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Kaupunginkansliassa 31.5.2017

Ari Liikanen, hallintojohtaja

10/2017

3 (26)

Mikkeli
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
29.05.2017

10/2017

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 183
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 184
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Väänänen Jaakko ja
Himanen Vesa. Pöytäkirja tarkastetaan kaupunginkansliassa keskiviikkona
31.5.2017 ja se on nähtävänä torstaina 1.6.2017.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 185
Ilmoitusasiat
Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:
•

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky
- Hallituksen pöytäkirja 17.5.2017
- Valtuuston pöytäkirja 17.5.2017

•

Maaseutu- ja tielautakunnan (17.5.2017 § 37) lausunto Matalouden
lomitusjärjestelmien toimeenpanon uudistamistyöryhmän
loppuraportista

Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
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§ 186
Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset
Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:
•
•
•
•
•

Suomenniemen aluejohtokunta 2.5.2017
Haukivuoren aluejohtokunta 4.5.2017
Vesiliikelaitoksen johtokunta 11.5.2017
Maaseutu- ja tielautakunta 2.5.2017 17.5.2017
Teknisen lautakunnan jaosto 18.5.2017

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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§ 187
Yhteistyösopimus Mikkelin Palloilijat ry:n kanssa vuodelle 2017
MliDno-2017-1099
Valmistelija / lisätiedot:
Antti Mattila
antti.mattila@mikkeli.fi
liikunta- ja nuorisojohtaja
Liitteet

1 Liite kh Mikkelin Palloilijat, yhteistyösopimus 2017
Mikkelin kaupungilla on ollut pääyhteistyösopimus kaupunginhallituksen
määrittämien kolmen urheiluseuran, Mikkelin Jukureiden,
Mikkelin Palloilijoiden sekä Mikkelin Kampparien kanssa vuosista 2009 ja 2010
lähtien. Yhteistyöseurat valikoituivat hallituksen päätöksen mukaisesti ko.
seurojen ja lajien valtakunnallisen näkyvyyden ja laajan vaikuttavuuden vuoksi.
Kaupungin solmimien kumppanuussopimusten lähtökohtana ovat
kaupungin strategian mukaiset hyvinvointitavoitteet, joiden saavuttamista
yhdistyksen toiminnan tulee edesauttaa. Liikunnalla ja urheilulla vaikutetaan
henkiseen ja fyysiseen terveyteen kohentavasti ja vähintäänkin terveyttä
ylläpitävästi. Urheilun näkyvyys ja seuraaminen motivoi kaupunkilaisiakin
liikkumaan. Seurojen laaja juniorityö kasvattaa lapsia ja nuoria liikunnalliseen
elämäntapaan; liikuntaa harrastava lapsi liikkuu usein aikuisenakin. Merkittävät
urheilutapahtumat vahvistavat Mikkelin vetovoimaa ja niillä on vaikutusta
aluetaloudelle.
Mikkelin Palloilijat ry on esittänyt kaupungille yhteistyösopimusta
kaudelle 2017. MP:n laatima sopimusehdotus on hyvin samansuuntainen kuin
aiemmatkin MP:n kanssa laaditut sopimukset. Juuri alkaneella kaudella MP
pelaa pelaa Kakkosessa ja aiempien Kakkosessa pelattujen kausien aikana
yhteistyösopimuksen arvo on ollut 12 000 euroa.
Sopimuksen liitteessä esitellään MP:n esikoululaisille ja koululaisille järjestämät
futispäivät, turnaukset ja lajiesittelyt, yhteensä kahdeksan eri toimintoa, jotka
soveltuvat sellaisenaan, seuran laajan juniorityön lisäksi, kaupunkistrategian
tavoitteisiin. Liitteessä myös kävijämäärien toteumatietoja kaudelta 2016.
Sopimukseen kuuluvaa lippupakettia on puolestaan käytetty liikunnallisen
nuorisotyön välineenä, nuoriso-ohjaajat ovat käyneet kotipeleissä nuorten
kanssa yhdessä. Lippupaketin kautta mahdollistuva motivointi kotikaupungin
urheilutapahtumiin, tässä tapauksessa jalkapalloon, on koettu sekä nuorten
että nuoristyön ammattilaisten mielestä tärkeäksi.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy kumppanuussopimuksen MP:n kanssa liitteenä
oelvan sopimusehdotuksen mukaisesti ja että sopimussumma maksetaan
kaupunginhallituksen käyttövarausmäärärahasta aiempien vuosien mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Tiedoksi
Mikkelin Palloilijat ry, Antti Mattila, talouspalvelut
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Kaupunginhallitus, § 188, 16.05.2016
Kaupunginhallituksen suunnittelukokous, § 18, 08.05.2017
Kaupunginhallitus, § 188, 29.05.2017
§ 188
Jukurit HC Oy:n ja Mikkelin kaupungin yhteistyösopimus kausille 2016 – 2017, 2017-2018
ja 2018-2019
MliDno-2016-1174
Kaupunginhallitus, 16.05.2016, § 188
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Liikanen, Timo Halonen
Liitteet

1 Liite Sopimus Mikkelin kaupunki -Jukurit
Mikkelin kaupungilla on ollut lähtökohtana, että kumppanuussopimuksia
hyödynnetään, kun järjestön toiminta on laaja-alaisesti kaupungin
asettamiin tavoitteisiin vaikuttavaa, sillä on pitkäjänteisyyttä ja jatkuvuutta, ja
kumppanuussopimuksen arvo ylittää suositellun raja-arvon (15 000 euroa).
Kaupungilla on käytössään kumppanuus/yhteistyösopimuksia useiden eri
järjestöjen kanssa.
Kumppanuussopimusten lähtökohtana ovat valtuuston asettamat hyvinvointia
koskevat tavoitteet, joiden saavuttamista yhteistyökumppanin toiminnan
tulee todennetusti tukea. Liikunnalla ja urheilulla vaikutetaan hyvinvointiin ja
sairastavuuteen. Urheiluseurat ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita kaupungille
myös laajan junioritoimintansa kautta. Urheilutapahtumilla vahvistetaan
Mikkelin vetovoimaa ja niillä on vaikutuksia myös aluetaloudelle.
Mikkelin kaupunki on solminut kumppanuussopimuksen Jukurit HC:n kanssa
vuosille 2015-2016 hyödyntäen kumppanuussopimusmallia. Kumppanuus
täyttää kriteerit kaupungin tavoitteisiin sitoutumisesta, pitkäjänteisyydestä ja
vaikuttavuudesta sekä euromääräisestä raja-arvosta.
Jukurit HC on tehnyt kaupungille esityksen uudesta sopimuksesta vuosille
2016-2019 edellisen sopimuksen periaatteita noudattaen.
"LIIGA-JUKURIT TUO MIKKELIIN ELINVOIMAA, VAHVISTAA MIKKELÄISTÄ
ELINKEINOELÄMÄÄ JA LISÄÄ MIKKELIN VETOVOIMAISUUTTA
VALTAKUNNALLISESTI
Jukurit HC aloittaa historiallisen Liigataipaleensa syyskuussa 2016. Liiga on
Suomen ylivoimaisesti suosituin ja seuratuin urheilubrandi. Jukurit HC:lla on
erinomainen mahdollisuus tuoda paikalliseen kulttuuriin ja elinkeinoelämään
uusia tuulia ja mahdollisuuksia. Liigapaikka tarjoaa myös Jukureille
ainutkertaisen mahdollisuuden oman liiketoimintansa uudelleenorganisointiin
ja vahvistamiseen. Tämän eteen on Jukureissa tehty vuosia töitä ja uskomme,
että muutos ja mahdollisuudet satavat koko maakunnan hyödyiksi.
Jukurit HC on voimakkaasti kasvava pk-yritys, joka tulee kaudella 2016-2017
tavoittelemaan noin 3,6 miljoonan euron liikevaihtoa. Jukurit HC tulee
työllistämään suoraan lähes 50 työntekijää ja välillisesti noin 150. Jukurit
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HC:n oman toiminnan suora vaikutus tulee olemaan Mikkelin seudulle hyvin
myönteinen:
•
•
•
•
•

yli 300.000 € verotuloja
organisaatio, josta miltei puolet uusia mikkeliläisiä tuo vuokratuloja
Mikkelin seudulle yli 200.000 €
organisaation jäsenet ostavat palveluita yli 250.000 €
Jukurit HC ostaa palveluita seudun yrityksiltä noin 500.000 €
Jukurit HC ja juniori-Jukurit tulouttavat erilaisina vuokrina ja
vastikkeina kaupungin yhtiöille noin 300.000 €

Erilaisissa tutkimuksissa Liigakiekon taloudellisesta vaikutuksesta
toimintaympäristölleen on laskettu taloudelliseksi vaikutukseksi noin 6
miljoonaa euroa (case Jyväskylä).
LIIGA ON SUOMEN YLIVOIMAISESTI SUOSITUIN JA VETOVOIMAISIN
URHEILUBRANDI
Liiga tarjoaa kuluttajille 600 tuntia Liiga-ottelulähetyksiä ja n. 700 000 000
kumulatiivista kontaktia perinteisessä TV:ssä.
Liiga-joukkue näkyy ja kuuluu niin otteluina kuin ohjelmien sisällä.
Radiolähetyksiä valtakunnallisella taajuudella on tarjolla yli 300 tuntia.
Jukureiden kaikki ottelut kuuluvat myös paikallisina selostuksina Etelä-Savossa
(Radio City).
Jukureiden Liiganäkyvyydestä ei luonnollisesti ole vielä statistiikka, mutta
esimerkkinä Liiga-joukkueen (marraskuu 2014 / Rauman Lukko) näkyvyys
mediassa katsojamäärillä mitattuna;
TV-näkyvyys:
•
•

84 919 000 katsojaa - 81h 49min
Päämediat MTV3, Yle ja Nelonen

Lehtinäkyvyys:
•
•
•
•

221 343 000 lukijaa
178.3 m2 lehtikuvia
Päämediat Länsi-Suomi, Iltalehti, Satakunnan Kansa,
Iltasanomat, Turun Sanomat ja Helsingin Sanomat

•
•

791 174 pix kuvallisia linkkejä
335 813 000 kävijää

WEB:

JUKURIT HC:n MISSIO ON OLLA MERKITYKSELLINEN OSA MIKKELILÄISTÄ JA
ETELÄ-SAVOLAISTA IDENTITEETTIÄ
Viestinnällisesti Jukurit panostaa yhteisöllisyyteen ja pyrkii rakentamaan
Liiga-taipaleestaan eteläsavolaisen kiekkoilmiön. Jukurit tulee jalkautumaan
vahvasti Etelä-Savon eri keskuksiin yhdessä paikallisten yritysten ja
yhteistyökumppanien kanssa. Mediassa Jukurit tulee esiintymään
johdonmukaisesti Mikkelin Jukurit-identiteettiä korostaen. Yhteistyö JunioriJukureiden tulee tiivistymään entisestään tavoitteenaan tuoda Liigatoiminta
myös junioritoimintaa vahvistamaan sekä rakentaa pitkäjänteisesti
mikkeliläistä pelaajapolkua. Jukurit tulee seurayhteisönä toteuttamaan myös
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omaa yhteiskuntavastuuohjelmaansa yhdessä yhteistyökumppaneidensa
kanssa.
JUKURIT HC:n JA MIKKELIN KAUPUNGIN VÄLINEN YHTEISTYÖ PALVELEE
MOLEMPIEN OSAPUOLTEN STRATEGIAA JA TAVOITTEITA
Mikkelin kaupungin strategiatyössä (2014-2017) ja sen
toimintaympäristöanalyysissä on todettu, että toimintaympäristömuutosten
osalta katse on kohdennettava avautuvien mahdollisuuksien suuntaan.
Strategiassa korostuu myös se, että tavoitteena on aina oltava ensisijaisesti
kuntalaisten hyvinvointi sekä veronmaksajien etu. Kaupunki on olemassa
asukkaitaan varten.
Jukurit HC:n Liigapaikan myötä tapahtuu merkittävä toimintaympäristömuutos,
jonka myötä mielestämme avautuu erinomainen mahdollisuus, jonka yhteinen
hyödyntäminen on myös kuntalaisten ja veronmaksajien edun mukaista.
Jukurit HC on myös määritellyt omassa strategiassaan (2016-2020) selkeästi
näkökulman, että Jukurit ovat mikkeliläisiä varten.
Yhteistyön tarkoitukseen ja toteutukseen tulee sitouttaa eri toimenpitein
Mikkelin kaupunginhallitus, mutta myös kaupungin valtuusto. Tämä edellyttää
sitä, että aikaansaadaan laaja-alainen ymmärrys ja hyväksyntä sille, että
kysymys ei ole Jukurit HC:n liiketoiminnan tukemisesta vaan Jukurien
Liigapaikan hyödyntämisestä osana Mikkelin kaupungin tavoitteiden ja
strategian toteuttamista viestinnän ja markkinoinnin keinoin.
Ehdottamamme yhteistyö on linjassa myös muiden vastaavan kokoisten
liigakaupunkien yhteistyömallien ja -panostusten kanssa."
Sopimusluonnos on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy Jukurit HC Oy:n kanssa tehtäväksi liitteen
mukaisen yhteistyösopimuksen pelikausille 2016-2019.
Lisäksi kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään sopimukseen
vähäisiä muutoksia. Sopimussumma kustannetaan kaupunginhallituksen
käyttövarausmäärärahasta.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään siten, että
kaupunki lähtee mukaan 50.000 euron (+alv) sopimussummalla sekä 10.000
euron (+alv) bonuksella pudotuspeleistä ja sopimusta tarkistetaan vuosittain.
Raine Lehkonen esitti, että "Mikkelin kaupunki hyväksyy pelikaudelle 2016
muutettuna seuraavasti : Liittenä olevan sopimuksen 7. SOPIMUKSEN
ARVO, SOPIMUSAIKA JA LASKUTUS Yhteistyösopimuksen arvo on yhteensä
50 000 euroa + alv /sopimusvuosi (pelikausi), joka jakautuu niin, että 30
000 euroa on normaalitukea ja 20 000 euroa sidotaan pudotuspeleihin
optioina. Sopimusaika on 1 vuosi ja sopimus tarkistetaan vuosittain. Lisäksi
Mikkelin kaupungin ja Mikkelin Jukurit HC Oy:n yhteistyösopimuksen
ehtona on: Kaupunginhallitus velvoittaa kaupunginjohdon neuvottelemaan
yhteistyösopimukseen seuraavat eettiset säännöt, jotka tulee sanktioida
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rikkomistapauksissa: Jukurit HC:n on huolehdittava yhteiskuntavelvoitteensa,
kuten -tila- ja jäämaksut on maksettava ajallaan -Jukurit ry:n jäljellä olevat
40 000 euron velat kaupungille on maksettava sovitusti -Jukurit HC:n
on maksettava työntekijöidensä palkat TES:n mukaisesti -HC:n ja sen
yhteistyökumppanien on maksettava HC:n toiminnasta syntyvistä tuloista
kaikki veronsa Suomeen Jukuripelaajien on toimittava esimerkillisesti lapsille ja
nuorisolle."
Kukaan ei kannattanut esitystä, joten se raukesi.
Kaupunginhallituksen päätökseksi tuli esittelijän muutettu esitys.
Merkitään, että Raine Lehkonen jätti päätökseen seuraavan eriävän
mielipiteen:
"Mikkelin kaupungin on haettava vuoden 2016 aikana n. 7 miljoonan euron
säästöjä. Talouden tasapainotusta varten on arvioitu yhteensä eri toimialoilta
olevan saatavissa yht. 4,9 milj.euroa. Tämä tarkoittaa säästöjä eri toimialoilta
seuraavasti: henkilöstöstä 1,1 milj.euroa, sote 2,1 , sivistystoimi 1,2 , tekninen
270 000 euroa.
Säästöjä on tehtävä esim. varhaiskasvatuksen päiväkotiryhmissäkorottamalla
ryhmäkokoja 1.8.2016 alkaen, kustannussäästö 180 000 euroa, vanhemmilta
kerätään korotettuja päiväkotimaksuja, eurosumma ei tiedossa, lasten ja
nuorten psykiatrisesta hoidosta säästetään 300 000 euroa, mielenterveystuen
ja palveluiden heikentäminen 233 500 euroa, Haukivuoren ja Anttolan
terveysasemien sulkemisesta 1.9.2016 etsitään säästöjä 300 000 euroa.
Liikunnan avustuksista on leikattu tänä vuonna 10 % eli yht. 29 000 euroa ja
liikuntaryhmien ostopalveluista on otettu tänä vuonna 39 000 euroa.
En voi tukea mm. edellä mainituista syistä esitettyä summaa yhdelle
urheiluseuralle. Esitykseni on 30 000 euroa mormaalitukea ja 20 000 euroa
sidotaan pudotuspeleihin bonuksena. Sopimus tehdään yhdeksi vuodeksi ja se
tarkistetaan joka vuosi."

Kaupunginhallituksen suunnittelukokous, 08.05.2017, § 18
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Jukurit HC Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Muotka ja myynti- ja
markkinointijohtaja Joni Vesalainen kertovat menneestä kaudesta ja tulevan
kauden suunnitelmista.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
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Merkitään, että Jukurit HC Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Muotka ja myyntija markkinointijohtaja Joni Vesalainen kertoivat kaupunginhallitukselle
menneestä kaudesta ja tulevan kauden suunnitelmista.

Kaupunginhallitus, 29.05.2017, § 188
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite kh Yhteistyösopimus Jukurit Hs Oy-Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 16.5.2016 § 188 Jukurit HC Oy:n kanssa
tehtäväksi liitteen mukaisen yhteistyösopimuksen pelikausille 2016-2019.
Lisäksi on sovittu, että vaikka sopimus kattaa useamman pelikauden niin
sopimusta tarkistetaan vuosittain.
Mikkelin Jukurit HC Oy:n edustajat ovat käyneet kertomassa menneestä ja
tulevasta kaudesta kaupunginhallitukselle sen suunnittelukokouksessa
18.5.2017. Tämän kokouksen jälkeen käydyissä neuvotteluissa on todettu,
ettei sopimukseen ole tarvetta tehdä olennaisia muutoksia. Sopimukseen
on kuitenkin hyvä tehdä tekninen tarkennus kohtaan 4. "Mikkelin kaupunki
toimii Mikkelin liigahistorian ensimmäisessä ottelussa otteluisäntänä.
Otteluisännyys sisältää otteluisännän aition sekä pääsyliput kutsuvieraille.
Ruoka-ja tarjoilukustannuksista vastaa Mikkelin kaupunki." joka muutetaan
sopimuskaudeksi seuraavaan muotoon: "Mikkelin kaupunki toimii yhdessä
ottelussa per pelikausi otteluisäntänä. Otteluisännyys sisältää otteluisännän
aition sekä pääsyliput kutsuvieraille. Ruoka-ja tarjoilukustannuksista vastaa
Mikkelin kaupunki."
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus toteaa, että 16.5.2016 § 118 hyväksytyn sopimuksen kohta
4 muutetaan muotoon "Mikkelin kaupunki toimii yhdessä ottelussa per
pelikausi otteluisäntänä. Otteluisännyys sisältää otteluisännän aition sekä
pääsyliput kutsuvieraille. Ruoka-ja tarjoilukustannuksista vastaa Mikkelin
kaupunki." eikä sopimukseen ole tarvetta tehdä muita tarkennuksia.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Mikkelin Jukurit HC Oy
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§ 189
Mlin Toimistotarvike Oy:n oikaisuvaatimus ergonomiatuotteista
MliDno-2017-282
Valmistelija / lisätiedot:
Jarmo Autere, Carita Hakkarainen
Jarmo.autere@mikkeli.fi
hankintapäällikkö
Liitteet

1 Liite kh Marski Data oikaisuvaatimus
2 Liite kh Toimistotarvike oikaisuvaatimus
3 Liite kh Toimistotarvike oikaisuvaatimus satulatuoli
Hankintapäällikkö on päättänyt ergonomiatuotteiden hankinnasta 19.4.2017
§ 2 (MliDno-2017-282). Marski Data Oy on tehnyt 20.4.2017 oikaisuvaatimuksen
osatarjous 1 (ergonomiatuotteet näytepäätetyöskentelyyn) tehdystä
hankintapäätöksestä.
Marski Data Oy:n hankintaoikaisuvaatimus on liitteenä.
Hankintapäällikkö on tehnyt oikaisuvaatimuksen perusteella hankintaoikaisun
11.5.2017 § 3 ja päättänyt, että Mikkelin Toimistotarvike Oy:n osatarjous
1: Ergonomiatuotteet näyttöpäätetyöskentelyyn hylätään tarjouspyynnön
vastaisena ja vertailun perusteella toimittajaksi valitaan Marski Data Oy.
Mikkelin Toimistotarvike Oy on tehnyt hankintapäällikön hankintaoikaisusta
oikaisuvaatimuksen 16.5.2017 ja vaatii hankintapäällikön päätöksen
kumoamista.
Mikkelin Toimistotarvike Oy:n oikaisuvaatimus liitteenä.
Perusteluna päätöksen kumoamiseksi Min Toimistotarvike Oy mainitsee, että
Posture Balance on vastaava istuin niin kuin tarjouspyynnössä pyydetään:
Humantool tai vastaava. Molempien tuotteiden idea on istujan aktivoiminen
liikkeellä. Muotoilu on toissijainen asia.
Tarjouspyynnössä ko. tuotteesta pyydettiin: Satulaistuin, voidaan sijoittaa
työtuoliIle Esim. Humantool tai vastaava
Mlin Toimistotarvike Oy:n tarjoamassa tuotteessa toteutuu istujan
aktivoiminen ja tuolille sijoitettavuus, mutta pakollisena ehtona
mainittu satulaistuin ei toteudu. Toisin kuin Mlin Toimistotarvike Oy
oikaisuvaatimuksessa mainitsee, niin muotoilu ei ole toissijainen asia, vaan
ehdoton vaatimus.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että Mikkelin Toimistotarvike Oy:n
oikaisuvaatimus hylätään perusteettomana ja hankintapäällikön
hankintaoikaisu 11.5.2017 § 3 pidetään voimassa.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Merkitään, että Armi Salo-Oksa (Marski Data Oy:n toimitusjohtaja) ilmoitti
olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Ilmoitus hyväksyttiin.
Tiedoksi
X-Partner Kuopi Oy, Marski Data Oy, Mikkelin Toimistotarvike Oy,
hankintapalvelut
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§ 190
Palveluorganisaatiouudistuksen henkilöstövaikutukset
MliDno-2016-136
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Huopainen
heli.huopainen@mikkeli.fi
henkilöstöjohtaja
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 22.5.2017, § 39
henkilöstöorganisaation uudistuksen ja tulosaluejaon 1.1.2018 lukien.
Ohjausryhmä on kokouksessaan 8.5.2017, § 2 todennut, että
organisaatiouudistuksen tavoitteena on tehostaa kaupungin toimintoja.
Uudistus toteutetaan yhteistoimintamenettelylakia noudattaen
ja uudistuksen yhteydessä arvioidaan, onko tulevaisuuden kaupungilla
tehtäviä kaikille nykyisin töissä oleville. Tehtävien uudelleenjärjestelyt
voivat johtaa tilanteeseen, jossa irtisanomisilta ei voida välttyä. Näin
ollen kaupunginhallitukselle esitetään, että kaupunki työnantajana käynnistää
yt-neuvottelut.
Yhteistoimintamenettely toteutetaan 1.6.2017 lukien.
Yhteistoimintamenettelyn 1. vaihe koskee palvelualuejohtajia ja niitä
tulosaluejohtajia sekä tulosyksiköiden esimiehiä, joiden asemassa
ja tehtävissä tapahtuu muutoksia. Yhteistoimintamenettelyn
ulkopuolelle jäävät Otavan opisto, Vesiliikelaitos, maaseutuhallintoja maatalouslomitus, ympäristöpalvelut sekä palo- ja pelastustoimi.
Yhteistoimintamenettelyn 2. vaihe koskee hallinnon tehtävissä toimivaa
henkilöstöä. Mikäli työtehtävät säilyvät ennallaan, työntekijät eivät kuulu ytmenettelyn piiriin.
Varsinainen yhteistoimintamenettely 5.6.2017 lukien koskee työntekijöitä,
joiden tehtävissä tapahtuu muutoksia.
1.
2.
3.

ilmoittautumismenettely: palvelualuejohtajien tehtävät (pl.
konserni- ja elinvoimapalvelujen palvelualuejohtajan tehtävä),
06/2017
ilmoittautumismenettely: tulosaluejohtajien tehtävät, 08/2017
ilmoittautumismenettely: tulosyksiköiden esimiesten tehtävät,
09/2017

Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää aloittaa yhteistoimintamenettelyn 1.1.2018
toteuttavaan henkilöstöorganisaatiouudistukseen liittyen edellä olevien
esimiestehtävien osalta. Yhteistoimintamenettely aloitetaan 5.6.2017 alkaen.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 191
Kehittämishankkeiden rahoitus 2017
MliDno-2017-1196
Valmistelija / lisätiedot:
Aki Kauranen, Heikki Siira
aki.kauranen@mikkeli.fi
strategia- ja kehityspäällikkö
Liitteet

1 Liite kh Tiivistelmät kehittämishankkeista 2017
Kuntien osoittama kehittämisrahoitus on osa julkisen sektorin lukuisiin
alueen kehittämishankkeisiin kanavoimaa kehittämispanostusta. Hankkeilla
edistetään Mikkelin kaupungin strategian mukaisesti uusien työpaikkojen
syntymistä, työvoiman osaamisen kehittämistä ja kärkialueiden kasvua,
asukkaiden hyvinvointia sekä tätä kautta kaupungin veto- ja elinvoimaa.
Merkittävin osuus hankerahoituksesta tulee EU:n rakennerahasto-ohjelmien
kautta. Kuntien rahoitusosuus EU-hankkeissa vaihtelee 5 %:n ja 50 %:n
välillä hankkeiden kokonaiskustannuksista. Mikkelissä mm. merkittävä osa
korkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusrakenteista ylläpidetään
hankevaroin. Lisäksi kuntien kehittämisrahoituksilla tuetaan mm. kuntien
omaa palvelutuotantoa tukevaa ja kehittävää toimintaa ja hankkeita.
Mikkelin kaupunkiseudulla kuntien hankerahoitus tulee pääosin Mikkelin
kaupungin varaamasta kehittämismäärärahasta, joka vuonna 2017 on
836.000 euroa sekä Mikkelin seudun kuntien yhdessä kartuttamasta seudun
kehityshankerahastosta, johon vuosittain kerätään noin 750.000 euroa.
Mikkelin kaupungin ja Mikkelin seudun kehittämispanostusten suuntausta
tarkastellaan kokonaisuutena. Kehittämishankkeiden rahoitusta on pyritty
jakamaan kaupungin ja seudun kesken alueellisen vaikuttavuuden ja
erikoistumisalojen mukaan. Näin esimerkiksi aluekehitystoiminnan sekä
maaseudun kehittämiseen ja talousalueen yritystoiminnan kehittämiseen
laajasti vaikuttavien hankkeiden kuntarahoitusta on painotettu seudun
vastuulle. Lisäksi seudun kehittämisrahoitusta on suunnattu myös kuntien
palvelurakenteen kehittämiseen tähtääviin hankkeisiin. Osassa hankkeita
on rahoitusvastuuta jaettu molemmille. Seudun kehityshankerahaston
käytöstä päättää seudun kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen
mukaisesti seutuvaliokunta ja rahoituspäätökset tehdään koskemaan koko
hankekautta. Kaupungin osalta kehittämishankkeisiin osallistumisesta ja
osoitettavan rahoituksen suuruudesta päättää vuosittain hankekohtaisesti
kaupunginhallitus.
Mikkelin kaupungin käyttösuunnitelman 2017 mukaan Kehittämishankkeet määräraha on tarkoitettu merkittäviin elinvoimaa ja kilpailukykyä edistäviin
kehittämishankkeisiin. Rahoitettavia hankkeita koskevan päätöksenteon tulee
käyttösuunnitelman lausuman mukaan perustua kaupungin strategiaan ja
erityisesti elinkeinojen hyvinvointiohjelman linjauksiin. Tämä strategiakytkös
varmistetaan hankerahoitusta hakevien yhteisöjen kanssa käydyissä
neuvotteluissa osana elinkeinojen hyvinvointiohjelman toteuttamista.
Keskeisten toimijoiden kanssa kaupunki on solminut kumppanuussopimukset,
joissa määritellään yhteistyön lähtökohdat ja tavoitteet sekä sovitaan
vuosittain toteutettavissa yhteistyöneuvotteluissa kunkin vuoden toiminnan
painopisteistä sekä toteutettavista kehittämishankkeista.
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Liitteeseen on koottu Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin, Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulun, Kansalliskirjaston, Lappeenrannan teknillisen yliopiston,
Kuntaliiton, Mikkelin kehitysyhtiön Miksei Oy:n,Mikkeli ES:n sekä Karjalatietokantasäätiön vuonna 2017 toteuttamat kehittämishankkeet, joiden
rahoittamiseen käytetään kaupungin kehittämismäärärahaa tai seudun
kehityshankerahaston varoja. Hankkeet toteuttavat kaupungin elinkeinojen
hyvinvointiohjelmaa sekä seudun kehittämisen linjauksia.
Kaupunginhallituksessa päätettävien kuntarahoitusten yhteissumma
on 523.986 € ja yhdessä aiemmin tehtyjen vuotta 2017 koskettavien
rahoituspäätösten kanssa kaupunginhallituksen alaisesta
kehittämismäärärahasta on vuodelle 2017 sidottu yhteensä 736.870 €.
Mikkelin seudun seutuvaliokunta tekee seudun kehitysrahastoa koskettavat
hankepäätökset 13.6.2017 kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää myöntää kuntarahoitusta vuodelle 2017
vastuuyksiköltä 140214154, tili 447100
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin hankkeet
•
•

Paikkaperustainen hyvinvointitieto ja elinvoimakunnan
hyvinvointiratkaisut, enintään 25.811 €
Ruralia-instituutin tutkimusjohtaja 2017-2022 –hanke / Paikallinen
muutosjoustavuus (resilienssi) ja digitaalinen transformaatio –
teema, enintään 10.500 €

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hankkeet
•

XAMK – strateginen kehittäminen, enintään 100.000 €

Kansalliskirjaston / Digitointi- ja konservointikeskuksen hankkeet
•

”Digitalia II”, enintään 10.500 €

Lappeenrannan teknillisen yliopiston hankkeet
•
•

Perinteisestä jätevedenpuhdistamosta kohti resurssitehdasta,
enintään 10.000 €
Puhdistamolietteet hyötykäyttöön, enintään 4.200 €

Kuntaliiton hankkeet
•

Arttu 2, enintään 9 000 €

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n hankkeet
•
•
•
•
•
•

Kärkiklustereiden johtaminen, enintään 12.500 €
Kansallinen CBRNE-koulutus operatiivisille toimijoille, enintään
10.079 €
Materiaalikierron yhteistyömalli, enintään 9.229 €
Ympäristömittauksesta myyntivaltti, enintään 5.359 €
EcoSairila – Shaoxing yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen,
enintään 23.168 €
DigiSyke – Digitaalista Sykettä Teollisuuteen, enintään 8.980 €
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•
•
•

Professuurihanke (LUT), enintään 64.000 €
Visit Saimaa - Lakeland Finland 2017-2019, enintään 112.500 €
Miksei Oy:n vanhojen hankkeiden vuoden 2017 kuntarahoitus,
enintään 61.659 €

Mikkeli ES:n hankkeet
•

Ahjo Accelerator -kiihdytysohjelma, enintään 6.500 €

Karjala-tietokantasäätiön hankkeet
•

Karjala-tietokannan tallennustyön loppuunsaattaminen, enintään
40.000 €

Rahoituksen ehtona on hankkeiden muun rahoituksen toteutuminen
suunnitellusti.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että Armi Salo-Oksa ja Pekka Pöyry (Mikkelin kehitysyhtiö MIksei
Oy:n hallituksen jäsenyys) ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat
kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.
Merkitään, että strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen selosti asiaa
kaupunginhallitukselle.
Tiedoksi
Ruralia-instituutti / Torsti Hyyryläinen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu /
Kalevi Niemi, Helsingin yliopisto kansalliskirjaston digitointi- ja
konservointikeskus / Minna Kaukonen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto /
Sanna Tomperi, Kuntaliitto / Marianne Pekola-Sjöblom, Mikkelin kehitysyhtiö
Miksei Oy / Maarit Randelin ja Anitta Sihvonen, Mikkeli ES / Olli Marjalaakso,
Karjala-tietokantasäätiö/Aki Kauranen
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§ 192
Kaupungin osallistuminen OSKE - osaamisen kehittämisen pajat – hankkeeseen
MliDno-2017-1218
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite kh OSKE - osaamisen kehittämisen pajat hakemus
Ammatillisen koulutuksen rahoitus muuttuu vuoden 2018 alusta vaiheittain
siten, että perusrahoitus putoaa 50%:iin, opintosuoritteista tulee 35%
ja työllistymisestä ja jatko-opintoihin siirtymisestä 15 %. Etelä-Savon
Koulutus Oy:n rooli on koota ammatillisen osaamisen kehittämiseen
liittyvät toiminnat yhteen ja varmistaa siten alueen elinvoima ja kilpailukyky.
Toimintojen integraation tavoitteena on poistaa nuorisotyöttömyys,
puolittaa pitkäaikaistyöttömyys ja lisätä opiskelijoiden yrittäjyysvalmiuksia
varmistaakseen oma työllistymisensä. Vahvalla integraatiolla vahvistetaan
laaja-alaisen koulutustarjonnan säilyttäminen ja työelämän osaamistarpeiden
tyydyttäminen. Etelä-Savon Koulutus Oy:n (Esedu) tulevaisuuden strategisena
tavoitteena on integroida nuorten työpajatoiminta tiiviimmäksi osaksi
ammatillista koulutusta, jolloin n.100 nuorta on vuosittain nuorten
työpajatoimintojen piirissä tähtäimessään ammatillisen koulutuksen aloitus.
Toimintamallin kehittäminen aloitetaan elokuussa 2017 käynnistyvässä OSKE osaamisen kehittämisen pajat – hankkeessa.
Esedu pyrkii yhteistyössä Mikkelin kaupungin työllisyyspalveluiden (sisältäen
työpajat ja työllisyyden hoidon kehittämiskumppanuus), etsivän nuorisotyön,
Ohjaamo-Olkkarin sekä Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n kanssa löytämään
uusia yhteistyön muotoja, jotta kaikki potentiaalinen työvoima hyödynnetään
Etelä-Savo kehittämiseksi.
Esedu pyytää Mikkelin kaupunkia mukaan OSKE – hankkeeseen 1.8.2017 31.7.2019. Kaupungin omarahoitusosuus hankkeen ajalta olisi 36 504 euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää osallistumisesta hankkeeseen Etelä-Savon Koulutus
Oy:n esittämällä tavalla. Kaupungin omarahoitusosuus 36 504 euroa katetaan
työllisyyspalveluiden henkilöstöbudjetista.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystään siten, että
kaupuginhallitus edellyttää, että Etelä-Savon Koulutus Oy informoi kaupunkia
hankkeen edistymisestä säännöllisesti. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko
esittelijän täydennetty esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.
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§ 193
Otavan Opiston liikelaitoksen vuoden 2016 liikeylijäämätavoitteen alittuminen
MliDno-2017-614
Valmistelija / lisätiedot:
Heikki Siira, Jari Laitinen
heikki.siira@mikkeli.fi
talousjohtaja
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarviossa 2016 kaupungin
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Otavan Opiston liikelaitoksen
sitovaksi tavoitteeksi on asetettu liikeylijäämä 313.764 euroa sekä vakituisen
henkilökunnan määrä. Kaupunginvaltuuston asettama Otavan Opiston
liikeylijäämää koskeva sitova tavoite alittui 1 007 529 euroa vuoden
2016 alijäämän ollessa 693 765 euroa.
Suurin aiheuttaja alijäämäiseen tulokseen oli Opetushallituksesta keväällä
2016 tullut Otavan Opiston lukiokoulutuksen opiskelijamääriä koskeva
selvityspyyntö. Tehtyyn selvitykseen perustuen Opetushallituksesta
tuli joulukuussa 2016 pyyntö Opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta
oikaista laskentapäivien 20.1.2016 ja 20.9.2016 osalta lukiokoulutuksen
opiskelijamääriä. Oikaisupyyntö perustui Mikkelin kaupungin lukiokoulutuksen
järjestämislupaan, jonka mukaan sisäoppilaitosmuotoiseen opetukseen
voidaan hyväksyä korkeintaan 50 opiskelijaa. Otavan Opisto on aina ilmoittanut
opiskelijamäärät Opetushallituksen laskentapalveluille saatujen kirjallisten
ohjeiden mukaisesti. Joulukuussa 2016 saadun uuden ohjeistuksen tulkinta
pudotti painotetusta opiskelijamäärästä noin 90 % osalta yksikköhinnan 58
prosenttiin alkuperäisestä yksikköhinnasta.
Poikkeaminen talousarvion sitovasta liikeylijäämätavoitteesta edellyttää
valtuuston hyväksyntää.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Otavan
Opiston liikelaitoksen vuoden 2016 liikeylijäämätavoitteen alittumisen
1 007 529 eurolla.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
talouspalvelut, tilintarkastaja
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§ 194
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän yhtymäkokous 1.6.2017
MliDno-2017-240
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Kaupunginhallitus on 4.3.2013 § 99 valinnut Mikkelin kaupungin edustajat
ja henkilökohtaiset varaedustajat (3) Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän
yhtymäkokouksiin valtuustokaudelle 2013 - 2016. Mikkelin
ammattikorkeakouluyhtymän nimi muutettu 1.1.2015 alkaen Etelä-Savon
kampuskiinteistot kuntayhtymäksi.
Edustajiksi valittu:
•
•
•

jäsen Jaana Vartiainen, varajäsen Arto Seppälä
jäsen Olli Nepponen, varajäsen Mauri Miettinen
jäsen Seija Kuikka, varajäsen Kirsi Olkkonen.

Seija Kuikka sekä varajäsen Kirsi Olkkonen ovat ilmoittaneet olevansa
estyneitä osallistumaan Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän
yhtymäkokoukseen 1.6.2017.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajan Seija Kuikan ja Kirsi Olkkosen
tilalle Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän yhtymäkokoukseen
1.6.2017.
Päätös
Kaupunginhallitus ei nimennyt edustajaa Etelä-Savon kampuskiinteistöjen
yhtymäkokoukseen.

Mikkeli
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
29.05.2017

10/2017

24 (26)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 195
Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokous 7.6.2017
MliDno-2017-209
Kaupunginhallitus on 11.2.2013 § 69 valinnut Mikkelin kaupungin
edustajat ja henkilökohtaiset varaedustajat (2) Vaalijalan kuntayhtymän
yhtymäkokouksiin valtuustokaudelle 2013-2016.
Edustajiksi valittu:
•
•

jäsen Juha Vuori, varajäsen Hannu Kilkki
jäsen Satu Taavitsainen, varajäsen Kirsi Olkkonen

Satu Taavitsainen sekä varajäsen Kirsi Olkkonen ovat ilmoittaneet olevansa
estyneitä osallistumaan Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 7.6.2017.
Ehdotus
Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajan Satu Taavitsaisen ja Kirsi
Olkkosen tilalle Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 7.6.2017.
Päätös
Kaupunginhallitus ei nimennyt edustajia Vaalijalan kuhtayhtymän
yhtymäkokoukseen 7.6.2017.
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Muutoksenhakukielto
§183, §184, §185, §186, §188, §189, §190, §193, §194, §195
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.
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Oikaisuvaatimus
§187, §191, §192
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

