Mikkeli
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
12.03.2018

7/2018

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Aika

12.03.2018, klo 14:00 - 16:39

Paikka

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat
§ 103

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 104

Pöytäkirjan tarkastus

§ 105

Ilmoitusasiat

§ 106

Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset

§ 107

Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.1.2018 täytäntöönpanot

§ 108

Mikkelin kaupungin osallistuminen maakunnallisen talous- ja
henkilöstöhallinnon palvelukeskusmallin selvitykseen

§ 109

Väliaikaisten tilojen vuokraaminen taidemuseolle

§ 110

Mikkelin kaupunginhallituksen lausunto Esittävän taiteen ja museoiden
valtionrahoituksen uudistamisesta

§ 111

Esitys kaupunginhallitukselle, vanhusneuvoston toiminnan
tehostaminen / Senioriliikkeen Mikkelin Alueosasto ry

§ 112

Juvan liittyminen Mikkelin seudun toimintaan

§ 113

Mikkelin kaupungin viestinnän käsikirja vuosille 2018-2021

§ 114

Liikennesuunnittelijan nimikkeen sekä kelpoisuusvaatimuksen muutos

§ 115

Yöveden - Louhiveden alueen rantaosayleiskaavan muutos, tila PienToijola 491-561-2-16 (osa)

§ 116

Ylitys- ja alitusoikeudet vuodelta 2017

§ 117

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n lainatakaus

§ 118

Valtuustoaloite rantayleiskaavoituksen päivittämiseksi

§ 119

Valtuustoaloite tonttien vuokrahintojen ja lunastamisien hinnoittelun
uudelleentarkastelusta

§ 120

Valtuustoaloite: Mikkeliin maksuton varhaiskasvatus

§ 121

Muut asiat

1 (47)

Mikkeli
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
12.03.2018

7/2018

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet
Markku Aholainen, puheenjohtaja
Kirsi Olkkonen, 1. varapuheenjohtaja
Armi Salo-Oksa, 2. varapuheenjohtaja
Jarno Strengell
Juha Vuori
Jyrki Koivikko
Liisa Ahonen
Pekka Pöyry
Petri Pekonen
Soile Kuitunen
Kerttu Hakala, varajäsen
Muut saapuvilla olleet
Ari Liikanen, hallintojohtaja, sihteeri
Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, saapui 16:05
Heikki Siira, talousjohtaja, poistui klo 14.55, saapui klo 15.31, poistui klo 15.40,
saapui klo 16.15
Seija Kuikka, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Oskari Valtola, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Satu Taavitsainen, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Jannika Vahvaselkä, markkinointi- ja viestintäsuunnittelija
Jari Laitinen, taloussuunnittelupäällikkö, saapui 15:33, poistui 15:40
Poissa

Minna Pöntinen
Jukka Savolainen, kaupunginlakimies

Allekirjoitukset

Markku Aholainen
Puheenjohtaja

Ari Liikanen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Petri Pekonen
Pöytäkirjantarkastaja

Armi Salo-Oksa
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi
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Ari Liikanen, hallintojohtaja
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§ 103
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

7/2018
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§ 104
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Petri Pekonen ja Armi SaloOksa. Pöytäkirja tarkastetaan kaupunginkansliassa keskiviikkona 14.3.2018 ja
on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 105
Ilmoitusasiat
Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:
•

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky
- hallituksen pöytäkirja 1.3.2018

Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
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§ 106
Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset
Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:
•
•

Ristiinan aluejohtokunta 21.2.2018
Haukivuoren aluejohtokunta 22.2.2018

Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista, mikä
olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,
ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em.
viranomaisten tekemiin päätöksiin.
Päätös
Hyväksyttiin.
Lisäksi puheenjohtaja Markku Aholainen ilmoitti, että hän on ilmoittanut
käyttäneensä 8.3.2018 otto-oikeutta kaupungingeodeetin 23.2.2018 § 37
viranhaltijapäätökseen. Asia käsitellään kaupunginhallituksessa 26.3.2018.
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§ 107
Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.1.2018 täytäntöönpanot
MliDno-2018-550
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Kaupunginhallitukselle esitellään kaupunginvaltuuston kokouksessa 22.1.2018
tehdyt päätökset.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Todettuaan, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä
eivätkä mene kaupunginvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole
lainvastaisia, kaupunginhallitus päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:
§3
Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen Mikkelin Ampujat ry:lle
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 30.1.2018: Mikkelin Ampujat ry, talous- ja
elinvoimapalvelut, Kunnan Taitoa Oy/kirjanpito
§4
Valtuustoaloite tonnikalan poistamisesta Mikkelin kaupungin ruoka- ja
puhtauspalveluiden joukkoruokailuiden raaka-aineista
Merkittiin tiedoksi
§5
Valtuustoaloite Mikkelin kaupungista ja kaupunkikonsernista
työkykyjohtamisen mallikaupunki
Merkittiin tiedoksi
§6
Valtuustoaloite lasten koulumatka-aikojen lyhentämiseksi
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 5.2.2018 § 69
§7
Valtuustoaloite Mikkelin kaupunginosaseurojen ja aluejohtokuntien
puheenjohtajien yhteisestä kehittämispäivästä
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 5.2.2018 § 70
Päätös
Hyväksyttiin.

8 (47)

Mikkeli
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
12.03.2018

7/2018

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 108
Mikkelin kaupungin osallistuminen maakunnallisen talous- ja henkilöstöhallinnon
palvelukeskusmallin selvitykseen
MliDno-2018-582
Valmistelija / lisätiedot:
Heikki Siira
heikki.siira@mikkeli.fi
talousjohtaja
Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat ryhtyvät
kartoittamaan talous-, henkilöstöhallinto- ja ICT-palvelujen yhteistyötä osana
maakuntauudistusta. Tavoitteena on saada aikaan maakunnille, kunnille ja
kuntayhteisöille soveltuva palvelukeskusmalli.
Yhteistyön lähtökohdat ovat hyvät; maantieteellisesti rinnakkain sijaitsevilla
maakunnilla on jo nyt samankaltaisia toimintamalleja ja järjestelmiä.
Suunnitteilla oleva palvelukeskusyhteistyö lisäisi palveluvolyymeja, sitä
kautta kustannustehokkuutta sekä vahvistaisi osaamista ja toimintojen
kehittämismahdollisuuksia. Yhteistyö olisi myös valtionhallinnon suositteleman
linjan mukaista.
Etelä-Karjalassa toimiva Saimaan talous ja tieto Oy ja Pohjois-Karjalassa
toimivat Siun Talous Oy ja Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy ovat
lähestyneet Etelä-Savon maakuntaa esityksellä selvittää mahdollisuutta
palvelukeskuskumppanuuteen. Kumppanuus perustuisi yhteiseen
omistukseen ja kehittämistyöhön.
Lähtökohtana on maakunta- ja sote-uudistus, jonka toteutuessa maakunnista
tulee palvelukeskusyhtiöiden merkittäviä omistajia sosiaali- ja terveyspiirien
omistamien osakkeiden siirtyessä maakunnille.
Etelä- ja Pohjois-Karjalassa talous-, henkilöstöhallinnon ja ICT-palvelut on
jo keskitetty
Etelä-Karjalassa talous- ja ICT-palvelut yhdistettiin samaan organisaatioon
lähes 10 vuotta sitten. Saimaan talous ja tieto Oy (Saita) palvelee kuntia,
kuntayhtymiä ja maakuntaa.
Pohjois-Karjalassa talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut yhtiöitettiin Siun
Talouteen vuonna 2017. ICT-palveluista vastaa kuntien ja kuntayhtymien
omistama Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy, joka on nykymuodossa
aloittanut toimintansa jo 2009.
Etelä-Savon maakunnassa talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusta
on valmisteltu järjestelmällisesti vuoden 2017 alusta lähtien. Perustamista
pohjustavat nykytilakartoitukset ja toimenpidesuunnitelmat ovat nyt valmiit.
Isommasta työyhteisöstä hyötyä myös henkilökunnalle
Kolmen maakunnan alueen talous-, henkilöstöhallinto- ja ICT-palveluissa
työskentelee nykyisin yhteensä vajaat 500 henkilöä. Suunnitellun, yhteisen
palvelukeskusmallin tavoitteena on säilyttää työpaikat ja osaaminen
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maakunnissa. Nykyistä suurempi työyhteisö puolestaan tarjoaisi henkilöstölle
mahdollisuuksia monipuolisiin asiantuntijatehtäviin.
Kolmen maakunnan yhteistyömallin jatkovalmistelusta päätetään kevään 2018
aikana, jolloin selviää myös mahdollisen yhteistyömallin muoto. Aikatauluun
vaikuttaa myös maakuntauudistuksen lainsäädännön hyväksyminen.
Mikkelin kaupungin osallistuminen palvelukeskusmallin selvitykseen
Maakunnallisen kehittämisen näkökulmasta on erityisen toivottavaa, että
Etelä-Savon kunnat ja kuntaomisteiset organisaatiot osallistuisivat yhteistyön
valmisteluun. Kuntien mukanaololla varmistettaisiin riittävä volyymipohja
maakuntien yhteisessä ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen
Etelä-Savon toimipisteissä.
Mikkelin kaupungilla on maakunnan keskuskaupunkina keskeinen rooli
kuntia palvelevien palvelukeskustoimintojen muodostumisessa. EteläSavon elinvoimalle on suuri merkitys sillä, että maakuntaan siirtyvien talous, henkilöstöhallinto- ja ICT-palvelujen työpaikat ja kehittämisosaaminen
säilyy tulevaisuudessa maakunnassa. Kuntien mukana oleminen
maakuntien yhteisessä palvelukeskuksessa edistää työpaikkojen ja
palvelukeskustoimintojen kehittämisosaamisen säilymistä Etelä-Savossa.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että Mikkelin kaupunki osallistuu Etelä-Karjalan,
Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien yhteisen palvelukeskusmallin
perustamisselvitykseen. Päätös palvelukeskustoimintaan osallistumisesta
tehdään palvelukeskusmalliselvityksen valmistumisen jälkeen.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Soile Kuitunen esitti Jarno Strengellin
ja Armi Salo-Oksan kannattamana, että samalla kun selvitetään kolmen
maakunnan yhteistä palvelukeskusta, selvitetään Mikkelin kaupunkikonsernin
omaa talous-, henkilöstöhallinto- ja ICT-palvelukokonaisuutta, sen hyötyjä ja
kustannuksia.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja tiedusteli voidaanko
lisäys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.
Merkitään, että talousjohtaja Heikki Siira poistui tämän pykälän käsittelyn
jälkeen.
Tiedoksi
Elinvoima- ja talouspalvelut ja henkilöstöpalvelut
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§ 109
Väliaikaisten tilojen vuokraaminen taidemuseolle
MliDno-2018-580
Valmistelija / lisätiedot:
Jouni Riihelä, Matti Karttunen
Jouni.Riihela@mikkeli.fi, Matti.Karttunen@mikkeli.fi
tekninen johtaja, kulttuuri- ja museojohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Vuokrasopimusluonnos Taidemuseo AT
2 Liite Kh Vuokrasopimusluonnos Taidemuseo LS
3 Liite Kh pohjapiirros vuokrattavista alueista
Mikkelin taidemuseo sai alkunsa vuonna 1963, kun kuvanveistäjä Johannes
Haapasalo lahjoitti Mikkelin kaupungille kaikki hallussaan olleet teoksensa.
Lahjoituksen seurauksena Mikkeliin perustettiin taidemuseo. Museo avattiin
vuonna 1970 ns. Graniittitalossa Johannes Haapasalon museo –nimisenä.
Nykyään taidemuseo hallinnoi seitsemää eri peruskokoelmaa, joissa on
yhteensä lähes 6 000 teosta. Museoiden henkilökuntaa on 12 henkilöä, sekä
joitakin määräaikaisia. Taidemuseo toimii myös Etelä-Savon aluetaidemuseona,
jonka vuoksi Mikkelin kaupungin museot saavat korotettua valtionosuutta.
Vuodesta 2015 vuoteen 2016 koko museotoimen kävijämäärä kasvoi
yli 34 % ja vastaavasti vuodesta 2016 vuoteen 2017 kasvu oli lähes 7 %.
Taidemuseossa välillä 2015-17 kävijämäärät kasvoivat 7 635:stä 11 490:een
kävijään. Vastaavasti pääsylipputulot taidemuseossa kehittyivät seuraavasti:
v. 2015: 11 081 €, v. 2016: 11 910 € sekä v. 2017 16 165,82 €. Alle 18 vuotiaat
voivat vierailla museoissa maksutta.
Graniittitalon kunto on vuosikymmenten saatossa heikentynyt merkittävästi
eikä rakennuksen talotekniikka ole ollut tilojen käyttäjän ja toiminnan
asettamien vaatimusten tasalla. Henkilökunnan oireilu ja tiloissa havaitut
sisäilmaongelmat johtunevat rakennuksen kosteusongelmista. Viimeinen
julkisesti auki ollut taidenäyttely sulkeutui helmikuussa 2018.
Opetus- ja kulttuuriministeriö pohtii parhaillaan esittävän taiteen ja museoiden
valtionrahoituksen uudistamista. Uudistukseen liittyy nykyisen maakuntaja aluetaidemuseojärjestelmän korvaaminen alueellisilla vastuumuseoilla.
Mikkelin taidemuseo on ainoa Etelä-Savossa toimiva taidemuseo.
Mikäli maakunnan kulttuuri-, taide- ja museopalvelut halutaan turvata
jatkossakin, on erittäin tärkeää, että taidemuseon toiminnan jatkuminen
varmistetaan riittävillä ja asianmukaisilla väistötiloilla siihen saakka kunnes
taidemuseokysymykseen löydetään pysyvämpi ratkaisu.
Kaupunki on etsinyt taidemuseolle väliaikaisia, korvaavia tiloja. Väliaikainen
ratkaisu tarkoittaa ajallisesti viiden vuoden määräaikaisuutta ja kahden vuoden
optiota. Kaupungin taidekokoelma tullaan jatkossakin hajasijoittamaan.
Pysyvämpiä ratkaisuja esitellään syksyllä 2018 osana valmisteilla olevaa
laajempaa museostrategia.
Kaupungin omistamista, vapaana olevista kiinteistöistä ei löytynyt mitat
täyttävää kokonaisuutta. Kaupunki on neuvotellut neljän eri kauppakeskuksen
kanssa mahdollisuudesta sijoittaa väliaikainen taidemuseo näiden yhteyteen.
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Yksi kauppakeskus ilmoitti, ettei heillä ole tarjottavana tällaisia tiloja. Kolmen
kauppakeskuksen kanssa laadittiin museon julkisten ja henkilökunnan
tarvitsemien tilojen osalta tilasuunnittelua laatien tilaohjelma ja
periaatteellinen toiminnallinen sijoittelu. Näiden tilojen osalta kaupunki sai
kaikilta kolmelta indikatiivisen vuokratarjoutumisen.
Kaikkia kolmea kohdetta arvioitiin mm. julkisten (taidenäyttely, museokauppa)
ja henkilöstön tilojen toiminnallisuuden, sijainnin, kulkuyhteyksien,
nykyisten kauppakeskuksen asiakasvirtojen, näkyvyyden (katu ja
kauppakeskusmarkkinointi), kustannusten, valmistumisaikataulun jne.
perusteella.
Tehdyn kokonaisharkinnan perusteella yhden kauppakeskuksen kanssa
valmistelua syvennettiin ja valmisteltiin varsinainen vuokrausesitys.
Museotoimelle vuokrattaisiin määräaikaisella vuokrasopimuksella
Kauppakeskus Akselin toisesta kerroksesta tilaa yhteensä n. 1088 m2, josta
museotilat ja –kauppa ovat n. 541 m2. Vuokrakustannus on vuositasolla n.
156 670 euroa (alv 0 %). Vuokranantaja vastaa muutostöistä poislukien ns
museaalisia olosuhteita, joihin kaupunki on varautunut (300 000 euroa).
Museon tilat ovat teknisesti käytettävissä syksyllä 2018, joka mahdollistaa
näyttelyn ja museokaupan avautumisen.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevat taidemuseon tilapäisiä tiloja
koskevat vuokrasopimukset Mikkelin kaupungin sekä A. Toivakka Oy/K5
2

2

Kiinteistökehitys Oy:n (547,5 m ) ja Länsi-Savo Oy:n (541,3 m ) kanssa sekä
oikeuttaa teknisen johtajan tekemään niihin vähäisiä muutoksia.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että tekninen johtaja Jouni Riihelä selosti asiaa
kaupunginhallitukselle.
Tiedoksi
Museotoimi/Matti Karttunen, Tilapalvelut/Jarkko Hyttinen, A.Toivakka Oy/K5
Kiinteistökehitys Oy, Länsi-Savo Oy
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§ 110
Mikkelin kaupunginhallituksen lausunto Esittävän taiteen ja museoiden
valtionrahoituksen uudistamisesta
MliDno-2018-346
Valmistelija / lisätiedot:
Matti Karttunen
Matti.Karttunen@mikkeli.fi
kulttuuri- ja museojohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Lausunto Esittävän taiteen ja museoiden valtionrahoituksen
uudistaminen
Esittävän taiteen ja museoiden valtionosuusjärjestelmän uudistaminen on
sinänsä kannatettavaa. Teatteri- ja orkesterilain soveltamisalan laajentaminen
kattamaan koko esittävän taiteen kenttä tasa-arvoistaa eri taiteen lajien
kohtelua. Valtionosuuden saamisen edellytyksenä on, että toimintayksikön
toiminta on ammattimaista ja vakinaista ja se harjoittaa säännöllistä ja
ympärivuotista esitystoimintaa. Esityksessä edellytetään perustellusti, että
toimintayksikön laskennallisten toteutuneiden henkilötyövuosien määrä
päätöstä edeltäneenä vuonna on ollut vähintään viisi. Esittävän taiteen osalta
valtionosuuden määräaikaisuus on joko 3 tai 6 vuotta. Pelkkä valtionosuuden
saajien vaihtuvuus ei kuitenkaan voi olla peruste valtionosuuden myöntämättä
jättämiselle.
Esittävän taiteen toimintayksikön valtionosuusprosentti, yhteinen yksikköhinta
ja yksikköhintojen painottaminen ovat perusteltuja asioita. Svenska Teatern on
syytä katsoa kansalliseksi päänäyttämöksi ja valtakunnallisesti merkittäväksi
teatteriksi Kansallisteatterin rinnalla. Sen sijaan Tampereen Työväen
Teatteri puolestaan on perusteltua rajata pois kansallisen taidelaitoksen ja
valtakunnallisesti merkittävän teatterin ja korotetun valtionosuuden piiristä.
Sen asema olisi tulevaisuudessa samanlainen kuin muilla valtionosuutta
saavilla teattereilla.
Museotoiminnan tarkoituksena on kulttuuri- ja luonnonperinnön
sekä taiteen kokoelmien kartuttaminen ja tutkiminen, esittäminen ja
elämysten tarjoaminen. Lisäksi museotoiminnan tarkoituksena on
kulttuuriperintöaineistojen ja tiedon saatavuuden ja käytön edistäminen,
yleisötyö, vuorovaikutus sekä opetuksen ja kasvatuksen edistäminen.
Ammatillisen museon tulee olla sääntömääräisesti museotoimintaa harjoittava
toimintayksikkö, jolla on hallinnassaan omat kokoelmat, vakituista ammatillista
henkilöstöä ja joka on avoinna yleisölle. Ammatillinen museo on valtion,
kunnan, kuntayhtymän taikka muun yhteisön tai säätiön ylläpitämä. Se ei
siten voisi olla luonnollisen henkilön ylläpitämä. Museot ovat myös alueellisesti
kattavasti saavutettavilla oleva kulttuuripalvelu.
Ammatillisten museoiden käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden
tavoitteena on edistää kulttuuriperinnön kattavaa tallentamista sekä
monipuolisten, alueellisesti kattavien ja yhteisölleen merkittävien
museopalveluiden saatavuutta. Valtionosuuden saamisen edellytykset
arvioi ministeriö perustuen kokonaisharkintaan, jossa otetaan huomioon
valtionosuuden tarpeellisuus monipuolisten, alueellisesti kattavien ja
yhteisölleen merkittävien museopalveluiden saatavuuden kannalta.
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Museolain muutoksen yhteydessä uusitaan myös nykyinen aluetaidemuseoja maakuntamuseojärjestelmä sekä valtakunnallinen erikoismuseojärjestelmä.
Nämä korvataan alueellisilla ja valtakunnallisilla vastuumuseoilla. Opetusja kulttuuriministeriö nimeää museon hakemuksesta alueelliseksi
vastuumuseoksi. Nimeämispäätöksessä määritellään museon toimialue
ja museon vastuulla olevat tehtävät. Alueellisen vastuumuseon tehtävät
ovat museotoiminnan edistämistehtävä, kulttuuriympäristötehtävä ja
taidemuseotehtävä. Yksi museo voi hoitaa maakunnan alueella kaikkia kolmea
tehtävää tai tehtävät voidaan jakaa useammalle museolle. Tehtävien laajuuden
huomioiden on todennäköistä, että maakunnassa tehtävät jakaantuvat
usealle toimijalle, minkä työryhmän ehdotus mahdollistaa. Alueellisten
vastuumuseoiden toimialueen osalta noudatetaan maakuntien rajoja,
mutta toimialue voi olla myös useamman maakunnan laajuinen. Alueellisen
vastuumuseon ja valtakunnallisen vastuumuseon tehtävät on kirjattu
työryhmän ehdotukseen selkeästi. Edellytykset museon nimeämiselle
alueelliseksi vastuumuseoksi tai valtakunnalliseksi vastuumuseoksi on kirjattu
työryhmän ehdotukseen selkeästi. Valtionosuuteen oikeutetuksi ja alueelliseksi
tai valtakunnalliseksi vastuumuseoksi hakeminen tapahtuu kolmen vuoden
välein. Museoiden ei tarvitse määrävuosin hakea valtionosuuden pariin,
mutta niiden toimintaa ja valtionosuuskelpoisuutta arvioidaan määrävuosin.
Vastuumuseot raportoivat kolmivuosittain ministeriölle tehtävän hoidosta
ja neuvottelevat Museoviraston johdolla seuraavan kolmivuotiskauden
suunnitelmasta.
Museoiden perusrahoituksen määräytymisperusteet ja valtionosuusprosentti
ovat selkeät ja perustellut. Alueellisten vastuumuseoiden rahoituksen
määräytymisperusteet ja valtionosuusprosentti ovat selkeät ja perustellut.
Työryhmän ehdotuksen mukaan on perusteltua, että valtionosuus
kattaa pääosan alueellisen vastuumuseotehtävän kustannuksista, koska
tehtävien hoito ulottuu ylläpitäjäkuntaa laajemmalle alueelle. Lähtökohtana
toimialueiden määrittelyssä ovat maakuntien rajat.
Työryhmän ehdotus esittävän taiteen ja museoiden valtionosuusjärjestelmän
uudistamiseksi on tavoitteiltaan hyvä ja kannatettava, kun kulttuuripalveluiden
alueellinen saatavuus turvataan ja valtionosuuden tarpeellisuus tulee
huomioiduksi. Oleellista on myös huomioida alueelliset erityispiirteet
kokonaisarvioinnissa.
Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi on laadittu kustannusneutraalisti.
Uudistuksen tavoitteiden toteutumista joustavasti ja vaikuttavasti
edistäisi kuitenkin merkittävästi, mikäli järjestelmään voitaisiin kohdentaa
lisärahoitusta. Järjestelmän piiriin on tulossa uusia toimijoita. Riittääkö rahoitus
jatkossa kaikille toimijoille ilman lisärahoitusta? Onko uudistuksen yhteydessä
arvioitu kuinka paljon uusia toimijoita on tulossa rahoituksen piiriin? Mikäli
järjestelmään ei ole osoitettavissa lisärahoitusta uudistusta ei tule siinä
tapauksessa toteuttaa.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle liitteenä
olevan taide, kulttuuri ja tapahtumat tulosalueen laatiman lausunnon Esittävän
taiteen ja museoiden valtionrahoituksen uudistamisesta.
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Päätös
Puheenjohtaja Markku Aholainen esitti Jyrki Koivikon kannattamana, että
Mikkelin kaupunki ei ota lausunnossaan kantaa Svenska Teatern ja Tampereen
työväenyhdistyksen jatkoa koskeviin kysymyksiin:
•

•

Svenska Teatern on nykylaissa katsottu valtakunnallisesti
merkittäväksi ja saa korkeampaa valtionosuutta. Kannatatteko sitä,
että Svenska Teatern katsottaisiin tulevaisuudessa kansalliseksi
taidelaitokseksi?
Tampereen Työväen Teatteri on nykylaissa katsottu
valtakunnallisesti merkittäväksi ja saa korkeampaa valtionosuutta.
Kannatatteko sitä, että Tampereen Työväen Teatterin asema
tulevaisuudessa olisi samanlainen kuin muilla valtionosuutta
saavilla teattereilla?

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko muutosesitys hyväksyä yksimielisesti.
Hyväksyttiin.
Muilta osin esittelijän esitys hyväksyttiin.
Tiedoksi
Opetus- ja kulttuuriministeriö
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Vanhusneuvosto, § 16, 31.01.2018
Kaupunginhallitus, § 111, 12.03.2018
§ 111
Esitys kaupunginhallitukselle, vanhusneuvoston toiminnan tehostaminen /
Senioriliikkeen Mikkelin Alueosasto ry
MliDno-2018-303
Vanhusneuvosto, 31.01.2018, § 16
Päätös
Sihteeri valmistelee kaupunginhallitukselle asian, jossa kuvataan
nykytila vanhusneuvoston toiminnasta. Valmistelussa tuodaan esille,
että vanhusneuvoston kokouksiin voi aina osallistua myös varajäsenet,
nettilinkin tai videovälitteisen osallistumisen mahdollisuutta ei ole tarjolla.
Vanhusneuvostossa edustettuina olevat eläkeläisjärjestöt ovat saaneet
tiedoksi esityksessä (suositus 2) esiin tuodun vanhusneuvoston toiminnan
tehostamisehdotuksen: Jokaisen vanhusneuvoston jäsenen ja varajäsenen
tulisi keskustella oman eläkeläisjärjestönsä kanssa käytännöistä, joilla
varmistettaisiin sujuva ja oikea-aikainen tiedonkulku. Keksityistä keinoista tulisi
mahdollisuuksien mukaan tehdä pysyviä ja ottaa ne osaksi eläkeläisjärjestöjen
normaalia viestintää vanhusneuvostoedustajien kanssa.

Kaupunginhallitus, 12.03.2018, § 111
Valmistelija / lisätiedot:
Arja Väänänen
arja.vaananen@mikkeli.fi
hyvinvointikoordinaattori
Senioriliikkeen Mikkelin Alueosasto ry on tehnyt Mikkelin
kaupunginhallitukselle seuraavanlaisen esityksen vanhusneuvoston toiminnan
tehostamisesta:
"Suositus 1
Paikalliset huomioon ottaen, olisi suositeltavaa ottaa käytännöksi, että
varajäsenillä olisi yhtäläinen oikeus osallistua vanhusneuvoston kokouksiin
vaikka varsinainen jäsen olisi paikalla. Toimittaessa tällä tavoin varmistetaan
entisestään tiedon ja tärkeiden viestien kulku.
Esimerkiksi Kauniaisten kaupungin vanhusneuvostolla on ollut tämä käytäntö
ja heidän kokemuksensa ovat olleet positiivisia. Varsinkin pienemmillä
paikkakunnilla tai vanhusneuvostoissa, joissa on vähän jäseniä, käytäntö olisi
erityisen suositeltavaa.
Suositus 2
Jokaisen vanhusneuvoston jäsenen ja varajäsenen tulisi keskustella oman
eläkeläisjärjestönsä kanssa käytännöistä, joilla varmistettaisiin sujuva ja oikeaaikainen tiedonkulku. Keksityistä keinoista tulisi mahdollisuuksien mukaan
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tehdä pysyviä ja ottaa ne osaksi eläkeläisjärjestöjen normaalia viestintää
vanhusneuvostoedustajien kanssa.
Ikäihmisten määrän jatkuvasti lisääntyessä on käytäntö osoittanut, että
palvelujen järjestämisestä ja hoidosta vastaava organisaatio on entistä
haasteellisimman tehtävän edessä. Toimihenkilöiden ohella keskeinen merkitys
on vanhusneuvostolla, joka edustaa alueen väestöä.
Neuvoston kokoustoiminnassa havaitsiemme puutteiden johdosta esitämme
seuraavaa parannusta, josta esim. Kauniaisissa on saatu rohkaisevia
kokemuksia.
Peruste:
Vanhusneuvoston varajäsenten osallistuminen vanhusneuvoston kokouksiin.
Mikkelin vanhusneuvoston nykyisen käytännön mukaan, varajäsenet
osallistuvat nettilinkin kautta ja videon välityksellä vanhusneuvoston
kokouksiin. Poikkeuksena on ainoastaan se, jolloin varsinaisen jäsenen,
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ollessa estyneitä osallistumaan
vanhusneuvoston kokoukseen.
Katsomme yhdistyksemme edustajan, varajäsen Kaija Rautiaisen
henkilökohtaisen osallistumisen vanhusneuvoston kokouksiin olevan
käytännössä minimaalista. Katsomme, ettei videoseuranta korvaa missään
tapauksessa henkilökohtaista osallistumista vanhusneuvoston kokousiin.
Esitämme, että varajäsenille lähetetään kokouskutsu samoilla menettelytavoilla
kuin kutsut varsinaisille vanhusneuvoston jäsenille."
Mikkelin kaupungin vanhusneuvoston varajäsenet saavat aina varsinaisten
jäsenten kanssa yhdenvertaisesti kokouskutsut sekä muun tiedotuksen.
Varajäsenillä on läsnä - ja puheoikeus kaikissa vanhusneuvoston kokouksissa.
Varajäsenen ollessa varsinaisen jäsen kanssa samanaikaisesti kokouksessa,
hänelle ei makseta kokouspalkkiota eikä kulukorvauksia. Korvaukset
maksetaan vain silloin, kun hän on varsinaisen jäsenen tilalla kokouksessa.
Vanhusneuvoston kokouksiin ei ole mahdollisuus osallistua netti-/
videoyhteydellä.
Suositus vanhusneuvoston jäsenten/varajäsenten ja omien eläkeläisjärjestöjen
välisen sujuvan ja oikea-aikaisen tiedonkulun ja niihin liittyvien käytäntöjen
parantamisesta on viety tiedoksi vanhusneuvostolle. Vanhusneuvosto on
käsitellyt asiaa kokouksessaan 31.1.2018 § 14 Muut asiat.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa Senioriliikkeen Mikkelin Alueosasto ry:lle
esittelytekstin mukaisen vastauksen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Senioriliikkeen Mikkelin Alueosasto ry, vanhusneuvosto
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Seutuvaliokunta, § 28, 05.10.2017
Seutuvaliokunta, § 32, 14.12.2017
Seutufoorumi, § 6, 13.02.2018
Kaupunginhallitus, § 112, 12.03.2018
§ 112
Juvan liittyminen Mikkelin seudun toimintaan
MliDno-2017-2116
Seutuvaliokunta, 05.10.2017, § 28
Valmistelijat / lisätiedot:
Aki Kauranen
Juvan kunnanjohtaja Mervi Simoska on ollut kutsuttua Mikkelin seudun
seutuvaliokunnan kokouksiin vuoden 2017 alusta alkaen. Taustalla on mm.
tiivistynyt yhteistyö Essoten valmistelussa sekä toiminnan käynnistyttyä.
Vuoden kuluessa seutuvaliokunnassa on käyty keskustelua yhteistyön
tiivistämisestä myös muilla luontevilla osa-alueilla. Näin ollen olisi
tarkoituksenmukaista, että Juvan kunta kutsuttaisiin Mikkelin seudun
seutufoorumin sekä Mikkelin seudun kehityshankerahaston jäseneksi
voimassa olevan kehityshankerahaston säännön mukaisesti.
Juvan kunta on ollut Mikkelin seudun yhteistyössä virallisesti jäsenenä
viimeksi vuosina 2011-2012, kun seudullista sosiaali- ja terveystoimea
valmisteltiin. Tuolloin Juva ei kuitenkaan ollut mukana Mikkelin seudun
kehityshankerahastossa vaan huolehti hankerahoitusosuudet tarvittaessa
hankekohtaisesti kunnan omasta budjetista.

Ehdotus
Esittelijä: Aki Kauranen
Seutuvaliokunta esittää Juvan kunnalle, että Juvan kunta liittyy vuoden
2018 alusta Mikkelin seudun seutufoorumin sekä Mikkelin seudun
kehityshankerahaston jäseneksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

Seutuvaliokunta, 14.12.2017, § 32
Valmistelijat / lisätiedot:
Aki Kauranen
Juvan kunnanhallitus on kokouksessaan 30.10.2017 § 223 päättänyt, että Juvan
kunta suhtautuu myönteisesti Mikkelin seudun seutuvaliokunnan esitykseen
Juvan kunnan liittymisestä virallisesti Mikkelin seudun seutuyhteistyöhön
1.1.2018 alkaen. Kunta esittää seutuvaliokunnalle, että se käynnistää asian
vaatimat valmistelut, jotta yhteistyössä mukana oleva kunnat voivat tehdä
tarvittavat päätökset.
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Asian valmistelu koskee Mikkelin seudun yhteistoiminatsopimuksen sekä
Mikkelin seudun kehityshankerahaston säännön päivittämisen. Sopimusten
päivitysten lähtökohtana on, että Juva lisätään sopimuskuntien joukkoon,
mutta muuten yhteistoiminnan ehdot säilyvät entisinä (ml. maksuosuudet
Mikkelin seudun kehityshankerahastoon).
Ehdotus
Esittelijä: Aki Kauranen
Seutuvaliokunta päättää käynnistää seudun yhteistoimintasopimuksen
sekä seudun kehityshankerahaston säännön päivitystyön Juvan
kunnanhallituksen 30.10.2017 tekemä päätös huomioiden. Lisäksi
seutuvaliokunta esittää seutufoorumille päivitetyn Mikkelin seudun
yhteistoimintasopimuksen sekä kehityshankerahaston säännön hyväksymistä
sekä asian lähettämistä hyväksyttäväksi sopimusten piirissä oleviin kuntiin.
Päätös
Hyväksyttiin.

Seutufoorumi, 13.02.2018, § 6
Valmistelijat / lisätiedot:
Aki Kauranen
aki.kauranen@mikkeli.fi
strategia- ja kehityspäällikkö
Liitteet

1 Mikkelin seudun yhteistoimintasopimus 2018_luonnos 31.1.2018.pdf
2 MSKHRsääntö_31.1.2018.pdf
Päivitetyt luonnokset Mikkelin seudun yhteistoimintasopimuksesta sekä
Mikkelin seudun kehityshankerahaston säännöstä ovat liitteinä.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Seutuvaliokunta esittää seutufoorumille päivitetyn Mikkelin seudun
yhteistoimintasopimuksen sekä kehityshankerahaston säännön hyväksymistä
sekä asian lähettämistä hyväksyttäväksi sopimusten piirissä oleviin kuntiin.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 12.03.2018, § 112
Valmistelija / lisätiedot:
Aki Kauranen
aki.kauranen@mikkeli.fi
strategia- ja kehityspäällikkö
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Liitteet

1 Liite Kh - Mikkelin seudun yhteistoimintasopimus
2 Liite Kh - Mikkelin seudun kehityshankerahaston sääntö
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy liitteinä olevat päivitetyt Mikkelin seudun
yhteistoimintasopimuksen sekä Mikkelin seudun kehityshankerahaston
säännön.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen
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§ 113
Mikkelin kaupungin viestinnän käsikirja vuosille 2018-2021
MliDno-2018-591
Valmistelija / lisätiedot:
Jannika Vahvaselkä
jannika.vahvaselka@mikkeli.fi
markkinointi- ja viestintäsuunnittelija
Liitteet

1 Liite Kh Mikkeli viestinnän käsikirja 2018-2021
Mikkelin kaupungin viestinnän käsikirja vuosille 2018–2021 on yksi
kaupunkistrategiaa toteuttavista toimenpideohjeista. Viestinnän käsikirja
koskee kaikkia kaupungin palvelualueita ja siinä määritellään kaupungin yleiset
viestinnälliset periaatteet, viestinnän eri tyypit ja vastuut. Käsikirja on tehty
viestintätiimin ja osallisuuskoordinaattorin yhteistyöllä keväällä 2018.
Mikkelin kaupungin viestintätiimi (viestintäpäällikkö, viestintäsuunnittelija,
viestintäassistentti ja markkinointisuunnittelija) on nykyisessä muodossaan
ollut olemassa keväästä 2016 alkaen. Tiimin yhteistyömallit ovat siitä
lähtien pikku hiljaa muotoutuneet nykyiseen malliinsa, mutta toiminnan
kehittäminen jatkuu edelleen. Siitä esimerkkinä on muun muassa tämä
uudenlainen viestinnän käsikirja, joka tunnetaan Mikkelin kaupungin
hallintosäännön pykälässä 6 yleisenä viestintäsuunnitelmana tai -ohjeena,
jonka kaupunginhallitus hyväksyy valtuustokausittain.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy Mikkelin kaupungin viestinnän käsikirjan vuosille
2018-2021.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Viestintätiimi

21 (47)

Mikkeli
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
12.03.2018

7/2018

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 114
Liikennesuunnittelijan nimikkeen sekä kelpoisuusvaatimuksen muutos
MliDno-2018-574
Valmistelija / lisätiedot:
Maini Väisänen
maini.vaisanen@mikkeli.fi
kaupungininsinööri
Kaupunginhallitus on 19.12.2000 § 157 hyväksynyt liikennesuunnittelijan viran
(vakanssi 2075) kelpoisuusvaatimukseksi ”Soveltuva ammattikorkeakoulun
insinööritutkinto tai aikaisempi insinöörin tutkinto”.
Liikennesuunnittelija on aikaisemmin hoitanut liikennesuunnitteluun
liittyviä lausuntoja ja palautteita, sekä suunnitellut liikenneturvallisuutta
parantavia rakenteita ja järjestelyjä. Liikennesuunnittelijaa on yritetty
rekrytoida useamman kerran, mutta päteviä hakijoita ei ole ollut. Toisen
liikennesuunnittelijan vajaus on paikattu ostamalla palveluita ulkoa.
Tulosalueelta eläköityy lähivuosina keskeisistä viroista useampi henkilö (8
henk.) ja tehtävien perehdytysketju katkeaa. Yksityisteiden hoitoon ei ole tällä
hetkellä yhtään resurssia.
Nykyinen liikennesuunnittelijan virka muutetaan yhdyskuntatekniikan
valvojan viraksi. Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ammattikorkeakoulun
insinöörin- tai teknikon tutkinto tai aikaisempi insinöörin- tai rakennusmestarin
tutkinto.
Yhdyskuntatekniikan valvoja vastaa jatkossa yksityistieasioita ja rakentamisen
ja kunnossapidon valvojan tehtävistä. Tehtäväkuvaa muutetaan joustavasti
kulloisenkin tarpeen ja työtilanteen mukaan. Uusi valvoja opettelee eläkkeelle
siirtyvien valvojien tehtäviä. Ennen uuden rekrytoinnin aloittamista on tarpeen
muuttaa viran kelpoisuusvaatimusta sekä virkanimikettä. Palkkaus määrittyy
teknisen sopimuksen mukaan palkkaryhmän III (50101011) mukaan.
Henkilöstöpalveluilla ei ole asiaan huomauttamista. Viran nimikkeen ja
kelpoisuuden muutos tukee palveluorganisatiossa tapahtuvaa tehtävien
muutosprosessia.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että liikennesuunnittelijan virka muutetaan
yhdyskuntatekniikan valvojan viraksi (vakanssi 2075) ja viran
kelpoisuusvaatimus on soveltuva ammattikorkeakoulun insinöörin- tai teknikon
tutkinto tai aikaisempi insinöörin- tai rakennusmestarin tutkinto. Palkkaus
määräytyy teknisen sopimuksen palkkaryhmän III (50101011) mukaan.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kaupunkiympäristön elinkaaripalvelut, henkilöstöpalvelut
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Kaupunkiympäristölautakunta, § 79, 19.12.2017
Kaupunginhallitus, § 8, 08.01.2018
Kaupunginhallitus, § 115, 12.03.2018
§ 115
Yöveden - Louhiveden alueen rantaosayleiskaavan muutos, tila Pien-Toijola
491-561-2-16 (osa)
MliDno-2017-1950
Kaupunkiympäristölautakunta, 19.12.2017, § 79
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Ahonen
Liitteet

1 Liite Kyltk Yövesi-Louhivesi rantosayleiskaavan muutos Pientoijola
Someenlahti 19.12.2017
Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 17. päivänä
marraskuuta 2017 päivätyn rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen
kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.
Kaavamuutoksen on laatinut Karttaako Oy /Mäkelä Jarmo maaomistajan
aloitteesta.
Yleiskaavan muutos koskee Mikkelin kaupungin (491) Toijalan kylän (561) tilan
Pien-Toijola 2-16 (osa-aluetta) sekä kyseisen tilan määräalaa 491-561-2-16M602. Kohde on entisen Ristiinan kunnan alueella noin 1,5 km Kallioniemen
huvilasta kaakkoon. Kulku rakennuspaikalle tapahtuu Vanamontien kautta.
Yleiskaavan muutoksen tavoitteena on yhden rakennuspaikan sijainnin
muuttaminen hieman etelään päin rakennettavuudeltaan parempaan
paikkaan. Muutos on täysin sopusoinnussa alkuperäisen yleiskaavan
tavoitteiden ja mitoitusperusteiden kanssa.
Voimassa olevan yleiskaavan mukainen lomarakennuspaikka (RA/1) on
sijoiteltu toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaisempaan paikkaan. Vapaan
rannan osuus säilyy ennallaan kaavamuutoksen myötä.
Alueella on voimassa Ristiinan kunnanvaltuuston hyväksymä ja Etelä-Savon
ympäristökeskuksen 24.1.2003 vahvistama Yöveden-Louhiveden alueen
rantaosayleiskaava.
Alueella ei ole voimassa asemakaavaa, rakennuskieltoja tai suojelupäätöksiä.
Kyseisellä yleiskaava-alueella uuden lomarakennuspaikan etäisyydet
rantaviivasta yms. perustuvat Mikkelin kaupungin uuden rakennusjärjestyksen
määräyksiin (hyväksytty Mikkelin kaupunginvaltuustossa 22.5.2017, tullut
voimaan 1.7.2017).
Kaavaluonnoksen kuulemisvaiheessa (MRL 62 ja 63§) jätetty palaute on pyritty
ottamaan huomioon kaavaehdotusta laadittaessa. Kaavaluonnoksesta ei
jätetty huomautuksia.
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Etelä-Savon ELY-keskuksen lausunnossa 20.10.2017 todetaan mm. seuraavaa:
Lähtökohtaa kaavamuutokselle voidaan pitää perusteltuna; voimassa olevan
kaavan mukaisen rakentamisen kannalta maastonmuodoiltaan haastavan,
jyrkähkön ja kallioisen rakennuspaikan siirtäminen rakennettavuudeltaan
parempaan paikkaan. Siirto ei aiheuta rakentamisesta vapaan yhtenäisen
rantaosuuden pirstoutumista ja on muutenkin pääosin sopusoinnissa
alkuperäisen kaavan mitoitusperiaatteiden ja muiden tavoitteiden kanssa.
Muutoksen kohteena olevassa yleiskaavassa uuden rakennuspaikan alue on
pääosin osoitettu tavanomaisena maa- ja metsätalousalueena ilman erityisiä
merkintöjä tai arvoja.
Lausunnossa pyydetään perustelemaan alkuperäisestä kaavasta poikkeava
rakennusoikeuden kokonaismäärää.
ELY-keskuksella ei ole muuta huomautettavaa kaavaluonnoksen johdosta.
Kaavamuutoksen ehdotuksesta ei jatkossa tarvitse pyytää ELY-keskuksen
lausuntoa (Maankäyttö- ja rakennusasetus 20 §).
Kaavan laatijan vastine: Maltillinen kokonaisrakennusoikeuden nosto
perustuu maasto-käyntiin, lomarakennuspaikkojen lisääntyneisiin
tilatarpeisiin nykyaikana sekä kaupungin uuteen 22.5.2017 hyväksyttyyn
rakennusjärjestykseen. (vastine kaavaselostuksen kohdassa 4.4.2 Prosessin
aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen)
Laadittava osayleiskaavan muutos on luonteeltaan lähinnä tekninen eikä
muuta voimassa olevan alueen osayleiskaavan periaatteita.
Ehdotus
Esittelijä: Jouni Riihelä
Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy
alustavasti Yöveden-Louhiveden rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen
koskien tilaa Pien-Toijola 491-561-2-16 (osaa) sekä kyseisen tilan määräalaa
491-561-2-16-M602), asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot
rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon
pelastuslaitokselta ja Etelä-Savon maakuntaliitolta.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 08.01.2018, § 8
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Ahonen
Jari.Ahonen@mikkeli.fi
kaavoitusinsinööri
Liitteet

1 Liite Kh Yöveden-Louhiveden rantaosayleiskaavan muutos Pientoijola
Someenlahti
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Yöveden-Louhiveden
rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen koskien tilaa Pien-Toijola 491-5612-16 (osaa) sekä kyseisen tilan määräalaa 491-561-2-16-M602), asettaa sen
julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin
seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta ja Etelä-Savon
maakuntaliitolta.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa
kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus, 12.03.2018, § 115
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Ahonen
Jari.Ahonen@mikkeli.fi
kaavoitusinsinööri
Liitteet

1 Liite Kh Yöveden-Louhiveden rantaosayleiskaavan muutos tila Pientoijola
Kaavamuutosehdotus on ollut nähtävillä 18.1.-19.2.2018 välisen ajan.
Muistutuksia ei jätetty. Lausunnot saatiin Etelä-Savon maakuntaliitolta,
rakennusvalvonnalta ja Etelä-Savon pelastuslaitokselta. Heillä ei ollut
huomautettavaa.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy YövedenLouhiveden alueen rantaosayleiskaavan muutoksen tilalle Pien-Toijola 491-5612-16 (osa).
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.
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§ 116
Ylitys- ja alitusoikeudet vuodelta 2017
MliDno-2018-588
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Laitinen, Tiina Viskari
jari.laitinen@mikkeli.fi, tiina.viskari@mikkeli.fi
taloussuunnittelupäällikkö, controller
Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota (KuntaL
110§). Talousarvio on sitova ohje kunnan talouden hoitamisesta.
Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Varainhoitovuoden
aikana talousarvioon tehtävät muutokset käsitellään määrärahamuutoksina.
Varainhoitovuoden päätyttyä talousarvion määrärahan ylitys menojen ja alitus
tuloarvioiden kohdalla on hyväksytettävä ennen tilinpäätöksen hyväksymistä.
Muutokset (menojen ylitysoikeudet, tulojen alitusoikeudet, toimintakatteen
alitusoikeus) vuoden 2017 talousarvioon:
Käyttötalous
•

•
•

Teknisen lautakunnan menot ylittyivät 1,11 milj. euroa
raakapuukartellia koskevista oikeudenkäyntikuluista (noin 0,2 milj.
euroa), tapaturmavakuutusten lisäsuorituksista (noin 0,6 milj.
euroa) ja joukkoliikenteen lisämenoista johtuen.
Tekniseen toimeen kuuluvan tilakeskuksen toimintakate alittui 5,477
milj. euroa purkuvarauksista (noin 5,3 milj. euroa) ja lisääntyneistä
parakkikustannuksista johtuen.
Rakennuslautakunnan tulot alittuivat 0,009 milj. euroa pysäköinnin
virhemaksutuottokertymästä johtuen.

Tuloslaskelmaosa
•

Valtionosuudet alittuivat 0,055 milj. euroa.

Investointiosa
•
•
•
•
•

•
•
•

Kyläverkko- hanke eteni suunniteltua nopeammin, hankkeen menot
ylittyivät 0,212 milj. euroa.
Maa- ja vesialueiden ostoa koskevat menot ylittyivät 0,074 milj.
euroa.
Moision koulun vanhan osan korvaamista koskevan suunnittelun
menot ylittyivät 0,022 milj. euroa.
Katuja koskevat menot ylittyivät 0,395 milj. euroa.
Osakkeita ja osuuksia koskevat menot ylittyivät 0,27 milj. euroa
Saimaa Stadiumin osakkeiden hankinnasta (0,2 milj. euroa) sekä
kahden asunto-osakeyhtiön pääomavuokrien rahastoinnista
johtuen.
Etelä- Savon pelastuslaitoksen investointimenot ylittyivät 0,022 milj.
euroa.
Rakennusten myyntitulot alittuivat talousarviomuutoksen (+2,1 milj.
euroa) jälkeen 0,671 milj. euroa.
Kiinteistöjen rakennusautomaatiota koskevat tulot alittuivat 0,05
milj. euroa.
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Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion
2017 menoihin ylitysoikeuden, tuloihin alitusoikeuden sekä toimintakatteen
alituksen seuraavasti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teknisen lautakunnan menojen ylitys 1,11 milj. euroa,
Tilakeskuksen toimintakatteen alitus 5,477 milj. euroa,
Rakennuslautakunnan tulojen alitus 0,009 milj. euroa,
Valtionosuuksien alitus 0,055 milj. euroa,
Investoinnit Kyläverkko- hankkeen menojen ylitys 0,212 milj. euroa,
Investoinnit Maa- ja vesialueiden osto menojen ylitys 0,074 milj.
euroa,
Investoinnit Moision koulun suunnittelu menojen ylitys 0,022 milj.
euroa,
Investoinnit Kadut yhteinen määräraha menojen ylitys 0,395 milj.
euroa,
Investoinnit Osakkeet ja osuudet menojen ylitys 0,27 milj. euroa,
Investoinnit Etelä- Savon pelastuslaitoksen investointimenojen ylitys
0,022 milj. euroa,
Investoinnit Rakennusten myynnit (tulot) tulojen alitus 0,671 milj.
euroa,
Investoinnit Kiinteistöjen rakennusautomaation uudistaminen
(tulot), tulojen alitus 0,05 milj. euroa

Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.
Merkitään, että talousjohtaja Heikki Siira ja taloussuunnittelupäällikkö Jari
Laitinen saapuivat kokoukseen tämän pykälän käsittelyn alussa sekä poistuivat
tämän pykälän käsittelyn jälkeen.
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§ 117
Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n lainatakaus
MliDno-2018-564
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Laitinen
jari.laitinen@mikkeli.fi
taloussuunnittelupäällikkö
Liitteet

1 Liite Kh Mikkelin Oppilaskiinteistöt Oy:n Hallituksen kokouksen pöytäkirjaote
1.2.2018
2 Liite Kh Mikkelin Oppilaskiinteistöt Oy Takausesitys 6.2.2018
Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy hallituksen kokous 1.2.2018.
Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy (MIKKO) on Mikkelin kaupungin
100 % omistama toisen asteen opetuksen kiinteistöjen omistukseen,
hallintaan, kehittämiseen ja vuokraamiseen erikoistunut yhtiö. MIKKOn
perustehtävänä on pitää huolta, että Etelä-Savon Ammattiopiston (ESEDU)
opetukseen tarkoitetut toimitilat pysyvät kilpailukykyisessä, turvallisessa ja
terveellisessä kunnossa. MIKKO sopii ESEDUn kanssa kiinteistöihin liittyvistä
parannustoimista.
Kiinteistöjen vuosittaiseksi kokonaiskorjaussummaksi on kuntoarvioiden
perusteella laskettu minimissään 1,0 milj. euroa. MIKKO on kilpailuttanut
peruskorjauksia varten tarvittavan lainan ja yhtiön hallitus tehnyt päätöksen
hyväksyä Kuntarahoituksen lainatarjous sekä esittää Mikkelin kaupungille
seuraavan lainan takaamista 100 % omavelkaisena takauksena:
•
•
•
•
•
•

luoton määrä 1.000.000 euroa,
laina- aika 20 vuotta, ensimmäinen vuosi lyhennyksistä vapaa
viitekorko euribor 6 kk,
marginaali 0,425 %, rahoittajalla on oikeus tarkistaa marginaali 10
vuoden kuluttua luoton nostamisesta,
lyhennykset tasalyhennyksinä puolivuosittain,
koronmaksu puolivuosittain.

MIKKOn hallituksen kokouksen pöytäkirjaote 1.2.2018 ja yhtiön takausesitys
6.2.2018 on liitteenä. Rahoitustarjousten vertailu ja rahoitustarjoukset sekä
yhtiön tilinpäätös 31.12.2016 on oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Mikkelin
Oppilaitoskiinteistöt Oy:lle Kuntarahoitukselta edellä selostetuin lainaehdoin
otettavalle enintään 1.000.000 euron lainalle omavelkaisen 100 %:n takauksen
ja päättää, että takauksen antamisesta peritään 0,80 %:n suuruinen
takausprovisio vuosittain jäljellä olevasta lainan määrästä.
Takauksen toimeenpanossa ja valvonnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston
15.6.2009 § 109 päättämiä periaatteita sekä EU:n virallisessa lehdessä
julkaistussa komission tiedonannossa mainittuja periaatteita valtiontuista
takauksina, joita sovelletaan myös kuntien antamiin takauksiin.
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Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.
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Kaupunginvaltuusto, § 85, 13.11.2017
Kaupunginhallitus, § 186, 27.11.2017
Kaupunkiympäristölautakunta, § 29, 26.02.2018
Kaupunginhallitus, § 118, 12.03.2018
§ 118
Valtuustoaloite rantayleiskaavoituksen päivittämiseksi
MliDno-2017-2361
Kaupunginvaltuusto, 13.11.2017, § 85
Valtuutettu Jaakko Väänänen ym. esittivät 13.11.2017 valtuustoaloitteenaan
otsikko asiasta seuraavaa:
"Mikkelin kaupungin alueella on noin 10300 vapaa-ajan asuntoa.
Vapaa-ajan asukkaat ja matkailu ovat kaupungin elinvoimaa vahvistavia
tekijöitä.
Kaupunginvaltuustoon on tullut jatkuvasti yksittäisiä esityksiä nykyisten
rantayleiskaavojen muuttamiseksi.
Kaupungin alueen rantayleiskaavojen rakennusoikeudet ja määräykset
poikkeavat toisistaan, joten ne tulisi päivittää yhtenäiseksi.
Nykyinen kaavoitus hankaloittaa tai suorastaan estää vapaa-ajan asuntojen
muuttamista vakituiseksi, mikä estää esim. verotulojen muodostumisen ja
muun muassa etätyön tekemisen.
Allekirjoittaneet esitämme että Mikkelin kaupunki päivittää
rantayleiskaavoituksen vastaamaan matkailun ja elinkeinoelämän tarpeita.
Kaavoituksessa tulee lisätä rakennustehokkuutta rantakilometrille,
lisätä rakennusoikeutta tonteilla vastaamaan tasokkaan rakentamisen ja
tulevaisuuden tarpeita, mahdollistetaan ja edistetään matkailuun varattavien
alueiden riittävyys, sallitaan vakituinen asuminen rantayleiskaava-alueilla.
Valtuustoaloitteen tavoite on vakituisten ja vapaa-ajan asuntojen ja tonttien
lisääminen. ja näin saada uusia asukkaita muuttamaan kuntaan.
Toteutuessaan lisääntyvä vapaa-ajan asutus vahvistaa kaupungin ja kylien
elinvoimaa, edistää matkailun kehittymistä luo uusia työpaikkoja ja lisää
kiinteistöveron tuottoa.
Mikkelissä 13.11.2017
Jaakko Väänänen
Keijo Siitari, Marja Kauppi, Pekka Pöyry,
Liisa Pulliainen, Kirsi Olkkonen, Taina Harmoinen,
Outi Kauria, Heikki Nykänen, Petri Pekonen,
Eero Aho, Toni Maczulskij, Hannu Toivonen,
Seija Kuikka, Noora Ruuth, Harri Kivinen,
Laura Hämäläinen, Risto Rouhiainen, Mali Soininen,
Olli Marjalaakso, Jyrki Koivikko, Paavo Puhakka,
Jukka Pöyry, Liisa Ahonen, Satu Soivanen,
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Jussi Marttinen"
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 27.11.2017, § 186
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen
Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen asumisen ja toimintaympäristön
palvelualueen valmisteltavaksi.
Edelleen kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä
kaupunginhallituksessa viimeistään helmikuun 2018 loppuun mennessä.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunkiympäristölautakunta, 26.02.2018, § 29
Valmistelijat / lisätiedot:
Jouni Riihelä
Jouni.Riihela@mikkeli.fi
tekninen johtaja
Etelä-Savossa rakentamattomia kaavoitettuja rantatontteja on noin 20 000
kappaletta.
Nykyisen Mikkelin alueella on voimassa olevia rantaosayleiskaavoja yhteensä
162 140 hehtaaria sekä maanomistajien teettämiä ranta-asemakaavoja on
yhteensä 5 217 hehtaaria. Rantatontteja koskevien kaavojen yhteenlaskettu
pinta ala on noin 167 000 hehtaaria.
Mikkelissä osayleiskaavoissa ja ranta-asemakaavoissa rantatontteja on
merkitty noin 12 000 kappaletta, joista rakentamattomia tontteja kaikkiaan
lähes 2000 kappaletta:
Mikkeli 1000 tonttia
Ristiina 500 tonttia
Suomenniemi 150 tonttia
Haukivuori 270 tonttia
Mikkelin alueella on rantamitoituksena käytetty suurilla vesistöillä (Puula,
Saimaa, Kyyvesi) 5 rantarakennuspaikkaa / mitoittava rantakilometri. Pienillä
sisämaan järvillä on mitoituslukuna käytetty 4 rantarakennuspaikkaa /
mitoittava rantakilometri.
Vuonna 2000 voimaan tullut maankäyttö- ja rakennuslaki määrää, että rannalle
ei saa rakentaa ilman kaavaa, poikkeuksena on rantasaunan rakentaminen
rantatontille, jossa on jo olemassa lomarakennus.
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Maankäyttö – ja rakennuslaki muuttui vuonna 2016 siten, että poikkeamisvalta
mm. rantarakentamisessa siirtyi kokonaisuudessaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksilta kuntien päätettäväksi.
MRL 171 §:n mukaan kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää
poikkeamisen annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta
säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta.
Saman säännöksen 2 momentin mukaan poikkeamista ei kuitenkaan saa
myöntää, jos se:
1.
2.
3.
4.

aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden
käytön muulle järjestämiselle;
vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien
tavoitteiden saavuttamista; tai
johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin
aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeamisen myöntäminen vaatii siis erityisiä syitä lainkohdan 1 momentin
mukaan ja ettei ole estettä poikkeamisen myöntämiselle lainkohdan 2
momentin mukaan.
Mikkelin kaupungissa on viime vuosina käsitelty kunnan myöntäminä
poikkeamislupina noin 45 poikkeamislupapäätöstä vuodessa. Pääosin
poikkeamislupapäätökset ovat kohdentuneet ranta-alueille, joissa ei
ole rantaosayleiskaavaa. Käyttötarkoituksen muuttamiseen liittyviä
poikkeamislupapäätöksiä on noin 10 kappaletta vuodessa.
Maanomistajien teettämiä rantayleiskaavamuutoksia on vuosittain 5-10 kpl.
Yleiskaavamuutoksissa pääosin on kyse rakennuspaikan siirtämisestä huonosti
rakennettavalta alueelta paremmin rakentamiseen soveltuvalle alueelle.
Mikkelin kaupunkisuunnittelu on suhtautunut myönteisesti käyttötarkoituksien
muuttamiseen ja pyrkii edesauttamaan maaseudun asuttuna pitämiseen.
Valtuustoaloitteessa esitetty epäkohdat on kunnan päätettävissä mm.
poikkeamisluvilla. Käytännössä eri kaavoissa esitetyt rakennusoikeudet ja
määräykset eivät ole ollut esteenä rakentamiselle. Kunta on voinut poiketa
hankekohtaisesti rakennusoikeuden määrästä ja käyttötarkoituksesta
poikkeamislupamenettelyllä.
Kaupunkisuunnittelun mielestä Mikkelin kaupungilla ei ole resurssia avata
olemassa olevia rantaosayleiskaavoja.
Kunnan eri aikoina ja eri periaattein tehtyjen rantayleiskaavojen
yhdenmukaistaminen voi kuulostaa järkevältä, mutta siitä saatava hyöty
kaavamuutoksen vaivaan nähden on olematon. Tarvitaan helposti useampia
vuosia kestävä kaavaprosessi ja riittävät selvitykset mm. vakituisen rantaasutuksen vaikutuksista ympäristöön tai kunnan palveluvelvoitteisiin. Koskisiko
käyttötarkoituksen muuttaminen RA:sta AO:ksi kaikkia rakennuspaikkoja
ja mitä siitä seuraisi? Vai rajattaisiinko muutokset esimerkiksi taajamien
lähialueille tai muihin edullisiin paikkoihin? Miten vesihuolto järjestettäisiin?
Mitoituksen avaaminen lisää selvitystarvetta entisestään ja on lisäksi herkkä
asia esimerkiksi naapurien kannalta.
Kaupunkisuunnittelu ei suosittele koko ranta-alueiden avaamista
kaavamuutoksilla, jos poikkeamistarve on suhteellisen vähäinen ja Mikkelin
kaupungilla on siihen toimiva prosessi ja periaatteet päätösten pohjaksi.
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Ehdotus
Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen
valtuustolle edellä olevan vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Keskustelun aikana Jaakko Väänänen esitti, että kaupunkiympäristölautakunta
antaa aloitteen johdosta seuraavan lausunnon
"Mikkelissä on lähes tuhat järveä, kaavoitettua rantaviivaa noin 16200 km,
josta rakennettu noin 5000 km rakentamatonta vapaata rantaa noin 11000
km. Lisäksi Mikkelissä on paljon kaavoittamatta pienempiä järviä ja jopa osa
Saimaatakin.
Mikkelissä on noin 10300 rakennettua tonttia rakentamattomia vain noin 2000
joista kaikki eivät tule koskaan rakennetuiksi. Saimaalla ja lähes tuhannella
muulla järvellä on noin 11000 km rakentamatonta rantaviivaa.
Päivittämällä kaavoitus lisäämällä esim. yksi rakennuspaikka kilometrille
mahdollistetaan yli 10000 uuden rakennuspaikan muodostuminen. Lisäksi
uusia rakennuspaikkoja on kaavoittamattomilla järvillä.
Mahdollistamalla rantarakennuspaikalla myös vakituinen asuminen
mahdollistetaan uusien asukkaiden muutto ruuhka suomesta, samalla
turvataan ja lisätään alueen kaupan matkailuyrittäjien kylien ja muun
yritystoiminnan elinvoimaisuutta.
Kaavoituksen päivitys on kaupungille elinkeinopoliittisesti edullinen vain
kaavoituskustannukset, rakentajat investoivat työllistävät paikallisia
rakennusalan yrityksiä, näin luodaan uutta elinvoimaa ja lisää verotuloja
kaupungille.
Tämä mahdollistaa matkailun mökkiyrittäjyyden ja mökkeilyn kehittymisen
aivan uudelle tasolle.".
Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.
Merkitään, että kaavoitusinsinööri Jari Ahonen poistui kokouksesta tämän
pykälän käsittelyn jälkeen.

Kaupunginhallitus, 12.03.2018, § 118
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi
kaupunkiympäristölautakunnan selvityksen valtuutettu Jaakko Väänäsen ym.
valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.
Päätös
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Asiasta käydyn keskustelun aikana Pekka Pöyry esitti Petri Pekosen ja Jyrki
Koivikon kannattamana asian palauttamista uuteen valmisteluun.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty
esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi
äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista
tässä kokouksessa äänestävät Jaa ja ne, jotka kannattavat asian palauttamista
uuteen valmisteluun, äänestävät Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa
äänestyksessä annettiin 4 Jaa ääntä (Markku Aholainen, Soile Kuitunen, Jarno
Strengell ja Kerttu Hakala) ja 7 Ei ääntä (Armi Salo-Oksa, Liisa Ahonen, Jyrki
Koivikko, Pekka Pöyry, Petri Pekonen, Juha Vuori ja Kirsi Olkkonen).
Puheenjohtaja totesi, että asia palautetaan uuteen valmisteluun.
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Kaupunginvaltuusto, § 31, 27.03.2017
Kaupunginhallitus, § 136, 18.04.2017
Kaupunkiympäristölautakunta, § 30, 26.02.2018
Kaupunginhallitus, § 119, 12.03.2018
§ 119
Valtuustoaloite tonttien vuokrahintojen ja lunastamisien hinnoittelun
uudelleentarkastelusta
MliDno-2017-782
Kaupunginvaltuusto, 27.03.2017, § 31
Valtuutettu Jaana Strandman ym. esittivät 27.3.2017 valtuustoaloitteenaan
otsikkoasiasta seuraavaa:
"Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että tekninen toimi käynnistää
vuokratonttien hinnoitteluperusteiden uudelleentarkastelun ja käy
vuokratonttien haltijoiden kanssa keskustelun sekä ryhtyy vuokrankorotuksen
ja tarkistamisen jaksottamiseen. Tällä aloitteella haluamme kaupunkimme
vuokratonttien haltijoille hinnoittelu-uudistuksen tasapuolisuutta, jota nyt ei
ole tapahtunut. Nykyisin samalla asuinalueella on hyvinkin erihintaisia tontteja.
Nykyisessä mallissa ei huomioida asuinalueen palveluita ja viihtyvyystekijöitä.
Omakotitonttien yksikköhinnan korotus on ollut monille kohtuuton, jopa 300
%. Hinnankorotus koskee siis myös tonttien lunastamisia. Kaupunkimme
on korottanut viimeisen viiden vuoden aikana vuokrahintoja kaksi kertaa
ja parhaillaan on valmisteilla uusi korotus, joka tulisi voimaan vuoden 2018
alusta. Monille vuokratonttien haltijoille tämä on tiheä korotustahti on tuonut
huomattavat korotukset ja toisille ei. Tämä epätasapuolinen epäkohta tulee
pian korjata.
Mikkelissä 27.3.2017
Valtuustoaloitteen tekijä
Jaana Strandman
Valtuutetut:
Eero Aho, Marita Hokkanen, Erkki Rantalainen,
Vesa Himanen, Pertti Ruotsalainen, Jari Roivas,
Liisa Ahonen, Markku Tissari, Satu Taavitsainen"
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle
valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 18.04.2017, § 136
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen
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Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen toimen valmisteltavaksi.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä
kaupunginhallituksessa viimeistään elokuussa 2017.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunkiympäristölautakunta, 26.02.2018, § 30
Valmistelijat / lisätiedot:
Hannu Peltomaa
Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi
kaupungingeodeetti
Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 12.6.2017 § 38 päättänyt
Mikkelin kaupungin luovuttamien tonttien hinnoittelusta sekä muista
luovutusperiaatteista vuosille 2018-2020. Hinnoitteluperiaatteet muuttuivat
tuon päätöksen myötä merkittävästi eikä entisen kaltaista pienipiirteistä, miltei
korttelikohtaista hinnoittelua enää ole nykyisten hinta-alueiden käsittäessä
jopa useamman kaupunginosan. Tämä tasa-arvoistaa naapurusten asemaa,
kun pieniä hintaeroja esim. saman kadun varrella olevissa tonteissa ei enää
ole.
Hinnoittelumuutoksessa hinnat keskimäärin nousivat hiukan verrattuna
aiemmin voimassa olleeseen hinnoitteluun. Vuokrahintojen suuri nousu
uusittaessa sopimuksia on jo aiemman hinnoittelun aikana johtunut
yksinomaan siitä, että 50 vuoden takaiset alkuperäiset tontinvuokrat ovat olleet
varsin matalalla tasolla eikä silloin käytetty indeksikorotusmalli ole nostanut
niiden hintoja vuosittain elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti. Siten
viimeisiä vuosia voimassa olleiden vuokrasopimusten reaalinen hintataso on
ollut ja on erittäin alhaisella tasolla, mikä on koitunut vuokralaisten hyödyksi.
Uuteen hinnoittelumalliin otettiin mahdollisuus joustavasti lunastaa tontti
omaksi siirtymäajan puitteissa vuoden 2019 loppuun saakka siten, että
noudatetaan aiemmin voimassa ollutta hinnoittelua, mikäli se on ostajalle
edullisempi kuin uuden hinnoittelun mukainen hinta.
Ehdotus
Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen
valtuustolle edellä olevan vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Keskustelun aikana Jaana Strandman esitti, että asia palautetaan uudelleen
valmisteltavaksi siten, että esitetään selkokieliset taulukot siitä, kuinka
tonttien yksikköhinnat tulevat nousemaan vanhan hinnoittelun hinnoista
ja kuinka tonttia uudelleen vuokrattaessa päättyvän sopimuksen vuokra
tulee nousemaan vanhan hinnoittelun ja hinnoittelu-uudistuksen mukaan
laskettuihin vuokriin verrattuna. Vasta tällöin selviää, kuinka suuria hinnoitteluuudistuksen korotukset ovat ja ovat olleet. Marita Hokkanen kannatti
Strandmanin esitystä.
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Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty esittelijän
päätösehdotuksesta poikkeava esitys, jota oli kannatettu, joten asiasta oli
äänestettävä. Äänestys suoritetaan kättennostoäänestyksenä. Esittelijän
päätösehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Jaana Strandmanin
vastaesitystä kannattavat ei. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen
kättennostolla tapahtuvasta äänestyksestä.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 jaa ääntä (Vesa Himanen, Kerttu
Hakala, Marja Kauppi, Paavo Puhakka, Keijo Siitari, Mali Soininen, Jaakko
Väänänen ja Anni Pylvänäinen) ja 5 ei ääntä (Jaana Strandman, Marita
Hokkanen, Hannu Tullinen, Markku Himanen ja Jaana Vartiainen).
Puheenjohtaja totesi esittelijän päätösehdotuksen tulleen hyväksytyksi.
Merkitään, että Jaana Strandman poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn
jälkeen.

Kaupunginhallitus, 12.03.2018, § 119
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi
kaupunkiympäristölautakunnan selvityksen valtuutettu Jaana Strandmanin ym.
valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

37 (47)

Mikkeli
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
12.03.2018

7/2018

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginvaltuusto, § 106, 11.12.2017
Kaupunginhallitus, § 15, 08.01.2018
Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 23, 22.02.2018
Kaupunginhallitus, § 120, 12.03.2018
§ 120
Valtuustoaloite: Mikkeliin maksuton varhaiskasvatus
MliDno-2017-2560
Kaupunginvaltuusto, 11.12.2017, § 106
Valtuutettu Satu Taavitsainen esitti 11.12.2017 SDP:n valtuustoryhmän
valtuustoaloitteena otsikoasiasta seuraavaa:
"Suomessa on katsottu jokaisen kansalaisen oikeuden koulutukseen
olevan keskeinen keino varmistaa, että jokainen saa riittävät tiedot ja
taidot yhteiskuntaan osallistumiseen sekä osaamiseen, joka mahdollistaa
toimeentulon työtä tekemällä tai yrittämällä.
Suomen täyttäessä 50 vuotta vuonna 1967 aloitti toimintansa
kokeiluperuskoulut eri puolilla Suomea. Perusopetuksen maksuttomuus ja
peruskoulu eivät kuitenkaan olleet itsestään selvyyksiä. Vielä 1960-luvun
alussa käytiin keskustelua siitä, oliko järkevää korvata rinnakkainen oppikouluja kansakoulujärjestelmä oppilasvalintoineen, lukukausimaksuineen ja
vapaaoppilaspaikkoineen peruskoululla. Ensimmäiset peruskoulut aloittivat
toimintansa 1972. Jälkikäteen voi sanoa, että tuolloin kalliiksi ja tasapäistäväksi
koulujärjestelmäksi haukuttu peruskoulu on se kivijalka, joka nosti Suomen
moderniksi ja hyvinvoivaksi yhteiskunnaksi.
Noista ajoista on tultu eteenpäin ja nykyään tiedetään, että lasten
varhaiskasvatus on kaikkein vaikuttavinta koulutusta ja varhaiskasvatukseen
osallistuminen näkyy selvästi 15-vuotiaiden oppimistuloksissa. Lapsen
ikävuodet alle 5-vuotiaana ovat keskeisiä kielellisen oppimisen ja sosiaalisen
vuorovaikutuksen herkkyyskausia. Lapsen varhaisten vuosien merkitys
on oleellista oppimiselle sekä perusopetuksessa että myöhemmissäkin
koulutuksen vaiheissa. Näin varhaiskasvatuksella on vaikutus ihmisen koko
elämänkaareen.
Varhaiskasvatuksen tärkeyden ymmärtämisessä on kuljettu pitkä matka.
Vuonna 1973 säädetty laki lasten päivähoidosta lähti siitä, että vanhemmilla
oli oikeus saada lapsensa päivähoitoon työpäivän ajaksi. Vuonna 2015
päivähoitolain korvanneessa varhaiskasvatuslaissa lähtökohdaksi nostettiin
lapsen oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Kyse on paitsi perheiden
yhdenvertaisesta kohtelusta, ennen kaikkea jokaisen lapsen oikeudesta
sellaiseen varhaiseen kasvatukseen, joka antaa yhdenvertaiset mahdollisuudet
koulupolulla ja myöhemmässä elämässä pärjäämiseen.
Yhteiskunnallinen eriarvoistuminen alkaa valitettavasti jo varhain. Tutkimukset
osoittavat myös, että huono-osaisuus, kuten työttömyys ja matala koulutustaso
periytyvät sukupolvelta toiselle. Siksi varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen
Mikkelissä työttömien perheiden lapsilta on yksiselitteisen väärin.
Noin 50 vuotta sitten suomalaiset päättäjät antoivat 100-vuotiaalle Suomelle
lahjan, joka omana aikanaan oli suuri ja kallis uudistus. Peruskoulu on
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kuitenkin osoittanut, että koulutukseen tehtävät uudistukset näkyvät
vuosikymmenten päähän. Ne ovat investointeja, jotka ovat maksaneet itsensä
moninkertaisesti takaisin. Meillä 100-vuotiaan Suomen päättäjillä tulee olla
samanlaista rohkeutta antaa lahja 150-vuotiaalle Suomelle.
Universaalit maksuttomat varhaiskasvatuksen kaltaiset peruspalvelut ovat
paras keino tavoittaa kaikki lapset. Ne edistävät tasa-arvoa ja Mikkelin
rakentumista lapsi- ja perheystävälliseksi kaupungiksi.
Mikkelin kaupungin tulee olla edelläkävijä lasten oikeuksien edistämisessä.
Vanhat huonot päätökset varhaiskasvatusoikeuden rajaamisesta ja
ryhmäkokojen kasvattamisesta tulee perua ja ryhtyä tekemään hyviä päätöksiä
lasten näkökulmasta. Kokonaisuudessaan Mikkelissä on tärkeää pureutua
varhaiskasvatuksen merkitykseen Mikkelin elinvoimaisuuden lisäämisessä ja
kaupungissamme asuvien lasten nykyhetken ja tulevaisuuden suuntaamisessa.
Maksuton varhaiskasvatus lisäisi lasten osallistumista varhaiskasvatukseen,
parantaisi lapsiperheiden ostovoimaa ja vähentäisi köyhyyttä sekä pienentäisi
työttömyyttä ja kasvattaisi kaupungin vetovoimaa lapsiperheiden kaupunkina.
Varhaiskasvatusmaksut ovat negatiivinen kannustin työn vastaanottamiselle.
Maksut ovat lasten vanhemmille olennainen osa perheen taloutta mietittäessä
lasten varhaiskasvatukseen osallistumista. Monilapsisessa perheessä
ne ovat useita satoja euroja kuukaudessa. Maksujen poistaminen on
kustannustehokas keino parantaa Mikkelissä työntekemisen kannusteita,
pienentää työttömyyttä ja lisätä kaupungin verotuloja.
Edellä olevan perusteella SDP:n valtuustoryhmä esittää, että Mikkelissä
siirrytään kokoaikaiseen maksuttomaan varhaiskasvatukseen. Uudistus
voidaan toteuttaa esimerkiksi niin, että varhaiskasvatusmaksujen
nollamaksuluokan tulorajoja korotetaan vuosille 2019, 2020 ja 2021 niin,
että vuonna vuonna 2021 kaikki perheet ovat nollamaksuluokassa, eivätkä
maksa päivähoitomaksuja. Kaupungin talouden näkökulmasta vaiheittainen
toteuttaminen on mahdollista ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta on
oikein aloittaa maksuttomuus pieni- ja keskituloisista perheistä, varakkaiden
perheiden tullessa maksuttomuuden piirin viimeisenä.
Esitämme myös, että Mikkelin kaupunki hakeutuu Opetus- ja
kulttuuriministeriön 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen
kokeilukunnaksi. Maan hallitus käynnistää laajan kokeilun vuosina 2018–2019
viisivuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta yhdessä halukkaiden
kuntien kanssa. Kokeiluun käytetään 5 miljoonaa euroa valtion rahoitusta.
Lisäksi esitämme, että Mikkelissä aloitetaan varhaiskasvatuksen merkitystä
koskevan tietoisuuden ja palvelun laadun kehittämisen toimia.
Mikkelissä 11.12.2017
Satu Taavitsainen/sd.
Soile Kuitunen, Jatta Juhola, Jarno Strengell,
Petri Tikkanen, Tapani Korhonen, Hannu Tullinen,
Ulla Leskinen, Markku Aholainen, Raine Lehkonen,
Jaana Vartiainen, Marita Hokkanen, Arto Seppälä,
Jenni Tissari, Paavo Barck"
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Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 08.01.2018, § 15
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin
palvelualueen valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus
aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään huhtikuussa
2018.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kasvatus- ja opetuslautakunta, 22.02.2018, § 23
Valmistelijat / lisätiedot:
Pirjo Vartiainen
Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi
varhaiskasvatusjohtaja
Kaupunginvaltuustossa 11.12.2017 § 106 on esitetty SDP:n valtuustoryhmän
aloite maksuttomasta varhaiskasvatuksesta. Asiaa on käsitellyt
kaupunginhallitus 8.1.2018 § 15.
Kokonaan maksuttomaan varhaiskasvatukseen siirtyminen tarkoittaisi
vuoden 2017 hoitomaksutulojen mukaan kaupungille noin 2 400 000 euron
hoitomaksutulojen menettämistä. Lisäksi jouduttaisiin kompensoimaan
yksityisille palveluntuottajille varhaiskasvatuksen maksutulon menetykset
arvioilta noin 600 000 euroa/v. Hoitomaksutulojen menetys ja palvelusetelin
kompensointi yksityisille palveluntuottajille tekisi yhteensä noin 3 miljoonaa
euroa/v. Lisäksi kustannuksia tulisi lisäämään lasten määrän todennäköinen
kasvu varhaiskasvatuksessa ilmaisen palvelun vuoksi. Kustannuksia alentaisi
kahden toimistotyöntekijän palkkamenojen poistuminen noin 60 000 euroa/v.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut kunnille valtion
avustushaun maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen järjestämiseksi
5-vuotiaille. Kokeiluun on varattu yhteensä 5 miljoonaa euroa, ja sen piiriin
pääsee arviolta 19 000 lasta. Kokeiluun käytetään yhteensä 5 miljoonaa euroa,
ja kokeilu alkaa 1. elokuuta 2018 ja päättyy 31. heinäkuuta 2019.
Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on asettanut tavoitteeksi, että tulevina
vuosina mahdollisimman suuri osa viisivuotiaiden ikäluokasta tulisi saada
varhaiskasvatuksen piiriin. Hän perustelee tavoitetta koulutuksellisella tasaarvolla.
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Maksuttomuuskokeilun tavoitteena on selvittää, miten maksuttomuus
vaikuttaa 5-vuotiaiden osallistumiseen ja vanhempien työssäkäyntiin. Lisäksi
selvitetään vaikutuksia kunnille sekä pedagogiikan kehittämistarpeita. Arviolta
19 000 lasta tulisi kokeilun piiriin.
Avustusta voivat hakea kunnat. Yksityiset varhaiskasvatuspalvelujen tuottajat
voivat olla kokeilussa mukana, mikäli kunta hankkii varhaiskasvatuksen
ostopalveluna taikka kunnan myöntämä palvelusetelin arvo tai yksityisen
hoidon tuen kuntalisä mahdollistavat sen, että varhaiskasvatus on 5-vuotiaan
lapsen osalta perheelle 20 tunnin osalta maksutonta.
Kokeiluun osallistuvat kunnat valitaan. Valinta tehdään seuraavien
painotettujen indikaattoreiden perusteella: 5-vuotiaiden varhaiskasvatukseen
osallistumisaste, vieraskielisten osuus kunnan asukkaista, vain perusasteen
suorittaneiden osuus kunnan aikuisväestöstä ja työttömien osuus kunnan
asukkaista. Valinnassa huomioidaan kuitenkin, että kokeiluun osallistuu
sijainniltaan ja väestörakenteeltaan erilaisia kuntia.
Mukaan valitut kunnat osallistuvat Opetushallituksen koordinoimaan
kokeilun yhteistyöverkostoon sekä kokeilun seurantaan ja arviointiin liittyvään
tutkimukseen. Avustus on haettavissa 9.3.2018 saakka.
Siinä tapauksessa, että 5 –vuotiaiden maksuton varhaiskasvatus toteutuisi
Mikkelissä 1.8.2018 alkaen, arvioidaan, että varhaiskasvatukseen tulisi
noin 70 lasta lisää, jolloin työntekijöitä tarvittaisiin 10 lisää ja palkkakulut
kasvaisivat noin 300 000 eurolla vuodessa. Vuokra-, siivous-, puhtausja ruokahuollon kulut tekisivät noin 230 000 euroa vuodessa. Yksityisen
palvelusetelin ja yksityisen hoidon tuen kompensointiin menisi noin
450 000 euroa/v. Vuositasolla kustannus tekisi noin 980 000 euroa. Uudet
lapsiryhmät eivät mahdu olemassa oleviin kiinteistöihin ja lisätiloja ei
ole näin lyhyellä ajalla saatavissa. Tällä hetkelläkin tiloja tarvittaisiin
varhaiskasvatukseen lisää. Tilakeskukselta asiaa tiedustellessa kerrottiin,
että uuden päiväkodin rakentaminen uudishankkeena kestää kolme vuotta
(joulukuussa 2018 valtuuston päätös investointimäärärahasta, suunnittelu
1-6/2019 ja rakentaminen tapahtuisi 10/2019-12/2020). Tällä hetkellä ei
ole päiväkotikäyttöön soveltuvia olemassa olevia rakennuksia, joiden
käyttötarkoituksen voisi muuttaa.
Valtuustoaloitteen mukaan esitetään Mikkelissä aloitettavaksi
varhaiskasvatuksen merkitystä koskevan tietoisuuden ja palvelun laadun
kehittämisen toimia. Varhaiskasvatuslaissa (8.5.2015/580) säädetään tavoitteet,
jonka mukaan Mikkelin varhaiskasvatus toimii. Varhaiskasvatuslain 2 a §
(8.5.2015/580) varhaiskasvatuksen tavoitteet ovat:
1.

edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista
kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia;

2.

tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja edistää elinikäistä oppimista
ja koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamista;

3.

toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja
kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa
ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset;
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4.

varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen
varhaiskasvatusympäristö;

5.

turvata lasta kunnioittava toimintatapa ja mahdollisimman pysyvät
vuorovaikutussuhteet lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä;

6.

antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet
varhaiskasvatukseen, edistää sukupuolten tasa-arvoa sekä antaa
valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa yleistä kulttuuriperinnettä sekä
kunkin kielellistä, kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksellista
taustaa;

7.

tunnistaa lapsen yksilöllisen tuen tarve ja järjestää
tarkoituksenmukaista tukea varhaiskasvatuksessa tarpeen ilmettyä
tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä;

8.

kehittää lapsen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, edistää lapsen
toimimista vertaisryhmässä sekä ohjata eettisesti vastuulliseen
ja kestävään toimintaan, toisten ihmisten kunnioittamiseen ja
yhteiskunnan jäsenyyteen;

9.

varmistaa lapsen mahdollisuus osallistua ja saada vaikuttaa itseään
koskeviin asioihin;

10.

toimia yhdessä lapsen sekä lapsen vanhemman tai muun huoltajan
kanssa lapsen tasapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen
hyvinvoinnin parhaaksi sekä tukea lapsen vanhempaa tai muuta
huoltajaa kasvatustyössä.

Nämä tavoitteet ovat myös opetushallituksen lokakuussa 2016 päättämässä
valtakunnallisessa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa ja 1.8.2017
voimaan tulleessa Mikkelin paikallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa
(vasu). Näiden tavoitteiden ja varhaiskasvatussuunnitelman myötä uudistetaan
varhaiskasvatuksen toimintaa ja lisätään varhaiskasvatuksen merkityksen
tietoisuutta. Mikkelin varhaiskasvatuksessa järjestetään henkilöstölle
pedagogiset kahvilat kuukausittain uuden toimintatavan oppimiseksi
varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Oppimiskahviloiden suunnittelusta
vastaa Vasu-ohjausryhmä. Oppimiskahviloiden teemoja ovat: lapsen osallisuus,
leikki, tunnetaidot, tietotekniikan kuten tablettitietokoneiden hyödyntäminen
lasten kanssa toimittaessa, pedagoginen dokumentointi, pedagogiikka
näkyväksi ja toimintakulttuurin muutos.
Mm. tammikuun oppimiskahvilan aiheena oli leikki. Asiaa mietittiin
työntekijäryhmissä kolmen kysymyksen kautta: 1) Millaisia käytänteitä sekä
konkreettisia toimintatapoja yksikössänne on, joilla mahdollistetaan lasten
leikki ja sen jatkuvuus? (Esim. leikin ”rikastuttaminen”, oppimisympäristön
muokkaaminen, leikkitoimintoihin eriyttäminen, rutiinien rikkominen jne.) 2)
Millainen on aikuisen rooli lasten leikeissä? (Esim. kanssaleikkijä, havainnoija,
leikin kehittäjä) 3) Mitä uutta/erilaista Vasu 2017 on tuonut leikkiin?
Tunnetaitoihin ja lasten välisiin ristiriitoihin järjestetään lokakuuhun 2018
asti Miniverso-koulutuksia siten, että kaikki päiväkodit ovat koulutettuja
käyttämään tätä vertaissovittelun menetelmää lasten kanssa. Keväällä 2018
oppimiskahviloissa arvioidaan mikä on muuttunut ja mitä on kehitettävä.
Vanhempien kanssa käydään toiminnoista keskusteluja päivittäin.
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Varhaiskasvatuksen koulutuksia suunnitellaan Osaamisen, kehittämisen,
hyvinvoinnin edistämisen ja työsuojelun koordinointityöryhmässä.
Muita varhaiskasvatuksessa toimivia eri kokonaisuuden koordinointi /
kehittämistyöryhmiä on edellä mainitun lisäksi: Tieto- ja viestintäteknologian
työryhmä, Varhais- ja erityisvarhaiskasvatuksen ja esiopetuksen työryhmä sekä
Palveluohjaus ja palveluverkko-työryhmä.
Lisäksi yhdessä yksityisten palveluntuottajien, kaupungin varhaiskasvatuksen
esimiesten, varhaiskasvatuksen erityisopettajien, varhaiskasvatusjohtajan
palvelupäällikön ja päivähoidon palvelukoordinaattoreiden kanssa järjestetään
neljä kertaa vuodessa varhaiskasvatuksen kehittämispäivät, jolloin
pureudutaan mm. ajankohtaisiin kehittämistä vaativiin asioihin.
Valtuustoaloitteessa esitetään palvelun laadun kehittämisen toimia.
Varhaiskasvatukseen on tehty toiminnan kehittämiseksi arviointisuunnitelma,
jonka mukaan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa tehdään mm.
laatukyselyt lapsille, huoltajille ja työntekijöille joka 3. vuosi (1. kerta
keväällä 2019). Vuosina 2017-2018 yksiköissä arvioidaan lasten osallisuuden
toteutumista. Yksiköt arvioivat ryhmissään varhaiskasvatusta ja esiopetusta
vuosittain keväällä. Vanhempien ja lasten kanssa käydään lasten vasuja esiopetuksen oppimissuunnitelma-keskustelut vähintään kaksi kertaa
vuodessa. Lisäksi yksiköissä on palautelaatikot, johon voi jatkuvasti antaa
palautetta. Yksiköissä on ajoittain omia laatukyselyjä. Huoltajien on mahdollista
antaa palautetta myös päivittäisissä kohtaamisissa. Palautetta kysytään
ja saadaan lapsilta jatkuvasti. Jokainen työntekijä arvioi omaa työtään
säännöllisesti. Lapset arvioivat esiopetuksessa omaa oppimistaan ja
toimintaansa. Karvi (Kansallinen arviointikeskus) suorittaa arviointikyselyjä
valtakunnan tasolla.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle
ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että 1.8.2018 alkavaan Opetus- ja
kulttuuriministeriön 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen
kokeilukunnaksi ei hakeuduta, koska tiloja ei ole mahdollista saada näin
lyhyellä aikataululla. Lisäksi lautakunta esittää, että uusia varhaiskasvatustiloja
suunniteltaessa huomoiodaan mahdollisen 5-vuotiaiden maksuttoman
varhaiskasvatuksen käyttöönotto, jotta varautuminen mahdolliseen
lapsimäärän kasvuun tulee huomioitua päiväkotien uudisrakennuskohteissa
(esim. Kalevankankaan päiväkoti). Lopuksi lautakunta toteaa, että Mikkelissä
tehdään jo varhaiskasvatuksen merkitystä koskevan tietoisuuden ja palvelun
laadun kehittämisen toimia.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi päätösehdotustaan niin,
että lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta esittää, että Mikkelin kaupunki
ei tässä vaiheessa ala valmistella vaiheittaista siirtymistä kokoaikaiseen
maksuttomaan varhaiskasvatukseen. Maksuttomuus todennäköisesti
lisäisi merkittävästi varhaiskasvatuksen palveluihin tulevien lasten
määrää, joka edellyttäisi merkittävästi varhaiskasvatustilojen (päiväkotien)
lisäämistä ja henkilöstömäärän lisäämistä sekä kompensaatiota yksityisen
varhaiskasvatuksen palveluseteliin. Kasvatus- ja opetuslautakunta toteaa, ettei
Mikkelin kaupungilla ole tähän tällä hetkellä taloudellisia mahdollisuuksia.
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Petri Tikkanen Juha Hakkaraisen kannattamana esitti, että Mikkeli hakee
1.8.2018 alkavaan opetus- ja kulttuuriministeriön 5-vuotiaiden maksuttoman
varhaiskasvatuksen kokeilukunnaksi. Mikäli Mikkeli hyväksytään kokeiluun
mukaan, sen vaatimat tarvittavat tila- ja määrärahavaatimukset päätetään
varhaiskasvatuksen tilasuunnittelun ja vuoden 2019 talousarvion käsittelyn
yhteydessä.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on
tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian
ratkaistavaksi kättennostoäänestyksellä siten, että ne jotka kannattavat
esittelijän täydennettyä esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Petri
Tikkasen esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa
äänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä (Taina Harmoinen, Jenni Kolmisoppi, Janne
Strengell, Eero Aho, Saara Vauhkonen ja Juuso Lahikainen) ja 3 ei-ääntä (Hanne
Vainio, Petri Tikkanen ja Juha Hakkarainen), 2 äänesti tyhjää (Harri Haavikko ja
Kirsi Pokkinen).
Puheenjohtaja totesi, että esittelijän täydennetty esitys on tullut kasvatus- ja
opetuslautakunnan päätökseksi.
Merkitään, että Harri Haavikko saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn
aikana klo 17.25.

Kaupunginhallitus, 12.03.2018, § 120
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
sivistysjohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi
kasvatus- ja opetuslautakunnan selvityksen SDP:n valtuustoryhmän
valtuustoaloitteeseen Mikkeliin maksuton varhaiskasvatus, sekä toteaa
aloitteen loppuunkäsitellyksi.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä esitti asian palauttamista uuteen
valmisteluun.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko
esittelijän muutettu esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.
Merkitään, että sivistysjohtaja Virpi Siekkinen saapui kokoukseen tämän
pykälän käsittelyn alussa.
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§ 121
Muut asiat
Päätös
Kaupunginhallitus keskusteli:
•
•
•

käyttäytymissäännöistä ja ohjeistuksen lisäämisestä hiihtoladuilla ja
muissa liikuntapaikoissa
kesärekrytoinnin tilanteesta
lisäksi talousjohtaja Heikki Siira kertoi Mikkelin kaupungin talous- ja
henkilöstöpalveluiden järjestämisen valmistelutilanteesta vuodelle
2019.

Merkitään, että talousjohtaja Heikki Siira saapui kokoukseen tämän pykälän
käsittelyn alussa.
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Muutoksenhakukielto
§103, §104, §105, §106, §107, §108, §110, §111, §112, §115, §116, §117, §118,
§119, §120, §121
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.
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Oikaisuvaatimus
§109, §113, §114
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

47 (47)

