Rantakylään, tulee
ongelmaksi ensilumenladun tekeminen erityisesti kilpailukäyttöön.
Yllä olevan selvityksen johdosta liikuntapalveluiden näkemyksen mukaan
tekonurmikenttä tulisi kuitenkin sijoittaa Siekkilän entisen koulun hiekkakentälle.
Olemassa oleva kenttä ei tarvitse salaojitusta ennen tekonurmen asentamista vaan
pelkkä pinnan muotoilu riittää. Kustannusarvio tälle on noin 5 000 euroa.
Siekkilän kentän koko on noin 7 000 m² ja tekonurmen noin 4 500 m².
Tiina Juholan vaihtoehtojen yhteenveto oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta esittää kaupunkiympäristölautakunnalle ja
edelleen kaupunginhallitukselle, että jalkapallohallin tekonurmi asennetaan Siekkilän
entisen koulun hiekkakentälle vuonna 2021 ja asia huomioidaan
talousarviovalmistelussa.
Päätös
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Asiasta käydyn keskustelun aikana Juhani Sihvosen esitti Liisa Pulliaisen, Heino
Lipsasen ja Hannu Toivosen kannattamana, että asia jätetään pöydälle ja otetaan
käsittelyyn syyskuun kokouksessa ja ennen seuraavaa kokousta pidetään katselmus
vaihtoehtopaikoissa.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Juhani
Sihvosen kannatettu ehdotus hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päätti, että katselmus järjestetään 23.9.2020
klo 15 alkaen Rantakylästä, josta siirrytään Siekkilään ja sieltä Lyseolle.
Lisäksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta teki toimenpidealoitteen selvityksen
käynnistämisestä ensilumen ladun toteuttamisen edellytyksistä Kalevankankaalle.
Merkitään, että Arto Seppälä poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, 23.09.2020, § 79
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Juhola
tiina.juhola@sivistys.mikkeli.fi
vt. liikuntapäällikkö
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta pitää edellisen kokouksen päätöksen
mukaisesti katselmuksen 23.9.2020 aloittaen klo 15 Rantakylästä siirtyen sieltä sitten
Siekkilään ja Lyseolle.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta esittää kaupunkiympäristölautakunnalle ja
edelleen kaupunginhallitukselle, että jalkapallohallin tekonurmi asennetaan Siekkilän
entisen koulun hiekkakentälle vuonna 2021 ja asia huomioidaan
talousarviovalmistelussa.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun lopuksi esittelijä teki seuraavan muutosesityksen:
hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta esittää kaupunkiympäristölautakunnalle ja
edelleen kaupunginhallitukselle, että jalkapallohallin tekonurmi asennetaan
Rantakylän kentälle suoraan Kalevankankaan kuplahallilta syksyn 2020 aikana.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän muutosesitys hyväksyä yksimielisesti.
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kaupunkiympäristölautakunta
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Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 53,10.06.2020
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 80, 23.09.2020
§ 80
Kuntoportaiden rakentaminen Kalevankankaalle syksyllä 2020
MliDno-2020-1195
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, 10.06.2020, § 53
Valmistelijat / lisätiedot:
Tarja Sinioja
tarja.sinioja@sivistys.mikkeli.fi
nuorisopäällikkö
Kaupunginvaltuuston vuodelle 2020 hyväksymän talousarvion investointiosassa
liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus -menokohdalle on osoitettu 100 000
€. Liikunta- ja nuorisopalvelut tuo vuosittain määrärahan käyttösuunnitelman
lautakunnan arvioitavaksi.
Liikuntapaikkojen korjaustarpeeseen nähden raha on pieni ja vuosittain on tehtävä
tarkkaa priorisointia, mitä kohteita voidaan listalle nostaa.
Liikuntapalvelut on esittänyt perinteisesti osaa määrärahasta ulkoilureittien ja
kenttien kunnostukseen, jota tuleekin tehdä vuosittain eri kohteissa. Liikuntapaikkojen
korjausmäärärahalla tulisi kyetä kunnostamaan useita kohteita. Mahdolliset
isommat kenttäkohteet viedään investointiohjelmaan erillisinä hankkeina.
Suunnitelma ja esitys liikuntapaikkojen rakentamis- ja korjausmäärärahan kohteiksi
2020:
1. Rantakylän viiden kilometrin ulkoilureitin oikaisun pohjatyö sekä valaistus 20 000
€
2. Kalevankankaan kuntoportaat 30 000 € (huom. Lähi-Tapiola -yhteistyö)
3. Ulkoilureittien ja kenttien peruskunnostus (Urpolan reitti, Tuppuralan
jääkiekkokaukalon maapohja) 20 000 €,
4. Ulkoilureittien ja kenttien valojen korjaukset 15 000 €
5. Urpolan liikunta-alueen suoja-aita 15 000 €
yhteensä 100 000€
Kohteiden kustannukset ovat arvioita, jotka voivat tarkemman kustannuslaskelman
jälkeen muuttua. Vuoden aikana on tarkempien kustannusten selvittyä arvioitava,
mitkä kohteet voidaan toteuttaa määrärahaa ylittämättä tämän vuoden aikana.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy liikunta- ja nuorisopalveluiden
suunnitelman 100 000 euron suuruisen liikuntapaikkojen rakentamis- ja
korjausmäärärahan käytölle.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Merkitään, että hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta käsitteli §:t 53 ja 54
samanaikaisesti.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, 23.09.2020, § 80
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Juhola
tiina.juhola@sivistys.mikkeli.fi
vt. liikuntapäällikkö
Mikkelin kantakaupungin alueelle on toivottu kuntoportaita jo useamman vuoden
ajan. Vuonna 2017 valtuustoaloitteessa ehdotettiin kuntoportaiden rakentamista
Mikkeliin. Liikunta- ja nuorisopalvelut antoi tähän vastineen, jossa ehdotettiin
soveltuvaksi paikaksi Kalevankangasta, missä portaat olisivat luontaisesti
ulkoilureittien varrella ja palvelisivat eri tasoisia ja ikäisiä liikkujia, mutta myös
Kalevankankaan liikuntatiloissa harjoittelevia eri lajien urheilijoita. Paikaksi soveltuisi
vanha hyppyrimäen monttu, lähellä Tampinkosken siltaa, jonne on lyhyehkö matka
sekä ulkoilureittien lähtöpaikoilta Raviradantieltä ja vanhan Kalevankankaan koulun
suunnasta että jäähalleilta, Saimaa Stadiumilta ja kuplahallilta. Paikalla on valmiiksi
jyrkähkö avoin rinne. Lisäksi mahdollinen valaistus olisi vedettävissä ulkoilureitiltä
parin pylväsmitan päästä. Tarkoitus olisi tehdä riittävän leveät, turvalliset ja kestävät
portaat, joilla olisi vain vähäinen huoltotarve vuosien käytön jälkeenkin. Näin
saadaan jatkuvaan käyttöön riittävän laadukkaat ja materiaaliltaan kestävät portaat.
Tämä suunnitelma hyväksyttiin 2018. Kustannussyistä toteutus on kuitenkin siirtynyt.
LähiTapiola Savo-Karjalan hallitus päätti 31.8.2020 tukea kuntoportaiden rakentamista
20 000 eurolla. Kuntoportaisiin on varattu lautakunnan päätöksen mukaisesti
liikuntapaikkojen rakentamis- ja korjausmäärärahoista 30 000 euroa, mutta jotta tuki
pystytään ottamaan vastaan ja rakentamaan sekä valtuustoaloitteena että Liikkuva
Mikkeli 2030 kuntalaiskyselyssä toivotut suunnitellun kaltaiset kuntoportaat Mikkeliin,
tarvitaan kustannusten kattamiseksi vielä noin 20 000 euroa.
Liikuntapalvelut ehdottaa, että kuntoportaat toteutetaan yhteistyössä Lähi-Tapiola
Savo-Karjalan kanssa ja puuttuva 20 000 euroa otetaan ulkoilureittien ja kenttien
peruskunnostukseen tarkoitetusta rahasta (osa reittien kunnostuksista ja Tuppuralan
jääkiekkokaukalon maapohja) sekä Urpolan liikunta-alueen suoja-aidan korjauksesta.
Lopulliset kustannukset tarkentuvat, kun kilpailutus on tehty. Kuntoportaat
on tarkoitus rakennuttaa vuoden 2020 aikana.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää, että puuttuva 20 000 euroa
kuntoportaiden rakentamista varten otetaan ulkoilureittien ja kenttien
peruskunnostukseen tarkoitetusta rahasta sekä Urpolan liikunta-alueen suoja-aidan
korjauksesta.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Tiedoksi
Virpi Siekkinen, Pekka Turunen, talouspalvelut
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§ 81
Vuoden 2020 Mikkeli-palkinnon myöntäminen
MliDno-2020-1755
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Pyrhönen
sirpa.pyrhonen@sivistys.mikkeli.fi
vs. kulttuuripäällikkö
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnassa 21.2.2018 § 15 vahvistetun yleisten
kulttuuripalveluiden avustusohjeen mukaan Mikkeli-palkinto on tunnustus
pitkäjänteisestä työstä kaupungin kulttuurin hyväksi. Palkinto myönnetään rahana.
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta myöntää palkinnon joko yhdelle tai
useammalle henkilölle tai ryhmälle, jotka ovat tehneet kulttuurin avulla kaupunkia
tunnetuksi tai toimineet merkittävällä tavalla kaupungin kulttuurielämän hyväksi.
Perusteena on aktiivinen toiminta jollakin taiteen alalla, saavutettu erinomainen taso
tai taiteellisella toiminnalla kaupungille tuotettu valtakunnallinen julkisuus.
Ensimmäinen Mikkeli-palkinto myönnettiin vuonna 1981 Mikkelin teatterikentässä
monipuolisesti vaikuttaneelle Aija Talvi-Oksaselle. Vuonna 2019 palkinto myönnettiin
Ristiinan nuorisoseura ry:lle, palkinto oli suuruudeltaan 2 000 euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää myöntää Mikkeli-palkinnon ***:lle
yleisten kulttuuripalveluiden avustusohjeen mukaisesti ja vahvistaa palkinnon
suuruudeksi 2 000 euroa.
Lisäksi lautakunta valitsee palkinnon luovuttajan. Palkinto luovutetaan myöhemmin
sovittavana ajankohtana.
Päätös
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päätti myöntää Mikkeli-palkinnon Pauliina
Rundgrenille ja vahvisti palkinnon suuruudeksi 2 000 euroa.
Lisäksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta valitsi palkinnon luovuttajaksi
lautakunnan puheenjohtaja Jatta Juholan. Palkinto luovutetaan myöhemmin
sovittavana ajankohtana.
Tiedoksi
Palkinnon saaja, palkinnon luovuttaja, vs.kulttuuripäällikkö
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Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 66,26.08.2020
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 82, 23.09.2020
§ 82
Mikkelin uusi lähidemokratiamalli
MliDno-2020-111
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, 26.08.2020, § 66
Valmistelijat / lisätiedot:
Matti Laitsaari
Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi
rehtori
Liitteet

1 Liite Hyosltk Aluejohtokuntien esitys aluedemokratiamallin kehittämisestä
2 Liite Hyosltk Esitys Mikkelin uudesta lähidemokratiamallista
Mikkelin kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 2.12.2019 (§ 473) aluejohtokuntien
osalta, että Mikkeli käynnistää uuden lähidemokratiamallin valmistelun. Valmistelu
tehdään yhdessä nykyisten aluejohtokuntien kanssa ja esityksen uudesta mallista
tulee olla valmiina 1.7.2020. Uudesta mallista ja sen rahoituksesta päätetään vuoden
2021 talousarviokäsittelyssä. Uudella mallilla tavoitellaan yhden henkilötyövuoden
säästöä ja uusi malli otetaan käyttöön 1.1.2021.
Kaupunginhallituksen lisäksi aluejohtokuntatyön uudistamista ovat esittäneet
aluejohtokunnat itse.
Koronavirusepidemian aiheuttamat kokoontumisrajoitukset keskeyttivät keväällä
asian valmistelun yhdessä aluejohtokuntien kanssa ja valmisteluaikatauluun onkin
sittemmin tehty sellainen muutos, että esitys uudesta mallista pitää saada valmiiksi
syyskuun loppuun mennessä.
Uutta mallia ehdittiin kuitenkin ennen koronavirusaikaa valmistella kahteen otteeseen
nykyisten aluejohtokuntien kanssa. Aluejohtokuntien jäsenet kutsuttiin yhteisiin
valmistelusessioihin 27. tammikuuta ja 10. maaliskuuta. Myös varajäsen kutsuttiin, jos
varsinainen jäsen ei ole päässyt paikalle. Koska tavoitteena on uusi
lähidemokratiamalli, esiteltiin tammikuun palaverissa muun muassa
kumppanuuspöytäajatteluun perustuvaa toimintaa. Lisäksi kunkin aluejohtokunnan
puheenjohtaja kertoi valmistelun pohjaksi näkemyksiä nykyisestä mallista ja sen
mahdollisesta kehittämisestä. Kokouksen loppuosa käytettiin uuden mallin
ideoimiseen eli käytännössä sellaisten asioiden esille nostamiseen, joiden tulisi näkyä
ja toteutua myös uudessa mallissa.
Valmistelua jatkettiin 10. maaliskuuta pidetyssä palaverissa. Tässä yhteydessä
nostettiin esille eritysesti kuntalain 22. pykälässä korostuvat näkökulmat
aluedemokratian kehittämiseksi. Nykyinen aluejohtokuntamalli perustuu pitkälti
kuntalain 36. pykälään, mikä tarkoittaa sitä, että aluejohtokunnat ovat ensisijaisesti
hallinnollisia toimielimiä ja osa edustuksellista demokratiaa. Kuntalain 22. pykälä
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korostaa kuntalaisista itsestään nousevia lähidemokratian muotoja ja kannustaa
kuntia hyödyntämään muun muassa alueraateja kuntalaisten
vaikutusmahdollisuuksien lisäämisessä.
Sekä tammi- että maaliskuun kokouksiin osallistui noin 20 aluejohtokuntien edustajaa.
Valmistelua oli tarkoitus jatkaa maaliskuun lopulla, mutta koronavirusepidemian
aiheuttamat varotoimet estivät kokoontumisen. Asiaan on palattu kahdessa
aluejohtokuntien puheenjohtajien kanssa pidetyssä Teams-palaverissa. Palaverit
pidettiin 11. toukokuuta ja 17. elokuuta.
Kevään aikana tuli selvästi esille, että nykyiset aluejohtokunnat haluavat jatkaa
toiminnan kehittämistä nykyisin voimassa olevan toimintamallin pohjalta.
Aluejohtokunnat tekivätkin huhtikuussa oman esityksensä mallin uudistamisesta ja
kehittämisestä. Aluejohtokuntien puheenjohtajat antoivat 17. elokuuta pidetyssä
puheenjohtajien palaverissa edelleen tukensa aluejohtokuntien huhtikuussa
tekemälle esitykselle. Haukivuoren aluejohtokunnan puheenjohtaja Leo Laukkanen
totesi palaverissa, että Haukivuoren aluejohtokunta tukee aluejohtokuntien
huhtikuussa tekemää esitystä eikä enää järjestä erillistä kokousta lausunnon
antamiseksi uudesta lähidemokratiamallista.
Nykyinen aluejohtokuntamalli perustuu kuntalain 36. pykälään ja on eräänlainen
edustuksellisen demokratian jatke, tavallaan osa poliittista päätöksentekoa.
Vaihtoehtona on lähidemokratiamallin rakentaminen kuntalain 22. pykälän pohjalle.
Ajattelutapa pykälissä on hyvin erilainen. Kuntalain 22. pykälä edustaa suoran
demokratian kanavia ja sellaista osallisuusajattelua, jonka suuntaan Suomessa on
monin paikoin jo menty tai ollaan menossa ja josta esimerkkinä voidaan pitää Etelä-
Savon maakunnan uutta osallisuusohjelmaa.
Kaupungin osallisuussuunnitelma luo suuntaviivoja uudelle
lähidemokratiamallille
Uudenlaisista toimintamalleista on saatu hyviä kokemuksia. Aluekehitys hakee
parhaillaan uusia muotoja ja Mikkeliinkin olisi hyvä rakentaa malli, joka edistää
kuntalain 22. pykälän mukaisten käytäntöjen toteutumista. Myös Mikkelin kaupungin
oma osallisuussuunnitelma on esimerkki kuntalain 22. pykälän mukaisesta ajattelusta.
Osallisuussuunnitelma tarkastelee osallisuutta kolmen painopistealueen kautta ja ne
ovat arkielämän osallisuus, lähidemokratia ja päätöksenteko sekä kumppanuuksien
kehittäminen. Lisäksi osallisuussuunnitelmassa todetaan, että järjestöt voivat olla
vahvasti mukana osallisuuden edistämisessä kumppanuusjärjestelyjen kautta.
Kaupungin uuteen lähidemokratiamalliin on hyvä ottaa elementtejä muun muassa
osallisuussuunnitelman tavoitteista, joihin kaupunki on joka tapauksessa sitoutunut.
Alueiden resurssit muodostuvat lopulta asukkaista, yhdistyksistä ja yrityksistä eivätkä
niinkään edustukselliseen demokratiaan pohjautuvista toimielimistä tai rakenteista.
Kuntalain 22. pykälän mukaista toimintaa puoltaa juuri se, että kaikki kuntalaiset
voivat tulla mukaan alueiden kehittämiseen.
Alueiden johtokunta aktivoimaan myös avointa kansalaistoimintaa
Kaupunginhallituksen edellyttämäksi uudeksi lähidemokratiamalliksi esitetään
alueiden johtokuntaa, joka korvaa nykyiset viisi aluejohtokuntaa ja toimii Anttolan,
Haukivuoren, Mikkelin pitäjän, Ristiinan ja Suomenniemen alueilla. Itse johtokunnan
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toiminta ja asema on hyvin samankaltainen kuin nykyisten aluejohtokuntien kohdalla,
mutta uudistus tuo myös toiminnallisesti monenlaista lisäarvoa. Alueiden johtokunta
pystyy esimerkiksi edistämään osallisuutta kaikilla osallisuussuunnitelman
painopistealueilla.
Alueiden johtokunta edustaa Anttolan, Haukivuoren, Mikkelin pitäjän, Ristiinan ja
Suomenniemen alueita. Näin alueiden johtokunta voi turvata eri alueiden
tasapuolisen huomioon ottamisen, mutta samalla sen, että kunkin alueen
erityispiirteitä voidaan kunnioittaa. Alueiden johtokunta hoitaa nykyisten
aluejohtokuntien tehtäviä, mutta toimii samalla linkkinä kaupungin ja kolmannen
sektorin välillä ja ylläpitää, edistää ja käynnistää erilaisia kuntalaisten osallisuutta ja
kumppanuutta tukevia toiminnallisuuksia.
Alueiden johtokunta motivoi alueiden yhdistyksiä ja muita toimijoita hanketoimintaan
ja kaikenlaiseen kuntalaisten osallisuutta lisäävään toimintaan. Alueiden
kehittämiseen voidaan tätä kautta saada muutakin kuin kaupungin rahoitusta.
Hankerahoitusta on kaupungin alueiden kehittämisessä hyödynnetty toistaiseksi
vähän. Alueiden johtokunnan toimintaan tukeutuva lähidemokratiamalli antaa
mahdollisuuden alueita edustavan ja alueiden kehittämiseen keskittyvän yhdistyksen
perustamiseen. Aluekokonaisuuden kehittäminen ei kuitenkaan sulje pois sitä, että
kehittämistä voidaan tehdä myös yksittäisillä alueilla ja hyvinkin paikallisesti. Yleensä
osallisuus toteutuu parhaiten paikallisesti. Uusi lähidemokratiamalli tarjoaa
mahdollisuuden monenlaisiin käytännön sovelluksiin. Alueiden johtokunnalla on
keskeinen rooli myös osallistuvan budjetoinnin käytännön toteutuksessa.
Alueiden johtokunta vaikuttamistoimielimenä toimii kuntalain 36. pykälän pohjalta,
mutta sen toiminnan tavoitteet määrittyvät pitkälti kuntalain 22. pykälän mukaan.
Uuden lähidemokratiamallin valmistelussa on aluejohtokuntien yhteisissä
palavereissa noussut esille muutamia keskeisiä reunaehtoja, joita uuden
lähidemokratiamallin pitäisi tuoda tullessaan:
alueiden kehittämisen kokonaisuuden pitäisi olla hallinnassa
on pystyttävä huolehtimaan alueiden tasavertaisesta kohtelusta ja
kehittämisestä, mutta myös siitä, että kunkin alueen erityispiirteet otetaan
huomioon
on pystyttävä varmistamaan, että virkakoneisto sitoutuu toimintaan ja alueiden
kuulemiseen ja aitoon vuorovaikutukseen alueiden kanssa
alueiden kuulemisen ja niiden näkemysten huomioon ottamisen ja osallisuuden
tulee olla aitoa
toiminnan on oltava jäntevää ja johdonmukaista
toiminta tarvitsee jonkun perusrahoituksen
Kaikki nämä asiat voidaan toteuttaa alueiden johtokunnan kautta. Alueiden
johtokunta on vahva toimija, joka voi tarvittaessa puuttua siihen, jos jonkun
reunaehdon toteutuminen ontuu.
Alueiden johtokunta edustaa ratkaisuna kaupunginhallituksen edellyttämää uutta
lähidemokratiamallia. Lisäksi uutta mallia on valmisteltu yhdessä nykyisten
aluejohtokuntien kanssa, vaikka aluejohtokunnat olisivatkin halunneet jatkaa
toimintaansa pitkälti nykyiseltä pohjalta. Uusi malli tuo kaupungille myös
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kaupunginhallituksen edellyttämän säästön. Yhden henkilötyövuoden säästö on
toteutunut jo siinä, että aluejohtokuntien asioita hoitanut ja valmistellut
osallisuuskoordinaattori on lähtenyt muihin tehtäviin eikä hänen tilalleen ole palkattu
eikä palkata uutta henkilöä. Toki toiminnan hallinnointi ja sihteerin tehtävät sitovat
jatkossakin henkilöresurssia. Kun viisi aluejohtokuntaa korvataan yhdellä alueiden
johtokunnalla, syntyy kuitenkin selkeää säästöä myös kokouskustannuksissa ja
kokousten hallinnointikustannuksissa.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta pyytää aluejohtokunnilta lausunnot uudesta
lähidemokratiamallista. Lausunnot tulee antaa niin, että niitä voidaan käsitellä
lautakunnan seuraavassa kokouksessa 23. syyskuuta, jossa lautakunta tekee esityksen
uudesta lähidemokratiamallista kaupunginhallitukselle.
Päätös
Hyväksyttiin.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, 23.09.2020, § 82
Valmistelija / lisätiedot:
Matti Laitsaari
Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi
rehtori
Liitteet

1 Liite Hyosltk Esitys Mikkelin uudesta lähidemokratiamallista
Verkkojulkisuus rajoitettu
2 Liite Hyosltk Anttolan ajk lähidemokratiamalli
3 Liite Hyosltk Haukivuoren ajk lähidemokratiamalli
4 Liite Hyosltk Mikkelin pitäjän ajk lähidemokratiamalli
5 Liite Hyosltk Ristiinan ajk lähidemokratiamalli
6 Liite Hyosltk Suomenniemen ajk lähidekmokratiamalli
Aluejohtokuntien uutta lähidemokratiamallia koskevissa lausunnoissa nousee esille
huoli muun muassa alueiden johtokunnan asemasta kuntalain 36. pykälän mukaisena
toimielimenä. Samoin kannetaan huolta alueiden ja paikallisesti tärkeiden kysymysten
painoarvon heikkenemisestä sekä yhdistysten kanssa tehtävän yhteistyön
muuttumisesta. Samalla aluejohtokunnat toivovat, että uusi lähidemokratiamalli
säilyttäisi kylät elävinä ja turvaisi alueiden kehittämisen. Yhdessä lausunnossa
toivotaan lisäksi, että aluejohtokuntien tehtäväkenttä olisi nykyistä laajempi.
Huolenaiheet ovat ymmärrettäviä, koska ehdotuksena oleva uusi lähidemokratiamalli
antaisi mahdollisuuksia muuttaa ja kehittää voimakkaasti joitakin käytäntöjä. Uusi
malli ei kuitenkaan itsessään anna aihetta mihinkään huoleen, koska asioiden
käytännön järjestäminen ja erilaisten toiveiden toteutuminen ei ole riippuvaista
rakenteesta, vaan siitä, millaiseksi toiminta uuden lähidemokratiamallin mukaisessa
alueiden johtokunnassa muodostuu. Myös uusi alueiden johtokunta olisi nykyisten
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aluejohtokuntien tapaan kuntalain 36. pykälän mukainen toimija, vaikka sen
toiminnassa voikin tulla vahvasti esiin myös kuntalain 22. pykälän elementtejä.
Alueiden johtokunta ei toteutuessaan veisi pois mitään niistä myönteisistä
ominaisuuksista, joiden merkitystä aluejohtokunnat korostavat nykyisessä ja niiden
esityksen mukaisesti kehitettävässä toimintamallissa. Mutta uusi lähidemokratiamalli
tuo mukanaan monia käytännön välineitä, joiden avulla alueiden ja kylien
kehittäminen voi olla jopa nykyistä dynaamisempaa. Kumppanuuspöytämallin
mukaisten käytäntöjen ja osallistuvan budjetoinnin ottaminen mukaan alueiden
kehittämiseen luo uusia mahdollisuuksia erilaiseen kehittämiseen.
Esimerkiksi Helsingin kaupungissa osallistuvan budjetoinnin käyttöä pidetään parin
vuoden kokemuksen perusteella menestystarinana osallisuuden toteutumisen
näkökulmasta. Helsingissä kuntalaiset ovat saaneet tehdä ehdotuksia osallistuvan
budjetointiin varattujen määrärahojen käytöstä. Seuraavaa kahta vuotta koskeva
ehdotuskierros alkaa 5. lokakuuta. Mittakaava Helsingissä on tietenkin toinen kuin
Mikkelissä, mutta samat periaatteet toimivat kunnan koosta riippumatta. Osallistuva
budjetointi on Helsingissä vain osa asukkaiden osallisuutta lisäävässä
kokonaisuudessa. Helsingin osallistuvaa budjetointia käsiteltiin hiljattain (6.9.2020)
laajasti Helsingin Sanomissa.
Myös Kuntaliitosta vahvistetaan, että erilaiset yhteiskehittämisen muodot ovat
tuottaneet Suomessa hyvää tulosta ja lisänneet asukkaiden tyytyväisyyttä.
Osallistuvasta budjetoinnista Kuntaliitosta todetaan, että kun sen laajuutta selvitettiin
vuonna 2018 tehdyssä kuntakyselyssä, 12 prosenttia kunnista ilmoitti käyttävänsä
osallistuvaa budjetointia. Tänä vuonna tehdyn vastaavan tutkimuksen analysointi on
vielä kesken, mutta tähänastisten tulosten perusteella noin 30 prosenttia kunnista
käyttää osallistuvaa budjetointia.
Sen sijaan alueellisia toimielimiä on monin paikoin Suomessa lakkautettu, kun niistä
on saatu niin ristiriitaisia kokemuksia. Painopiste kunnissa on siirtymässä selvästi
kuntalain 22. pykälän mukaisen avointa kuntalaisdemokratiaa tukevan osallisuutta
tukevan toiminnan suuntaan.
Kuntaliiton mukaan osallisuuden lisäämisestä koituvina taloudellisina hyötyinä
osallisuus
Uudistaa palvelutuotantoa ja lisää kilpailukykyä
Nopeuttaa reaktiokykyä asukkaiden palvelutarpeisiin
Parantaa tuottavuutta ja laatua
Vähentää valituksia päätöksistä
Mahdollistaa organisaatiotason innovaatioiden lisääntymistä
Demokratiahyötyinä osallisuus
On keino palauttaa luottamusta
Parantaa henkilöstön työtyytyväisyyttä
Tarjoaa uusia yhteistoiminnallisia ratkaisuja
Uudistaa paikallishallintoa
Lisää asukkaiden vastuullisuutta
Vahvistaa kumppanuuksia
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Muina hyötyinä
Kuntalaisten oma vastuunotto kasvaa
Kuntalaisten monipuolista osaamista pystytään hyödyntämään
Syntyy positiivista ”pöhinää”
Syrjäytyminen vähenee
Syntyy uusia toimintamalleja
Elinvoima lisääntyy
Voidaan hyödyntää eri rahoituskanavia
Kuntalain 22. pykälä kannustaa erilaisiin keinoihin kuntalaisten osallisuuden ja
vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi:
Kuulemistilaisuudet ja kansalaisraadit
Osallistuva budjetointi
Yhteissuunnittelu
Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen toiminnan tukeminen
Alueiden johtokunta -malliin siirtyminen olisi yksi askel koko kaupungin osallisuuden
lisäämiseen. Lisäksi alueiden johtokunnan tehtäväkenttä olisi nykyisten
aluejohtokuntien tehtäväkenttää laajempi ja mahdollistaisi monipuolisemman
alueiden kehittämisen. Alueiden toiminta voi olla aivan yhtä aktiivista kuin tähänkin
saakka ja alueiden painoarvo voi jopa nousta nykyisestä, kun alueiden ja paikallisten
toimijoiden yhteistyö voi jopa vahvistua nykyiseen verrattuna.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy osaltaan liitteenä olevan
ehdotuksen kaupungin uudeksi lähidemokratiamalliksi ja esittää sitä
kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Laura Hämäläinen teki Liisa Pulliaisen
kannattamana esityksen ”Esitämme aluedemokratiamalliksi aluejohtokuntien yhdessä
laatimaa mallia, joka kuuluu seuraavasti:
Esitys aluedemokratian toteuttamiseksi Mikkelissä 2021 -> Tämä esitys perustuu
yllämainittujen yhteisten kehittämistilaisuuksien puheenvuoroihin ja
ryhmätyöskentelyyn, nykyisten aluejohtokuntien puheenjohtajien välisiin
keskusteluihin sekä niiden pohjalta heränneisiin ajatuksiin. Mallia on edelleen
tarkennettu sähköpostin välityksellä aluejohtokuntien kesken sekä 4.5.2020. Matti
Laitsaaren kanssa käydyssä keskustelussa saadun palautteen perusteella.
Nykyistä aluejohtokuntajärjestelmää ei tule romuttaa kokonaan, sillä aluejohtokunnat
ovat toimineet ja kehittäneet toimintaansa jo vakiintuneeseen, alueellensa
soveltuvaan ja toimivaan muotoon. Aluejohtokunnat ovat tulleet toimintansa kautta
tutuiksi myös pitäjiensä asukkaille osallisuuden edistäjinä. Toki ongelmakohtiakin on,
ja ne on tunnistettu seuraavassa kuvatun mallin suunnittelutyössä.
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Alueellisesta toimielimestä käytetään seuraavassa esityksessä edelleen nimeä
aluejohtokunta, mutta nimitys voidaan myös uusia. Olennaista on alueellisten
toimielinten vertautuvuus edelleen kunnallislain pykälään §36.
Mikkelin kaupungin toiminta perustuu valtuuston hyväksymään strategiaan.
Uudistetussa mallissa myös aluejohtokunnilta edellytetään valtuustokauden
mittaista strategiaa, jonka aluejohtokunnat valmistelevat yhteistyössä kaupungin
operatiivisen sekä luottamusjohdon kanssa osaksi kaupungin strategiaa. Tämän
työn tuloksena kullekin alueelle muodostuu aluestrategia, jonka
pohjalta aluejohtokunnat laativat vuosittain toimintasuunnitelmat.
Aluejohtokunnille osoitettujen toimintamäärärahojen määrä perustuu näihin
toimintasuunnitelmiin. Toimintasuunnitelmissa tarkennetaan vastuualueet
kaupungin tulosalueiden ja aluejohtokuntien välillä. Näin kullekin
aluejohtokunnalle syntyy selkeä raami, jossa sen on pysyttävä mutta toisaalta
jonka puitteissa se voi ilman erillistä ohjausta toimia. Näin säästyy resursseja
muilta kaupunkiorganisaation osilta.
Kehittämistyössä aluejohtokunnat voivat tehdä kumppanuussopimuksia alueen
yhdistysten kanssa. Näin hyödynnetään mahdollisuus myös esim. Leader-
rahoitettujen hankkeiden toteuttamiseen. Tätä varten valmiita yhdistyksiä on jo
olemassa (vrt. Käenjälki ry, Haukivuorelaiset ry, Ristiinan Urheilijat ry).
Mahdollisten uusien yhdistysten perustaminen harkitaan aluekohtaisesti.
Monilla alueilla aktiiviset toimijat ovat täystyöllistettyjä nykyisten yhdistysten
kanssa, toisilla kapasiteettia ja tarvetta voi olla enemmän.
Alueraati-tyyppinen toiminta sekä muita kunnallislain §22 pykälän mukaisia
osallisuustehtäviä hoidetaan sähköisesti esimerkiksi keskustelufoorumi-
tyyppisellä alustalla, jonka käyttöönotto voidaan 3(4) toteuttaa edullisesti vapaan
lähdekoodin ohjelmistoja hyödyntäen. (esim. Flarum). Sähköisesti toteuttaminen
mahdollistaa vapaa-ajan asukkaiden tasavertaisen ja jatkuvan
osallisuusmahdollisuuden ja alueiden vapaan rajausmahdollisuuden
kustannuksiin vaikuttamatta. Näin myös keskustan eri kaupunginosat saisivat
tarvittaessa omat osallisuuskanavansa. Tarpeen mukaan alueen ihmisiä voidaan
kutsua kokoon myös fyysisesti keskustelemaan kumppanuuspöytä-tyyppisesti.
Tähän soveltuvia aiheita ovat esimerkiksi kaavoitusasiat sekä muita julkisia
toimijoita koskettavat, esim. sote-palveluihin liittyvät asiat.
Aluejohtokuntien jäsenten valinta toteutetaan henkilövaalina tai muulla
soveltuvalla tavalla, jolla varmistetaan alueen asukkaiden oma vaikutusvalta
aluejohtokunnan kokoonpanoon.
Aluejohtokunnan jäsenmäärä voi skaalautua alueen asukasluvun mukaan (esim.
5-7).
Muut tarvittavat säästöt kootaan esimerkiksi kokouspalkkioiden supistamisesta,
kokousten määrän rajoittamisesta, sähköisten kokouskäytäntöjen laajemmasta
käytöstä (matkakulut, hallintokulut) sekä toimintasuunnitelmien laajuuden
tarkistamisella vuosittain kaupungin yleisen tilanteen mukaiseksi.
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Aluejohtokunnat siirretään takaisin kaupunginhallituksen alaisuuteen.
Tämänhetkinen sijoitus hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaisuudessa
ei ole tuonut toimintaan hyötyjä. Osallisuutta ei tällä keinolla ole lisätty tai
vähennetty. Kunnallislain 22§ mukaisia elementtejä voidaan tuoda
aluejohtokuntajärjestelmän rinnalle. Aluejohtokunnat ovat ainoita konkreettisia
toimielimiä alueillaan, joten niiden toimialue on luonnostaan laaja. Käytäntö on
osoittanut, että hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta toimii nykymallissa
väliportaana aluejohtokunnan esityksille, jotka yleisimmin on
osoitettu kaupunginhallitukselle, jollekin toiselle lautakunnalle tai kaupungin
ulkopuoliselle organisaatiolle (Essote, Ely-keskus, yms). Näin ollen hyvos-
lautakunnan osuus on tässä asiassa tarpeeton ja turhaan resursseja kuluttava.
Kun aluejohtokuntien toimintasuunnitelmat on yhteistyössä alun perin sovittuja,
eivät ne työllistä kaupunginhallitusta yhtään nykyistä enempää vaan
todennäköisesti vähemmän.
Kaupungin hankintasäännössä on selkeästi kuvattava aluejohtokuntien
pienhankinnat ja niihin liittyvät suorahankintaperusteet. Tähän asti ohjeet
aluejohtokunnille ovat vaihdelleet ja näin ollen aiheuttaneet epäselvyyksiä ja
ylimääräistä työtä.
Aluejohtokunnat tarvitsevat jatkossakin aluekoordinaattorin tointa vastaavan
henkilön, jonka toimivaltaan tulisi lisätä hankintapäätökset hankintasäännössä
kuvattavaan rajaan asti. Tämä vähentää osaltaan aluejohtokuntien
kokoontumisen tarvetta, kun kaikki pienhankinnat eivät enää vaadi kokouksen
päätöstä. Tarvittaessa aluekoordinaattorin työnkuvaan voidaan yhdistää myös
muita tehtäviä, luontevaa olisi 4(4) esimerkiksi rooli viestinnässä. Tällöin
viestinnän tietoon tulisi luonnostaan Mikkelin mainekuvaan positiivisesti
vaikuttavia asioita koko Mikkelin alueelta.
Tarvittavat muutokset yllä kuvatun mallin toteuttamiseksi kirjataan kaupungin
hallintosääntöön.
Yhteenveto
Edellä esitetty malli sisältää yhteneviä elementtejä myös aluejohtokuntien
suunnittelukokouksissa esiteltyjen mallien kanssa. Alueraadit toteutetaan sähköisesti,
Leader-tyyppisten hankkeiden hyödyntäminen tehdään mahdollisuuksien mukaan
alueen nykyisiä yhdistyksiä hyödyntäen ja yhteisen yhdistyksen tarve arvioidaan
erikseen. Kumppanuuspöytiä kutsutaan kokoon tarpeen mukaan.
Kaupunginhallituksen §423 päätöksen keskeinen sisältö oli, että valmistelu tulee tehdä
yhdessä aluejohtokuntien kanssa. Tämän esityksen sisältö nojautuu niihin
elementteihin, jotka valmistelun aikana on kaikkien aluejohtokuntien toimesta todettu
tärkeimmiksi. Keskiössä on alueiden ihmisten paikallisidentiteettiä tukeva,
kunnallislain §36 mukainen toimielin. Sen toiminnot kytketään kullakin alueella entistä
tiiviimmin selkeään, valtuustossa hyväksyttyyn aluestrategiaan. Tarvittavat säästöt
saavutetaan mallissa kuvatuin keinoin ja tarvittaessa edelleen neuvotellen.”
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että Laura
Hämäläinen on tehnyt esittelijän muutetusta ehdotuksesta poikkeavan kannatetun
ehdotuksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi
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äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät "jaa" ja
ne, jotka kannattavat Laura Hämäläisen ehdotusta äänestävät "ei". Selonteko
keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin kuusi (6) ”jaa"-ääntä (Jatta Juhola, Nina Jussi-
Pekka, Aleksi Nieminen, Erja Haukijärvi, Hannu Toivonen ja Juhani Sihvonen) ja viisi (5)
"ei"-ääntä (Heino Lipsanen, Jari Sihvonen, Laura Hämäläinen, Liisa Pullainen ja Reijo
Hämäläinen).
Puheenjohtaja totesi, että esittelijän ehdotus on tullut hyvinvoinnin ja osallisuuden
lautakunnan päätökseksi.
Merkitään, että Laura Hämäläinen jätti asiasta eriävän mielipiteen, joka on hänen
esityksensä mukainen.
Merkitään, että Liisa Pulliainen, Jari Sihvonen ja Heino Lipsanen jättivät asiasta eriävät
mielipiteet, jotka ovat Laura Hämäläisen esityksen mukaiset.
Merkitään, että Arto Seppälä saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.
Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19.31
- 19.36.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus, aluejohtokunnat
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Ristiinan aluejohtokunta, § 24,02.09.2020
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 83, 23.09.2020
§ 83
Ristiinan kirjaston ja nuorisotilojen hankesuunnitelma/hyvinvoinnin ja osallisuuden
lautakunta
MliDno-2020-1218
Ristiinan aluejohtokunta, 02.09.2020, § 24
Valmistelijat / lisätiedot:
Matti Laitsaari
Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi
rehtori
Liitteet

1 Liite Rajk Ristiinan koulukeskuksen kehittämisen hankesuunnitelma
Kasvatus- ja opetuslautakunta on palauttanut Ristiinan koulukeskuksen kehittämisen
hankesuunnitelman uudelleen valmisteltavaksi. Ristiinan aluejohtokunnaltya
pyydetään lausuntoa hankesuunnitelmasta. Ristiinassa järjestettiin aiheesta
kuntalaistilaisuus 13. elokuuta 2020. Asian kuvaus lautakunnan esitylistalla oli
seuraava ja hankesuunnitelma on esityslistan liitteenä:
Kaupunginvaltuusto on 19.12.2019 § 150 päättänyt Mikkelin lukion Ristiinan
toimipisteen lakkauttamisesta 1.8.2020 alkaen. Ristiinan yhtenäiskoululla jatkavat
toimintaansa ala- ja yläkoulu, iltapäiväkerho sekä osa esiopetusta. Ilta- ja vapaa-
ajankäyttäjien toimintana jatkaa mm. Kansalaisopisto.
Kaupungin tilapalvelut on koonnut moniammatillisen työryhmän Ristiinan
koulukeskuksen tilojen kehittämiseksi. Työryhmä on koonnut asiasta
hankesuunnitelman keväällä 2020.
Hankesuunnitelman tavoitteena on saada lukiolta vapautuvat tilat mahdollisimman
nopeasti käyttöön, joka palvelee Ristiinan alueellista kehittämistä ja tukee
kaupunkirakenneselvityksen linjauksia. Hankesuunnitelman mukaan mahdollisia
uusia käyttäjiä olisivat nuorisotoimi ja kirjasto.
Työryhmän esityksenä on, että lukiolta vapautuviin tiloihin (n. 767 m2) siirtyisi osa
yhtenäiskoulun yläkoulun opetusta ja kirjasto. Koulukeskuksen A-osasta siirtyisi
alakoulun opetusta muutamia luokkia, joilta vapautuvaan siipeen kunnostettaisiin
nuorisotilat.
Esitetty toimintamalli mahdollistaa toimintojen keskittämisen yhteen kokonaisuuteen,
jolloin tilojen käyttöastetta voidaan nostaa ja saadaan laadullisesti toimivampi
kokonaisuus. Tilojen yhteiskäytön myötä tuotetut palvelut ja tilat tukevat toisiaan.
Kirjaston ja nuorisotilojen yhdistäminen koulukeskukselle mahdollistaa kaupungille
luopumisen nykyisestä nuorisotalosta sekä kirjaston kiinteistöstä.
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Kustannusarvio
Hankesuunnitelman mukaisien muutostöiden kustannusarvio on noin 300 000 euroa
(alv 0 %).
Toteutusaikataulu
Hankeen alustava toteutusaikataulu on:
Molempien hankkeiden suunnittelu08-09/2020
Urakkakilpailutus / Nuorisotila
10/2020
Urakka-aika / Nuorisotila
11-12/2020
Käyttöönotto / Nuorisotila
01/2021
Urakkakilpailutus / Kirjasto
03/2021
Urakka-aika / Kirjasto
06-07/2021
Käyttöönotto / Kirjasto
08/2021
Koulun, nuorisotoimen ja kirjaston edustajat ovat olleet mukana laatimassa
hankesuunnitelmaa. Suunnitteluvaiheessa osallistamista laajennetaan ottamalla
mukaan käyttäjien edustajat laajemmassa mittakaavassa.
Hankesuunnitelman hyväksymisestä päättää kaupunginhallitus. Hyväksymisen ehtona
tullaan esittämään, että kaupunginvaltuusto myöntää hankkeelle 150 000 euron
lisämäärärahan vuodelle 2020. Lisämääräraha tullaan kattamaan investointiohjelman
sisällä tehtävällä määrärahasiirrolla.
Ehdotus
Esittelijä: Ari Hämäläinen
Ristiinan aluejohtokunta antaa lausunnon Ristiinan koulukeskuksen kehittämisen
hankesuunnitelmasta.
Päätös
Ristiinan aluejohtokunta toteaa lausuntonaan seuraavaa:
Ristiinassa, koulukeskuksen Setälä-salissa järjestetyssä infotilaisuudessa 13.8.2020
kaupungin virkamiesjohto esitteli suunnitelman Ristiinan kirjaston ja nuorisotilojen
siirtämisestä Ristiinan koulukeskuksen yhteyteen.
Ristiinan aluejohtokunta näkee järkevänä nuorisotilojen ja kirjaston toimintojen
siirtämisen lähemmäksi potentiaalisia palvelujen käyttäjiä, mutta vaatii suunnittelussa
seuraavien asioiden huomioon ottamista ja selvittämistä:
Koulukeskuksen tilat on suunniteltu oppilaiden koulunkäyntiin ja
opiskeluun. Aluejohtokunta katsoo, että tilojen ensisijainen käyttäjäkunta ovat
koululaiset. Näin ollen koulun tulee saada valita ensimmäisenä parhaat ja
sopivimmat tilat käyttöönsä. Tämän jälkeen suunnitellaan, mitä toimintoja
voidaan sijoittaa ja siirtää vapautuneisiin tiloihin.
Suunnitelma kohdistuu palveluita käyttäviin nuoriin ja lapsiin, joten
aluejohtokunta vaatii lapsivaikutuksen arvioinnin tekemistä.
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Suunnitelmassa ei mainita asiointipistettä eikä rakennusvalvonnan sijoitusta
lainkaan. Näiden palveluiden tulee kuitenkin jatkua Ristiinassa ja olla alueen
asukkaiden käytettävistä. Suunnitelmissa tulee osoittaa, mihin kyseiset
toiminnot sijoitetaan kirjaston toiminnan siirtymisen myötä.
Tilojen käytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon tilojen kunto ja tilojen
mitoitus. Tarvittavat sisäilmaselvitykset tulee tehdä ennen tilojen muutoksia.
Koululaiset tarvitsevat riittävän suuret, väljät ja terveelliset tilat jaksaakseen
opiskella useampana tuntina peräkkäin samassa luokkahuoneessa ja
välttyäkseen opintojen aikana sisäilma-altisteilta. Samoin suunnittelussa täytyy
ottaa huomioon tulevien vuosien tilatarpeet lasten koulunkäynnin
varmistamiseksi lähikoulussa.
Aluejohtokunta velvoittaa työryhmän ottamaan mukaan tilojenkäytön
suunnitteluun varhaiskasvatuksen edustajan. Lisäksi on mahdollistettava
nuorten osallistuminen nuorisotilojen suunnitteluun. Kirjaston tilojen tulee olla
helposti saavutettavissa ja omatoimikäytön pitää olla mahdollista myös jatkossa.
Aluejohtokunta haluaa myös selvityksen siitä, kuinka jatkossa päiväkodin ja
kirjaston yhteistoiminta mm. satutuntien ja kirjastovierailujen osalta toteutetaan.
Aluejohtokunta velvoittaa työryhmän selvittämään ja esittelemään, kuinka
liikennejärjestelyt toimivat koulukeskuksen alueella turvallisesti liikenteen
lisääntyessä.
Aluejohtokunta vaatii suunnittelutyöryhmältä ajantasaisen tilannetiedon
toimittamista myös aluejohtokunnalle.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, 23.09.2020, § 83
Valmistelija / lisätiedot:
Jarkko Hyttinen
jarkko.hyttinen@mikkeli.fi
kiinteistöjohtaja
Kaupunginvaltuusto on 19.12.2019 § 150 päättänyt Mikkelin lukion Ristiinan
toimipisteen lakkauttamisesta 1.8.2020 alkaen. Ristiinan yhtenäiskoululla jatkavat
toimintaansa ala- ja yläkoulu, iltapäiväkerho sekä osa esiopetusta. Ilta- ja vapaa-
ajankäyttäjien toimintana jatkaa mm. Kansalaisopisto.
Kaupungin tilapalvelut on koonnut moniammatillisen työryhmän Ristiinan
koulukeskuksen tilojen kehittämiseksi. Työryhmän on koonnut asiasta
hankesuunnitelman keväällä 2020.
Hankesuunnitelman tavoitteena on saada lukiolta vapautuvat tilat mahdollisimman
nopeasti käyttöön, joka palvelee Ristiinan alueellista kehittämistä ja tukee
kaupunkirakenneselvityksen linjauksia. Hankesuunnitelman mukaan mahdollisia
uusia käyttäjiä olisivat nuorisotoimi ja kirjasto.
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Työryhmän esityksenä on, että lukiolta vapautuviin tiloihin (n. 767 m2) siirtyisi osa
yhtenäiskoulun yläkoulun opetusta ja kirjasto. Koulukeskuksen A-osasta siirtyisi
alakoulun opetusta muutamia luokkia, joilta vapautuvaan siipeen kunnostettaisiin
nuorisotilat.
Esitetty toimintamalli mahdollistaa toimintojen keskittämisen yhteen kokonaisuuteen,
jolloin tilojen käyttöastetta voidaan nostaa ja saadaan laadullisesti toimivampi
kokonaisuus. Tilojen yhteiskäytön myötä tuotetut palvelut ja tilat tukevat toisiaan.
Kirjaston ja nuorisotilojen yhdistäminen koulukeskukselle mahdollistaa kaupungille
luopumisen nykyisestä nuorisotalosta sekä kirjaston kiinteistöstä.
Kustannusarvio
Hankesuunnitelman mukaisien muutostöiden kustannusarvio on noin 300 000 euroa
(alv 0 %). Kustannus jakaantuu 150 000 euroa nuorisotiloille ja 150 000 euroa
kirjastolle.
Toteutusaikataulu
Hankeen alustava toteutusaikataulu on:
Molempien hankkeiden suunnittelu
Urakkakilpailutus / Nuorisotila
Urakka-aika / Nuorisotila
Käyttöönotto / Nuorisotila
Urakkakilpailutus / Kirjasto
Urakka-aika / Kirjasto
Käyttöönotto / Kirjasto

08-09/2020
10/2020
11-12/2020
01/2021
03/2021
06-07/2021
08/2021

Aikataulu tarkentuu päätöksentekoprosessin jälkeen.
Hankesuunnitelmassa esitetyllä nuorisotalon ja kirjastotalon myymisellä saavutetaan
kiinteistöjen ylläpidossa noin 36 000 euron nettosäästö (ylläpitomenot - ulkoiset
vuokratulot). Kirjastorakennuksen ylläpitokustannukset ovat olleet noin 35 000 euroa
vuodessa ja ulkoiset vuokratulot noin 11 000 euroa vuodessa. Nuorisotalon
ylläpitokustannukset ovat olleet noin 20 000 euroa vuodessa ja ulkoiset vuokratulot
noin 8 000 euroa vuodessa. Kirjastotalon ja nuorisotalon yhteenlaskettu korjausvelka
on noin 560 000 euroa. Rakennusten arvoitu myyntitulo on noin 100 000 euroa.
Ilmoitetut ylläpitokustannukset ovat vuosittaiset normaalit ylläpitokulut
kiinteistönhoidon, energian, huollon ja jätehuollon jne. osalta. Summassa ei ole
laskettu ylläpitokorjauksia tai investointeja, joita ikääntyvissä rakennuksissa tulisi joka
tapauksessa vastaan. Kirjaston ja nuorisotilan yhdistäminen koulukeskukselle voi
tuottaa kyseisille toimijoille lisäsäästöä henkilökulujen sekä tietotekniikan- ja muiden
järjestelmien yhdistämisen kautta.
Koulun, nuorisotoimen ja kirjaston edustajat ovat olleet mukana laatimassa
hankesuunnitelmaa.
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Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta on kokouksessaan 10.6.2020 § 50 puoltanut
hankesuunnitelman hyväksymistä.
Kasvatus- ja opetuslautakunta on kokouksessaan 11.6.2020 § 74 palauttanut
asian uudelleen valmisteluun.
Ristiinan aluejohtokunta on kokouksessaan 2.9.2020 § 24 puoltanut nuorisotilojen ja
kirjaston toimintojen siirtämistä lähemmäksi potentiaalisia palvelujen käyttäjiä, mutta
vaatii suunnittelussa mm. seuraavien asioiden huomioon ottamista ja
selvittämistä: koulun tulee saada valita ensimmäisenä parhaat ja sopivimmat tilat
käyttöönsä, asiasta tulee tehdä lapsivaikutuksen arviointi, suunnitelmissa tulee
osoittaa mihin asiointipiste ja rakennusvalvonta sijoittuvat, suunnittelussa tulee ottaa
huomioon tilojen kunto ja mitoitus, suunnitteluun tulee ottaa mukaan
varhaiskasvatuksen edustaja sekä selvittää alueen liikennejärjestelyt.
Suunnitteluvaiheessa osallistamista laajennetaan ottamalla mukaan käyttäjien
edustajat laajemmassa mittakaavassa.
Hankesuunnitelman hyväksymisestä päättää kaupunginhallitus. Hyväksymisen ehtona
tullaan esittämään, että kaupunginvaltuusto myöntää hankkeelle 150 000 euron
lisämäärärahan vuodelle 2020 nuorisotilojen toteuttamiseksi. Lisämääräraha tullaan
kattamaan investointiohjelman sisällä tehtävällä määrärahasiirrolla.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se
hyväksyy Ristiinan koulukeskuksen kehittämisen hankesuunnitelman 26.10.2020.
Tilojen suunnittelussa huomioidaan hankesuunnittelun hyväksymisen aikaan esiin
nostettuja tekijöitä mahdollisuuksien mukaan.
Päätös
Keskustelun aluksi esittelijä täydensi esitystään seuraavalla lauseella: Lisäksi
hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta esittää, että Ristiinan koulukeskuksen
nuorisotilojen suunnittelu ja saneeraus tehdään suunnitelman mukaisesti ensin ja
kirjastotilojen saneeraus käynnistetään Mikkelin lukion Ristiinan toimipisteen
lakkautuspäätöksen saatua lainvoiman.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän täydennetty esitys hyväksyä
yksimielisesti. Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
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§ 84
Mikkelin kaupungin ja Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:n kumppanuussopimus
MliDno-2020-1808
Valmistelija / lisätiedot:
Matti Karttunen
Matti.Karttunen@sivistys.mikkeli.fi
museojohtaja
Liitteet

1 Liite Hyosltk Kumppanuussopimus Sodan ja rauhan keskus Muisti 2020-2021
Mikkelin kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 22.5.2017 § 38, että kaupunki
sitoutuu antamaan Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:lle avustusta 50 000 euroa/vuosi
edellyttäen, että Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiön kokonaisrahoitus
muodostaa esitetyn mukaisen, riittävän kokonaisuuden. Mikkelin kaupungin ja Sodan
ja rauhan keskus Muistin edustajat ovat laatineet kumppanuussopimuksen
yhteistyöstä vuosille 2020 ja 2021. Kumppanuussopimuksessa sovitaan Sodan ja
rauhan keskus Muisti Oy:n toiminnan tukemiseen liittyvästä yhteistyöstä.
Sodan ja rauhan keskus Muisti on humanistis-yhteiskunnallinen tiedekeskus, jonka
missiona on kertoa sodasta edistääkseen rauhaa. Muistin toiminnan keskiössä ovat
sotaa ilmiönä käsittelevät, uusinta tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävät näyttelyt
ja verkkopalvelut. Muisti muodostaa yhdessä Mikkelin kaupungin ylläpitämän
Päämajamuseon ja Jalkaväkimuseon kanssa kiinnostavan sotahistoriallisen
kokonaisuuden, joka houkuttelee historiasta, etenkin sotahistoriasta kiinnostuneita
matkailijoita Mikkeliin. Tämän kumppanuussopimuksen tarkoituksena ja tavoitteena
on tukea Muistin toimintaa Mikkelissä. Muisti avautuu yleisölle keväällä 2021.
Mikkelin kaupunki sitoutuu yhteistyöhön Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:n kanssa
kumppanuusopimuksella, jonka suuruusluokka/taso sovitaan valtuustokausittain ja
jota tarkistetaan vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä. Avustussumma 50 000
euroa sisältyy Mikkelin kaupungin museoiden budjettiin vuonna 2020 ja 50 000 euron
avustus on museoiden vuoden 2021 TA-raamissa.
Nyt solmittava sopimus on voimassa vuodet 2020 ja 2021.
Liite: Mikkelin kaupungin ja Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:n kumppanuussopimus
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy liitteenä olevan Mikkelin kaupungin
ja Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:n kumppanuussopimuksen vuosille 2020 ja 2021
sekä valtuuttaa kaupungin edustajat allekirjoittamaan sopimuksen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy, talouspalvelut, museojohtaja
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§ 85
Talousarvio vuonna 2021 ja toimintasuunnitelma 2021 - 2025/hyvinvoinnin ja osallisuuden
lautakunta
MliDno-2020-1587
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
sivistysjohtaja
Tulosaluejohtajat esittelevät kokouksessa oman tulosalueensa talousarvio 2021
-valmistelutilanteen.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
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§ 86
Muut asiat
Päätös
Merkittiin, että kirjastopäällikön virkaan oli 5 hakijaa ja liikuntapäällikön virkaan oli 23
hakijaa. Haastattelut alkavat ensi viikolla ja asiat tuodaan lautakunnan käsittelyyn
14.10.2020.
Merkittiin, että lautakunnan kokouksia pidetään syksyn ja kevään aikana tulosalueiden
kohteissa, jos koronatilanne niin sallii.
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Muutoksenhakukielto
§74, §75, §76, §77, §78, §79, §80, §82, §83, §85, §86
Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015)
136 §:n perusteella hakea muutosta.
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Oikaisuvaatimus
§81, §84
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 viimeistään
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin
oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen
oikaisuvaatimusajan 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 (410/2015) 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.
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina
sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
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Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän
allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella,
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole
syytä epäillä.
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
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin
kirjaamosta.
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina
sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

