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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään nähtävillä sivistystoimen kirjaamossa (Maaherrankatu 9-11,
3. kerros, 50100 Mikkeli) 24.11.2015

Tiina Turunen
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§ 70
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 71
Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Pöytäkirjan tarkstajiksi valitaan Heikki Pyrhönen ja Jari Roivas.

Pöytäkirja tarkastetaan sivistystoimen johtamisen tukipalveluissa
(Maaherrankatu 9 - 11, 3. kerros) viimeistään tiistaina 24.11.2015.

Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Roivas ja Jari Sihvonen.
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§ 72
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kulttuurijohtaja
§35 Kohdeavustuksen, 5 000 €, myöntäminen Mikkelin Revyyteatteri ry:lle,
03.11.2015

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Koska sivistystoimenjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjassa mitään sellaista,
mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle, sivistystoimenjohtaja esittää,
ettei kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta käytä kuntalain 51 §:n mukaista
otto-oikeutta kulttuurijohtajan päätökseen.

Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 73
Ilmoitusasiat

Kirjastoimenjohtaja § 8/13.10.2015; talouskonsulttipalveluiden hankinta
Kohti Kohaa -hankkeelle Accountor Oy:ltä.

Kaupunginhallitus § 296/5.10.2015; kaupunginhallitus ei käytä kuntalain
mukaista otto-oikeutta lautakunnan kokouksessaan 23.9.2015 tekemiin
päätöksiin.

 

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös
Merkittiin.
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§ 74
Nuoren mikkeliläisen taiteilijan apuraha 2015

MliDno-2015-1967

Valmistelija / lisätiedot:
Marita Kajander, Aija Kuuppo
Marita.Kajander@mikkeli.fi, aija.kuuppo@mikkeli.fi

Nuoren mikkeliläisen taiteilijan apuraha on ollut haettavissa 31.10.2015
mennessä.

Apurahaa on tänä vuonna haettu ensimmäistä kertaa sähköisesti.
Apuraha myönnetään 17 - 30-vuotiaalle mikkeliläiselle nuorelle, jonka
kotikunta on Mikkeli ja jolla on näyttöä taiteellisesta toiminnasta sekä hakijan
taiteenalallaan osoittamasta lahjakkuudesta. Pelkkä taiteen opiskelu ei ole
riittävä peruste. Apurahan käyttötarkoitus on vapaa.

Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli yhteensä 13. Hakijat ovat 29-vuotias
Jack Gabrien Hill/rakennusala, 25-vuotias Juuso Kolehmainen/muotoilu, 26-
vuotias Johanna Emilia Seppänen/tanssi, 29-vuotias Tiina Hyrkkänen/teatteri,
23-vuotias Verna Immonen/kuvataide, 24-vuotias Minttu Tamski/teatteri, 27-
vuotias Mira Laitinen/muotoilu, 30-vuotias Kirsi Manninen/muotoilu, 21-vuotias
Henna Hellin Maria Ustinov/musiikki, 23-vuotias Arttu Kivekäs/musiikki, 17-
vuotias Tiina Härkönen/musiikki, 26-vuotias Esko Korpelainen/esittävä taide,
27-vuotias Merja Väisänen/muotoilu.

Apurahahakemukset työnäytteineen toimitetaan oheismateriaalina
lautakunnan jäsenille ennakkoon nähtäväksi.

Kulttuurijohtajan ehdotus:
Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli hyvinkin eri taiteen aloilta. Hakijoiden
joukosta nousee erityisesti esille muotoilu. Vuoden 2015 nuoren mikkeliläisen
taiteilijan apurahan suuruudeksi vahvistetaan 3 000 euroa ja apuraha
myönnetään teatteritaiteen nuorelle lupaukselle Minttu Tamskille.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta päättää vuoden 2015 nuoren mikkeliläisen taiteilijan apurahan
suuruudeksi 3 000 euroa ja myöntää apurahan teatteritaiteen nuorelle
lupaukselle Minttu Tamskille.

Päätös
Hyväksyttiin.

Tiedoksi
hakijat, kulttuurijohtaja
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§ 75
Liikuntapalveluiden avustusohjeen muutokset

MliDno-2015-2194

Valmistelija / lisätiedot:
Antti Mattila
antti.mattila@mikkeli.fi

Liitteet
1 Liikunnan avustusohjeen muutos, ohjaaja ja koulutusavustus.pdf

Kaupunginhallituksen asettamaan talousarvioraamiin päästäkseen liikunta- ja
nuorisopalvelut on joutunut pienentämään vuoden 2016 avustusmäärärahaa
yhteensä 29 500 euroa. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta on
hyväksynyt avustusmäärärahan leikkauksen talousarviokokouksissaan 23.9.
ja 29.9.2015. Päätös edellyttää muun muassa liikunta- ja nuorisopalveluiden
suurimman avustusmomentin, ohjaaja-avustuksen, leikkausta ja
koulutusavustuksen poistoa. Ohjaaja-avustukseen on vuonna 2015 varattu
103 000 euroa ja koulutusavustukseen 4 500 euroa. Jotta talousarvioon
päästään, on ohjaaja-avustusta leikattava noin 13 000 euroa ja koulutusavustus
poistettava. Tämä vaatii liikuntapalveluiden avustuohjeen muutosta. Nykyinen
ohje on astunut voimaan 1.4.2010.

Liikuntapalvelut esittää, että ohjaaja-avustusten supistaminen tapahtuisi
nykyistä ohjetta yksinkertaistamalla, jolloin itse avustuksenhakuprosessi olisi
seuroille nykyistä helpompi. Ajatus sai läsnäolleilta liikuntaseuroilta kannatusta
liikuntapalveluiden ja Etelä-Savon Liikunnan järjestämässä seurainfossa
16.9.2015. Nykyisin ohjaaja-avustusta jaetaan paitsi harjoituskertojen, myös
kolmen eri ohjaajatason perusteella. Ohjaajatasot on taas jaettu sen mukaan,
kuinka paljon kokemusta ohjaajalla tai valmentajalla on:

Ohjaajatasot ja -korvaukset

I-ohjaajataso, 3 euroa/ohjauskerta
Ohjaajalla on vähintään 12 tuntia ohjaajakoulutusta.

II-ohjaajataso, 4 euroa/ohjauskerta
Ohjaajalla on vähintään 50 tuntia ohjaaja/valmentajakoulutusta.

III-ohjaajataso, 6 euroa/ohjauskerta
Ohjaajalla on vähintään 150 tuntia ohjaaja/valmentajakoulutusta

Ohjaajatasot esitetään poistettavaksi kokonaan. Tilalle esitetään mallia,
jossa seuroille maksetaan 4 euroa ohjauskertaa kohden, kun ohjaajalla
on vähintään 12 tuntia ohjaajakoulutusta. Muut ohjaaja-avustuksen
myöntökriteerit pysyisivät ennallaan. Seuroilta vaadittavien todistusten määrä
vähenee ja haku on seuroille aiempaa helpompi.

Mikäli avustettaviksi hyväksyttyjen ohjauskertojen määrä pysyy nykyisellään,
toimenpiteellä saavutetaan tavoiteltu 13 000 euron säästö.

Koulutusavustus on pikku hiljaa menettänyt merkitystään. Hakemuksia tulee
yhä vähemmän ja siksi koulutusavustuksen kokonaismäärää on vuosittain
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pienennetty ja euroja siirretty muille avustusmomenteille. Suuruudeltaan 4 500
euron koulutusavustus esitetään lopetettavaksi kokonaan.

Muutokset on esitetty liitteessä punaisella tekstillä. Liikuntapalveluiden
avustusohjetta tullaan lähiaikoina muokkaamaan vielä valmisteluvaiheessa
olevan avustusten sähköisen käsittelyn vuoksi, joten nyt lautakunnan
päätettäväksi tuodaan ohjaaja-avustuksen muutos kuvatulla tavalla ja
koulutusavustuksen poisto. Muutosten esitetään tulevan voimaan 1.12.2015
alkaen, sillä vuotta 2016 koskeva ensimmäinen avustusjakso alkaa tuolloin.

Liikunta- ja nuorisojohtaja: Lautakunta hyväksyy liikuntapalveluiden
avustusohjeen muutoksen kuvatulla tavalla. Ohjaaja-avustusten
maksuperusteen muutos ja koulutusavustuksen poisto astuvat voimaan
1.12.2015.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta hyväksyy liikuntapalveluiden avustusohjeen muutoksen edellä
kuvatulla tavalla ja oheisen liitteen mukaisena.

Ohjaaja-avustusten maksuperusteen muutos ja koulutusavustuksen poisto
astuvat voimaan 1.12.2015.

Päätös
Hyväksyttiin.

Tiedoksi
Liikunta- ja nuorisojohtaja
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§ 76
Liikuntapaikkamaksut vuodelle 2016

MliDno-2015-2192

Valmistelija / lisätiedot:
Antti Mattila
antti.mattila@mikkeli.fi

Liitteet
1 Uimahallien maksut 2016.pdf
2 Sisäliikuntatilojen maksut 2016.pdf

Kaupunginhallituksen asettamaan vuoden 2016 talousarvioraamiin
päästäkseen liikunta- ja nuorisopalvelut on lisännyt eri liikuntapaikoilta
kerättäviä tuloja talousarvioon noin 115 000 euroa. Kulttuuri-,
nuoriso- ja liikuntalautakunta on hyväksynyt tulotavoitteen noston
talousarviokokouksissaan 23.9 ja 29.9.2015. Korotettujen
liikuntapaikkamaksujen voimaantulo on harkittava tarkoin, sillä vain osa
maksuista voidaan nostaa 1.1.2016 alkaen. Liikuntaseurat laativat oman
budjettinsa ja säätävät harrastajilta keräämänsä maksut kausittain, eivät
kalenterivuosittain, ja tästä syystä maksujen voimaanastumista tulee
porrastaa.

Liikunta- ja nuorisopalveluissa on valmisteltu maksujen korotukset
uimahalleille ja liikunta- ja kuntosaleihin. Suuri osa uimahallien hinnoista
voidaan korottaa 1.1.2016 alken. Liitteessä esitetyillä hinnankorotuksilla
uimahalleilta kerätään noin 55 000 euron lisätulo tähän vuoteen verrattuna,
mikäli kävijämäärä pysyy ennallaan. Tulokertymään vaikuttaa Naisvuoren
uimahallin mahdollinen peruskorjaus kesäkuun 2016 alusta lähtien. Mikäli
Naisvuoren uimahallissa alkaa välttämätön remontti, liikuntapalvelut ei
tule pääsemään asetettuun tulotavoitteeseen, vaan tuloja jää kertymättä
tämän hetken arvion mukaan noin 80 000 euroa. Tämä tulee aikanaan ottaa
huomioon lisätalousarviossa 2016, sillä noin merkittävää summaa ei voida
kerätä lisämaksuilla muilta liikuntapaikoilta ensi vuodelle vaadittujen hintojen
korotuksen lisäksi.

Liikuntasalien ja -hallien hinnoittelua voidaan muuttaa useimmissa tapauksissa
vasta syyskuun 2016 alusta lukien. Tästä syystä liitteessä arvioidusta
lisätulosta saadaan kerättyä ensi vuonna arviolta puolet, eli noin 15 000 euroa.
Merkittävin muutos kohdistuu Siekkilän entisen koulun liikuntasaliin. Sali on
ollut liikuntaseuroille maksuton muiden koulujen salien tavoin, mutta nyt
saliin esitetään käyttömaksua, sillä liikuntapalvelut on vuokrannut liikuntasalin
säilyttääkseen kaupungin salitilanteen mahdollisimman hyvänä, vaikka koulu
Siekkilästä lakkasi. Tästä syystä kiinteistön liikuntasali vertautuu muihin
liikuntapalveluiden ylläpitämiin liikuntasaleihin ja halleihin - Rantakeitaaseen,
Kisakaareen ja Haukihalliin. Ilman Siekkilän liikuntasalin maksuja vaadittuun
tulotavoitteeseen ei sisäliikuntatilojen osalta päästä.

Muiden liikuntapaikkojen ja nuorisotilojen hintojenkorotukset tuodaan
lautakunnan päätettäväksi myöhemmin.

Liikunta- ja nuorisojohtaja: Lautakunta hyväksyy uimahallien
ja sisäliikuntatilojen hinnankorotukset esitetyn mukaisesti. Uimahallien
hinnankorotukset astuvat voimaan 1.1.2016 poislukien liikuntaseurojen halli-
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ja ratamaksut, jotka astuvat voimaan 1.8.2016. Muut esitetyt sisäliikuntatilojen
maksut astuvat voimaan 1.9.2016.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta hyväksyy uimahallien ja sisäliikuntatilojen hinnankorotukset
esitetyn mukaisesti. Uimahallien hinnankorotukset astuvat voimaan 1.1.2016
poislukien liikuntaseurojen halli- ja ratamaksut, jotka astuvat voimaan
1.8.2016. Muut esitetyt sisäliikuntatilojen maksut astuvat voimaan 1.9.2016.

Päätös
Hyväksyttiin.

Tiedoksi
Liikunta- ja nuorisojohtaja
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§ 77
Vammaisneuvoston aloitteet Pitkäjärven uimarannasta ja liikuntakortista
vaikeavammaisille

MliDno-2015-2191

Valmistelija / lisätiedot:
Antti Mattila
antti.mattila@mikkeli.fi

Liitteet
1 Vammaisneuvoston aloitteet.pdf

Mikkelin kaupungin vammaisneuvosto on laatinut kaksi aloitetta kulttuuri-,
nuoriso- ja liikuntalautakunnan käsiteltäväksi. Aloitteet koskevat Pitkäjärven
uimarannan varustamista esteettömäksi myös vaikeavammaisten käyttöön
ja vaikeavammaisille myönnettäväksi esitettävää, liikuntapalveluiden
seniorikortin tyylistä liikuntakorttia. Vammaisneuvoston kirje on
liitteenä. Molemmista aloitteista on neuvoteltu vammaisneuvoston ja
liikuntapalveluiden kesken.

Esteetön uimaranta Mikkeliin

Liikuntapalvelut pitää vammaisneuvoston aloitetta esteettömästä
uimarannasta hyvänä. Kuten aloitteessa todetaan, Mikkelissä ei
ole uimarantaa, jolla olisi huomioitu vaikeavammaisten uintimahdollisuus
riittävällä tavalla. Pitkäjärven uimaranta voisi saavutettavuudeltaan ja
rantaprofiililtaan sopia ko. tarkoitukseen. Liikuntapalvelut esittää, että
lautakunta suhtautuu vammaisneuvoston esitykseen myönteisesti ja että
se valtuuttaa liikuntapalvelut selvittämään yhdessä vammaisneuvoston
edustajien kanssa rannalle vaadittavan varustuksen, mahdolliset muutostyöt
ja hankkeen kustannukset. Kaupungin talousarvion investointiosassa
on vuosittain ollut varattuna pieni uimarantojen kunnostukseen ohjattu
investointisumma. Teknisen toimen kaupunkiympäristöyksikkö on valinnut
vuosittain korjauskohteet yhteistyössä liikuntapalvelujen kanssa. Mikäli
Pitkäjärven uimarannan (tai jonkun mahdollisesti soveltuvamman rannan)
esteettömäksi varustamisen kustannukset jäävät kohtuullisen pieniksi,
voitaneen vammaisneuvoston aloite toteuttaa tuosta määrärahasta. Mikäli
kustannukset nousevat, liikuntapalvelut voi esittää aloitteen mukaista
varustamista vuoden 2017 investointiohjelmaan tai mahdollisesti ohjata
kohteeseen liikuntapaikkojen korjausmäärärahaa. Joka tapauksessa Pitkäjärven
uimarannan rakentaminen esteettömäksi vaikeavammaiselle tutkittaisiin
vuoden 2016 aikana ja toteutettaisiin, mikäli se osoittautuu mahdolliseksi.

Liikuntapalvelut esittää, että Pitkäjärven tai mahdollisesti tarkoitukseen
paremmin sopivan jonkun toisen uimarannan varustaminen vaikeavammaisille
esteettömäksi selvitetään edellä mainitulla tavalla.

Liikuntakortti vaikeavammaisille

Liikuntapalvelut pitää hyvänä myös aloitetta vaikeavammaisille
myönnettävästä liikuntakortista. Liikuntakortti olisi nyt voimassa olevan
70 vuotta täyttäneille suunnatun seniorikortin tapainen etu: ostohetkestä
kalenterivuoden ajan voimassa oleva edullinen kortti oikeuttaisi rajattomaan
määrään uintikertoja uimahallien aukioloaikoina vuoden ajan. Liikuntakortti
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saattaisi kannustaa kohderyhmää omaehtoiseen kuntoiluun, madaltaisi
mahdollisesti kynnystä uimahallikäynteihin ja tuottaisi parhaimmillaan lisää
terveyttä ylläpitävää ja kohentavaa liikuntaa. Kortin osto-oikeus rajattaisiin
vammaisneuvoston kanssa käydyn neuvottelun ja liikuntapalvelujen tekemän
taustoituksen perusteella Kelan korotetun ja ylimmän hoitotuen saajille.
Korotettua hoitotukea saavia henkilöitä on Mikkelissä 1161 ja ylintä hoitotukea
saavia 674. Pääosa kortinhaltioista käyttäisi uimahallia avustajan kanssa.
Esteettömyyssyistä kortin käyttö rajoittuisi aluksi Rantakeitaaseen. Remontin
myötä myös Naisvuoren uimahallin käyttö helpottuu. Kuntosaleille käynti
on hankalaa, ne eivät ole esteettömiä.

Noin 1800 henkilölle suunnattua etua voitaisiin kokeilla kahden vuoden
ajan: mikäli kortin käytöstä on myönteisiä kokemuksia ja toivotun kaltaista
hyötyä liikunnan lisäämisessä, se jäisi voimaan sellaisenaan. Liikuntakortti
olisi seniorikortin hintainen, eli liikuntapalveluiden esityksen mukaan se
maksaisi 35 euroa vuonna 2016. Liikuntakortin käyttöönoton ei arvioida
vaikuttavan merkittävässä määrin liikuntapalveluiden tulokertymän
alenemiseen, sillä kohderyhmä on varsin rajattu. Ennemminkin kortti saattaa
tuoda uimahalleille lisää asiakkaita.

Liikuntapalvelut esittää, että vaikeavammaisille suunnattua liikuntakorttia
kokeillaan kuvatulla tavalla kohdennettuna Kelan korotettua ja ylintä
hoitotukea saaville henkilöille.

Liikunta- ja nuorisojohtaja: lautakunta päättää antaa liikuntapalveluiden
selvitykset vastauksina vammaisneuvoston aloitteisiin ja valtuuttaa
liikuntapalvelut valmistelemaan aloitteiden mukaisia palveluja kuvatulla tavalla.

 

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta päättää antaa liikuntapalveluiden selvitykset vastauksina
vammaisneuvoston aloitteisiin ja valtuuttaa liikuntapalvelut valmistelemaan
aloitteiden mukaisia palveluja edellä kuvatulla tavalla.

Päätös
Hyväksyttiin.

Tiedoksi
Liikunta- ja nuorisojohtaja, vammaisneuvosto
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§ 78
Mikkelin kaupungin talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016 - 2019, valtuuston
päätös/kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta

MliDno-2015-1870

Valmistelija / lisätiedot:
Paula Sihvonen
Paula.Sihvonen@mikkeli.fi

Liitteet
1 Sopeutus tilitasolla TA 2016.pdf

Kaupunginvaltuusto päätti, että kaupunginhallituksen 6/2015 antamaan
talousarvioraamiin tehdään seuraavat muutokset:
- valtionosuuksiin lisätään 1 miljoona euroa
- eläköitymiset hyödynnetään 70 %:sti  (säästötavoite yhteensä 2,45 miljoonaa
  euroa)
- perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatiosta saatava
  synergiahyöty on 1,7 miljoonaa euroa
- lukiokoulutusta tehostaan 0,1 miljoonaa euroa
- sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta hakee talousarvioesityksensä
  lisäksi toiminnastaan säästöjä (1,5 miljoonaa euroa)
- toimintakuluja leikataan (yhteensä 1,7 miljoonaa euroa)
- toimintatuottoja kasvatetaan koko kaupungin osalta (1 miljoonaa euroa).

Eläköitymisen säästötavoite ja toimintakulujen leikkaustavoite on jaettu
toimialoille henkilöstömäärän ja muiden toimintakulujen suhteessa.

Sivistystoimessa toimialan säästötavoite (eläköitymisten säästötavoite
927.206 euroa) ja muiden toimikulujen säästötavoite (333.600 euroa) on jaettu
kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan
kesken henkilöstömäärän ja muiden toimintakulujen suhteessa.

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan
alaisten tulosalueiden eläköitymisten säästötavoite on 112.433 euroa ja
muihin toimintakuluihin osoitettiin aluksi (kaupunginjohtajan talousarvioesitys)
52.100 euron säästötavoite. Muiden toimintakulujen vähennys poistui
kaupunginhallituksen esitettyä ja valtuuston osoitettua lautakunnalle
200.000 euron määrärahalisäys. Kaupunginhallitus ohjeisti ko. määrärahan
osoitettavaksi kansankulttuuriin ja kansan liikuttamiseen. Valtuusto tarkensi
ohjeistusta toteamalla, että Mikkelin Teatterin avustusta ei leikata. Näin
ollen ko. määräraha tullaan kohdistamaan Mikkelin Teatterin avustuksen
palauttamiseen vuoden 2015 tasolle ja loput määrärahasta kohdistetaan
liikuntapalveluihin.

Eläköitymisten säästötavoite lautakunnan alaisessa toiminnassa tarkoittaa
puuttumista palveluverkkoon, palvelujen aukioloaikoihin ja palvelun
laatuun. Tulosaluejohtajat esittävät alustavat suunnitelmat siitä, miten
tulosaluekohtaiset säästötavoitteet saavutetaan.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja
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Lautakunta käy keskustelua eläköitymisten säästötavoitteen kohdistamisesta ja
evästää tulosaluejohtajia käyttötaloussuunnitteluun.

Päätös
Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kulttuuri-, nuoriso- ja
liikuntalautakunnan palveluverkkoselvitys päivitetään ja kaupunginhallitus
asettaa työryhmän tekemään päivityksen.

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus,
aluejohtokunnat, tekninen toimi, henkilöstöjärjestöt ja nuorisovaltuusto
nimeävät omat edustajansa työryhmään.

Lisäksi lautakunta päätti, että lautakunnasta työryhmään kuuluvat Marianne
Huoponen, Jari Sihvonen ja Hannu Toivonen.

Tiedoksi
Kaupunginhallitus
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§ 79
Talousarvion toteutumisen seuranta 31.10.2015

MliDno-2015-746

Valmistelija / lisätiedot:
Paula Sihvonen
Paula.Sihvonen@mikkeli.fi

Liitteet
1 Seuranta 31.10.2015.pdf
2 Lisämäärärahaesitys.pdf

Seurannassa 10/2015 tehdään viimeinen merkittävämpi katsaus kuluvaan
talousarviovuoteen ja tehdään tarvittavat lisämäärärahaesitykset.

Kirjanpito valmistuu 12.11. ja seurannan on oltava valmis 17.11.2015.
Kaupunginhallitus käsittelee seurannan kokouksessaan 23.11.2015.

Aikataulusta johtuen talousseuranta 10/2015 ja siitä johtuvat mahdolliset
lisämäärärahaesitykset annetaan lautakunnan kokouksessa.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös
Merkittiin.

Merkittiin, että Hannu Toivonen poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo
18:55.



Mikkeli Pöytäkirja 10/2015 18 (19)
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 18.11.2015

Muutoksenhakukielto
§71, §72, §73, §75, §78, §79

Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.
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Oikaisuvaatimus
§74, §76, §77

Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.
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