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Saapuvilla olleet jäsenet
Seija Kuikka, puheenjohtaja
Arto Seppälä, 1. varapuheenjohtaja
Armi Salo-Oksa
Hannu Kilkki
Jaakko Väänänen
Jaana Vartiainen
Juha Vuori
Kati Kähkönen
Outi Kauria
Petri Pekonen
Raine Lehkonen
Sari Teittinen
Veli Liikanen
Vesa Himanen
Muut saapuvilla olleet
Ari Liikanen, hallintojohtaja, sihteeri
Satu Taavitsainen, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Kirsi Olkkonen, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Mauri Miettinen, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Juha Ropponen, ohjelmajohtaja
Jukka Savolainen, kaupunginlakimies
Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja
Heikki Siira, talousjohtaja
Satu-Mari Tolonen, viestintäpäällikkö
Heli Huopainen, henkilöstöjohtaja
Poissa

Olli Nepponen, 2. varapuheenjohtaja

Allekirjoitukset

Seija Kuikka
Puheenjohtaja

Ari Liikanen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Jaakko Väänänen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Sari Teittinen
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§ 70
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 71
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jaakko Väänänen ja Olli
Nepponen. Pöytäkirja tarkastetaan kaupunginkansliassa torstaina 10.3.2016 ja
se on nähtävänä perjantaina 11.3.2016.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaakko Väänänen ja Sari Teittinen.
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§ 72
Ilmoitusasiat
Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:
•

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus päätöksestä
Dnro ESAELY/49/2016. Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus on antanut 12.2.2016 päätöksen
ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesta pilaantuneen
maaperän puhdistamiseksi tehdystä ilmoituksesta Mikkelin
kaupungissa, osoitteessa Mannerheimintie 34, kiinteistötunnus
491-2-10-121.

•

Valtioneuvoston kanslian päätös VNK005:00/2013
Suomi 100 -ohjelmaan liitetylle hankkeelle Koti yhdessä - Yhdessä
koti on haettu Suomi 100 -tukiohjelman mukaista valtionavustusta.
Suomi 100 -hankkeen hallitus on kokouksessaan 27.1.2016
suositellut, että hankkeelle ei myönnetä valtionavustusta.
Valtioneuvoston kanslia ei myönnä hankkeelle valtionavustusta.

•

Etelä-Savon maakuntaliitto
- maakuntahallituksen pöytäkirja 22.2.2016

•

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky:
- rakennustoimikunnan pöytäkirjat 21.1. ja 23.2.2016
- hallituksen pöytäkirjat 21.1. ja 25.2.2016

•

Vaalijalan kuntayhtymä:
- hallituksen pöytäkirjat 20.1. ja 24.2.2016

•

Korkein hallinto-oikeus:
•

Korkein hallinto-oikeus on 11.2.2016 antamallaan
päätöksellä taltionumero 457 (diaarinumero 464/3/14)
kumonnut Kuopion hallinto-oikeuden päätöksen
8.1.2014 nro 14/005/3 ja hylännyt A:n valituksen Mikkelin
kaupunginhallituksen päätöksestä 11.3.2013.

•

Korkein hallinto-oikeus on 11.2.2016 antamallaan
päätöksellä taltionumero 458 (diaarinumero 874/3/15)
kumonnut Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen
19.2.2015 nro 15/0061/4 ja hylännyt A:n valituksen Mikkelin
kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksestä 20.3.2014.

•

Korkein hallinto-oikeus on 11.2.2016 antamallaan
päätöksellä taltionumero 460 (diaarinumero 465/3/14)
kumonnut Kuopion hallinto-oikeuden päätöksen 8.1.2014
nro 14/0004/3 ja hylännyt A:n ym. valituksen Mikkelin
kaupunginhallituksen päätöksestä 1.10.2012.

Edellä mainitut päätökset koskevat Mikkelin kaupungissa
tehtyjä esiopetuksen uudelleenjärjestelyjä, joissa esiopetuksen
järjestämisvastuu ja koordinointi on siirretty päiväkotien
alaisuuteen ja tähän liittyen esikoulunopettajien virat on päätetty

Mikkeli
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
08.03.2016

5/2016

7 (38)

lakkauttaa 1.8.2013 alkaen ja tilalle on päätetty perustaa vastaavat
lastentarhanopettajan toimet. KHO on hylännyt asianosaisten
asiassa tekemät valitukset - KHO:n päätösten mukaan esiopetuksen
uudelleenorganisoinnille on ollut asianmukaiset ja hyväksyttävät
perusteet.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.

Mikkeli
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
08.03.2016

5/2016

§ 73
Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset
Kaupunginhallituskelle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:
•
•
•
•
•
•
•

Haukivuoren aluejohtokunta 28.1.2016
Kasvatus- ja opetuslautakunta 25.2.2016
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 24.2.2016
Ristiinan aluejohtokunta 10.2.2016
Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 24.2.2016
Suomenniemen aluejohtokunta 9.2.2016
Vesiliikelaitoksen johtokunta 18.2.2016

Saatavien poistot ja asiakasmaksuasiat 2016, talouspäätökset (eri
hallintokunnat), talousjohtaja:
•
•
•
•
•
•
•

18.1.2016 § 9
20.1.2016 § 10
26.1.2016 § 11 - 13
27.1.2016 § 14
11.2.2016 § 15
23.2.2016 § 17 - 22
29.2.2016 § 16, 23, 45

Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista, mikä
olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,
ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta em.
viranomaisten tekemiin päätöksiin.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 74
Eron myöntäminen Milja Kinni-Jenulle Ristiinan aluejohtokunnan jäsenyydestä ja
uuden jäsenen valitseminen
MliDno-2015-2347
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
Ristiinan aluejohtokunnan jäsen Milja Kinni-Jenu pyytää eroa aluejohtokunnan
jäsenyydestä henkilökohtaisiin syihin vedoten.
Ristiinan aluejohtokunnan kokoonpano toimikaudella 2013 - 2016 on seuraava:
Varsinaiset jäsenet:
1. Puhakka P. Olli J., diplomi-insinööri
2. Puhakka-Matilainen Eija, yrittäjä
3. Kortelainen Hannu, toimitusjohtaja
4. Tikkanen Petri, työsuojeluvaltuutettu, VPJ
5. Klén Tanja, yrittäjä
6. Vartiainen Jaana, lastentarhanopettaja
7. Viitikka Jari, metsäkoneenkuljettaja, PJ
8. Hämäläinen Ari, maatalousyrittäjä
9. Kilpeläinen Kaija, vakuutusvirkailija, eläkeläinen
10. Elkharam Tiina, yrittäjä
11. Rantalainen Erkki, diplomi-insinööri
12. Härkönen Päivi, yrittäjä
13. Kinni-Jenu Milja, filosofian ylioppilas
Henkilökohtaiset varajäsenet:
1. Jan-Mika Korhonen,
2. Pönniö-Kanerva Tarja, kahvilan emäntä
3. Ahonen Hannu,
4. Liukkonen Seppo, autonkuljettaja
5. Töyrynen Kirsi, myyjä
6. Hassinen Sanni,
7. Siiriäinen Jukka, työnjohtaja
8. Härkönen Jyrki, maanviljelijä
9. Suutari-Piispa Eija, AMK-hortonomi
10. Palmgren Marjo, sairaanhoitaja
11. Kolmisoppi Jenni, kieltenopettaja
12. Himanen Vesa, kiinteistönhoitaja, laitosmies
13. Kuusela Jukka,
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää eron Milja KinniJenulle Ristiinan aluejohtokunnan jäsenyydestä ja valitsee uuden jäsenen
hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

Mikkeli
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
08.03.2016

5/2016

10 (38)

Kaupunginhallitus, § 34, 01.02.2016
Kaupunginhallitus, § 75, 08.03.2016
§ 75
Palvelujohtajan viran täyttäminen, haastatteluryhmän nimeäminen
MliDno-2015-1686
Kaupunginhallitus, 01.02.2016, § 34
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
Mikkelin kaupunginvaltuusto päätti 25.1.2016 § 13 hyväksyä Etelä-Savon
sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perustamisen sekä siihen liittyvän
perustamissopimuksen ja perussopimuksen muutoksen ja samalla päätti
siirtää sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun (lukuun ottamatta
ympäristöterveydenhuoltoa, eläinlääkintähuoltoa, työterveyshuoltoa
ja Vaalijalan kuntayhtymän tehtäväksi annettuja kehitysvammaisten
erityispalveluja) Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle
1.1.2017 lukien. Perustamissuunnitelmassa kunnat ovat päättäneet, että
uuden kuntayhtymän perustamisen jälkeen kunnat tukeutuvat kuntien
tai kuntien omistamisen yhtiöiden toimintaan ruoka-, puhdistus- ja
kiinteistönhoitopalveluissa, eikä uusia tukipalveluyhtiöitä perusteta.
Edellä olevilla perusteilla ei ole enää perusteita olla täyttämättä ruoka- ja
puhtauspalveluiden palvelujohtajan virkaa pysyvästi.
Ehdotus
Esittelijä: Ari Liikanen, hallintojohtaja
Kaupunginhallitus päättää julistaa ruoka- ja puhtauspalveluiden
palvelujohtajan viran haettavaksi 1.2.2016 alkaen.
Samalla kaupunginhallitus määrää, että restonomi (YAMK) Mia Hassisen
suostumuksellaan toimimaan edelleen vt. palvelujohtajana siihen saakka,
kunnes virkaan valittava henkilö aloittaa tehtävässä ja samalla
Hassinen vapautetaan kehityssuunnittelijan toimesta vastaavaksi ajaksi ja tältä
ajalta hänelle maksetaan palvelujohtajan tehtäväkohtainen palkka (3.931,23
euroa) ja työkokemuslisä.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 08.03.2016, § 75
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
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Palvelujohtajan virasta on julkaistu hakuilmoitus siten, että hakuaika on
päättynyt 26.2.2016 klo 15.00. Määräaikaan mennessä saatiin 18 hakemusta.
Hakijayhteenveto jaetaan esityslistan oheismateriaalina.
Palvelujohtajan valinnan valmistelua varten on tarkoituksenmukaista nimetä
haastatteluryhmä.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus nimeää haastatteluryhmän valmistelemaan vaalin
suorittamista ja oikeuttaa ryhmän nimeämään haastatteluun kutsuttavat
henkilöt.
Päätös
Kupunginhallitus nimesi haastatteluryhmään Outi Kaurian (varalla Petri
Pekonen), Arto Seppälän (varalla Raine Lehkonen), Juha Vuoren (varalla
Armi Salo-Oksa), Vesa Himasen (varalla Veli Liikanen), henkilöstöjohtaja Heli
Huopaisen ja hallintojohtaja Ari Liikasen.
Tiedoksi
Nimetyt henkilöt
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§ 76
Irtisanoutuminen terveysvalvonnan johtajan virasta, Holopainen Arja
MliDno-2016-564
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
Terveysvalvonnan johtaja Arja Holopainen on lähettänyt seuraavan sisäsltöisen
kirjeen:
"Irtisanoudun terveysvalvonnan johtajan virasta siten, että viimeinen
virassaolopäivä on 30.9.2016
Mikkelissä 24.2.2016
Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja"
Mikkelin kaupungin hallintosäännön § 49 mukaisesti eron toimialajohtajalle
myöntää kaupunginhallitus.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää myöntää terveysvalvonnan johtaja Arja Holopaiselle
eron terveysvalvonnan johtajan virasta siten, että hänen virkasuhteensa
Mikkelin kaupunkiin päättyy 30.9.2016.
Päätös
Keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystään siten, että tehtävä laitetaan
sisäisesti haettavaksi seudullisen ympäräristöpalveluiden kuntien kesken ja
määräaikaisena vuoden 2018 loppuun.
Esittelijän täydennetty esitys hyväksyttiin.
Tiedoksi
Arja Holopainen, henkilöstöpalvelut, ympäristöpalvelut, Kunnan Taitoa
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Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 10, 28.01.2016
Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 16, 25.02.2016
Kaupunginhallitus, § 77, 08.03.2016
§ 77
Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion käyttötaloussuunnitelma 2016 ja
lisämäärärahaesitys
MliDno-2016-215
Kasvatus- ja opetuslautakunta, 28.01.2016, § 10
Valmistelija / lisätiedot:
Paula Sihvonen
Paula.Sihvonen@mikkeli.fi
Liitteet

1 Käyttötaloussuunnitelma.pdf
Mikkelin kaupungin hallintosäännön 30§ mukaisesti ”Kaupunginhallitus,
lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat
käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman
hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille.”
Käyttösuunnitelmassa on esitettävä:
1. Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet
Talousarvio sisältää kaupunginvaltuustoon nähden sitovat toimenpiteet.
Lautakuntien tuloskortit poikkeavat valtuuston korteista, koska lautakuntien
kortteihin on kirjattu myös operatiivisen toiminnan kehittämiseen liittyviä
toimenpiteitä. Näitä operatiivisia toimenpiteitä on seurattava ja niistä
raportoitava lautakunnalle.
2. Käyttösuunnitelmarakenne yksiköittäin (toimielimen organisaatiokaavio ja
vastuuhenkilöt)
3. Käyttösuunnitelmaan liittyvät toimivaltuudet
a. yksiköiden päälliköiden toimivalta
b. käyttösuunnitelman muutoksien tekeminen johtosäännön mukaisesti
4. Tositteiden hyväksyjät ja heidän varahenkilönsä sekä asiatarkastajat
a. tulosyksiköittäin
b. huomioiden myös tasetilien hyväksyjät ja asiatarkastajat
c. palkkailmoituksien hyväksyjät, jos poikkeaa muusta tositteiden
hyväksymiskäytännöstä (esim. erilliskorvaukset, luottamusmiespalkkiot)
d. investointimenot ja irtaimen omaisuuden hankinnan hyväksyjät
ja asiatarkastajat (huomioiden investointiraja 10.000 euroa)
Hyväksyjä- ja asiatarkastajalista on lähetettävä sähköpostilla Kunnan Taitoaan
sekä tallennettava R:\SAP\Rondo\Rondo hyväksyjät\2016 SIPS HYVAKSYJAT.
5. Tulosalueiden menot ja tulot siinä laajuudessa kuin on johtamisen kannalta
tarpeellista
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Talousarvion sopeutustoimenpiteet on huomioitava tässä yhteydessä.
Tiliryhmän sisällä voi tehdä muutoksia vain, jos ne ovat välttämättömiä
toiminnan kannalta. Talousarviossa esitetyt sitovat määrärahat eivät saa
käyttösuunnitelmassa muuttua.
Kuntamaisemaan tehtävät muutokset on ilmoitettava talouspalveluihin,
Kuntamaisema-taulut muodostavat palveluiden seurantapohjan vuodelle
2016. Kuntamaiseman ja taloussuunnittelun eurot on täsmättävä keskenään
toimiala- tasolla (tulot - menot – netto).
6. Tulosalueiden omat käytännöt määrärahojen seurannasta ja vastuista.
Käyttösuunnitelmat on hyväksytettävä lautakunnissa 31.1.2016 mennessä
ja toimitettava talouspalveluihin. Liikelaitokset hyväksyttävät talousarviot
johtokunnilla ja tekevät tarpeellisessa laajuudessa käyttösuunnitelmat omaan
käyttöönsä.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja
Lautakunta hyväksyy kasvatus- ja opetuslautakunnan
käyttötaloussuunnitelman vuodelle 2016.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Elina Hölttä esitti Jyrki Koivikon
kannattamana, että kasvatus- ja opetuslautakunta päättää irtaimen
omaisuuden osalta niin, että Vanhalan koulun kalustamisesta (ks 2016)
summaksi päätetään 100 000 € ja 20 000 € siirretään takaisin perusopetuksen
ict-kalustoon.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että Elina Hölttä
on tehnyt esittelijän ehdotuksesta poikkeavan kannatetun esityksen, joten
asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä
siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät "kyllä" ja ne,
jotka kannattavat Elina Höltän esitystä äänestävät "ei". Selonteko keskustelusta
ja äänestysesitys hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin seitsemän (7) "kyllä"-ääntä (Pekka Pöyry,
Petri Tikkanen, Markku Paukku, Rauni Berndt, Sari Rautiainen, Osmo Ukkonen,
Katri Kontunen-Karhula), kolme (3) "ei"-ääntä (Elina Hölttä, Jyrki Koivikko, Eeva
Vihermäki) ja yksi (1) ”tyhjä”-ääni (Susanna Rusakko).
Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on äänestetty kasvatus- ja
opetuslautakunnan päätökseksi.

Asiasta käydyn keskustelun aikana Osmo Ukkonen esitti Rauni Berndtin
kannattamana, että kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että 1.8.2016
alkaen kasvatushenkilöstön suhdeluku pysyy 1/7 ja subjektiivinen päivähoitooikeus säilyy.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että Osmo
Ukkonen on tehnyt esittelijän ehdotuksesta poikkeavan kannatetun esityksen,
joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi
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äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät
"kyllä" ja ne, jotka kannattavat Osmo Ukkosen esitystä äänestävät "ei".
Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin neljä (4) "kyllä"-ääntä (Jyrki Koivikko, Katri
Kontunen-Karhula, Elina Hölttä, Eeva Vihermäki), kuusi (6) "ei"-ääntä (Petri
Tikkanen, Pekka Pöyry, Susanna Rusakko, Sari Rautiainen, Osmo Ukkonen,
Rauni Berndt) ja yksi (1) ”tyhjä”-ääni (Markku Paukku).
Puheenjohtaja totesi, että Osmo Ukkosen esitys on äänestetty kasvatus- ja
opetuslautakunnan päätökseksi.
Merkittiin, että Samuel Tarkiainen poistui klo 19:00, Janne Strengell poistui klo
19:12 ja Petri Pekonen poistui klo 19:16 tämän pykälän käsittelyn aikana.

Kasvatus- ja opetuslautakunta, 25.02.2016, § 16
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
Kaupunginhallitus on käyttänyt kokouksessaan 1.2.2016/§ 28 otto-oikeutta
kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseen 28.1.2016/§ 10:
--Lisäksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka esitti Olli Nepposen
kannattamana otto-oikeuden käyttämistä kasvatus- ja opetuslautakunnan
päätökseen 28.1.2016 § 10 ja asian palauttamista ko. lautakuntaan. Veli
Liikanen esitti Rauni Lehkosen kannattamana, että kaupunginhallitus ei käytä
kasvatus- ja opetuslautakunnan 28.1.2016 § 10 asian osalta otto-oikeutta.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi todettiin, että puheenjohtaja on
tehnyt esittelijän esityksestä poikkeavan esityksen ja esitti asian ratkaistavaksi
äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat puheenjohtajan esitystä,
äänestävät "kyllä" ja ne, jotka kannattavat Veli Liikasen esitystä, äänestävät "ei".
Äänestysesitys hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 11 "kyllä"-ääntä (Outi Kauria, Hannu
Kilkki, Seija Kuikka, Olli Nepponen, Petri Pekonen, Armi Salo-Oksa, Arto
Seppälä, Sari Teittinen, Juha Vuori, Jaakko Väänänen ja Anne Korhola) ja 2
"ei"-ääntä (Veli Liikanen ja Raine Lehkonen). Poissa Jaana Vartiainen ja Kati
Kähkönen.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus on hyväksynyt puheenjohtaja Seija
Kuikan esityksen.
---

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja
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Lautakunta hyväksyy kasvatus- ja opetuslautakunnan
käyttötaloussuunnitelman vuodelle 2016 valtuuston hyväksymän talousarvion
mukaisena.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Osmo Ukkonen esitti Rauni Berndtin, Janne
Strengellin ja Petri Tikkasen kannattamana, että esittäjän ehdotukseen lisäys
(johtuen § 17:n päätöksestä), että käyttösuunnitelmaa täydennetään 60 000 €:n
lisämääräraha-anomuksella, joka osoitetaan kaupunginhallitukselle ja edelleen
valtuustolle.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että Osmo
Ukkosen on tehnyt esittelijän ehdotuksesta poikkeavan kannatetun esityksen,
joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi
äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät
"kyllä" ja ne, jotka kannattavat Osmo Ukkosen esitystä äänestävät "ei".
Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin kolme (3) "kyllä"-ääntä (Jyrki Koivikko,
Jarkko Sanisalo ja Matti Piispa), kahdeksan (8) "ei"-ääntä (Petri Tikkanen,
Susanna Rusakko, Sari Rautiainen, Osmo Ukkonen, Rauni Berndt, Markku
Paukku, Janne Strengell ja Henna Kauria) ja kaksi (2) ”tyhjä”-ääntä (Eeva
Vihermäki ja Leila Selenius).
Puheenjohtaja totesi, että Osmo Ukkosen esitys on äänestetty kasvatus- ja
opetuslautakunnan päätökseksi.

Kaupunginhallitus, 08.03.2016, § 77
Valmistelija / lisätiedot:
Paula Sihvonen
Paula.Sihvonen@mikkeli.fi
Liitteet

1 Liite Käyttötaloussuunnitelma.pdf
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
hyväksyy kasvatus- ja opetuslautakunnan käyttötaloussuunnitelman 2016
ja lautakunnan päätöksen mukaisesti hyväksyy 60 000 euron lisämäärärahaanomuksen viitaten kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseen §
17/25.2.2016 (Rahulan koulun toiminnan jatkuminen).
Äänestykset
Kyllä = pohjaesitys, Ei = Juha Vuori
Kyllä
Arto Seppälä
Jaakko Väänänen
Hannu Kilkki
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Raine Lehkonen
Veli Liikanen
Outi Kauria
Jaana Vartiainen
Petri Pekonen
Ei
Armi Salo-Oksa
Juha Vuori
Vesa Himanen
Sari Teittinen
Kati Kähkönen
Seija Kuikka
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Juha Vuori esitti Sari Teittisen
kannattamana, että asiasta ei tehdä anomusta lisämäärärahasta vaan
sivistystoimi etsii ko. määrärahan käyttösuunnitelman sisältä.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty
esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi
äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät
"Kyllä" ja ne, jotka kannattavat Juha Vuoren esitystä, äänestävät "Ei".
Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 Kylläääntä (Arto Seppälä, Jaakko Väänänen, Hannu Kilkki, Raine Lehkonen, Veli
Liikanen, Outi Kauria, Jaana Vartiainen, Petri Pekonen) ja 6 Ei-ääntä (Armi SaloOksa, Juha Vuori, Vesa Himanen, Sari Teittinen, Kati Kähkönen, Seija Kuikka).
Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen
päätökseksi.
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Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 17, 25.02.2016
Kaupunginhallitus, § 78, 08.03.2016
§ 78
Rahulan koulun lakkaaminen 1.8.2016 alkaen
MliDno-2016-480
Kasvatus- ja opetuslautakunta, 25.02.2016, § 17
Valmistelija / lisätiedot:
Seija Manninen
Seija.Manninen@mikkeli.fi
Liitteet

1 Rahula ja Sairila oppilasennusteet.pdf
2 Ehdotuksia Rahulan koulun toiminnan jatkamiseksi.pdf
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 21.1.2013 § 16 Mikkelin kaupungin
tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman. Sen toimenpiteissä todetaan,
että vuonna 2013 tehdään koulu- ja päiväkotiverkkoselvitys. Tavoitteena
ovat toimivat yksiköt, joissa toisaalta henkilöstöresurssia voidaan kohdentaa
paremmin, henkilöstön on mahdollista erikoistua paremman palvelun
toteuttamiseksi ja toisaalta saada säästöä käyttötalousmenoissa.
Mikkelin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen päivitetty palveluverkkoselvitys
käsiteltiin kasvatus- ja opetuslautakunnassa 15.10.2015 ja
kaupunginhallituksessa 12.10.2015.
Siinä esitetyn alustavan aikataulutuksen mukaan Rahulan koulua esitetään
yhdistettäväksi Sairilan kouluun 1.8.2017 alkaen.
Budjettikäsittelyn yhteydessä marraskuussa 2015 kaupunginvaltuuston
päättämä säästövelvoite on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen
toiminnan osalta niin suuri (säästövelvoite on 596 000 euroa enemmän kuin
lautakunnan talousarvioesitys), että Rahulan koulun yhdistymisen aikataulua
on aikaistettava tapahtuvaksi jo 1.8.2016. Sairilan koulu sijaitsee noin 6
kilometrin päässä Rahulan koululta. Sairilan koulun oppilasmäärä on laskenut
siinä määrin, että tilankäyttöä on mahdollista tehostaa siten, että Rahulan
koulun oppilaat sijoitetaan jatkossa Sairilan kouluun.
Rahulan koululla järjestetään asiaan liittyvä kuulemistilaisuus ti 23.2.2016.
Rahulan ja Sairilan koulujen oppilasennusteet liitteenä.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja
Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se
lakkauttaa Rahulan koulun 1.8.2016.
Lisäksi todetaan, että yhteistoimintamenettelyn mukainen koulun henkilöstön
kuuleminen pidetään ennen valtuuston päätöksen tekoa.
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Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Osmo Ukkonen esitti Janne Strengellin,
Sari Rautiaisen ja Markku Paukun kannattamana, että Rahulan koulun
lakkauttamisen varhennusta 2016 ei toteuteta. Asiaan palataan vuoden 2017
budjetin valmistelussa.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että Osmo
Ukkosen on tehnyt esittelijän ehdotuksesta poikkeavan kannatetun esityksen,
joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi
äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät
"kyllä" ja ne, jotka kannattavat Osmo Ukkosen esitystä äänestävät "ei".
Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin kaksi (2) "kyllä"-ääntä (Jyrki Koivikko ja
Eeva Vihermäki), yhdeksän (9) "ei"-ääntä (Petri Tikkanen, Susanna Rusakko, Sari
Rautiainen, Osmo Ukkonen, Rauni Berndt, Markku Paukku, Jarkko Sanisalo,
Janne Strengell ja Henna Kauria) ja yksi (1) ”tyhjä”-ääni (Leila Selenius).
Puheenjohtaja totesi, että Osmo Ukkosen esitys on äänestetty kasvatus- ja
opetuslautakunnan päätökseksi.
Merkittiin, että Niko Mikkonen saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo
17:56.
Merkittiin, että Matti Piispa jääväsi itsensä ja poistui tämän pykälän käsittelyn
ajaksi.

Kaupunginhallitus, 08.03.2016, § 78
Valmistelija / lisätiedot:
Seija Manninen
Seija.Manninen@mikkeli.fi
Liitteet

1 Liite Rahula ja Sairila oppilasennusteet .pdf
2 Liite Ehdotuksia Rahulan koulun toiminnan jatkamiseksi.pdf
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kasvatus- ja
opetuslautakunnan päätöksen mukaisesti Rahulan koulun lakkauttamisen
varhennusta 1.8.2016 alkaen ei toteuteta. Asiaan palataan vuoden 2017
budjetin valmistelussa.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkittiin, että Petri Pekonen luovutti adressin Rahulan koulun säilyttämisen
puolesta.
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Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 20, 25.02.2016
Kaupunginhallitus, § 79, 08.03.2016
§ 79
3 vuotta täyttäneiden lasten ja aikuisten välinen suhdeluku Mikkelin päiväkodeissa
1.8.2016 alkaen
MliDno-2016-226
Kasvatus- ja opetuslautakunta, 25.02.2016, § 20
Valmistelija / lisätiedot:
Pirjo Vartiainen
Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi
Liitteet

1 Mikkelin varhaiskasvatusten esimiesten kannanotto ryhmäkoon
kasvattamiseen.pdf
2 Kunta-alan Unioinin ja KoHon kannanotto.pdf
3 Adressi ryhmäkoosta ja subjektiivisesta päivähoidosta.pdf
Lasten päivähoidosta annettuun asetukseen 6 § (21.8.1992/806) on hallitus
tehnyt aikuisten ja kolme vuotta täyttäneiden lasten väliseen suhdelukuun
muutoksen 22.10.2015. Asetuksen mukaan päiväkodissa tulee hoito- ja
kasvatustehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla on sosiaalihuollon
ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005),
sellaisena kuin se on voimassa tammikuun 1. päivänä 2013, 7 tai 8 §:ssä
säädetty ammatillinen kelpoisuus, enintään kahdeksaa kokopäivähoidossa
olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden. Enintään neljää alle
kolmivuotiasta lasta kohden tulee päiväkodissa hoito- ja kasvatustehtävissä
samoin olla vähintään yksi henkilö, jolla on edellä säädetty ammatillinen
kelpoisuus. (22.10.2015/1282). Asetuksen muutos tulee voimaan 1.8.2016.
Kannanotossaan 25.11.2015 Mikkelin varhaiskasvatuksen esimiehet ovat
tuoneet esiin tärkeitä asioita lasten ryhmäkokoon liittyen lasten näkökulmasta
ja kasvatushenkilöstön hyvinvoinnin näkökulmasta. Tosin viitatessaan
erityislasten resurssikertoimien tiukentamiseen, voidaan sanoa, ettei kertoimia
1-5 ole missään muuallakaan käytössä ja vain vähän on käytössä 1-3 kertoimet.
Erityislapset huomioidaan ryhmäkoon pienennyksenä tai avustajan tukena.
Lisäksi lasten läsnäoloihin on vähentävästi vaikuttanut hoitoaikaperusteinen
päivähoitomaksu. Marraskuun lasten toteutuneita läsnäoloja päiväkodeissa
tarkasteltaessa ilmeni mm., että 19 päiväkodissa kuukauden aikana oli 7
päiväkodin ryhmässä vain 1-4 päivänä kaikki lapset paikalla. Näin ollen
ryhmäkokojen kasvusta ei voida puhua.
Suhdelukumuutoksen myötä lapsimäärä nousisi yhtä työntekijää kohti
yhdellä lapsella 3-5-vuotiaiden muissa ryhmissä paitsi ei erityislasten
pienryhmissä eikä niissä tiloissa, joissa tilojen puolesta lasten määrän kasvu ei
ole mahdollista. Tällöin nykyisen kolmen työntekijän 21 lapsen ryhmässä voisi
olla 24 lasta.
Kunta-alan Unioni ja Koho sekä työntekijöiden edustajat ottavat kantaa ja
kysyvät mm., että onko Mikkelin kaupungin päiväkodit suunniteltu ryhmäkoon
kasvattamiseen. Mahdollisen ryhmäkoon muutoksen voimaan tullessa
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ryhmäkokojen muutos tulisi vain niihin yksiköihin, joissa se olisi tilojen puolesta
mahdollista.
Kaupungin valtuusto on hyväksynyt 19.11.2015 § 104 liitteessä vuoden
2016 talousarvion. Talousarviossa on huomioitu päivähoitoasetuksen
suhdelukumuutos siten, että kolme vuotta täyttäneiden lasten ja
kasvatushenkilöstön suhdeluku muuttuu seitsemästä lapsesta kahdeksaan
lapseen yhtä kasvatustyöntekijää kohti ja talousarviosta on leikattu 15
työntekijän palkan verran eli 180 000 euroa.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja
Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle,
että Mikkelissä siirrytään uuden suhdeluvun mukaiseen lapsiryhmäkokoon
niissä yksiköissä ja ryhmissä, missä se on tilojen puolesta mahdollista 1.8.2016
alkaen.
Lisäksi lautakunta päättää, että suhdeluvun muutos ei koske pienryhmiä, joissa
on useita erityistä tukea ja kasvatusta tarvitsevia lapsia.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Osmo Ukkonen esitti Sari Rautiaisen, Rauni
Berndtin ja Susanna Rusakon kannattamana, että lautakunta päättää säilyttää
nykyisen varhaiskasvatuksen lapsiryhmän suhdeluvun (1/7) eikä ota käyttöön
1.8.2016 voimaan tulevan lain mahdollistavaa, ryhmäkokoja suurentavaa
suhdelukua (1/8).
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että Osmo
Ukkosen on tehnyt esittelijän ehdotuksesta poikkeavan kannatetun esityksen,
joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi
äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät
"kyllä" ja ne, jotka kannattavat Osmo Ukkosen esitystä äänestävät "ei".
Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin seitsemän (7) "kyllä"-ääntä (Jyrki Koivikko,
Jarkko Sanisalo, Janne Strengell, Matti Piispa, Henna Kauria, Leila Selenius ja
Eeva Vihermäki), kuusi (6) "ei"-ääntä (Petri Tikkanen, Susanna Rusakko, Sari
Rautiainen, Osmo Ukkonen, Rauni Berndt ja Markku Paukku).
Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on äänestetty kasvatus- ja
opetuslautakunnan päätökseksi.
Merkittiin, että tämän pykälän kohdalla pidettiin 7 min. tauko.

Kaupunginhallitus, 08.03.2016, § 79
Valmistelija / lisätiedot:
Pirjo Vartiainen
Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi
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1 Liite Mikkelin varhaiskasvatusten esimiesten kannanotto ryhmäkoon
kasvattamiseen.pdf
2 Liite Kunta-alan Unioinin ja KoHon kannanotto.pdf
3 Liite Adressi ryhmäkoosta ja subjektiivisesta päivähoidosta.pdf
4 Liite Lapsivaikutusten arviointi
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Mikkelissä siirrytään
uuden suhdeluvun mukaiseen lapsiryhmäkokoon niissä yksiköissä ja ryhmissä,
missä se on tilojen puolesta mahdollista 1.8.2016.
Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että suhdeluvun
muutos ei koske pienryhmiä, joissa on useita erityistä tukea ja kasvatusta
tarvitsevia lapsia.
Äänestykset
Kyllä = pohjaesitys, Ei = Raine Lehkonen
Kyllä
Armi Salo-Oksa
Petri Pekonen
Seija Kuikka
Jaakko Väänänen
Outi Kauria
Sari Teittinen
Vesa Himanen
Juha Vuori
Kati Kähkönen
Ei
Veli Liikanen
Arto Seppälä
Hannu Kilkki
Raine Lehkonen
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Raine Lehkonen esitti Veli Liikasen
kannattamana, että Mikkelin kaupunki päättää säilyttää nykyisen
varhaiskasvatuksen lapsiryhmän suhdeluvun (1/7) eikä ota käyttöön 1.8.2016
voimaan tulevan lain mahdollistavaa, ryhmäkokoja suurentavaa suhdelukua
(1/8).
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty
esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi
äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät
"Kyllä" ja ne, jotka kannattavat Raine Lehkosen esitystä, äänestävät "Ei".
Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 Kylläääntä (Armi Salo-Oksa, Petri Pekonen, Seija Kuikka, Jaakko Väänänen, Outi
Kauria, Sari Teittinen, Vesa Himanen, Juha Vuori, Kati Kähkönen) ja 4 Ei-ääntä
(Veli Liikanen, Arto Seppälä, Hannu Kilkki, Raine Lehkonen).
Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen
päätökseksi.
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Merkitään, että sivistystoimenjohtaja Virpi Siekkinen esitti
kaupunginhallituksen varhaiskasvatuksen tekemän lapsivaikutusten arvioinnin,
mikä liitettiin pöytäkirjaan.
Merkitään, että Jaana Vartiainen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui
kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.
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Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 21, 25.02.2016
Kaupunginhallitus, § 80, 08.03.2016
§ 80
Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden laajuus Mikkelin varhaiskasvatuksessa
1.8.2016 alkaen
MliDno-2016-490
Kasvatus- ja opetuslautakunta, 25.02.2016, § 21
Valmistelija / lisätiedot:
Pirjo Vartiainen
Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi
Tasavallan presidentti vahvisti 29.1.2016 lain varhaiskasvatuslain
muuttamisesta ja laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun
lain muuttamisesta (HE 80/2015 vp). Subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
muutetaan siten, että jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta
20 tuntia viikossa. Lapsella ei ole oikeutta esiopetuksen ja perusopetuksen
lisäksi järjestettävään osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen. Lapsella on kuitenkin
oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen, mikäli lapsen vanhemmat tai
muut huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti taikka päätoimisesti opiskelevat,
toimivat yrittäjänä tai ovat omassa työssä. Lapsella on lisäksi oikeus tarpeen
mukaan 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen vanhemman osaaikaisen tai väliaikaisen työssäkäynnin, työllistymistä edistävään palveluun
osallistumisen, kuntoutuksen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Varhaiskasvatus
on kuitenkin aina järjestettävä nykyisen laajuisena, jos se on tarpeen lapsen
kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia taikka se on muutoin
lapsen edun mukaista. Lapsella, jonka oikeus varhaiskasvatukseen on laajempi
kuin 20 tuntia, on myös ennen oppivelvollisuusikää oikeus esiopetuksen ja
perusopetuksen lisäksi järjestettävään osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen. Laki
tulee voimaan 1.8.2016.
Varhaiskasvatuslain muutoksen myötä jokaisella lapsella on oikeus saada
varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa. Lisäksi on mahdollista saada edelleen
myös kokopäiväistä varhaiskasvatusta edellä kerrotuin ehdoin mm.
sosiaalityön ja erityisvarhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa yhdessä tilannetta
arvioiden.
Lapsen ollessa koko päivän varhaiskasvatuksessa, hänellä on aktiivisin
toiminnan aika noin puolet päivästä. Iltapäivällä lapset ovat päivälevolla,
sitten välipalalla, minkä jälkeen on yleensä ulkoilua. Lapset, jotka ovat
varhaiskasvatuksessa päivittäin puoli päivää, saavat päivän osalle hyvin
aktiivista ja monipuolista varhaiskasvatusta. Myöskään mm. noin vuoden
ikäistä lasta ajatellen kokopäivän kestävä päivähoito vanhemman ollessa
kotona ei lapsen ja vanhemman varhaisen vuorovaikutuksen tärkeyden
näkökulmasta vaikuta perustellulta.
Lakimuutoksesta aiheutuvia kustannusvaikutuksia ei pystytä tässä
vaiheessa arvioimaan. Mikkelissä hoitoaikaperustainen laskutus tukee
jo tällä hetkellä 20 viikkotunnin varhaiskasvausoikeutta. Lakimuutos
tulee selkeyttämään palveluohjausta.
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Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja
Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
Mikkelissä muutetaan subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta siten, että
jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa ja että
lapsella on kuitenkin oikeus myös kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen niillä
ehdoilla, mitä 1.8.2016 voimaan tulevassa laissa on sanottu tilanteen mukaan
arvioiden mm. yhdessä sosiaalityön ja erityisvarhaiskasvatuksen henkilöstön
kanssa.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Osmo Ukkonen esitti Sari Rautiaisen
kannattamana, että lautakunta päättää, että Mikkelissä ei muuteta
varhaiskasvatuksen subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta 1.8.2016 voimaan
tulevan lain mahdollistamalla tavalla.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että Osmo
Ukkosen on tehnyt esittelijän ehdotuksesta poikkeavan kannatetun esityksen,
joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi
äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät
"kyllä" ja ne, jotka kannattavat Osmo Ukkosen esitystä äänestävät "ei".
Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin seitsemän (7) "kyllä"-ääntä (Jyrki Koivikko,
Jarkko Sanisalo, Janne Strengell, Matti Piispa, Henna Kauria, Leila Selenius ja
Eeva Vihermäki), kuusi (6) "ei"-ääntä (Petri Tikkanen, Susanna Rusakko, Sari
Rautiainen, Osmo Ukkonen, Rauni Berndt ja Markku Paukku).
Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on äänestetty kasvatus- ja
opetuslautakunnan päätökseksi.

Kaupunginhallitus, 08.03.2016, § 80
Valmistelija / lisätiedot:
Pirjo Vartiainen
Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi
Liitteet

1 Liite Lapsivaikutusten arviointi
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Mikkelissä muutetaan
subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta siten, että jokaisella lapsella on oikeus
saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa ja että lapsella on kuitenkin oikeus
myös kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen niillä ehdoilla, mitä 1.8.2016
voimaan tulevassa laissa on sanottu tilanteen mukaan arvoiden mm. yhdessä
sosiaalityön ja erityisvarhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa.
Äänestykset
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Kyllä = pohjaesitys, Ei = Veli Liikasen esitys
Kyllä
Jaakko Väänänen
Seija Kuikka
Armi Salo-Oksa
Sari Teittinen
Petri Pekonen
Vesa Himanen
Juha Vuori
Outi Kauria
Ei
Veli Liikanen
Raine Lehkonen
Hannu Kilkki
Arto Seppälä
Jaana Vartiainen
Kati Kähkönen
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Veli Liikanen esitti Raine Lehkosen ja Jaana
Vartiaisen kannattamana, että Mikkelissä ei muuteta varhaiskasvatuksen
subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta 1.8.2016 voimaan tulevan lain
mahdollistamalla tavalla.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty
esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaitavaksi
äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät
"Kyllä" ja ne, jotka kannattavat Veli Liikasen esitystä, äänestävät "Ei".
Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 Kylläääntä (Jaakko Väänänen, Seija Kuikka, Armi Salo-Oksa, Sari Teittinen, Petri
Pekonen, Vesa Himanen, Juha Vuori, Outi Kauria) ja 6 Ei-ääntä (Veli Liikanen,
Raine Lehkonen, Hannu Kilkki, Arto Seppälä, Jaana Vartiainen, Kati Kähkönen).
Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen
päätökseksi.
Merkitään, että sivistystoimenjohtaja Virpi Siekkinen esitti
kaupunginhallituksen varhaiskasvatuksen tekemän lapsivaikutusten arvioinnin,
mikä liitettiin pöytäkirjaan.

Mikkeli
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
08.03.2016

5/2016

27 (38)

§ 81
Yhteistyösopimus Mikkelin Palloilijat ry:n kanssa vuodelle 2016
MliDno-2016-599
Valmistelija / lisätiedot:
Antti Mattila
antti.mattila@mikkeli.fi
Liitteet

1 Liite Mikkelin Palloilijat, sopimusehdotus ja liite 2016.pdf
Mikkelin kaupungilla on ollut pääyhteistyösopimus kaupunginhallituksen
määrittämien kolmen urheiluseuran, Mikkelin Jukureiden,
Mikkelin Palloilijoiden sekä Mikkelin Kampparien kanssa vuosista 2009 ja 2010
lähtien. Yhteistyöseurat valikoituivat hallituksen päätöksen mukaisesti ko.
seurojen ja lajien valtakunnallisen näkyvyyden ja laajan vaikuttavuuden vuoksi.
Kaupungin solmimien kumppanuussopimusten lähtökohtana ovat
kaupungin strategian mukaiset hyvinvointitavoitteet, joiden saavuttamista
yhdistyksen toiminnan tulee edesauttaa. Liikunnalla ja urheilulla vaikutetaan
henkiseen ja fyysiseen terveyteen kohentavasti ja vähintäänkin terveyttä
ylläpitävästi. Urheilun näkyvyys ja seuraaminen motivoi kaupunkilaisiakin
liikkumaan. Seurojen laaja juniorityö kasvattaa lapsia ja nuoria liikunnalliseen
elämäntapaan; liikuntaa harrastava lapsi liikkuu usein aikuisenakin. Merkittävät
urheilutapahtumat vahvistavat Mikkelin vetovoimaa ja niillä on vaikutusta
aluetaloudelle.
Mikkelin Palloilijat ry on esittänyt kaupungille yhteistyösopimusta
kaudelle 2016. MP:n laatima sopimusehdotus on hyvin samansuuntainen
kuin aiemmatkin MP:n kanssa laaditut sopimukset. Viime kaudella MP:n
pelatessa jalkapallon Ykkösessä yhteistyösopimuksen arvoa hivenen nostettiin
valtakunnallisen sarjan suurempien kustannusten ja laajemman näkyvyyden
vuoksi 15 000 euroon. Tulevalla kaudella MP pelaa Kakkosessa ja esittää
sopimusaihiossaan sopimuksen palauttamista aiempien Kakkosessa pelattujen
kausien tasolle, eli 12 000 euroon.
Sopimuksen liitteessä esitellään MP:n esikoululaisille ja koululaisille
järjestämät futispäivät, turnaukset ja lajiesittelyt, jotka soveltuvat
sellaisenaan, seuran laajan juniorityön lisäksi, kaupunkistrategian
tavoitteisiin. Sopimuksessa mainittujen toimintojen lisäksi MP on aktivoinut
vuosittain esikoululaisia ja alakoulun 1.- ja 2.-luokkalaisia yhteen kotipeliin
jakamalla kohderyhmälle lippuja. Noissa otteluissa Urskissa onkin ollut noin
3000 hengen yleisö.
Sopimukseen kuuluvaa lippupakettia on puolestaan käytetty liikunnallisen
nuorisotyön välineenä, nuoriso-ohjaajat ovat käyneet kotipeleissä nuorten
kanssa yhdessä. Lippupaketin kautta mahdollistuva motivointi kotikaupungin
urheilutapahtumiin, tässä tapauksessa jalkapalloon, on koettu sekä nuorten
että nuoristyön ammattilaisten mielestä tärkeäksi.
Liikuntapalvelut esittää, että kaupunki solmii kumppanuussopimuksen MP:n
kanssa sopimusehdotuksen mukaisesti.
Ehdotus
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Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää solmia kumppanuussopimuksen Mikkelin Palloilijat
ry:n kanssa sopimusehdotuksen mukaisesti. Lisäksi kaupunginhallitus
päättää, että sopimussumma maksetaan kaupunginhallituksen
käyttövarausmäärärahasta.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Mikkelin Palloilijat/Ilkka Mäkelä, liikuntapalvelut
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§ 82
Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n lainatakaus
MliDno-2015-852
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Laitinen
jari.laitinen@mikkeli.fi
Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n hallituksen kokous 8.2.2016.
Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n hallitus esittää Mikkelin kaupunginvaltuustolle,
että kaupunki antaisi omavelkaisen takauksen 80 % pääomalle Suur-Savon
Osuuspankista otettavalle pankkilainalle:
•
•
•
•
•
•
•

luoton määrä 5.500.000 euroa
laina- aika 20 vuotta, ensimmäinen vuosi lyhennyksistä vapaa
viitekorko euribor 6 kk
marginaali 0,50 %, pankilla oikeus tarkistaa lainan marginaali 3
vuoden välein
lyhennykset tasalyhennyksinä puolivuosittain
koronmaksu puolivuosittain
toimitusmaksu 11.000 euroa

Luotolla rahoitetaan Mölnlycke Health Care Oy:lle vuokratun teollisuustilan
laajennus. Projektissa laajennetaan nykyistä tehdasta uudella noin 2.300
m2 laajuisella varastotilalla. Lisäksi tehtaan nykyisistä tiloista muutetaan
tuotannon puhdastiloiksi noin 600 m2. Tavoitteena on käynnistää rakennustyöt
kevään 2016 aikana. Rakennusprojekti kestää kokonaisuudessaan 12-15 kk.
Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n kilpailuttamaan rahoitukseen on saatu
tarjoukset Handelsbankenilta, Nordealta ja Suur- Savon Osuuspankilta.
Kokouksessa on nähtävillä rahoitustarjousten vertailu.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää
Kiinteistökehitys Naistinki Oy:lle Suur- Savon Osuuspankilta edellä selostetuin
lainaehdoin otettavalle enintään 5.500.000 euron lainalle omavelkaisen,
80%:iin pääomasta rajatun takauksen (enintään 4,4 milj. euroa) ja päättää, että
takauksen antamisesta peritään 0,80 %:n suuruinen takausprovisio vuosittain
jäljellä olevasta lainan määrästä.
Takauksen toimeenpanossa ja valvonnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston
15.6.2009 § 109 päättämiä periaatteita sekä EU:n virallisessa lehdessä
julkaistussa komission tiedonannossa mainittuja periaatteita valtiontuista
takauksina, joita sovelletaan myös kuntien antamiin takauksiin.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että Arto Seppälä ja Juha Vuori ilmoittivat olevansa esteellisä ja
poistuivat kokouksesta. Ilmoitukset hyväksyttiin.
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Kaupunginhallitus, § 62, 15.02.2016
Kaupunginhallitus, § 83, 08.03.2016
§ 83
Mikkelin kaupungin talous- ja tietopalveluiden mahdolliset uudelleen järjestelyt
MliDno-2015-1458
Kaupunginhallitus, 15.02.2016, § 62
Valmistelija / lisätiedot:
Heikki Siira, Juha Ropponen
Mikkelin kaupunki (Kaupunki) solmi 31.5.2011 Kuntien Tiera Oy:n (Tiera) kanssa
kestoltaan viisivuotiset Puite- ja Palvelusopimukset tietohallintopalveluiden
tuottamisesta. Sopimukseen liittyi kahden vuoden optio, jossa ehtona on
hintojen lasku. Kaupunki on irtisanonut 5.11.2015 Tieran kanssa solmitut Puiteja palvelusopimukset päättymään 31.5.2016.
Kaupunki siirsi 1.1.2012 liikkeenluovutuksella talouspalvelukeskuksen
henkilöstön Kunnan Taitoa Oy:lle ja samalla solmittiin viisivuotinen
palvelusopimus talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen tuottamisesta
Kaupungille. Sopimus päättyy 31.12.2016.
Mikkelin kaupunginvaltuusto päätti 25.1.2016 pidetyssä kokouksessa
siirtää 31.12.2016 mennessä kaupungin sosiaali- ja terveystoimensa
kokonaisuudessaan perustettavalle Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen
kuntayhtymälle (E-S SOTE).
Sosiaali- ja terveystoiminnan siirto E-S SOTE:lle leikkaa kaupungin tieto- ja
taloushallinnon palveluja n. 40 %, joten on perusteltua harkita uudelleen,
miten nämä tukipalvelut jatkossa tulisi järjestää.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupungin virkamiesjohdon valmistelemaan
vaihtoehtoiset ratkaisumallit kaupungin Talous- ja tietohallintopalveluiden
organisoimiseksi ja esittelemään ne kaupunginhallitukselle 31.3.2016
mennessä.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 08.03.2016, § 83
Valmistelija / lisätiedot:
Juha Ropponen, Heikki Siira
Juha.ropponen@mikkeli.fi
Tietohallintopalvelut
valmistelija: Juha Ropponen
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Kuntien Tiera Oy:n (Tiera) kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena päädytään
esittelemään kaupunginhallitukselle toimintamallia, jossa solmitaan
kaksivuotinen (1.1.2016 – 31.12.2017) Puitesopimus ja alasopimuksina
käyttäjäpalvelu- sekä pilvi- ja käyttöpalvelusopimukset. Neuvottelutuloksen
keskeiset muutokset nykyiseen sopimukseen ovat: Tiera alentaa työasemapalvelun sopimushintoja -8,7 %. Opetuksen palveluiden hinnoittelussa
siirrytään aikaisemman ns. könttäveloituksen asemasta suoriteperusteiseen
hinnoittelumalliin. Palveluun sisällytetään itsepalveluportaali sekä Mikkeliin
perustettu Service Desk toiminto. Sopimusaika 1.1.2016 - 31.12.2017.
Sote -toimintojen aiheuttama volyymin lasku (n. -40 %) ei korota sovittuja
yksikköhintoja. Sopimuskauden aikana Mikkelin kaupunki vaiheittain
kilpailuttaa ja ottaa käyttöön ensin tulostuspalvelut (2016 aikana) ja
seuraavaksi sisäisen tietoliikenteen (vuoden 2017 alussa). Työasemapalvelut
kilpailutetaan vuoden 2017 aikana ja otetaan käyttöön 1.1.2018 tai
vaihtoehtoisesti se otetaan omaksi toiminnaksi.
1.1.2015 käyttöön otettua KuntaERP- toiminnanohjausjärjestelmää
hallinnoidaan ja kehitetään Tieran osaamiskeskustyön puitteissa.
Kehittämistoimenpiteet hyväksytään vuosittain. Vuonna 2016 SAP ERPkehittämiskustannukset ovat noin 165 000 euroa, johon joudutaan
hakemaan talousarvion lisämäärärahaa talousarvioseurannan yhteydessä.
Lisäksi Tieran yksi ICT -erikoisasiantuntija on työskennellyt kaupungin
tietohallinnolle Tieran kanssa 16.4.2012 allekirjoitetun erillissopimuksen
mukaisesti 180 htp veloituksetta vastuualueena teknisen toimen
tietojärjestelmäkokonaisuuden hallinta ja kehittäminen. Erillissopimus
on nyt päättynyt ja nyt ko. henkilön työstä Tiera veloittaa 1106 €/tpv.
Tietohallinto arvio työmäärän olevan noin 160 htp/vuosi, jolloin kustannukset
tulisivat olemaan n. 177.000 €. Palkkaamalla erikois-asiantuntija kaupungin
tietohallinnon omaksi resurssiksi säästää Mikkelin kaupunki n. 100.000 €/vuosi.
Erikoisasiantuntijan tehtävä tuodaan erikseen päätettäväksi.
Talous- ja henkilöstöhallintopalvelut
Valmistelija: Heikki Siira
Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluvolyymi muuttuu, kun 1.3.2016
perustettu Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä aloittaa
toimintansa. Palveluvolyymit muuttuvat arvion mukaan 1.1.2017 alkaen
seuraavasti: palkkahallinto -42 %, kirjanpito- ja maksuliikenne -74 %,
myyntilaskut -57 % ja ostolaskut -28 %. Palveluiden volyymin arvioidaan
laskevan noin 40 - 50 %.
Taitoan tarjous (25.2.2016) talous- ja palkanlaskentapalveluiden osalta
vuodelle 2017 on yhteensä 1 650 000 euroa, jolloin hinta laskisi 27,21
%. Lisäksi Taitoa on tehnyt 2.3.2016 ehdotuksen palveluprosessin
kehittämissuunnitelmasta, joka toteutettaisiin yhdessä Mikkelin
kaupungin kanssa. Kehittämissuunnitelman tavoitteena olisi käydä
yhdessä palveluprosessit läpi ja parantaa asioinnin sujuvuutta talous- ja
henkilöstöhallinnon palvelujen osalta. Prosessin läpikäynnin kustannuksista
vastaisivat molemmat osapuolet osaltaan.
Omana toimintana talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden vuotuinen
kustannus on arvioitu kokonaisuutena muodostuvan vuonna 2017 seuraavasti:
•

järjestelmäkustannukset ml. kehitys 382 000 euroa
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tila ja henkilöstökustannukset 1 093 000 (18 hlöä)
yhteensä 1 475 000 euroa

Henkilöstömäärätavoite palveluiden tuottamiseksi on 16 - 18 henkilöä.
Muutosprosessista aiheutuvaksi kertaluonteisiksi kustannuksiksi arvioidaan
200 000 euroa vuonna 2016.
Taitoan sopimus irtisanotaan päättymään 31.12.2016 ja palveluiden siirtoa
omaksi toiminnaksi ryhdytään suunnittelemaan. Talous- ja henkilöstöhallinnon
palveluita ostopalveluina voidaan jatkaa, mikäli palveluhinta korreloi selvästi
paremmin palveluvolyymin muutosta 2017.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtajan solmimaan Kuntien Tiera Oy:n
kanssa edellä mainitut Puite- ja alasopimukset.
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Tiera ERP- osaamiskeskussopimuksen
liitteen mukaisesti sekä oikeuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan
sopimuksen ja hyväksymään vuosittain sopimukseen liittyvät SAP ERP
kehittämistoimenpiteet. Vuoden 2016 kehittämiskustannuksiin haetaan
lisämäärärahaa talousarvioseurannan yhteydessä.
Kaupunginhallitus päättää, että Taitoan palvelusopimus irtisanotaan
päättymään vuoden 2016 loppuun mennessä. Neuvotteluja
palvelusopimuksesta vuonna 2017 voidaan jatkaa Taitoan kanssa
palveluhinnan saamiseksi vastaamaan vuoden 2017 volyymimuutosta ja
palveluiden järjestämistä omana toimintana ryhdytään valmistelemaan.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että ohjelmajohtaja Juha Ropponen ja talousjohtaja Heikki Siira
selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.
Tiedoksi
Heikki Siira, Heli Huopainen, Juha Ropponen
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Kaupunginvaltuusto, § 31, 22.02.2016
Kaupunginhallitus, § 84, 08.03.2016
§ 84
Valtuustoaloite ilmaisen raskauden ehkäisyn saamiseksi Mikkelissä alle 20-vuotiaille
MliDno-2016-547
Kaupunginvaltuusto, 22.02.2016, § 31
Valtuutettu Rauni Berndt ym. esittivät 22.2.2016 valtuustoaloitteenaan
otsikkoasiasta seuraavaa:
"Esitämme, että Mikkelin kaupunki tarjoaa raskauden ehkäisyn maksutta alle
20-vuotiaille nuorille.
THL:n seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelman mukaan on todettu,
että raskauden ehkäisy ei toimi toivotulla tavalla nuorilla. Alle 20-vuotiaiden
raskauksista yli puolet on suunnittelemattomia ja alle 18-vuotiailla lähes kaikki.
Raskauden keskeyttäneistä alle 20-vuotiaista yli 30 % ei ollut käyttänyt mitään
ehkäisyä. Jälkiehkäisy vapautettiin reseptipakosta 2002, ja tämä on varsin hyvin
nuorilla tiedossa, mutta silti sen vaikutus on ollut varsin vähäinen alkuvaiheen
jälkeen ehkäisyn käyttöön ja abortteihin.
Aborttien määrässä on ollut hiljalleen laskeva trendi, mutta edelleen niitä on
liikaa. Mikkelissä alle 20-vuotiaitten keskeytykset ovat vuosittain 10-20 luokkaa.
Niiden yksikköhinta toimenpiteestä riippuen vaihtelee 717-1182 euroon.
Kustannuksia tulee paitsi kunnalle myös nuorelle itselleen.
Raskauden keskeytys on aina lääketieteellinen toimenpide, johon sisältyy
riskejä. Lisäksi se on henkisesti kuormittava sekä naiselle itselleen, että
henkilökunnalle.
THL:n suositus on ilmainen ehkäisy alle 20-vuotiaille. Useassa kunnassa
on päädytty tähän. Käytäntöjä on erilaisia, esim. Vantaa tarjoaa e-pillerit 9
kuukauden ajaksi alle 20-vuotiaille. THL:n suositus on, että palveluja kehitetään
niin, että niissä huomioidaan myös pojat ja miehet.
Mikkelissä oli käytäntö, että e-pillereiden 3 kuukauden aloituspakkaus annettiin
maksutta terveydenhoitajan käynnin yhteydessä. Nämä pakkaukset saatiin
ilmaiseksi lääkeyhtiöiltä. Tämä hyvä käytäntö lopetettiin ilmeisesti Seutusotessa
tehdyn päätöksen mukaisesti vedoten tasa-arvoon. Tämä argumentti on melko
hatara kun ajattelee, että sekä raskauden keskeytyksen toimeenpano ja usein
myös kustannukset päätyvät naisen kontolle synnytyksestä puhumattakaan.
Nykyisin Mikkelissä on ilmainen ehkäisy alle 16-vuotiaille tytöille. Kondomeja
jaetaan oppilaitoksissa jatkuvasti opiskelijaterveydenhuollossa, ja kippoja
joudutaan tiheään täyttämään.
Mikkelissä 22.2.16
Rauni Berndt ja 18 muuta allekirjoittajaa"
Päätös
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Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 08.03.2016, § 84
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen sosiaali- ja terveystoimen
valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen
tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään kesäkuussa 2016.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Sosiaali- ja terveystoimi/Hans Gärdström, Minna Mutanen, Timo Talo
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Kaupunginvaltuusto, § 30, 22.02.2016
Kaupunginhallitus, § 85, 08.03.2016
§ 85
Valtuustoaloite eurooppalaisen paikallis- ja aluehallinnon naisten ja miesten välisen
tasa-arvon peruskirjan hyväksymisestä
MliDno-2016-546
Kaupunginvaltuusto, 22.02.2016, § 30
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä esitti 22.2.2016 valtuustoaloitteenaan
otsikkoasiasta seuraavaa:
"Kunnat edistävät naisten ja miesten tasa-arvoa kantaessaan päävastuun
hyvinvointipalveluista. Kuntien palvelut helpottavat työn ja perheen
yhteensovittamisessa sekä tukevat naisten osallistumista taloudelliseen ja
poliittiseen päätöksentekoon. Palveluista tärkeimpiä ovat mm. laadukkaat
lastenhoitopalvelut, yhtäläiset koulutusmahdollisuudet ja vanhusten ja muiden
huollettavien palvelut.
Miesten ja naisten tasavertainen edustus ja osallistuminen kunnalliseen
päätöksentekoon vahvistavat demokratiaa. Tavoitetta tukevat tasa-arvolain
kiintiösäännökset, joiden mukaan kunnallisissa ja kuntien yhteisissä
toimielimissä tulee olla - ilman poikkeuksellista syytä - sekä naisia että miehiä
vähintään 40 prosenttia. Kiintiösäännös ei koske suorilla vaaleilla valittavia
kunnanvaltuustoja.
Lokakuun 2012 kunnallisvaaleissa valituista valtuutetuista naisia on
36,2 %. Valtuustokaudella 2005 - 2008 kunnanhallituksissa naisia oli 46
% ja lautakunnissa 48 %. Joka neljäs kunnanhallituksen tai -valtuuston
puheenjohtaja oli nainen.
Kuntien työntekijöistä naisia on 80 %. Naisten osuus henkilöstöjohtajista ja
talousjohtajista noin 60 %. Kunnat edistävät tasa-arvoa tasa-arvosuunnittelulla
ja seuraavat sen toteutumista.
Euroopan kuntien ja alueiden liiton, CEMRn koordinoimana eurooppalaiset
kuntajärjestöt ja kunnat ovat laatineet eurooppalaisen paikallis- ja
aluehallinnon tasa-arvon peruskirjan, A European Charter for Equality for
Women and Men in Local Life. Projekti on toteutettu EU:n tasa-arvo-ohjelman
tukemana vuosina 2005 – 2006.
Peruskirjan laatimiseen osallistuivat myös kansainväliset, korkean tason, mm.
YK:n tasolla toimivat asiantuntijat. Peruskirjan taustalla on myös yhteisesti
toteutettu tasa-arvoprojekti Eurooppalainen tasa-arvokaupunki, European
Town for Equality.
Kuntaliiton hallitus hyväksyi osaltaan eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan
kokouksessaan 21.9.2006 ja suosittaa, että kunnat, maakuntien liitot ja
kuntayhtymät myös hyväksyisivät peruskirjan.
Ehdotamme, että Mikkelin kaupunki hyväksyy eurooppalaisen peruskirjan
naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta paikallishallinnossa.
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Mikkelissä 22.2.2016
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Erkki Rantalainen
Liisa Ahonen
Pertti Ruotsalainen
Sami Järvinen"
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 08.03.2016, § 85
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen konsernipalveluiden
hallintopalveluun kaupunginlakimies Jukka Savolaiselle valmisteltavaksi.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä
kaupunginhallituksessa viimeistään kesäkuussa 2016.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Jukka Savolainen
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Muutoksenhakukielto
§70, §71, §72, §73, §74, §75, §76, §77, §78, §79, §80, §84, §85
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.
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Oikaisuvaatimus
§81, §82, §83
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

