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Saapuvilla olleet jäsenet
Seija Kuikka, puheenjohtaja
Oskari Valtola, 1. varapuheenjohtaja
Satu Taavitsainen, 2. varapuheenjohtaja
Eero Aho
Liisa Ahonen
Paavo Barck
Kerttu Hakala
Taina Harmoinen
Raimo Heinänen
Marita Hokkanen
Laura Hämäläinen
Elina Hölttä
Jatta Juhola
Nina Jussi-Pekka
Markku Kakriainen
Marja Kauppi
Heli Kauppinen
Outi Kauria
Harri Kivinen
Jyrki Koivikko
Soile Kuitunen
Raine Lehkonen
Ulla Leskinen
Veli Liikanen
Toni Maczulskij
Jussi Marttinen
Olli Miettinen
Heikki Nykänen
Juhani Oksman, poistui 20:54
Kirsi Olkkonen
Petri Pekonen
Paavo Puhakka, saapui 17:54
Liisa Pulliainen
Minna Pöntinen
Jukka Pöyry
Pekka Pöyry
Risto Rouhiainen
Pertti Ruotsalainen
Arto Seppälä
Keijo Siitari
Mikko Siitonen
Mali Soininen
Jarno Strengell
Petri Tikkanen
Jenni Tissari
Hannu Tullinen
Jaana Vartiainen
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Juha Vuori
Jaakko Väänänen
Hannu Toivonen, varavaltuutettu
Hanne Vainio, varavaltuutettu
Muut saapuvilla olleet
Ari Liikanen, hallintojohtaja, sihteeri
Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja
Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Tiia Tamlander, vs. talousjohtaja
Mikko Tuovinen, viestintäsuunnittelija
Katriina Janhunen, nuorisovaltuuston puheenjohtaja
Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, poistui 20:22
Matti Laitsaari, rehtori
Kalle Räinä, kaavoitusinsinööri, poistui 17:46
Max Mustapää, asiakirjahallintopäällikkö
Merja Peltonen, asianhallintasihteeri
Poissa

Tapani Korhonen
Armi Salo-Oksa

Allekirjoitukset

Seija Kuikka
Puheenjohtaja

Ari Liikanen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Elina Hölttä
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Jatta Juhola
Pöytäkirjantarkastaja
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§ 80
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille ja julkaistu kaupungin yleisessä
tietoverkossa 4.11.2020.
Lisäksi kokouskutsu on julkaistu Mikkelin Kaupunkilehdessä 4.11.2020.
Päätös
Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu on julkaistu Mikkelin kaupungin verkkosivuilla
4.11.2020 ja Mikkelin kaupunkilehdessä 4.11.2020.
Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että valtuutetut Armi Salo-Oksa ja Tapani
Korhonen olivat ilmoittaneet esteestä osallistua valtuuston kokoukseen ja
heidän varajäsenikseen oli kutsuttu Hannu Toivonen ja Hanne Vainio.
Todennettiin, että nimenhuudossa oli paikalla 48 varsinaista valtuutettua,
2 varavaltuutettua ja nuorisovaltuuston puheenjohtaja. Valtuutettu Paavo Puhakka
oli poissa.
Koska kokouskutsu on julkaistu kuntalain edellyttämällä tavalla kaupungin
verkkosivuilla ja valtuuston edellyttämällä tavalla valituissa ilmoituslehdissä sekä
lähetetty vähintään neljä päivää aikaisemmin valtuutetuille, puheenjohtaja totesi
kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 81
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan valtuutetut Elina Hölttä ja Jatta Juhola.
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä
tietoverkossa.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kaupunginhallitus, § 303,21.09.2020
Kaupunginvaltuusto, § 72,05.10.2020
Kaupunginvaltuusto, § 82, 09.11.2020
§ 82
Ero tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen
MliDno-2017-1221
Kaupunginhallitus, 21.09.2020, § 303
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Tarkastuslautakunnan jäsen Teijo Ylönen on kuollut.
Tarkastuslautakunnan kokoonpano toimikaudella 2017-2021 on seuraava:
Varsinaiset jäsenet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ylönen Teijo, monipalvelukeskuksen johtaja, eläkeläinen
Teittinen Leena, myymäläpäällikkö, eläkeläinen
Barck Paavo, sähköasentaja, eläkeläinen
Kauppinen Heli, viestintäsuunnittelija, VPJ
Asikainen Katariina, laivavirkailija, FM
Kivinen Harri,yrittäjä
Sihvonen Jari, aluepäällikkö
Elkharam Tiina, yrittäjä
Oksman Juhani, insinööri, PJ

Henkilökohtaiset varajäsenet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Anttonen Pertti, luutnantti, evp
Wallenberg Minna, vartija, järjestyksenvalvoja
Tähtinen Tiina, merkonomi, tilahuoltaja
Koski Mirja, sairaanhoitaja, eläkeläinen
Soivanen Satu, ekonomi, TKI-asiantuntija
Hulkkonen Hannu, terveystarkastaja, eläkeläinen
Lipsanen Heino, liikuntaneuvos
Ruuth Noora, metsätalousinsinööri (AMK), maatalousyrittäjä
Kirjalainen Miikka, yrittäjä

Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee
tarkastuslautakuntaan uuden jäsenen Teijo Ylösen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kaupunginvaltuusto, 05.10.2020, § 72
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee tarkastuslautakuntaan
uuden jäsenen Teijo Ylösen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto jätti asian pöydälle.

Kaupunginvaltuusto, 09.11.2020, § 82
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee tarkastuslautakuntaan
uuden jäsenen Teijo Ylösen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto valitsi tarkastuslautakunnan jäseneksi luutnantti evp Pertti
Anttosen ja valitsi samalla hänen varajäseneksi eläkeläinen Kari Ojalan jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Tiedoksi
Valittu jäsen, valittu varajäsen, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Meidän IT ja talous
/palkanlaskenta
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Kaupunginhallitus, § 333,26.10.2020
Kaupunginvaltuusto, § 83, 09.11.2020
§ 83
Eron myöntäminen Johanna Hokkaselle hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan
varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen
MliDno-2017-1223
Kaupunginhallitus, 26.10.2020, § 333
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Johanna Hokkanen anoo eroa hyvinvionnin ja osallisuuden lautakunnan
varajäsenyydestä henkilökohtaisiin syihin vedoten.
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan kokoonpano toimikaudella 2017-2021 on
seuraava:
Varsinaiset jäsenet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Sihvonen Juhani, upseeri, majuri
Toivonen Hannu, eversti evp.
Juhola Jatta, suunnittelija, YTM, PJ
Hämäläinen Reijo, mielenterveyshoitaja
Nieminen Aleksi, opiskelija
Lipsanen Heino, aluejohtaja, liikuntaneuvos
Sihvonen Jari, aluepäällikkö
Hämäläinen Laura, opiskelija
Pulliainen Liisa, fysioterapeutti
Haukijärvi Erja, diplomi-insinööri
Jussi-Pekka Nina, lastentarhanopettaja, VPJ

Henkilökohtaiset varajäsenet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nykänen Roope, yrittäjä
Soininen Mali, yksikönjohtaja, eläkeläinen
Kärkkäinen Inka, tarjoilija, matkailuvirkailija
Pylvänäinen jaakko, ravintolatyöntekijä
Hokkanen Johanna, metsäkoneenkuljettaja
Ruuth Noora, metsätalousinsinööri (AMK), maaseutuyrittäjä
Hasanen Satu, elämäntaidon valmentaja
Jalkanen Jari, kasvatustieteen maisteri, rehtori
Pakarinen Antti, DI, ohjelmistosuunnittelija
Malinen Tuomo, yrittäjä, opiskelija
Damstén Iris, yhteisöpedagogi

Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Johanna
Hokkaselle hänen pyytämänsä eron hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan
varajäsenyydestä ja valitsee uuden varajäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 09.11.2020, § 83
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää Johanna
Hokkaselle hänen pyytämänsä eron hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan
varajäsenyydestä ja valitsee uuden varajäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto jätti asian pöydälle.

Mikkeli
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
09.11.2020

7/2020

11 (70)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 334,26.10.2020
Kaupunginvaltuusto, § 84, 09.11.2020
§ 84
Eron myöntäminen Johanna Hokkaselle Mikkelin seudun ympäristölautakunnan
varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen
MliDno-2017-1232
Kaupunginhallitus, 26.10.2020, § 334
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Johanna Hokkanen anoo eroa Mikkelin seudun ympäristölautakunnan
varaäsenyydestä henkilökohtaisiin syihin vedoten.
Mikkelin kaupungin hallintosäännön 11 §:ssä todetaan:
"Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan yhteisessä
Mikkelin seudun ympäristölautakunnassa on 9 jäsentä. Vastuukunta Mikkeli valitsee
lautakuntaan 5 jäsentä ja muut sopimuskunnat valitsevat kukin yhden jäsenen.
Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunta nimeää
puheenjohtajiston"
Mikkelin seudun ympäristölautakunnan kokoonpano toimikaudelle 2017 - 2021 on
Mikkelin kaupungin osalta seuraava:
Varsinaiset jäsenet:
1.
2.
3.
4.
5.

Tullinen Hannu, eläkeläinen
Sari Rautiainen, ravitsemustyöntekijä, pääluottamusmies
Jarmo Lautamäki, ympäristöinsinööri
Harri Haavikko, yrittäjä
Petri Pekonen, maanviljelijä

Henkilökohtaiset varajäsenet:
1.
2.
3.
4.
5.

Susanna Rusakko, myyjä
Johanna Hokkanen, metsäkoneenkuljettaja
Nalle Velling, lippukuntakoordinaattori
Jani Sensio, toimitusjohtaja
Jaakko Väänänen, maaseutuyrittäjä, eläkeläinen

Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Johanna
Hokkaselle hänen pyytämänsä eron Mikkelin seudun ympäristölautakunnan
varajäsenyydestä ja valitsee uuden varajäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
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Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 09.11.2020, § 84
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää Johanna
Hokkaselle hänen pyytämänsä eron Mikkelin seudun ympäristölautakunnan
varajäsenyydestä ja valitsee uuden varajäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto jätti asian pöydälle.
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Kaupunginhallitus, § 335,26.10.2020
Kaupunginvaltuusto, § 85, 09.11.2020
§ 85
Eron myöntäminen Heidi Särkälle kasvatus- ja opetuslautakunnan varajäsenyydestä ja
uuden varajäsenen valitseminen
MliDno-2017-1222
Kaupunginhallitus, 26.10.2020, § 335
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Heidi Särkkä anoo eroa kasvatus- ja opetuslautakunnan varajäsenyydestä
henkilökohtaisiin syihin vedoten.
Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokoonpano toimikaudella 2017-2021 on seuraava:
Varsinaiset jäsenet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tikkanen Petri, työsuojeluasiantuntija, VPj
Vainio Hanne, vanerityöntekijä
Hakkarainen Juha, linja-autonkuljettaja
Aho Eero, palomestari, insinööri
Vauhkonen Saara, yhteisöpedagogi, opiskelija
Yli-Karro Ulla, terveydenhoitaja, Ttm
Kolmisoppi Jenni, kieltenopettaja, FM
Nessling Vesa, teologian maisteri
Harmoinen Taina, projektipäällikkö, yrittäjä, PJ
Strengell Janne, henkilöstöpäällikkö
Pokkinen Kirsi, TM

Henkilökohtaiset varajäsenet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Paakkari Artturi, asiakaspalvelija
Orava Marita, eläkeläinen
Hokkanen Outi, maatalouslomittaja, työsuojeluvaltuutettu
Mäenpää Emma, ylioppilas
Särkkä Heidi, terveydenhoitaja
Haavikko Harri, yrittäjä, KTM
Nykänen Heikki, talonhoitaja, eläkeläinen
Rautio Tiia, SOTE-palveluasiantuntija
Pakarinen Antti, diplomi-insinööri
Kiiski Marju, toimintakoordinaattori, yhteisöpedagogi, ylempi AMK
Ronkanen Ville-Tapio, ICT-erityisasiantuntija, tuotepäällikkö, DI

Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Mikkeli
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
09.11.2020

7/2020

14 (70)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Heidi Särkälle hänen
pyytämänsä eron kasvatus- ja opetuslautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee uuden
varajäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 09.11.2020, § 85
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää Heidi Särkälle hänen
pyytämänsä eron kasvatus- ja opetuslautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee uuden
varajäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto myönsi eron Heidi Särkälle ja valitsi hänen sijaansa kasvatus- ja
opetuslautakunnan varajäseneksi maankäytön asiantuntija, DI Jenni Oksasen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.
Tiedoksi
Heidi Särkkä, valittu varajäsen, kasvatus- ja opetuslautakunta,
luottamushenkilörekisterinhoitaja, Meidän IT ja talous Oy/palkanlaskenta
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Kaupunkiympäristölautakunta, § 85,16.06.2020
Kaupunginhallitus, § 326,26.10.2020
Kaupunginvaltuusto, § 86, 09.11.2020
§ 86
Visulahden alueen tonttien hinnoittelu
MliDno-2020-1264
Kaupunkiympäristölautakunta, 16.06.2020, § 85
Valmistelijat / lisätiedot:
Hannu Peltomaa
Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi
kaavoitus- ja kiinteistöinsinööri
Liitteet

1 Liite Kyltk Visulahti asemakaava eteläinen osa
2 Liite Kyltk Visulahti asemakaava pohjoinen osa
Visulahden kaupan ja teollisuuden kaava-alueelle on alkanut viitostien remontin
myötä muodostua kysyntää. Kysyntään vastaaminen vaatii kuitenkin, että hinnoittelu
on oikea. Alueella ei tällä hetkellä ole erillistä hinnoittelua, ja olemassa olevien
toimitila- ja teollisuustonttihinnoittelujen noudattaminen johtaisi suhteellisen
korkeaan aluehintaan.
Visulahden kaava-alueella on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueita sekä
liikerakennusten korttelialueita. Alueelle ominaista on korkea asemakaavallisen
rakennusoikeuden määrä suhteessa hankkeiden todellisuudessa toteuttaman
rakennusoikeuden määrään.
Liikerakennusten tonttien (Visulahden kauppapuisto) hinnat ovat aina
tapauskohtaiset, joten ne on erikseen määritettävä kaupunginhallituksen päätöksellä.
Nyt tarkoitus olisi, että liikerakennusten tonteillekin määritettäisiin kiinteät hinnat
kaupunginvaltuuston päätöksellä.
Alueelle soveltuviksi hinnoiksi on arvioitu teollisuus- ja varastorakennusten tonttien

osalta 7 euroa / m2 sekä liikerakennusten tonttien osalta 25 euroa / k-m2. Normaali
valtuuston hyväksymän hinnoittelun mukainen teollisuus- ja varastotontin hinta olisi

11,14 euroa / m2 ja toimitilarakennusten tontin hinta olisi 44,47 euroa / k-m2.
Biltemalle Visulahdesta aiemmin tarjouskilpailulla myydyn tontin hinnaksi muodostui

noin 25 euroa / k-m2. Ponssen tontin hinta oli 130.000 euroa, joka tarkoittaa 17 euroa
/ k-m² tai 8,7 euroa / m².
Ehdotus
Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää Visulahden kaupan ja
teollisuuden kaava-alueella noudatettavaksi uudeksi tonttien hinnoitteluksi seuraavaa:
T-korttelialueet (korttelit 29,30,68,69,70,71,72): 7 euroa / m2
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KTY-1 korttelialueet (korttelit 66,67): 25 euroa / k-m2
KM ja K korttelialueet (korttelit 56,57,58): 25 euroa / k-m2
Kaupunkiympäristölautakunta oikeutetaan päättämään mahdollisista poikkeamista
tähän hinnoitteluun.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 26.10.2020, § 326
Valmistelijat / lisätiedot:
Hannu Peltomaa
Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi
kaavoitus- ja kiinteistöinsinööri
Liitteet

1 Liite Kh Visulahti asemakaava eteläinen osa
2 Liite Kh Visulahti asemakaava pohjoinen osa
3 Liite Kh Liiketonttien markkina-arvonmääritys, Visulahti Mikkeli
Visulahden alueen tonttien hinnoittelusta on pyydetty kiinteistöarvio, joka on liitteenä.
Arvion mukaisesti T-korttelialueiden hinta olisi 7 € / m², KTY-1 korttelialueiden hinta
olisi 25 € / k-m² ja KM sekä K korttelialueiden hinta olisi 30 € / k-m². Kaupungin oman
käsityksen mukaan kuitenkin KTY-1 ja KM sekä K korttelialueille soveltuu käytettäväksi
kaikille sama hinta 25 € / k-m2.

Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää Visulahden kaupan ja
teollisuuden kaava-alueella noudatettavaksi uudeksi tonttien hinnoitteluksi seuraavaa:
T-korttelialueet (korttelit 29,30,68,69,70,71,72): 7 euroa / m2
KTY-1 korttelialueet (korttelit 66,67): 25 euroa / k-m2
KM ja K korttelialueet (korttelit 56,57,58): 25 euroa / k-m2
Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se oikeuttaa
kaupunkiympäristölautakunnan päättämään mahdollisista poikkeamista tähän
hinnoitteluun.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään siten, että siitä
poistetaan kohta: "Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se
oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan päättämään mahdollisista poikkeamista
tähän hinnoitteluun."
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Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko esittelijän muutosesitys hyväksyä yksimielisesti.
Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 09.11.2020, § 86
Liitteet

1 Liite Kv Visulahti asemakaava eteläinen osa
2 Liite Kv Visulahti asemakaava pohjoinen osa
3 Liite Kv Liiketonttien markkina-arvonmääritys, Visulahti Mikkeli
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää Visulahden kaupan ja
teollisuuden kaava-alueella noudatettavaksi uudeksi tonttien hinnoitteluksi seuraavaa:
T-korttelialueet (korttelit 29,30,68,69,70,71,72): 7 euroa / m2
KTY-1 korttelialueet (korttelit 66,67): 25 euroa / k-m2

KM ja K korttelialueet (korttelit 56,57,58): 25 euroa / k-m2
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että tekninen johtaja Jouni Riihelä selosti asiaa kaupunginvaltuustolle.
Tiedoksi
Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue/Hannu Peltomaa, Jukka Piispa
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Kaupunkiympäristölautakunta, § 94,25.08.2020
Kaupunginhallitus, § 273,31.08.2020
Kaupunginhallitus, § 347,02.11.2020
Kaupunginvaltuusto, § 87, 09.11.2020
§ 87
Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa (Savilahti) / Suomen Pankki
MliDno-2019-806
Kaupunkiympäristölautakunta, 25.08.2020, § 94
Valmistelijat / lisätiedot:
Kalle Räinä
Kalle.Raina@mikkeli.fi
kaavoitusinsinööri
Liitteet

1 Liite Kyltk Asemakaavan muutos Suomen pankki 25.8.2020
Maankäyttö ja kaupunkirakenne -yksikkö lähettää otsikossa mainitun 25. päivänä
elokuuta 2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen
kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.
Suunnittelualue
Asemakaavan muutos koskee Mikkelin kaupungin 1. kaupunginosan (Savilahti)
korttelin 13 osaa tontteja 1018, 2018 ja 3018. Kaava-alue sijaitsee Mikkelin
ruutukaavakeskustassa Hänninkentän reunalla Vilhonkadulla. Torille matkaa on noin
200-300 metriä.
Kaavalle asetetut tavoitteet
FH Invest Oy omistaa suunnittelualueiden kiinteistöt 491-1-13-1018 ja 491-1-13-2018,
joiden nykyinen asemakaavallinen käyttötarkoitus on osoitettu asuin- ja
liiketoimintaan. Suomen Pankin tiloissa toimii yksityinen lääkäriasema, joka aloitti
toimintansa vuodenvaihteessa 2020. Maanomistajan tavoitteena on kehittää
kiinteistöjä asumista ja liiketoimintoja varten. Hakija on esittänyt, että kaavaa
muutettaisiin siten että tyhjälle asuintontille mahdollistetaan kerrostalorakentaminen.
Kaavan suunnittelussa huomioidaan keskusta-alueen ominaispiirteet ja suojellut
rakennukset. Rakennusten katutason kerroksiin mahdollistetaan liiketilojen
sijoittaminen. Suunnittelualue sijaitsee keskustassa palveluiden ja hyvien
liikenneyhteyksien äärellä. Asemakaavan muutoksessa on ratkaistavana toiminnallisia,
kaupunkikuvallisia ja rakennussuojelullisia kysymyksiä.
Rakennusoikeus noudattelee nykyistä keskustan kaavatehokkuutta. Tavoitteena on
mahdollistaa korkeatasoisen täydennysrakentaminen kaupunkikuvallisesti
merkittävän Suomen Pankin ympäristöön. Pysäköinti toteutetaan tontille
maanpäällisenä kansiratkaisuna. Piha-alueet toteutetaan pysäköintikannen päälle.
Asemakaavan muutos mahdollistaa yhdyskuntarakenteen tiivistämisen Mikkelin
ruutukaavakeskustassa olevan infrastruktuurin, kattavien palveluiden ja hyvien
liikenneyhteyksien äärellä.
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Asemakaavan muutos edellyttää maankäyttösopimuksen laadintaa.
Hankkeen käynnistyminen ja kaavaprosessi
Asemakaavan muutos on tullut vireille 6.4.2017 Senaatti-kiinteistöjen aloitteesta.
Hakijan tavoitteena oli luopua nykyisistä kiinteistöistä. Kaavaprosessin aikana Senaatti-
kiinteistöt myi Suomen Pankin tontit alkuvuodesta 2019 ja kaavatyö asetettiin
uudelleen vireille ja päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin
osallisille. Kaava-aluetta päätettiin laajentaa vuoden 2020 aikana ja mukaan otettiin
Vilhonkadulla sijaitseva naapurikiinteistö 491-1-13-3018.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmista saatu palaute on kaavaselostuksen liitteenä 5.
Asemakaavan muutoksesta laadittiin kaavaluonnos, joka oli nähtävillä 20.5.2020 –
20.7.2020. Luonnoksesta jätettiin neljä lausuntoa ja neljä huomautusta (kaavaselostus
liite 5)
Kaavaratkaisun sisältö
Pääkäyttömerkintä suunnittelualueelle on C keskustatoimintojen korttelialue.
Kokonaisrakennusoikeuden määrää on noin 3 910 k-m². Uudisrakentamisen
mittakaava ja laajuus noudattelee kantakaupungin osayleiskaavan 2040 mukaista
tavoitetta keskustan tiivistämisen suhteen. Suurimmat sallitut kerrosluvut ovat noin
(IV-V), kaksi (II) ja yksi (I). Suomen Pankin rakennus ja Vilhonkadulla sijaitseva Martti
Välikankaan suunnittelema asuinrakennus suojellaan. Suojeltujen rakennusten osalta
kerroslukuja ei luonnollisesti kasvateta. Uutta rakennusoikeutta muodostuu tyhjälle
tontille 1018 yhteensä 1 140 k-m². Lisäksi Vilhonkadun varrella olevalle tontille 3018
osoitetaan 150 k-m² lisärakennusoikeus tontin takaosaan. Suunnittelualueen tonteille
osoitetaan kulkuyhteys ja ajorasite Päiviönkadulta.
Pysäköintimitoitus noudattaa kantakaupungin osayleiskaavan 2040
pysäköintivaadetta.
Laaditut selvitykset
Suomen Pankin rakennuksesta on laadittu rakennushistoriallinen selvitys.
Ehdotus
Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Kaupunkiympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy
alustavasti Mikkelin kaupungin 1. kaupunginosan (Savilahti) korttelin 13 osaa tontteja
1018, 2018, 3018 koskevan asemakaavan muutosehdotuksen, asettaa sen julkisesti
nähtäville sekä pyytää niistä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon
maakuntaliitto, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos,
Etelä-Savon Energia Oy, Suur-Savon Sähkö Oy, teleoperaattorit, Museovirasto,
Savonlinnan maakuntamuseo, Mikkelin kaupungin museot, Mikkeli-Seura ry, Mikkelin
seudun ympäristöpalvelut, Infra-aluepalvelut sekä rakennusvalvonta- ja
jätehuoltopalvelut -yksiköiltä.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kaupunginhallitus, 31.08.2020, § 273
Valmistelijat / lisätiedot:
Kalle Räinä
Kalle.Raina@mikkeli.fi
kaavoitusinsinööri
Liitteet

1 Liite Kh Asemakaavan muutos Suomen pankki 31.8.2020
Ehdotus
Esittelijä: Ari Liikanen, hallintojohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Mikkelin kaupungin 1. kaupunginosan
(Savilahti) korttelin 13 osaa tontteja 1018, 2018, 3018 koskevan asemakaavan
muutosehdotuksen, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää niistä
viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus, Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, Etelä-Savon Energia
Oy, Suur-Savon Sähkö Oy, teleoperaattorit, Museovirasto, Savonlinnan
maakuntamuseo, Mikkelin kaupungin museot, Mikkeli-Seura ry, Mikkelin seudun
ympäristöpalvelut, Infra-aluepalvelut sekä rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut -
yksiköiltä.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että Minna Pöntinen ilmoitti olevansa esteellinen (isännöinti kaava-
alueella) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. ilmoitus hyväksyttiin.
Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halosen poissa ollessa tämän pykälän
esittelijänä toimi hallintojohtaja Ari Liikanen.

Kaupunginhallitus, 02.11.2020, § 347
Valmistelijat / lisätiedot:
Kalle Räinä
Kalle.Raina@mikkeli.fi
kaavoitusinsinööri
Liitteet

1 Liite Kh Suomen Pankki asemakaavan muutos 2.11.2020
Maankäyttö ja kaupunkirakenne -yksikkö lähettää otsikossa mainitun
asemakaavamuutosehdotuksen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.
Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä ajalla 9.9.2020. – 12.10.2020.
Asemakaavaehdotuksesta saatiin viisi lausuntoa ja yksi muistutus (kaavaselostus liite
5).
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Kaavakarttaan ja kaavaselostukseen on tehty vähäisiä korjauksia ja täydennyksiä
lausuntojen perusteella.
Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ovat niin vähäisiä, ettei kaavaa tarvitse asettaa
uudelleen nähtäville.
Asemakaavan muutokseen liittyvä maankäyttösopimus on laadittu lokakuussa 2020.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy 1. kaupunginosan
(Savilahti) korttelin 13 osaa tontteja 1018, 2018 ja 3018 / Suomen Pankki koskevan
asemakaavan muutoksen.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että Minna Pöntinen ilmoitti olevansa esteellinen (isännöinti kaava-
alueella) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 09.11.2020, § 87
Liitteet

1 Liite Kv Suomen Pankki asemakaavan muutos 9.11.2020
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy 1. kaupunginosan
(Savilahti) korttelin 13 osaa tontteja 1018, 2018 ja 3018 / Suomen Pankki koskevan
asemakaavan muutoksen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että kaavoitusinsinööri Kalle Räinä selosti asiaa kaupunginvaltuustolle.
Tiedoksi
Etelä-Savon Ely-keskus, Kiinteistö Oy Mikonkatu 1/hallituksen puheenjohtaja
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Kaupunkiympäristölautakunta, § 65,26.05.2020
Kaupunginhallitus, § 195,08.06.2020
Kaupunginhallitus, § 348,02.11.2020
Kaupunginvaltuusto, § 88, 09.11.2020
§ 88
Asemakaavanmuutos 4. kaupunginosa (Kaukola) / Graniittitalo
MliDno-2016-2454
Kaupunkiympäristölautakunta, 26.05.2020, § 65
Valmistelijat / lisätiedot:
Kalle Räinä
Kalle.Raina@mikkeli.fi
kaavoitusinsinööri
Liitteet

1 Liite Kyltk Graniittitalo asemakaavan muutos 26.5.2020
Kaupunkisuunnittelupalvelut lähettää otsikossa mainitun 26. päivänä toukokuuta
2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan
käsiteltäväksi.
Kaava-alue käsittää Mikkelin kaupungin 4. kaupunginosan (Kaukolan) korttelin osan 1
tontin 211, Ristimäenkatu 5.
Suunnittelualue sijaitsee ydinkeskustassa kaupunkikuvallisesti arvokkaalla paikalla
Hallituskadun varrella. Kiinteistö rajautuu valtakunnallisesti merkittävään
rakennettuun kulttuuriympäristöön (Mikkelin hallitustori ympäristöineen).
Voimassa oleva asemakaava on vuodelta 1975. Graniittitalon kiinteistö on osoitettu
yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y). Kerrosluvuksi on osoitettu ½II kerrosta ja
rakennusoikeudeksi 2 290 k-m2. ALP 18/8 merkinnällä on osoitettu kahdeksan
autopaikkaa viereiselle ALP-korttelualueelle.

Kaavamuutoksella maakunnallisesti arvokas Graniittitalon rakennus suojellaan
asemakaavatasoisesti sr-1 merkinnällä. Tontin nykyinen käyttötarkoitus muutetaan
keskustatoimintojen korttelialueeksi (C), joka mahdollistaisi asumisen, palvelu-, liike- ja
majoitustoimintojen sijoittamisen rakennukseen. Kaavamuutoksessa ei osoiteta uutta
täydennysrakentamismahdollisuutta. Tontin takaosaan voidaan sijoittaa autokatos.
Nykyinen rakennusoikeus 2 290 k-m2 säilyy.
Suunnittelualueen pinta-ala on 1 670 m2.
Kaavamuutos on tullut vireille 1.12.2016 ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
on ollut nähtävillä 1.12. - 30.12.2016. Siitä saatiin neljä lausuntoa ja yksi mielipide.
Viranomaislausunnoissa painotettiin kulttuuriympäristön huomioimista.
Naapuritaloyhtiö esitti toiveenaan laajentaa kaava-aluetta ja tutkia
täydennysrakentamismahdollisuutta omistamallaan tontilla. Mielipiteet, lausunnot ja
vastineet ovat luettavissa asemakaavan selostuksen liitteestä 5.
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Pysäköintinormi noudattaa kantakaupungin osayleiskaavassa 2040 määriteltyjä
ohjeellisia pysäköintinormeja.
Ehdotus
Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy
alustavasti 4. kaupunginosan (Kaukola) korttelin osaa 1, tonttia 211 koskevan
asemakaavan muutosehdotuksen (Ristimäenkatu 5), asettaa sen julkisesti nähtäville
sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon pelastuslaitos,
asukasyhdistykset, Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon elinkeino- liikenne ja
ympäristökeskus, Museovirasto, Savonlinnan maakuntamuseo, Etelä-Savon Energia
Oy, Mikkeli-Seura ry, teleoperaattorit sekä Mikkelin kaupungin osalta vesilaitos,
museot, rakennusvalvonta ja infra-aluepalvelut.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen saapui kokoukseen tämän pykälän
alussa ja selosti asiaa kaupunkiympäristölautakunnalle.

Kaupunginhallitus, 08.06.2020, § 195
Valmistelijat / lisätiedot:
Kalle Räinä
Kalle.Raina@mikkeli.fi
kaavoitusinsinööri
Liitteet

1 Liite Kh Graniittitalo asemakaavan muutos 8.6.2020
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti 4. kaupunginosan (Kaukola) korttelin osaa 1,
tonttia 211 koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (Ristimäenkatu 5), asettaa sen
julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-
Savon pelastuslaitos, asukasyhdistykset, Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon
elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus, Museovirasto, Savonlinnan maakuntamuseo,
Etelä-Savon Energia Oy, Mikkeli-Seura ry, teleoperaattorit sekä Mikkelin kaupungin
osalta vesilaitos, museot, rakennusvalvonta ja infra-aluepalvelut.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että tekninen johtaja Jouni Riihelä selosti asiaa kaupunginhallitukselle.
Merkitään, että Minna Pöntinen ilmoitti olevansa esteellinen (isännöintijä kaava-
alueella) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.
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Kaupunginhallitus, 02.11.2020, § 348
Valmistelijat / lisätiedot:
Kalle Räinä
Kalle.Raina@mikkeli.fi
kaavoitusinsinööri
Liitteet

1 Liite Kh Graniittitalo asemakaavan muutos 2.11.2020
Maankäyttö ja kaupunkirakenne -yksikkö lähettää otsikossa mainitun 26.5.2020
päivätyn ja 23.10.2020 muutetun asemakaavan muutosehdotuksen
kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.
Ehdotus oli nähtävillä ajalla 15.7.2020. – 15.9.2020, ja siitä saatiin kolme lausuntoa
(kaavaselostus liite 5).
Kaavakarttaan ja kaavaselostukseen on tehty vähäisiä täydennyksiä lausuntojen
perusteella. Rakennusta koskevia suojelumääräyksiä on täydennetty ja tarkennettu.
Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ovat niin vähäisiä, ettei kaavaa tarvitse asettaa
uudelleen nähtäville.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy 4. kaupunginosan
(Kaukola) korttelin osaa 1 ja tonttia 211 / Graniittitalo koskevan asemakaavan
muutoksen.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että Minna Pöntinen ilmoitti olevansa esteellinen (isännöinti kaava-
alueella) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 09.11.2020, § 88
Liitteet

1 Liite Kv Graniittitalo asemakaavan muutos 9.11.2020
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy 4. kaupunginosan
(Kaukola) korttelin osaa 1 ja tonttia 211 / Graniittitalo koskevan asemakaavan
muutoksen.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Merkitään, että kaavoitusinsinööri Kalle Räinä selosti asiaa kaupunginvaltuustolle ja
poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.
Tiedoksi
Etelä-Savon Ely-keskus, Savonlinnan maakuntamuseo
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Kaupunginhallitus, § 351,02.11.2020
Kaupunginvaltuusto, § 89, 09.11.2020
§ 89
Hallintosääntömuutos / tiedonhallinnan järjestäminen
MliDno-2020-2090
Kaupunginhallitus, 02.11.2020, § 351
Valmistelijat / lisätiedot:
Max Mustapää, Ari Liikanen, Kimmo Kokko, Päivi Malinen
max.mustapaa@mikkeli.fi, ari.liikanen@mikkeli.fi, kimmo.kokko@mikkeli.fi, paivi.
malinen@mikkeli.fi
asiakirjahallintopäällikkö, hallintojohtaja, tietohallintopäällikkö, tietosuojavastaava
Liitteet

1 Liite Kh Ehdotukset hallintosääntöön tehtävistä muutoksista ja perustelut
hallintosäännön muuttamiselle julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain
johdosta
2 Liite Kh Mikkelin kaupungin hallintosääntö 9.11.2020 alkaen
Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019) (jäljempänä tiedonhallintalaki) tuli
voimaan vuoden 2020 alussa. Lain tarkoituksena on varmistaa viranomaisten
tietoaineistojen yhdenmukainen ja laadukas hallinta sekä tietoturvallinen käsittely
julkisuusperiaatteen toteuttamiseksi, mahdollistaa viranomaisten tietoaineistojen
turvallinen ja tehokas hyödyntäminen, jotta viranomainen voi hoitaa tehtävänsä ja
tarjota palvelunsa hallinnon asiakkaille hyvää hallintoa noudattaen tuloksellisesti ja
laadukkaasti sekä edistää tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuutta.
Tiedonhallintalaki on julkista hallintoa koskeva yleislaki, jonka keskeinen sisältö
koostuu säännöksistä, jotka liittyvät viranomaisten tietojärjestelmien ja
tietovarantojen tietoturvallisuuteen, tietoaineistojen muodostamiseen ja sähköiseen
luovutustapaan sekä asianhallinnan ja palvelujen tiedonhallinnan järjestämiseen.
Julkisen hallinnon tiedonhallinnassa on otettava huomioon myös muut tiedonhallintaa
koskevat ja siihen vaikuttavat säädökset, kuten Euroopan unionin yleinen tietosuoja-
asetus (2016/679), kansallinen tietosuojalaki (1050/2018), arkistolaki (831/1994), laki
viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) sekä laki digitaalisten palvelujen
tarjoamisesta (306/2019).
Lakia sovelletaan tiedonhallintaan ja tietojärjestelmien käyttöön, kun viranomaiset
käsittelevät tietoaineistoja eli viranomaisten asiakirjojen ja niitä vastaavien tietojen
muodostamia tietokokonaisuuksia. Laissa tarkoitettujen tiedonhallintayksiköiden
tehtävänä on järjestää tiedonhallinta tiedonhallintalain vaatimusten mukaisesti. Lain
4.1 § 5 kohdan mukaisesti kunnat ovat tiedonhallintayksikköjä, ja näin ollen Mikkelin
kaupunki on tiedonhallintayksikkö.
Tiedonhallintalain 4.2 §:n mukaisesti tiedonhallinnan järjestämisen vastuu kuuluu
tiedonhallintayksikön johdolle, ja samassa pykälässä säädetään tarkemmin, mistä
asioista johdon on erityisesti huolehdittava. Laissa ei suoraan mainita, mitä
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tiedonhallintayksikön johdolla kunnissa tarkoitetaan. Lakia koskevan hallituksen
esityksen (HE 284/2018 vp) ja lain täytäntöönpanoa valvovan julkisen hallinnon
tiedonhallintalautakunnan suosituksen Suositus johdon vastuiden toteuttamisesta
tiedonhallinnassa (Valtiovarainministeriön julkaisuja – 2020:18) perusteella johtona
toimisi kuitenkin kunnanhallitus. Suositus perustuu siihen, että kuntalain (410/2015)
38.2 §:n mukaisesti kunnanhallitus johtaa kunnan hallintoa, taloutta ja toimintaa,
jonka lisäksi lain 39.1 § 1 kohdan perusteella kunnanhallitus vastaa kunnan
hallinnosta ja taloudenhoidosta. Kuntaliitonkin hallintosääntömallissa esitetään
tiedonhallintayksikön johdon asemaa kunnanhallituksille. Mikkelin kaupungin osalta
olisi edelliset seikat huomioon ottaen tarkoituksenmukaista, että
tiedonhallintayksikön johtona toimii kaupunginhallitus. Tätä tukee myös se, että tällä
hetkelläkin kaupunginhallitus vastaa hallintosäännön I osan 7 luvun 69 §:n mukaisesti
asiakirjahallinnon järjestämisestä, joka on puolestaan osa tiedonhallintaa.
Tiedonhallintayksikön johdon ja sen vastuiden määrittämiseksi sekä tiedonhallintalain
aiheuttamien muiden tarpeellisten muutosten toteuttamiseksi ehdotetaan Mikkelin
kaupungin hallintosääntöä muutettavan liitteissä esitetyillä tavoilla.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteissä
esitetyt muutokset hallintosäännön 7 lukuun, ja että muutokset tulevat voimaan heti.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 09.11.2020, § 89
Liitteet

1 Liite Kv Ehdotukset hallintosääntöön tehtävistä muutoksista ja perustelut
hallintosäännön muuttamiselle julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain
johdosta
2 Liite Kv Mikkelin kaupungin hallintosääntö 9.11.2020 alkaen
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteissä
esitetyt muutokset hallintosäännön 7 lukuun, ja että muutokset tulevat voimaan heti.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Palvelualueiden tulosyksiköt
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Kaupunginhallitus, § 162,08.04.2019
Kaupunginhallitus, § 191,06.05.2019
Kaupunginvaltuusto, § 52,20.05.2019
Kaupunginhallitus, § 352,02.11.2020
Kaupunginvaltuusto, § 90, 09.11.2020
§ 90
Etelä-Savon pääomasijoitusrahaston perustaminen
MliDno-2019-802
Kaupunginhallitus, 08.04.2019, § 162
Valmistelijat / lisätiedot:
Aki Kauranen, Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Loppuraportti rahastoselvitys
2 Liite Kh Etelä-Savon siemen- ja aikaisen vaiheen kasvuyritysten rahastoa koskeva
esiselvitys Artikla 37
3 Liite Kh Sijoitusstrategia - Etelä-Savon siemen- ja kasvuvaiheen yritysten
pääomarahasto
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy on teettänyt selvitystyön alueellisesta
pääomarahastosta. Selvitystyö on valmis ja asiasta on pidetty tiedotustilaisuus
12.11.2018. Miksei Oy kartoittaa tarkemmin maakunnan yhteisen rahaston
perustamisedellytyksiä, kartoittaen samalla potentiaalisia sijoituskohteita.
Asia on jo esitelty konserni- ja elinvoimajaostolle 9.10.2018.
Mikkelin kehitysyhtiön toimitusjohtaja Juha Kauppinen ja kehityspäällikkö Marjo
Niittuaho-Nastolin selostaa asiaa tarkemmin kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa jatkovalmisteluohjeet.
Päätös
Merkittiin.
Lisäksi merkitään, että Mikkelin kehitysyhtiön toimitusjohtaja Juha Kauppinen ja
kehityspäällikkö Marjo Niittuaho-Nastolin selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus, 06.05.2019, § 191
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
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hallintojohtaja
Etelä-Savoon perustettavan uuden pääomasijoitusrahaston taustalla ovat Mikkelin,
Pieksämäen ja Savonlinnan kaupungit sekä yksityiset sijoittajatahot. Rahastoon on
tarkoitus hakea myös merkittävä avustus Etelä-Savon ELY –keskukselta. Valmistelutyö
rahaston perustamiseksi on edennyt myönteisesti. Työ- ja elinkeinoministeriön sekä
ELY –keskuksen avustuspäätösten eteenpäin viemiseksi tarvitaan
perustajakaupunkien päätökset rahastoon sitoutumisesta.
Rahaston perustamisvaiheen selvityksessä on kartoitettu pääomasijoitustoiminnan
tilannetta Etelä-Savossa ja selvitetty uuden pääomasijoitusrahaston perustamisen
edellytyksiä ja sen reunaehtoja. Tehty selvitys: Esiselvitys uuden rahastomallin
toteutustavasta siemen- ja kasvuvaiheen yritysten rahoituksen lisäämiseksi Etelä-
Savossa 24.10.2018. Selvityksen tulokset ja johtopäätökset on esitelty konserni- ja
elivoimajaostolle 9.10.2018 sekä kaupunginhallitukselle 8.4.2019. Selvitystyö on tehty
yhteistyössä Etelä-Savon ELY-keskuksen ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n kanssa.
Selvityksen perusteella voidaan todeta, että Etelä-Savossa on selkeä tarve aikaisen
vaiheen sijoituksia tekevälle rahastolle. Uusi rahasto täydentää olemassa olevaa
pääomasijoitusmarkkinaa.
Rahaston tavoitteita ovat talousalueen elinvoimaisuuden kasvattaminen, uusien
yritysten syntyminen, yritysten kasvun tukeminen ja myönteinen työpaikkakehitys
Etelä-Savossa sekä kohdeyhtiöiden arvonnousun kautta tapahtuva tuoton saaminen
sijoitetulle pääomalle. Rahaston tavoitteena on myös yksityisen pääoman aktivointi
rahaston kanssa samoihin sijoituskohteisiin. Rahaston toiminnalla nopeutetaan ja
vahvistetaan kohdeyhtiöiden markkinoille menoa, turvataan kohdeyhtiöiden
rahoituksen satavuutta ja nopeutetaan niiden kasvua.
Sijoitukset tehdään ensisijaisesti terveys- ja hyvinvointi-, cleantech-, ICT- ja
teknologiateollisuuden kasvuyrityksiin.
Rahaston koko tulisi olemaan n. 2 milj. euroa.
Pääomasijoitusrahaston rakenne suunnitelmien mukaan olisi seuraava:
•
•
•
•
•
•

Mikkelin kaupunki
Pieksämäen kaupunki
Savonlinnan kaupunki
ELY-keskus (avustus)
Yksityiset sijoittajat
Hallinnointiyhtiö

200 000 €
67 000 €
133 000 €
1 000 000 €
600 000 €
100 000 €

Rahaston perustamisen jälkeen rahastoon voidaan kutsua mukaan myös muita
julkisia ja yksityisiä toimijoita. Rahaston toiminta-aika on arviolta kymmenen vuotta.
Kaupunkien rahoitusosuudet jakautuvat useammalle vuodelle, aina sitä mukaa, kun
rahastoa hallinnoiva hallinnointiyhtiö löytää sijoitusstrategiaan sopivia
sijoituskohteita. Mikkelin kaupungin osalta on arvioitu, että vuoden 2020 osuus tulisi
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olemaan 50 000 euroa. Loppuosa kaupungin sitoutumisesta jakautuisi vuosien 2021 –
2023 välisenä aikana. Näiden vuosien osalta kaupungin tulee varautua
rahoitusosuuksiin talousarviossaan.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Mikkelin kaupunki sitoutuu
osallistumaan Etelä-Savon pääomasijoitusrahaston toimintaan enintään 200 000
euron osuudella 2 milj. euron rahastosta ja enintään 10 prosenttia perustettavan
rahaston koosta. Kaupungin osuus v. 2020 osalta on 50 000 €, joka huomioidaan
vuoden 2020 talousarviossa investoinneissa, kohdassa osakkeet ja osuudet. Vuosien
2021 – 2023 osuudet tarkentuvat vuosittain ja huomioidaan
talousarviovalmisteluissa. Mikäli ELY –keskuksen avustusosuus jää saamatta tai
oleellisesti muuttuu, Mikkelin kaupunki pidättää itselleen oikeuden vetäytyä
rahastosta.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 20.05.2019, § 52
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Mikkelin kaupunki sitoutuu
osallistumaan Etelä-Savon pääomasijoitusrahaston toimintaan enintään 200 000
euron osuudella 2 milj. euron rahastosta ja enintään 10 prosenttia perustettavan
rahaston koosta. Kaupungin osuus v. 2020 osalta on 50 000 €, joka huomioidaan
vuoden 2020 talousarviossa investoinneissa, kohdassa osakkeet ja osuudet. Vuosien
2021 – 2023 osuudet tarkentuvat vuosittain ja huomioidaan
talousarviovalmisteluissa. Mikäli ELY –keskuksen avustusosuus jää saamatta tai
oleellisesti muuttuu, Mikkelin kaupunki pidättää itselleen oikeuden vetäytyä
rahastosta.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n kehityspäällikkö Marjo Niittuaho-
Nastolin selosti asiaa kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginhallitus, 02.11.2020, § 352
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
hallintojohtaja
Liitteet
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1 Liite Kh Yhtiösopimus - South Savo
2 Liite Kh Osakkuus- ja hallinnointisopimus - South Savo
Mikkeli kaupunginvaltuusto on päättänyt (20.5.2019 § 52) kaupungin osallistumisesta
Etelä-Savon pääomasijoitusrahaston (South Savo Growth Fund) toimintaan enintään
200 000 euron osuudella. Osallistumispäätöksen edellytyksinä olivat valtion
rahoituksen toteutuminen pääomasijoitusrahastoon ja että Mikkelin kaupunki hakee
rahaston toteutukseen ELY-keskukselta miljoonan euron suuruista yritysten
toimintaympäristön kehittämisavustusta.
Etelä-Savon ELY-keskus on myöntänyt yritysten toimintaympäristön
kehittämisavustusta 17.6.2019 Etelä-Savon pääomasijoitusrahaston (South Savo
Growth Fund) perustamista varten (ESAELY/0095/05.02.09/2019).
Myönnetyn avustuksen määrä on miljoonaa euroa ja se on myönnetty Mikkelin
kaupungille edelleen sijoitettavaksi perustettavaan pääomasijoitusrahastoon. ELY:n
osuuden lisäksi Mikkelin kaupungin osuus on suunniteltu olevan 200 000 euroa,
Pieksämäen kaupungin osuus 67 000 euroa, Savonlinnan kaupungin osuus 133 000
euroa ja yksityisten sijoittajien osuus noin 2,1 miljoonaa euroa, jolloin rahaston
kokonaissuuruus on noin 3,5 miljoonaa euroa. ELY-keskuksen avustus on haettava
maksuun marraskuun loppuun mennessä, jota ennen rahaston on oltava
perustettuna.
Rahasto on määrä perustaa kommandiittiyhtiömuotoisena, mikä on tavanomainen
rahastojen rakenne. Rahastoa hallinnoiva hallinnointiyhtiö on kilpailutettu ja asiasta
on tehty lainvoimainen hankintapäätös 18.10.2019. Kilpailutuksen pohjalta rahaston
hallinnointiyhtiöksi valittiin Redstone Nordics Oy.
Rahaston tarkoituksena on täydentää rahoitusmarkkinoilta puuttuvaa pääomaa, joka
suunnataan vasta aloittaneille ja nuorille yrityksille. Sijoitustoiminta keskittyy
voimakasta kasvua ja kansainvälistymistä hakeviin nuoriin sekä perustamis- ja
siemenvaiheen yrityksiin, jotka ovat sijoittuneet tai tulevat sijoittumaan Mikkeliin tai
muualle Etelä-Savoon. Sijoitus voi myös kohdentua yritykseen, joka muulla tavoin
tuottaa liikevaihtoa tai työpaikkoja Etelä-Savoon yrityksen kotipaikasta riippumatta.
Rahasto mahdollistaa ja aktivoi yksityisten sijoittajien kanssasijoituksia sekä pyrkii
nopeuttamaan lisäsijoitusten toteutumista kohdeyrityksiinsä. Rahaston tavoitteena on
kohdeyhtiöiden arvonnousun kautta tapahtuvan tuoton saaminen. Rahaston avulla
suunnitellaan rahoitettavaksi 15-25 yritystä, ja ensisijoituksen suuruus olisi 25.000 –
150.000 euroa. Yhteen kohdeyhtiöön voidaan sijoittaa enintään 10 % rahaston
kokonaispääomasta. Rahastontoimikausi olisi 10 vuotta. Rahasto on tarkoitus
perustaa ns. epäsymmetrisenä rahastona, jossa voitonjako poikkeaa tavanomaisesta
kommandiittiyhtiön voitonjaosta. Epäsymmetrisessä voitonjaossa julkinen sijoittaja
luopuu omista tuottovaatimuksistaan yksityisten sijoittajien hyväksi siinä
tarkoituksessa, että julkiselle sijoittajalle (Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan
kaupungit) kertyy hyötyjä lisääntyneen elinkeinotoiminnan, välillisten verojen,
kasvuyritysten kehittymisen ja kasvun, yksityisten sijoittajien helpomman houkuttelun
jne. muodossa. Epäsymmetrisyyden kautta rahastosta saadaan kiinnostavampi
yksityisille sijoittajille, koska pääomasijoitus alkuvaiheen yrityksiin on riskipitoista ja
pitkäjänteistä toimintaa.
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Rahaston mahdollinen voitonjako tapahtuu niin, että ensin palautetaan sijoittajien
pääomapanokset. Kaupungeille palautettava osuus olisi ELY-keskuksen avustusta
vastaava määrä eli miljoonaa euroa, siinä suhteessa miten kaupungit ovat tehneet
omat pääomasijoitukset. Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan yhteenlaskettu sijoitus
on 400 000 euroa, josta Mikkelin kaupunki on sijoittanut 50 %, joten miljoonasta
eurosta Mikkelille palautettava pääomapanos olisi 500 000 euroa ja muille
kaupungeille vastaavasti panostensa suhteessa. Seuraavaksi rahaston tuloja
maksettaisiin sijoittajille niin, että sijoittajat saisivat sovittua korkoa vastaavan tuoton
yhtiöpanokselleen. Kaupungeille korkoa maksetaan vain kunkin suorasta
pääomapanoksesta. Loppuosa rahaston tuloista jaettaisiin siten, että 80 % varoista
jaettaisiin yksityisille sijoittajille heidän pääomapanostensa mukaisessa suhteessa ja
20 % maksettaisiin hallinnointiyhtiölle.
Rahaston perustaminen vaatii, että yksityisiltä toimijoilta saadaan
sijoittajasitoumuksia vähintään 2.100 000 euron edestä. Mikkelin kehitysyhtiö Miksei
Oy on hakenut yksityisiä sijoittajia osallistumaan rahaston toimintaan.
Sopimusluonnoksia voi olla vielä tarpeen edelleen joiltain osin tarkentaa tai muuttaa,
kun keskusteluja käydään vielä hallinnointiyhtiön ja sijoittajien kanssa. Tästä syystä
kaupunginvaltuuston tulisi valtuuttaa kaupunginhallitus tekemään sopimuksiin
mahdollisesti tarvittavat muutokset.
Vuodelle 2020 varatusta 50 000 euron määrärahasta on käytetty 30 000 euroa.
Vuosien 2021 - 2023 talousarviossa tullaan huomioimaan loput varatusta
määrärahasta eli 170 000 euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy esitetyn
pääomasijoitusrahaston (South Savo Growth Fund) perustamisen ja liitteenä olevat
pääomarahaston yhtiösopimuksen sekä osakkuus- ja hallinnointisopimuksen sekä
valtuuttaa kaupunginhallituksen tekemään sopimuksiin tarvittavat muutokset ja
päättämään menettelytavasta, jolla kaupungin pääomasiirrot kommandiittiyhtiöön
tehdään.
Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupungin osuus 170 000
euroa huomioidaan vuoden 2021-2023 talousarvioissa investoinneissa, kohdassa
osakkeet ja osuudet.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 09.11.2020, § 90
Liitteet

1 Liite Kv Yhtiösopimus - South Savo
2 Liite Kv Osakkuus- ja hallinnointisopimus - South Savo
Ehdotus
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Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy esitetyn
pääomasijoitusrahaston (South Savo Growth Fund) perustamisen ja liitteenä olevat
pääomarahaston yhtiösopimuksen sekä osakkuus- ja hallinnointisopimuksen sekä
valtuuttaa kaupunginhallituksen tekemään sopimuksiin tarvittavat muutokset ja
päättämään menettelytavasta, jolla kaupungin pääomasiirrot kommandiittiyhtiöön
tehdään.
Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupungin osuus 170 000
euroa huomioidaan vuoden 2021-2023 talousarvioissa investoinneissa, kohdassa
osakkeet ja osuudet.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Redstone Nordics Oy/Kaj Hagros ja Oskari Lehtonen, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
/Marjo Niittuaho-Nastolin, talouspalvelut, Meidän IT ja talous Oy/kirjanpito

Mikkeli
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
09.11.2020

7/2020

34 (70)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 327,26.10.2020
Kaupunginvaltuusto, § 91, 09.11.2020
§ 91
Hyvän elämän ohjelman hyvinvointikertomuksen seuranta 2019
MliDno-2018-896
Kaupunginhallitus, 26.10.2020, § 327
Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Siekkinen, Arja Väänänen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi, arja.vaananen@mikkeli.fi
sivistysjohtaja, hyvinvointikoordinaattori
Liitteet

1 Liite Kh Hyvän elämän ohjelman seuranta ja hyvinvoinnin tila 2019
Hyvän elämän ohjelman hyvinvointikertomuksen seuranta 2019 on käsitelty
hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnassa 23.9.2020 § 78 ja kasvatus- ja
opetuslautakunnassa 24.9.2020 § 103.
Hyvän elämän ohjelman laaja vuosiseuranta osoittaa, mikä Mikkelin kaupungin
hyvinvointityössä ja hyvinvoinnin tilassa on ollut positiivista kehitystä ja, missä on
enemmän kehitettävää. Vuoden 2019 jälkeen koronatilanne on tuonut uusia
kehittämiskohteita ja tuonut esiin onnistumisia kuin myöskin haavoittuvia kohtia
palveluissamme ja eri ryhmien hyvinvoinnin edellytyksissä.
Positiivista kehitystä hyvinvoinnin edistämisessä on Teaviisarin 2019 osoittamassa
terveyden edistämisaktiivisuudessa kuntajohdon ja kulttuurin osalta. Parannettavaa
on perusopetuksen, lukiokoulutuksen, liikunnan ja erityisesti perusterveydenhuollon
osalta. Positiivista muutosta on mm. perusopetuksessa ja ammatillisessa
koulutuksessa oppilaiden osallisuuden edistämisessä ja vaikutusmahdollisuuksien
lisääntymisessä. Edelleen kehittämistä on terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen
läpäisevyydessä kaikkiin toimintoihin ja resurssoinnissa.
Toimeentulo, inhimillinen huono-osaisuus, huono-osaisuuden sosiaaliset ja
taloudelliset vaikutukset
Mikkelissä pienituloisuusaste on hiukan maan tasoa korkeampi
Lasten pienituloisuusaste on maan keskitasoa
Nuorten kokema perheen taloudellinen tilanne on kohentunut viime vuosina
(2017-2019)
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden määrä on lisääntynyt vähitellen, on
maan keskitasoa
Toimeentulotukea saavat yleisimmin lapsiperheet ja eläkeikäiset (lisääntyvästi)
Mikkelissä on maksettu täydentävää toimeentulotukea maan keskitasoa ja
vertailukaupunkeja harvemmin
Lapsiperheköyhyyden ja myöhempien mielenterveyden häiriöiden välillä on
osoitettu olevan yhteyttä.
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Mielen hyvinvointi
Mielen hyvinvoinnin tilassa on huolta monilla mittareilla mitattuna kaikissa
ikäryhmissä. Mielen hyvinvoinnin haasteet näkyvät oireiden ja sairastavuuden
lisääntymisessä, terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden kuormituksessa sekä
työelämässä jaksamisessa, sairauslomissa ja eläköitymisessä.
Valtakunnallisesti joka neljäs sairauslomapäivä johtuu mielenterveysongelmista ja
51,1 % työkyvyttömyyseläkkeistä myönnetään mielenterveyssyistä (vrt. v. 2000 39 %).
Mielenterveyssyyt aiheuttavat yhteiskunnalle 11,1 miljardin euron kulut (vrt esim.
opetushallinnon kulut ovat 6,9 miljardia euroa).
Yksinäisyys ja koulukiusaaminen
Yksinäisyys on lapsilla ja nuorilla lisääntymään päin. Korona-aikana myös
aikuisväestön yksinäisyyden haasteet ovat lisääntyneet. Koulukiusaaminen on
keskimäärin entisellä tasolla. Sitä ei ole saatu kokonaan kitkettyä monista hyvistä
toimista huolimatta. Toisaalta nuorten osallisuus ja vaikuttamistoiminen
lisääntyminen kouluissa on hyvänsuuntainen viesti. Näin myös nuorten osallisuus
hyödynnetään kiusaamisen torjunnassa.
Elintavat
Lasten ja nuorten liikkumattomuus ja ylipaino ovat isoja haasteita. Aikuisista noin
viidennes naisista ja kolmannes miehistä on lihavia. Aikuisväestöstä noin viidennes
liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Liikkumisesta suurin osa on teholtaan kevyttä.
Suurimman osan valveillaoloajastaan aikuisväestö, vajaat 9 tuntia, on paikallaan
istuen tai makuuasennossa.
Koulutus ja työllisyys
Koulutuksen ulkopuolelle on jäänyt Mikkelin nuorista koko maan tasoa
vähemmän
Työttömien aktivointiaste on parantunut
Työttömien terveystarkastuksia on tehostettu
Mikkeliläisistä työikäisistä 35 % arvioi, ettei jaksa työelämässä
vanhuuseläkeikään saakka (koko maa n. 23 %)
Työkyvyttömyyseläkkeellä on 16-64 –vuotiasta 7 %. Tilanne on parantunut
Mikkelissä. Koko maan taso on alle 6 %.
Päihteet ja muut riippuvuudet
Tupakointi on vähentynyt kaikissa ikäryhmissä
Nuoret
Alkoholin käyttö on vähentynyt
Nuuskan käyttö lisääntynyt kaikissa nuorten ikäryhmissä
Kannabiksen kokeilut/käyttö lisääntynyt kaikissa nuorten ikäryhmissä
Mikkelissä nuoret kokevat huumeiden hankkimisen omalla paikkakunnalla
helpoksi
Rahapelaaminen nuorilla on vähentynyt
Aikuisväestö
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Liikaa alkoholia käyttävien osuus: 35 %
Alkoholijuomien myynti ja kulutus on vähentynyt
Huumeisiin kuolevat yleisimmin nuoret miehet
Vanhemman liiallinen alkoholin käyttö aiheuttanut haittaa lapsille ja nuorille yhä
useammin haittaa.
Päihdehaitat kuormittavat sosiaali- ja terveyspalveluita Mikkelissä enemmän kuin
muissa vertailukaupungeissa.
Väestön huumeiden käyttöä tutkivan jätevesitutkimuksen mukaan Mikkelissä
käytetään amfetamiinia, metamefetamiinia ja vähemmän ekstaasia.
Jätevesitutkimuksen mukaan Mikkelissä käyttö on lähes kaikkia vertailukaupunkeja
yleisempää (Lappeenranta, Seinäjoki, Joensuu, Hämeenlinna), vain Kotkassa
huumeiden käyttö on yleisempää. Huolestuttavaa on, että mm. yläkouluikäisistä lähes
60 % kokee huumeiden hankkimisen olevan helppoa omalla paikkakunnalla.
Sairastavuus
Sairastavuusindeksi on Mikkelissä 107,3 (yli maan keskitason 100).
Diabeteksen hoidosta syntyvät Mikkelille terveydenhoidon suurimmat
kustannukset.
Diabeteksen suorat kustannukset terveydenhuollolle ovat arviolta 505 milj.
euroa vuodessa vuonna 2002 (koko maa).
Komplisoitumattoman (lisäsairauksettoman) diabeteksen aiheuttamat
kustannukset ovat 342 euroa/potilas/vuosi.
Komplisoitunut diabetes, jossa potilaalla esiintyy muita lisäsairauksia, on
kustannuksiltaan 24-kertainen eli 8 332 euroa/potilas/vuosi.
Väestöryhmien välisten erojen kaventumisen myötä 30 % tapauksista vähenisi,
mikäli vähemmän koulutetut sairastaisivat diabetesta yhtä vähän kuin
korkeammin koulutetut. à Tällöin diabeteksesta aiheutuvat suorat
kustannukset vähenisivät karkeasti arvioiden 353,5 milj. euroon, ja säästö olisi
151,5 milj. euroa vuodessa. Mikkelissä säästö olisi 1,515 milj. euroa vuodessa (1
% koko maan kuluista).
Tapaturmat ja onnettomuudet
Liikenneturvallisuuden osalta kehitystrendi on ollut myönteinen. Onnettomuudet ja
henkilövahinkoihin johtaneet tapaturmat ovat vähentyneet. Kehityskulun mukaisesti
ollaan jo lähivuosina pääsemässä vuodelle 2030 asetettuihin tavoitteisiin.
Palveluiden tarve ja saatavuus
Mikkelissä ikääntyneen väestön palveluiden tarve näkyy erityisesti kotihoidossa ja
omaishoidossa. Omaishoidon tuki ja palveluiden toimivuus ovat oleellisen tärkeitä
ikääntyneen väestön toimintakyvyn ja arjessa selviytymisen tukena.
Palveluiden kysyntää ja tarvetta on lisääntyvästi mielenterveys- ja päihdepalveluihin.
Palveluiden resurssoinnissa on ollut puutteita mm. erikoislääkäreistä
mielenterveyspalveluissa ja näin palveluiden saamisessa on ollut viivettä.
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Johtopäätökset
Mikkelissä nuorten koulutukseen sijoittuminen on parempaa kuin vertailukunnissa.
Sen sijaan nuorten työllistymisessä on haasteita. Työttömien aktivointi on parantunut.
Mielen hyvinvoinnin ja päihdeongelmien varhaiseen tukeen resursoiminen on kaiken
ikäisten hyvinvoinnin edistämisessä laajempien pulmien ennaltaehkäisyä. Mielen
hyvinvoinnilla ja päihteiden käytöllä on tiivis yhteys. Päihteiden käytön ehkäisyllä ja
mielen hyvinvoinnin tuella edistämme elinvoimaa ja työllisyyttä ja ehkäisemme
syrjäytymistä ja eriarvoistumista.
Lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin ja syrjäytymisen ehkäisyyn liittyy myös
perheiden toimeentulon tukeminen. Lapsiperheiden köyhyydellä on osoitettu olevan
yhteyttä myöhempiin mielenterveydenhäiriöihin ja syrjäytymiskehitykseen.
Koulukiusaaminen ja yksinäisyyden haasteet ovat huolena. Myönteisenä kehityksenä
on, että nuorten vaikutusmahdollisuudet ja osallisuus ovat parantuneet kouluissa.
Diabeteksen ja mielenterveyden ja päihdehaittojen hoidosta muodostuu Mikkelille
edelleen suurimmat kustannukset. Terveellisten elintapojen, kuten ravinnon,
liikkumisen ja levon merkitystä on hyödyllistä edistää läpäisevästi kaikissa palveluissa
ja työyhteisöissä. Elintavoilla ja mielenterveydellä on yhteys mm. diabetekseen.
Liikkuminen ja luontoliikkuminen edistävät niin fyysistä kuntoa kuin mielen
hyvinvointiakin. Yhdessä liikkuminen on suurelle osalle mielekkäintä.
Positiivista kehitystä on Mikkelissä ollut liikenneturvallisuuden lisääntymisessä.
Liikenneonnettomuudet ovat vähentyneet vuonna 2019, ja ollaan etenemässä jo
vuodelle 2030 asetetulle tavoitetasolle.
Ikääntyneiden ja vammaisryhmien ja omaishoidon palveluiden toimivuus on
merkityksellistä haavoittuvampien ryhmien tukemista. Sosiaali- ja terveyspalveluiden
lainmukaisessa aikataulussa saamiseen tulee kiinnittää huomiota. Hoitovaje on
ilmeinen Koronan myötä. Sillä pitkäaikaissairauksien seurannat ovat jääneet monilta
väliin.
Koronatilanteessa ja sen jälkeen on tärkeää toivon, ilon ja kaikkien arvostamisen ja
välittämisen tunteen välittyminen. Tärkeintä on heikoimmassa asemassa olevien
huomioiminen eriarvoistumisen ehkäisemiseksi.
Liitteenä Hyvän elämän ohjelman toimenpiteiden seuranta ja toteutuminen sekä
tilastoraportti hyvinvoinnin tilasta 2019.
Hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen esittelee toimenpiteiden toteutumisesta ja
hyvinvoinnin tilasta laaditun seurantaraportin.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Hyvän elämän ohjelman seurannan ja lähettää
sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.
Päätös
Merkittiin ja hyväksyttiin.
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Merkitään, että hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen selosti asiaa
kaupunginhallitukselle.

Kaupunginvaltuusto, 09.11.2020, § 91
Liitteet

1 Liite Kv Hyvän elämän ohjelman seuranta ja hyvinvoinnin tila 2019
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi Hyvän elämän
ohjelman seurannan.
Päätös
Merkittiin.
Merkitään, että hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen selosti asiaa
kaupunginvaltuustolle.
Merkitään, että valtuutettu Paavo Puhakka saapui kokoukseen tämän pykälän
käsittelyn aikana.
Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo
19.00-19.05.
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Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 66,26.08.2020
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 82,23.09.2020
Kaupunginhallitus, § 350,02.11.2020
Kaupunginvaltuusto, § 92, 09.11.2020
§ 92
Mikkelin uusi lähidemokratiamalli
MliDno-2020-111
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, 26.08.2020, § 66
Valmistelijat / lisätiedot:
Matti Laitsaari
Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi
rehtori
Liitteet

1 Liite Hyosltk Aluejohtokuntien esitys aluedemokratiamallin kehittämisestä
2 Liite Hyosltk Esitys Mikkelin uudesta lähidemokratiamallista
Mikkelin kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 2.12.2019 (§ 473) aluejohtokuntien
osalta, että Mikkeli käynnistää uuden lähidemokratiamallin valmistelun. Valmistelu
tehdään yhdessä nykyisten aluejohtokuntien kanssa ja esityksen uudesta mallista
tulee olla valmiina 1.7.2020. Uudesta mallista ja sen rahoituksesta päätetään vuoden
2021 talousarviokäsittelyssä. Uudella mallilla tavoitellaan yhden henkilötyövuoden
säästöä ja uusi malli otetaan käyttöön 1.1.2021.
Kaupunginhallituksen lisäksi aluejohtokuntatyön uudistamista ovat esittäneet
aluejohtokunnat itse.
Koronavirusepidemian aiheuttamat kokoontumisrajoitukset keskeyttivät keväällä
asian valmistelun yhdessä aluejohtokuntien kanssa ja valmisteluaikatauluun onkin
sittemmin tehty sellainen muutos, että esitys uudesta mallista pitää saada valmiiksi
syyskuun loppuun mennessä.
Uutta mallia ehdittiin kuitenkin ennen koronavirusaikaa valmistella kahteen otteeseen
nykyisten aluejohtokuntien kanssa. Aluejohtokuntien jäsenet kutsuttiin yhteisiin
valmistelusessioihin 27. tammikuuta ja 10. maaliskuuta. Myös varajäsen kutsuttiin, jos
varsinainen jäsen ei ole päässyt paikalle. Koska tavoitteena on uusi
lähidemokratiamalli, esiteltiin tammikuun palaverissa muun muassa
kumppanuuspöytäajatteluun perustuvaa toimintaa. Lisäksi kunkin aluejohtokunnan
puheenjohtaja kertoi valmistelun pohjaksi näkemyksiä nykyisestä mallista ja sen
mahdollisesta kehittämisestä. Kokouksen loppuosa käytettiin uuden mallin
ideoimiseen eli käytännössä sellaisten asioiden esille nostamiseen, joiden tulisi näkyä
ja toteutua myös uudessa mallissa.
Valmistelua jatkettiin 10. maaliskuuta pidetyssä palaverissa. Tässä yhteydessä
nostettiin esille eritysesti kuntalain 22. pykälässä korostuvat näkökulmat
aluedemokratian kehittämiseksi. Nykyinen aluejohtokuntamalli perustuu pitkälti
kuntalain 36. pykälään, mikä tarkoittaa sitä, että aluejohtokunnat ovat ensisijaisesti
hallinnollisia toimielimiä ja osa edustuksellista demokratiaa. Kuntalain 22. pykälä
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korostaa kuntalaisista itsestään nousevia lähidemokratian muotoja ja kannustaa
kuntia hyödyntämään muun muassa alueraateja kuntalaisten
vaikutusmahdollisuuksien lisäämisessä.
Sekä tammi- että maaliskuun kokouksiin osallistui noin 20 aluejohtokuntien edustajaa.
Valmistelua oli tarkoitus jatkaa maaliskuun lopulla, mutta koronavirusepidemian
aiheuttamat varotoimet estivät kokoontumisen. Asiaan on palattu kahdessa
aluejohtokuntien puheenjohtajien kanssa pidetyssä Teams-palaverissa. Palaverit
pidettiin 11. toukokuuta ja 17. elokuuta.
Kevään aikana tuli selvästi esille, että nykyiset aluejohtokunnat haluavat jatkaa
toiminnan kehittämistä nykyisin voimassa olevan toimintamallin pohjalta.
Aluejohtokunnat tekivätkin huhtikuussa oman esityksensä mallin uudistamisesta ja
kehittämisestä. Aluejohtokuntien puheenjohtajat antoivat 17. elokuuta pidetyssä
puheenjohtajien palaverissa edelleen tukensa aluejohtokuntien huhtikuussa
tekemälle esitykselle. Haukivuoren aluejohtokunnan puheenjohtaja Leo Laukkanen
totesi palaverissa, että Haukivuoren aluejohtokunta tukee aluejohtokuntien
huhtikuussa tekemää esitystä eikä enää järjestä erillistä kokousta lausunnon
antamiseksi uudesta lähidemokratiamallista.
Nykyinen aluejohtokuntamalli perustuu kuntalain 36. pykälään ja on eräänlainen
edustuksellisen demokratian jatke, tavallaan osa poliittista päätöksentekoa.
Vaihtoehtona on lähidemokratiamallin rakentaminen kuntalain 22. pykälän pohjalle.
Ajattelutapa pykälissä on hyvin erilainen. Kuntalain 22. pykälä edustaa suoran
demokratian kanavia ja sellaista osallisuusajattelua, jonka suuntaan Suomessa on
monin paikoin jo menty tai ollaan menossa ja josta esimerkkinä voidaan pitää Etelä-
Savon maakunnan uutta osallisuusohjelmaa.
Kaupungin osallisuussuunnitelma luo suuntaviivoja uudelle
lähidemokratiamallille
Uudenlaisista toimintamalleista on saatu hyviä kokemuksia. Aluekehitys hakee
parhaillaan uusia muotoja ja Mikkeliinkin olisi hyvä rakentaa malli, joka edistää
kuntalain 22. pykälän mukaisten käytäntöjen toteutumista. Myös Mikkelin kaupungin
oma osallisuussuunnitelma on esimerkki kuntalain 22. pykälän mukaisesta ajattelusta.
Osallisuussuunnitelma tarkastelee osallisuutta kolmen painopistealueen kautta ja ne
ovat arkielämän osallisuus, lähidemokratia ja päätöksenteko sekä kumppanuuksien
kehittäminen. Lisäksi osallisuussuunnitelmassa todetaan, että järjestöt voivat olla
vahvasti mukana osallisuuden edistämisessä kumppanuusjärjestelyjen kautta.
Kaupungin uuteen lähidemokratiamalliin on hyvä ottaa elementtejä muun muassa
osallisuussuunnitelman tavoitteista, joihin kaupunki on joka tapauksessa sitoutunut.
Alueiden resurssit muodostuvat lopulta asukkaista, yhdistyksistä ja yrityksistä eivätkä
niinkään edustukselliseen demokratiaan pohjautuvista toimielimistä tai rakenteista.
Kuntalain 22. pykälän mukaista toimintaa puoltaa juuri se, että kaikki kuntalaiset
voivat tulla mukaan alueiden kehittämiseen.
Alueiden johtokunta aktivoimaan myös avointa kansalaistoimintaa
Kaupunginhallituksen edellyttämäksi uudeksi lähidemokratiamalliksi esitetään
alueiden johtokuntaa, joka korvaa nykyiset viisi aluejohtokuntaa ja toimii Anttolan,
Haukivuoren, Mikkelin pitäjän, Ristiinan ja Suomenniemen alueilla. Itse johtokunnan
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toiminta ja asema on hyvin samankaltainen kuin nykyisten aluejohtokuntien kohdalla,
mutta uudistus tuo myös toiminnallisesti monenlaista lisäarvoa. Alueiden johtokunta
pystyy esimerkiksi edistämään osallisuutta kaikilla osallisuussuunnitelman
painopistealueilla.
Alueiden johtokunta edustaa Anttolan, Haukivuoren, Mikkelin pitäjän, Ristiinan ja
Suomenniemen alueita. Näin alueiden johtokunta voi turvata eri alueiden
tasapuolisen huomioon ottamisen, mutta samalla sen, että kunkin alueen
erityispiirteitä voidaan kunnioittaa. Alueiden johtokunta hoitaa nykyisten
aluejohtokuntien tehtäviä, mutta toimii samalla linkkinä kaupungin ja kolmannen
sektorin välillä ja ylläpitää, edistää ja käynnistää erilaisia kuntalaisten osallisuutta ja
kumppanuutta tukevia toiminnallisuuksia.
Alueiden johtokunta motivoi alueiden yhdistyksiä ja muita toimijoita hanketoimintaan
ja kaikenlaiseen kuntalaisten osallisuutta lisäävään toimintaan. Alueiden
kehittämiseen voidaan tätä kautta saada muutakin kuin kaupungin rahoitusta.
Hankerahoitusta on kaupungin alueiden kehittämisessä hyödynnetty toistaiseksi
vähän. Alueiden johtokunnan toimintaan tukeutuva lähidemokratiamalli antaa
mahdollisuuden alueita edustavan ja alueiden kehittämiseen keskittyvän yhdistyksen
perustamiseen. Aluekokonaisuuden kehittäminen ei kuitenkaan sulje pois sitä, että
kehittämistä voidaan tehdä myös yksittäisillä alueilla ja hyvinkin paikallisesti. Yleensä
osallisuus toteutuu parhaiten paikallisesti. Uusi lähidemokratiamalli tarjoaa
mahdollisuuden monenlaisiin käytännön sovelluksiin. Alueiden johtokunnalla on
keskeinen rooli myös osallistuvan budjetoinnin käytännön toteutuksessa.
Alueiden johtokunta vaikuttamistoimielimenä toimii kuntalain 36. pykälän pohjalta,
mutta sen toiminnan tavoitteet määrittyvät pitkälti kuntalain 22. pykälän mukaan.
Uuden lähidemokratiamallin valmistelussa on aluejohtokuntien yhteisissä
palavereissa noussut esille muutamia keskeisiä reunaehtoja, joita uuden
lähidemokratiamallin pitäisi tuoda tullessaan:
alueiden kehittämisen kokonaisuuden pitäisi olla hallinnassa
on pystyttävä huolehtimaan alueiden tasavertaisesta kohtelusta ja
kehittämisestä, mutta myös siitä, että kunkin alueen erityispiirteet otetaan
huomioon
on pystyttävä varmistamaan, että virkakoneisto sitoutuu toimintaan ja alueiden
kuulemiseen ja aitoon vuorovaikutukseen alueiden kanssa
alueiden kuulemisen ja niiden näkemysten huomioon ottamisen ja osallisuuden
tulee olla aitoa
toiminnan on oltava jäntevää ja johdonmukaista
toiminta tarvitsee jonkun perusrahoituksen
Kaikki nämä asiat voidaan toteuttaa alueiden johtokunnan kautta. Alueiden
johtokunta on vahva toimija, joka voi tarvittaessa puuttua siihen, jos jonkun
reunaehdon toteutuminen ontuu.
Alueiden johtokunta edustaa ratkaisuna kaupunginhallituksen edellyttämää uutta
lähidemokratiamallia. Lisäksi uutta mallia on valmisteltu yhdessä nykyisten
aluejohtokuntien kanssa, vaikka aluejohtokunnat olisivatkin halunneet jatkaa
toimintaansa pitkälti nykyiseltä pohjalta. Uusi malli tuo kaupungille myös
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kaupunginhallituksen edellyttämän säästön. Yhden henkilötyövuoden säästö on
toteutunut jo siinä, että aluejohtokuntien asioita hoitanut ja valmistellut
osallisuuskoordinaattori on lähtenyt muihin tehtäviin eikä hänen tilalleen ole palkattu
eikä palkata uutta henkilöä. Toki toiminnan hallinnointi ja sihteerin tehtävät sitovat
jatkossakin henkilöresurssia. Kun viisi aluejohtokuntaa korvataan yhdellä alueiden
johtokunnalla, syntyy kuitenkin selkeää säästöä myös kokouskustannuksissa ja
kokousten hallinnointikustannuksissa.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta pyytää aluejohtokunnilta lausunnot uudesta
lähidemokratiamallista. Lausunnot tulee antaa niin, että niitä voidaan käsitellä
lautakunnan seuraavassa kokouksessa 23. syyskuuta, jossa lautakunta tekee esityksen
uudesta lähidemokratiamallista kaupunginhallitukselle.
Päätös
Hyväksyttiin.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, 23.09.2020, § 82
Valmistelijat / lisätiedot:
Matti Laitsaari
Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi
rehtori
Liitteet

1 Liite Hyosltk Esitys Mikkelin uudesta lähidemokratiamallista
2 Liite Hyosltk Anttolan ajk lähidemokratiamalli
3 Liite Hyosltk Haukivuoren ajk lähidemokratiamalli
4 Liite Hyosltk Mikkelin pitäjän ajk lähidemokratiamalli
5 Liite Hyosltk Ristiinan ajk lähidemokratiamalli
6 Liite Hyosltk Suomenniemen ajk lähidekmokratiamalli
Aluejohtokuntien uutta lähidemokratiamallia koskevissa lausunnoissa nousee esille
huoli muun muassa alueiden johtokunnan asemasta kuntalain 36. pykälän mukaisena
toimielimenä. Samoin kannetaan huolta alueiden ja paikallisesti tärkeiden kysymysten
painoarvon heikkenemisestä sekä yhdistysten kanssa tehtävän yhteistyön
muuttumisesta. Samalla aluejohtokunnat toivovat, että uusi lähidemokratiamalli
säilyttäisi kylät elävinä ja turvaisi alueiden kehittämisen. Yhdessä lausunnossa
toivotaan lisäksi, että aluejohtokuntien tehtäväkenttä olisi nykyistä laajempi.
Huolenaiheet ovat ymmärrettäviä, koska ehdotuksena oleva uusi lähidemokratiamalli
antaisi mahdollisuuksia muuttaa ja kehittää voimakkaasti joitakin käytäntöjä. Uusi
malli ei kuitenkaan itsessään anna aihetta mihinkään huoleen, koska asioiden
käytännön järjestäminen ja erilaisten toiveiden toteutuminen ei ole riippuvaista
rakenteesta, vaan siitä, millaiseksi toiminta uuden lähidemokratiamallin mukaisessa
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alueiden johtokunnassa muodostuu. Myös uusi alueiden johtokunta olisi nykyisten
aluejohtokuntien tapaan kuntalain 36. pykälän mukainen toimija, vaikka sen
toiminnassa voikin tulla vahvasti esiin myös kuntalain 22. pykälän elementtejä.
Alueiden johtokunta ei toteutuessaan veisi pois mitään niistä myönteisistä
ominaisuuksista, joiden merkitystä aluejohtokunnat korostavat nykyisessä ja niiden
esityksen mukaisesti kehitettävässä toimintamallissa. Mutta uusi lähidemokratiamalli
tuo mukanaan monia käytännön välineitä, joiden avulla alueiden ja kylien
kehittäminen voi olla jopa nykyistä dynaamisempaa. Kumppanuuspöytämallin
mukaisten käytäntöjen ja osallistuvan budjetoinnin ottaminen mukaan alueiden
kehittämiseen luo uusia mahdollisuuksia erilaiseen kehittämiseen.
Esimerkiksi Helsingin kaupungissa osallistuvan budjetoinnin käyttöä pidetään parin
vuoden kokemuksen perusteella menestystarinana osallisuuden toteutumisen
näkökulmasta. Helsingissä kuntalaiset ovat saaneet tehdä ehdotuksia osallistuvan
budjetointiin varattujen määrärahojen käytöstä. Seuraavaa kahta vuotta koskeva
ehdotuskierros alkaa 5. lokakuuta. Mittakaava Helsingissä on tietenkin toinen kuin
Mikkelissä, mutta samat periaatteet toimivat kunnan koosta riippumatta. Osallistuva
budjetointi on Helsingissä vain osa asukkaiden osallisuutta lisäävässä
kokonaisuudessa. Helsingin osallistuvaa budjetointia käsiteltiin hiljattain (6.9.2020)
laajasti Helsingin Sanomissa.
Myös Kuntaliitosta vahvistetaan, että erilaiset yhteiskehittämisen muodot ovat
tuottaneet Suomessa hyvää tulosta ja lisänneet asukkaiden tyytyväisyyttä.
Osallistuvasta budjetoinnista Kuntaliitosta todetaan, että kun sen laajuutta selvitettiin
vuonna 2018 tehdyssä kuntakyselyssä, 12 prosenttia kunnista ilmoitti käyttävänsä
osallistuvaa budjetointia. Tänä vuonna tehdyn vastaavan tutkimuksen analysointi on
vielä kesken, mutta tähänastisten tulosten perusteella noin 30 prosenttia kunnista
käyttää osallistuvaa budjetointia.
Sen sijaan alueellisia toimielimiä on monin paikoin Suomessa lakkautettu, kun niistä
on saatu niin ristiriitaisia kokemuksia. Painopiste kunnissa on siirtymässä selvästi
kuntalain 22. pykälän mukaisen avointa kuntalaisdemokratiaa tukevan osallisuutta
tukevan toiminnan suuntaan.
Kuntaliiton mukaan osallisuuden lisäämisestä koituvina taloudellisina hyötyinä
osallisuus
Uudistaa palvelutuotantoa ja lisää kilpailukykyä
Nopeuttaa reaktiokykyä asukkaiden palvelutarpeisiin
Parantaa tuottavuutta ja laatua
Vähentää valituksia päätöksistä
Mahdollistaa organisaatiotason innovaatioiden lisääntymistä
Demokratiahyötyinä osallisuus
On keino palauttaa luottamusta
Parantaa henkilöstön työtyytyväisyyttä
Tarjoaa uusia yhteistoiminnallisia ratkaisuja
Uudistaa paikallishallintoa
Lisää asukkaiden vastuullisuutta
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Vahvistaa kumppanuuksia
Muina hyötyinä
Kuntalaisten oma vastuunotto kasvaa
Kuntalaisten monipuolista osaamista pystytään hyödyntämään
Syntyy positiivista ”pöhinää”
Syrjäytyminen vähenee
Syntyy uusia toimintamalleja
Elinvoima lisääntyy
Voidaan hyödyntää eri rahoituskanavia
Kuntalain 22. pykälä kannustaa erilaisiin keinoihin kuntalaisten osallisuuden ja
vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi:
Kuulemistilaisuudet ja kansalaisraadit
Osallistuva budjetointi
Yhteissuunnittelu
Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen toiminnan tukeminen
Alueiden johtokunta -malliin siirtyminen olisi yksi askel koko kaupungin osallisuuden
lisäämiseen. Lisäksi alueiden johtokunnan tehtäväkenttä olisi nykyisten
aluejohtokuntien tehtäväkenttää laajempi ja mahdollistaisi monipuolisemman
alueiden kehittämisen. Alueiden toiminta voi olla aivan yhtä aktiivista kuin tähänkin
saakka ja alueiden painoarvo voi jopa nousta nykyisestä, kun alueiden ja paikallisten
toimijoiden yhteistyö voi jopa vahvistua nykyiseen verrattuna.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy osaltaan liitteenä olevan
ehdotuksen kaupungin uudeksi lähidemokratiamalliksi ja esittää sitä
kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Laura Hämäläinen teki Liisa Pulliaisen
kannattamana esityksen ”Esitämme aluedemokratiamalliksi aluejohtokuntien yhdessä
laatimaa mallia, joka kuuluu seuraavasti:
Esitys aluedemokratian toteuttamiseksi Mikkelissä 2021 -> Tämä esitys perustuu
yllämainittujen yhteisten kehittämistilaisuuksien puheenvuoroihin ja
ryhmätyöskentelyyn, nykyisten aluejohtokuntien puheenjohtajien välisiin
keskusteluihin sekä niiden pohjalta heränneisiin ajatuksiin. Mallia on edelleen
tarkennettu sähköpostin välityksellä aluejohtokuntien kesken sekä 4.5.2020. Matti
Laitsaaren kanssa käydyssä keskustelussa saadun palautteen perusteella.
Nykyistä aluejohtokuntajärjestelmää ei tule romuttaa kokonaan, sillä aluejohtokunnat
ovat toimineet ja kehittäneet toimintaansa jo vakiintuneeseen, alueellensa
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soveltuvaan ja toimivaan muotoon. Aluejohtokunnat ovat tulleet toimintansa kautta
tutuiksi myös pitäjiensä asukkaille osallisuuden edistäjinä. Toki ongelmakohtiakin on,
ja ne on tunnistettu seuraavassa kuvatun mallin suunnittelutyössä.
Alueellisesta toimielimestä käytetään seuraavassa esityksessä edelleen nimeä
aluejohtokunta, mutta nimitys voidaan myös uusia. Olennaista on alueellisten
toimielinten vertautuvuus edelleen kunnallislain pykälään §36.
Mikkelin kaupungin toiminta perustuu valtuuston hyväksymään strategiaan.
Uudistetussa mallissa myös aluejohtokunnilta edellytetään valtuustokauden
mittaista strategiaa, jonka aluejohtokunnat valmistelevat yhteistyössä kaupungin
operatiivisen sekä luottamusjohdon kanssa osaksi kaupungin strategiaa. Tämän
työn tuloksena kullekin alueelle muodostuu aluestrategia, jonka
pohjalta aluejohtokunnat laativat vuosittain toimintasuunnitelmat.
Aluejohtokunnille osoitettujen toimintamäärärahojen määrä perustuu näihin
toimintasuunnitelmiin. Toimintasuunnitelmissa tarkennetaan vastuualueet
kaupungin tulosalueiden ja aluejohtokuntien välillä. Näin kullekin
aluejohtokunnalle syntyy selkeä raami, jossa sen on pysyttävä mutta toisaalta
jonka puitteissa se voi ilman erillistä ohjausta toimia. Näin säästyy resursseja
muilta kaupunkiorganisaation osilta.
Kehittämistyössä aluejohtokunnat voivat tehdä kumppanuussopimuksia alueen
yhdistysten kanssa. Näin hyödynnetään mahdollisuus myös esim. Leader-
rahoitettujen hankkeiden toteuttamiseen. Tätä varten valmiita yhdistyksiä on jo
olemassa (vrt. Käenjälki ry, Haukivuorelaiset ry, Ristiinan Urheilijat ry).
Mahdollisten uusien yhdistysten perustaminen harkitaan aluekohtaisesti.
Monilla alueilla aktiiviset toimijat ovat täystyöllistettyjä nykyisten yhdistysten
kanssa, toisilla kapasiteettia ja tarvetta voi olla enemmän.
Alueraati-tyyppinen toiminta sekä muita kunnallislain §22 pykälän mukaisia
osallisuustehtäviä hoidetaan sähköisesti esimerkiksi keskustelufoorumi-
tyyppisellä alustalla, jonka käyttöönotto voidaan 3(4) toteuttaa edullisesti vapaan
lähdekoodin ohjelmistoja hyödyntäen. (esim. Flarum). Sähköisesti toteuttaminen
mahdollistaa vapaa-ajan asukkaiden tasavertaisen ja jatkuvan
osallisuusmahdollisuuden ja alueiden vapaan rajausmahdollisuuden
kustannuksiin vaikuttamatta. Näin myös keskustan eri kaupunginosat saisivat
tarvittaessa omat osallisuuskanavansa. Tarpeen mukaan alueen ihmisiä voidaan
kutsua kokoon myös fyysisesti keskustelemaan kumppanuuspöytä-tyyppisesti.
Tähän soveltuvia aiheita ovat esimerkiksi kaavoitusasiat sekä muita julkisia
toimijoita koskettavat, esim. sote-palveluihin liittyvät asiat.
Aluejohtokuntien jäsenten valinta toteutetaan henkilövaalina tai muulla
soveltuvalla tavalla, jolla varmistetaan alueen asukkaiden oma vaikutusvalta
aluejohtokunnan kokoonpanoon.
Aluejohtokunnan jäsenmäärä voi skaalautua alueen asukasluvun mukaan (esim.
5-7).
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Muut tarvittavat säästöt kootaan esimerkiksi kokouspalkkioiden supistamisesta,
kokousten määrän rajoittamisesta, sähköisten kokouskäytäntöjen laajemmasta
käytöstä (matkakulut, hallintokulut) sekä toimintasuunnitelmien laajuuden
tarkistamisella vuosittain kaupungin yleisen tilanteen mukaiseksi.
Aluejohtokunnat siirretään takaisin kaupunginhallituksen alaisuuteen.
Tämänhetkinen sijoitus hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaisuudessa
ei ole tuonut toimintaan hyötyjä. Osallisuutta ei tällä keinolla ole lisätty tai
vähennetty. Kunnallislain 22§ mukaisia elementtejä voidaan tuoda
aluejohtokuntajärjestelmän rinnalle. Aluejohtokunnat ovat ainoita konkreettisia
toimielimiä alueillaan, joten niiden toimialue on luonnostaan laaja. Käytäntö on
osoittanut, että hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta toimii nykymallissa
väliportaana aluejohtokunnan esityksille, jotka yleisimmin on
osoitettu kaupunginhallitukselle, jollekin toiselle lautakunnalle tai kaupungin
ulkopuoliselle organisaatiolle (Essote, Ely-keskus, yms). Näin ollen hyvos-
lautakunnan osuus on tässä asiassa tarpeeton ja turhaan resursseja kuluttava.
Kun aluejohtokuntien toimintasuunnitelmat on yhteistyössä alun perin sovittuja,
eivät ne työllistä kaupunginhallitusta yhtään nykyistä enempää vaan
todennäköisesti vähemmän.
Kaupungin hankintasäännössä on selkeästi kuvattava aluejohtokuntien
pienhankinnat ja niihin liittyvät suorahankintaperusteet. Tähän asti ohjeet
aluejohtokunnille ovat vaihdelleet ja näin ollen aiheuttaneet epäselvyyksiä ja
ylimääräistä työtä.
Aluejohtokunnat tarvitsevat jatkossakin aluekoordinaattorin tointa vastaavan
henkilön, jonka toimivaltaan tulisi lisätä hankintapäätökset hankintasäännössä
kuvattavaan rajaan asti. Tämä vähentää osaltaan aluejohtokuntien
kokoontumisen tarvetta, kun kaikki pienhankinnat eivät enää vaadi kokouksen
päätöstä. Tarvittaessa aluekoordinaattorin työnkuvaan voidaan yhdistää myös
muita tehtäviä, luontevaa olisi 4(4) esimerkiksi rooli viestinnässä. Tällöin
viestinnän tietoon tulisi luonnostaan Mikkelin mainekuvaan positiivisesti
vaikuttavia asioita koko Mikkelin alueelta.
Tarvittavat muutokset yllä kuvatun mallin toteuttamiseksi kirjataan kaupungin
hallintosääntöön.
Yhteenveto
Edellä esitetty malli sisältää yhteneviä elementtejä myös aluejohtokuntien
suunnittelukokouksissa esiteltyjen mallien kanssa. Alueraadit toteutetaan sähköisesti,
Leader-tyyppisten hankkeiden hyödyntäminen tehdään mahdollisuuksien mukaan
alueen nykyisiä yhdistyksiä hyödyntäen ja yhteisen yhdistyksen tarve arvioidaan
erikseen. Kumppanuuspöytiä kutsutaan kokoon tarpeen mukaan.
Kaupunginhallituksen §423 päätöksen keskeinen sisältö oli, että valmistelu tulee tehdä
yhdessä aluejohtokuntien kanssa. Tämän esityksen sisältö nojautuu niihin
elementteihin, jotka valmistelun aikana on kaikkien aluejohtokuntien toimesta todettu
tärkeimmiksi. Keskiössä on alueiden ihmisten paikallisidentiteettiä tukeva,
kunnallislain §36 mukainen toimielin. Sen toiminnot kytketään kullakin alueella entistä
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tiiviimmin selkeään, valtuustossa hyväksyttyyn aluestrategiaan. Tarvittavat säästöt
saavutetaan mallissa kuvatuin keinoin ja tarvittaessa edelleen neuvotellen.”
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että Laura
Hämäläinen on tehnyt esittelijän muutetusta ehdotuksesta poikkeavan kannatetun
ehdotuksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi
äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät "jaa" ja
ne, jotka kannattavat Laura Hämäläisen ehdotusta äänestävät "ei". Selonteko
keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin kuusi (6) ”jaa"-ääntä (Jatta Juhola, Nina Jussi-
Pekka, Aleksi Nieminen, Erja Haukijärvi, Hannu Toivonen ja Juhani Sihvonen) ja viisi (5)
"ei"-ääntä (Heino Lipsanen, Jari Sihvonen, Laura Hämäläinen, Liisa Pullainen ja Reijo
Hämäläinen).
Puheenjohtaja totesi, että esittelijän ehdotus on tullut hyvinvoinnin ja osallisuuden
lautakunnan päätökseksi.
Merkitään, että Laura Hämäläinen jätti asiasta eriävän mielipiteen, joka on hänen
esityksensä mukainen.
Merkitään, että Liisa Pulliainen, Jari Sihvonen ja Heino Lipsanen jättivät asiasta eriävät
mielipiteet, jotka ovat Laura Hämäläisen esityksen mukaiset.
Merkitään, että Arto Seppälä saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.
Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19.31
- 19.36.

Kaupunginhallitus, 02.11.2020, § 350
Valmistelijat / lisätiedot:
Matti Laitsaari, Virpi Siekkinen
Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
rehtori, sivistysjohtaja
Liitteet

1 Liite Kh Esitys Mikkelin uudesta lähidemokratiamallista
2 Liite Kh Anttolan ajk lähidemokratiamalli
3 Liite Kh Haukivuoren ajk lähidemokratiamalli
4 Liite Kh Mikkelin pitäjän ajk lähidemokratiamalli
5 Liite Kh Ristiinan ajk lähidemokratiamalli
6 Liite Kh Suomenniemen ajk lähidemokratiamalli
7 Liite Kh Aluejohtokuntien esitys aluedemokratiamallin kehittämisestä
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan
ehdotuksen kaupungin uudeksi lähidemokratiamalliksi. Muutos tulee voimaan
1.6.2021 alkaen.
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Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Pekka Pöyry esitti Petri Pekosen, Armi Salo-Oksan,
Mali Soinisen, Kirsi Olkkosen ja Jarno Strengellin kannattamana, että aluejohtokunnat
jatkavat toimintaansa esityksensä pohjalta kuntalain 36 pykälän mukaisesti seuraavilla
muutoksilla:
1. Sijoittautumispaikka organisaatiossa on kaupunkiympäristölautakunta.
2. Toimintamäärärahat kohdentaa lautakunta vuosittain toimintasuunnitelman
pohjalta.
3. Aluejohtokuntien säästötoimenpiteiden myötä aluejohtokunnille turvataan
heidän esittämänsä 0,5 htv henkilöresurssi.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän
esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä
siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät Jaa ja ne, jotka
kannattavat Pekka Pöyryn esitystä, äänestävät Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja
suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 jaa ääntä (Jukka Pöyry, Minna Pöntinen), 8 ei
ääntä (Armi Salo-Oksa, Petri Pekonen, Mali Soininen, Pekka Pöyry, Arto Seppälä, Kirsi
Olkkonen, Jarno Strengell, Jyrki Koivikko) ja 1 poissa (Soile Kuitunen).
Puheenjohtaja totesi, että Pekka Pöyryn esitys on tullut kaupunginhallituksen
päätökseksi.
Merkitään, että rehtori Matti Laitsaari selosti asiaa kaupunginhallitukselle.
Merkitään, että Soile Kuitunen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.
Merkitään, että henkilöstöjohtaja Maria Närhinen poistui kokouksesta tämän pykälän
käsittelyn jälkeen.

Kaupunginvaltuusto, 09.11.2020, § 92
Liitteet

1 Liite Kv Esitys Mikkelin uudesta lähidemokratiamallista
2 Liite Kv Anttolan ajk lähidemokratiamalli
3 Liite Kv Haukivuoren ajk lähidemokratiamalli
4 Liite Kv Mikkelin pitäjän ajk lähidemokratiamalli
5 Liite Kv Ristiinan ajk lähidemokratiamalli
6 Liite Kv Suomenniemen ajk lähidemokratiamalli
7 Liite Kv Aluejohtokuntien esitys aluedemokratiamallin kehittämisestä
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että aluejohtokunnat jatkavat
toimintaansa esityksensä pohjalta kuntalain 36 pykälän mukaisesti seuraavilla
muutoksilla:
1. Sijoittautumispaikka organisaatiossa on kaupunkiympäristölautakunta.
2.
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2. Toimintamäärärahat kohdentaa lautakunta vuosittain toimintasuunnitelman
pohjalta.
3. Aluejohtokuntien säästötoimenpiteiden myötä aluejohtokunnille turvataan
heidän esittämänsä 0,5 htv henkilöresurssi.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Aluejohtokunnat, sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue/Virpi Siekkinen, Matti
Laitsaari, Tiina Turunen, luottamushenkilörekisterinhoitaja, asumisen ja
toimintaympäristön palvelualue/Jouni Riihelä, Juha Ruuth, Tanja Pöyry, talouspalvelut
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Kaupunginhallitus, § 349,02.11.2020
Kaupunginvaltuusto, § 93, 09.11.2020
§ 93
Veroprosentit vuodelle 2021
MliDno-2018-2305
Kaupunginhallitus, 02.11.2020, § 349
Valmistelijat / lisätiedot:
Janne Skott, Tiia Tamlander
janne.skott@mikkeli.fi, tiia.tamlander@mikkeli.fi
vs. taloussuunnittelupäällikkö, vs. talousjohtaja
Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston tulee päättää varainhoitovuoden
tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit sekä muiden verojen perusteista
viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Kuntien on verotusmenettelystä
annetun lain ja kiinteistöverolain mukaan ilmoitettava seuraavan tilivuoden
veroprosentit Verohallinnolle viimeistään edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä.
Veroprosenttipäätösesityksen perustana on kaupunginjohtajan esitys vuoden 2021
talousarvioksi. Päätöksessä on huomioitu Mikkelin kaupungin verotulokertymää
koskevat taloudelliset ennusteet.
Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä ei esitetä muutoksia tulovero- tai
kiinteistöveroprosentteihin vuodelle 2021. Kaupunginvaltuusto hyväksyy
veroprosentit kokouksessaan 9.11.2020.
Tuloveroprosentti
Painotettu kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2020 on 19,97 %, jossa
on 0,09 prosenttiyksikön nousu vuoteen 2019 verrattuna. Etelä-Savon kuntien
keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2020 on 21,92 %. Nousua vuoteen 2019 on
0,76 prosenttiyksikköä.
Mikkelin tuloveroprosentti vuonna 2020 on 22,00 %.
Vuodelle 2021 Mikkelin tuloveroprosentiksi esitetään 22,00 %.
Kiinteistöveroprosentti
Kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden
kiinteistöverolaissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa etukäteen samalla, kun se
vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Poiketen siitä, mitä
kiinteistöverolaissa muutoin säädetään kiinteistöveroprosentin alarajasta, voi
kunnanvaltuusto määrätä tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön
omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin alhaisemmaksi,
jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä
käytössä. Tällaisen kiinteistön kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0 %.
Kiinteistöveroprosentti
yleinen
vakituinen asuinrakennus

Vaihteluväli Mikkeli 2020 Mikkeli 2021
0,93-2,00
1,37 %
1,37 %
0,41-1,00
0,62 %
0,62 %
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muu asuinrakennus
voimalaitos
rakentamaton rakennuspaikka
yleishyödyllinen yhteisö

0,93-2,00
0,00-3,10
2,00-6,00
0,00-2,00

1,50 %
3,10 %
4,00 %
0,00 %

1,50 %
3,10 %
4,00 %
0,00 %

Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2021
tuloveroprosentiksi 22,00 %.
Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto vahvistaa seuraavat
kiinteistöveroprosentit vuodelle 2021:
Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,37 %
Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,62 %
Muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,50 %
Voimalaitosrakennusten kiinteistöveroprosentti 3,10 %
Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %
Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 4,00 %
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Jukka Pöyry esitti, että kaupungin veroprosentti
vuodelle 2021 nostetaan 22,75 prosenttiin. Koska kukaan ei kannattut esitystä, se
raukesi.
Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.
Merkitään, että Jukka Pöyry jätti asiasta eriävän mielipiteen.
Merkitään, että kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Oskari Valtola saapui
takaisin kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.
Eriävä mielipide
Jukka Pöyryn eriävä mielipide:
Mikkelin kaupunki ja kaupunkikonserni ovat velkaantuneet lähes yhtäjaksoisesti
ainakin parin vuosikymmenen ajan. Useimmiten syynä ovat alijäämäiset tai
kustannusten suhteen liian toiveikkaat talousarviot. Myös monet investointien
kustannusarviot ovat ylittyneet kohtuuttoman paljon. Nyt kaupungin talous on
ajautumassa kestämättömään tilaan.
Vuoden 2021 talousarvio on arvioitu olevan noin 5 miljoonaa euroa alijäämäinen.
Minun mielestäni tässä tilanteessa ei voida enää tehdä alijäämäistä talousarviota. Kun
säästöjä ei näytä löytyvän riittävästi niin esitän, että kaupungin veroprosentti vuodelle
2021nostetaan 22,75 prosenttiin. Tällä veroprosentilla on mahdollisuus päästä 0-
tulokseen.
Tästä voidaan lähteä rakentamaan kaupungin taloutta kestävään kuntoon.
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Kaupunginvaltuusto, 09.11.2020, § 93
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto vahvistaa vuoden 2021
tuloveroprosentiksi 22,00 %.
Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto vahvistaa seuraavat
kiinteistöveroprosentit vuodelle 2021:
Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,37 %
Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,62 %
Muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,50 %
Voimalaitosrakennusten kiinteistöveroprosentti 3,10 %
Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %
Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 4,00 %
Päätös
Veroprosenttien käsittelyn aluksi kaupunginjohtaja Timo Halonen käytti
yleispuheenvuoron. Lisäksi useat valtuutetut käyttivät yleispuheenvuoroja.
Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Jukka Pöyry esitti, että kaupungin
veroprosentti vuodelle 2021 nostetaan 22,75 prosenttiin. Koska kukaan ei kannattanut
esitystä, se raukesi.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston
päätökseksi.
Merkitään, että valtuutettu Jukka Pöyry jätti asiasta eriävän mielipiteen.
Merkitään, että hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen poistui kokouksesta tämän
pykälän käsittelyn aikana.
Eriävä mielipide
Jukka Pöyryn eriävä mielipide:
Mikkelin kaupunki ja kaupunkikonserni ovat velkaantuneet lähes yhtäjaksoisesti
ainakin parin vuosikymmenen ajan. Useimmiten syynä ovat alijäämäiset tai
kustannusten suhteen liian toiveikkaat talousarviot. Myös monet investointien
kustannusarviot ovat ylittyneet kohtuuttoman paljon. Nyt kaupungin talous on
ajautumassa kestämättömään tilaan.
Vuoden 2021 talousarvio on arvioitu olevan noin 6 miljoonaa euroa alijäämäinen.
Minun mielestäni tässä tilanteessa ei voida enää tehdä alijäämäistä talousarviota. Kun
säästöjä ei näytä löytyvän riittävästi niin esitän, että kaupungin veroprosentti vuodelle
2021nostetaan 22,75 prosenttiin. Tällä veroprosentilla on mahdollisuus päästä 0-
tulokseen.
Tästä voidaan lähteä rakentamaan kaupungin taloutta kestävään kuntoon.
Tiedoksi
Talouspalvelut, Meidän IT ja talous Oy/kirjanpito, Verohallinto

Mikkeli
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
09.11.2020

7/2020

53 (70)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginvaltuusto, § 128,11.11.2019
Kaupunginhallitus, § 499,02.12.2019
Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 105,24.09.2020
Kaupunginhallitus, § 336,26.10.2020
Kaupunginvaltuusto, § 94, 09.11.2020
§ 94
Valtuustoaloite: "Kunniaväkivaltaa" ennaltaehkäistävä ja sen kokeneita autettava
tehokkaammin
MliDno-2019-2134
Kaupunginvaltuusto, 11.11.2019, § 128
Valtuutettu Satu Taavitsainen ym. esittivät 11.11.2019 valtuustoaloitteenaan
otsikoasiasta seuraavaa:
"Kunniaan liittyvä väkivalta on sukupuolistuneen väkivallan muoto. Kunniaan liittyvällä
väkivallalla pyritään suojaamaan tai palauttamaan perheen, suvun tai yhteisön
kunniaa, kun epäillään, että henkilö ei noudata sukupuoleen ja seksuaalisuuteen
liittyviä tiettyjä käyttäytymissääntöjä, arvoja ja normeja. Erilaisia kunniakäsityksiä
yhdistää se, että perheen, suvun ja laajemman yhteisön kunnia liitetään erityisesti
tyttöjen ja naisten ”siveelliseen” käyttäytymiseen. Naisen kunnialliseksi määritelty
käyttäytyminen ylläpitää kunniaa, kun taas käyttäytymissääntöjen rikkominen
ajatellaan vievän perheen tai suvun maineen.
Ihmisoikeusliitto on tarkastellut kunniakäsityksiin liittyvän väkivallan muotoja
Suomessa. Selvityksen perusteella kunniaan liittyvän väkivallan muodot Suomessa
vaihtelevat sosiaalisesta rajoittamisesta vakavaan henkiseen ja fyysiseen väkivaltaan,
joka voi pahimmillaan viedä uhrin hengen. Tyttöjen ja naisten lisäksi myös pojat ja
miehet kohtaavat kunniaan liittyvää painostusta ja väkivaltaa, erityisesti jos he
kuuluvat sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin.
Sosiaalinen rajoittaminen voi olla esimerkiksi eristämistä kotiin, kotiarestia tai jatkuvaa
valvontaa. Henkinen väkivalta ilmenee erityisesti painostamisena, pukeutumisen ja
liikkumisen rajoittamisena sekä juoruilla ja huhujen levittämisellä uhkaamisena. Myös
fyysisellä väkivallalla uhkaaminen on tyypillinen henkisen väkivallan muoto. Fyysinen
väkivalta on yleisimmin lyömistä, hakkaamista ja omaisuuden tuhoamista. Myös
avioliittoon pakottamista tapahtuu Suomessa. Yleensä kyse on siitä, että Suomessa
asuva tyttö tai nainen viedään ulkomaille avioliittoon pakottamista varten. Tyttöjen ja
naisten sukuelinten silpomista/leikkaamista pidetään myös yhtenä kunniaan liittyvän
väkivallan muotona.
Kunniaan liittyvässä väkivallassa on kyse Suomessa olemassa olevasta ilmiöstä, johon
viranomaisten pitää pystyä puuttumaan. Yleensä kunniaan liittyvää väkivaltaa kokevat
maahanmuuttajataustaiset nuoret, joiden lähtömaassa (tai perheen lähtömaassa)
kunniakäsityksillä on vahva asema. Kunniaan liittyvä väkivalta ei kuitenkaan ole
kytketty mihinkään yksittäiseen etniseen ryhmään, kulttuuriin tai uskontoon, eikä
mitään kulttuuria voi eikä pidä määritellä ”kunniakulttuuriksi”. Kunniakäsitykset, joihin
väkivalta kietoutuu, ovat paljon monimutkaisempia, eivätkä kaikki saman
kansallisuuden, uskonnollisen tai etnisen ryhmän edustajat ajattele niistä samoin.
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Kunniakäsityksillä oikeutettua väkivaltaa kyseenalaistetaan myös yhteisöjen sisältä
käsin ja ihmiset haluavat osallistua sitä ehkäisevään toimintaan.
Suomessa on käyty ylikuumentunutta, rasistisia sävyjä saanutta keskustelua
maahanmuuttajista, väkivallasta ja sukupuolesta. Mikkelin kaupungin kasvatus- ja
opetustoimen ja muiden palvelualueiden sekä Essoten työn ytimessä on
rasisminvastaisuus ja yhdenvertaisuuden edistäminen. Ketään ei pidä leimata
väkivaltaiseksi etnisyyden, kulttuurin tai uskonnon perusteella. Väkivaltaa käyttää
pieni joukko ihmisiä kaikissa kansanryhmissä, eivätkä kunniakäsitykset sinänsä johda
suoraan väkivaltaan – taustalla on aina myös muita rakenteellisia ja yksilöllisiä tekijöitä.
Kunniakäsitysten ja väkivallan suhteen tunnistaminen on kuitenkin ennaltaehkäisyn ja
puuttumisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Vaikeista asioista puhumista ei pidä
lopettaa siksi, että niiden käsittely saattaa herättää ei-toivottuja reaktioita.
Ihmisoikeusliiton tutkimukseen osallistuneet kunniaan liittyvää väkivaltaa kokeneet ja
todistaneet ihmiset ovat toistuvasti kiittäneet siitä, että heidän kokemuksiaan kuullaan
ja joku uskaltaa keskustella niistä.
Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että ylläolevaan perusteluun
viitaten Mikkelin kaupunki vahvistaa sivistystoimensa, Essoten sosiaali- ja
terveydenhuollon ja maahanmuuttotoimiston tietoja, osaamista ja keinoja ehkäistä ja
puuttua kunniaan liittyvään väkivaltaan, sekä kehittää yhdessä kansalaisjärjestöjen
kanssa Mikkelissä kunniaan liittyvän väkivallan vastaista työtä siten, että sille altistuvia
ihmisiä pystytään auttamaan nykyistä tehokkaammin.
Mikkelissä 11.11.2019
Satu Taavitsainen (SDP)
Raine Lehkonen, Petri Tikkanen, Jaana Vartiainen,
Marita Hokkanen, Hannu Tullinen, Hanne Vainio,
Ulla Leskinen, Jarno Strengell, Jenni Tissari,
Seija Kuikka, Liisa Pulliainen, Kirsi Olkkonen,
Juha Vuori, Armi Salo-Oksa, Oskari Valtola,
Eero Aho, Elina Hölttä, Taina Harmoinen,
Outi Kauria, Marja Kauppi, Jaakko Väänänen,
Heli Kauppinen, Jukka Saikkonen, Pertti Ruotsalainen,
Liisa Ahonen, Paavo Puhakka, Laura Hämäläinen,
Keijo Siitari, Veli Liikanen, Minna Pöntinen"
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Merkitään, että valtuutettu Jenni Tissari poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn
aikana.

Kaupunginhallitus, 02.12.2019, § 499
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen
valmisteltavaksi.
Edelleen kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä
kaupunginhallituksessa maaliskuun 2020 loppuun mennessä.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kasvatus- ja opetuslautakunta, 24.09.2020, § 105
Valmistelijat / lisätiedot:
Aila Marjamaa, Arja Väänänen
aila.marjamaa@sivistys.mikkeli.fi, arja.vaananen@mikkeli.fi
kehittämispäällikkö, hyvinvointikoordinaattori
Vastaus kunniaväkivallan ennaltaehkäisyä koskevaan valtuustoaloitteeseen
Valtuustoaloitteessa on esitetty, että Mikkelin kaupunki vahvistaa sivistystoimensa,
Essoten sosiaali- ja terveydenhuollon ja maahanmuuttotoimiston tietoja, osaamista ja
keinoja ehkäistä ja puuttua kunniaan liittyvään väkivaltaan, sekä kehittää yhdessä
kansalaisjärjestöjen kanssa Mikkelissä kunniaan liittyvän väkivallan vastaista työtä
siten, että sille altistuvia ihmisiä pystytään auttamaan nykyistä tehokkaammin.
Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen johtoryhmä on käsitellyt aloitetta ja
päättänyt pyytää asiantuntija-apua Viola - väkivallasta vapaaksi ry:ltä. Viola ry:n
ehdotuksesta asia vietiin käsiteltäväksi Essoten johtamaan monialaiseen väkivaltatyön
ohjausryhmään. Ohjausryhmän kokouksia peruuntui kevään 2020 aikana
koronapandemian takia. Muutama ryhmän jäsen Essotesta ja Viola ry:stä kokoontui
asian äärelle erikseen kesäkuussa. Ryhmä päätyi ehdottamaan yhteisen
täydennyskoulutuksen järjestämistä Mikkelin kaupungin ja Essoten kesken.
Koulutuksen aiheet voivat liittyä (mm.) kunniaväkivaltaan, sen tunnistamiseen, avun
tarjoamiseen väkivaltaa kokeneille sekä kunniaväkivallan ennaltaehkäisyyn.
Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen johtoryhmä esittää, että vuonna 2021
järjestetään täydennyskoulutus yhteistyössä Essoten kanssa ja että määräraha
koulutuksen järjestämiseksi huomioidaan palvelualueen talousarviossa vuodelle 2021.
Mukaan koulutukseen kutsutaan myös (muut kuin Mikkelin kaupungin
organisaatiossa toimivat) toisen asteen oppilaitosten edustajat.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja opetuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle edellä olevan vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kaupunginhallitus, 26.10.2020, § 336
Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
sivistysjohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kasvatus-
ja opetuslautakunnan vastauksen valtuutettu Satu Taavitsaisen ym.
valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että sivistysjohtaja Virpi Siekkinen poistui kokouksesta tämän pykälän
käsittelyn jälkeen.

Kaupunginvaltuusto, 09.11.2020, § 94
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kasvatus- ja
opetuslautakunnan vastauksen valtuutettu Satu Taavitsaisen ym.
valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.
Päätös
Merkittiin ja todettiin.
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Kaupunginvaltuusto, § 44,18.05.2020
Kaupunginhallitus, § 214,08.06.2020
Kaupunkiympäristölautakunta, § 114,06.10.2020
Kaupunginhallitus, § 337,26.10.2020
Kaupunginvaltuusto, § 95, 09.11.2020
§ 95
Valtuustoaloite kaikkien investointien laittamiseksi uudelleen tarkasteluun koronakriisin
vuoksi
MliDno-2020-1100
Kaupunginvaltuusto, 18.05.2020, § 44
Valtuutettu Jussi Marttinen ym. esittivät 18.5.2020 valtuustoaloitteenaan
otsikkoasiasta seuraavaa:
"Valtuustoaloite kaikkien investointien laittamiseksi uudelleen tarkasteluun
koronakriisin vuoksi. Korona on aiheuttanut lyhyessä ajassa massiivisen negatiiviset
vaikutukset kuntamme talouteen, nykyisenkaltaiset investointien määrät ovat aivan
liian suuret talouteemme nähden. Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämmekin, että
investointimme tulee tarkastella uudestaan ja vain välttämättömimmät investoinnit
tehtäisiin. Esimerkiksi uutta jalkapallohallia Kalevankankaalle tässä ajankohdassa ei
mielestämme ole järkevä rakentaa. Myöskin Urpolan koulun kunnostaminen tulisi
ottaa huomioon purkamisen sijaan, puhutaan kuitenkin miljoonista joita
kunnostamisella voidaan säästää.
Lisäksi esitämme, että Vanhalan koulu ja Ristiinan lukio tulee säilyttää. Viime
iltakoulussa Virpi Siekkisen puheesta saimme kuulla, että Mikkelin lukioon on
25 henkeä enemmän hakioita mitä voimme ottaa opiskelemaan. Siksi olisikin
elintärkeää jotta oppilailla olisi alueellamme vaihtoehto nimeltä Ristiina, Mäntyharjun
sijaan.
Jussi Marttinen
Pertti Ruotsalainen"
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 08.06.2020, § 214
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen asumisen- ja toimintaympäristön
palvelualueen valmisteltavaksi.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä
kaupunginhallituksessa viimeistään lokakuussa 2020.
Päätös
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Hyväksyttin.

Kaupunkiympäristölautakunta, 06.10.2020, § 114
Valmistelijat / lisätiedot:
Jarkko Hyttinen
jarkko.hyttinen@mikkeli.fi
kiinteistöjohtaja
Koronakriisi on vaikuttanut merkittävästi myös Mikkelin talousalueeseen.
Rakentaminen on hiljentynyt, kun yksityiset toimijat ovat joko vetäytyneet
hankkeistaan tai jääneet odottamaan taloustilanteen kehittymistä. Tässä
taloudellisessa tilanteessa on tärkeää, että julkinen sektori pyrkii toteuttamaan ne
tärkeät investoinnit, jotka se joutuisi joka tapauksessa tekemään lähivuosina.
Rakennus- ja korjaushankkeiden siirtäminen vuodella tai kahdella hankaloittaisi
monen paikallisen pk-urakoitsijan taloudellista tilannetta ja kasvattaisi edelleen
kaupungin korjausvelkaa.
Töiden rajallisuus näkyy tällä hetkellä myös rakennushankkeiden kustannustasossa.
Urakkahinnat ovat vallitsevassa markkinatilanteessa todella pienellä katteella, eli
tilaaminen tässä poikkeustilanteessa on tilaajille kustannustehokkaampaa ja
kannattavaa. Julkisen sektorin on tärkeää huolehtia, että tilauskanta säilyy myös
poikkeuksellisena aikana ja paikallisten toimijoiden elinkyky voidaan turvata. Tärkeitä
hankkeita tulee mahdollisuuksien mukaan pyrkiä aikaistamaan, niin
ettei alueellisesti jouduta rakennusalan massatyöttömyyteen. Paikallisten
rakennusalan yritysten tulee olla elinvoimaisia myös koronaepidemian jälkeen, niin
että ne pystyvät tuottamaan verotuloa Mikkelin talousalueelle.
Kaupungin kaikki yksiköt tekevät jatkuvaa tarkastelua hankkeiden ja hankintojen
tarpeellisuudesta. Talousarviossa varattu määräraha ei tarkoita, että koko annettu
määräraha tulisi käyttää. Tilanteiden ja tilaustarpeiden muuttuessa yksiköt pystyvät
sopeuttamaan hankinnat vallitsevaan tilanteeseen, niin että vain välttämättömimmät
hankinnat tehdään. Välttämättömien hankintojen siirtäminen ei tuota pitkän aikavälin
kustannussäästöä.
Suurien hankkeiden osalta lautakunnat sekä kaupunginhallitus antavat
hankekohtaisesti rakennushankkeille luvan aloittamiselle. Aloituslupa käsitellään
tarjousten hyväksymisen yhteydessä, kun urakka on kilpailutettu ja kustannustaso
tiedossa.
Eteläisen aluekoulun hankkeella, johon Urpolan koulun purkaminen liittyy,
tavoitellaan nimenomaan säästöjä suuremmassa mittakaavassa. Säästöt tulevat
tilojen käyttöasteen, energiatehokkuuden ja monikäyttöisyyden kautta.
Kaupunkirakenneselvityksessä on arvioitu, että useamman koulun yhdistäminen
suuremmaksi kokonaisuudeksi tuottaa sekä laadullisesti että kustannusten kannalta
optimaalisimman tulevaisuuden ratkaisun Mikkelin kouluverkolle.
Vanhalan koulun ja Ristiinan lukion osalta kaupunginvaltuusto on tehnyt päätökset
pitkän tähtäimen taloudellisten vaikutusten pohjalta. Ristiinan lukion lakkauttamisella
on arvioitu saatavan noin 355 000 euron ja Vanhalan osalta noin 200 000 euron
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vuotuinen säästö käyttötaloudessa. Ristiinan lukion säästölaskelmassa ei ole
huomioitu tilakustannusten säästöjä. Molemmat lakkauttamispäätökset on jo laitettu
voimaan.
Ehdotus
Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle edellä olevan vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 26.10.2020, § 337
Valmistelijat / lisätiedot:
Jarkko Hyttinen
jarkko.hyttinen@mikkeli.fi
kiinteistöjohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi
kaupunkiympäristölautakunnan vastauksen valtuutettu Jussi Marttisen ym.
valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 09.11.2020, § 95
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi
kaupunkiympäristölautakunnan vastauksen valtuutettu Jussi Marttisen ym.
valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.
Päätös
Merkittiin ja todettiin.
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§ 96
Valtuutettu Soile Kuitusen huomioiminen
MliDno-2017-482
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja onnitteli kokouksen alussa valtuutettu Soile
Kuitusta 50-vuotismerkkipäivän johdosta.
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§ 97
Valtuustoaloite yhteisöllisen asumisen lisäämiseksi Mikkelissä
MliDno-2020-2214
Valtuutettu Satu Taavitsainen ym. esittivät 9.11.2020 valtuustoaloitteenaan
otsikkoasiasta seuraavaa:
"Yhteisöllinen asuminen on tulevaisuutta. Koronakriisi on nostanut asumisen, kodin,
lähiympäristön ja kaupunginosat aivan uuteen valoon. Mikkelin tulee ennakoida
elämää koronan jälkeen. Asuminen, etätyöskentely ja vapaa-ajan viettäminen,
kuluttaminen, elämykset, arki ja juhla tulevat saamaan uusia tapoja, uuden normaalin.
Kun kotona vietetään huomattavasti enemmän aikaa, korostuu asuntojen
ulkopuolinen ympäristö. Ihmiset haluavat aurinkoon, parvekkeille, terasseille ja
pihoille. Lähipuistot, -niityt ja -metsät ja Saimaan rannat täyttyvät ihmisistä. Myös
ekologisinta on se, että turhaa liikkumista vältetään ja läheltä löytyy enemmän.
Nykyajan kaupungissa kaikkea ei enää tarvitse omistaa, ja kiertotalouteen siirtymisen
myötä tiloja, tavaroita ja laitteita käytetään tehokkaammin – jakamistalouden uusien
sovellusten mahdollistaessa tämän. Kaupunkialueilla oman auton sijasta käytetään
joukkoliikennettä, yhteiskäyttöisiä sähköautoja ja -polkupyöriä sekä potkulautoja ja
rollaattoreja. Yhteinen pesula korttelissa mahdollistaa sen, ettei jokainen tarvitse
omaa pyykkikonetta.
Me allekirjoittaneet haluamme, että Mikkelissä ryhdytään kehittämään yhteisöllistä
asumista – yhteisöllisiä kortteleita, joissa korostuu yhteisöllisyys, yhteinen toiminta,
esteettömyys sekä sijainti palvelujen lähellä. Tavoitteena on tarjota monipuolisia
asumisratkaisuja ja yhdistää asumiseen julkisten lähipalveluiden varhaiskasvatuksen
ja koulujen lisäksi erilaista kansalais- ja yritystoimintaa – palveluja, kuten kahviloita,
yhteispesuloita, leipomoita, lasten leikkitiloja, kaupunkiviljelyä, hävikkiruokailuja yms.
Ennen vanhaan kaupunginosia viemäröitiin – nyt niitä palveloidaan.
Toivomme, että Mikkelin kaupungin omistama Mikalo Oy alkaisi kunnostamaan
omissa kerrostaloissaan olevia kerhotiloja yhteisöllisyyden lisäämiseksi vuokra-
asumisessa, aktiivisen asukastoiminnan lisäämiseksi ja yhteisöllisten
hävikkiruokailujen järjestämiseksi Mikkelin lähiöissä.
Kyse ei ole vain rakentamisesta vaan ennen kaikkea uudesta ajattelusta. Moderneissa
yhteisöllisissä kortteleissa asukkailla on omat asunnot, joiden lisäksi korttelissa on
normaalia enemmän yhteiskäyttöön varattuja tiloja, kuten pesula, sauna- ja
harrastustiloja, keittiöt ja ruokailutilat yhteisiä ruokailuhetkiä ja juhlia varten. Asukkaat
sisustavat itse tilat viihtyisiksi ja järjestävät yhteistä toimintaa. Enää vain vanhukset ja
vammaiset eivät ole erillinen ryhmä, joille rakennetaan erillistä palveluasumista, vaan
kyse on kaikista mikkeliläisistä, joille haluamme avoimia, viihtyisiä, monipuolisia ja
yhteisöllisiä asumisen vaihtoehtoja. Osallisuus ja sosiaalisuus lisäävät ihmisten
jaksamista, vireyttä ja toimintakykyä, jotka edistävät psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia.
Ennen kaikkea yhteisöllinen asuminen ehkäisee yksinäisyyttä ja turvattomuutta.
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Asuinalueiden yhteisöllisyyden kehittymistä kaupungin kannattaa tukea mm.
osallistavalla budjetoinnilla, johon kaupunginosaseurat ja aluejohtokunnat
aktivoidaan. Annetaan rahoitus, joilla asuinalueen asukkaat voivat tehdä viihtyisyyden
parantamiseksi mitä haluavat.
Yhteisöllisen asumisen myötä eläkeläiset voivat elää hyvää ja virkeää vanhuutta.
Lapset voivat kasvaa turvallisessa ympäristössä, missä he oppivat elämään eri-ikäisten
ja erilaisten ihmisten kanssa. Opiskelijat voivat asua edullisesti aktiivisessa
monisukupolvisessa korttelissa ja tehdä samalla vapaaehtoistyötä tai suorittaa
opintopisteitä. Itsenäisesti asuvat, mutta tukea tarvitsevat henkilöt voivat asua
turvallisesti lähellä läheisiään. Ihmiset voivat tavata toisiaan korttelin yhteisissä
tiloissa, joista löytyy palveluja, yhteistiloja ja harrastusmahdollisuuksia. Ihmiset voivat
antaa toisilleen naapuriapua. Korttelissa pääsee asumaan yhteisössä, jossa on
yhdessä tekemistä ja samanhenkistä seuraa.
Yhteisöllisyyden lisäämisessä tavoitteena on lisätä asukkaiden hyvinvointia, ihmisten
elinvoimaa ja Mikkelin kiehtovuutta.
Mallia Mikkeli voi ottaa Helsingin Arabianrantaan rakennetusta asukasyhteisöstä
Loppukiristä, jossa on 58 hitas-omistusasuntoa, jotka ovat hieman pienempiä kuin
vastaavat huoneistot normikerrostaloissa, mutta oman asunnon pienuutta korvaavat
runsaat yhteistilat, joita on yhteensä 400 neliömetriä: iso keittiö, ruokasali, jonne
mahtuvat kaikki talon asukkaat, mukavia oleskelunurkkauksia, hyvin varustettu
talopesula ja upea saunaosasto terasseineen talon ylimmässä kerroksessa. Yhteisön
toiminnalle ovat tärkeitä myös toimistotila ja sen viereinen ilmoitustaulu. Lisäksi on
pieni jumppasali ja vierashuone, jonka voi varata omia vieraita varten. Taloon kuuluu
myös taide ja julkisivun taideteoksiin, keraamisiin sauvoihin on kaiverrettu asukkaiden
omia mietelauseita yhteisöstään. Loppukiri ei ole vanhainkoti eikä palvelutalo.
Asukkaat sitoutuvat osakassopimuksella osallistumaan ruuanlaittoon ja yhteisten
tilojen siistimiseen. Lisäksi asukkaat huolehtivat toisistaan naapuriavun rajoissa ja
voivat halutessaan harrastaa ja juhlia yhdessä. Päätökset tehdään yhdessä 70
asukkaan voimin.
Asumiseen voi yhdistää myös työllisyyttä. Y-Säätiön M2-Kodeissa päämääränä on
tukea asukkaiden sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia. Uuras-ohjelman kautta
asukkaat voivat pestautua lyhyempiin keikkatöihin tai pidempiin työjaksoihin.
Tärkeässä roolissa ovat myös Y-Säätiön yritysyhteistyökumppanit, jotka tarjoavat
asukkaille töitä. Uuras-ohjelma on auttanut 140 ihmistä työllistymään.
Mikkelissä 9.11.2020
Satu Taavitsainen (SDP)
Soile Kuitunen, Marita Hokkanen, Raine Lehkonen,
Hannu Tullinen, Mali Soininen, Jaana Vartiainen,
Jenni Tissari, Jatta Juhola"
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
Merkitään, että valtuutettu Juhani Oksman poistui kokouksesta tämän pykälän
käsittelyn aikana.
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§ 98
Valtuustoaloite: Mikkelin kantakaupungin kaupunginosaseuroille uusi osallisuuden
lähidemokratiamalli käyttöön
MliDno-2020-2216
Valtuutettu Arto Seppälä ym. esittivät 9.11.2020 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta
seuraavaa:
"Mikkelin kaupunki on valmistellut Mikkelin ns. liitoskuntien aluejohtokunnille uutta
lähidemokratiamallia.
Tällä hetkellä tämä uusi toimintamalli on vastatuulessa. Nykyiset aluejohtokunnat
eivät ole hyväksyneet uutta lähidemokratiamallia osallisuuden kansalaistoimintaa.
Mikkelin kaupunki on valmistellut aluejohtokunnille uutta toimintamallia, joka voidaan
valmistella ja toteuttaa kantakaupungin kaupunginosaseurojen kanssa.
Mikkelin kaupungin kantakaupungin alueella toimivat kaupunginosaseurat tulee
saada uuden tulevaisuuden lähidemokratian tai kumppanuuspöytä toimintamallin
piiriin kuntalain 22. pykälän pohjalta.
Kaupunginosaseurat tarvitsevat kaiken tuen kaupungin eriosien kehittämiseksi,
suoran demokratian kanavan. Kaupunginosaseurat ovat toki hyvin itsenäisiä
yhdistyksiä ja ilman suurta taloudellista tukea toimineet alueensa hyväksi.
Yhteiskunnan ja kantakaupungin laajentumisen sekä toisaalta tiivistymisen myötä
tulee vuorovaikutusta kaupunginosaseurojen kesken lisätä.
Kaupunginosaseurat tarvitsevat keskinäistä kumppanuutta, osallisuutta ja
päätöksentekoa koko kantakaupungin kehittämiseksi. Kantakaupungin alueet
tarvitsevat yhtenäistä kansalaisvaikuttamista ja alueiden kehittämistä tulevaisuudessa.
Esitän, että Mikkelin kaupunki aloittaa kantakaupungin alueella lähidemokratia mallin
selvittämisen ja toteuttamisen yhdessä kaupunginosaseurojen kanssa.
Mikkelissä 9.11.2020
Arto Seppälä (sd)
Soile Kuitunen, Marita Hokkanen, Hannu Tullinen,
Jatta Juhola, Satu Taavitsainen, Jenni Tissari,
Mali Soininen, Heikki Nykänen, Petri Pekonen"
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
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Kunnallisvalitus
§82, §85, §86, §89, §90, §92, §93
Kunnallisvalitusohje
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan
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.
Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja
on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
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Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi (vaatimukset);
3. vaatimuksen perustelut;
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen
laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja
yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on
ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita,
mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä
asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot
lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:
1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä
hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.
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Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on
määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin
kirjaamosta.
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina
sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.
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Kunnallisvalitus
§87, §88
Kunnallisvalitusohje
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Sen lisäksi, mitä kuntalain (410/2015) 137 §:ssä säädetään valitusoikeudesta, on
kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen valitusoikeus maankäyttö- ja
rakennuslain (132/1999) 191 §:n nojalla myös:
alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella sen toimialaan
kuuluvissa asioissa,
maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä
on vaikutuksia, sekä
rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa
asioissa toimialueellaan.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan
päättymistä.
Kunnan jäsenen, kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan,
asianosaisten ja muiden tahojen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan
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päättymistä.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi (vaatimukset);
3. vaatimuksen perustelut;
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen
laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja
yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on
ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita,
mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä
asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot
lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:
1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3.
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3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä
hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on
määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin
kirjaamosta.
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina
sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.
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Muutoksenhakukielto
§80, §81, §83, §84, §91, §94, §95, §96, §97, §98
Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015)
136 §:n perusteella hakea muutosta.

