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§ 27
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30.
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§ 28
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Aluejohtokunnan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, jos saapuvilla on enemmän
kuin puolet aluejohtokunnan jäsenmäärästä.
Ehdotus
Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 29
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettava aluejohtokunnan päätöksen mukaan siten, että
pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi jäsentä kerrallaan.
Tarkastus tulee suorittaa kunkin kokouksen jälkeen seuraavan viikon torstaina ja
tarkastettu pöytäkirja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.
Ehdotus
Esittelijä: Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jaakko Korhonen ja Timo
Parkkinen.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 30
Anttolan aluejohtokunnan alustava toimintasuunnitelma sekä käyttösuunnitelma vuodelle
2019, jatkokäsittely
MliDno-2018-2566
Valmistelija / lisätiedot:
Silva Suomala
silva.suomala@mikkeli.fi
osallisuuskoordinaattori
Liitteet

1 Liite Anttolan ajk Toimintasuunnitelma 2019
Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja esittelee kokouksessa alustavan budjetin
käyttösuunnitelman sekä alustavan toimintasuunnitelman vuodelle 2019.
Suunnitelmia alettiin laatia uuden puheenjohtajan aloittaessa tammikuun 2019
lopussa. Aluejohtokunta päätti kokouksessa 25.2.2019, että toimintasuunnitelmaa ja
käyttösuunnitelmaa tarkennetaan kevään aikana. Puheenjohtaja esittää ajantasaiset
suunnitelmat kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja
Anttolan aluejohtokunta käsittelee ja täydentää kokouksessa esitettyä
aluejohtokunnan vuoden 2019 alustavaa käyttösuunnitelmaa ja toimintasuunnitelmaa.
Päätös
Anttolan aluejohtokunta hyväksyi aluejohtokunnan vuoden 2019 käyttösuunnitelman
ja toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma liitetään pöytäkirjaan.
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§ 31
Anttolan aluejohtokunnan esitys Essotelle ja Anttolan alueseurakunnalle syrjäytymistä
ennaltaehkäisevän yhteistoimintamallin kehittämisestä Anttolassa
MliDno-2019-711
Valmistelija / lisätiedot:
Silva Suomala
silva.suomala@mikkeli.fi
osallisuuskoordinaattori
Anttolan aluejohtokunnassa on herännyt huoli ennaltaehkäisevän sosiaalityön
palveluiden vähyydestä. Anttolasta on kohtalaisen pitkä matka Mikkeliin sosiaali- ja
terveysalan palveluiden pariin, ja kynnys hakea apua voi olla korkeampi jo
välimatkasta johtuen. Osa palveluista on saavutettavissa sähköisesti. Anttolassa, kuten
muuallakin Mikkelissä, asuu eri-ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä,
joiden mahdollisuudet ja kyvyt asioida sähköisesti ovat hyvin erilaisia.
Kohtaamiset, vuorovaikutus, osallisuuden edistäminen ja konkreettinen, lähelle tuleva
tuki ovat syrjäytymisen ehkäisyssä olennaisen tärkeitä seikkoja. Anttolan
aluejohtokunta on pohtinut keinoja kehittää toimintamalleja, joilla syrjäytymistä
voitaisiin Anttolan alueella ehkäistä. Alueella on jo muun muassa seurakunnan ja
yhdistystoimijoiden toteuttamaa ryhmätoimintaa, joka voisi toimia aktiivisemmin
syrjäytymisen ehkäisyn keinona. Aktiviteeteista on aluejohtokunnan tekemän
selvitystyön perusteella saatavilla melko niukasti tietoa. Avointa ja matalalla
kynnyksellä saavutettavaa ammattiapua esimerkiksi sosiaalityön,
psykologipalveluiden, vanhus- ja vammaistyön sekä mielenterveys- ja päihdetyön
osalta alueella on tarjolla niukalta.
Ehdotus
Esittelijä: Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja
Anttolan aluejohtokunta esittää Essotelle ja Anttolan alueseurakunnalle syrjäytymistä
ennaltaehkäisevän yhteistoimintamallin kehittämistä Anttolassa. Aluejohtokunta
toivoo, että Essote ja Anttolan alueseurakunta selvittäisivät yhteistyössä voisiko
kiertävä sosiaalityöntekijä, psykologi, vanhus- ja vammaistyön ammattilainen ja/tai
mielenterveys- ja päihdetyön ammattilainen käydä Anttolassa keskeisesti sijaitsevassa
paikassa, esimerkiksi terveysasemalla tai seurakuntatalolla, säännöllisesti, jotta
kuntalaiset voisivat käydä keskustelemassa elämäntilanteistaan matalan kynnyksen
periaatteella.
Tällaista jalkautuvaa, matalankynnyksen toimintamallia voisi viedä myös muille
Mikkelin alueille, kuten Ristiinaan, Otavaan, Haukivuorelle ja Suomenniemelle.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Essote/mielenterveys- ja päihdepalvelujen johtaja Minna Mutanen, perhe- ja
sosiaalipalvelujen johtaja Satu Auvinen, vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Niina
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Kaukonen, mielenterveys- ja päihdevastaanoton esimies Reetta Koponen, Anttolan
alueseurakunta/diakonissa Reetta Sirkiä, aluekappalainen Mikko Miettinen
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§ 32
Anttolan alueen tiealueiden turvallisuuden parantaminen
MliDno-2019-228
Valmistelija / lisätiedot:
Silva Suomala
silva.suomala@mikkeli.fi
osallisuuskoordinaattori
Anttolan aluejohtokunta on saanut useita yhteydenottoja paikallisilta asukkailta
Anttolan alueella sijaitsevista, turvattomiksi koetuista tiealueista. Aluejohtokunta on
välittänyt tiedot näistä turvattomiksi koetuista tiealueista Mikkelin kaupungille ja niiltä
osin myös ELY-keskukselle kuin tiealueet ovat ELY-keskuksen vastuilla. Aluejohtokunta
on pyrkinyt esityksillään edistämään alueen turvallisuutta muun muassa seuraavilta
osin:
koulukuljetusten linja-autoreitin muuttaminen kulkemaan Mikkelintien sijaan
Taipaleentien kautta
Anttolan sisääntuloväylien välillä olevan Hovinmäki-Palosenlampi osuuden
nopeusrajoituksen laskeminen 60 km/tunnissa (nykyisin 80 km/h)
Toistaiseksi tilanne ei kuitenkaan ole näiden tiealueiden osilta muuttunut.
Mikkelin seudulla on käynnistynyt kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmien
laatiminen kuntien, Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja poliisin yhteistyönä.
Liikenneturvallisuussuunnitelmat valmistuvat vuoden 2019 lopussa.
Ehdotus
Esittelijä: Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja
Anttolan aluejohtokunta esittää Pohjois-Savon ELY-keskukselle ja poliisille, että
seuraavat tiealueet otettaisiin liikenneturvallisuussuunnitelman myötä tarkasteluun ja
ryhdyttäisiin tarvittaviin toimenpiteisiin tiealueiden turvallisuuden edistämiseksi:
koulukuljetusten linja-autoreitin muuttaminen kulkemaan Mikkelintien sijaan
Taipaleentien kautta
Anttolan sisääntuloväylien välillä olevan Hovinmäki-Palosenlampi osuuden
nopeusrajoituksen laskeminen 60 km/tunnissa (nykyisin 80 km/h)
Päätös
Hyväksyttiin seuraavin muutoksin:
Anttolan johtokunta esittää Pohjois-Savon ELY-keskukselle ja poliisille, että seuraavat
tiealueet otettaisiin liikenneturvallisuussuunnitelman myötä tarkasteluun ja
ryhdyttäisiin tarvittaviin toimenpiteisiin tiealueiden turvallisuuden edistämiseksi:
hidasteiden, suojateiden ja/tai nopeusnäytön järjestäminen Mikkelintien
alkupäähän
Anttolan sisääntuloväylien välillä olevan Hovinmäki-Palosenlampi osuuden
nopeusrajoituksen kriittinen tarkastelu tiealueen turvallisuuden edistämiseksi
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(onko nopeusrajoituksen laskeminen nykyisestä 80 km/tunnissa mahdollista
esim. 60 km/tunnissa)
Tiedoksi
Pohjois-Savon ELY-keskus, Itä-Suomen poliisilaitos
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§ 33
Anttolan alueen tienvarsi- ja opaskylttien tilannekartoitus
MliDno-2019-709
Valmistelija / lisätiedot:
Silva Suomala
silva.suomala@mikkeli.fi
osallisuuskoordinaattori
Anttolan aluejohtokunnassa on huomioitu, että etenkin matkailijoita ja kesäasukkaita
palvelevat alueen opasteet ja tienvarsikyltitykset ovat heikohkot. Useisiin alueella
vierailevia kiinnostaviin paikkoihin tai palveluihin ei ole viitoituksia, eikä paikoista löydy
riittävästi tietoa tai opasteita, jotka neuvoisivat vierailijan paikan päälle tai palveluiden
pariin.
Anttolan aluejohtokunnassa on herännyt ajatus selvittää alueen asukkaille ja
kesäasukkaille toteutettavalla kyselyllä, millaisena Anttolan tienvarsikylttien ja
opasteiden riittävyys nähdään ja minne kaivattaisiin lisää ohjeistuksia. Kyselyssä olisi
tarkoitus kannustaa vastaajia tarkastelemaan Anttolaa vierailijan
/ulkopaikkakuntalaisen silmin. Kyselyn jälkeen aluejohtokunnalla olisi paremmat
edellytykset lähteä selvittämään, miten ja kenen toimesta tienvarsikylttejä ja opasteita
voitaisiin parantaa ja näin edistää palveluiden ja paikkojen löydettävyyttä Anttolassa.
Ehdotus
Esittelijä: Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja
Anttolan aluejohtokunta toteuttaa Anttolan asukkaille ja vapaa-ajanasukkaille kyselyn
tienvarsikyltitysten ja opasteiden tilanteesta myöhemmin keväällä mökkikauden
alkaessa. Kyselyn tuloksia on tarkoitus hyödyntää myös Luontomatkailukeskus-
hankkeessa sekä saattaa kyselyn tulokset niiden valmistuessa tiedoksi Mikkelin
kaupungin asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle ja Etelä-Savon ELY-
keskukselle.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kaupunginhallitus, § 122,11.03.2019
Kaupunginvaltuusto, § 35,18.03.2019
Anttolan aluejohtokunta, § 34, 25.03.2019
§ 34
Mikkelin kaupungin palvelusuunnitelma, vaikutukset Anttolaan
MliDno-2019-158
Kaupunginhallitus, 11.03.2019, § 122
Valmistelijat / lisätiedot:
Heikki Siira, Tiia Tamlander
heikki.siira@mikkeli.fi, tiia.tamlander@mikkeli.fi
talousjohtaja, vt. taloussuunnittelupäällikkö
Talousarvion 2019 mukaan palvelusuunnitelman valmistuessa maaliskuussa 2019
päätetään palvelusuunnitelman linjauksiin perustuen yksilöidyistä
sopeutustoimenpiteistä, jotka vaikuttavat palvelujen laatuun ja määrään.
Palvelusuunnitelman tarkistamiseen kytkeytyy myös jo aiemmin sovittujen
henkilöstösäästötavoitteiden tarkistaminen, joiden toteuttamisen edellytyksenä on
palvelujen laatuun ja määrään tehtävät muutokset. Palvelusuunnitelmaa on käsitelty
kaupunginhallituksessa 4.3.2019 ja YT-neuvottelukunnassa 7.3.2019.
Vuoden 2019 talousarviokirjan s. 25 mukaan kaupungin taloudellisena tavoitteena on
nostaa vuosikate 25–30 miljoonan euron tasolle vuodesta 2020 alkaen.
Suunnitelmakaudelle 2020–2023 tasapainotustarpeeksi arvioitiin 10–15 miljoonaa
euroa talousarviossa 2019 jo sovittujen kaupunkirakenneselvityksen toimenpiteiden
lisäksi. Talouden tasapainotustarvetta on talousarvion 2019 hyväksymisen jälkeen
lisännyt Essoten odotettua suurempi n. 15 000 000 euron alijäämä vuodelta 2018,
jonka vuoksi Essoten kuntalaskutus ylitti talousarvion Mikkelin osalta 11 000 000
euroa eli kuntalaskutus oli noin 191 000 000 euroa. Essoten talousarvion 2019
mukaisen 184 000 000 euron kuntalaskutuksen arvioidaan ylittyvän selvästi myös
vuonna 2019. Mikkelin kaupunki edellyttää Essotelta yhteensä 6 miljoonan euron
talouden sopeutusta vuosina 2019–2021, mikä sisällytetään lisätalousarvioon.
Palvelusuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ja niiden vuosittaiset euromääräiset
vaikutukset on esitetty esityslistan liitteessä. Palvelusuunnitelmaesityksen mukaisten
toimenpiteiden vaikutus vuosina 2019–2022 on yhteensä 13 155 000 euroa. Kun
huomioidaan kaupunkirakenneselvityksessä jo hyväksyttyjen säästötoimenpiteiden
yhteisvaikutus v. 2019–2022, 7 068 304 euroa, on palvelusuunnitelmassa esitettyjen ja
kaupunkirakenneselvityksen toimenpiteiden yhteisvaikutus vuosina 2019–2022
kaikkiaan 20 223 304 euroa ilman veronkorotuksia.
Talouden tasapainotustoimenpiteisiin sisältyy 7 000 0000 euroa verokorotuksia
vuodelle 2020. Veronkorotuksista ja niiden kohdentumisesta tulo- ja kiinteistöveroihin
päätetään talousarvion 2020 yhteydessä. Veronkorotukset sisältäen talouden
tasapainotustoimenpiteet ovat yhteensä 27 223 304 euroa vuosina 2019–2022, ja
lisäksi kaupunkirakenneselvityksen vaikutukset 2023–2024 huomioiden talouden
tasapainotustoimenpiteet ovat yhteensä 29 023 598 euroa vuosina 2019–2024.
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Aluekoulujen investointimallia selvitetään kokonaisuutena mm. elinkaarimallilla. Esitys
investointien toteutusmallista ja suunnitelma aluekoulujen rakentamisaikataulusta
tehdään keväällä 2019.
Palvelusuunnitelman yhteydessä hyväksytyt talouden tasapainotustoimenpiteet
viedään talousarvioon 2019 lisämäärärahamuutoksina talouden seurannan 3/2019
käsittelyn yhteydessä. Tässä yhteydessä kohdistetaan myös palvelusuunnitelman
mukaisten säästöjen jakautuminen toimialueille. Liitteenä on lisätalousarvio vuosille
2019–2022.
Ennen lopullisia päätöksiä on huolehdittava, että valmistelu sisältää päätöksen
sisällöstä ja luonteesta riippuen tarpeen mukaan henkilökunnan YT-menettelyn,
kuntalaisten kuulemisen ja/tai muut selvitykset, kuten yritys-, maaseutu- ja
lapsivaikutusten arvioinnin.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy palvelusuunnitelman,
talouden tasapainotustoimenpiteet ja toimenpiteiden pohjalta tehdyn lisätalousarvion
vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2020–2022. Palvelusuunnitelman
yhteydessä hyväksytyt talouden tasapainotustoimenpiteet viedään talousarvioon 2019
lisämäärärahamuutoksina talouden seurannan 3/2019 käsittelyn yhteydessä.
Lisäksi todetaan, että jokaisesta palvelurakenteeseen vaikuttavasta muutoksesta
tehdään toimivaltaisten toimielimien erilliset hallinnolliset päätökset kuntalain ja
Mikkelin kaupungin hallintosäännön edellyttämällä tavalla.
Edelleen kaupunginhallitus toteaa, että liitteessä esiin tuotu esitys veronkorotusten
tarpeesta huomioidaan vuoden 2020 veroprosenteista päätettäessä.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana
1. Markku Aholainen esitti Pekka Pöyryn kannattamana, että leikkaus yksityisteiden
avustuksesta poistetaan.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty
esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi
äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa
ja ne, jotka kannattavat Markku Aholaisen esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys
hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 jaa-ääntä (Jyrki Koivikko,
Armi Salo-Oksa, Juha Vuori) ja 8 ei-ääntä (Markku Aholainen, Minna Pöntinen,
Liisa Ahonen, Soile Kuitunen, Petri Pekonen, Jarno Strengell, Kirsi Olkkonen,
Pekka Pöyry). Puheenjohtaja totesi, että Markku Aholaisen muutosesitys on
tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.
Merkitään, että Jyrki Koivikko, Juha Vuori ja Armi Salo-Oksa jättivät asiaan
seuraavan eriävän mielipiteen:
"Mikkelin kaupungin taloustilanne on tällä hetkellä erittäin vaikea. Vuoden 2018
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tulos on arviolta 13,3 miljoonaa euroa negatiivinen. Vuoden 2019 tulos näyttää
olevan noin 10 miljoonaa euroa negatiivinen ja kumulatiivinen alijäämä tämän
vuoden jälkeen on 17,6 miljoonaa euroa. Isot kaupungin palvelurakennetta
korjaavat investoinnit ovat käynnistymässä. Kaupungin talouden
sopeuttamistarve on seuraavien kahden vuoden aikana lähes 15 miljoonaa
euroa.
Mikkelin kaupungin palvelurakenne on verrokkikaupunkeja kalliimpi. Taustalla
ovat aiemmat kuntaliitokset, kaupungistumisen aiheuttama muuttoliike sekä
väestön väheneminen, joiden aiheuttamaan sopeuttamistarpeeseen ei ole
reagoitu aiemmin.
Talous kääntyy positiiviseksi, jos toimintakatteeseen saadaan vuonna 2019 10
meuron ja vuonna 2020 lisää 10 meuron sopeutus. Tällöin toimintakate kasvaisi
kahtena peräkkäisenä vuonna hiukan alle nollan prosentin vauhtia ja tämän
jälkeen entisellä kasvulla. Vuoteen 2021 mennessä kaupungin talous ei käänny
positiiviseksi ilman veronkorotusta ja 20 miljoonan euron sopeutusta – vuosina
2019 ja 2020. Samalla kaikissa aiemmin tehdyissä päätöksissä on sopeutus
saatava täydellisesti täytäntöön."
2. Armi Salo-Oksa esitti Jyrki Koivikon kannattamana, että säästöä ei hyväksytä
osaksi palvelusuunnitelman esitystä, koska ”Mikkelin kaupungin konsernissa
olevien kiinteistöyhtiöiden taholta on useaan otteeseen annettu lausunto, että
niiden yhdistämisestä ei ole heti saatavissa suoria säästöjä. Arvioiden mukaan
yhtiöiden yhdistämisestä tulee fuusioitumisvuonna ennemminkin kuluja kuin
säästöjä. Nyt jo on nähty saatavan säästöjä yhtiöiden välisen yhteistyön
tuloksena. Säästöjä yhteistyön tiivistämisen avulla on saatavissa jatkossakin
ilman fuusioprosessin aloittamista. Pakottamalla yhtiöt yhteen vapaaehtoisen
yhteistyön sijaan, saattaa vain vaikeuttaa tilannetta.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty
esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi
äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa
ja ne, jotka kannattavat Armi Salo-Oksan esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys
hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 jaa-ääntä (Markku
Aholainen, Minna Pöntinen, Liisa Ahonen, Soile Kuitunen, Petri Pekonen, Jarno
Strengell, Kirsi Olkkonen, Pekka Pöyry) ja 3 ei-ääntä (Jyrki Koivikko, Armi Salo-
Oksa, Juha Vuori). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut
kaupunginhallituksen päätökseksi.
Merkitään, että Jyrki Koivikko, Juha Vuori ja Armi Salo-Oksa jättivät asiaan
seuraavan eriävän mielipiteen:
"Mikkelin kaupungin konsernissa olevien kiinteistöyhtiöiden taholta on useaan
otteeseen annettu lausunto, että niiden yhdistämisestä ei ole heti saatavissa
suoria säästöjä. Arvioiden mukaan yhtiöiden yhdistämisestä tulee
fuusioitumisvuonna ennemminkin kuluja kuin säästöjä. Nyt jo on nähty saatavan
säästöjä yhtiöiden välisen yhteistyön tuloksena. Säästöjä yhteistyön tiivistämisen
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avulla on saatavissa jatkossakin ilman fuusioprosessin aloittamista. Pakottamalla
yhtiöt yhteen vapaaehtoisen yhteistyön sijaan, saattaa vain vaikeuttaa tilannetta."
3. Markku Aholainen esitti Pekka Pöyryn kannattamana, että Otavan
yhteispalvelupisteen siirrosta kirjastolle luovutaan.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty
esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi
äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa
ja ne, jotka kannattavat Markku Aholaisen esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys
hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 jaa-ääntä (Jyrki Koivikko,
Armi Salo-Oksa, Juha Vuori) ja 8 ei-ääntä (Markku Aholainen, Minna Pöntinen,
Liisa Ahonen, Soile Kuitunen, Petri Pekonen, Jarno Strengell, Kirsi Olkkonen,
Pekka Pöyry). Puheenjohtaja totesi, että Markku Aholaisen muutosesitys on
tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.
4. Esittelijä muutti esitystään siten, että liikuntapaikkakohdasta poistetaan
maininta Kisakaaresta ja summa puolitetaan 200.000 euroon (60.000 euroa
vuodelle 2020 ja 140.000 euroa vuodelle 2021). Armi Salo-Oksa esitti Juha Vuori
kannattamana, että liikuntapaikkojen kustannuksia alennetaan 400 000 €
kahden vuoden aikana lautakunnan selvityksen perusteella.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty
esittelijän muutosesityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian
ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän
muutosesitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Armi Salo-Oksan esitystä
äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä
annettiin 8 jaa-ääntä (Markku Aholainen, Minna Pöntinen, Liisa Ahonen, Soile
Kuitunen, Petri Pekonen, Jarno Strengell, Kirsi Olkkonen, Pekka Pöyry) ja 3 ei-
ääntä (Jyrki Koivikko, Armi Salo-Oksa, Juha Vuori). Puheenjohtaja totesi,
että esittelijän muutosesitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.
Merkitään, että Jyrki Koivikko, Juha Vuori ja Armi Salo-Oksa jättivät asiaan
seuraavan eriävän mielipiteen:
"Kaupungin vaikean taloustilanteen vuoksi tarvitaan toimenpiteitä kaupungin
kustannusten alentamiseksi. Selvityksen perusteella tehtävän kustannusten
alentaminen tulisi olla alkuperäisen esityksen mukainen 400 000 € muutetun
200 000 € sijasta."
5. Markku Aholainen esitti Pekka Pöyryn kannattamana, että Otavan ja Anttolan
nuorisotilat yhdistetään koulujen yhteyteen ja kokonaissäästö on 30.000 euroa
kohdennettuna vuodelle 2020. Muilta osin selvitetään nuorisotilojen
palveluverkko yhdessä nuorten kanssa.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty
esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi
äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa
ja ne, jotka kannattavat Markku Aholaisen esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys
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hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 jaa-ääntä (Jyrki Koivikko,
Armi Salo-Oksa, Juha Vuori) ja 8 ei-ääntä (Markku Aholainen, Minna Pöntinen,
Liisa Ahonen, Soile Kuitunen, Petri Pekonen, Jarno Strengell, Kirsi Olkkonen,
Pekka Pöyry). Puheenjohtaja totesi, että Markku Aholaisen muutosesitys on
tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.
Merkitään, että Jyrki Koivikko, Juha Vuori ja Armi Salo-Oksa jättivät asiaan eriävän
mielipiteen.
6. Esittelijä muutti esitystään siten, että aluejohtokuntia koskevasta esityksestä
poistetaan maininta kumppanuuspöydästä ja säästö pienennetään 75.000
euroon (12.500 euroa vuosille 2020 ja 2021 ja 50.000 euroa vuodelle 2022). Armi
Salo-Oksa esitti Jyrki Koivikon kannattamana, että aluejohtokuntien
toiminnasta leikataan 160.000 euroa vuodesta 2021 alkaen.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty
esittelijän muutosesityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian
ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän
muutosesitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Armi Salo-Oksan esitystä
äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä
annettiin 8 jaa-ääntä (Markku Aholainen, Minna Pöntinen, Liisa Ahonen, Soile
Kuitunen, Petri Pekonen, Jarno Strengell, Kirsi Olkkonen, Pekka Pöyry) ja 3 ei-
ääntä (Jyrki Koivikko, Armi Salo-Oksa, Juha Vuori). Puheenjohtaja totesi,
että esittelijän muutosesitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.
Merkitään, että Jyrki Koivikko, Juha Vuori ja Armi Salo-Oksa jättivät asiaan
seuraavan eriävän mielipiteen:
"Kaupungin vaikean taloustilanteen vuoksi tarvitaan toimenpiteitä kaupungin
kustannusten alentamiseksi. Kokoomus ei voi hyväksyä sitä, että Mikkelin
kaupunki säästää ennemmin kehittämisrahoista kuin hallinnosta."
7. Markku Aholainen esitti Kirsi Olkkosen kannattamana, että kirjastoratkaisussa
säästötavoite on 70.000 euroa kohdistettuna vuodelle 2020 ja kirjastojen
palveluverkosta ja -rakenteesta tehdään erillinen kehittämisprojekti.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty
esittelijän muutosesityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian
ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä,
äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Markku Aholaisen esitystä, äänestävät ei.
Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 jaa-ääntä
(Jyrki Koivikko, Armi Salo-Oksa, Juha Vuori) ja 8 ei-ääntä (Markku Aholainen,
Minna Pöntinen, Liisa Ahonen, Soile Kuitunen, Petri Pekonen, Jarno Strengell,
Kirsi Olkkonen, Pekka Pöyry). Puheenjohtaja totesi, että Markku Aholaisen
muutosesitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.
Merkitään, että Jyrki Koivikko, Juha Vuori ja Armi Salo-Oksa jättivät asiaan eriävän
mielipiteen.
8.
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8. Esittelijä muutti esitystään siten, että lukion ja muun toisen asteen toimintojen
säästötavoite on 150.000 euroa kohdennettuna vuodelle 2022. Lisäksi Armi Salo-
Oksa esitti Jyrki Koivikon kannattamana, että "Ristiinan lukio lakkautetaan
vuonna 2020. Kaikki opiskelijat ja henkilökunta mahtuvat Mikkelin lukion tiloihin
ilman lisäkustannuksia. Lisäksi alkuperäisen esityksen mukaisesti yhdistetään
Mikkelin etä- ja aikuislukio sekä Otavian Nettilukio. Kehitetään lukioiden sekä
korkeakoulujen ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen yhteistyötä.
Kehittämistyön yhteydessä päätetään aikuislukiokoulutuksen sijoittumisesta
konsernissa."
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty
esittelijän muutosesityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian
ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän
muutosesitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Armi Salo-Oksan esitystä
äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä
annettiin 8 jaa-ääntä (Markku Aholainen, Minna Pöntinen, Liisa Ahonen, Soile
Kuitunen, Petri Pekonen, Jarno Strengell, Kirsi Olkkonen, Pekka Pöyry) ja 3 ei-
ääntä (Jyrki Koivikko, Armi Salo-Oksa, Juha Vuori). Puheenjohtaja totesi,
että esittelijän muutosesitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.
Merkitään, että Jyrki Koivikko, Juha Vuori ja Armi Salo-Oksa jättivät asiaan
seuraavan eriävän mielipiteen:
"Kaupungin vaikean taloustilanteen vuoksi tarvitaan toimenpiteitä kaupungin
kustannusten alentamiseksi."
9. Armi Salo-Oksa esitti Jyrki Koivikon kannattamana, ettei lentokentän säästöä
hyväksytä osaksi palvelusuunnitelman esitystä.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty
esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi
äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa
ja ne, jotka kannattavat Armi Salo-Oksan esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys
hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 jaa-ääntä (Markku
Aholainen, Minna Pöntinen, Liisa Ahonen, Soile Kuitunen, Petri Pekonen, Jarno
Strengell, Kirsi Olkkonen, Pekka Pöyry) ja 3 ei-ääntä (Jyrki Koivikko, Armi Salo-
Oksa, Juha Vuori). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut
kaupunginhallituksen päätökseksi.
Merkitään, että Jyrki Koivikko, Juha Vuori ja Armi Salo-Oksa jättivät asiaan
seuraavan eriävän mielipiteen:
"Kaupunginhallitus on päättänyt jo kesäkuussa 2018, että lentokentän toimintaa
tullaan tarkastelemaan uudelleen kesäkuussa 2019. Kokoomus ei halua
vaarantaa tällä hetkellä olevia sopimusneuvotteluja, jotka ovat jo varsin pitkällä.
Peräänkuulutamme myös toimia, jotta kaupunki kuulee asiassa Maavoimien
esikuntaa."
10. Esittelijä muutti esitystään siten, ettei tuntikehykseen kohdenneta säästöjä.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän muutettu esitys hyväksyä
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yksimielisesti. Hyväksyttiin.
11. Armi Salo-Oksa esitti Jyrki Koivikon kannattamana, ettei sosiaali- ja
terveyspalveluiden säästöä hyväksytä osaksi palvelusuunnitelman esitystä.
Perustelu "Kokoomus ei näe realistisena 6 miljoonan euron säästöjä kolmessa
vuodessa Essoten toiminnasta ottaen huomioon laskennallisen 2,6 %
vuosittaisen sote-kustannusten nousun sekä alueemme vanhenevan väestön.
Lisäksi Essote on jo nyt yksi valtakuntamme edullisimmin sote-palveluja
tuottavista organisaatioista. Kaupungin omistajaohjausta on tehostettava niin,
että Essoten kustannusten nousua on edelleen hillittävä ja palvelurakennetta on
tehostettava. Säästöjä ei ole realistista ottaa osaksi palvelusuunnitelmaa, sillä
kyseinen asia ei ole kaupunginhallituksen päätösvallan alainen."
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty
esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi
äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa
ja ne, jotka kannattavat Armi Salo-Oksan esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys
hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 jaa-ääntä (Markku
Aholainen, Minna Pöntinen, Liisa Ahonen, Soile Kuitunen, Petri Pekonen, Jarno
Strengell, Kirsi Olkkonen, Pekka Pöyry) ja 3 ei-ääntä (Jyrki Koivikko, Armi Salo-
Oksa, Juha Vuori). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut
kaupunginhallituksen päätökseksi.
Merkitään, että Jyrki Koivikko, Juha Vuori ja Armi Salo-Oksa jättivät asiaan
seuraavan eriävän mielipiteen:
"Kokoomus ei näe realistisena 6 miljoonan euron säästöjä kolmessa vuodessa
Essoten toiminnasta ottaen huomioon laskennallisen 2,6 % vuosittaisen sote-
kustannusten nousun sekä alueemme vanhenevan väestön. Lisäksi Essote on jo
nyt yksi valtakuntamme edullisimmin sote-palveluja tuottavista organisaatioista.
Kaupungin omistajaohjausta on tehostettava niin, että Essoten kustannusten
nousua on edelleen hillittävä ja palvelurakennetta on tehostettava. Säästöjä ei
ole realistista ottaa osaksi palvelusuunnitelmaa, sillä kyseinen asia ei ole
kaupunginhallituksen päätösvallan alainen."
12. Arrmi Salo-Oksa esitti Jyrki Koivikon kannattamana lisätoimenpiteeksi, että
Vanhalan koulu lakkautetaan vuonna 2020. Kalevankankaan koulun kirjaston
lopetettua toimintansa. Vanhalan koulun oppilaat mahtuvat Kalevankankaan
koulun tiloihin ilman lisätilojen rakentamista. Säästötavoite 160.000 euroa.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty
esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi
äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa
ja ne, jotka kannattavat Armi Salo-Oksan esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys
hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 jaa-ääntä (Markku
Aholainen, Minna Pöntinen, Liisa Ahonen, Soile Kuitunen, Petri Pekonen, Jarno
Strengell, Kirsi Olkkonen, Pekka Pöyry) ja 3 ei-ääntä (Jyrki Koivikko, Armi Salo-
Oksa, Juha Vuori). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut
kaupunginhallituksen päätökseksi.
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Merkitään, että Jyrki Koivikko, Juha Vuori ja Armi Salo-Oksa jättivät asiaan
seuraavan eriävän mielipiteen:
"Kaupungin vaikean taloustilanteen vuoksi tarvitaan toimenpiteitä kaupungin
kustannusten alentamiseksi. Kalevankankaan koulun kirjaston lopetettua
toimintansa. Vanhalan koulun oppilaat mahtuvat Kalevankankaan koulun tiloihin
ilman lisätilojen rakentamista."
13. Armi Salo-Oksa esitti Jyrki Koivikon kannattamana lisätoimenpiteeksi, että
"Sopeutustoimien tuloksena haetaan yhteensä 6 %:n säästövaikutusta
henkilöstökustannuksista huomioiden sijaisuudet, määräaikaisuudet ja
eläköitymiset. Jos tämä ei riitä, haetaan säästöjä Yhteistoimintalain (Laki
työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa; https://www.
finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070449) § 4 kautta. Lisäksi esitän, että
sopeutustoimien vaikutus henkilöstökustannuksissa on 2,2 miljoonaa euroa
vuonna 2019, 2,2 miljoonaa euroa vuonna 2020 sekä miljoona euroa vuonna
2021."
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty
esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi
äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa
ja ne, jotka kannattavat Armi Salo-Oksan esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys
hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 jaa-ääntä (Markku
Aholainen, Minna Pöntinen, Liisa Ahonen, Soile Kuitunen, Petri Pekonen, Jarno
Strengell, Kirsi Olkkonen, Pekka Pöyry) ja 3 ei-ääntä (Jyrki Koivikko, Armi Salo-
Oksa, Juha Vuori). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut
kaupunginhallituksen päätökseksi.
Merkitään, että Jyrki Koivikko, Juha Vuori ja Armi Salo-Oksa jättivät asiaan
seuraavan eriävän mielipiteen:
"Kaupungin vaikean taloustilanteen vuoksi tarvitaan toimenpiteitä kaupungin
kustannusten alentamiseksi."
14. Armi Salo-Oksa esitti Jyrki Koivikon kannattamana lisätoimenpiteeksi, että
varhaiskasvatukseen suunnitellut lisäkustannukset vuodesta 2020 alkaen
(375.000,00 € vuodessa) siirretään vuodelle 2024 taloustilanteen niin salliessa.
Tätä uutta palvelua ei voida laittaa täytäntöön kaupungin vaikean taloustilanteen
vuoksi.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty
esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi
äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa
ja ne, jotka kannattavat Armi Salo-Oksan esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys
hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 jaa-ääntä (Markku
Aholainen, Minna Pöntinen, Liisa Ahonen, Soile Kuitunen, Petri Pekonen, Jarno
Strengell, Kirsi Olkkonen, Pekka Pöyry) ja 3 ei-ääntä (Jyrki Koivikko, Armi Salo-
Oksa, Juha Vuori). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut
kaupunginhallituksen päätökseksi.
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Merkitään, että Jyrki Koivikko, Juha Vuori ja Armi Salo-Oksa jättivät asiaan
seuraavan eriävän mielipiteen:
"Kaupungin vaikean taloustilanteen vuoksi tarvitaan toimenpiteitä kaupungin
kustannusten alentamiseksi. Näitä uusia kustannuslisäyksiä ei voida laittaa
täytäntöön kaupungin vaikean taloustilanteen vuoksi."
15. Esittelijä muutti esitystään siten, että verotulojen tavoitetta korotetaan 1.500.000
eurolla eli yhteensä 8.800.000 euroon. Armi Salo Oksa esitti Jyrki Koivikon
kannattamana, että verotulojen lisäys tavoite on 7.000.000 euroa (0,5
prosenttiyksikön veronkorotusta esitetyn 1,0 prosenttiyksikön sijasta).
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty
esittelijän muutosesityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian
ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän
muutosesitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Armi Salo-Oksan esitystä
äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä
annettiin 8 jaa-ääntä (Markku Aholainen, Minna Pöntinen, Liisa Ahonen, Soile
Kuitunen, Petri Pekonen, Jarno Strengell, Kirsi Olkkonen, Pekka Pöyry) ja 3 ei-
ääntä (Jyrki Koivikko, Armi Salo-Oksa, Juha Vuori). Puheenjohtaja totesi,
että esittelijän muutosesitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.
Merkitään, että Jyrki Koivikko, Juha Vuori ja Armi Salo-Oksa jättivät asiaan
seuraavan eriävän mielipiteen:
"Verotuksen kohottaminen yhden prosenttiyksikön tasoisesti 8,8 miljoonalla
eurolla vaikuttaa ihmisten ostokykyyn, alueen elinvoimaan ja yritysten toiminta-
ja työllistämisedellytyksiin."
16. Esittelijä täydensi esitystään siten, että "Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että
palvelusuunnitelman toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan hallitukselle
kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle viedään tiedoksi vastaava raportointi
neljännesvuosittain talouden seurannan yhteydessä. Seurantaan perustuen
kaupunginhallitus tarvittaessa päättää toimenpiteistä talouden tasapainon
saavuttamiseksi. Valmistelutoimet käynnistetään välittömästi
kaupunginvaltuuston hyväksyttyä toimenpiteet. Hyväksyttyjä toimenpiteitä
suositellaan toteutettavaksi ennakoidusti. Henkilöstövaikutustavoitteet ovat
velvoittavia vuoteen 2023 mennessä sekä johtamisen toiminnan ja prosessien
kehittämisen vaikutukset vuoteen 2021 mennessä." Puheenjohtaja tiedusteli,
voidaanko esittelijän täydennetty esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.
Muilta osin päätösesitykset hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkitään, että pöytäkirjan liitteeksi lisätään palvelusuunnitelman ohjausryhmän
4.3.2019 kaupunginhallitukselle luovuttama Perlacon Oy:n laatima palvelusuunnitelma
2019.

Kaupunginvaltuusto, 18.03.2019, § 35
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Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy palvelusuunnitelman,
talouden tasapainotustoimenpiteet ja toimenpiteiden pohjalta tehdyn lisätalousarvion
vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2020–2022. Palvelusuunnitelman
yhteydessä hyväksytyt talouden tasapainotustoimenpiteet viedään talousarvioon 2019
lisämäärärahamuutoksina talouden seurannan 3/2019 käsittelyn yhteydessä.
Päätös
Palvelusuunnitelman käsittelyn aluksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja,
kaupunginjohtaja ja henkilöstöjohtaja käyttivät puheenvuorot.
Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Heikki Nykänen esitti valtuutettujen
Raimo Heinäsen, Olli Miettisen, Jaana Strandmanin, Eero Ahon ja Oskari Valtolan
kannattamana, että palvelusuunnitelma palautetaan uuteen valmisteluun.
Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestämällä siten, että ne, jotka kannattavat
käsittelyn jatkamista tässä kokouksessa äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat asian
palauttamista uuteen valmisteluun äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja
suoritetussa äänestyksessä annettiin 35 jaa ääntä ja 16 ei ääntä. Puheenjohtaja totesi,
että asian käsittelyä jatketaan tässä kokouksessa. Liite 4.
Lisäksi asiasta käydyn keskustelun aikana:
1. Valtuutettu Jussi Marttinen esitti valtuutettujen Jyrki Koivikon, Juhani Oksmanin,
Vesa Himasen ja Olli Miettisen kannattamana seuraavan muutosesityksen lentokentän
toiminnan tarkastamista koskien: Esitän, että Mikkelin lentokentän 200 000 euron
leikkaus poistetaan säästölistalta, koska tulevaisuudessa lentokenttätoiminta on
elinvoimamme kannalta tärkeässä asemassa.
2. Varavaltuutettu Olli Marjalaakso esitti valtuutettujen Olli Miettisen, Jyrki Koivikon,
Raimo Heinäsen, Vesa Himasen ja Jussi Marttisen kannattamana
palvelusuunnitelmaan talouden sopeuttamisen keinona 0,5 prosenttiyksikön
veronkorotusta esitetyn 1,0 prosenttiyksikön sijasta.
3. Valtuutettu Jyrki Koivikko esitti valtuutettu Mali Soinisen kannattamana, että
yksityisteiden avustuksista palautetaan aiemmin esitetty 100 000 euron säästö.
4. Valtuutettu Mali Soininen esitti valtuutettu Paavo Puhakan kannattamana
seuraavan muutosesityksen aluejohtokuntia koskien: Aluejohtokuntien toiminnasta
leikataan vuodesta 2021 alkaen 160 000,00 €, kuten alkuperäisessä päätösesityksessä.
Kaupungin vaikean taloustilanteen vuoksi tarvitaan toimenpiteitä kaupungin
kustannusten alentamiseksi. Kokoomus ei voi hyväksyä sitä, että Mikkelin kaupunki
säästää ennemmin kehittämisrahoista kuin hallinnosta.
5. Valtuutettu Elina Hölttä esitti valtuutettu Eero Ahon kannattamana
nuorisotilaverkoston rakenteellista uudistamista kaupunginjohtajan alkuperäisen
esityksen pohjalta. Siirretään Ristiinan, Kattilansillan ja Rantakylän nuorisotilat
koulujen yhteyteen, kehitetään täten myös koulunuorisotyötä. Lakkautetaan Anttolan
ja Otavan nuorisotilat, koska Walttikorttia hyödyntämällä nuorilla on mahdollisuus
käyttää muita olemassa olevia tiloja ja siten voidaan turvata turvalliset, terveet ja
toimivat tilat nuorisotyölle. Tavoitellaan säästöä 105 000 €.
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6. Valtuutettu Jaakko Väänänen esitti valtuutettu Jussi Marttisen kannattamana
seuraavan esityksen lisätoimenpiteeksi: Talouteen voidaan vaikuttaa säästötoimilla,
mutta siihen voidaan vaikuttaa myös elinvoimaa lisäämällä esimerkiksi
houkuttelevalla kaavoituspolitiikalla. Mikkelin väki vähenee 400 henkeä vuodessa ja
kaupunki menettää verotuloja yli miljoona euroa vuodessa, väestön vähenemiseen on
puututtava voimakkaasti, siihen voidaan vaikuttaa esim. yleiskaavoituksilla, joita on
valmisteilla kantakaupungin ja Ristiinan alueille, molemmat ovat vetovoimaisia
Saimaaseen rajoittuvia asukkaita houkuttavia alueita lähellä palveluja. Yleiskaavoitus
tulee valmistella siten, että rantarakennusoikeutta lisätään ja rannalle mahdollistetaan
vakituinen asuminen ja vapaa-ajan asunnon muuttaminen vakituiseksi.
7. Valtuutettu Jaakko Väänänen esitti valtuutettu Jussi Marttisen kannattamana
seuraavan esityksen lisätoimenpiteeksi: Kaupungin on puututtava rakenteisiin, yksi on
orkesteri, jonka vuosimenot ovat lähes miljoona euroa. Ehdotan, että orkesterin
toiminta tulee muuttaa siten, että sen tulee toimia markkinaehtoisesti. Orkesterin
tulee lippu- tai esiintymistuloillaan kattaa kulunsa, sopeutumisaika 2020.
8. Valtuutettu Oskari Valtola esitti valtuutettujen Olli Miettisen ja Raimo Heinäsen
kannattamana seuraavan esityksen lisätoimenpiteeksi: Henkilöstökustannusten
sopeuttaminen 6 %:lla, lisäsäästö 5,4 miljoonaa €. Sopeutustoimien tuloksena haetaan
yhteensä 6 %:n säästövaikutusta henkilöstökustannuksista huomioiden sijaisuudet,
määräaikaisuudet ja eläköitymiset. Jos tämä ei riitä, haetaan säästöjä
Yhteistoimintalain (Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta
kunnissa; https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070449) § 4 kautta. Lisäksi
esitän, että sopeutustoimien vaikutus henkilöstökustannuksissa on 2,2 miljoonaa
euroa vuonna 2019, 2,2 miljoonaa euroa vuonna 2020 sekä miljoona euroa vuonna
2021. Kaupungin vaikean taloustilanteen vuoksi tarvitaan toimenpiteitä kaupungin
kustannusten alentamiseksi.
9. Valtuutettu Juhani Oksman esitti valtuutettujen Eero Ahon ja Jussi Marttisen
kannattamana seuraavan muutosesityksen sosiaali- ja terveyspalveluiden
säästötavoitetta koskien: Esitän, että kyseistä säästöä ei hyväksytä osaksi
palvelusuunnitelman esitystä. En näe realistisena 6 miljoonan euron säästöjä
kolmessa vuodessa Essoten toiminnasta ottaen huomioon laskennallisen 2,6 %
vuosittaisen sote-kustannusten nousun sekä alueemme vanhenevan väestön. Lisäksi
Essote on jo nyt yksi valtakuntamme edullisimmin sote-palveluja tuottavista
organisaatioista. Kaupungin omistajaohjausta on tehostettava niin, että Essoten
kustannusten nousua on edelleen hillittävä ja palvelurakennetta on tehostettava.
Säästöjä ei ole realistista ottaa osaksi palvelusuunnitelmaa, sillä kyseinen asia ei ole
kaupunginhallituksen päätösvallan alainen.
10. Valtuutettu Vesa Himanen esitti, että liikuntapaikkojen rahoituksen supistuksen
tulee koskea ainoastaan ruutukaava-aluetta, ei entisiä liitoskuntia.
11. Valtuutettu Paavo Puhakka esitti valtuutettujen Juha Vuoren ja Jyrki Koivikon
kannattamana kirjastoverkon muutoksia taloudellisten säästöjen saamiseksi
kaupunginjohtajan alkuperäisen esityksen pohjalta (Apila-malli), kustannusvaikutus
300 000 €.
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12. Valtuutettu Juha Vuori esitti valtuutettu Jyrki Koivikon kannattamana, että
liikuntapaikkojen kustannuksia alennetaan 400 000,00 € kahden vuoden aikana
lautakunnan selvityksen perusteella.
13. Valtuutettu Eero Aho esitti valtuutettujen Juha Vuoren ja Jussi Marttisen
kannattamana seuraavan esityksen lisätoimenpiteeksi: Esitän, että
varhaiskasvatukseen suunnitellut lisäkustannukset vuodesta 2020 alkaen (375 000,00
€ vuodessa) siirretään vuodelle 2024 taloustilanteen niin salliessa. Tätä uutta palvelua
ei voida laittaa täytäntöön kaupungin vaikean taloustilanteen vuoksi.
14. Valtuutettu Olli Miettinen esitti valtuutettu Jyrki Koivikon kannattamana, että
konserniyhtiöiden yhdistämistä koskevaa säästöä ei hyväksytä osaksi
palvelusuunnitelman esitystä. Mikkelin kaupungin konsernissa olevien
kiinteistöyhtiöiden taholta on useaan otteeseen annettu lausunto, että niiden
yhdistämisestä ei ole heti saatavissa suoria säästöjä. Arvioiden mukaan yhtiöiden
yhdistämisestä tulee fuusioitumisvuonna ennemminkin kuluja kuin säästöjä. Nyt jo on
nähty saatavan säästöjä yhtiöiden välisen yhteistyön tuloksena. Säästöjä yhteistyön
tiivistämisen avulla on saatavissa jatkossakin ilman fuusioprosessin aloittamista.
Pakottamalla yhtiöt yhteen vapaaehtoisen yhteistyön sijaan, saattaa vain vaikeuttaa
yhtiöiden tilannetta.
15. Valtuutettu Jyrki Koivikko esitti valtuutettujen Mali Soinisen ja Jussi Marttisen
kannattamana lisätoimenpiteeksi, että Ristiinan lukio lakkautetaan vuonna 2020.
Kaikki opiskelijat ja henkilökunta mahtuvat Mikkelin lukion tiloihin ilman
lisäkustannuksia. Lisäksi kaupunginjohtajan alkuperäisen esityksen mukaisesti
yhdistetään Mikkelin etä- ja aikuislukio sekä Otavian Nettilukio. Kehitetään lukioiden
sekä korkeakoulujen ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen yhteistyötä.
Kehittämistyön yhteydessä päätetään aikuislukiokoulutuksen sijoittumisesta
konsernissa. Kaupungin vaikean taloustilanteen vuoksi tarvitaan toimenpiteitä
kaupungin kustannusten alentamiseksi.
16. Valtuutettu Jyrki Koivikko esitti valtuutettu Mali Soinisen kannattamana
lisätoimenpiteeksi, että Vanhalan koulu lakkautetaan vuonna 2020 Kalevankankaan
koulun kirjaston lopetettua toimintansa. Vanhalan koulun oppilaat mahtuvat
Kalevankankaan koulun tiloihin ilman lisätilojen rakentamista. Kaupungin vaikean
taloustilanteen vuoksi tarvitaan toimenpiteitä kaupungin kustannusten alentamiseksi.
Kalevankankaan koulun kirjaston lopetettua toimintansa Vanhalan koulun oppilaat
mahtuvat Kalevankankaan koulun tiloihin ilman lisätilojen rakentamista.
17. Valtuutettu Pekka Pöyry esitti valtuutettujen Petri Pekosen, Jaakko Väänäsen ja
Satu Taavitsaisen kannattamana seuraavan toimenpidealoitteen:
”Keskustan valtuustoryhmä esittää, että valtuustossa 18.3.2019 käsittelyssä olevassa
palvelusuunnitelman talouden tasapainoitustoimenpiteissä esitettyyn kunnallisveron
1 %-yksikön tuottotason mahdolliseen korotukseen ja veropohjan kohdentamiseen
palataan vuoden 2020 talousarviokäsittelyn yhteydessä.
Edellytyksenä kunnallisveron nostolle on, että palvelusuunnitelman talouden
tasapainoitustoimenpiteissä mainitut muut toimenpiteet vastuutuksineen ja
henkilösopeutuksen aikatauluineen on saatu annettujen seikkaperäisten selvitysten
pohjalta liikkeelle. Erityisenä tarkastelun kohteena on Essoten ja sen hallituksen
antama uskottava ja luotettava selvitys kuluvan ja tulevien vuosien kuntayhtymän
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kuntien maksuosuuksien tasosta.
Elleivät edellä mainitut asiat ole edenneet määrällisesti ja aikataulullisesti, velvoitetaan
kaupunginhallitus avaamaan ja valmistelemaan kaupungin taloutta tervehdyttävä
palvelurakennesuunnitelma uudelleen.”

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että on tehty
kaupunginhallituksen esityksestä poikkeavia esityksiä.
1. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Jussi Marttisen muutosesitys hyväksyä
yksimielisesti. Ei hyväksytty, joten puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi
äänestämällä siten, että ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä
äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Jussi Marttisen esitystä äänestävät
ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 33 jaa ääntä ja
18 ei ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut
kaupunginvaltuuston päätökseksi. Liite 5.
Merkitään, että valtuutettu Jyrki Koivikko jätti seuraavan eriävän mielipiteen: ”Ensin
tulee rauhassa selvittää lentokentän muut mahdolliset liiketoiminta- ja
elinvoimamahdollisuudet, joihin liittyviä neuvotteluja käydään yhä parasta aikaa.
Maavoimien esikunnan kanssa tulee jatkaa keskustelua Mikkelin lentokentän
tarpeellisuudesta puolustusvoimille. Lentokenttä on olennainen Mikkelin elinvoiman
kehittämisen kannalta.”
2. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Olli Marjalaakson muutosesitys hyväksyä
yksimielisesti. Ei hyväksytty, joten puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi
äänestämällä siten, että ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä
äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat varavaltuutettu Olli Marjalaakson esitystä
äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 34
jaa ääntä, 16 ei ääntä ja yksi tyhjä ääni. Puheenjohtaja totesi, että
kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi. Liite 6.
3. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Jyrki Koivikon muutosesitys hyväksyä
yksimielisesti. Ei hyväksytty, joten puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi
äänestämällä siten, että ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä
äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Jyrki Koivikon esitystä äänestävät ei.
Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 40 jaa ääntä ja 11
ei ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut
kaupunginvaltuuston päätökseksi. Liite 7.
4. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Mali Soinisen muutosesitys hyväksyä
yksimielisesti. Ei hyväksytty, joten puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi
äänestämällä siten, että ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä
äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Mali Soinisen esitystä äänestävät ei.
Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 39 jaa ääntä ja 12
ei ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut
kaupunginvaltuuston päätökseksi. Liite 8.
5. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Elina Höltän muutosesitys hyväksyä
yksimielisesti. Ei hyväksytty, joten puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi
äänestämällä siten, että ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä
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äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Elina Höltän esitystä äänestävät ei.
Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 40 jaa ääntä ja 11
ei ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut
kaupunginvaltuuston päätökseksi. Liite 9.
6. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Jaakko Väänäsen muutosesitys hyväksyä
yksimielisesti. Ei hyväksytty, joten puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi
äänestämällä siten, että ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä
äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Jaakko Väänäsen esitystä
äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 26
jaa ääntä, 22 ei ääntä ja 3 tyhjää ääntä. Puheenjohtaja totesi, että
kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi. Liite 10.
7. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Jaakko Väänäsen muutosesitys hyväksyä
yksimielisesti. Ei hyväksytty, joten puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi
äänestämällä siten, että ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä
äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Jaakko Väänäsen esitystä
äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 42
jaa ääntä, 8 ei ääntä ja yksi tyhjä ääni. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen
esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi. Liite 11.
8. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Oskari Valtolan muutosesitys hyväksyä
yksimielisesti. Ei hyväksytty, joten puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi
äänestämällä siten, että ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä
äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Oskari Valtolan esitystä äänestävät
ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 33 jaa ääntä, 16
ei ääntä ja 2 tyhjää ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on
tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi. Liite 12.
9. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Juhani Oksmanin muutosesitys hyväksyä
yksimielisesti. Ei hyväksytty, joten puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi
äänestämällä siten, että ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä
äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Juhani Oksmanin esitystä
äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 32
jaa ääntä, 14 ei ääntä ja 5 tyhjää ääntä. Puheenjohtaja totesi, että
kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi. Liite 13.
10. Vesa Himasen muutosesitystä ei kannatettu, joten se raukesi.
11. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Paavo Puhakan muutosesitys hyväksyä
yksimielisesti. Ei hyväksytty, joten puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi
äänestämällä siten, että ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä
äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Paavo Puhakan esitystä äänestävät
ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 35 jaa ääntä, 13
ei ääntä ja 3 tyhjää ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on
tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi. Liite 14.
12. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Juha Vuoren muutosesitys hyväksyä
yksimielisesti. Ei hyväksytty, joten puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi
äänestämällä siten, että ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä
äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Juha Vuoren esitystä äänestävät ei.
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Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 39 jaa ääntä, 11 ei
ääntä ja yksi tyhjä ääni. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on
tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi. Liite 15.
13. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Eero Ahon muutosesitys hyväksyä
yksimielisesti. Ei hyväksytty, joten puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi
äänestämällä siten, että ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä
äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Eero Ahon esitystä äänestävät ei.
Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 36 jaa ääntä, 12 ei
ääntä ja 3 tyhjää ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on
tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi. Liite 16.
14. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Olli Miettisen muutosesitys hyväksyä
yksimielisesti. Ei hyväksytty, joten puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi
äänestämällä siten, että ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä
äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Olli Miettisen esitystä äänestävät ei.
Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 36 jaa ääntä, 12 ei
ääntä ja 3 tyhjää ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on
tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi. Liite 17.
15. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Jyrki Koivikon muutosesitys hyväksyä
yksimielisesti. Ei hyväksytty, joten puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi
äänestämällä siten, että ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä
äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Jyrki Koivikon esitystä äänestävät ei.
Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 37 jaa ääntä, 11 ei
ääntä ja 3 tyhjää ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on
tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi. Liite 18.
16. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Jyrki Koivikon muutosesitys hyväksyä
yksimielisesti. Ei hyväksytty, joten puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi
äänestämällä siten, että ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä
äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Jyrki Koivikon esitystä äänestävät ei.
Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 39 jaa ääntä, 11 ei
ääntä ja yksi tyhjä ääni. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on
tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi. Liite 19.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston
päätökseksi.
Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko valtuutettu Pekka Pöyryn esittämä
toimenpidealoite hyväksyä yksimielisesti. Ei hyväksytty, joten puheenjohtaja esitti
asian ratkaistavaksi äänestämällä siten, että ne jotka kannattavat
kaupunginhallituksen esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat valtuutettu
Pekka Pöyryn esittämää toimenpidealoitetta äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin
ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 17 jaa ääntä, 32 ei ääntä ja 2 tyhjää ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että toimenpidealoite hyväksyttiin. Liite 20.
Merkitään, että äänestysluettelot liitetään pöytäkirjaan. Liitteet 5-20.
Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauot klo 19.00-19.10 ja 21.50-22.00.
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Merkitään, että valtuutettu Kerttu Hakala poistui kokouksesta tämän pykälän
käsittelyn aikana ja hänen tilalleen saapui varavaltuutettu Pekka Heikkilä.
Merkitään, että valtuutetut Risto Rouhiainen, Petri Tikkanen, Jaana Vartiainen ja Olli
Miettinen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Anttolan aluejohtokunta, 25.03.2019, § 34
Valmistelija / lisätiedot:
Silva Suomala
silva.suomala@mikkeli.fi
osallisuuskoordinaattori
Mikkelin kaupungin talousarvion 2019 mukaan palvelusuunnitelman valmistuessa
maaliskuussa 2019 kaupunki päättää palvelusuunnitelman linjauksiin perustuen
yksilöidyistä sopeutustoimenpiteistä, jotka vaikuttavat palvelujen laatuun ja määrään.
Nämä palvelusuunnitelman sopeutustoimenpiteet vaikuttavat myös Anttolan alueen
palveluiden laatuun ja määrään. Vaikutuksia Anttolaan tarkastellaan kokouksessa.
Palvelusuunnitelmassa esitettyjen sopeutustoimenpiteiden vahvistaminen on
ollut kaupungin hallituksen käsittelyssä 11.3.2019 ja kaupunginvaltuuston käsittelyssä
18.3.2019. Käsittelyjä on edeltänyt konsulttiyhtiö Perlacon Oy:n työ sekä
palvelusuunnitelman ohjausryhmän työ, joka alkoi loppuvuonna 2018.
Palvelusuunnitelmaa työstettiin kaupungissa niin nopealla aikataululla, ettei Anttolan
aluejohtokunta ehtinyt antaa lausuntoa suunnitelmasta ja siinä esitetyistä
sopeutustoimenpiteistä. Mikkelin aluejohtokunnilta ei pyydetty lausuntoja
palvelusuunnitelman sopeutustoimenpiteistä.
Ehdotus
Esittelijä: Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
Kaupunginvaltuusto on käsitellyt palvelusuunnitelmaa kokouksessaan 18.3.2019 § 35,
joka käsittely lisätään pöytäkirjaan.
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§ 35
Anttolan kirjaston tulevaisuuden turvaaminen: kirjastosta Anttolan “kylätalo”
MliDno-2017-2513
Valmistelija / lisätiedot:
Silva Suomala
silva.suomala@mikkeli.fi
osallisuuskoordinaattori
Mikkelin palvelusuunnitelmatyö sopeutustoimenpiteineen on vauhdittanut Anttolassa
muutoinkin käynnissä ollutta keskustelua kirjasto- ja muiden palveluiden
kehittämisestä vastaamaan paremmin alueen asukkaiden nykyisiä tarpeita. Anttolan
aluejohtokunnassa on herännyt ajatus kirjastotoiminnan kehittämisestä alueen
yhdistys- ja harrastetoimijoita sekä muita käyttäjäkuntia paremmin
palveleviksi. Mahdollisuuksia olisi etenkin tilojen yhteiskäytön edistämisen osalta sekä
siinä, miten kirjastosta saataisiin kaikkien anttolalaisten yhteinen ”kylätalo”.
Aluejohtokunnan tavoitteena on palveluiden uudistamisen lisäksi myös ylläpitää
toimivia kirjastopalveluita Anttolassa. Aluejohtokunnan intresseissä on pohtia ja
edistää keinoja turvata Anttolan kirjaston olemassaolo pidemmällä aikavälillä.
Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja on tavannut kirjaston palvelupäällikkö Mari
Haataisen 25.3.2019 kirjastopalveluiden kehittämiseen liittyen. Puheenjohtaja kertoo
kokouksessa tapaamisessa käsittelyistä aiheista ja heränneistä ideoista.
Ehdotus
Esittelijä: Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja
Anttolan aluejohtokunta keskustelee kirjastopalveluiden kehittämisestä ja tilojen
mahdollisuuksista. Aluejohtokunta päättää mahdollisista toimista ja
yhteistyöavauksista kirjaston kehittämiseksi nykyistä paremmin asukkaiden tarpeita
palvelevaksi ja toimijoita yhteen tuovaksi kylätalomaiseksi kokonaisuudeksi.
Päätös
Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja toi tiedoksi kirjaston palvelupäällikkö Mari
Haataisen kanssa käsitellyt asiat:
Kirjaston liikuntatarvikkeet ovat lainattavissa myös Anttolan kirjastosta
suurimpia välineitä (esim. SUP-lautoja) lukuun ottamatta. Näiden osalta kirjasto
lisää tiedotusta, sillä alueen asukkailla ei ole riittävästi tietoa lainatarvikkeista.
Idea siitä, että kirjastolla voitaisiin laajentaa lainattavien tavaroiden valikoimaa
yhteistyössä Anttolan asukkaiden kanssa: asukkaat voisivat luovuttaa
tarpeettomaksi jääneitä pelejä, liikuntatarvikkeita ym. välineitä kirjaston
lainatarvikkeisiin alueen asukkaiden käyttöön.
Selvitetään pienimuotoisen Minikino- ja seniorikino -toiminnan kehittämisen
mahdollisuuksia Anttolan kirjastolle.
Anttolan kirjastolla on hyödynnettävissä tietokone ja verkkoyhteys, jotka
palvelevat myös etätyöntekijöitä.
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Alueen tapahtumista ja toiminnasta voisi tiedottaa jatkossa aktiivisemmin myös
kirjastossa.
Anttola-talon tilojen yhteiskäyttöä ja tilavarausmahdollisuuksia voitaisiin selvittää.
Idea paikallisen historiatyöryhmän kokoamisesta aluejohtokunnan ja kirjaston
yhteistyössä alueen kulttuurityön ja aluekehittämisen edistämiseksi.
Anttolan aluejohtokunta selvittää etätyöpisteiden tarvetta ja etätyöskentelyn
kehittämisen mahdollisuuksia Anttolassa yhteistyössä kirjaston kanssa sekä jatkaa
selvittelyä myös muiden ylle kirjattujen yhteistyömahdollisuuksien osalta yhteistyössä
kirjaston kanssa.
Tiedoksi
palvelupäällikkö Mari Haatainen
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§ 36
Etelä-Savon laajakaista-seminaari 4.4.2019, Anttolan aluejohtokunnan osallistuminen
MliDno-2019-712
Valmistelija / lisätiedot:
Silva Suomala
silva.suomala@mikkeli.fi
osallisuuskoordinaattori
Konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa järjestetään 4.4.2019 Etelä-Savon Maaseutu ICT2
-hankkeen ja useiden muiden toimijoiden yhteistyössä toteutettava Etelä-Savon
laajakaistaseminaari. Tietoa seminaarista on tarjolla muun muassa seuraavan
hankkeen sivujen kautta: https://www.maaseutuict.fi/tapahtumat Seminaari on
ilmainen. Ilmoittautumisaika seminaariin loppuu 29.3.2019.
Seminaarikutsussa lukee:
”Tule kuulemaan tuoreita näkemyksiä meidän kaikkien elämää koskettavasta
digitalisaatiosta ja sen myötä nopeasti kasvavista tietoverkkojen kapasiteetti- ja
luotettavuustarpeista. Seminaarissa pääset itse vaikuttamaan siihen, miten näihin
tarpeisiin voidaan vastata niin, että koko Etelä-Savo pysyy kehityksessä mukana.”
Tilaisuuden ohjelma on kattava ja se tarjoaa paljon hyödyllistä tietoa myös Anttolan
alueen toimijoille. Seminaari tarjoaa konkreettisen vaikuttamisen mahdollisuuksia
mm. työpajatyöskentelyn myötä, minkä vuoksi Anttolan aluejohtokunta katsoo, että
aluejohtokuntatoimijoiden tai muun aluetta edustavan aktiivisen toimijatahon
paikallaolo seminaarissa olisi tärkeää.
Ehdotus
Esittelijä: Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja
Anttolan aluejohtokunta valitsee jäsenistään osanottajan seminaariin. Mikäli
aluejohtokunnan jäsenistä kukaan ei kuitenkaan pääse osallistumaan, niin
aluejohtokunta päättää, keihin paikallisiin toimijoihin seminaarin tiimoilta ollaan
yhteydessä.
Päätös
Anttolan aluejohtokunta valitsi Teresa Gestraniuksen edustamaan Anttolan aluetta
seminaariin.
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§ 37
Anttola-talolla sijaitsevan kuntosalin varustus
MliDno-2017-2513
Valmistelija / lisätiedot:
Silva Suomala
silva.suomala@mikkeli.fi
osallisuuskoordinaattori
Anttola-talolla sijaitsee Mikkelin kaupungin omistuksessa ja ylläpidossa oleva
kuntosali, joka on anttolalaisten aktiivisessa käytössä. Saamiensa yhteydenottojen
vuoksi Anttolan aluejohtokunta on keskustellut jäsenistön kesken kuntosalin
varustelun riittävyydestä etenkin jumppamattojen ja kahvakuulien osilta.
Aluejohtokunta on ollut asiasta yhteydessä myös kaupungin liikuntapalveluihin.
Liikuntapalveluiden hallimestari Kimmo Kellman on kertonut käyneensä
katsastamassa kuntosalin tilanteen alkuvuodesta 2019. Hän haastatteli tuolloin
paikalla olleita kuntosalin käyttäjiä. Hallimestarin ja satunnaisesti valikoitujen
käyttäjien näkemysten mukaan kuntosali vastasi sen tämän hetken tarpeita hyvin.
Kuntosali on tilaltaan pieni ja laitteet ovat iäkkäitä, mutta tilojen ja laitteiden on
katsottu täyttävän ne vaatimukset, mitkä niille asetettiin, kun kuntosalitoiminta
aloitettiin Anttola-talolla uudestaan toiminnan kerran lakattua. Muutamien laitteiden
verhoilut vaativat uusimista, mutta liikuntapalvelut toimittaa ne verhoiltavaksi
alkukesästä 2019.
Ehdotus
Esittelijä: Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja
Anttolan aluejohtokunta tekee kokouksen aikana katselmuksen kokoustilan vieressä
sijaitsevaan kuntosaliin ja tekee oman arvionsa varustelun riittävyydestä.
Aluejohtokuntatoimijoissa on mukana myös aktiivisia kuntosalikäyttäjiä, joilla on
katselmuksessa tehtyjen havaintojen lisäksi käytännön kokemusta kuntosalin
varusteiden riittävyydestä.
Katselmuksen jälkeen aluejohtokunta keskustelee ja päättää mahdollisista toimista
kuntosalin varustelun parantamiseksi.
Päätös
Anttolan aluejohtokunnan jäsen Suvi Salonranta toi tiedoksi, että on ollut yhteydessä
Mikkelin kaupungin liikuntapalveluihin ja sopinut, että Anttola-talon kuntosaliin
toimitetaan uusi patja sekä isompia kahvakuulia.
Anttolan aluejohtokunta esittää liikuntapalveluille, että jo sovittujen uudistusten lisäksi
kuntosalin kahdesta soutulaitteesta huonompikuntoinen soutulaite vaihdettaisiin
kuntopyörään ja että kuntosalille hankittaisiin vastuskuminauhoja.
Anttolan aluejohtokunta toivoo, että tulevaisuutta ajatellen pohdittaisiin kuntosalin
aukioloaikojen laajentamista. Nykyisin kuntosalin aukiolo on sidoksissa kirjaston
aukioloaikoihin, josta syystä kuntosalin käyttöajat ovat melko rajatut, mikä tuo
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haasteita kuntosalin käyttäjille. Joillain liikuntaseuroilla on nykyisin kuntosalilla omat
vuorot. Nykyinen seurayhteistyö on osoittautunut toimivaksi, koska kuntosali on näin
pysynyt siistissä käyttökunnossa. Kuntosalin käyttöaikoja voisi laajentaa myös
kehittämällä ja laajentamalla yhteistyötä/vuorokäytäntöjä yhdistysten ja seurojen
kanssa.
Tiedoksi
hallimestari Kimmo Kellman
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§ 38
Anttolan aluejohtokunnan ja Anttolan Asukasyhdistys ry:n välisen kumppanuuden
edistäminen
MliDno-2019-708
Valmistelija / lisätiedot:
Silva Suomala
silva.suomala@mikkeli.fi
osallisuuskoordinaattori
Anttolan aluejohtokunta on käynyt alustavaa neuvottelua Anttolan Asukasyhdistys ry:
n kanssa yhteistyön tiivistämisen mahdollisuuksista. Aluejohtokunta ja asukasyhdistys
ovat todenneet, että toimijoilla on yhtäläisiä toiveita ja ideoita Anttolan alueen
kehittämiseksi esimerkiksi sataman alueen kehittämisen, ”pääraitin” elävöittämisen,
varastotilojen tarpeen sekä muiden kehittämiskohteiden osilta. Myös tapahtumien
osalta yhteistyön tiivistäminen toisi etuja molemmille toimijatahoille.
Anttolan aluejohtokunta on harkinnut parasta yhteistyön ja kumppanuuden
edistämisen tapaa. Yksittäisten tapahtumien ja konkreettisten ja selkeiden
kehittämistoimien osilta yhteistyötä voitaisiin tehdä kumppaniroolissa toimien ja
selkeistä vastuista ja kustannusten jakamisesta sopien. Laaja-alaisempien ja
moniosaisempien kehittämisprojektien osalta kattavampi, kaupungin muita
kumppanuussopimuksia muistuttava kumppanuussopimus voisi kuitenkin palvella
toimijoiden tarpeita paremmin.
Kumppanuussopimuksessa yhdistyksen kanssa määriteltäisiin vastuut sovittujen
toimien edistämiseksi. Yhdistykselle voitaisiin kumppanuussopimuksessa osoittaa
määräraha sovittujen vastuiden ja toimien toteuttamista varten. Tämä malli eroaa
aiemmin toteutetuista yhteistyömalleista etenkin siten, että Anttolan aluejohtokunta
maksaisi yhdistykselle kumppanuussopimuksessa sovitun määrärahan jo ennalta
sovittujen vastuiden vastuiden ja toimien edistämiseksi. Yhdistys olisi velvollinen
informoimaan aluejohtokuntaa toimien toteutumisesta.
Ehdotus
Esittelijä: Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja
Anttolan aluejohtokunta selvittää mahdollisuuksia kumppanuussopimuksen
laatimiseksi yhteistyössä elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalueen kanssa.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
aluekoordinaattori Aino-Maija Laitinen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja
Virpi Launonen
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§ 39
Kohdeavustus, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Anttolan yhdistys ry
MliDno-2019-52
Valmistelija / lisätiedot:
Silva Suomala
silva.suomala@mikkeli.fi
osallisuuskoordinaattori
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Anttolan yhdistys ry on hakenut Anttolan
aluejohtokunnalta yhteensä 900 euron kohdeavustusta uuden vuoden ilotulituksen
toteuttamista varten vuodenvaihteessa 2018–2019 (kustannus 300 euroa) sekä
perheretken toteuttamista varten (bussikuljetuksen kustannukset 600 euroa).
Ehdotus
Esittelijä: Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja
Anttolan aluejohtokunta ei myönnä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Anttolan
yhdistys ry:lle kohdeavustusta jo tapahtuneen uudenvuoden ilotulituksen
toteuttamista ja perheretken toteuttamista varten, koska hakemuksen kohteet eivät
vastaa avustusperiaatteita. Kohdeavustusta tulee hakea ennen toteutettavaa hanketta
ja se maksetaan kertasuorituksena jälkikäteen selvitystä vastaan. Kohdeavustusta ei
myönnetä matkakustannuksiin. Anttolan aluejohtokunta kehottaa hakijaa
tutustumaan avustusperiaatteisiin ja hakemaan jatkossa avustuksia jo ennen
toteutettavia hankkeita.
Päätös
Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja muutti esitystä seuraavasti:
Anttolan aluejohtokunta ei myönnä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Anttolan
yhdistys ry:lle kohdeavustusta jo tapahtuneen uudenvuoden ilotulituksen
toteuttamista varten, koska hakemuksen kohde ei vastaa avustusperiaatteita.
Kohdeavustusta tulee hakea ennen toteutettavaa hanketta ja se maksetaan
kertasuorituksena jälkikäteen selvitystä vastaan. Anttolan aluejohtokunta kehottaa
hakijaa tutustumaan avustusperiaatteisiin ja hakemaan jatkossa avustuksia jo ennen
toteutettavia hankkeita.
Perheretkeä koskien kohdeavustuksen hakijalta tuli seuraava muutos hakemukseen:
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Anttolan yhdistys ry ei hae kohdeavustusta
perheretken bussikuljetuksen kustannusten kattamiseen vaan pääsylippujen hinnan
ja eväskulujen kattamiseen 600 euron osalta. Perheretken kokonaiskustannuksiksi on
arvioitu 1200 euroa. Anttolan aluejohtokunta myöntää enintään 600 euron
kohdeavustuksen perheretken lippu- ja eväskulujen kattamiseen.
Puheenjohtaja tiedusteli aluejohtokunnan jäseniltä, voidaanko puheenjohtajan
muutettu esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.
Merkitään, että Suvi Salonranta ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta
tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.
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Mannerheimin Lastensuojeluliiton Anttolan yhdistys ry
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§ 40
Tiedoksi
Valmistelija / lisätiedot:
Silva Suomala
silva.suomala@mikkeli.fi
osallisuuskoordinaattori
Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi seuraavat asiat:
Etelä-Savon Liikunta ry:n Tanssin taikaa ja tasapainoa maaseudulle -hanke
aloittaa Anttolassa syksyllä 2019.
Kirjastolta lainattavia tavaroita: pääkirjastolla olevat liikuntatarvikkeet ja muut
lainatavarat ovat suurimpia tarvikkeita (esim. SUP-laudat) lukuun ottamatta
lainattavissa myös Anttolan kirjastolta. Anttolan aluejohtokunta selvittää vielä,
millaisille lainattaville tavaroille voisi olla kysyntää.
Vuoden 2019 strategisen Luontomatkakeskus -hankkeen seuranta ja
eteneminen.
Anttolan aluejohtokunnalle saapuneet kirjeet.
Info-TV:n tilanne: Info-TV on asennettu, mutta ylläpitokysymykset ovat selvittelyn
alla.
Aluekoordinaattori aloittaa 1.4.2019
Ehdotus
Esittelijä: Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi seuraavin lisäyksin:
Mikkelin kaupungin Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue tekee Mikkelin
alueen koirapuistoista yleissuunnitelman vuonna 2019 ja kysyy samassa
yhteydessä asukkailta ehdotuksia koira-aitausten mahdollisesta sijainnista yms.
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§ 41
Muut asiat
Anttolan aluejohtokunta ottaa kokouksessa käsiteltäväksi myös muut asiat, mikäli
jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.
Päätös
Muita asioita ei ollut.
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Muutoksenhakukielto
§27, §28, §29, §30, §31, §32, §33, §34, §35, §36, §38, §40, §41
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.
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Oikaisuvaatimus
§39
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja
osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
päätös, johon haetaan oikaisua
se, millaista oikaisua vaaditaan
millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
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Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin
kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16

