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§ 464

Valtuustoaloite koskien juomatarjoilua kaupungin järjestämissä
tilaisuuksissa

§ 465

Ei julkinen

Lisäpykälät
§ 466

Valtuustoaloite asukaslautakunnasta Mikkeliin vuoden 2017 alusta
lukien

§ 467

Valtuustoaloite aluejohtokuntien toiminnan kehittämiseksi
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Saapuvilla olleet jäsenet
Arto Seppälä, puheenjohtaja
Olli Nepponen, 2. varapuheenjohtaja
Armi Salo-Oksa, poistui 18:31
Hannu Kilkki
Jaakko Väänänen
Jaana Vartiainen
Juha Vuori
Outi Kauria, saapui 16:07
Petri Pekonen, poistui 17:15
Raine Lehkonen
Sari Teittinen
Veli Liikanen
Vesa Himanen
Pekka Pöyry, varajäsen
Jussi Marttinen, varajäsen
Heikki Nykänen, varajäsen, saapui 17:20, poistui 18:46
Muut saapuvilla olleet
Ari Liikanen, hallintojohtaja, sihteeri
Kirsi Olkkonen, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Mauri Miettinen, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Jukka Savolainen, kaupunginlakimies
Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja
Satu-Mari Tolonen, viestintäpäällikkö
Heikki Siira, talousjohtaja
Heli Huopainen, henkilöstöjohtaja
Timo Talo, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja, saapui 17:49, poistui 18:05
Arja- Leena Saastamoinen, Etelä-Savon Koulutus Oy:n toimitusjohtaja, saapui
16:58, poistui 17:45
Markku Aholainen, kaupunginvaltuutettu, Etelä-Savon Koulutus Oy:n
hallituksen puheenjohtaja, saapui 16:58, poistui 17:45
Poissa

Kati Kähkönen
Seija Kuikka
Käsittelyjärjestys, §:t, 442 -443, 460, 444-459, 461-468

Allekirjoitukset

Arto Seppälä
Puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Ari Liikanen
Sihteeri
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Raine Lehkonen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Kaupunginkansliassa 15.12.2016

Ari Liikanen, hallintojohtaja

Veli Liikanen
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§ 442
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 443
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Outi Kauria ja Raine
Lehkonen. Pöytäkirja tarkastetaan kaupunginkansliassa keskiviikkona
14.12.2016 ja se on nähtävänä torstaina 15.12.2016.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raine Lehkonen ja Veli Liikanen. Muilta osin
päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 444
Ilmoitusasiat
Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:
•
•
•
•

•

Launialan Riistakadun asukkaiden vetoomus kaupunginhallitukselle
ja Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen vastaus ko.
vetomukseen.
Mikkelin kaupungin edustajat Rulalia-instituutin johtokunnassa.
Mikkelin kaupungin varajäsen vaihtuu 31.3.2018 alkaen.
Kuntaliiton yleiskirje: Valtio maksaa maantien- ja radanpidosta kuntien sopiminen edelleen vapaaehtoista maantie- ja ratalain
muutoksista huolimatta.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 1.12.2016
POSELY/1414/2016 koskien Taksilupien enimmäismäärien
vahvistamista Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan
maakunnissa
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
- pöytäkirja 1.12.2016

Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
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§ 445
Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset
Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:
•
•
•
•

Anttolan aluejohtokunta 15.11.2016
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 23.11.2016
Kasvatus- ja opetuslautakunta 24.11.2016
Vesiliikelaitoksen johtokunta 25.11.2016

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

1.12.2016 § 56

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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§ 446
Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokousaikataulu keväälle 2017
MliDno-2016-2482
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen kokouksista on kaupunginkansliassa
laadittu ehdotus kokousaikatauluksi 1.1.2017 - 30.6.2017.
Aikatauluehdotus on seuraava:
Kv
klo 18.00

Lisätietoja

Kh
klo 15.00

Lisätietoja

3.1.2017

Suunnittelukokous,
klo 13.00

16.1.2017
23.1.2017

Lisäksi
valtuustoinfo
asuntomessuista
klo 16.00 - 17.30
30.1.2017

Suunnittelukokous

6.2.2017
13.2.2017
20.2.2017
6. - 7.3.2017

Kh:n seminaari

13.3.2017
20.3.2017
27.3.2017

Valtuustoseminaari

27.3.2017

Suunnittelukokous
(varapäivä)

3.4.2017

Tilinpäätös

10.4.2017
18.4.2017
24.4.2017

Iltakoulu
talousarvioraamista sekä
tarvittaessa
valtuuston
kokous
8.5.2017
15.5.2017

Suunnittelukokous
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22.5.2017
29.5.2017
5.6.2017
12.6.2017

Tilinpäätös
19.6.2017

Aikatauluun voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia. Kaupunginhallitus
kokoontuu tarvittaessa kokouksiinsa tai seminaareihin myös muina aikoina.
Kaupunginhallituksen kokoukset alkavat klo 15.00.
Kaupunginvaltuuston kokoukset alkavat klo 18.00.
Kuntalain 54 §:n 1 ja 2 momentissa valtuuston kokoontumisesta todetaan
seuraavaa: ”Valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun
valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.
Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään
neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.”
Mahdollisista muista valtuuston seminaareista sovitaan erikseen.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä edellä esitetyn kokousaikataulun ja
päättää kaupunginhallituksen kokousten alkamisajasta.
Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää pitää
valtuuston kokoukset:
- ma 23.1.2017
- ma 20.2.2017
- ma 20.3.2017
- ma 24.4.2017, tarvittaessa
- ma 22.5.2017
- ma 12.6.2017 (uusi valtuusto)
ja että valtuusto kokoontuu tarpeen mukaan kuntalain 54 §:ssä mainitulla
tavalla. Kokoukset aloitetaan klo 18.00.
Edelleen kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että
- seminaari maanantaina 27.3.2017
- iltakoulu talousarvioraamista maanantaina 24.4.2017
Mahdollisista muista valtuuston seminaareista päätetään erikseen.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 447
Eron myöntäminen Marja Hämäläiselle ja Markku Siitarille Etelä-Savon maakuntaliiton
edustajainkokouksesta ja uuden jäsenen ja varajäsenen valitseminen heidän tilalleen
MliDno-2016-2474
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
Marja Hämäläinen 23.9.2016 jättänyt eropyynnön koskien hänen kaikkia
luottamustoimiaan Mikkelin kaupungilla.
Markku Siitari on 10.8.2016 jättänyt eropyynnön koskien hänen kaikkia
luottamustoimiaan Mikkelin kaupungilla.
Kuntayhtymän perussopimuksen 10 § mukaisesti edustajat
maakuntavaltuustoon eli edustajainkokoukseen valitaan jäsenkunnissa.
Jäsenkuntien edustajan ja varaedustajan edustajainkokouksessa tulee olla
jäsenkuntien valtuutettuja.
Asukasluvun perusteella laskettu edustajamäärä Mikkelin kaupungilla on 22.
Etelä-Savon maakuntaliiton edustajainkokouksen jäsenet ja varajäsenet:
Varsinaiset jäsenet:
1. Markku Kakriainen, toimitusjohtaja
2. Matti Piispa, maaseutuyrittäjä
3. Outi Kauria, mökkiyrittäjä
4. Seija Korhonen, erikoislääkäri
5. Päivi Ylönen, oppisopimuskoordinaattori
6. Arto Seppälä, ylitarkastaja
7. Kalle Nieminen, terveystarkastaja
8. Osmo Ukkonen, apulaisrehtori, eläkeläinen
9. Markku Turkia, psykologi
10. Satu Taavitsainen, sosionomi, toiminnanjohtaja
11. Marianne Huoponen, sosionomi, erityisopettaja
12. Lenita Toivakka, kansanedustaja
13. Armi Salo-Oksa, yrittäjä
14. Elina Hölttä, yhteiskuntatieteen kandidaatti
15. Hannu Toivonen, eversti evp.
16. Olli Nepponen, prikaatikenraali evp.
17. Jukka Pöyry, LVI-teknikko
18. Harri Kivinen, yrittäjä
19. Marja Hämäläinen, yrittäjä
20. Veli Liikanen, nuorisotutkija
21. Rauni Berdt, terveyskeskuslääkäri
22. Liisa Ahonen, lähihoitaja
Henkilökohtaiset varajäsenet:
1. Jaakko Väänänen, maaseutuyrittäjä
2. Pekka Pöyry, opettaja, yrittäjä
3. Marja Kauppi, fysioterapeutti
4. Jaana Strandman, luokanopettaja, rehtori
5. Taina Harmoinen, viestintäalan yrittäjä
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6. Raine Lehkonen, lehtori
7. Tapani Korhonen, kiinteistönhoitaja
8. Hannu Tullinen, pääluottamusmies
9. Pauliina Viitamies, kansanedustaja
10. Jaana Vartiainen, lastentarhanopettaja
11. Marita Hokkanen, opettaja, apulaisjohtaja
12. Satu Pulkkinen, tuoteasiantuntija, TtM
13. Eero Aho, ylipalomies-sairaankuljettaja
14. Jyrki Koivikko, kappalainen
15. Mauri Miettinen, metsänhoitaja, maaherra emeritus
16. Juha Vuori, vanhempi konstaapeli
17. Raimo Heinänen, lähiruokayrittäjä
18. Jari Roivas, varastomies
19. Markku Siitari, yrittäjä, toimitusjohtaja
20. Minna Pöntinen, tradenomi
21. Mikko Siitonen, lehtori
22. Erkki Rantalainen, diplomi-insinööri
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee Etelä-Savon
maakuntaliiton kuntien edustajainkokoukseen Marja Hämäläisen ja Markku
Siitarin tilalle uudeksi edustajaksi Anne Korholan ja hänelle henkilökohtaiseksi
varajäseneksi Markku Tissarin.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 448
Lupaus 2016 loppuraportti
MliDno-2016-2479
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
Liitteet

1 Liite kh Lupaus 2016 talouden seuranta 2013-2016
Kaupunginhallitus 31.3.2014 § 155 Lupaus 2016 kehittämisohjelman
toteuttamissuunnitelma
Mikkelin kaupunki luovutti valtioneuvostolle 24.8.2012 lupausasiakirjan,
jossa kaupunki määritteli tavoitteekseen on olla kuntatalouden
tuottavuuskehityksen johtava kaupunki Suomessa siten, että toiminta on
samalla sosiaalisesti ja kulttuurisesti sopusointuista ja minimoi luonnolle
ja ympäristölle aiheutuvan rasituksen. Lupausasiakirjan vastaanotti
elinkeinoministeri Jyri Häkämies.
Lupauksen toteuttamiseksi Mikkeli lupasi uudistaa hallintorakenteensa
sekä palvelut ja niiden tuottamisprosessit. Uudistamistyössä hyödynnetään
uusia sähköisiä palveluja siten, että Mikkelistä kehittyy ensimmäinen
digitaalisten palvelujen kaupunki Suomessa. Mikkelin kaupunki teki 13.12.2012
päätöksen erillisen nelivuotisen (2013-2016) kehittämisohjelman (Lupaus 2016)
perustamisesta ja kutsui Miktech Oy:n varatoimitusjohtaja Juha Ropposen
johtamaan tätä ohjelmatyötä. Ohjelmajohtajan työsopimus on 2 + 2 vuotinen.
Lupaus 2016 ohjelman tavoitteet
Kehitysohjelman perustamisasiakirjassa määriteltiin ohjelmalle tavoitteet, jotka
vielä tarkentuvat ohjelman edetessä. Ohjelman perustamisasiakirjan mukaiset
tavoitteet kahdelle ensimmäiselle vuodelle ovat: Toimialarajat ylittävät
pääprosessit sekä alaprosessit on tunnistettuja, nykyisiä toimintamalleja on
muutettu palvelemaan tuottavuuskehitystä, uudistetut asianhallintajärjestelmä
ja www-sivut on otettu käyttöön ja ne tukevat ohjelman tavoitteita käytännön
työssä, Aspa (asiakaspalvelukeskus) on vakiinnuttanut asemansa ja palvelee
asiakkaita ja toimialoja, SAP:n toiminnanohjausjärjestelmän perusselvitystyö
on tehty, ohjelma on osa keskeisten sidosryhmien kuten Otavan Opisto, Esedu
ja MAMK sekä Kuntien Tiera Oy:n toimintaa ja tavoitteita ja ohjelmalle on saatu
kansallinen status ja kansallista rahoitusta.
Ohjelman toteuttaminen
Ohjelman toteuttaminen on rakennettu kaupungin kokonaisarkkitehtuurin
nykytila-analyysin ja tavoitetilan väliseksi vaiheittain eteneväksi
systemaattiseksi ohjelmaksi. Kokonaisarkkitehtuurin näkökulmat ovat
toiminta, tiedot, tietojärjestelmät ja teknologia. Jokaiseen näistä näkökulmista
sisältyy tietoturva- ja integraatioratkaisuja. Lupaus 2016 kehittämisohjelman
toteuttaminen on jaettu 24 osakokonaisuuteen, jotka toteutetaan vuosien
2013 – 2016 aikana Lupaus 2016 kehittämisohjelma on olennainen osa
Mikkelin kaupungin uutta kesällä 2013 vahvistettua kestävän kasvun ja
hyvinvoinnin kaupunkistrategiaa ja se on yksi sen toteuttamisohjelmista.
Uuden strategian toteuttamisohjelmia ovat 1) Kuntalaisten hyvinvointi ja
osallisuus, 2) Elinkeinojen hyvinvointi, 3) Ympäristön hyvinvointi, 4) Lupaus
2016 ja 5) Talouden tasapainotus.
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Ohjelman johtaminen, organisointi ja rahoitus
Ohjelman johtamisesta ja sen tavoitteiden saavuttamisesta vastaa
ohjelmajohtaja. Ohjelmajohtaja raportoi kaupungin hallitukselle ja
kaupunginjohtajalle. Kaupungin johtoryhmä toimii kaupunginjohtajan antamin
valtuuksin ohjelman johto-/ohjausryhmänä. Tiiviisti ohjelmajohtajan kanssa
työskentelee Lupaus -ydintiimi ja Lupaus -laajennettu ydintiimi. Ydintiimi on
kaupunginjohtajan nimeämä. Laajennetun Ydintiimin jäsenet on kutsuttu
kaupungin omasta organisaatiosta tai sidosryhmistä. Molempien tiimien
jäsenet on nimetty tai kutsuttu heidän kunkin henkilökohtaisen osaamisensa
vuoksi.
Ehdotus Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus hyväksyy Lupaus 2016 kehittämisohjelman
toteuttamissuunnitelman
Päätös Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin.
______________________________________________
Kaupunginhallitus 12.12.2016 §
Mikkelin kaupunki teki lupauksen elokuussa 2012, että Mikkeli uudistaa
hallintorakenteensa ja palvelujen tuottamisprosessit. Uudistamistyössä
hyödynnettäisiin uusia sähköisiä palveluja siten, että Mikkelistä kehittyy
ensimmäinen digitaalisten palvelujen kaupunki Suomessa.
Lupausta lunastamaan perustettiin kehittämisohjelma ”Lupaus 2016”. Mikkelin
kaupungin nelivuotien kehittämisohjelma Lupaus 2016 päättyy 31.12.2016.
Mikkeli on väkiluvultaan ja pinta-alaltaan tasan 1 % Suomesta. Prosentti
Suomesta ajatuksella Lupaus ohjelman puitteissa kerrottiin valtiolle, että
Mikkeli kokonsa puolesta sopisi koko kaupungin mittaiseksi kokeilu- ja
kehittämisalustaksi, jossa kehitetään tulevaisuuden kuntapalveluita. Näin on
myös toimittu.
Digitalisaatio ei ole Mikkelille ollut mikään itse tarkoitus. Fokus on koko
ajan ollut tuottavuudessa ja sen parantamisessa. Pitää pystyä tekemään
vähemmällä enemmän. Koko ajan on suhtauduttava kriittisesti tekemiseen
ja kyseenalaistettava toimintamalleja. Pohdittava myös miten asiakas tämän
kokee ja kysyttävä myös heiltä.
Automaattinen tietojen käsittely ja asiakkaiden itsepalvelu on ollut päämäärä
johon koko ajan on tinkimättömästi pyritty. Kuntalaiset odottavat oikeutetusti,
että myös kunnan palvelut löytyvät tietoverkosta ja niitä voi käyttää aika/paikka
riippumattomasti.
Toinen elokuussa 2012 tehty lupaus oli hallintorakenteen uudistaminen. Tällä
lupauksella pyrittiin hallinnon keventämiseen ja toiminnan sujuvoittamiseen.
Tarkoitus oli siirtää päätöksentekoa lähemmäksi sitä, missä asiakkaat eli
kuntalaiset kohdataan. Tämä lupaus on osoittautunut visaiseksi toteuttaa.
Uutta hallintorakennetta ja –sääntöä on puitu pitkään, onneksi nyt aletaan olla
loppusuoralla. Kaupunki alkaa luoda nahkaansa asiakaspalveluorganisaation
suuntaan.
Ohjelman talouden seuranta 1.1.2013 - 31.12.2016 on liitteenä
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Lupaus 2016 kehittämisohjelman päätösseminaari pidettiin 24.11.2016
Konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa, jossa esiteltiin osa ohjelman aikana
toteutetuista projekteista.
Seminaarin taltiointi on ladattavissa osoitteesta https://www.youtube.com/
playlist?list=PLqTTkea2szujr2dZkIUfrXVD5qUFpYCQV
Lupaus 2016 ohjelman Loppuraportti on ladattavissa osoitteesta https://
issuu.com/mikkelinkaupunki/docs/lupaus2016_loppuraportti
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee Lupaus 2016 loppuraportin tiedoksi ja toteaa
ohjelman päättyvän 31.12.2016.
Päätös
Merkittiin ja hyväksyttiin.
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§ 449
Talouden seuranta 10/2016 ja määrärahamuutosesitykset
MliDno-2016-827
Valmistelija / lisätiedot:
Heikki Siira, Jari Laitinen
heikki.siira@mikkeli.fi
Liitteet

1 Liite kh Seurantaraportti 31.10.2016
Kaupunginvaltuustolle raportoidaan kaupungin kuluvan vuoden taloudellisten
tavoitteiden toteutumisesta talousarviokirjan 2016 mukaisesti kolme kertaa
vuodessa (§ 104, KV 9.11.2015).
Seurannassa 31.3.2016 raportoitiin keskeisimmät strategiset toimenpiteet,
kehittämisohjelmien toteutuminen, kaupungin elinvoimaisuuden edistämiseksi
tehdyt toimenpiteet, henkilöstön määrän kehitys sekä talouden toteutuminen
ja toiminnalliset muutokset, jotka olivat jo tiedossa. Talouden seurantaraportti
tilanteesta 31.7.2016 toimi lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion
valmistelussa ja tässä seurannassa raportoitiin myös kaikki toiminnalliset
tavoitteet ja tunnusluvut. Seurannassa tilanteesta 31.10.2016 raportoidaan
keskeisempien strategisten toimenpiteiden ja kehittämisohjelmien
toteutuminen, elinvoimaisuuden kehittyminen, henkilöstön kehitys
sekä talouden seuranta. Lautakunnat tekevät mahdolliset perustellut
muutosesitykset talousarviomäärärahoihin sekä tulosalueiden väliset
määrärahasiirrot viimeistään lokakuun seurannan yhteydessä.
Seurantaraportti sisältäen johdon analyysin ja tuloslaskelmaennusteen,
rahoituslaskelman, lautakuntien, taseyksiköiden ja liikelaitosten
toteutumisennusteen sekä investointimenojen toteutumisennusteen on
liitteenä. Johdon analyysissä on raportoitu myös tasapainoisen kasvun ja
talouden ohjelman toteutuminen.
Johdon analyysi
Mikkelissä on merkittäviä julkisen talouden investointeja, jotka lisäävät
kaupungin elinvoimaisuutta, työllisyyttä ja vetovoimaisuutta; mm. VT5 välillä
Mikkeli- Juva, uuden vedenpuhdistamon rakentaminen, Arkistolaitoksen
keskusarkisto ja Saimaa Stadiumi muodostavat yhteensä noin 200 miljoonan
euron investoinnit taloussuunnitelmakaudella 2017 - 2020. Vuoden 2017
Asuntomessut ja Jukurien nousu SM- liigaan lisäävät kaupungin näkyvyyttä ja
kiinnostavuutta matkailukohteena sekä Kalevankankaalle valmistuu merkittävä
liikuntamatkailuympäristö vuonna 2018.
Erikoissairaanhoidon ja perusterveyshuollon integraatiossa odotetaan EteläSavon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymältä palvelurakenteiden
uudistamista ja tuottavuuden kasvua. Muutoksessa onnistuminen nopealla
aikataululla on edellytys Etelä-Savon kuntien talouden tasapainotuksessa.
Mikkelin kaupungin oman toiminnan uudistamisessa on keskeistä henkilöstön
sitouttaminen palveluprosessien kehittämiseen. Henkilöstö- ja palvelukehitys ohjelmalla vauhditetaan kaupungin palveluiden uudistamista.
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Kaupungilla on hyvät mahdollisuudet edetä mahdolliseen maakunnalliseen
SOTE- uudistukseen nykyisellä veropohjalla, jos alueen elinvoimaisuus
ja työllisyys kehittyvät odotusten mukaisesti sekä Etelä-Savon sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymä ja kaupunki onnistuvat palveluprosessien
uudistamisessa.
Määrärahaesitykset
Valtionosuudet
Valtionosuudet ylittävät talousarvion noin 6,1 milj. eurolla. Valtionosuuksien
kasvuun vaikuttaa erityisesti peruspalvelujen valtionosuuksia koskeva
ikärakenteeseen liittyvien laskennallisten kustannusten kasvu (+6,1 milj. euroa).
Esitetään valtionosuuksiin lisäystä 6,1 milj. euroa.
Käyttötalous
Käyttötalouden tuloihin esitetään tulojen alitusta 446.000 euroa ja
lisämäärärahaa menoihin 2.689.200 euroa. Lisäksi esitetään siirrettäväksi
markkinointisihteerin palkkamääräraha sivistystoimesta konsernipalveluihin.
Maaseutu- ja tielautakunta
Maaseutu- ja tielautakunnan toimintatuotot alittavat talousarvion noin
0,45 milj. euroa maatalouslomituksen vähenemisestä johtuen. Lomituksen
väheneminen johtuu lomitustilojen vähenemisestä ja tiukentuneesta
lomituspalvelulaista. Lomituksen kulut pienenevät samassa suhteessa.
Esitetään kustannuspaikalle 140266031 Lomitustoimi ja tilille 308700
Lomituspalvelukorvaukset valtiolta tulojen alitusta 446.000 euroa.
Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta
1.

2.

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan avustukset ovat
heinäkuun seurannan yhteydessä myönnettyjen lisämäärärahojen
jälkeen ylittymässä 0,1 milj. euroa. Esitetään kustannuspaikalle
140233181 Mikkelin henkilökohtaiset avustajat toimintamenoihin
lisämäärärahaa 120.000 euroa.
Erikoissairaanhoidon ostot ylittyvät 1,0 milj. euroa heinäkuun
seurannan yhteydessä myönnetyistä lisämäärärahoista huolimatta.
Esitetään erikoissairaanhoidon ostopalveluihin kustannuspaikalle
140234101 Somaattinen erikoissairaanhoito 500.000 euroa ja
kustannuspaikalle 140234102 Psykiatrinen erikoissairaanhoito
500.000 euroa lisämäärärahaa toimintamenoihin.

Muut määrärahojen ylitykset katetaan tulosalueilla syntyvillä säästöillä sekä
tulojen kasvulla. Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta on muiden
menojen osalta pl. erikoissairaanhoito nettositova yksikkö.
Kasvatus- ja opetuslautakunta
1.

Talousarviossa asetettua eläköitymistavoitetta ei saavuteta,
opetusryhmien pienentämiseen saatua avustusta on leikattu
ja varhaiskasvatukseen on palkattu lapsimäärän kasvusta
johtuen lisää henkilöstöä lapsimäärän kasvusta ja erityistarpeista
johtuen. Lukiokoulutuksen henkilöstömenojen arvioidaan
lokakuun seurannan perusteella ylittyvän 220.000 euroa,
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josta 194.000 euroa saadaan katettu lukiokoulutuksen muilla
toimintakulujen alituksilla. Perusopetuksen henkilöstömenojen
arvioidaan ylittyvän 0,75 milj. euroa, josta 650.000 euroa saadaan
katettu perusopetuksen muilla toimintakulujen alituksilla.
Varhaiskasvatuksen henkilöstömenojen arvioidaan ylittyvän 1,4 milj.
euroa. Esitetään lukiokoulutuksen kustannuspaikalle 140242010
Yhteiset/ lukiot 26.000 euroa lisämäärärahaa toimintamenoihin
ja perusopetuksen kustannuspaikalle 140243411 Yhteiset/
peruskoulut 100.000 euroa lisämäärärahaa toimintamenoihin.
Lisäksi esitetään varhaiskasvatuksen toimintamenoihin yhteensä
1.400.000 euroa lisämäärärahaa seuraavasti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kustannuspaikalle 140243142 Kilikellon päiväkoti 24.668 euroa
kustannuspaikalle 140243143 Ristiinan päiväkoti 92.505 euroa
kustannuspaikalle 140243046 Emolan päiväkoti 55.503 euroa
kustannuspaikalle 140243075 Otavan päiväkoti 92.505 euroa
kustannuspaikalle 140243085 Valkosenmäen päiväkoti 24.668
euroa
kustannuspaikalle 140243120 Naisvuoren päiväkoti 123.289
euroa
kustannuspaikalle 140243155 Omppu ryhmis 7.420 euroa
kustannuspaikalle 140243165 Varaviikari ryhmis 1.233 euroa
kustannuspaikalle 140243186 Erityispäivähoito 7.740 euroa
kustannuspaikalle 140243015 Tuukkalan päiväkoti 49.336
euroa
kustannuspaikalle 140243020 Norpanhovin päiväkoti 12.334
euroa
kustannuspaikalle 140243025 Lähemäen lastentalo 135.674
euroa
kustannuspaikalle 140243026 Lähemäen lastentalon esiop.
12.334 euroa
kustannuspaikalle 140243057 Peitsarin päiväkodin esiop.
148.008 euroa
kustannuspaikalle 140243126 Naisvuoren päiväkodin filiaali
23.434 euroa
kustannuspaikalle 140243127 Naisvuoren päiväkodin filiaalin
esiopetus 38.112 euroa
kustannuspaikalle 140243128 Suksimäen päiväkodin filiaali
24.668 euroa
kustannuspaikalle 140243010 Suksimäen päiväkoti 24.668
euroa
kustannuspaikalle 140243015 Tuukkalan päiväkodin esiop.
49.336 euroa
kustannuspaikalle 140243031 Tikanpellon päiväkodin esiop.
6.167 euroa
kustannuspaikalle 140243041 Launialan päiväkoti 24.668
euroa
kustannuspaikalle 140243051 Kaarisillan päiväkoti 12.334
euroa
kustannuspaikalle140243056 Peitsarin päiväkoti 43.169 euroa
kustannuspaikalle 140243061 Sannan päiväkoti 24.668 euroa
kustannuspaikalle 140243080 Rantakylän päiväkoti 55.432
euroa
kustannuspaikalle 140243081 Rantakylän päiväkodin esiop.
12.334 euroa
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•
•
•
•
•
•
•

kustannuspaikalle140243093 Silvastin päiväkoti 6.167 euroa
kustannuspaikalle 140243097 Oravanpesän päiväkoti 6.167
euroa
kustannuspaikalle 140243115 Kalevankankaan päiväkoti
147.708 euroa
kustannuspaikalle 140243121 Naisvuoren päiväkodin esiop.
12.334 euroa
kustannuspaikalle 140243144 Nuppulan päiväkoti 12.334
euroa
kustannuspaikalle 140243145 Saksalan päiväkoti 74.004 euroa
kustannuspaikalle 140243146 Vilttihatun päiväkoti 15.047
euroa

2. Esitetään siirrettäväksi markkinointisihteerin jäljelle jäänyt
palkkamääräraha sivukuluineen lautakunnan johtamisen tukipalveluista
kustannuspaikalta 140241002 konsernipalveluihin viestinnän
kustannuspaikalle 140214025 seuraavasti:
•
•
•
•
•
•

Vakinaiset kk-palkat, tili 400500 / 19.928,89 euroa
Kuel-maksut, tili 410000 / 3.407,84 euroa
Sotu-maksut, tili 415000 / 442,49 euroa
Tyött.vak.maksut, 416000 / 767,26 euroa
Tapaturmavak.maksut, tili 417000 / 43,84 euroa
Ryhmähenkivak.maksut, tili 418000 / 9,96 euroa

Ympäristölautakunta
1.

2.

Ympäristölautakunta arvioi henkilöstömenojen ylittyvän 50.000
euroa. Eläinlääkäreille on maksettu vuoden 2015 alusta lähtien
osittain liian pieniä palkkoja. Palkat oikaistaan joulukuun
2016 kirjanpitoon. Esitetään kustannuspaikalle 140272002
Eläinlääkintähuolto 50.000 euroa lisämäärärahaa toimintamenoihin.
Ympäristölautakunta osallistuu jätevesineuvontaa koskevan
OMAVESI- hankkeen toteuttamiseen lautakunnan 28.9.2016
kokouksen § 80 mukaisesti. Esitetään kustannuspaikalle 140273001
Ympäristönsuojelu 13.120 euroa lisämäärärahaa jätevesineuvojan
palkka- ja muihin kustannuksiin 3 kuukaudeksi.

Investointiosa
Investointeihin ei esitetä lisämäärärahoja. Investointeihin osoitettujen
määrärahojen käyttötarkoituksen muutoksia (hankkeiden väliset
määrärahasiirrot) esitetään 872.500 euroa. Tulojen lisäyksiä esitetään 500.000
euroa ja tulojen vähennyksiä 162.000 euroa.
Menot (määrärahasiirrot hankkeiden välillä)
Investointihankkeiden väliset määrärahasiirrot esitetään hyväksyttäväksi
seuraavasti:
1.
2.

Hankkeelle 146300002000/Kadut jakamaton siirretään 100.000
euroa hankkeelta 14630000300/Kadut jakamaton (pien- ja
rivitalotonttien luovutus). Tällä rakennetaan Nikarantie loppuun.
Hankkeelle 146300003005/Kaihun matkailualue (sis. Mikkelipuiston)
ja Pursialankadun kehittäminen siirretään 90.000 euroa hankkeelta
146300002000/Kadut jakamaton
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3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.

Hankkeelle 146300006023/Urheilupuiston urheilualueiden
saneeraus siirretään 147.000 euroa hankkeilta 14630000014/
Karikon liittymä 75.000 euroa ja hankkeelta 146300006002/
Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus 72.000 euroa
Hankkeelle 146300002308/Ristiinan maankaatopaikka
siirretään 100.000 euroa hankkeelta 146300002000/Kadut
jakamaton. Ristiinassa ei ole ollut luvallista maanläjitysaluetta
ylijäämämassoille.Runsaan rakentamisen myötä alueelle tuli tarve
jo vuodelle 2016. Hankkeelle ei ollut määrärahaa varattuna 2016.
Hankkeelle 148700007002/Yhteiskoulurakennuksen muutos
Päämajakoulun tarpeisiin siirretään 80.000 euroa hankkeelta
148700007009/Tikanpellon päiväkodin peruskorjaus
Hankkeelle 148700007005/Ristiinan koulukeskus siirretään
18.500 euroa hankkeelta 148700007009/Tikanpellon päiväkodin
peruskorjaus
Hankkeelle 148700007006/Anttolan koulun teknisen käsityötilan
rakentaminen siirretään 140.000 euroa hankkeelta 148700009008/
Virastotalon tilatehokkuus 100.000 euroa ja tulosyksiköltä
141192206/Yleiset suunnittelumäärärahat 40.000 euroa. Hankkeelle
ei ollut määrärahaa varattuna 2016. Koulun teknisen käsityön
opetuksen mahdollistamiseksi on korjattu ulkoseinien riskirakenteet
koulun kesäloman aikana.
Koulu- ja esiopetuksen kiinteistöjen muutos- ja peruskorjaustöihin
hankkeelle 148700007010/Silvastin päiväkoti siirretään 7.000 euroa
hankkeelta 148700007011/Sairilan koulu
Hankkeelle 148700009003/Ristiinan sotakoulu siirretään 40.000
euroa hankkeelta 148700007011/Sairilan koulu
Sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöjen muut muutos- ja
peruskorjaustöihin hankkeelle 148700006001/Kyyhkylä siirretään
15.000 euroa hankkeelta 148700009009/Teatterikahvion keittiön
korjaustyöt
Hankkeelle 148700009001/Otavan opiston asuntolan korjaus
siirretään 135.000 euroa hankkeelta 148700007001/ Rantakylän
koulun peruskorjaus ja laajennus. Asuntolan korjaus on edennyt
aikataulua nopeammin

Tulot (lisäys)
Investointihankkeiden tulojen lisäykset esitetään hyväksyttäväksi seuraavasti:
1.
2.
3.
4.

Hankkeelle 146300006023/Urheilupuiston urheilualueiden
saneeraus, tulolisäys 45.000 euroa.
Asuinrakentaminen (kerrostalo ja pientalokohteet) ty 140292101/
Maa- ja vesialueiden myynti, tulolisäys 400.000 euroa.
Hankkeelle 146300007002/Lentoasema saatu investointiavustusta
255.000 euroa, josta vuodelle 2016 kirjataan 50.000 euroa ja loppu
205.000 euroa ennakkotuloksi vuodelle 2017.
Hankkeelle 148700009003/Ristiinan sotakoulu tulojen lisäys 5.000
euroa.

Tulot (vähennys)
Investointihankkeiden tulojen vähennykset esitetään hyväksyttäväksi
seuraavasti:
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1.

2.

Hankkeelle 148700010003/Naisvuoren uimahalli on saatu avustus
yhteensä 800.000 euroa. Vuodelle 2016 saatu avustus 240.000
euroa (TA2016 oli 360.000 euroa). Tulojen alitus 120.000 euroa.
Vuodelle 2017 kirjataan tuloennakkona 560.000 euroa.
Hankkeelle 148700008001/Urheilupuiston saneeraus, huoltotilojen
korjaus esitetään tulojen alitus 42.000 euroa

Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
merkitsee tiedoksi seurantaraportin 31.10.2016 tilanteesta. Edelleen
kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy valtionosuuksien
lisäyksen, käyttötalouden tulojen alituksen, käyttötalouden lisämäärärahat
toimintamenoihin ja käyttötalouden määrärahan siirron sekä investointeihin
osoitettujen määrärahojen käyttötarkoituksen muutokset (hankkeiden väliset
määrärahasiirrot), tulojen lisäykset ja tulojen alitukset seuraavasti:
Valtionosuuksien lisäys
•

kustannuspaikalle 140282101 Yleiset valtionosuudet
valtionosuuksien lisäys 6.100.000 euroa.

Käyttötalouden tulojen alitus
•

kustannuspaikalle 140266031 Lomitustoimi käyttötalouden tulojen
alitus 446.000 euroa.

Lisämäärärahat käyttötalouteen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kustannuspaikalle 140233181 Mikkelin henkilökohtaiset avustajat
lisämääräraha toimintamenoihin 120.000 euroa
kustannuspaikalle 140234101 Somaattinen erikoissairaanhoito
lisämääräraha toimintamenoihin 500.000 euroa
kustannuspaikalle 140234102 Psykiatrinen erikoissairaanhoito
lisämääräraha toimintamenoihin 500.000 euroa
kustannuspaikalle 140242010 Yhteiset/ lukiot lisämääräraha
toimintamenoihin 26.000 euroa
kustannuspaikalle 140243411 Yhteiset/ peruskoulut lisämääräraha
toimintamenoihin 100.000 euroa
kustannuspaikalle 140243142 Kilikellon päiväkoti lisämääräraha
toimintamenoihin 24.668 euroa
kustannuspaikalle 140243143 Ristiinan päiväkoti lisämääräraha
toimintamenoihin 92.505 euroa
kustannuspaikalle 140243046 Emolan päiväkoti lisämääräraha
toimintamenoihin 55.503 euroa
kustannuspaikalle 140243075 Otavan päiväkoti lisämääräraha
toimintamenoihin 92.505 euroa
kustannuspaikalle 140243085 Valkosenmäen päiväkoti
lisämääräraha toimintamenoihin 24.668 euroa
kustannuspaikalle 140243120 Naisvuoren päiväkoti lisämääräraha
toimintamenoihin 123.289 euroa
kustannuspaikalle 140243155 Omppu ryhmis lisämääräraha
toimintamenoihin 7.420 euroa
kustannuspaikalle 140243165 Varaviikari ryhmis lisämääräraha
toimintamenoihin 1.233 euroa
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kustannuspaikalle 140243186 Erityispäivähoito lisämääräraha
toimintamenoihin 7.740 euroa
kustannuspaikalle 140243015 Tuukkalan päiväkoti lisämääräraha
toimintamenoihin 49.336 euroa
kustannuspaikalle 140243020 Norpanhovin päiväkoti lisämääräraha
toimintamenoihin 12.334 euroa
kustannuspaikalle 140243025 Lähemäen lastentalo lisämääräraha
toimintamenoihin 135.674 euroa
kustannuspaikalle 140243026 Lähemäen lastentalon esiop.
lisämääräraha toimintamenoihin 12.334 euroa
kustannuspaikalle 140243057 Peitsarin päiväkodin
esiop.lisämääräraha toimintamenoihin 148.008 euroa
kustannuspaikalle 140243126 Naisvuoren päiväkodin filiaali
lisämääräraha toimintamenoihin 23.434 euroa
kustannuspaikalle 140243127 Naisvuoren päiväkodin filiaalin
esiopetus lisämääräraha toimintamenoihin 38.112 euroa
kustannuspaikalle 140243128 Suksimäen päiväkodin filiaali
lisämääräraha toimintamenoihin 24.668 euroa
kustannuspaikalle 140243010 Suksimäen päiväkoti lisämääräraha
toimintamenoihin 24.668 euroa
kustannuspaikalle 140243015 Tuukkalan päiväkodin esiop.
lisämääräraha toimintamenoihin 49.336 euroa
kustannuspaikalle 140243031 Tikanpellon päiväkodin esiop.
lisämääräraha toimintamenoihin 6.167 euroa
kustannuspaikalle 140243041 Launialan päiväkoti lisämääräraha
toimintamenoihin 24.668 euroa
kustannuspaikalle 140243051 Kaarisillan päiväkoti lisämääräraha
toimintamenoihin 12.334 euroa
kustannuspaikalle140243056 Peitsarin päiväkoti lisämääräraha
toimintamenoihin 43.169 euroa
kustannuspaikalle 140243061 Sannan päiväkoti lisämääräraha
toimintamenoihin 24.668 euroa
kustannuspaikalle 140243080 Rantakylän päiväkoti lisämääräraha
toimintamenoihin 55.432 euroa
kustannuspaikalle 140243081 Rantakylän päiväkodin esiop.
lisämääräraha toimintamenoihin 12.334 euroa
kustannuspaikalle140243093 Silvastin päiväkoti lisämääräraha
toimintamenoihin 6.167 euroa
kustannuspaikalle 140243097 Oravanpesän päiväkoti lisämääräraha
toimintamenoihin 6.167 euroa
kustannuspaikalle 140243115 Kalevankankaan päiväkoti
lisämääräraha toimintamenoihin 147.708 euroa
kustannuspaikalle 140243121 Naisvuoren päiväkodin esiop.
lisämääräraha toimintamenoihin 12.334 euroa
kustannuspaikalle 140243144 Nuppulan päiväkoti lisämääräraha
toimintamenoihin 12.334 euroa
kustannuspaikalle 140243145 Saksalan päiväkoti lisämääräraha
toimintamenoihin 74.004 euroa
kustannuspaikalle 140243146 Vilttihatun päiväkoti lisämääräraha
toimintamenoihin 15.047 euroa
kustannuspaikalle 140272002 Eläinlääkintähuolto lisämääräraha
toimintamenoihin 50.000 euroa
kustannuspaikalle 140273001 Ympäristönsuojelu lisämääräraha
toimintamenoihin 13.120 euroa
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Käyttötalouden määrärahan siirto
•

kustannuspaikalta 140241002 Johtamisen tukipalvelut siirretään
kustannuspaikalle 140214025 Viestintä 24.600 euroa

Investointihankkeiden väliset määrärahasiirrot
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

Hankkeelle 146300002000/Kadut jakamaton siirretään 100.000
euroa hankkeelta 14630000300/Kadut jakamaton (pien- ja
rivitalotonttien luovutus)
Hankkeelle 146300003005/Kaihun matkailualue (sis. Mikkelipuiston)
ja Pursialankadun kehittäminen siirretään 90.000 euroa hankkeelta
146300002000/Kadut jakamaton
Hankkeelle 146300006023/Urheilupuiston urheilualueiden
saneeraus siirretään 147.000 euroa hankkeilta 14630000014/
Karikon liittymä 75.000 euroa ja hankkeelta 146300006002/
Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus 72.000 euroa
Hankkeelle 146300002308/Ristiinan maankaatopaikka siirretään
100.000 euroa hankkeelta 146300002000/Kadut jakamaton
Hankkeelle 148700007002/Yhteiskoulurakennuksen muutos
Päämajakoulun tarpeisiin siirretään 80.000 euroa hankkeelta
148700007009/Tikanpellon päiväkodin peruskorjaus
Hankkeelle 148700007005/Ristiinan koulukeskus siirretään
18.500 euroa hankkeelta 148700007009/Tikanpellon päiväkodin
peruskorjaus
Hankkeelle 148700007006/Anttolan koulun teknisen käsityötilan
rakentaminen siirretään hankkeelta 148700009008/Virastotalon
tilatehokkuus 100.000 euroa ja tulosyksiköltä 141192206/Yleiset
suunnittelumäärärahat 40.000 euroa.
Koulu- ja esiopetuksen kiinteistöjen muutos- ja peruskorjaustöihin
hankkeelle 148700007010/Silvastin päiväkoti siirretään 7.000 euroa
hankkeelta 148700007011/Sairilan koulu
Hankkeelle 148700009003/Ristiinan sotakoulu siirretään 40.000
euroa hankkeelta 148700007011/Sairilan koulu
Sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöjen muut muutos- ja
peruskorjaustöihin hankkeelle 148700006001/Kyyhkylä siirretään
15.000 euroa hankkeelta 148700009009/Teatterikahvion keittiön
korjaustyöt
Hankkeelle 148700009001/Otavan opiston asuntolan korjaus
siirretään 135.000 euroa hankkeelta 148700007001/ Rantakylän
koulun peruskorjaus ja laajennus

Investointihankkeiden tulojen lisäykset
•
•
•
•

Hankkeelle 146300006023/Urheilupuiston urheilualueiden
saneeraus tulojen lisäys 45.000 euroa.
Asuinrakentaminen (kerrostalo ja pientalokohteet) ty 140292101/
Maa- ja vesialueiden myynti tulojen lisäys 400.000 euroa
Hankkeelle 146300007002/Lentoasema tulojen lisäys 50.000 euroa
Hankkeelle 148700009003/Ristiinan sotakoulu tulojen lisäys 5.000
euroa

Investointihankkeiden tulojen alitukset
•

Hankkeelle 148700010003/Naisvuoren uimahalli tulojen alitus
120.000 euroa
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•

Hankkeelle 148700008001/Urheilupuiston saneeraus, huoltotilojen
korjaus tulojen alitus 42.000 euroa

Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystään seuraavasti:
•

pykäläteksti kappaleen ”Määrärahaesitykset” kohta ”Käyttötalous”
täydennetään seuraavaksi: Käyttötalouden tuloihin
esitetään tulojen alitusta 446.000 euroa ja lisämäärärahaa
menoihin 2.689.200 euroa. Lisäksi esitetään siirrettäväksi
markkinointisihteerin palkkamääräraha sivistystoimesta
konsernipalveluihin ja hyvinvointikoordinaattoria koskeva
määräraha sosiaali- ja terveystoimesta konsernipalveluihin.

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakuntaa koskevaan tekstiin lisätään
kohta 3 seuraavasti:
•

3. Terveydenhoitajan toimi on muutettu hyvinvointikoordinaattorin
toimeksi ja siirretty sosiaali- ja terveystoimesta konsernipalveluihin
1.2. alkaen. Esitetään siirrettäväksi sosiaali- ja terveystoimen
tuotantolautakunnan kustannuspaikalta 140235002 Hallinto ja
talouststo konsernipalveluiden kustannuspaikalle 140214094
Aluekehittäminen 25.700 euroa palkka- ja muita tehtävänhoitoon
liittyviä kustannuksia.

”Käyttötalouden määrärahan siirto” kohtaan seuraava lisäys:
•

kustannuspaikalta 140235002 Hallinto ja taloustoimisto siirretään
kustannuspaikalle 140214094 Aluekehittäminen 25.700 euroa.

Puheenjohtaja tiedusteli, että voidaanko esittelijän täydennetty esitys hyväksyä
yksimielisesti. Hyväksyttiin.
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§ 450
Pankkitilien ja niihin liitettyjen palveluiden siirto Etelä- Savon sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymälle
MliDno-2016-2456
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Laitinen
jari.laitinen@mikkeli.fi
Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaminen siirtyy EteläSavon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle 1.1.2017 lukien.
Kaupungin sosiaali- ja terveystoimi (seutusote) on käyttänyt ns.
välitilitysasiakkaiden etuuksien sekä lastensuojelun asiakkaiden etuuksien
käsittelyssä Danske Bank Oyj:n tiliä FI25 8000 1000 6671 55. Ko. tiliä on käytetty
kaikkien muiden kuntien paitsi Juvan sosiaalitoimen asiakkuuksien hoidossa.
Tilillä ei ole ollut muuta käyttöä. Koska kaupungilla ei ole ko. pankkitilille
käyttöä 31.12.2016 jälkeen ja pankkitili on yleisesti yhteistyökumppaneiden
tiedossa (mm. Kela, valtio, muut kunnat), on tili siihen liitettyine palveluineen
tarkoituksenmukaista siirtää Etelä- Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen
kuntayhtymälle 1.1.2017 lukien.
Kaupungin sosiaali- ja terveystoimi on hallinnoinut lastensuojelun ns.
itsenäistymisvaroja koskeva pankkitilejä. Lastensuojelun asiakkaiden varojen
hoitaminen perustuu lainsäädännön antamiin valtuuksiin. Pankkitilit on
avattu kullekin lapselle Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen
nimissä. Hallinnoitavat tilit, joita on tällä hetkellä 114 kpl, ovat SuurSavon Osuuspankissa. Lastensuojelun siirtyessä Etelä- Savon sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymän hoidettavaksi on liitteen mukaiset tilit niihin
liitettyine palveluineen siirrettävä kuntayhtymälle. Lista itsenäistymisvaroja
koskevista pankkitileistä on kokouksessa nähtävillä.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää siirtää
Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnoimat seuraavat tilit
palveluineen Etelä- Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle
1.1.2017 lukien:
•
•

FI25 8000 1000 6671 55 (Danske Bank Oyj)
lastensuojelun itsenäistymisvaroja koskevat tilit liitteen mukaisesti.

Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 451
Korkotukilainahakemus, Mikkelin Asumisoikeus Oy
MliDno-2016-2527
Valmistelija / lisätiedot:
Mirja Kauppinen
Mirja.Kauppinen@mikkeli.fi
Mikkelin Asumisoikeus Oy hakee Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
ARA:lta korkotukilainaa asumisoikeusasuntojen rakentamiseen osoitteessa
Olkkolankatu 1. Kohteeseen on suunniteltu kaksikymmentäseitsemän (27)
2

2

asuntoa; kooltaan 1 h+tk 35 m – 3 h+k+s 71 m .
Mikkelin Asumisoikeus Oy:llä on 213 kpl asumisoikeusasuntoja,
jotka on rakennettu vv. 1991 – 2001. Uudelle keskustan alueelle
rakennettavalle asumisoikeuskohteelle on ollut kysyntää ja viime aikoina
asumisoikeusasuntojen kysyntä on vilkastunut. Joidenkin isompien
perheasuntojen (4 h+k+s) kysyntä on ollut vähäistä. Vapaana 1.12.2016 on
yhteensä 8 eri kokoista asuntoa. Asumisoikeusasuntojen käyttöaste on ollut
hyvä, joskin isojen asuntojen markkinointiin on panostettava.
Ennen korkotukilainan hyväksymistä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
(ARA) hyväksyy korkotuettavan hankkeen suunnitelmat ja kustannukset sekä
hankesuunnitelman, jossa perustellaan kohteen taloudellisuus ja toiminta.
Kohteen asiakirjat ja rakennuspiirustukset ovat tarkempaa tutustumista varten
nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
ARA:lle, että se myöntää Mikkelin Asumisoikeus Oy:lle korkotukilainan yhtiön
esityksen mukaan kohteen Olkkolankatu 1 rakentamiseen. Perusteluna
voidaan todeta, että asumisoikeusasunnot mahdollistavat monipuolisen
asuntotarjonnan vuokra- ja omistusasumisen rinnalla. Esteettömänä kohde
soveltuu kaikenikäisille
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, Mikkelin Asumisoikeus Oy.
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§ 452
Työterveyshuollon KELA -korvausten poistot tileistä
MliDno-2016-2531
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Huopainen
heli.huopainen@mikkeli.fi
Vuoden 2015 tilinpäätöksessä työterveyshuollon Kelan korvaukset
kirjattiin työterveyshuollon kustannuksista keskimäärin 52,6 %:n mukaan
siirtosaamisiin.
Kelan korvaushakemus tehtiin ja kohdennettiin korvausluokkiin seuraavien
kustannusten perusteella: korvausluokkaan I kohdentui 775.668,44 euroa ja
korvausluokkaan II kohdentui 989.964,45 euroa eli yhteensä työterveyshuollon
Kelan korvauksiin oikeuttavat kustannukset olivat 1.765.652,89 euroa.
Kelan korvauskatto per henkilö ylittyi, minkä vuoksi korvausprosentti ja saatu
korvaus pienentyi arvioidusta. Kaupunki sai lopulliset työterveyshuollon
Kelan korvaukset keskimäärin 47,3 %:n mukaan. Tilinpäätökseen 2015 kirjatut
siirtosaamiset, lopulliset Kelan korvaukset ja kirjausero ovat seuraavat:
Siirtosaamisiin kirjattu
Yhteensä 928.412,42 €

Lopullinen korvaus Kirjausero
834.634,20 €
93.778,22 €

Siirtosaamisiin kirjattu ja Kelan korvauksina saadun summan erotus 93.778,22
euroa on poistettava tileistä.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että 93.778,22 euron siirtosaamiset poistetaan
tileistä ja kirjataan kuluksi vuodelle 2016 seuraavasti:
Tili

Kustannuspaikka

Euroa

494000 Muut kulut

140241002

330

494000

140214145

3 990

494000

140235005

32 680

494000

140272001

630

494000

140242011

120

494000

140243002

12 080

494000

140241010

1 270

494000

140243411

15 540

494000

140244001

480

494000

140256001

5 060

494000

140265001

400

494000

140214161

5 650
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494000

140266021

200

494000

140266031

1 930

494000

140266002

100

494000

140261002

2 028,22

494000

141012101

7 550

494000

141110021

540

494000

142011202

540

494000

142012201

540

494000

142111102

2 120

Yhteensä
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Henkilöstöpalvelut, Kunnan Taitoa Oy

93 778,22
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§ 453
Saimaa Capital Oy:n SVOP-rahaston varojen palautus ja uudelleen sijoittaminen
yhtiöön velkakirjalainana
MliDno-2016-2381
Valmistelija / lisätiedot:
Aleksi Paananen
aleksi.paananen@mikkeli.fi
Liitteet

1 Liite kh Velkakirja Saimaa Capital Oy
Saimaa Capital Oy on Canelco Capital Oy:n hallinnoima rahastoyhtiö,
jonka toimialana on harjoittaa pääomasijoitustoimintaa tekemällä oman
ja vieraan pääoman sijoituksia pääasiassa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.
Rahastoyhtiössä on tapahtunut sulautumisia siten, että Savon Teknia, Karinvest
ja Etelä-Savon Pääomarahasto yhdistyvät Itä-Suomen Rahastoksi toukokuussa
2009. Itä-Suomen Rahasto Oy ja Indekon Oy sulautuivat 31.12.2014 Saimaa
Capital Oy:ksi. Saimaa Capital Oy:n ja Luoteis-Venäjän rahaston hallitukset
hyväksyivät 20.4.2016 rahastojen sulautumissuunnitelman, joka tapahtui
30.9.2016. Sulautumisen syynä on yhtiöiden hallitusten mukaan yhtiöiden
toimintamahdollisuuksien parantaminen kiristyneillä markkinoilla. Mikkelin
kaupunki on ollut osakkaana Etelä-Savon Pääomarahastossa, Itä-Suomen
rahastossa, Savon Teknia Oy:ssä, Indekon Oy:ssä ja Luoteis-Venäjä rahastossa.
Saimaa Capital Oy:n ja Luoteis-Venäjä rahaston Oy:n hallituksien
allekirjoittaman sulautumissuunnitelman mukaan Saimaa Capital Oy:n
omistajat saivat 88,35 % ja Luoteis-Venäjän rahastojen omistajat 11,65 %
uuden yhtiön osakkeista. Luoteis-Venäjän Rahasto Oy:n osaketta vastaan
annettiin 4,634 kappaletta Saimaa Capital Oy:n uusia osakkeita. Rahaston
sijoitettavat varat ovat 30.9.2016 Luoteis-Venäjän Rahasto Oy:n kanssa
toteutuneen sulautumisen jälkeen noin 17 milj. euroa. Rahaston suurimpia
omistajia ovat Finnvera Oyj/Veraventure (31,93 %), Suur-Savon Osuuspankki
(9,05 %) ja Osuuskunta KPY (8,08 %). Rahaston omistajista yli 50 % on
yksityisiksi sijoittajiksi luettavia toimijoita, kuten pankkeja ja pörssiyhtiöitä.
Mikkelin kaupungin omistusosuus Saimaan Capital Oy rahastoyhtiöstä on
41 537 osaketta (1,33 %) tilinpäätöksen mukaiselta tasearvoltaan 385 218,74
euroa. Tilinpäätöksen perusteella rahastoyhtiö maksoi kaupungille ennen
Luoteis-Venäjä rahaston fuusiota osinkoa 3 718,39 euroa, mikä vastaa 1,51 %:n
tuottoa kaupungin 245 668,74 euron pääomalle.
Saimaa Capital Oy:n ylimääräinen yhtiökokous on 9.11.2016 päättänyt antaa
yhtiön hallitukselle valtuutuksen jakaa yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastosta enintään 15 milj. euroa siten, että kukin osakkeenomistaja saisi
omistustaan vastaavan osuuden jaettavista varoista ja että kyseiset varat
sijoitettaisiin samalla takaisin yhtiöön lainana, jonka tarkemmat ehdot käyvät
ilmi liitteenä olevasta velkakirjaluonnoksesta. Lainalle maksettaisiin vuotuista
2 %:n korkoa ja se erääntyisi maksuun 31.12.2021. Velkakirjaehdot ovat
sijoitusten määrää lukuun ottamatta yhdenmukaiset kaikkien osakkaiden
kesken. Järjestelyllä ei ole vaikutusta osakkaiden osakeomistusten määrään tai
äänivaltaan rahastossa.
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Mikkelin kaupungille yhtiö jakaisi varoja 195.842,03 euroa. Kaupungin
omistusosuus rahastoyhtiöstä säilyisi samana kuin aiemminkin (1,33
%). Jaettavia varoja vastaava summa sijoitettaisiin takaisin yhtiöön
velkakirjalainana.
Järjestely on kaupungin kannalta perusteltu, sillä kaupungin yhtiöön
sijoittamien pääomien riski pienenee osan sijoituksesta muuntuessa
varojen jaossa osakesijoitusta paremmalla etusijalla olevaksi vieraan
pääomanehtoiseksi. Lisäksi yhtiön sijoitettujen pääomien sitoutuminen
rahastoon muuttuu lainapääoman määrältä käytännössä määräaikaiseksi
laina-ajan eräpäivään saakka, kun oman pääomanehtoinen sijoitus
lähtökohtaisesti luonteeltaan pysyvä.
Lainan myöntämiseen rahastoyhtiölle ei sisälly EU-säännösten mukaista
valtiontukea, koska se toteutetaan yhdenmukaisin ehdoin kaikkien
osakkaiden kesken, joista yli 50 % on markkinaehtoisia toimijoita.
Pääomamäärältään 195.842,03 euron suuruisen vakuudettoman lainan
myöntäminen ei myöskään vaaranna Mikkelin kaupungin taloutta kuntalain
129 §:n tarkoittamalla tavalla, mihin vaikuttaa myös se, että kyse on jo aiemmin
tehdyn oman pääomanehtoisen sijoituksen uudelleen järjestelystä pienempi
riskiseksi vieraan pääomanehtoiseksi sijoitukseksi.
Esityksen mukaista päätöstä ei voida panna täytäntöön ennen sen
lainvoimaistumista, joten kokonaisjärjestelyn toteutuessa sen täytäntöönpano
siirtyy vuoden 2017 puolelle johtuen yhtiön tekemän esityksen myöhäisestä
ajankohdasta kaupungin päätöksentekoaikatauluihin nähden. Hallintosäännön
35 §:n mukaan valtuusto päättää lainan ottamisesta sekä lainan antamista ja
sijoitustoimintaa koskevista periaatteista.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Saimaa
Capital Oy:n esityksen myöntää rahastoyhtiölle 195.842,03 euron suuruinen
velkakirjalaina, jonka tarkemmat ehdot ilmenevät esityksen liitteenä olevasta
velkakirjaluonnoksesta;
Mikkelin kaupunki rahoittaa velkakirjalainan myöntämiseen yhtiöstä
kaupungille jaettavilla sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston varoilla;
Järjestelyn täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaikista yhtiön
osakkeenomistajista järjestelyn hyväksyy sellainen enemmistöosuus, joiden
kanssa järjestely voidaan toteuttaa Saimaa Capital Oy:n maksukykyisyyden
vaarantumatta osakeyhtiölain 13 luvun 2 §:n tarkoittamalla tavalla ja että yli 50
% järjestelyn hyväksyvistä osakkeenomistajista on markkinaehtoisesti toimivia
ei-julkisoikeudellisia tahoja.
Mikäli pääoman palautuksesta aiheutuu Mikkelin kaupungille
veroseuraamuksia, rahastoyhtiölle annettavan lainan määrää alennetaan
veroja vastaavalla euromäärällä.
Mikkelin kaupungin taseeseen tehdään fuusio- ja rahoitusjärjestelyjä koskevat
muutokset ja järjestelyn toteutusasiakirjoihin voidaan tehdä vähäisiä
muutoksia viranhaltijatoimenpitein.
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Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 454
Henkilöstöaterioiden hinnat v. 2017
MliDno-2016-2546
Valmistelija / lisätiedot:
Mia Hassinen, Heli Huopainen
Mia.Hassinen@mikkeli.fi
Henkilöstöpalveluiden sekä ruoka- ja puhtauspalveluiden esitys on seuraava:
Kunnallisen yleisen työ- ja virkaehtosopimuksen VI luvun 4 §:n 1 mom.
todetaan: ”Työnantajan työpaikkaruokaloissa peritään pääateriasta (lounas,
päivällinen, koulu-aterian luontoinen ateria) toimivaltaisen viranomaisen
päätöksen mukaan vähintään ravintoedun verotusarvon ja enintään
omakustannushinnan mukainen korvaus.”
Verohallitus vahvistaa vuosittain ennakonpidätyksessä noudatettavat
luontoisetujen raha-arvot. Vuodelle 2017 verohallitus on vahvistanut
ravintoedun arvoksi 6,40 euroa ateriaa kohden, jos edun hankkimisesta
työnantajalle aiheutuneiden välittömien kustannus-ten määrä on vähintään
6,40 euroa ja enintään 10,30 euroa.
Jos välittömien kustannusten määrä alittaa 6,40 euroa tai ylittää 10,30
euroa, edun arvona pidetään välittömien kustannusten määrää. Sairaalan,
koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökuntaan kuuluvan
laitosruokailun yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvona pidetään
4,80 euroa ateriaa kohden. Koulun, päiväkodin tai vastaavan laitoksen
henkilökunnan oppilaiden tai hoidettavien ruokailun valvonnan yhteydessä
saaman ravintoedun arvo on 3,84 euroa ateriaa kohden.
Henkilökunnan ateriahintoja on viimeksi tarkistettu 1.1.2016 alkaen.
Esitys aterioiden hinnoiksi on 1.1.2017 alkaen seuraava:
Varsinainen ateria 6,40 euroa (nykyisin 6,30 €); hinta sisältää alv:n
•
•

valmistaa/toimittaa keskuskeittiö Isopata, ravintola Kivijalka, Otavan
Opisto, Anttolan keskuskeittiö ja Haukivuoren palvelukeskus
Kotikartano.
ruokailupaikkoina ovat mm.: kaupungintalon Lounashuone,
keskuskeittiö Isopadan yhteydessä toimiva henkilöstöravintola
Pikkupata, Anttolan keskuskeittiö, Haukivuoren palvelukeskus
Kotikartano sekä ravintola Kivijalka.

Laitosateria, ns. kevyt ateria, kouluateria tai siihen rinnastettava lasten
ateria 4,80 euroa (nykyisin 4,75 €); hinta sisältää alv:n
•

valmistaa/toimittaa keskuskeittiö Isopata, ravintola Kivijalka,
Otavan Opisto, Anttolan keskuskeittiö, Haukivuoren palvelukeskus
Kotikartano, päiväkodit, koulut ja Otavan Opisto.

Salaattiateria, 4,20 euroa (nykyisin 4,10 €); hinta sisältää alv:n. Sisältää
henkilöstöravintoloissa tarjolla olevan salaattipöydän, tarjolla olevan
energialisäkkeen, leivän, pöytärasvan, ruokajuoman ja kahvin.
•

toimittaa Isopata ja Lounashuone
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Vierasateria 8,40 euroa (nykyisin 8,30 €); hinta sisältää alv:n.
Koskee kaikissa Mikkelin kaupungin ruokapalvelun toimipisteissä vierailevia, ei
kaupungin henkilökuntaan kuuluvia henkilöitä.
Aamupala Otavan opiston, Anttolan palvelukeskuksen ja Haukivuoren
palvelukeskus Kotikartanon henkilökunnalle 3,70 euroa (nykyisin 3,70 €); hinta
sisältää alv:n.
Aamupuuro Anttolan palvelukeskuksen ja Haukivuoren palvelukeskus
Kotikartanon henkilökunnalle 1,90 euroa (nykyisin 1,90 €); hinta sisältää alv:n.
Päivähoidon henkilöstön aamupala 3,70 euroa ja välipala 1,70 euroa; hinta
sisältää alv:n.
Aamukahvi ja päiväkahvi
pieni kahvi 1,20 euroa (nykyisin 1,20 €); hinta sisältää alv:n
iso kahvi 1,40 euroa (nykyisin 1,40 €); hinta sisältää alv:n
Kahvileivät hinnoitellaan erikseen.
Rantakylässä ravintola Kivijalassa ruokailevien varsinaisesta ja kevyt ateriasta
ravintola veloittaa 2,50 euroa korkeamman hinnan. Erotuksen maksaa
henkilöstöpalvelut.
Kokoustarjoilun hinnoittelu toteutetaan valikoimahinnoitteluna aiheuttamisperiaatteen mukaiseksi. Tällöin hinnoittelussa voidaan huomioida
paremmin vuoden aikana tapahtuvat raaka-aineiden hintamuutokset.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy henkilöstöpalveluiden sekä ruoka- ja
puhtauspalveluiden esityksen kaupungin ateroiden hinnoiksi 1.1.2017 alkaen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Henkilöstöpalveluille, joka tiedottaa asiasta Jarkko Valtoselle Ravintola
Kivijalkaan
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§ 455
Vuoden 2017 ePassin saldo
MliDno-2016-2551
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Huopainen
heli.huopainen@mikkeli.fi
Vuonna 2012 otettiin käyttöön kaupunginjohtajan päätöksellä § 11/2012
matkapuhelimessa toimiva Sportti- ja KulttuuriPassi. ePassi-maksujärjestelmä
on tarkoitettu työntekijän omaehtoisen liikunnan ja kulttuurin tukemiseen.
Tuki on verovapaa henkilöstöetuus, jota voi hyödyntää kaikissa verottajan
hyväksymissä liikunta- ja kulttuurimaksuissa. Etu koskee kaikkia vakituisessa
sekä yli 3 kk kestävissä palvelussuhteissa olevia. Etu ei ole voimassa äitiys-,
vanhempain- tai hoitovapaan, palkattoman työloman, opintovapaan sekä
asepalveluksen aikana. Etu on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää toiselle
henkilölle.
Kaupungin tuki vuonna 2012 oli 50 euroa /hlö. Kaupunginjohtajan päätökseen
perustuen tukea harkittiin nostettavaksi kahtena seuraavana vuotena 25
eurolla/hlö/vuosi, mikäli vuoden 2012 kokemukset olivat positiivisia.
Vuonna 2013 tuen määrä oli enintään 75 euroa/hlö, joka perustui
talousarviossa 2013 hyväksyttyyn summaan. Vuosille 2014, 2015 ja 2016
varattiin talousarviossa virkistys-toimintaan budjetoidun mukaisesti 100 euroa/
hlö. Vuodelle 2017 tuen määräksi esitetään edelleen enintään 100 euroa/hlö.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2017 etuuden määräksi enintään 100
euroa/hlö.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että Jaana Vartiainen ja Vesa Himanen ilmoittivat olevansa
esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Imoitukset
hyväksyttiin.
Tiedoksi
Henkilöstöpalveluille, joka tiedottaa asiasta henkilöstölle
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§ 456
Yrittäjien ja maanviljelijöiden työterveydenhuollon järjestämisvastuun siirtäminen
Essotelle
MliDno-2016-2532
Valmistelija / lisätiedot:
Timo Talo
timo.talo@mikkeli.fi
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle (Essote) siirtyy
Mikkelin kaupungin terveyspalvelujen järjestämisvastuu 1.1.2017 lukien.
Työterveyshuollon palvelut eivät kuulu kuntayhtymän perussopimuksen piiriin
ja työterveyspalvelujen järjestämisvastuu jää edelleen kuntien vastuulle.
Terveydenhuoltolain 18 §:n mukaan kunnan on järjestettävä alueellaan
toimiville yrittäjille ja muille omaa työtään tekeville soveltuvin osin
työterveyshuoltolain 12 §:ssä ja sen nojalla annetuissa säädöksissä tarkoitettua
työterveyshuoltoa.
Kunnan järjestämisvastuu on toteutettu siten, että kunnalla ja
työterveyshuollon palvelutuottajalla on sopimus työterveyshuollon
järjestämisestä. Kunnan sopimuksen perusteella yrittäjä tai maanviljelijä
on voinut hankkia työterveyshuollon palvelut kunnan osoittamalta
palveluntuottajalta, joka Mikkelin kaupungin osalta on ollut Etelä-Savon
työterveys Oy.
Yleisesti työterveydenhuollon palvelujen kustannusten korvaukset haetaan
vuosittain jälkikäteen Kelalta. Yrittäjien ja maanviljelijöiden osalta on kuitenkin
käytäntönä ollut se, että he maksavat palvelujen käytöstä vain omavastuun
palveluntuottajalle. Palveluntuottaja hoitaa tilityksen Kelan lomakkeen
mukaisesti kuntaan ja kunta toimittaa sen Kelaan ja Kela maksaa sen ensin
kuntaan, josta se tilitetään palveluntuottajalle. Järjestelyn taustalla on
sairausvakuutuslain 8 §, jonka mukaan terveyskeskusta ylläpitävällä kunnalla
on oikeus saada Kansaneläkelaitokselta korvausta työterveyshuoltopalvelujen
kustannuksista, jos palvelut on annettu yrittäjälle tai muulle omaa työtään
tekevälle terveydenhuoltolain 18 §:n 2 tai 3 momentin mukaisesti.
Kustannusten korvausten hakemisen takia on jouduttu tekemään ns.
kolmikantasopimus. Yrittäjällä tai maanviljelijällä on sopimus kunnan kanssa ja
siinä samassa sopimuksessa on myös palveluntuottaja allekirjoittajana ja siinä
myös todettu sovitusta Kela-korvausten tilityksestä.
Terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyessä Essotelle 1.1.2017 Mikkelin
kaupunki ei enää ylläpidä terveyskeskusta, jolloin sairausvakuutuslain 8 §:n
mukaisen tilityskäytännön jatkaminen ei ole mahdollista. Yritysten osalta
terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtyminen ei vaikuta tilanteeseen
millään tavalla.
Kelan tulkinnan mukaan 1.1.2017 Essotea käsitetään kuntana, koska kunnat
ovat siirtäneen sosiaali- ja terveyspalvelunsa sille.
Yrittäjien ja maanviljelijöiden korvauskäytännön jatkamiseksi on perusteltua,
että näiden ryhmien osalta työterveyshuollon järjestämisvastuu siirtyy
Essotelle. Kuntien tulisi päättää siirtää määräajaksi 1.1.2017 alkaen yrittäjien
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ja maatalousyrittäjien työterveyshuollon järjestämisvelvoitteen Essotelle
31.12.2018 saakka. Lisäksi kuntien tulisi siirtää yrittäjien ja maatalousyrittäjien
kanssa tekemänsä sopimukset Essotelle. Muu työterveyshuollon järjestäminen
jää kuntiin eikä perussopimuksen muutosta tarvita.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että yrittäjien ja
maanviljelijöiden työterveydenhuollon järjestämisvastuu päätetään siirtää
Essotelle 1.1.2017 - 31.12.2018. Muu työterveydenhuollon järjestämisvastuu
jää edelleen Mikkelin kaupungille. Mikkelin kaupungin kanssa tehdyt
työterveydenhuollon kolmikantasopimukset siirretään Essotelle.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 457
Tontin 491-3-24-11 myyminen Mikkelin Arkistotalo Oy:lle
MliDno-2016-2533
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Savolainen, Hannu Peltomaa
jukka.savolainen@mikkeli.fi
Liitteet

1 Liite kh 491-3-24-11- kauppakirja
2 Liite kh Liitekartta - Mikkelin Arkistotalo Oy
Mikkelin Arkistotalo Oy on esittänyt Mikkelin kaupungille, että se voisi ostaa
kaupungin omistaman tontin osoitteessa Tutkijantie 7 sekä kaupungin
omistaman osan arkistokäytössä olevasta rakennuksesta, joka sijaitsee
kyseisellä tontilla. Tällä hetkellä kiinteistö 491-3-24-11 on vuokrattuna Mikkelin
Arkistotalo Oy:lle ja tontilla sijaitsevalla rakennuksella on useampia omistajia.
Mikkelin kaupungin omistuksessa oleva rakennuksen 1930-luvulla valmistunut
osa on vuokrattuna Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkistolle. Rakennuksesta
on teetetty kuntoarvio ja kiinteistöarvio, joiden perusteella kohdetta koskeva
hinta on määritetty. Tämän hetkistä omistusjärjestelyä voi luonnehtia sekavaksi
- kaupungin omistamalla tontilla sijaitsevalla rakennuksen osilla on eri
omistajat. Tontin ja sillä olevan kaupungin omistaman rakennuksen osan
myyminen ulkopuoliselle toimijalle ei käytännössä olisi mahdollista.
Kauppahinta on 1,2 miljoonaa euroa ja muut kauppaehdot ovat tavanomaiset.
Raksystems Insinööritoimisto Oy:n kohteesta tekemä kuntoarvio on nähtävillä
kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kiinteistö
491-3-24-11 myydään rakennuksineen Mikkelin Arkistotalo Oy:lle 1 200 000
euron kauppahinnalla.
Lisäksi kaupunginhallitus oikeuttaa kaupungingeodeetin ja
kaupunginlakimiehen tekemään kauppakirjaan tarvittaessa muutoksia.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että hallintojohtaja Ari Liikanen ilmoitti olevansa esteellinen ja
poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.
Merkitään, että sihteerinä tämän pykälän osalta toimi kaupunginlakimies Jukka
Savolainen.
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§ 458
Tontin 491-10-81-8 myyminen / Rakennusliike Ola Oy
MliDno-2016-2523
Valmistelija / lisätiedot:
Hannu Peltomaa
Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi
Liitteet

1 Liite kh 491-10-81-8 tarjouskilpailun kohde opastus
2 Liite kh Tarjousten avauspöytäkirja
Graanissa osoitteessa Graanintie 29 sijaitsee asuinkerrostalon rakentamisen
mahdollistava tontti 491-10-81-8. Tontille saa asemakaavan mukaan rakentaa
2

kerrosalaltaan 1.980 k-m suuruisen asuinkerrostalon kerroskorkeudeltaan
2

enintään (1/2) VI. Tontin pinta-ala on 2.993 m . Tontti on alun alun
perin ollut osa Graani Oy:n aluetta ja on tullut kaupungille Graanin
maankäyttösopimuksen mukaisesti rivitalotontiksi kaavoitettuna. Sittemmin
kaupunki on (vuonna 2013) muuttanut tontin asemakaavan selvästi
tehokkaammaksi kerrostalon rakentamisen mahdollistavaksi. Tonttiin ei ole
kohdistunut kiinnostusta YIT:n eikä muidenkaan Mikkelin alueella toimivien
kerrostalorakentajien taholta.
Kaupunki on 28.10.2016 laittanut Hilmaan ilmoituksen siitä, että kyseinen
tontti on ostettavissa tarjouskilpailun perusteella siten, että korkein tarjottu
hinta voittaa. Tarjousten jättöaika oli 28.10.2016-18.11.2016 ja määräpäivään
mennessä tuli kaksi hyväksyttävää tarjousta, joista korkeampi oli Rakennusliike
Ola Oy:n tarjous (tarjottu hinta 533.000 euroa). Tarjouskilpailun ehtojen
mukaisesti tonttikauppa on tehtävä 31.1.2017 mennessä.
Tarjouskilpailun lopputulemana on se, että tontti 491-10-81-8 osoitteessa
Graanintie 29 myydään korkeimman tarjouksen tehneelle Rakennusliike Ola
Oy:lle hintaan 533.000 euroa ja tonttikauppa tehdään 31.1.2017 mennessä.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se myy tontin
491-10-81-8 osoitteessa Graanintie 29 Rakennusliike Ola Oy:lle 533.000 euron
kauppahinnalla. Kaupan ehdot ovat tavanomaiset ja se on tehtävä 31.1.2017
mennessä.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 459
Tontin 491-13-12-30 uudelleen vuokraaminen / Hannu ja Maija Himanen
MliDno-2016-2524
Valmistelija / lisätiedot:
Hannu Peltomaa
Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi
2

Osoitteessa Pitkäjärvenkatu 1 sijaitsee pinta-alaltaan 586 m suuruinen
Mikkelin kaupungin omistama kioskitontti 491-13-12-30 (asemakaavassa KL-2
eli liikerakennusten tontti, jolle saa rakentaa kioskin). Tontin rakennusoikeus
2

on 100 k-m . Tontin maanvuokrasopimus on päättynyt, mutta tontin aiemman
vuokraoikeuden haltijat / tontilla sijaitsevan rakennuksen omistajat Hannu ja
Maija Himanen ovat ilmaisseet halukkuutensa jatkaa kioskitoimintaa kyseisellä
paikalla.
Tontti 491-13-12-30 voidaan vuokrata uudelleen tavanomaisin
kioskitonttien vuokrauksessa sovelletuin ehdoin. Vuokrakausi olisi tällöin
1.1.2017-31.12.2031. Liiketonttien hinnoittelu on aina tapauskohtainen.
Tontin uudeksi perusvuokraksi esitetään 1.500 €/vuosi päätöshetkellä
voimassa olevaan elinkustannusindeksin pistelukuun 10/2016 =1920 sitoen.
Perusvuokra on asetettu ottaen huomioon vastaavat viime vuosina tehdyt
vuokrauspäätökset.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää vuokrata kioskitontin 491-13-12-30 Hannu ja
Maija Himaselle. Vuosivuokra on 1.500 € sidottuna elinkustannusindeksin
pistelukuun 1920. Vuokra-aika on 1.1.2017-31.12.2031. Vuokrasopimuksen
muut ehdot ovat tavanomaiset. Kaupunginhallitus oikeuttaa
kaupungingeodeetin valmistelemaan lopullinen allekirjoitettava
vuokrasopimus.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kaupungingeodeetti, Hannu ja Maija Himanen
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§ 460
Mikkelin kaupungin lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi
ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
MliDno-2016-2540
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
Etelä-Savon Koulutus Oy:n toimitusjohtaja Arja-Leena Saastamoinen,
Pieksämäen kaupungin sivistysjohtaja Kari Koistinen ja Mikkelin kaupungin
sivistystoimenjohtaja Virpi Siekkinen ovat yhdessä valmistelleet lausunnon
opetus- ja kulttuuriministeriölle koskien ammatillisen koulutuksen reformia ja
siihen liittyvien lakien uudistamista. Lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle
keväällä 2017. Tavoitteena on, että uusi laki tulisi voimaan 1.1.2018. Lausunnot
pyydetään toimittamaan viimeistään 19.12.2016 opetus- ja kulttuuriministeriön
kirjaamon sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@minedu.fi. Lisäksi opetusja kulttuuriministeriö pyytää toimittamaan lausunnon Word-, TXT- tai RTFmuodossa osoitteeseen reformi@minedu.fi.
Hallituksen esityksen luonnos on luettavissa opetus- ja kulttuuriministeriön
nettisivuilla: http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/
vireilla_koulutus/ammatillinen koulutus/index.html.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on esittänyt lausuntopyynnön hallituksen
esityksestä eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi
siihen liittyvistä laeiksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki
ammatillisesta koulutuksesta. Ammatillisesta peruskoulutuksesta annettu
laki ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettu laki kumottaisiin. Lisäksi
muutettaisiin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia sekä
eräitä muita lakeja, joita on tarpeen muuttaa ammatillisen koulutuksen
lainsäädännön uudistamisen vuoksi. Esityksen mukaan toisen asteen
ammatillista peruskoulutusta ja ammatillista aikuiskoulutusta koskeva
lainsäädäntö uudistettaisiin kokonaisuudessaan vastaamaan tulevaisuuden
tarpeita. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformissa vahvistetaan
ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä sekä uudistetaan
koulutuksen rahoitusta ja rakenteita jatko-opintokelpoisuus säilyttäen.
Lisäksi huolehditaan alueellisesti kattavasta koulutuksesta sekä tiivistetään
koulutuksen ja työelämän välistä vuorovaikutusta.
Mikkelin kaupunki pitää hallitusohjelman mukaisia tavoitteita kannatettavina.
Työ- ja elinkeinoelämän näkökulmasta keskeistä on se, että ammatillinen
koulutus vastaa oikea-aikaisesti, vaikuttavasti ja ketterästi työ- ja
elinkeinoelämän osaamistarpeisiin ja turvaa osaavan työvoiman saatavuuden.
Elinvoima ja kilpailukyky luovat yrityksille ja asukkaille hyvinvointia.
Ammatillinen koulutus vahvistaa yritysten kilpailukykyä sekä julkisen sektorin
palvelukykyä ja toiminnan uudistamista, tukee yrityksiä ja julkista sektoria
toimintaympäristön muutoksiin sopeutumisessa sekä luo edellytyksiä
uuden yritystoiminnan syntymiselle ja innovaatiotoiminnalle. Ammatillisen
koulutuksen saavutettavuus alueellisesti sekä työelämäyhteyden tiivistäminen
entisestään tulee turvata.
Hallituksen esityksessä on hyvää mm. se, että oppija on keskiössä ja
tunnistetaan ja tunnustetaan aidosti aiemmin hankittu osaaminen.
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Itseohjautuville oppijoille annetaan mahdollisuus kehittää osaamistaan
koulun lisäksi työelämässä, harrastuksissa ja itsenäisesti digitaalisia
oppimisympäristöjä ja –materiaaleja hyödyntäen. Tällöin resursseja
voidaan olettaa vapautuvan erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden
harjaannuttamiseen. Myös työelämän tarpeiden vahvempi huomioon
ottaminen on huomioitu.
Erityisesti peruskoulun päättäneiden opiskelijoiden osalta on tärkeää,
että varmistetaan elinikäisen oppimisen valmiudet sekä kielellisten ja
matemaattisten taitojen kuin myös yhteiskunnallisen kokonaisvaltaisen
ajattelun kehittyminen ikäjaksolla, jolloin näiden tietojen ja taitojen
oppimisherkkyys on parhaimmillaan. Elinikäisen oppimisen edistämiseksi
ammatillisen koulutuksen ja tutkintojen tulee jatkossakin antaa yleinen jatkoopintokelpoisuus.
Uudessa lainsäädännössä yhdistetään aikuiskoulutus ja ammatillinen
peruskoulutus sekä oppisopimuskoulutus toisiinsa. Siinä tulee myös varmistaa
aikuisten ammatinvaihtajien mahdollisuudet suorittaa perustutkinto,
koulutuksen järjestäjän velvoite ammatillisen lisä- ja täydennyskoulutuksen
järjestämiseen sekä oppisopimuskoulutuksen joustava tarjonta. Rahoitusmallin
tulee kannustaa näihin. Koulutuksen järjestäjän tulee jatkossakin voida tuottaa
oppisopimuksena kaikkia mahdollisia tutkintoja alueen elinkeinoelämän
tarpeisiin ja voida vapaasti ostaa osaamisen kehittäminen toisiltaan niissä
osioissa, joihin ei omaa tuotantoa ole. Oppisopimus tulee järjestämisluvassa
antaa vain riittävän monialaisille koulutuksen järjestäjille.
Osakeyhtiömalli on hyvä ja se mahdollistaa joustavien ja ketterien ratkaisujen
tekemisen. Yhtiöt tulee säilyttää kuntien omistuksessa ja tiivis yhteistyö mm.
muiden toisen asteen toimijoiden, lukiokoulutuksen, vapaan sivistystyön ja
pajatoimintojen kanssa pitää olla mahdollisimman sujuvaa. Esimerkiksi tilojen
ja henkilöstön yhteiskäyttö – ehkä myös yhteinen hallintokin – voisi joskus
parhaiten turvata alueellisen vahvan toisen asteen koulutuksen oppijoita
parhaiten palvelevana kokonaisuutena. Linjaukset ja päätöksenteko mm.
edellä mainituissa asioissa tulee olla kuntien vastuulla ja vallassa.
Rahoitusmallin pitää olla esitettyä huomattavasti yksinkertaisempi ja
ennakoitavampi. Perusrahoitus monialaisten koulutuksen järjestäjien osalta
pitää olla vähintään 70 % eikä sitä saa sitoa valtakunnan suoritteiden määrään.
Tuottavuuteen ja vaikuttavuuteen pitää kannustaa, mutta alueita ei saa
koulutuksen saavutettavuuden takia asettaa eriarvoiseen asemaan suuren
nuorisotyöttömyysasteen tai elinkeinoelämän mikroyritysvaltaisuuden vuoksi.
Koulutuksen hinnan tulee olla kaikilla koulutusaloilla riittävä koulutuksen
laadukkaaseen toteuttamiseen pitkällä aikajänteellä. Painotetut korit
erihintaisiin koulutuksiin on hyvä ja niiden tulee turvata kalliiden alojen
koulutuksen jatkuvuus. Vuosittainen rahoituksen lasku tulee rajoittaa
maksimissaan 3 %:iin, koska jo tehtyjen leikkausten jälkeen vauhdikkaampi
sopeuttaminen vaarantaa laadukkaan koulutuksen jatkuvuuden.
Lakiesityksen valmistelun ja reformin yhteydessä tulee huolehtia siitä, että
rahoituksella turvataan mahdollisuus tehdä asioita reformin edellyttämällä
tavalla.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus antaa edellä olevan lausunnon opetus- ja
kulttuuriministeriölle lausuntonaan hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi
ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyvistä laeiksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että Etelä-Savon Koulutus Oy:n toimitusjohtaja Arja-Leena
Saastamoinen ja hallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen selosti asiaa
kaupunginhallitukselle.
Lisäksi merkitään, että Petri Pekonen poistui kokouksesta tämän pykälän
käsittelyn aikana klo 17.15 ja hänen tilalle saapui varajäsen Heikki Nykänen klo
17.20.
Tiedoksi
OKM kirjaamo/ kirjaamo@minedu.fi

Mikkeli
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
12.12.2016

29/2016

43 (58)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 461
Valitusluvan hakeminen KKO:lta asfalttikartelliasiassa
MliDno-2016-2534
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Savolainen
jukka.savolainen@mikkeli.fi
Helsingin käräjäoikeuden ja Helsingin hovioikeuden käsiteltävänä on ollut
kaikkiaan 39 kunnan sekä valtion vahingonkorvausvaatimukset, jotka
perustuvat 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa toimineen asfalttikartellin
aiheuttamiin vahinkoihin.
Käräjäoikeus arvioi kartellin olemassaoloa ja laajuutta korkeimman hallintooikeuden seuraamusmaksuasiassa 29.9.2009 antaman päätöksen perusteella.
Käräjäoikeus katsoi, etteivät korvausvaatimukset olleet miltään osin
vanhentuneet. Käräjäoikeushyväksyi kuntien vahingonkorvausvaatimukset
pääosin.
Hovioikeus katsoi, että osa kantajien korvausvaatimuksista oli vanhentuneita.
Hovioikeus on arvioinut vanhentumiskysymyksiä korkeimman oikeuden
äskettäisen ennakkopäätöksen KKO 2016:11 perusteella. Kysymystä
kilpailunrajoitusten olemassaolosta hovioikeus arvioi sille esitetyn näytön
perusteella. Hovioikeus katsoi, että vuodesta 1994 paikallisesti ja ainakin
vuodesta 1997 valtakunnallisesti aina maaliskuuhun 2002 saakka useat
asfalttialan yritykset olivat soveltaneet kilpailunrajoituksia, jotka olivat
vaikuttaneet päällystystöitä koskeneiden tarjouskilpailujen lopputulokseen ja
hintatasoon ja aiheuttaneet näin tilaajille korvattavaa vahinkoa. Hovioikeus on
hylännyt ne kantajien vaatimukset, jotka ovat kohdistuneet sellaisiin yrityksiin,
jotka eivät ole olleet tekemisissä kilpailunrajoitusten kanssa vaan ovat
kartellin jälkeen hankkineet joidenkin kilpailunrajoituksiin osallistuneiden
yritysten liiketoiminnan tai osakekannan. Osa vaatimuksista on hylätty
kilpailunrajoituksia tai vahingon olemassaoloa koskevan näytön tai vahingon ja
vastaajayhtiön toiminnan välisen syy-yhteyden puuttumisen vuoksi. Hovioikeus
on mainituista syistä pääosassa asioita alentanut korvausvastuuta.
Mikkelin kaupungin osalta ratkaisu oli seuraavanlainen:
•
•
•

Käräjäoikeus tuomitsi Lemmikäisen maksamaan kaupungille
korvausta 604.547,56 euroa korkoineen sekä oikeudenkäyntikulut
207.000 euroa korkoineen
Hovioikeus muutti tuomioita niin, että alensi korvaussumman
340.790,00 euroon ja käräjäoikeuden kulut 100.000 euroon
korkoineen
Hovioikeus velvoitti Lemmikäisen maksamaan kaupungille
hovioikeusvaiheen oikeudenkäyntikuluja 70.000 euroa korkoineen

Asiaa kaupungin puolesta hoitanut asianajotoimisto Krogerus Oy on kaupungin
toimeksiannon mukaisesti selvittänyt perusteita muutoksenhakuluvan
hakemiseen korkeimmalta oikeudelta. Asianajotoimisto suosittelee, että
Mikkelin kaupunki hakisi muutosta hovioikeuden tuomioon. Muista kunnista
Raasepori, Tuusula, Nurmijärvi, Vantaa, Hyvinkää, Oulu, Rovaniemi, Sodankylä,
Kemijärvi, Espoo, Forssa, Hollola, Helsinki, Kaarina, Salo, Tampere, Haapajärvi
ja Turku ovat tähän mennessä ilmoittaneet hakevansa muutosta hovioikeuden
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tuomioon. 10 kuntaa on puolestaan ilmoittanut tyytyvänsä hovioikeuden
ratkaisuun.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että Mikkelin kaupunki hakee muutosta
hovioikeuden tuomioon Dnro S 14/1377.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 462
Kuntavaalit 2017, vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen
MliDno-2016-2073
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Savolainen
jukka.savolainen@mikkeli.fi
Liitteet

1 Liite kh Lautakunnat ja toimikunnat-Eduskuntavaalit2015
Vaalilain 15 §:ssä on määrätty seuraavasti:
"Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava:
1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä
varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä
2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi
vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava
vähintään kolme.
Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten
tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä
edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin
merkittyjä puolueita. Kuntavaaleissa jäsenten ja varajäsenten tulee kuitenkin
edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita
äänestäjäryhmiä. Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan
varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.
Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Ehdokas
tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla
vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan
aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä
parisuhteessa eläviä henkilöitä.
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajien ja
varapuheenjohtajien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan
keskusvaalilautakunnalle."
Vaalilautakuntien jäsenten ja varajäsenten valinnassa tulee soveltaa myös tasaarvolakia. Sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on siis oltava naisia ja
miehiä kumpiakin vähintään 40 %.
Kaupunginhallituksen on siis vaalilain 15 §:n mukaan hyvissä ajoin ennen
vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta ja laitoksessa
toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten yksi tai useampi
vaalitoimikunta. Kuntavaaleissa jäsenten ja varajäsenten tulee edustaa
kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.
Edellisissä kuntavaaleissa Mikkelissä on ollut edustettuina ehdokaslistojen
yhdistelmien mukaan seuraavat puolueet: Vasemmistoliitto, Suomen
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Sosialidemokraattinen Puolue, Vihreä liitto, Suomen Kristillisdemokraatit,
Kansallinen Kokoomus, Perussuomalaiset, Suomen Keskusta ja Piraattipuolue.
Edellä tarkoitettujen puolueiden edustuksen järjestäminen ja tasaarvovaatimuksen turvaaminen on syytä pyrkiä suorittamaan etukäteen, sillä
yleensä tällaisten näkökohtien yhteen sovittaminen ilman ennakkovalmistelua
on toimielimiä kaupunginhallituksessa valittaessa hankalaa.
Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenet ja varajäsenet
eduskuntavaaleissa 2015 selviävät päätöksen liitteestä.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää saattaa edellä olevan puolueiden paikallisten
kunnallisjärjestöjen/puolueosastojen tietoon ja pyytää, että ne tekisivät
ehdotuksensa valittavista henkilöistä vaalilautakuntiin (21 kpl) ja
vaalitoimikuntiin (5 kpl) ja toimittaisivat ne Mikkelin kaupunginkansliaan
viimeistään perjantaina 27.1.2017.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Jukka Savolainen
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Kaupunginvaltuusto, § 138, 14.11.2016
Kaupunginhallitus, § 463, 12.12.2016
§ 463
Valtuustoaloite vanhustenhoidon henkilöstömitoituksesta
MliDno-2016-2363
Kaupunginvaltuusto, 14.11.2016, § 138
Valtuutettu Markku Turkia esitti 14.11.2016 SDP:n valtuustoryhmän
valtuustoaloitteena otsikkoasiasta seuraavaa:
"Jotta laadukas vanhustenhoito toteutuu, pitää olla riittävästi hoitajia.
Juha Sipilän (kesk) hallitus on laskemassa vanhustenhuollon tehostetun
palveluasumisen ja vanhainkotien henkilöstön vähimmäismitoitusta nykyisestä
0,5:stä 0,4:ään, vaikka jo nykyinenkin minimimitoitus 0,5 on osoittautunut
usein riittämättömäksi.
Mikäli mitoitusta lasketaan 0,4:ään, ei päivittäistä perushoitoa kuten
peseytymistä, ruokailussa, WC- käynneillä, pukeutumisessa ja riisuutumisessa
auttamista sekä terveydentilan seurantaa ja hoidon tarpeen arviointia pystytä
turvaamaan. Myös vanhusten turvallisuus vaarantuu, kun henkilökuntaa ei ole
riittävästi. Vanhusten oikeus hyvään hoitoon ei tällöin toteudu.
Sivistysvaltion eettisyys ja moraalisuus mitataan siinä, kuinka huolehdimme
heikoimmista kansalaisistamme, vanhuksista, lapsista, vammaisista ja sairaista.
Tämän päivän hoitoa tarvitsevat vanhukset ovat meille työllään rakentaneet
hyvinvointivaltion. On moraalisesti väärin säästää vanhustenhuollosta.
Mikkeli on mukana ESSOTE kuntayhtymässä ja SDP:n valtuustoryhmä
esittää, että Mikkelin kaupunki vaatii, että vanhuksille taataan hyvä hoito ja
henkilöstömitoitus säilytetään ESSOTE:ssa vähintään 0,5 tasolla, eikä maan
hallituksen mahdollisia vanhusten hoitoa heikentäviä päätöksiä oteta käyttöön.
Myös 1102 mikkeliläistä on jättänyt asiasta kaupungille kuntalaisaloitteen.
Mikkelissä 14.11.2016
SDP:n valtuustoryhmä
Markku Turkia
Leena Teittinen, Hannu Tullinen, Arto Seppälä,
Jorma Harmoinen, Heikki Pyrhönen, Osmo Ukkonen,
Kalle Nieminen, Sirkka Härkönen, Tapani Korhonen,
Paavo Barck, Marita Hokkanen, Jaana Vartiainen,
Satu Taavitsainen, Petri Tikkanen"
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
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Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut 18.11.2016 seuraavan tiedotteen:
"Hallitus on sopinut, että jatkossakin ympärivuorokautisen tehostetun
palveluasumisen hoitoon osallistuvan henkilöstön mitoituksen pitää olla
vähintään 0,5 hoitajaa asukasta kohden. Siltä osin tilanne säilyy nykyisen
vanhuspalveluiden laatusuosituksen mukaisena.
Hallitus sopi, että hoitoon osallistuvan henkilöstön mitoitusta
yhdenmukaistetaan siten, että mitoitus on jatkossa sama yksityisillä ja
julkisilla palvelutuottajilla. Henkilöstömitoitukseen lasketaan jatkossa mukaan
joustavammin perustein hoitoon osallistuva henkilökunta. Muutokset
kohdistuvat mitoitusperusteisiin kaikilla tasoilla.
Hallitusohjelman mukaan henkilöstömitoituksen täsmentämisellä ja
hoitajamitoitukseen laskettavan henkilöstön uudelleenmäärittelyllä haetaan
julkiseen talouteen 70 miljoonan euron säästöä vuoden 2019 loppuun
mennessä.
Vanhuspalvelulain mukaan henkilöstön mitoituksen perusteena on aina oltava
asiakkaiden hoidon ja palvelujen tarve. Nyt tehtävä muutos joustavoittaa
toimintaa niin, että asiakkaiden hoitoisuus ja siinä tapahtuvat muutokset
otetaan paremmin huomioon.
Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmässä on meneillään laatusuosituksen
uudistaminen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi.
Tämän työn yhteydessä pohditaan laajasti keinoja, joilla hoitoon osallistuvan
henkilöstön määrään voidaan sisällyttää muita työtekijäryhmiä sekä ottaa
huomioon esimerkiksi turvateknologiaa. Tarkastelun kohteena ovat myös mm.
tukipalveluhenkilöstöä koskevat erilliset lupavaatimukset sekä toimiluvat.
Uudistuksen ei arvioida tuottavan säästöä vielä vuonna 2017. Sen vuoksi
määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä 6 310 000 euroa."
Koska maan hallitus on peruuttanut suunnitelman henkilömitotuksen
laskemista, aloitetta ei ole tarvetta lähettää enempää valmisteltavaksi.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tietoonsa
saatetuksi vastauksen Markku Turkian ym. valtuutettujen valtuustoaloitteeseen
ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 464
Valtuustoaloite koskien juomatarjoilua kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa
MliDno-2016-2549
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 § 23
Valtuutettu Erkki Rantalainen esitti 17.2.2014 Kristillisdemokraattien
valtuustoryhmän valtuustoaloitteena otsikkoasiasta seuraavaa:
"Ehdotamme, että Mikkelin kaupunki ryhtyy kaikissa järjestämissään
tilaisuuksissa tarjoilemaan vain alkoholittomia juomia. Lisäksi ehdotamme, että
juomina pyritään käyttämään lähialueen tuotteita.
Menettely korostaisi Mikkelin halua edistää terveellisiä elintapoja ja
lähialueyhteistyötä.
Mikkelissä 17.2.2014
Kristillisdemokraattinen valtuustoryhmä
Erkki Rantalainen
Liisa Ahonen
Sami Järvinen
Pekka Sippo"
Päätös: Kaupunginvaltuusto:
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
_____________________________________________________________________
Kaupunginhallitus 3.3.2014 § 83
Ehdotus Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen kansliapalveluiden
valmisteltavaksi.
Edelleen kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä
kaupunginhallituksessa viimeistään kesäkuun 2014 loppuun mennessä.
Päätös Kaupunginhallitus:
Hyväksyttiin.
____________________________________________________________________
Kaupunginhallitus 12.12.2016 § 464
Mikkelin kaupungin hallintosäännön 66 §:n mukaan kaupunginjohtaja päättää
kaupungin edustustilaisuuksien järjestämisestä ja vieraanvaraisuuden
osoittamisesta, kaupungin edustajan nimeämisestä näihin tilaisuuksiin
sekä niistä aiheutuvien menojen maksettavaksi hyväksymisestä, ellei
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kaupunginhallitus ole erikoistapauksessa toisin päättänyt. Ensisijaisesti
edustustilaisuuksien järjestämisestä päättää kaupunginhallitus.
Kaupungin vastaanottojen ruoka- ja juomatarjoilun järjestämisestä on
vastannut pääosin kaupungin oma ruokapalvelu. Ruoka- ja juomatarjoilussa on
pyritty tuomaan esille paikallista osaamista käyttämällä lähi- ja luomutuotteita.
Alkoholin tarjoamisessa on suosittu mietoja juomia sekä noudatettu
tilaisuuksien luonteen ja tarkoituksen mukaista tavanomaisuutta ja
kohtuullisuutta. Samaa periaatetta on noudatettu silloin, kun tilaisuuden
järjestämisestä on vastannut ulkopuolinen taho.
Kaupunki järjestää vuosittain kutsuvierastilaisuudet Mikkelin Musiikkijuhlien
ja Päämajasymposiumin yhteydessä. Näiden tilaisuuksien luoteeseen
liittyen on kutsuvieraille tarjoiltu mietoja alkoholijuomia kohtuullisuutta
noudattaen. Kaupunginhallitukselle tulee säännöllisen epäsäännöllisesti
pyyntöjä vieraanvaraisuuden osoittamiseksi erilaisiin tilaisuuksiin.
Mikäli kaupunginhallitus on sitä osoittanut, on tarjoilut pääsääntöisesti
rajoittunut kuohuviinitarjoiluun tervetulotervehdyksen yhteydessä. Edelleen
kaupunginhallitus on yksittäistapauksittain tilaisuuksien luonne huomioon
ottaen päättänyt, ettei tilaisuuksissa ole alkoholitarjoilua. Kaiken
kaikkiaan niiden tilaisuuksien määrä, joissa alkoholia on tarjoiltu, on viime
vuosien aikana vähentynyt. Lisäksi kaupungilla on ollut käytäntönä, että
työneuvotteluluonteisissa tilaisuuksissa ei tarjoilla alkoholia.
Edellä esitetyillä perusteilla konsernipalvelut katsoo, että kaupungin
juhla- ja muiden vastaavanlaisten tilaisuuksien alkoholitarjoilut ovat olleet
tilaisuuksien luonteen ja tarkoituksen mukaisesti tavanomaisia ja kohtuullisia
eikä siten ole perusteltua siirtyä katergorisesti edustustilaisuuksissa ja
vieraanvaraisuuden osoittamisissa pelkästään alkoholittomiin juomiin.
Jatkossakin kaupunginjohtaja ja kaupunginhallitus harkitsee tapauskohtaisesti
mahdollisesta alkoholitarjoilusta.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee
tietoonsa saatetuksi vastauksen Erkki Rantalaisen ym. valtuutettujen
valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kaupunginvaltuusto, § 120, 07.12.2015
Kaupunginhallitus, § 8, 18.01.2016
Kaupunginhallitus, § 466, 12.12.2016
§ 466
Valtuustoaloite asukaslautakunnasta Mikkeliin vuoden 2017 alusta lukien
MliDno-2015-2564
Kaupunginvaltuusto, 07.12.2015, § 120
Valtuutettu Arto Seppälä ym. esittivät 7.12.2015 valtuustoaloitteenaan
otsikkoasiasta seuraavaa:
"Mikkelin kaupunki 07.12.2015
Valtuustoaloite
Asukaslautakunta Mikkeliin vuoden 2017 alusta lukien
Mikkelissä on perustettu kuntaliitoksien jälkeen aluejohtokunnat entisiin
kuntiin. Kun kuntaliitokset käynnistyivät Mikkelissä vuonna 2001, niin
päätöksiin liitettiin em. aluejohtokunnat. Aluejohtokunnille annettiin
määräraha käyttöön tapahtuminen ja järjestöjen sekä seurojen tukemiseksi.
Tämän valtuustokauden jälkeen tulee kuluneeksi 16 vuotta aluejohtokunnilla,
jotka ovat toimineet samalla toimintamallilla. Nyt voidaan hyvin asettaa mm.
seuraavia kysymyksiä. Onko aluejohtokunnat täyttänyt niille vaadittavat
tehtävät? Ovatko nykyiset aluejohtokunnat olleet kehittämässä aluetoimintaa
ja ovatko ne vahvistaneet koko kunnan yhteistä strategiaa?
Aluejohtokunnat ovat toimineet vuosien aikana oman alueen toimijana
ja hyvin itsenäisesti. Kantakaupungin kaupunginosaseurat ovat
pääosin olleet uinuvassa tilassa niin talouden kuin toiminnan osalta.
Kantakaupunginosaseurat tekevät talkoilla mittavasti töitä ja kaupungin tuki on
ollut lähes olematonta. Otavan taajamassa ei ole aluejohtokunta tai vastaavaa.
Kylien neuvottelukunnat ovat toimineet hyvin pienillä resursseilla.
Kuntalaki astuu lopullisesti voimaan 1.6.2017. Myös siksi olisi tärkeää jatkuvasti
arvioida ja kehittää kaupungin aluejohtokuntien toimintaa ja asemaa koko
kunnassa.
Esitän, että Mikkelissä käynnistetään uuden asukaslautakunnan valinta
tulevalla vaalikaudella ja samalla lakkautetaan aluejohtokunnat.
Asukaslautakunnalle voidaan antaa vahvempi toimijan asemassa, jolla myös
olisi päätösvaltaa. Asukaslautakunta olisi yhteinen ja yksi vahva lautakunta,
johon voisi ottaa mukaan myös kantakaupungin asukkaat. Nykyisellä
toimintatavalla enemmistö kaupunkilaisista on ollut aluejohtokuntien
toiminnan ulkopuolella.
Seinäjoen kaupunki on ollut esimerkillinen toteuttaja käytännössä
asukaslautakunnan perustajana. Seinäjoen toimintatavalla on saatu
merkittävästi kytkettyä kantakaupungin asukkaat muun alueen toimintaan ja
päinvastoin.
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Asukaslautakunnan roolia voidaan vahvistaa. Resurssia voidaan kanavoida
koko kunnan alueelle kaikkien kuntalaisten hyväksi. Asukaslautakunta
voi edistää kaupunkilaisten osallisuutta kaupungin toiminnassa. Uusia
toimintatapoja kansalaisten aktiivisuuden ja erilasten verkostojen
hyödyntäminen koko kunnan asukkaille on tulevaisuutta.
Arto Seppälä ja 8 muuta allekirjoittajaa"
Päätös
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 18.01.2016, § 8
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen kaupunginkanslia/
hallintopalveluiden valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että
vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään
huhtikuussa 2016.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Jaakko Väänänen esitti Vesa Himanen
ja Jaana Vartiaisen kannattamana, että "Kaupungin hallituksen mielestä
aluejohtokunnat ovat edistäneet alueidensa kehitystä kaupunkin strategian
mukaisesti. Aluejohtokunnat ovat osaltaan vahvistaneet lähidemokratiaa
liitoskuntien alueilla, johtokunnat ovat voineet lausunnoillaan vaikuttaa
alueen kehitykseen, ja vähäisillä avustuksiilla edistää järjestöjen toimintaa.
Esimerkiksi Ristiinan liitosneuvotteluissa keskeisimpiä kysymyksiä oli että
Ristiinan perustetaan aluejohtokunta. Kaupunginhallituksen mielestä
kaupungin on kunnioitettava tehtyjä liitossopimuksia. Kaupunginhallitus
esittääkin valtuustolle ettei johtokuntia lakkauteta ja valtuustoaloite katsotaan
loppuunkäsitellyksi."
Keskustelun aikana Markku Turkia esitti Arto Seppälän
kannattamana, että aloiteeseen vastataan samassa yhetydessä kun
päätetään uudesta hallintorakenteesta ja johtamisjärjestelmästä.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että Jaakko
Väänäsen ja Markku Turkia ovat tehneet esittelijän esityksestä poikkeavat
kannatetut esitykset ja esitti asian ratkaistavaksi äänestäen siten, että
ensin äänestetään Jaakko Väänäsen ja Markku Turkian esityksistä. Ne,
jotka kannattavat Markku Turkian esitystä, äänestävät "kyllä" ja ne, jotka
kannattavat Jaakko Väänäsen esitystä, äänestävät "ei" ja sen jälkeen voittanut
esitys asetetaan esittelijän esitystä vastaan. Selonteko ja äänestysesitys
hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 10 "kyllä" -ääntä (Veli
Liikanen, Markku Turkia, Hannu Toivonen, Pekka Pöyry, Juha Vuori, Arto
Seppälä, Elina Hölttä, Hannu Kilkki, Sari Teittinen, Kati Kähkönen), 2 "ei" -ääntä
(Jaakko Väänänen, Vesa Himanen) ja kolme tyhjää (Petri Pekonen, Outi Kauria,
Jaana Vartiainen).
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Seuraavaksi puheenjohtaja esitti, että ne jotka kannattavat esittelijän esitystä,
äänestävät "kyllä" ja ne jotka kannattavat Markku Turkian esitystä äänestävät
"ei". Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 1 "kyllä"
-ääntä (Jaakko Väänänen) ja 14 "ei" -ääntä (Veli Liikanen, Hannu Toivonen, Kati
Kähkönen, Elina Hölttä, Juha Vuori, Markku Turkia, Sari Teittinen, Petri Pekonen,
Arto Seppälä, Outi Kauria, Pekka Pöyry, Hannu Kilkki, Vesa Himanen, Jaana
Vartiainen).
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus on hyväksynyt Markku Turkian
esityksen.

Kaupunginhallitus, 12.12.2016, § 466
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
Mikkelin kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kokouksessaan 14.11.2016
§ 135 uuden poliittis-hallinnolisen rakenteen 1.6.2017 alkaen. Samassa
yhteydessä kaupunginvaltuusto päätti, että kaupungin alueelle perustetaan
aluejohtokunnat Ristiinan, Suomenniemen, Anttolan, Haukivuoren,
pääosin pitäjien alueille sekä Mikkelin pitäjän aluejohtokunta korvaamaan
lakkautettavan kylien neuvottelukunnan toiminnan.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tietoonsa
saatetuksi vastauksen Arto Seppälän ym. valtuutettujen valtuustoaloitteeseen
ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kaupunginvaltuusto, § 17, 25.01.2016
Kaupunginhallitus, § 43, 01.02.2016
Kaupunginhallitus, § 467, 12.12.2016
§ 467
Valtuustoaloite aluejohtokuntien toiminnan kehittämiseksi
MliDno-2016-305
Kaupunginvaltuusto, 25.01.2016, § 17
Valtuutettu Heikki Nykänen ym. esittivät 25.1.2016 valtuustoaloitteenaan
otsikkoasiasta seuraavaa:
"Aluejohtokunnat on perustettu Mikkelin kaupungin alueelle kuntaliitosten
myötä.
Aluejohtokunnat on vakiinnuttaneet toimintansa ja ne on koettu hyvin
tarpeelliseksi.
Mikkelin kaupungin hallintorakenteen uudistamistyön yhtenä osana, on
huolehdittava aluejohtokuntien kehittämistyö.
Kehittämistyössä on alujohtokuntien ohjeet, toimintasäännöt ja rahoitus
yhtenäistettävä. Aluejohtokunnan nimen muuttamista on myös pohdittava.
Mikkelin vahvuus on vetovoimainen kaupunkikeskusta ja vireät
maaseutupitäjät.
Mikkeli 25.1.2016
Heikki Nykänen
Petri Pekonen
Pekka Pöyry
Marja Kauppi
Tero Puikkonen
Jaakko Väänänen
Pekka Moilanen
Keijo Siitari
Outi Kauria
Kirsi Olkkonen
Seija Kuikka
Katriina Noponen
Jaana Strandman
Pirjo Siiskonen
Matti Piispa
Päivi Ylönen
Erkki Rantalainen
Liisa Ahonen"
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
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Kaupunginhallitus, 01.02.2016, § 43
Ehdotus
Esittelijä: Ari Liikanen, hallintojohtaja
Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen konsernipalveluiden /
hallintopalveluiden valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että
vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään
toukokuussa 2016.
Päätös
Keskustelun aikana esittelijä muutti esitystä niin, että aloitteeseen vastataan
samassa yhteydessä, kun päätetään uudesta hallintorakenteesta ja
johtamisjärjestelmästä.
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen yksimielisesti.
Merkitään, että Raine Lehkonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn
aikana ja varajäsen Markku Turkia saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn
aikana.

Kaupunginhallitus, 12.12.2016, § 467
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
Mikkelin kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kokouksessaan 14.11.2016
§ 135 uuden poliittis-hallinnolisen rakenteen 1.6.2017 alkaen. Samassa
yhteydessä kaupunginvaltuusto päätti, että kaupungin alueelle perustetaan
aluejohtokunnat Ristiinan, Suomenniemen, Anttolan, Haukivuoren,
pääosin pitäjien alueille sekä Mikkelin pitäjän aluejohtokunta korvaamaan
lakkautettavan kylien neuvottelukunnan toiminnan.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tietoonsa
saatetuksi vastauksen Heikki Nykäsen ym. valtuutettujen valtuustoaloitteeseen
ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

Mikkeli
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
12.12.2016

29/2016

56 (58)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 468
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän yhtymäkokous 15.12.2016
MliDno-2016-26
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään torstaina
15.12.2016 klo 9.00, Mikkelin ammattikorkeakoulun Mikpoli-salissa, Kasarmin
kampus, Patteristonkatu 2.
Varsinaisen jäsen Seija Kuikka ja hänen varsinainen varajäsen Kirsi Olkkonen
ovat ilmoittaneet esteestä osallistua kokoukseen.
Ehdotus
Kaupunginhallitus nimeää edustajan Etelä-Savon kampuskiinteistöt
kuntayhtymän kokoukseen.
Päätös
Kaupunginhallitus nimesi kaupungin edustajaksi kokoukseen Pekka Pöyryn.
Tiedoksi
Edustajaksi nimetty
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Muutoksenhakukielto
§442, §443, §444, §445, §446, §447, §448, §449, §450, §451, §453, §456, §457,
§458, §460, §461, §462, §463, §464, §466, §467, §468
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.
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Oikaisuvaatimus
§452, §454, §455, §459
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
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

