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Saapuvilla olleet jäsenet
Markku Aholainen, puheenjohtaja
Kirsi Olkkonen, 1. varapuheenjohtaja
Armi Salo-Oksa, 2. varapuheenjohtaja
Jarno Strengell
Juha Vuori
Jyrki Koivikko
Liisa Ahonen
Minna Pöntinen
Pekka Pöyry
Petri Pekonen
Soile Kuitunen
Muut saapuvilla olleet
Ari Liikanen, hallintojohtaja, sihteeri
Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Jukka Savolainen, kaupunginlakimies
Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Heikki Siira, talousjohtaja, poistui 14:46
Seija Kuikka, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Oskari Valtola, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Satu Taavitsainen, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Heli Huopainen, henkilöstöjohtaja, saapui 14:09
Jannika Vahvaselkä, tuottaja-assistentti
Jarmo Autere, hankintapäällikkö, saapui 14:29, poistui 14:46
Poissa

Satu-Mari Tolonen, viestintäpäällikkö

Allekirjoitukset

Markku Aholainen
Puheenjohtaja

Ari Liikanen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Jyrki Koivikko

Soile Kuitunen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa.
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Ari Liikanen, hallintojohtaja
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§ 72
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 73
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jyrki Koivikko ja Soile
Kuitunen. Pöytäkirja tarkastetaan kaupunginkansliassa keskiviikkona 27.9.2017
ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 74
Ilmoitusasiat
Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:
•

Vaalijalan kuntayhtymä
- hallituksen pöytäkirja 6.9.2017

•

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
- hallituksen pöytäkirja 7.9.2017

Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
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§ 75
Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset
Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:
•
•
•
•

Haukivuoren aluejohtokunta 2.9.2017
Mikkelin seudun ympäristölautakunta 6.9.2017
Kaupunkiympäristölautakunta 12.9.2017
Vesiliikelaitoksen johtokunta 14.9.2017

Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista, mikä
olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,
ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em.
viranomaisten tekemiin päätöksiin.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 76
Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset
Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:
Kaupunginjohtaja
Muut päätökset:
§18 Vastaanottotoiminta Mikkelin kaupungissa, 21.09.2017
Ehdotus
Esittelijä: Markku Aholainen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Koska kaupunginhallituksen puheenjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa
sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle puheenjohtaja
ehdottaa, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta
em. päätöksiin.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 77
Microsoft-käyttöoikeuksien ja käyttöoikeuksiin liittyvien palveluiden hankinta
MliDno-2017-1953
Valmistelija / lisätiedot:
Tuomas Fjällström, Heikki Siira
tuomas.fjallstrom@mikkeli.fi
tietohallintopäällikkö
Mikkelin kaupungilla on kaksi erillistä sopimusta Microsoft-käyttöoikeuksista ja
niihin liittyvistä palveluista:
1.
2.

Hallinnon käyttöoikeuksista EAS-sopimus, jonka arvo on noin
350 000 euroa vuodessa, ja
Koulujen, varhaiskasvatuksen, kansalaisopiston ja kirjastojen
käyttöoikeuksista EES-sopimus, jonka arvo on noin 90 000 euroa
vuodessa.

Mikkelin kaupungin käyttöoikeudet vuosille 2017-2020 on hankittu
KL Kuntahankintojen kilpailuttaman, vuoden 2017 lopussa päättyvän,
puitesopimukseen kautta. KL Kuntahankinnat on käynnistänyt uuden
kilpailutuksen (KLKH 131 Microsoft-käyttöoikeuksien jälleenmyynti ja
käyttöoikeuksiin liittyvät palvelut) nelivuotiselle sopimuskaudelle 2018-2022.
KL Kuntahankintojen kilpailutukseen sitoutuminen ei tarkoita jonkin
tietyn käyttöoikeusmäärän hankkimista Mikkelin kaupungin nykyisten
käyttöoikeussopimusten päättyessä vuonna 2020. Käyttöoikeuksien tarve
arvioidaan sopimuksen päättyessä sen hetkisen tilanteen mukaan ja
hankinnasta tehdään erillinen päätös.
Microsoftin sopimusmallissa käyttöoikeuksien määrillä on suuri merkitys, joten
itse kilpailuttamalla Mikkelin kaupunki ei voi päästä yhtä hyvään tulokseen kuin
liittymällä yhteiseen kilpailutukseen.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että Mikkelin kaupunki liittyy KL Kuntahankintojen
kilpailutukseen KLKH 131 Microsoft-käyttöoikeuksien jälleenmyynti ja
käyttöoikeuksiin liittyvät palvelut.
Lisäksi kaupunginhallitus valtuuttaa talousjohtaja Heikki
Siiran allekirjoittamaan kilpailutuksen sitoumuslomakkeen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että Armi Salo-Oksa ilmoitti olevansa esteellinen (Marki Data Oy:n
tj) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.
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§ 78
Osallistuminen maakunnalliseen sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten
kuljetusten kilpailutukseen
MliDno-2017-1837
Valmistelija / lisätiedot:
Jarmo Autere
Jarmo.autere@mikkeli.fi
hankintapäällikkö
Liitteet

1 Liite kh Mikkeli autoilijaohjeet kyytineuvo
2 Liite kh Autoilijaohjeet kyytineuvon ulkopuoliset
3 Liite kh Kuvaus
4 Liite kh VPL kulj tarjouspyyntö 134102
5 Liite kh VPL kulj. sopimusluonnos
Essoten alueen kunnissa sosiaali- ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten
sopimuskausi päättyy Mikkelin kaupungin osalta 31.12.2017, minkä vuoksi on
käynnistetty uuden hankintakauden valmistelu. Mikkelin sopimuksen piiriin on
kuulunut Essoten kunnista Hirvensalmi, Pertunmaa ja Puumala.
Essoten perussopimuksen perustamissuunnitelman mukaan
kuljetuspalvelujen kokonaisuuden taloudellisen järjestämisen varmistamiseksi
kuljetuspalvelujen järjestäminen ja kilpailuttaminen on jatkossa kuntien
tehtävä. Kuntayhtymä toimii omien toimintojensa edellyttämien kuljetusten
osalta tilaajana.
Kilpailutuksen valmisteluun liittyen on myös esitetty toive siitä, että osana
mahdollista tulevaa maakunnallista sotea kuljetuspalvelut voitaisiin kilpailuttaa
koko maakunnan kattavana kokonaisuutena kuitenkin eri kuntien ja
alueiden ominaispiirteet huomioiden. Tällöin Mikkelin kaupunki toimisi
kilpailutuksen teknisenä toteuttajana. Osana valmistelutyötä kunnilta on
pyydetty kannanottoja liittymisestä maakunnalliseen vpl/shl kilpailutukseen.
Essoten osalta yhteisessä kilpailutuksessa ovat mukana Hirvensalmi,
Mikkeli, Pertunmaa ja Puumala. Kangasniemi, Mäntyharju ja Juva eivät osallistu
yhteiseen kilpailutukseen ja hoitavat kuljetusten hankinnan itsenäisesti.
Lisäksi maakunnan alueelta Pieksämäki ja Rantasalmi osallistuvat yhteiseen
kilpailutukseen. Näin ollen tavoite yhtenäisestä kilpailutuksesta ei toteudu.
1.7.2018 lukien tulee voimaan liikennekaari, joka vapauttaa taksiliikenteen
säännöstelyä merkittävästi. Taksien hinnoittelu sekä taksiluvat vapautuvat. On
arvioitu, että liikennekaari saattaa lisätä taksien kilpailua esimerkiksi keskustaalueella, mutta maaseutu-alueella liikennekaaren vaikutuksia on vaikeampi
arvioida. Liikennekaaren voimaantulo kesken sopimuskauden luo tiettyjä
haasteita kilpailutuksen järjestämiselle. Liikennekaaren voimaantultua voi
tulla lisää potentiaalisia palveluntuottajia ja myös hintakilpailu voi muuttaa
taksiliikenteen kustannustasoa hankkijan näkökulmasta. Liikennekaaren
hyödyntäminen vaatisi kilpailutuksen osalta dynaamista hankintajärjestelmää,
joka tarkoittaa sitä, että sopimuskauden aikana palveluntuottajaksi voi liittyä
uusia yrittäjiä sekä myös sitä, että palvelun hinta voi muuttua markkinoiden
mukaan. Dynaamisen hankintajärjestelmän käyttöönotto vaatii kuitenkin
hankintasopimuksen toteuttamiseksi keskitettyä tilausjärjestelmää, jonka

Mikkeli
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
25.09.2017

6/2017

11 (52)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

käyttöönotto ei eri kuntien osalta ole mahdollista yhteneväisesti ja yhtenevällä
aikataululla.
Kyytien välitys- ja yhdistelyjärjestely Kyytineuvon osalta toimii ainoastaan
Mikkelin kaupungin alueella ja muilla alueilla on käytössä joko vain erillinen
tilausjärjestelmä tai asiakkaan suora tilaus yksittäiseltä taksiautoilijalta.
Kyytineuvon toiminnan laajentamisen osalta huomioitava on myös inhousehankintaedellytykset. Kyytineuvon laajentuminen Essoten alueelle vaatii
erilliset neuvottelut Mikkelin kaupungin kanssa. Muiden kuntien osalta
Kyytineuvon toiminnan laajentaminen ei ole suoraan mahdollista. Kyytineuvon
osalta lähtökohdaksi on asetettu se, että edelleen uudella hankintakaudella
Mikkelin kaupungin kuljetusten osalta välitys tapahtuu Kyytineuvon välityksellä,
mutta Essoten alueella varataan mahdollisuus myös Kyytineuvon toiminnan
laajentamiseen sopimusaikana.
Suunniteltu hankinnan sopimusaika on 2.1.2018-31.12.2019 jatkuen
optiovuosilla 1+1. Keskeistä hankinnan toteuttamiselle on se, että asiakkaiden
taksien saatavuus turvataan ja myös se, että hankinnan kustannuskehitys
pidetään vakaana. Mikkelin kaupungin edellisen kilpailutuksen kokemukset
ovat olleet pääosin myönteisiä. Kustannuskehitykseen vaikutettiin
sekä hankintaan sisältyneellä taksitaksan alennusprosenttiehdolla että
kyytien yhdistelyllä. Nämä periaatteet edelleen sisällytettäisiin uuteen
hankintaan. Hankintamenettelynä säilyisi edelleen avoin menettely, jolla
luodaan puitejärjestely. Tilausjärjestelmien haasteellisuuden vuoksi on
päädytty kuitenkin siihen, että hankintatapana on perinteinen kilpailutus, jossa
kustannus sidotaan nykyiseen taksitaksaan sopimuskaudelle.
Invataksien saatavuuden parantamiseksi pyritään tarkentamaan invataksien
määrittelyä. Hankinnan osa-alueina ovat edelleen erilliset kunnat.
Asiaa selostetaan tarkemmin kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Mikkelin kaupunginhallitus hyväksyy hankinnan periaatteet ja oikeuttaa
hankintapalvelut julkaisemaan tarjouspyyntöasiakirjat ja esittää, että
Kyytineuvon osalta laajentamismahdollisuuksien arviointi Essoten alueella
sisällytetään hankintaan.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Kirsi Olkkonen esitti Soile Kuitusen
kannattamana asian jättämistä pöydälle.
Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Hankintapalvelut, Essote
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§ 79
Kaupunginhallituksen vastine korkeimmalle hallinto-oikeudelle, Processing Finland
Oy:n valitus
MliDno-2015-2057
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Savolainen
jukka.savolainen@mikkeli.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Liite kh Selvityspyyntö korkein hallinto-oikeus 22.8.2017
2 Liite kh Vastine KHO - Processing Finland - Suomen Allaslaite
Processing Finland Oy teki valituksen Naisvuoren uimahallin allaslaiteurakan
hankitapäätöksestä markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus hylkäsi hankinnasta
tehdyn valituksen 4.7.2017 tekemällään päätöksellä. Asian käsittely jatkuu nyt
korkeimmassa hallinto-oikeudessa, jonne Processing Finland Oy on jättänyt
valituksen edellä mainitusta markkinaoikeuden päätöksestä. Korkeimmalle
hallinto-oikeudelle annettava vastine on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Mikkelin kaupunginhallitus päättää antaa oheisen vastineen korkeimmalle
hallinto-oikeudelle asiassa 4080/3/17.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Korkein hallinto-oikeus
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Kaupunkiympäristölautakunta, § 28, 12.09.2017
Kaupunginhallitus, § 80, 25.09.2017
§ 80
Tilakeskuksen esitys liiketilojen vuokrien tarkistamiseksi 1.1.2018
MliDno-2017-1829
Kaupunkiympäristölautakunta, 12.09.2017, § 28
Valmistelijat / lisätiedot:
Nina Hurri
nina.hurri@mikkeli.fi
vuokrauspäällikkö
Teollisuus- ja liiketilojen vuokrien, joita ei ole sidottu indeksiin, vuokrankorotus
tapahtuu pääsääntöisesti tammikuun 1. päivästä lukien ja on sidottu
kaupunginhallituksen päätökseen.
Vuonna 2017 vuokrankorotus on ollut 1,5 %.
Mikkelin kaupungin tilakeskuksen ulosvuokrattuja teollisuus-, varasto-, liikeja toimistotiloja on noin 360 kpl sekä Essoten vuokraamat tilat. Keskeisenä
vuokran suuruutta määräävänä tekijänä ovat tiloihin kohdistuva kysyntä
ja tarjonta; markkinatilanne. Ulosvuokrattujen kiinteistöjen vuokrahinta/
m2/kk vaihtelee suuresti johtuen tilojen kunnosta ja sijainnista. Yleisesti
kaupungin omistamien kiinteistöjen vuokratasoa on pidetty jonkin verran
markkinahintatasoa alhaisempana.
Tilakeskus esittää, että ulosvuokrattujen teollisuus-, liike- ja varastotilojen
vuokria korotetaan 1.1.2018 lukien 2,0 %.
Ehdotus
Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi
tilakeskuksen ulosvuokrattujen teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistotilojen
vuokrien tarkistamista 1.1.2018 alkaen 2,0 %:n yleiskorotuksella kuitenkin niin,
että tapauskohtaisesti voidaan suorittaa markkinatilanteen ja asiakassuhteen
edellyttämää harkintaa. Indeksiin ja muihin sopimusehtoihin sidotut vuokrat
korotetaan sopimusehtojen mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että Jaana Strandman poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn
jälkeen.

Kaupunginhallitus, 25.09.2017, § 80
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus hyväksyy tilakeskuksen ulosvuokrattujen teollisuus-,
varasto-, liike- ja toimistotilojen vuokrien tarkistamisen 1.1.2018 alkaen 2,0
%:n yleiskorotuksella kuitenkin niin, että tapauskohtaisesti voidaan suorittaa
markkinatilanteen ja asiakassuhteen edellyttämää harkintaa. Indeksiin
ja muihin sopimusehtoihin sidotut vuokrat korotetaan sopimusehtojen
mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Tilakeskus/Nina Hurri
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§ 81
Asian ottaminen ylemmän toimielimen käsiteltäväksi
MliDno-2017-1911
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Kuntalain 92 § kuuluu seuraavasti:
"Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai
hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen
käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen
alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa
asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.
Hallintosäännössä voidaan määrätä, että 1 momentissa tarkoitettu
oikeus koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai
hallintosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan
alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa,
jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1
momentissa tarkoitettu hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole
ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Hallintoäännössä voidaan määrätä, että liikelaitoksen johtokunta, sen
puheenjohtaja tai kunnan viranhaltija voivat ottaa liikelaitoksen johtokunnan
käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty liikelaitoksen
johtokunnan alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen
viranomainen on tehnyt päätöksen. Tällöin asiaa ei voida ottaa sen
lautakunnan käsiteltäväksi, jonka alainen liikelaitoksen johtokunta on. Jos asia
on päätetty ottaa sekä liikelaitoksenn johtokunnan että kunnanhallituksen
käsiteltäväksi, asia käsitellään kunnanhallituksessa.
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan
kuluessa, jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:
1.
2.
3.

lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai
toimitusmenettelyä koskevia asioita;
yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai
sosiaalitoimen asioita;
51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä
asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat.

Hallintosäännön 47 §:n mukaan asian ottamisesta asian ottamisesta
kaupunginhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kaupunginhallitus,
kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja.
Hallintosäännön 48 §:n mukaan asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti
ottaa lautakunnan käsiteltäväksi, jollei ole ilmoitettu asian ottamisesta
kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Asian ottamisesta lautakunnan
käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan puheenjohtaja ja puheenjohtajan lisäksi
lautakunnan esittelijä.
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Hallintosäännön 50 §:n mukaan kaupunginhallituksen alaisen viranomaisen
ja kaupunginhallituksen jaoston on ilmoitettava kaupunginhallitukselle
tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita
tai asiaryhmiä, joista kaupunginhallitus on päättänyt, ettei se käytä ottooikeuttaan.Vastaavasti lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava
lautakunnalle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta niitä asioita tai
asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.
Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos
pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.
Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden
estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian
ottamisesta kaupunginhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää seuraavaa:
Kaupunginhallitus kehottaa siirrettyä toimivaltaa käyttäviä viranomaisia
huolehtimaan kuntalain 92 §:n tarkoittamien päätösten ilmoittamisesta
ylemmälle viranomaiselle kaupungin hallintosäännön mukaisesti.
Kaupunginhallituksen alaisten viranomaisten osalta kaupunginhallitus päättää,
ettei seuraavista päätöksistä tarvitse ilmoittaa kaupunginhallitukselle ja
kaupunginjohtajalle:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

virka- tai työehtosopimuksen mukaiset kokemus-, palvelu-,
määrävuosi- ja työkokemuslisät
vuosilomapäätökset
muiden virka- tai työehtosopimuksen mukaisten eiharkinnanvaraisten etuuksien myöntäminen
palkattomat virkavapaudet ja työlomat, joiden kesto on enintään
yksi vuosi
sijaisen ottaminen yhdellä tai useammalla päätöksellä
yhtäjaksoisesti enintään kuudeksi kuukaudeksi
koulutusta ja virkamatkoja koskevat päätökset, joiden
kustannusvaikutus on alle 3.000 euroa
sopimukset, joiden kustannusvaikutus on alle 5.000 euroa
kalustohankinnat, joiden kustannusvaikutus on alle 5.000 euroa
kulutustavarahankinnat, jos on tehty vuosihankintapäätös
vuokrasaatavien vapautuspäätökset, joiden kustannusvaikutus on
alle 5.000 euroa
edustustilaisuuksien järjestäminen, joiden kustannusvaikutus on
alle 3.000 euroa
verohuojennuspäätökset
otto-oikeuspäätökset

Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Esimiesjakelu
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§ 82
Kaupungin vaakunan käyttöohje
MliDno-2017-1958
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen, Satu-Mari Tolonen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite kh Vaakunan käyttösääntö ja soveltamisohje
Kuntalain 5 §:n mukaan kunnalla voi olla valtuuston hyväksymä
kunnanvaakuna, jonka käyttöä valvoo kunnanhallitus tai hallintosäännössä
määrätty kunnan muu viranomainen.
Voimassa oleva Mikkelin kaupungin vaakunan käyttöohje on vuodelta 1957
(kaupunginhallitus 11.3.1957, 522 §).
Vaakunan käyttöohje on päivitetty vastaamaan kaupungin nykyistä toimialaa
niin, että ohjeesta on poistettu vanhentuneet tiedot, muun muassa
viittaukset maistraattiin ja raastuvanoikeuteen. Samalla vaakunan käyttöluvan
myöntäminen siirretään kaupunginhallitukselta kaupunginjohtajalle.
Muusta kaupungin ulkoisesta ilmeestä on ohjeet kaupungin graafisessa
ohjeistossa. Kaupunginhallitus on hyväksynyt nykyisen silhuetti-ilmeen
ja tekstilogon vuonna 2012. Niiden käyttöä tarkentava graafinen ohjeisto
on päivitetty keväällä 2017. Ohje on kaupungin verkkosivuilla osoitteessa
www.mikkeli.fi/viestintä.
Luonnos vaakunan käyttöohjeeksi ja sitä tarkentavaksi soveltamisohjeeksi
on liitteenä. Soveltamisohje on tarkoitus tarkistaa aina graafisen ilmeen
päivittämisen yhteydessä.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy vaakunan käyttöohjeen ja sitä tarkentavan
soveltamisohjeen. Soveltamisohje tarkistetaan aina graafisen ilmeen
päivittämisen yhteydessä.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Viestintätiimi
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Kaupunginhallitus, § 112, 16.03.2015
Kaupunginhallitus, § 83, 25.09.2017
§ 83
Mikkelin kaupungin avustusperiaatteet
MliDno-2015-353
Kaupunginhallitus, 16.03.2015, § 112
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Airas
merja.airas@mikkeli.fi
kehityspäällikkö
Liitteet

1 Liite avustukset, yleisohje
2 Liite kumppanuussopimusluonnos
Kaupunginhallitus 7.4.2014 § 160
Valmistelijat kehitysjohtaja Soile Kuitunen, puh. 044 794 2010 ja
kehityspäällikkö Merja Airas, puh. 044 794 2071
Mikkelin kaupungin strategia perustuu vahvaan yhteistyöhön ja
kumppanuuteen toimialojen mutta myös kaupunkiorganisaation ulkopuolisten
tahojen, kuten järjestöjen kanssa. Järjestöt ovat tärkeässä roolissa hyvinvoinnin
tuottamisessa, ja kaupungin tulee osaltaan varmistaa, että järjestöillä on
paikkakunnalla hyvät toimintaedellytykset.
Mikkelin kaupunki tukee vuosittain lähes 8,0 miljoonalla eurolla Mikkelissä
toimivia järjestöjä. Ongelmana on, ettei kaupungilla tällä hetkellä ole yhtenäisiä
avustusperiaatteita, järjestöt voivat hakea rahoitusta monelta eri lautakunnalta
ja raportointivelvoitteissa on kirjavuutta. Avustusten myöntämisessä kytkentää
strategiaan ei välttämättä edellytetä.
Mikkelin kaupunki käynnistää vuoden 2014 aikana työn, jolla rakennetaan
yhtenäiset avustusperiaatteet huomioiden seuraavat näkökohdat:
-kaikilta avustuksia hakevilta ja saavilta järjestöiltä edellytetään kuvausta siitä
miten järjestön toiminta toteuttaa Mikkelin kaupunginvaltuuston strategiaa,
ja sen hyvinvointitavoitteita. Kuvaus tavoitteiden edistämisestä tulee tehdä
mahdollisimman konkreettisella tavalla.
-kaikilta avustuksia saaneilta järjestöiltä edellytetään vuosittain kuvausta
siitä miten he ovat onnistuneet edistämään Mikkelin kaupunginvaltuuston
strategian tavoitteita
-järjestöavustusten hakuilmoitus julkaistaan yhteisenä kaikkien toimialojen ja
lautakuntien avustuksille
-järjestöavustusten hakemiseen kehitetään sähköinen järjestelmä joka otetaan
käyttöön 2015/2016. Sähköisen järjestelmän avulla voidaan seurata myös,
miten monelta eri toimialalta avustusta haetaan ja mitä avustuksia järjestöille
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myönnetään. Näin varmistetaan ettei tarpeettomia päällekkäisyyksiä
toiminnan avustamisessa ole
Kaupunginhallitukselle kaupungin yhtenäiset avustusperiaatteet tuodaan
hyväksyttäväksi joulukuussa 2014. Periaatteiden rakentamiseksi perustetaan
työryhmä, jonka puheenjohtajana toimii kaupungin kehitysjohtaja Soile
Kuitunen ja työryhmän sihteerinä kehityspäällikkö Merja Airas. Ryhmään
nimetään lisäksi seuraavat toimialojen edustajat:
Konsernipalvelut
Jari Laitinen (varapuheenjohtaja)
Tiina Viskari
Tuomas Fjällström
Seudullinen sosiaali- ja terveystoimi
Pirkko Kivinen
Timo Talo
Sivistystoimi
Paula Sihvonen
Aija Kuuppo
Antti Mattila
Tekninen toimi
Marja-Liisa Hämäläinen
Maaseutu- ja tietoimi
Kari Mikkonen
Ehdotus
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus hyväksyy edellä esitetyn työryhmän perustamisen
ja sen kokoonpanon. Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää yhtenäisten
avustusperiaatteiden luomisen siten, että ne ovat käytettävissä vuoden 2015
talousarvion avustusten hakumenettelyssä.
Päätös Kaupunginhallitus:
Hyväksyttiin.
________
Kaupunginhallitus 15.12.2014
Valmistelija: kehityspäällikkö Merja Airas (044 794 2071)
Avustusten kehittämisprosessi on tehty yhteisen terminologian ja
poikkihallinnollisen toiminnan sekä sähköisen hakumenettelyn toteuttamisen
pohjalta. Ydinajatus kehittämiselle on ollut resurssi- ja kustannussäästö.
Avustusten myöntämiseen ja niiden päätösfoorumiin ei tässä esityksessä
oteta kantaa. Toimielimet ja viranhaltijat tekevät avustuksiin liittyvät
päätösprosessinsa kuten tähänkin asti.
Taustaa esitykselle
Työryhmän kokoonpanoa on täydennetty seuraavasti:
Marita Kajander, jäsen, sivistystoimi, kulttuuri
Kristiina Leppänen, jäsen, hallintopalvelut, Lupaus-ohjelma
Olli Lahti, jäsen, henkilöstöpalvelut, aluejohtokunnat
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Työryhmä on kokoontunut 6 kertaa.
Kokouksissa on ollut läsnä tarpeen mukaan asiantuntijoita. Avustustyöryhmän
muistiot, avustusten myöntämisen prosessikuvaukset nykytilanteesta ja
yhteenvedot myönnetyistä avustuksista 2013 ja 2014 ovat katsottavissa W:/
talous/avustukset. Viimeinen työryhmän kokous on pidetty 17.11.2014.
Nykytilanteen prosessikuvauksissa on nähtävissä, että kaupungilla
tehdään paljon yksittäistä ja tapauskohtaista harkintaa päätöksissä, mikä ei
työekonomian ja resurssien kohdentamisen vuoksi ole tarkoituksenmukaista.
Eri toimialueiden omat toimintaperiaatteet ja – ohjeet ovat tuoneet
haasteita uudistamistyölle. Poikkihallinnollista yhteistyötä ei ole juurikaan
ollut mahdollista toteuttaa, johtuen pitkälti yhteisen tietojärjestelmän
puuttumisesta. Yhteinen tietokanta, josta olisi saatavissa koko kaupungin
avustusten myöntäminen rahoineen ja perusteluineen, olisi mahdollistanut
paremman ja kokonaisvaltaisemman tarkastelun eri toimialueilla,
lautakunnissa, kaupunginhallituksessa sekä talousarvion valmistelussa.
Avustushakemuksia ei tähän mennessä myöskään ole systemaattisesti kirjattu.
Kirjaaminen on välttämätöntä sekä hakijan että myöntäjän oikeusturvan
näkökulmasta ja on osa hyvän hallinnon toteuttamista.
Kaupungin avustuksissa on kohteina ollut myös osakeyhtiöitä sekä muita
vastaavia toimintoja, jotka pitäisi käsitellä erikseen. Osaa toiminnoista
tulisi arvioida ostopalveluina. Osan avustusten saajista kanssa tulisi tehdä
kumppanuussopimus. Sopimus tulisi tehdä enintään valtuustokaudeksi
edellytyksenä, että kaupunginvaltuusto myöntää vuosittain toimintaan
määrärahat. Osaa avustuksista voidaan pitää toimialueen normaali menoerinä,
kuten vuokrat.
Kumppanuussopimukset ja ostopalvelut
Toimialueet valmistelevat nämä kumppanuussopimukset vuoden 2015 aikana.
Avustuksissa on myönnetty sellaisia avustuksia, jotka täyttänevät osittain
ostopalvelun kriteerit. Eli vastikkeelliset avustukset. Nämä tulee selvittää
vuoden 2015 aikana. Perusvalmistelun reunaehdoista ja kilpailutuksen
kriteereistä vuodelle 2015 valmistelee kaupunginlakimies.
Muut avustusluontoiset toiminnot
Kaupungilla on erilaisia palkintoluontoisia ”avustuksia” esim. liikuntateko,
kulttuuriteko, sosiaaliteko, erilaiset apurahat, Pro-Mikkeli jne. Nämä eivät ole
kuuluneet työryhmän tehtävänantoon. Toimialueet hoitavat nämä asiat kuten
tähänkin asti.
Aluejohtokunnat, kylätoimikunnat ja kaupunginosaseurat
Aluejohtokuntia on Anttolassa, Haukivuorella ja Ristiinassa. Muiden taajamien
avustusprosessia hoidetaan kylätoimikuntien ja kaupunginosaseurojen osalta
erillisenä konsernipalvelujen hallintopalveluissa.
Aluejohtokunta ei ole järjestö. Aluejohtokunnan edustaja on osallistunut
työryhmän toimintaan. Aluejohtokunnalle suunnatut avustukset on
tarkoituksenmukaista hakea koko kaupungin avustusprosessissa kaupungin
strategian edellyttämällä tavalla.
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Kylätoimikuntien ja kaupunginosaseurojen avustusprosessi tulee toteutetaan
samalla periaatteella.
Talous
Erilaisille avustustoiminnoille on syytä luoda omat kustannuspaikat kaupungin
tulevassa Kuntaerpissä talousseurannan vuoksi. Avustustyöryhmä antoi
työryhmän talousasiantuntijoille tehtävän valmistella vuoden 2015 aikana
toimintapa avustusten talousseurantaan siten, että avustuksen luonne on
eriteltävissä toimialueittain.
Yhtenäisellä toimintatavalla saadaan resurssisäästöjä koko kaupungin tasolla.
Kumppanuussopimukset usealle vuodelle tuovat suunnitelmallisuutta
järjestöjen ja kaupungin toimintaan. Sopimusten kautta tuleva pitkäjänteinen
toiminta ja suunnittelu vaikuttanevat säästävästi myös kaupungin talouteen.
Infotilaisuus järjestöille
Järjestöille on pidetty tilaisuus kaupungin avustusmenettelyn uudistamisesta
kesäkuussa 2014. Tilaisuuteen osallistui useita kymmeniä henkilöitä
eri järjestöistä. Tilaisuudessa tuli esille, että järjestöt kannattavat hyvin
laajasti sähköistä hakemusta. Myös avustusten käsitellylle toivottiin
yksinkertaistamista ja selkeyttä. Myös kumppanussopimus kiinnosti.
Elinvoima- ja kilpailukykypalvelut ja avustustyöryhmä esittävät seuraavaa:
Terminologia
Kaupungilla on tulevaisuudessa järjestöjen avustusten myöntämisessä
yhteinen terminologia
·toiminta-avustukset
·kohdeavustukset
·kumppanuussopimukset (useampaa vuotta koskevat sopimukset, edellyttäen,
että kaupunginvaltuusto myöntää määrärahat)
Toiminta-avustus- ja kohdeavustushakemuksille sekä kumppanussopimuksille
on valmisteltu sähköiset lomakkeet ja yleisohjeet kaupungin avustusten
myöntämiselle.
Hakuaika
Kaupungin järjestöjen toiminta-avustukset haetaan vuosittain 30.9. mennessä.
Kumppanuussopimukseen liittyvät muutokset päivitetään myös vuosittain
30.9.2014 mennessä.
Kohdeavustuksia voidaan hakea koko talousarviovuoden aikana.
Kumppanuussopimusten tavoitteiden ja seurannan vuoksi haettava avustus
tulevalle talousarviovuodelle voidaan alustavasti käsitellä ja kuluvan vuoden
toukokuussa ennen kaupungin raamin hyväksymistä toimialueiden niin
katsoessa.
Yhteinen tietojärjestelmä
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Kaupungin järjestöjen avustusten sähköisestä toimintatavan valmistelusta
todetaan seuraavaa:
·kaupungilla käytössä olevaa tilavarausohjelmistoa Timmiwep, on esitelty
syyskuussa 2014
·ko. järjestelmään kuuluu myös avustusten hakuprosessijärjestelmä, mikä on
käytössä mm. Jyväskylän kaupungissa
·tulevan järjestelmän tulisi toteuttaa poikkihallinnollinen toiminta koko
avustusprosessissa
·tulevan järjestelmä tulisi toteuttaa kirjaamisen perussääntö
·tulevan järjestelmän kautta tulisi saada erilaisia yhteenvetoja päätöksiä
tekeville toimielimille ja esittelijöiden käyttöön
·tulevan järjestelmän tulisi muodostaa järjestörekisteri, joka päivittyy
avustushakemusten perusteella eli hakeva järjestö päivittää tietonsa – sitä ei
tehdä eikä tarkisteta enää kaupungin toimesta
·sähköisiä avustushakemuksia on valmisteltu kolme (toiminta, kohde ja
kumppanuus), tulevan järjestelmän tulisi mahdollistaa myös muita sähköisiä
lomakkeita.
Tietotekninen ratkaisu
Työryhmä on antanut Lupaus 2016 –ohjelmalle ja kaupungin tietohallinnolle
tehtäväksi hankkia toimintatapaan soveltuva tietojärjestelmä, joka
mahdollistaa sähköisen avustusprosessin ja järjestörekisterin. Järjestelmän
tulee olla käytettävissä poikkihallinnollisesti.
Aikataulu, koulutus ja tiedottaminen
Ohjeet ja toimintatavat tiedotetaan vuoden 2015 aikana siten, että järjestelmä
on käytettävissä vuoden 2016 talousarviovalmistelussa. Tarvittava henkilökunta
koulutetaan järjestelmään. Tarvittava tiedottaminen toteutetaan kaupungin
viestintäyksikön kanssa yhteistyössä. Järjestöille asiasta tiedotetaan vuoden
2016 avustushakemusmenettelyssä. Asiasta tehdään myös paikallislehtiin
uutinen.
Yhteenveto
Elinvoima- ja kilpailukykypalvelut ja avustustyöryhmä esittää, että
kaupunginhallitus hyväksyy edellä esitetyn lisäksi järjestöjen avustusten
kehittämiseksi seuraavaa:
·talousseurannan kehittäminen toteutetaan uuden taloushallintajärjestelmän
yhteydessä
·tietotekninen ratkaisu tulee toteuttaa helmikuuhun 2015 mennessä
·eri toimialueiden avustusohjeet päivitetään kaupunginhallituksen päätöksen
mukaisesti vuoden 2015 aikana
·aluejohtokunnat, kylätoimikunnat ja kaupunginosaseurat otetaan mukaan
avustusprosessiin ja hakumenettelyyn vuoden 2015 aikana
Toimeksiantoa ei ole pystytty toteuttamaan vuoden 2015 avustusten
hakumenettelyyn eikä talousarvioon em. mainituista syistä.
Lisäksi esitetään, että avustustyöryhmän toimeksianto on päättynyt.
Sähköisten lomakkeiden sisältö Liite 1
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Ehdotus
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus hyväksyy elinvoima- ja kilpailukykypalvelujen ja
avustustyöryhmän esityksen ja toteaa työryhmän toimeksiannon päättyneen
edellä mainittuihin toimenpiteisiin.
Kaupunginhallitus edellyttää, että tietotekninen ratkaisu tulee tehdä
helmikuun 2015 loppuun mennessä ja että kaupunginlakimies valmistelee
kumppanuussopimusten ja ostopalvelusopimusten edellyttämät reunaehdot ja
toimintatavan.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää oikeuttaa elinvoima- ja kilpailukykypalvelut
tekemään tarvittaessa avustusprosessiin teknisluontoisia korjauksia.
Korjauksista informoidaan valmistelussa mukana olleita tahoja.
Päätös
Kaupunginhallitus:
Asia palautettiin uuteen valmisteluun siten, että periaatteet tulee olla
hallituksessa viimeistään maaliskuussa 2015.
_______
Kaupunginhallitus 16.3.2015
Valmistelijat: kehityspäällikkö Merja Airas (p. 044 7942071) sp.
etunimi.sukunimi at@mikkeli.fi ja ohjelmajohtaja Juha Ropponen (p. ), sp.
etunimi.sukunimi@mikkeli.fi
Kaupungin avustusten periaatteiden kehittäminen palautettiin uudelleen
valmisteltavaksi. Palautuksen perusteena oli yksinkertaistaa ja selkeyttää
valmisteltua avustusprosessia.
Uudelleen valmistelu on tehty seuraavasti:
•
•
•
•

yleisohje
toiminta-avustukset, määrittely
kohdeavustukset, määrittely
tietotekninen ratkaisu

Yleisohje on liitteenä.
Avustushakemusten tietotekninen ratkaisu
Toiminta – ja kohdeavustuksia haetaan sähköisesti. Tekninen toteutus liittyy
kaupungin asiahallintajärjestelmään. Avustusten käsittely eri toimialueilla
tehdään sähköisesti. Kaupungin eri palvelupisteet tukevat yhdistyksiä
sähköisten hakemusten laatimisessa. Kesätyöntekijöiden resurssia voidaan
käyttää mm. kesäaikana opastuksessa. Tämä tarkoittaa avustusten hakuajan
tarkastelua ja ehkä määrittämistä uudesta näkökulmasta.
Kulttuuripalvelut (joiltain osin myös nuoriso- ja liikuntalautapalvelut) ja
konsernipalvelut testaavat järjestelmää kevään 2015 aikana.
Yhteenveto avustusprosessista
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Hakemusprosessi on valmisteltu yhdistyksille mahdollisimman
yksinkertaiseksi. Järjestelmä mahdollistaa tulevaisuudessa erilaisia
yhteenvetoja kaupungin päättäjien käyttöön. Järjestelmällä toteutetaan
kirjaamisen edellytys ja ns. päällekkäisten avustusten hallinta. Avustusten
toimialuekohtaisiin myöntämisperusteisiin ei tule muutoksia.
Asiaa on valmisteltu työryhmän esityksen jälkeen Lupausohjelmassa.
Valmisteluun ovat osallistuneet myös kehityspäällikkö Merja Airas,
tietopalvelusihteeri Marjo Koponen ja asiakaspalvelupäällikkö Heli Hänninen.
Asiaa selostaa tarkemmin kaupunginhallituksen kokouksessa ohjelmajohtaja
Juha Ropponen.
Kumppanussopimukset
Kaupungin kumppanuussopimukset on syytä yhdenmukaistaa sekä
sisällöllisesti että tavoitteiltaan. Niiden hyväksymisprosessi on myös syytä
tarkistaa esim. kaupungin talousraamin yhteydessä vuosittain.
Kumppanuussopimusten tekeminen ja määrä sekä tavoitteet.
•

•
•

•
•
•

kumppanuussopimus tehdään niiden yhdistysten ja toimijoiden
kanssa, joiden vaikuttavuus on suuri ja kaupungin nykyinen avustus
on merkittävä (esim. Mikkelin Teatteri, Mikkelin Toimintakeskus,
Mikkelin Musiikkiopisto jne.)
kunkin kumppanuussopimuksen hyväksyy kaupunginhallitus
talousarvion raamin hyväksymisen yhteydessä
toimialueet valmistelevat kumppanuussopimukset niiden
yhdistysten ja toimijoiden kanssa vuodelle 2016 siten, että ne
voidaan huomioida jo kaupungin talousarvion raamissa kesäkuussa
2015, jos sen ajallisesti on mahdollista
jos kumppanuussopimuksia ei tehdä, yhdistys hakee avustusta
kaupungin normaalissa avustusprossissa
valtuustokaudeksi tehtävien kumppanuussopimusten avustuksen
ehtona on, että kaupunginvaltuusto myöntää toimintaan
määrärahan vuosittain
koko kaupungin tasolla kumppanuussopimusten määräksi on
arvioitu alle 10 sopimusta kymmenkunta

Kumppanuussopimuksilla toteutetaan kaupungin ja yhdistysten
pitkäjänteisempää toimintaa suunnittelulla ja tavoitteilla. Pitempiaikaisten
tavoitteiden ja suunnittelun oletetaan vähentävän molempien osapuolien
menoja. Valmisteltavista sopimuksista antaa, ennen niiden viemistä
kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi, lausunnon kaupunginlakimies.
Kumppanuussopimuksen luonnos on liitteenä.

Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Mikander
Kaupunginhallitus hyväksyy edellä esitetyn kaupungin avustuksiin liittyvän
uudistuksen edellä esitetyllä tavalla. Uudistus toteutetaan vuoden 2016
talousarviosta myönnettäviin avustuksiin.
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Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan
kumppanuussopimusluonnoksen sopimusvalmistelujen pohjaksi edellä
esitetyllä tavalla.
Samalla kaupunginhallitus oikeuttaa elinvoima- ja kilpailukykypalvelut ja
hallintopalvelut tekemään avustusprosessiin ja kumppanuussopimukseen
teknisluontoisia korjauksia.

Päätös
Esittelijä muutti esitystään siten, että kaupunginhallitus oikeuttaa elinvoimaja kilpailukykypalvelut ja hallintopalvelut tekemään avustusprosessiin ja
kumppanuussopimukseen korjauksia kaupunginhallituksen evästyksen
mukaisesti.
Esittelijän muutettu esitys hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 25.09.2017, § 83
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite kh Uudet avustusperiaatteet
Sosiaali- ja terveystoimen tehtävien siirryttyä Etelä-Savon sosiaalija terveyspalveluiden kuntayhtymälle ja kaupungin oman
organisaatiouudistuksen jälkeen on havaittu tarkoituksenmukaiseksi
tarkastella uudelleen kaupungin avustusperiaatteita.
Nykyiset avustusperiaatteet perustuvat kaupunginhallituksen 16.3.2015 §
112 hyväksymään yleisohjeeseen sekä toimialojen omiin erillispäätöksiin
myönnettävien avustusten periaatteista. Toimintatapaa esitetään
kehitettäväksi niin, että kaupunginhallitus päättää edelleen yleisistä
periaatteita, mutta samalla ohjeessa määritetään myönnettävät avustukset
sekä mitkä toimielimet niistä päättävät. Tämän jälkeen yleisohjeessa
mainitut lautakunnat hyväksyvät palvelualuekohtaiset (yksi ohje/palvelualue)
periaatteet. Lisäksi tässä yhteydessä erityisesti hvyinvointiin ja osallisuuteen
liittyvät avustukset, joita on myöntänyt aikaisemmin myös kaupunginhallitus,
keskitetään hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan päätettäväksi.
Asiaa on valmisteltu yhteistyössä palvelualueiden kanssa.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen mukaiset avustusperiaatteet ja kumoaa
16.3.2015 § 112 hyväksytyn yleisohjeen. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2018
alkaen.
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Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että vastuulautakuntien tulee lähettää
hyväksymänsä palvelualuekohtaiset avustusperiaatteet kaupunginhallitukselle
tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kaupunkiympäristölautakunta,
kasvatus- ja opetuslautakunta, talouspalvelut, esimiesjakelu
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Kaupunginhallitus, § 60, 11.09.2017
Konserni- ja elinvoimajaosto, § 36, 12.09.2017
Kaupunginhallitus, § 84, 25.09.2017
§ 84
Kehitysyhtiön tulevaisuuden rooli - Miksei 2020
MliDno-2017-1785
Kaupunginhallitus, 11.09.2017, § 60
Valmistelijat / lisätiedot:
Aki Kauranen
aki.kauranen@mikkeli.fi
strategia- ja kehityspäällikkö
Liitteet

1 Liite kh Näkemus kehitysyhtiön roolista, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
Mikkelin kaupunginhallitus on kesäkuussa 2017 pyytänyt Mikkelin kehitysyhtiö
Miksei Oy:ltä yhtiön omaa esitystä kehitysyhtiön tulevaisuuden roolista.
Määräaikaan 28.8.2017 mennessä toimitettu esitys sekä yhteenveto yhtiöstä
sekä sen viimeaikaisesta toiminnasta ovat liitteenä.
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen selostaa
asiaa kaupunginhallitukselle.
Konserni- ja elinvoimajaosto käsittelee asiaa 12.9.2017 kokouksessaan.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee esityksen tiedoksi ja päättää jatkotoimenpiteistä.
Päätös
Merkittiin tiedoksi ja todettiin, että asian käsittelyä jatketaan
kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa 18.9.2017.
Merkitään, että Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha
Kauppinen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Konserni- ja elinvoimajaosto, 12.09.2017, § 36
Valmistelijat / lisätiedot:
Aki Kauranen
aki.kauranen@mikkeli.fi
strategia- ja kehityspäällikkö
Liitteet

1 Liite kej Näkemys kehitysyhtiön roolista, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
Mikkelin kaupunginhallitus on kesäkuussa 2017 pyytänyt Mikkelin kaupungin
kehitysyhtiö Miksei Oy:ltä yhtiön omaa esitystä kehitysyhtiön tulevaisuuden
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roolista. Määräaikaan 28.8.2017 mennessä toimitettu esitys sekä yhteenveto
yhtiöstä sekä sen viimeaikaisesta toiminnasta ovat liitteinä.
Kaupunginhallitus käsittelee asiaa 11.9.2017 kokouksessaan.
Ehdotus
Esittelijä: Ari Liikanen, hallintojohtaja
Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee esityksen tiedoksi ja päättää
jatkotoimenpiteistä.
Päätös
Merkittiin tiedoksi ja päätettiin, että asian käsittelyä jatketaan konserni- ja
elinvoimajaoston kokouksessa ja elinvoimaseminaarissa 26.9.2017.

Kaupunginhallitus, 25.09.2017, § 84
Valmistelija / lisätiedot:
Aki Kauranen
aki.kauranen@mikkeli.fi
strategia- ja kehityspäällikkö
Liitteet

1 Liite kh Näkemys kehitystyön roolista, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
Kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa suunnittelukokouksessaan 18.9.2017.
Kokouksessa kaupunginhallitus linjasi seuraavaa:
1) kaupunginhallitus antaa konserni- ja elinvoimajaoston tehtäväksi Mikkelin
kaupungin omistajapolitiikan tehostamisen ja konsernirakenteen tiivistämisen
sekä elinkeinopoliitikan selkeyttämisen valmistelun, määräaika vuoden 2017
loppuun ja vastuutahona konserni- ja elinvoimajaosto ja kaupunginjohtaja
2) Miksei jatkaa toimintaansa ja sen roolia selkiytetään
•
•
•
•
•

hankkeiden hallinnoiniin osalta ottamalla huomioon kaikki alueen
hankehallinnoijat
markkinoinin osalta varmistamalla kaupunkikonsernin
markkinoinnin yhtenäisyys
matkailun osalta
vastuutahoina strategia- ja kehityspäällikkö, Miksei ja
kaupunginjohtaja
määräaika lokakuun 2017 loppuun mennessä

3) selkiytetään kaupungin elinvoimaverkoston rakenteet ja käytänteet
•
•

vastuutahoina kaupunginjohtaja
määräaika lokakuun 2017 loppuun mennessä

Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus päättää
1) antaa konserni- ja elinvoimajaoston tehtäväksi Mikkelin kaupungin
omistajapolitiikan tehostamisen ja konsernirakenteen tiivistämisen sekä
elinkeinopoliitikan selkeyttämisen valmistelun
•
•

vastuutahoina konserni- ja elinvoimajaosto ja kaupunginjohtaja
määräaika vuoden 2017 loppuun

2) että Miksei jatkaa toimintaansa ja sen roolia selkiytetään
•
•
•
•
•

hankkeiden hallinnoiniin osalta ottamalla huomioon kaikki alueen
hankehallinnoijat
markkinoinin osalta varmistamalla kaupunkikonsernin
markkinoinnin yhtenäisyys
matkailun osalta
vastuutahoina kaupunginjohtaja strategia- ja kehityspäällikkö
ja Miksein toimitusjohtaja
määräaika lokakuun 2017 loppuun mennessä

3) selkiytetään kaupungin elinvoimaverkoston rakenteet ja käytänteet
•
•

vastuutahoina kaupunginjohtaja
määräaika lokakuun 2017 loppuun mennessä

Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Konserni- ja elinvoimajaosto/Olli Marjalaakso, Miksei Oy/Juha Kauppinen, Aki
Kauranen, Timo Halonen
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Kaupunginhallitus, § 11, 19.06.2017
Kaupunginhallitus, § 85, 25.09.2017
§ 85
Kaupunginhallituksen edustaja Mikkelin seudun ympäristölautakuntaan
MliDno-2017-1417
Kaupunginhallitus, 19.06.2017, § 11
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Mikkelin kaupungin hallintosäännön 141 §:n mukaan muiden toimielinten
kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen
puheenjohtajalla, kaupunginjohtajalla, palvelualuejohtajilla oman
palvelualueen toimielimissä ja kaupunginhallituksen määräämällä edustajalla,
ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä valtuuston tilapäisen valiokunnan
kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus nimeää edustajansa ja mahdollisen varaedustajansa
seuraaviin lautakuntiin ja johtokuntiin vuosiksi 2017 - 2019:
•
•
•

Kasvatus- ja opetuslauakunta
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Kaupunkiympäristölautakunta

Samalla kaupunginhallitus oikeuttaa
•
•
•

hyvinvoinnin- ja osallisuuden lautakunnan nimeämään edustajansa
ja mahdollisen varaedustajan Anttolan, Haukivuoren, Mikkelin
pitäjän, Ristiinan ja Suomenniemen aluejohtokuntiin,
kasvatus- ja opetuslautakunnan nimeämään edustajansa ja
mahdollisen varaedustajan Otavan Opiston johtokuntaan sekä
kaupunkiympäristölautakunnan nimeämään edustajansa ja
mahdollisen varaedustajan Vesiliikelaitoksen johtokuntaan.

Päätös
Kaupunginhallitus nimesi edustajakseen seuraavat henkilöt:
•
•
•

Kasvatus- ja opetuslautakunta: Jenni Tissari
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta: Pekka Pöyry
Kaupunkiympäristölautakunta: Jyrki Koivikko

Lisäksi kaupunginhallitus oikeutti
•
•

hyvinvoinnin- ja osallisuuden lautakunnan nimeämään edustajansa
ja mahdollisen varaedustajan Anttolan, Haukivuoren, Mikkelin
pitäjän, Ristiinan ja Suomenniemen aluejohtokuntiin,
kasvatus- ja opetuslautakunnan nimeämään edustajansa ja
mahdollisen varaedustajan Otavan Opiston johtokuntaan sekä
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•

kaupunkiympäristölautakunnan nimeämään edustajansa ja
mahdollisen varaedustajan Vesiliikelaitoksen johtokuntaan.

Kaupunginhallitus, 25.09.2017, § 85
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Kaupunginhallitus asetti 19.6.2017 § 11 edustajansa lautakuntiin ja
johtokuntiin, mutta ei vielä Mikkelin seudun ympäristölautakuntaan, koska sitä
ei ollut vielä siinä vaiheessa asetttu.
Mikkelin kaupunginvaltuusto nimesi kokouksessaan 28.8.2017 § 47
edustajansa Mikkelin seudun ympäristölautakuntaan.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus nimeää edustajansa ja mahdollisen varaedustajansa
Mikkelin seudun ympäristölautakuntaan vuosiksi 2017 - 2019.
Päätös
Kaupunginhallitus nimesi Mikkelin seudun ympäristölautakuntaan edustajaksi
Minna Pöntisen.
Tiedoksi
Nimetyt henkilöt, Mikkelin seudun ympäristölautakunta,
luottamushenkilörekisterinhoitaja, Kunnan Taitoa Oy/palkanlaskenta

Mikkeli
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
25.09.2017

6/2017

32 (52)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 86
Etelä-Savon maakuntauudistuksen ohjausryhmän jäsenten päivittäminen
MliDno-2017-138
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Mikkelin kaupungin edustajina Etelä-Savon maakuntauudistuksen
ohjausryhmässä ovat olleet
jäsen Seija Kuikka, varajäsen Arto Seppälä
jäsen Satu Taavitsainen, varajäsen Mauri Miettinen
11.9.2017 tullut nimeämispyyntö, jossa pyyydetään päivittämään
ohjausryhmän edustajat.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus nimeää edusajat Etelä-Savon maakuntauudistuksen
ohjausryhmään.
Päätös
Kaupunginhallitus nimesi Etelä-Savon maakuntauudistuksen ohjausryhmään
Markku Aholaisen, varalle Soile Kuitusen ja Seija Kuikan, varalle Jyrki Koivikon.
Tiedoksi
Nimetyt edustajat, Etelä-Savon maakuntaliiton kirjaamo
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Kaupunginvaltuusto, § 58, 22.05.2017
Kaupunginhallitus, § 239, 05.06.2017
Kaupunkiympäristölautakunta, § 30, 12.09.2017
Kaupunginhallitus, § 87, 25.09.2017
§ 87
Valtuustoaloite maksuttoman joukkoliikenne kokeilun tasapuolistamisesta
MliDno-2017-1213
Kaupunginvaltuusto, 22.05.2017, § 58
Perussuomalaisten valtuustoryhmä ym. esittivät 22.5.2017
valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:
"Maksuttoman joukkoliikenne kokeilun tasapuolistaminen 7-16 vuotiaille
Mikkelin peruskoululaisille ja kutsutaksiliikenteen tasapuolistaminen vähintään
kaksipäiväiseksi haja-asutusalueilla sekä mahdollisten koulukyytireittien
muuttaminen joukkoliikennereiteiksi
Mikäli Mikkeli haluaa vähentää hiilijalanjälkeä ja nostaa koko laajan alueensa
palveltutasoa, niin kaupungin joukkoliikennettä tulee kehittää entistä
kattavammaksi, toimivammaksi ja matkustajia houkuttelevammaksi.
Elokuussa voimaan tuleva maksuton joukkoliikennekokeilu 7-16 vuotiaille
Mikkelin kaupungin peruskoululaisille koskee koko nykyisen Mikkelin
kaupungin aluetta niillä reiteillä, joille Mikkelin kaupunki on hankkinut kaikille
avointa joukkoliikennettä. Kokeilu ei koske kuitenkaan tilausliikenteenä
ostettua koulukuljetusta eikä ELY:n järjestämää tai markkinaehtoista
(liikennöitsijän ylläpitämää) joukkoliikennettä. Tässä kokeilussa jäävät
epätasa-arvoiseen asemaan koululaiset, jotka asuvat kaukana em.
joukkoliikennereiteistä. Tämän kokeilun mukaista Waltti-korttia tulisi voida
käyttää esimerkiksi koulujen loma-aikoina nk. kutsutaksiliikenteessä, jotta
myös haja-asutusalueen peruskoululaiset pääsevät maksutta tuiketaajamiin,
mistä he voisivat jatkaa matkaa joukkoliikennekokeilureiteillä.
Joukkoliikennelain mukaan kuntien tulisi kuntien kuljetusten yhteydessä
selvittää mahdollisuudet hyödyntää koululaiskuljetuksia matkojen
yhdistelyssä. Kunta kilpailuttaa ja toteuttaa suljettuja koulukyytivuoroja,
joihin jää usein tyhjiä paikkoja, kun vuoroja ajetaan tarvittavaa kalustoa
suuremmalla ajoneuvolla esimerkiksi linja-autolla. Näistä suljetuista
kuljetuksista eivät liikennöitsijät sitten pysty myymään tyhjiksi jääneitä
paikkoja. Kokemukseni mukaan kaupunkikaan ei ole myynyt tyhjiä paikkoja
lukiolaisille, ammattikoululaisille tai niille peruskoululaisille, joilla ei ole
koulukyytioikeutta vedoten alueiden tasapuoliseen kohteluun. Kaupungin tulisi
selvittää mitkä koulukyytireitit voidaan muuttaa joukkoliikennereiteiksi. Lisäksi
pitäisi kartoittaa koulukyytireittien tyhjät paikat ja markkinoida ne ensisijaisesti
lukiolaisten ja ammattikoululaisten kuljetukseen sekä mahdollisesti muihin
yhdistettyihin kuljetuksiin perheiden arjen helpottamiseksi ja yksityisen
koulukyytirallin minimoiseksi.
Mikkelissä toimii haja-asutusalueiden asiointitaksiliikennettä kutsutaksi
periaatteella yleensä kerran viikossa, mikä on aivan liian vähän ottaen
huomioon ikääntyvien asukkaiden lukumäärän kasvun ja omatoimisen
kotona selviytymisen mahdollisimman pitkään. Vain Mikkeli – Kovala –
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Harjumaa – Vanhamäki – Mikkeli reiteillä kutsutaksi liikenne on vakiintunut
kolmipäiväiseksi. Mikkelin tulee tutkia mahdollisuutta lisätä kutsutaksiliikenne
kaksi kertaa viikossa tapahtuvaksi koko Mikkelin alueelle. Myös ikääntyvät
kesäasukkaat kokevat palvelun tärkeäksi palveluksi ja lisäävät heidän
mahdollisuuksiaan käyttää kakkosasuntoaan pitempiä aikoja vuodessa mikä
taas puolestaan lisää ostovoimaa Mikkelin alueelle.
Mikkelin PerusS valtuustoryhmä
Anne Korhola
Vesa Himanen, Raimo Heinänen,
Jussi Marttinen, Markku Paukku
Petri Pekonen, Pekka Pöyry, Tero Puikkonen,
Outi Kauria, Kirsi Olkkonen, Jaakko Väänänen,
Marja Kauppi"
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle
valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 05.06.2017, § 239
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen toimen valmisteltavaksi.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä
kaupunginhallituksessa viimeistään syyskuussa 2017.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunkiympäristölautakunta, 12.09.2017, § 30
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Toivari, Liisa Heikkinen
Mikkelin kaupungin peruskoululaisten maksuttoman Waltti-joukkoliikenteen
kokeilu aloitettiin 7.8.2017 ja kaikki ovat saaneet waltti-"Kausi lapsi vuosi"lippunsa viimeistään koulujen alkaessa 15.8.2017 alkaen. Maksuttomaan
joukkoliikenteen piirissä on tällä hetkellä 5059 peruskoululaista.
Maksuton joukkoliikenne kattaa Mikkelin paikallisliikenteen, Moppepalveluliikenteen, Mikkelin maaseutuliikenteen waltti-vuorot sekä muut
kaupungin kutsujoukkoliikenteet. Joukkoliikennevuorojen suunnitteluun
ja järjestelyihin huomioidaan asiointitarve sekä koulukuljetusjärjestelyt.
Maaseudun joukkoliikennevuoroissa on osaksi myös Pohjois-Savon
Ely-keskuksen järjestämää joukkoliikennettä ja se huomioidaan
osana joukkoliikennepalvelua. Peruskoululaiset saavat maksuttoman
joukkoliikennepalvelun myös Ely-keskuksen liikenteissä. Mikkelin kaupunki
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maksaa Ely-keskuksen liikenteille lipputulokorvausta, niin sanottua
nousukorvausta, €/matka kaupungin lipputuotteiden käytöstä, myös
maksuttomasta peruskoululaisten "Kausi lapsi vuosi"-tuotteesta. Kokemusten
ja kustannusten perusteella tulee suunnitella kokeilun alaisen liikenteen
muutostarpeita. Mikkelin kaupunki voi järjestellä vapaammin omaa
joukkoliikennettään, mutta Pohjois-Savon Ely-keskuksen tai markkinaehtoisen
liikenteen käyttäminen tarvitsee tarkempaa suunnittelua ja sopimista
lipputulokorvauksista. Peruskoululaisten maksuttoman joukkoliikenteen
käytössä on siis kaikki nykyinen waltti-joukkoliikennepalvelu. Kokeilun
tarkoituksena on tehostaa nykyisen joukkoliikennepalvelun käyttöä
kustannuksia lisäämättä.
Syksyn koulukuljetukset ja joukkoliikennepalvelu ovat vasta lähteneet liikkeelle
ja koulukuljetusreitit hakevat vielä muotoaan. Tarvitaan pidempi seurantajakso,
jotta tiedetään mikä on reittien kuormitus mm. jaksomuutosten jälkeen.
Koulukuljetusreitit perustuvat lakisääteiseen kuljetusvelvollisuuteen toisin
kuin joukkoliikennereitit. Koulukuljetustarve muuttuu lyhyelläkin aikajänteellä
koulujen lukujärjestysten muuttuessa. Tällöin aikataulu- ja reittimuutoksista
tiedottaminen aiheuttaisi suuria haasteita joukkoliikenteelle. Joukkoliikenteen
runkoverkosto perustuu työmatkoihin, koululaisiin ja asiointiin. Suuremmat
muutokset tulee ajoittaa hankintajaksoihin ja niiden suunnitteluun. Osa
kaupungin joukkoliikennepalvelun hankintasopimuksita päättyy keväällä 2018,
joten uusi suunnittelukausi alkaa jo nyt syksyllä. Tässä yhteydessä voidaan
tarkastella mm. kutsujoukkoliikenteiden uudistusta.
Ehdotus
Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen
valtuustolle edellä olevan vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 25.09.2017, § 87
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi
kaupunkiympäristölautakunnan selvityksen Perussuomalaisten
valtuutoryhmän ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen
loppuunkäsitellyksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kaupunginvaltuusto, § 8, 23.01.2017
Kaupunginhallitus, § 52, 06.02.2017
Vesiliikelaitoksen johtokunta, § 33, 08.06.2017
Kaupunkiympäristölautakunta, § 31, 12.09.2017
Kaupunginhallitus, § 88, 25.09.2017
§ 88
Valtuustoaloite sinisen biotalouden osaamiskeskuksen perustamisesta Mikkeliin
MliDno-2017-235
Kaupunginvaltuusto, 23.01.2017, § 8
Valtuutettu Tapani Korhonen ym. esittivät 23.1.2017 valtuustoaloitteenaan
otsikkoasiasta seuraavaa:
"Suomessa kiinnitetään yhä enenevässä määrin huomiota vesiluonnonvarojen
monipuoliseen hyödyntämiseen ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Erityisesti
vesiin liittyvää tutkimusta, koulutusta, teknologiaa sekä näihin liittyviä
vientimahdollisuuksia on viime aikoina korostettu. Suomella on nähty olevan
hyvät mahdollisuudet maailmanlaajuisten vesiongelmien ratkaisijana.
Puhutaan ns. sinisestä biotaloudesta, joka on osa Suomen hallituksen
biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen kärkihankekokonaisuutta. Siniseltä
biotaloudelta odotetaan paljon, kehittämissuunnitelma on laadintavaiheessa ja
Suomesta on käynnistetty vesiteknologina vientiohjelma.
Maailmanpankin ennusteen mukaan vesisektorin investoinnit kehittyvissä
maissa tulevat olemaan yli 3 000 miljardia dollaria vuoteen 2023 mennessä eli
enemmän kuin muiden, puhtaaseen teknologiaan liittyvien investointien määrä
yhteensä.
Kunnilla ja valtiolla on perinteisesti ollut keskeinen rooli vesitoimijoina
mm. vesihuoltopalvelujen järjestäjinä, vesiensuojelun edistäjinä ja
vesihuoltohankkeisiin liittyvän hankerahoituksen järjestäjinä. Maakuntien
perustaminen tulee väistämättä vaikuttamaan nykyisiin toimintatapoihin.
Organisaatiot yhdistyvät ja maakunnat saavat vastatakseen enenevässä
määrin myös rahoitukseen liittyviä tehtäviä. Toisaalta valtiolta saatavat suorat,
hankekohtaiset tukimahdollisuudet päättyvät. Eri toimijoiden, kunnat mukaan
lukien, on sopeuduttava muuttuvaan tilanteeseen ja luotava edellytyksiä
jatkaa kehitystyötään yhdessä maakuntaorganisaation kanssa niin että
kuntakohtaisten etujen lisäksi hankkeilla saadaan aikaan myös merkittäviä
maakunnallisia hyötyjä.
Siniseen biotalouteen keskeisesti liittyvät osatekijät on Mikkelissä jo
hyvin tunnistettavissa. Puhtaat ja runsaat vesistöt, osaava yritystoiminta,
korkeatasoinen vesitutkimus ja -koulutus, jäte- ja energiahuollon hankkeet
sekä vesihuollon palvelut uusine ratkaisuineen luovat poikkeuksellisen
hyvät lähtökohdat sinisen biotalouden tarjoamien mahdollisuuksien
hyödyntämiseen. Uudet vientimahdollisuudet ja maakunnallisten vaikutusten
huomioiminen edellyttävät kuitenkin vielä nykyistä tiiviimpää yhteistyötä
yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden kesken.
Tavoitteet vesiluonnonvarojen tehokkaammasta hyödyntämisestä sekä
vesivientiin tähtäävän yritystoiminnan laajentamisesta ja lisäämisestä yhdessä
maakuntauudistuksen kanssa edellyttävät eri toimijoilta uudenlaista osaamista
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ja toimintatapoja. Toiminnan tulisi olla pitkäjänteistä. Yksi ratkaisumalli voisi
olla ”Sinisen biotalouden osaamiskeskus”. Osaamiskeskuksen toimintapohjan
muodostaisi verkosto, joka tuottaisi niitä tehtäviä ja palveluja jotka tukevat
ja hyödyttävät maakunnan eri toimijoita omissa tehtävissään. Tavoiteltavaa
olisi että palvelut tuotetaan pääosiltaan digitaalisina eikä uusia, kiinteitä
organisaatioita muodosteta. Toiminnalle olisi tunnusomaista skaalautuvuus ja
nopea muutoskyky.
Osaamiskeskuksen muut tehtävät voisivat liittyä esimerkiksi kansainväliseen
markkinointiin, referenssikohteiden esittelyyn, hanke- ja tutkimusarkistojen
ylläpitoon ja tiedonjakoon sekä yritysvierailujen koordinointiin.
Mikkelissä 23.1.2017
Tapani Korhonen
Marianne Huoponen, Arto Seppälä, Markku Turkia,
Petri Pekonen, Ari Kuikka, Jaana Vartiainen,
Hannu Tullinen, Marita Hokkanen, Kalle Nieminen,
Raine Lehkonen, Markku Aholainen, Paavo Barck,
Petri Tikkanen, Heikki Pyrhönen"
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 06.02.2017, § 52
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen toimen valmisteltavaksi.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä
kaupunginhallituksessa viimeistään toukokuussa 2017.
Päätös
Hyväksyttiin.

Vesiliikelaitoksen johtokunta, 08.06.2017, § 33
Valmistelijat / lisätiedot:
Reijo Turkki
reijo.turkki@mikkeli.fi
vesilaitoksen johtaja
Juha Kauppinen, toimitusjohtaja Miksei Oy, juha.kauppinen@mikseimikkeli.fi
Sinisellä biotaloudella tarkoitetaan uusiutuvien vesiluonnonvarojen kestävään
käyttöön ja siihen liittyvään osaamiseen perustuvaa liiketoimintaa. Vesien hyvä
tila on sinisen biotalouden perusta. Sen saavuttaminen ja ylläpitäminen tukee
sinisen biotalouden tuotteiden ja palveluiden kehittymistä ja markkinointia.
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Makean veden ja vesiluonnonvarojen kestävä käyttö ja siihen liittyvän
osaamisen ja teknologian tarve kasvaa maailmalla voimakkaasti. Sininen
biotalous on nousemassa keskeiseen asemaan perinteisemmän, metsiin ja
peltoihin perustuvan, ”vihreän” biotalouden rinnalle niin kansallisesti kuin
kansainvälisestikin.
Sinisen biotalouden kansallisessa kehittämissuunnitelmassa 2025
(MMM 25.11.2016) todetaan mm. että Suomessa vesiosaaminen ja
vesiluonnonvarojen monipuolinen hyödyntäminen on jo monen taloudellisen
toiminnan perustana. Tärkeitä osa‐alueita ovat esimerkiksi vesiosaamiseen
ja – teknologiaan liittyvä liiketoiminta, vesihuolto, vesistöihin perustuva
matkailu ja vesiliikenne, energian tuotanto sekä kalatalouden arvoketju.
Vesiluonnonvarojen aineettomien arvojen, kuten vesien virkistyskäytön
merkitys on hyvin suuri. Suomen monimuotoinen vesiluonto, runsaat vesivarat
ja pitkä rannikkoalue sekä korkealaatuinen osaaminen ja hyvä kansainvälinen
maine luovat hyvät edellytykset kestävälle kasvulle ja kansainvälistymiselle.
Siniseen biotalouteen perustuvat liiketoiminnat voidaan ryhmitellä
neljään pääkokonaisuuteen. Nämä ovat 1) vesihyvinvointi ja - palvelut, 2)
vesibiotuotteet ja - tuotanto, 3) vesiosaaminen ja - teknologia sekä 4) energia,
ravinteet ja teolliset symbioosit.

Sinisen biotalouden kehittämissuunnitelmassa todetaan näistä
pääkokonaisuuksista mm. seuraavaa.
- Hyvinvointimatkailussa kehitetään puhtaisiin vesistöihin ja vesiaktiviteetteihin,
saunaperinteisiin, metsäluontoon ja fyysiseen aktiivisuuteen ja liikuntaan
sekä hiljaisuuteen, tilaan, valoon ja ruokaan liittyviä palveluja. Suomen
matkailuelinkeino on viime vuosina kasvanut ja kansainvälistynyt muita
toimialoja nopeammin. Siitä on tullut kansallisesti merkittävä vientitoimiala
ja työllistäjä. Luontomatkailu kasvaa yhä muuta matkailua nopeammin.
Matkailuklusterin merkitys näkyy myös monilla muilla toimialoilla ja välilliset
vaikutukset esimerkiksi työllisyyden osalta ovat merkittävät.
- Globaalit trendit edellyttävät uudenlaisten ratkaisujen käyttöönottoa veden
tuotantopotentiaalin kasvattamiseksi ja energian, ravinnon tai muiden
biotuotteiden tuottamiseksi. Maailman kalansaaliita ei juurikaan voida enää
kasvattaa. Kalanviljely tuottaa jo nyt enemmän proteiinia elintarvikkeiksi
kuin kalastus tai naudanlihan tuotanto, ja kalanviljelyn kasvu jatkuu
tulevaisuudessakin voimakkaana. Kalanviljely on Suomessa voimakkaassa
muutosvaiheessa. Rakenteilla ja suunnitteilla on useita uusiin tekniikoihin
perustuvia suuren mittakaavan viljelylaitoksia. Uudet laitokset hyödyntävät
vähäpäästöistä kiertovesitekniikkaa tai ne sijoitetaan avomerelle, jossa
ympäristövaikutukset ovat hyvin hallittavissa. Suomessa ympäristötehokkaalla
ja kestävällä kalanviljelyllä – osaamisella, teknologialla ja tuotteilla - onkin
erittäin hyvät kansalliset ja kansainväliset kasvunäkymät.
- Tarve vesivarojen hallintaan, veden käyttöön, puhdistamiseen ja kierrätykseen
liittyville ratkaisuille - palveluille, tuotteille ja teknologioille – kasvaa maailmalla
voimakkaasti. Erityisesti kasvava kysyntä on vettä ja energiaa säästäville
sekä ravinteita kierrättäville ratkaisuille biotalouden ja teollisuuden eri aloilla
sekä yhdyskuntien vesihuollossa. Suomalaisilla toimijoilla on monipuolista ja
kansainvälisen tason vesiosaamista. Yhdyskuntien ja teollisuuden veden ja
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jäteveden käsittely, veden kierto, hydrologia, vesiympäristöekologia, luonnon
monimuotoisuus, vesistöjen mallinnus ja kunnostusosaaminen, monitorointi
ja vesitaseiden hallinta ja vesistöjen monitavoitteinen käyttö ovat Suomessa
korkealla tasolla. Lisäksi Suomella on hyvä kansainvälinen maine vesi- ja
ympäristöalan osaajana.
- Erilaiset tuotannolliset symbioosit, kuten vesi -, ravinne - ja energiatalouden
yhteensovittaminen, on huomattava mahdollisuus uuden taloudellisen
toiminnan lähteeksi ja teollisen toiminnan kestävyyden parantamiseksi.
Esimerkkeinä tällaisesta toimintamallista ovat kiertovesikalankasvatuksen tai
yhdyskuntien jäteveden puhdistamisen yhdistäminen teolliseen toimintaan,
jolloin voidaan hyödyntää valmista infrastruktuuria sekä johtaa jätevedet
teollisuuden puhdistamoihin, jotka puolestaan voivat tehostaa biologisen
puhdistuksen prosessiaan. Suomessa on myös ns. suljetun kierron koelaitos,
jossa kalankasvatus on yhdistetty kasvisten ja bioenergian tuotantoon.
Kiertotalous johtaa lähivuosina erilaisten, nykyisin huonosti hyödynnettyjen
biomassojen energian ja ravinteiden parempaan hyödyntämiseen.
Rakennettujen vesistöjen ennallistaminen ja monitavoitteisten ratkaisujen
edistäminen, kuten vaelluskalojen kulun sekä riskienhallinnan mahdollistavat
virtaamat, rakenteet ja ratkaisut tarjoavat merkittäviä luontohyötyjä ja luovat
uusia sinisen biotalouden liiketoimintamahdollisuuksia. Vesiluonnonvarat
tarjoavat myös uusia mahdollisuuksia kestävään energiantuotantoon. Tällaisia
ovat vesissä olevan lämpöenergian hyödyntäminen, aaltoenergia, vedessä
kasvavien biomassojen (esim. levät ja järviruoko) hyödyntäminen bioenergian
raaka-aineena.

Edellytyksistä sinisen biotalouden osaamiskeskukselle Mikkelissä

Matkailu ja mökkeily
Mikkelin sijainti Järvi-Suomessa, Saimaan rannalla, antaa erinomaiset
puitteet järvi-, luonto- ja hyvinvointimatkailulle. Kansainvälisen matkailijan
näkökulmasta Suomen tunnetuimpiin vetovoimatekijöihin kuuluvat järvet
ja metsät, pohjoinen eksotiikka, sauna ja luonnonrauha – nämä kaikki ovat
vetovoimatekijöitä myös Mikkelissä, ja matkailupalvelujen tuotteistamisessa
nämä kulkevat kärjessä. Hyvinvointimatkailu on kansainvälisesti kasvava ala,
ja teema on noussut voimakkaasti tuotekehityksen eturintamaan. Puhdas
luonto, puhdas vesi, puhdas ruoka ovat Mikkelin ehdottomia vahvuuksia,
joita myös matkailijat yhä enenevässä määrin arvostavat ja joihin seudun
matkailumarkkinoinnissa panostetaan. Matkailumarkkinoinnissa tehdään
yhteistyötä VisitFinlandin katto-ohjelmien FinRelax (hyvinvointimatkailu) ja
Outdoors Finland (luontomatkailu) kanssa. Mikkelin seutua markkinoidaan
kansainvälisesti VisitSaimaa Lakeland Finland -brändin alla. Mikkelin sijainti
hyvien yhteyksien päässä pääkaupungista edesauttaa alueen kehittymistä ja
profiloitumista luonto- ja hyvinvointimatkailun kohteena.
Saimaa on pinta-alaltaan laajin erinomaisen veden alue Suomessa (SYKE
2013) ja Euroopan suurin järvialue. Missään muualla maailmassa ei ole
yhtä paljon rantaviivaa (14 500 km) suhteessa pinta-alaan kuin Saimaan
alueella. Saaria on lähes 14 000. Saimaan järvialueella on yli 3000 km
vesireittejä ja 70 vierasvenesatamaa. Saimaasta tekee mielenkiintoisen järvi-
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ja luontomatkailukohteena se, että järvi on laajojen vesien ja tuhansien
saarien muodostama labyrintti, ei pelkkä yksittäinen järviallas. Saimaa on
Suomen suurin ja Euroopan 4. suurin makeavetinen luonnonjärvi. Wall Street
Journal -lehti listasi Saimaan maailman viiden kauneimman järven joukkoon
vuonna 2014. Saimaan luonnon erikoisuus ja todellinen harvinaisuus on
saimaannorppa, ja Suomen tärkein ruokakala, muikku, viihtyy Saimaan
puhtaissa vesissä.
Mikkeli on Suomen toiseksi mökkivaltaisin kunta, 10 300 mökkiä, ja Mikkelin
seudulla mökkejä on noin 29 000. Suuri osa vapaa-ajan asunnoista sijaitsee
järven rannalla, ja juuri järviluonto ja veden läheisyys sekä järviluonnon
tarjoamat monenlaiset mahdollisuudet vapaa-ajan aktiviteetteihin,
hyvinvointiin, rentoutumiseen ja virkistystoimintaan ovatkin syynä siihen, miksi
Mikkeli on mökkeilyseutuna niin suosittua. Vapaa-ajan asutus on yksi Mikkelin
seudun kilpailukykytekijöistä: se on erittäin tärkeä tekijä alueen elinvoiman,
maaseudun elävänä pitämisen ja työllisyyden näkökulmasta. Seutu pyrkii
profiloitumaan vapaa-ajan asumisen ykkösalueeksi Suomessa, mitä edistetään
mm. Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n hallinnoimin hankkein.

EcoSairila-hanke
Metsä-Sairilan alueelle sijoittuvasta EcoSairilasta kehitetään laaja-alaista
ympäristöliiketoiminta- ja innovaatiokeskusta, jonka toimijat ja toiminnot
tukevat toisiaan. EcoSairilaan pyritään luomaan teollisia symbiooseja mm.
jäteveden ja erilaisten jäte- ja sivuvirtojen kannalta katsoen, eli alueella
pyritään resurssien suljettuun kiertoon luonnon ekosysteemien tavoin.
Myös muiden alueelle sijoittuvien yritysten kesken haetaan synergiaa, joka
voisi toteuttaa teollisen symbioosin periaatteita. EcoSairilassa edistetään
luonnonvarojen kestävää käyttöä ja materiaali- ja ravinnekiertoa, parannetaan
jätteiden, jäteveden ja sivutuotteiden hyödyntämisen edellytyksiä sekä luodaan
uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
TKI-toiminnan edistämiseksi pyritään siihen, että EcoSairilan alueelle sijoittuvat
erilaiset prosessit ovat hyödynnettävissä tuotekehitykseen, testaukseen
ja pilotointiin ympäristöteknologian kehitysalustana. EcoSairilaan ideoitu
ympäristön valvontajärjestelmä on tärkeä osa kehitysalustaa.

Vesihuolto
Sininen eli veteen perustuva biotalous antaa mittavat mahdollisuudet kestävän
kasvun rakentamiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen. Vesihuoltoalan
kehittyminen kasvu- ja vientialaksi edellyttää kuitenkin uudistumista ja
vaatimustason kasvattamista.
Mikkelin Vesilaitos on tehnyt Lappeenrannan Teknillisen yliopiston,
Aalto-yliopiston ja Mikkelin Ammattikorkeakoulun kanssa uuteen
vedenpuhdistustekniikkaan ja puhdistetun veden kierrätykseen liittyvää
tutkimustyötä Kenkäveronniemen jätevesipuhdistamolla. Metsä-Sairilaan
puhdistamon prosesseja sekä prosessiyksikköjä ja puhdistustuloksia
kuvaavalle testausympäristölle on myönnetty maa- ja metsätalousministeriön
rahoitus ja hanke tukee sinisen biotalouden kehittämistä. Metsä-Sairilan
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jätevesipuhdistamon vesiprosessi mahdollistaa ja osittain myös edellyttää
tutkimus- ja tuotekehitystyön jatkumisen myös tulevaisuudessa.
Liiketoiminnan käynnistäminen yleensä edellyttää referenssihankkeiden
toteuttamista, kohteiden esittelymahdollisuuksien järjestelyjä sekä
ensimarkkinoiden luomista. Vesilaitoksen uuden jätevesipuhdistamon
kalvosuodatusyksikön toimitukseen sisältyy uutta, paikallista teollista toimintaa
ja laitos tulee valmistuttuaan toimimaan kotimaisten yritysten referenssi- ja
esittelylaitoksena.
Sinisen biotalouden ja sinisen kasvun edellytyksiä Mikkelissä on jo olemassa.
EcoSairila hanke, matkailuyhteityö ja uusi jätevesipuhdistamo vahvistavat
näitä edellytyksiä. Yliopistojen tutkimus- ja tuotekehitys toiminta ovat
jo tätä päivää. Siniseen biotalolouteen tukeutuvalle liiketoiminnalle
syntyy uuden puhdistamon myötä kansainvälisestikin merkittävä uusi
referenssilaitos ja esittelykohde. Nämä tekijät voidaan nykyisin nähdä
kuitenkin vain sinisen biotalouden erillisinä ja toisistaan irrallisina toimialoina.
Sinisen kasvun vahvistumien edellyttää eri osapuolilta mahdollisuuksien
tunnistamista, sektorirajat ylittävän yhteistyön tiivistämistä, uusia
liiketoimintoja ja toimintojen yhteensovittamista. Lopuksi voidaan todeta
että valtuustoaloitteessa ”Sinisen Biotalouden” osaamiskeskus Mikkeliin
23.1.2017 esitetty etenemistapa ja toimintamalli tukevat Sinisen biotalouden
kansallisessa kehittämissuunnitelmassa 2025 esitettyä strategiaa.

Ehdotus
Esittelijä: Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja
Vesiliikelaitoksen johtokunta antaa yllä olevan selvityksen Sinisen biotalouden
osaamiskeskusta koskevaan valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunkiympäristölautakunta, 12.09.2017, § 31
Valmistelijat / lisätiedot:
Timo Rissanen
Timo.Rissanen@mikkeli.fi
projektijohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Kaupunkiympäristölautakunta yhtyy edellä olevaan vesiliikelaitoksen
johtokunnan selvitykseen ja antaa sen kaupunginhallitukselle ja edelleen
valtuustolle vastauksena tehtyyn valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kaupunginhallitus, 25.09.2017, § 88
Valmistelija / lisätiedot:
Jouni Riihelä
Jouni.Riihela@mikkeli.fi
tekninen johtaja
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee
tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan ja vesiliikelaitoksen
johtokunnan selvityksen valtuutettu Tapani Korhosen ym.
valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.
Päätös
Keskustelun aikana Kirsi Olkkonen esitti Markku Aholaisen ja Pekka Pöyryn
kannattamana täydennyksenä selvitykseen, että kaupunki tavoittelee ko.
osaamiskeskuksen perustamista.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko täydennetty esitys hyväksyä yksimielisesti.
Hyväksyttiin.
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Kaupunginvaltuusto, § 109, 29.08.2016
Kaupunginhallitus, § 332, 12.09.2016
Kaupunkiympäristölautakunta, § 32, 12.09.2017
Kaupunginhallitus, § 89, 25.09.2017
§ 89
Valtuustoaloite koirapuistojen rakentamiseksi Rantakylään ja Tuppuralaan
MliDno-2016-1866
Kaupunginvaltuusto, 29.08.2016, § 109
Valtuutettu Heikki Pyrhönen ym. esittivät 29.8.2016 valtuustoaloitteenaan
otsikkoasiasta seuraavaa:
"Hyvinvoinnin ja liikkumisen lisääminen, terveyden edistäminen ja kaupungin
vetovoiman lisääminen ovat valtuuston strategian punainen lanka.
Koirapuistot ovat suosittuja kohtaamispaikkoja sekä ihmisille että koirille. Ne
tarjoavat mahdollisuuden eri-ikäisten ihmisten ystävystymiseen ja tukevat
sekä nuorten että aikuisten harrastamista ja yhteistoimintaa ja vähentävät
koirien aggressiivista käyttäytymistä. Tarjoamalla koirien ulkoiluttajille
mahdollisuuden koirapuiston käyttöön, vähennetään koirien irtipitämistä ja
ulkoiluttamista muilla alueilla. Koirapuistot parantavat Mikkelin kaupungin
imagoa nykyaikaisena asukkaat huomioivana kaupunkina.
Mikkelissä on tällä hetkellä koirapuistot Pankalammella, Laajalammella ja
Ristiinassa. Mikkeliläisten liikkumista edistää se, että koirapuisto on omalla
asuinalueella kävelymatkan päässä, eikä sinne näin ollen tarvitse ajaa autolla.
Tämä vähentää myös yksityisautoilun aiheuttamia ilmastopäästöjä, joka myös
on kaupungin tavoite.
Koirapuistot on aiemmin tehty Mikkelissä talkoovoimin kaupungin annettua
sopivan maa-alueen ja rakennustarvikkeet. Tällä samalla periaatteella
esitämme toimittavaksi nytkin. Rakennusmateriaaleiksi riittävät samanlaiset
tolpat ja aidat kuin on Pankalammen koirapuistossa. Nämä ovat olleet
riittävät ja toimivat ja ovat kohtuuhintaiset. Käyttäjät itse huolehtivat jätösten
keräämisestä.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Mikkeliin rakennetaan pikaisesti
koirapuistot Rantakylään ja Tuppuralaan, joiden asukkaat ovat niitä tahtoneet
ja kaupunki selvittää kaupunkilaisten toiveita koirapuistojen osalta myös muilta
asuinalueilta yhdessä aluejohtokuntien ja kaupunginosaseurojen kanssa.
Mikkelissä 29.8.2016
Satu Taavitsainen (SDP)
Raine Lehkonen, Markku Turkia,Tapani Korhonen,
Jorma Harmoinen, Markku Aholainen, Marita Hokkanen,
Marianne Huoponen, Heikki Pyrhönen, Petri Tikkanen,
Jaana Vartiainen"
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
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Kaupunginhallitus, 12.09.2016, § 332
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen toimen valmisteltavaksi.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä
kaupunginhallituksessa viimeistään joulukuussa 2016.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunkiympäristölautakunta, 12.09.2017, § 32
Valmistelijat / lisätiedot:
Marko Vuorinen
marko.vuorinen@mikkeli.fi
kaupunginpuutarhuri
Liitteet

1 Liite Kyltk Lausunnot valtuustoaloitteeseen koirapuistoista
Mikkelin kaupungille on tehty kuntalaisaloite 1.4.2016, jossa toivotaan
koirapuistoa Rantakylään. Kuntalaisaloitteen oli allekirjoittanut 60 kuntalaista,
ensimmäisenä allekirjoittajana Anu Loukoila. Kuntalaisaloitteeseen vastattiin
26.7.2016.
29.8.2016, §109 Mikkelin kaupunginvaltuustossa valtuutettu Heikki Pyrhönen,
Satu Taavitsainen, Raine Lehkonen, Markku Turkia, Tapani Korhonen, Jorma
Harmoinen, Markku Aholainen, Marita Hokkanen, Marianne Huoponen, Petri
Tikkanen ja Jaana Vartiainen esittivät koirapuistojen pikaista rakentamista
Rantakylään ja Tuppuralaan sekä esittivät, että kaupungin tulee selvittää
yhdessä kaupunkilaisten, aluejohtokuntien ja kaupunginosaseurojen kanssa
koirapuistojen tarvetta.
Aluejohtokunnilta ja asukasyhdistyksiltä tiedusteltiin heidän alueellaan
koirapuistojen tarpellisuudesta ja sijoittamisesta. Vastaukset liitteenä.
Koiraharrastus on suosittua kuntalaisten keskuudessa. Tarkkaa koirien
määrää ei tiedetä, koska koiraverosta on luovuttu vuosia sitten. Koiraaitaus palvelee koiran omistajia siten, että se on luvallinen paikka koiran
vapaana ulkoiluttamiseen. Koira-aitauksessa koirat oppivat tulemaan toimeen
toisten koirien kanssa. Samalla koiraharrastajat tutustuvat toisiinsa saman
harrastuksen parissa toimiviin. Koirapuistoissa ja aitauksissa on yleiset
koirapuiston säännöt, jotka on tehty yhdessä Kennelliiton kanssa. Koirien
ulkoiluttamien on myös säännöllinen liikuntaharrastus.
Mikkelin kaupungilla on tällä hetkellä kolme yleistä aidattua koirapuistoa.
Koirapuistot sijaitsevat Lehmuskylässä Pankalammen rannalla, Laajaharjussa ja
Ristiinassa.
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Mikkelissä toimivat koiraseurat ja yhdistykset pitävät jäsenilleen avoimia
harjoituskenttiä seuraavasti: Mikkelin palveluskoirayhdistys Lentokentän
tien vieressä, Mikkelin Agilityharrastajat Raviradantien päässä ja KooKoo99
Rantakylässä Ratatien päässä. Koiraseurat ovat hankkineet tilat ja vastaavat
itsenäisesti tiloistaan ja toiminnastaan. Ne eivät ole vapaasti kuntalaisten
käytössä. Ristiinan Koirakerholla Ristiinan Pellosniemellä, Saarisentien
varrella kaupungin omistamalla maalla koulutuskenttä joka on kaikkien
koiraharrastajien käytössä.
Rantakylässä asemakaavassa ainut koira-aitauksen paikka on merkitty
Vuolingon alueella Saparomäenpuistoon, mutta sen toteuttamisessa alueelle
on ongelmia maaston vuoksi. Alueen asukkaat ovat myös ottaneet yhteyttä,
jossa vastustavat koira-aitauksen sijoittamista kyseiselle alueelle.
Koira-aitauksen mahdollinen paikka olisi kaupungin omistamassa puistossa
tai kiinteistön (tontin ) alueella. Yleisen kuluttajaturvallisuuden näkökulmasta
palvelun tuottaja vastaa kaikesta palveluun liittyvistä turvallisuusasioista.
Koira-aitauksissa tulee huolehtia aitojen ja porttien kunnossapidosta,
puhtaanapidosta ja yleisestä siisteydestä. Liikenne alueella ja alueelle tulee
huomioida. Paikan tulisi sijaita hyvien kevytliikenneväylien varrella. Osa
koiranomistajista tulee puistoon autolla, joten koirapuistossa pitää olla tila ja
kulkutie pysäköintialueelle. Alueen kunnossapidon vuoksi koira-aitaukseen on
päästävä kuorma-autolla ja kunnossapitokalustolla. Pimeän syksyn ja talven
vuoksi koira-aitaus on valaistava. Alueen kuivatus on myös varmistettava.
Suurimman kustannuserän koira-aitauksessa aiheuttaa aita portteineen. Koiraaitauksissa on tavallisesti oma osasto pienille ja isoille koirille. Aidan tulee olla
tarpeeksi korkea ja vahva. Koirien leikki voi olla hyvin vauhdikasta ja suuret
koirat voivat painaa lähes 100 kg. Kestävän koira-aidan kustannus on n. 25 000
euroa.
Koira-aitauksia on tehty myös kevyemmistä materiaaleista. Kevyet
aitarakennelmat ovat epävarmoja, lyhytikäisiä ja kalliita pitää yllä. Esityksen
mukainen aitarakennelma portteineen on mahdollinen, kun koira-aitauksen
kunnossapidosta vastaavat koiraharrastajat. Alueen kuivatus, pysäköinti sekä
kulkureittien rakentamisen kustannukset ovat riippuvaisia alueen sijainnista.
Alueen valaistukseen ja jätehuoltoon on myös varauduttava.
Mikkelin kaupungin ylläpitämissä koirapuistoissa koiraharrastajat huolehtivat
omatoimisesti koira-aitausten jätteiden keräyksestä jätesäiliöihin.
Koirapuistojen rakentamiseksi on kaksi vaihtoehtoa:
•

Kaupunki toteuttaa koira-aitauksen ja vastaa sen kustannuksista.
Koirapuiston rakentamiseen tarvittava määräraha sisällytetään
kaupungin investointiohjelmaan. Kaupungin investointiohjelma
vuodelle 2018 on tätä vastausta annettaessa poliittisessa
päätöksentekovaiheessa. Talousarvioesitykseen ei sisälly
määrärahaa koirapuistojen rakentamiseen

•

Koiraharrastajat toteuttavat koira-aitauksen ja vastaavat sen
kustannuksista. Koiraharrastajat voisivat toimia myös esimerkiksi
asukasyhdistyksen tai muun yhdistyksen alla, yhdistys vuokraisi
tällöin kaupungilta alueen ja vastaisi kustannuksista. Yhdistys voi
hakea kaupungilta avustusta koira-aitausta varten.
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Käyttäjät huolehtivat molemmissa tapauksissa alueen puhtaanapidosta.
Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue suhtautuu myönteisesti
koirapuistojen rakentamiseen. Toteutus tapahtuu valtuuston ko.
tarkoitukseen vuosittain myöntämän määrärahan puitteissa.
Ehdotus
Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja
edelleen valtuustolle edellä olevan lausunnon vastauksena tehtyyn
valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 25.09.2017, § 89
Liitteet

1 Liite Kh Lausunnot valtuustoaloitteeseen koirapuistoista
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee
tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan selvityksen valtuutettu Heikki
Pyrhösen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.
Päätös
Keskustelun aikana Soile Kuitunen esitti Kirsi Olkkosen ja Jarno Strengellin
kannattamana asian palauttamista uuteen valmisteluun.
Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.
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Kaupunginvaltuusto, § 59, 22.05.2017
Kaupunginhallitus, § 240, 05.06.2017
Kaupunkiympäristölautakunta, § 33, 12.09.2017
Kaupunginhallitus, § 90, 25.09.2017
§ 90
Valtuustoaloite Orijärvellä Karilantiellä autojen nopeuksien hiljentämiseksi
MliDno-2017-1214
Kaupunginvaltuusto, 22.05.2017, § 59
SDP:n valtuustoryhmä esitti 22.5.2017 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta
seuraavaa:
"Orijärvelle menevä Karilantie on erittäin vaarallinen koululaisten ja pienten
lasten kannalta. Tiellä on kolmenkymmenen kilometrin nopeusrajoitus.
Alueella asuvien kertoman mukaan nopeudet ovat muuta, kuin rajoituksen
mukaisia. Vaarallisin alue on Kyläluudankaaren eteläpään liittymän väli, joka on
asfaltoitua tietä. Kyseisellä välillä on poikkikatuja, jossa liikkuu paljon kouluun
meneviä oppilaita ja muulloinkin lapsia leikkipuistoon.
Orijärvellä asuvat perheet ovat erittäin huolissaan lastensa turvallisuudesta
liikenteessä. On vain ajan kysymys milloin tapahtuu vakava onnettomuus ja
kustannukset eivät ole mitattavissa rahassa.
Esitämme, että Mikkelin kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin edellä mainitun
tieosuuden parantamiseksi niin, että rakennetaan kunnon hidasteet autoilijoille
nopeuksien pitämiseksi rajoitusten mukaisina ja siten turvataan lasten ja myös
aikuisten turvallinen liikkuminen.
Mikkelissä 22.5.2017
SDP:n valtuustoryhmä
Hannu Tullinen
Markku Turkia, Tapani Korhonen, Heikki Pyrhönen,
Markku Aholainen, Osmo Ukkonen, Arto Seppälä,
Paavo Barck, Jaana Vartiainen, Marita Hokkanen,
Kalle Nieminen, Satu Taavitsainen, Raine Lehkonen,
Petri Tikkanen, Marianne Huoponen”
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle
valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 05.06.2017, § 240
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen toimen valmisteltavaksi.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä
kaupunginhallituksessa viimeistään syyskuussa 2017.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunkiympäristölautakunta, 12.09.2017, § 33
Valmistelijat / lisätiedot:
Ulla Vanhakartano
Ulla.Vanhakartano@mikkeli.fi
liikennesuunnittelija
Karilantie on Orijärven asuinalueen kokoojakatu. Karilantie/Kyläluudankaari
sekä Karilantie/Orijärven rantatie -katuliittymät ovat tasa-arvoisia, muilla osin
Karilantie on etuajo-oikeutettu välillä Pekolankuja-Kvartsikuja. Orijärven kadut
ovat 30 km/h -nopeusrajoitusalueella. Kadun länsireunassa on yhdistetty
jalkakäytävä ja pyörätie, ajoradan leveys on 5,8 m. Karilantien rakennetun
katuosuuden pituus on 600 m, Kyläluudankaaren liittymien väli on 330 m.
Karilantien sivukatujen kaikkiin liittymiin on asennettu kivirivit ajoradan yli
heräteraidoiksi liittymäalueiden ja ylityskohtien havainnoinnin vahvistamiseksi
sekä ”herättelemään” autoilijoita noudattamaan nopeusrajoitusta. Karilantielle
ja Kyläluudankaarelle on maalattu nopeusrajoitus 30 km/h ajoratamerkintöinä
muistuttamaan alueella voimassa olevasta rajoituksesta. Myös edellä
mainituilla kolmella tasa-arvoisella risteyksellä on pyritty Karilantien
ajonopeuksien hillitsemiseen.
Karilantien tarkasteltavalla osuudella ei ole tapahtunut poliisin tietoon tulleita
liikenneonnettomuuksia vuosien 2011-2016 aikana.
Liikenteen rauhoittamisen yleisinä hidasteperiaatteina on ollut toimenpiteiden
kohdistaminen koulujen ja päiväkotien ympäristöön parantamaan kevyen
liikenteen ylityskohtien turvallisuutta. Lisäksi joissakin toteutetuissa
kohteissa hidasteilla on pyritty ohjaamaan läpiajoliikennettä muille reiteille ja
turvaamaan vilkkaita kevyen liikenteen ylityskohtia.
Tarkasteltavalla katuosuudella ei ole yksittäistä kohtaa, johon kadun
ylitykset keskittyvät. Sivukatujen katuväli on lyhyt ja siten myös ylityskohtia
on useita lyhyillä etäisyyksillä toisistaan. Karilantien pituuskaltevuus on
paikoin melko jyrkkä, minkä vuoksi hidastetöyssyt eivät ole suositeltava
hidastetyyppi tässä kohteessa. Katualueessa ei ole myöskään riittävästi leveyttä
suojatiesaarekkeille.
Karilantiellä pyritään parantamaan nopeusrajoituksen noudattamista ja
kadun ylitysten turvallisuutta liikenteenohjauksen keinoin. Karilantien
lyhyiden sivukatujen liittymissä ei ole tällä hetkellä merkittyjä suojateitä.
Sivukatujen liittymiin asennetaan suojatiemerkit osoittamaan ylityskohdat
selkeästi myös autoilijoille. Karilantie/Orijärven rantatie -liittymään
merkitään suojatie ja pyörätien jatke Karilantien ylitykseen. Lisäksi ajoradan
nopeusrajoitusmerkinnät maalataan uudelleen syksyn aikana.
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Kaupungilla on käytössä siirrettävä nopeusnäyttö, joka tuodaan Karilantielle
vielä loppuvuoden 2017 aikana ja uudelleen tulevina vuosina. Se antaa
tuntuman nopeusrajoituksen mukaisesta ajonopeudesta, kun alueella
autoilevat ovat suureksi osaksi alueella ja lähikaduilla asuvia. Nopeusnäyttöä
on yleensä pidetty kohteissa 3-4 viikkoa. Aikaisemmissa kohteissa kerätyn
aineiston mukaan ajonopeuden alenema on ollut 3-7 km/h.
Ehdotus
Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen
valtuustolle edellä olevan vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 25.09.2017, § 90
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee
tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan selvityksen SDP:n valtuustoryhmän
valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 91
Muut asiat, kaupunginhallitus
MliDno-2016-1354
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Kaupunginhallitus keskusteli seuraavista asioista:
•
•

Demokratiapäivä 17.10.2017 Kuntatalolla
kaupunginhallituksen vierailu uuden kamppailuinstituutin tiloihin
(Otavankatu 4)
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Muutoksenhakukielto
§72, §73, §74, §75, §76, §77, §78, §79, §81, §82, §83, §84, §85, §86, §87, §88, §89,
§90, §91
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.
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Oikaisuvaatimus
§80
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa..
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

