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§ 38 Rahulan koulun lakkaaminen 1.8.2016 alkaen

§ 39 3 vuotta täyttäneiden lasten ja aikuisten välinen suhdeluku Mikkelin
päiväkodeissa 1.8.2016 alkaen

§ 40 Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden laajuus Mikkelin
varhaiskasvatuksessa 1.8.2016 alkaen

§ 41 Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion käyttötaloussuunnitelma
2016 ja lisämäärärahaesitys

§ 42 Valtuustoaloite / konserniyhtiöiden määrä, päällekkäisyydet,
tarpeellisuus, kustannustehokkuus ja palvelutehokkuus
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§ 43 Valtuustoaloite 10 %:n kuntatuesta vanhojen talojen hissien
rakentamiseen

§ 44 Valtuustoaloite alueellisesta kielikokeilusta

§ 45 Valtuustoaloite kylätalosta Otavaan

§ 46 Muut asiat / maatalousyrittäjä Petri Pekosen ja everstiluutnantti evp.,
maanpuolustuspiirin päällikkö Ari Kuikan huomioimiset
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Saapuvilla olleet jäsenet
Satu Taavitsainen, puheenjohtaja
Kirsi Olkkonen, 1. varapuheenjohtaja
Mauri Miettinen, 2. varapuheenjohtaja
Markku Aholainen
Liisa Ahonen
Paavo Barck
Rauni Berndt
Taina Harmoinen
Raimo Heinänen
Vesa Himanen
Marianne Huoponen
Marja Hämäläinen
Elina Hölttä
Sami Järvinen
Markku Kakriainen
Marja Kauppi
Outi Kauria
Harri Kivinen
Jyrki Koivikko
Tapani Korhonen
Seija Kuikka
Veli Liikanen
Hannu Mielonen
Olli Miettinen
Pekka Moilanen
Olli Nepponen
Kalle Nieminen
Heikki Nykänen
Juhani Oksman
Petri Pekonen
Matti Piispa
Heikki Pyrhönen
Minna Pöntinen
Jukka Pöyry
Pekka Pöyry
Erkki Rantalainen
Jari Roivas
Armi Salo-Oksa
Keijo Siitari
Mikko Siitonen
Mali Soininen
Jaana B. Strandman
Petri Tikkanen
Hannu Toivonen
Hannu Tullinen
Markku Turkia
Osmo Ukkonen
Jaana Vartiainen
Juha Vuori
Jaakko Väänänen
Päivi Ylönen
Juha Kontinen, varavaltuutettu
Leena Teittinen, varavaltuutettu
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Ari Kuikka, varavaltuutettu
Jorma Harmoinen, varavaltuutettu
Satu Hasanen, varavaltuutettu
Anne Korhola, varavaltuutettu
Antti Suhonen, varavaltuutettu
Markku Lahikainen, varavaltuutettu
Jussi Marttinen, varavaltuutettu, saapui 18:13, poistui 18:16

Muut saapuvilla olleet
Ari Liikanen, hallintojohtaja, sihteeri
Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Heli Huopainen, henkilöstöjohtaja
Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Jukka Savolainen, kaupunginlakimies
Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja
Heikki Siira, talousjohtaja
Satu-Mari Tolonen, viestintäpäällikkö
Simone Stevenson, nuorisovaltuuston puheenjohtaja, poistui 20:18
Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, poistui 22:00
Merja Peltonen, toimistosihteeri

Poissa
Eero Aho
Marita Hokkanen
Raine Lehkonen
Tero Puikkonen
Satu Pulkkinen
Arto Seppälä
Markku Siitari
Lenita Toivakka
Hannu Kilkki, kaupunginhallituksen jäsen
Kati Kähkönen, kaupunginhallituksen jäsen
Sari Teittinen, kaupunginhallituksen jäsen

Allekirjoitukset

Satu Taavitsainen
Puheenjohtaja

Ari Liikanen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

 

Outi Kauria
 

 

 

Harri Kivinen
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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Kaupunginkansliassa 29.3.2016

Ari Liikanen, hallintojohtaja
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§ 32
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille 16.3.2016.

Kokouskutsu on asetettu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 16.3.2016
ja julkaistu sanomalehdissä Länsi-Savo 16.3.2016 ja Mikkelin Kaupunkilehti
17.3.2016.

Päätös
Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että valtuutetut Lenita Toivakka, Marita
Hokkanen, Satu Pulkkinen, Arto Seppälä, Tero Puikkonen, Markku Siitari,
Eero Aho ja Raine Lehkonen olivat ilmoittaneet esteestä osallistua valtuuston
kokoukseen ja heidän varajäsenikseen oli kutsuttu Juha Kontinen, Leena
Teittinen, Ari Kuikka, Jorma Harmoinen, Satu Hasanen, Anne Korhola, Antti
Suhonen ja Markku Lahikainen.

Todettiin, että nimenhuudossa oli paikalla 51 varsinaista valtuutettua ja 8
varavaltuutettua.

Koska kokouskutsu on julkaistu valtuuston edellyttämällä tavalla valituissa
ilmoituslehdissä ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä lähetetty
vähintään neljä päivää aikaisemmin valtuutetuille, puheenjohtaja totesi
kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 33
Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan valtuutetut Outi Kauria ja Harri Kivinen.

Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin valtuutetut Outi Kauria ja Harri Kivinen.
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Kaupunginhallitus, § 74, 08.03.2016
Kaupunginvaltuusto, § 34, 21.03.2016

§ 34
Eron myöntäminen  Ristiinan aluejohtokunnan jäsenyydestä ja
uuden jäsenen valitseminen

MliDno-2015-2347

Kaupunginhallitus, 08.03.2016, § 74

Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi

Ristiinan aluejohtokunnan jäsen  pyytää eroa aluejohtokunnan
jäsenyydestä henkilökohtaisiin syihin vedoten.

Ristiinan aluejohtokunnan kokoonpano toimikaudella 2013 - 2016 on seuraava:

Varsinaiset jäsenet:
1. Puhakka P. Olli J., diplomi-insinööri
2. Puhakka-Matilainen Eija, yrittäjä
3. Kortelainen Hannu, toimitusjohtaja
4. Tikkanen Petri, työsuojeluvaltuutettu, VPJ
5. Klén Tanja, yrittäjä
6. Vartiainen Jaana, lastentarhanopettaja
7. Viitikka Jari, metsäkoneenkuljettaja, PJ
8. Hämäläinen Ari, maatalousyrittäjä
9. Kilpeläinen Kaija, vakuutusvirkailija, eläkeläinen
10. Elkharam Tiina, yrittäjä
11. Rantalainen Erkki, diplomi-insinööri
12. Härkönen Päivi, yrittäjä
13. , filosofian ylioppilas

Henkilökohtaiset varajäsenet:
1. Jan-Mika Korhonen,
2. Pönniö-Kanerva Tarja, kahvilan emäntä
3. Ahonen Hannu,
4. Liukkonen Seppo, autonkuljettaja
5. Töyrynen Kirsi, myyjä
6. Hassinen Sanni,
7. Siiriäinen Jukka, työnjohtaja
8. Härkönen Jyrki, maanviljelijä
9. Suutari-Piispa Eija, AMK-hortonomi
10. Palmgren Marjo, sairaanhoitaja
11. Kolmisoppi Jenni, kieltenopettaja
12. Himanen Vesa, kiinteistönhoitaja, laitosmies
13. Kuusela Jukka,

Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää eron 
 Ristiinan aluejohtokunnan jäsenyydestä ja valitsee uuden jäsenen

hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 21.03.2016, § 34

Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää eron 

 Ristiinan aluejohtokunnan jäsenyydestä ja valitsee uuden jäsenen
hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös
Kaupunginvaltuusto myönsi eron   ja valitsi hänen
sijaansa Ristiinan aluejohtokunnan jäseneksi Jukka Kuuselan jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsi Jukka Kuuselan tilalle hänen
henkilökohtaiseksi varajäseneksi lehtori Mikko Siitosen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.

Tiedoksi
, valittu jäsen, Ristiinan aluejohtokunta,

luottamushenkilörekisterinhoitaja, Kunnan Taitoa/palkanlaskenta,
kansliapalvelut
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Kaupunginhallitus, § 82, 08.03.2016
Kaupunginvaltuusto, § 35, 21.03.2016

§ 35
Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n lainatakaus

MliDno-2016-692

Kaupunginhallitus, 08.03.2016, § 82

Valmistelija / lisätiedot:
Jari Laitinen
jari.laitinen@mikkeli.fi

Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n hallituksen kokous 8.2.2016.

Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n hallitus esittää Mikkelin kaupunginvaltuustolle,
että kaupunki antaisi omavelkaisen takauksen 80 % pääomalle Suur-Savon
Osuuspankista otettavalle pankkilainalle:

• luoton määrä 5.500.000 euroa
• laina- aika 20 vuotta, ensimmäinen vuosi lyhennyksistä vapaa
• viitekorko euribor 6 kk
• marginaali 0,50 %, pankilla oikeus tarkistaa lainan marginaali 3

vuoden välein
• lyhennykset tasalyhennyksinä puolivuosittain
• koronmaksu puolivuosittain
• toimitusmaksu 11.000 euroa

Luotolla rahoitetaan Mölnlycke Health Care Oy:lle vuokratun teollisuustilan
laajennus. Projektissa laajennetaan nykyistä tehdasta uudella noin 2.300
m2 laajuisella varastotilalla. Lisäksi tehtaan nykyisistä tiloista muutetaan
tuotannon puhdastiloiksi noin 600 m2. Tavoitteena on käynnistää rakennustyöt
kevään 2016 aikana. Rakennusprojekti kestää kokonaisuudessaan 12-15 kk.

Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n kilpailuttamaan rahoitukseen on saatu
tarjoukset Handelsbankenilta, Nordealta ja Suur- Savon Osuuspankilta.
Kokouksessa on nähtävillä rahoitustarjousten vertailu.

Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää
Kiinteistökehitys Naistinki Oy:lle Suur- Savon Osuuspankilta edellä selostetuin
lainaehdoin otettavalle enintään 5.500.000 euron lainalle omavelkaisen,
80%:iin pääomasta rajatun takauksen (enintään 4,4 milj. euroa) ja päättää, että
takauksen antamisesta peritään 0,80 %:n suuruinen takausprovisio vuosittain
jäljellä olevasta lainan määrästä.

Takauksen toimeenpanossa ja valvonnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston
15.6.2009 § 109 päättämiä periaatteita sekä EU:n virallisessa lehdessä
julkaistussa komission tiedonannossa mainittuja periaatteita valtiontuista
takauksina, joita sovelletaan myös kuntien antamiin takauksiin.

Päätös
Hyväksyttiin.
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Merkitään, että Arto Seppälä ja Juha Vuori ilmoittivat olevansa esteellisä ja
poistuivat kokouksesta. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 21.03.2016, § 35

Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää Kiinteistökehitys
Naistinki Oy:lle Suur- Savon Osuuspankilta edellä selostetuin lainaehdoin
otettavalle enintään 5.500.000 euron lainalle omavelkaisen, 80 %:iin
pääomasta rajatun takauksen (enintään 4,4 milj. euroa) ja päättää, että
takauksen antamisesta peritään 0,80 %:n suuruinen takausprovisio vuosittain
jäljellä olevasta lainan määrästä.

Takauksen toimeenpanossa ja valvonnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston
15.6.2009 § 109 päättämiä periaatteita sekä EU:n virallisessa lehdessä
julkaistussa komission tiedonannossa mainittuja periaatteita valtiontuista
takauksina, joita sovelletaan myös kuntien antamiin takauksiin.

Päätös
Hyväksyttiin.

Merkitään, että valtuutetut Harri Kivinen ja Juha Vuori ilmoittivat olevansa
esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Ilmoitukset hyväksyttiin.

Merkitään, että Harri Kivisen tilalla oli varavaltuutettu Jussi Marttinen.

Merkitään, että pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Tiedoksi
Talouspalvelut, Kiinteistökehitys Naistinki Oy, Kunnan Taitoa/kirjanpito



Mikkeli Pöytäkirja 3/2016 11 (45)
Kaupunginvaltuusto 21.03.2016

Kaupunginhallitus, § 94, 14.03.2016
Kaupunginvaltuusto, § 36, 21.03.2016

§ 36
Löytö-Vitsiälän vesiosuuskunnan lainatakaus

MliDno-2016-692

Kaupunginhallitus, 14.03.2016, § 94

Valmistelija / lisätiedot:
Jari Laitinen
jari.laitinen@mikkeli.fi

Mikkelin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmassa Ristiinan keskustan
pohjoispuolelle Löydön, Vitsiälän ja Sokkalanmäen eteläosien alueelle on
kaavailtu viemäriverkosto. Alueella on jo Löytö- Vitsiälän vesiosuuskunnan
vesijohtoverkosto.

Löytö- Vitsiälän Vesiosuuskunta laati yhdessä Mikkelin kaupungin
kanssa vuonna 2014 alueelle vesihuoltohankkeen yleissuunnitelman
halukkuuskyselyn perusteella. Vuoden 2015 aikana hankkeesta on laadittu
rakennussuunnitelmat. Viemärilinjastoa suunnitelmassa on noin 13 000 metriä
ja liittymiä noin 70 kpl. Hankkeen on määrä valmistua vuoden 2016 loppuun
mennessä. Arvonlisäverottomat kokonaiskustannukset koko hankkeen osalta
(osa- alueet 1- 6) ovat 2.632.952 euroa. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan
osa- alueet 1,2 ja 4, joiden osalta arvonlisäveroton kokonaiskustannus
on 1.563.408 euroa. Osa- alueet 3, 5 ja 6 toteutetaan, kun Juurisalmen
vesistöalituksille on myönnetty vesilain mukaiset luvat.

Osuuskunta on tehnyt hankkeen osa- alueista 1,2 ja 4 rakentamispäätöksen
12.12.2015 pitämässään kokouksessa. Osuuskunta valtuutti hallituksen
viemään hanketta eteenpäin ja hakemaan hankkeelle rakentamisaikaista lainaa
ja sille kaupungin takauksen.

Hankkeen rahoitus koostuu liittymismaksusta 10 %, avustuksista 50 % ja
lainasta 40 %. Laina on osuuskunnan, eikä yksittäinen jäsen ole vastuussa
lainasta. Osuuskunta hakee osa- alueiden 1,2 ja 4 rakentamista varten lainaa
1.100.000 euroa, koska avustusten maksatus ja arvonlisäverojen palautus
tapahtuu jälkijättöisesti. Löytö- Vitsiälän vesiosuuskunta on kilpailuttanut
rakentamisaikaisen lainan ja rahoituslaitokseksi on valittu Suomenniemen
Säästöpankki.

Löytö- Vitsiälän vesiosuuskunta hakee Mikkelin kaupungin omavelkaista
takausta Suomenniemen Säästöpankista otettavalle pankkilainalle:

• luoton määrä 1.100.000 euroa
• laina- aika 15 vuotta, rakentamisaika lyhennyksistä vapaa
• viitekorko euribor 12 kk
• marginaali 1,07 %
• lyhennykset ja koronmaksu erikseen sovittavan maksuohjelman

mukaisesti
• toimitusmaksu 1.000 euroa
• järjestelypalkkio 1.000 euroa
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Lainapääomaa lyhennetään avustuksilla, alv- palautuksilla ja liittymismaksuilla,
jonka jälkeen pitkäaikaista lainaa jää noin 675.000 euroa.

Vesiosuuskunta on saanut hankkeelle avustusta Etelä- Savon ELY- keskukselta
ja Mikkelin kaupungilta. Maaseutu- ja tielautakunta on myöntänyt 20.5.2015 §
48 vesiosuuskunnalle vesihuoltoavustusta 390.852 euroa osa-alueiden 1, 2 ja
4 vesihuoltolinjojen rakentamiseen, kuitenkin enintään 25 % hyväksyttävistä
kustannuksista. Hankkeen toteuttamiseksi on perusteltua ja johdonmukaista
antaa kaupungin takaus lainalle.

Kokouksessa on nähtävillä:

• Löytö- Vitsiälän vesiosuuskunnan ylimääräinen kokous pöytäkirja
12.12.2015

• Etelä-Savon ELY -keskus avustuspäätös 21.1.2016 
• Mikkelin kaupungin maaseutu- ja tielautakunta avustuspäätös

20.5.2015
• Lainatarjouspyyntö 16.2.2016
• Suomenniemen Säästöpankki lainatarjous 25.2.2016
• Löytö- Vitsiälän vesiosuuskunnan hallituksen kokous pöytäkirja

10.3.2016

Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää
Löytö- Vitsiälän vesiosuuskunnalle Suomenniemen Säästöpankilta edellä
selostetuin lainaehdoin otettavalle enintään 1.100.000 euron lainalle
omavelkaisen takauksen ja päättää, että takauksen antamisesta peritään 1,0
%:n suuruinen takausprovisio vuosittain jäljellä olevasta lainan määrästä.

Takauksen toimeenpanossa ja valvonnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston
15.6.2009 § 109 päättämiä periaatteita sekä EU:n virallisessa lehdessä
julkaistussa komission tiedonannossa mainittuja periaatteita valtiontuista
takauksina, joita sovelletaan myös kuntien antamiin takauksiin.

Päätös
Hyväksyttiin.

Merkitään, että Sari Teittinen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui
kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Merkitään, että pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Kaupunginvaltuusto, 21.03.2016, § 36

Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää Löytö- Vitsiälän
vesiosuuskunnalle Suomenniemen Säästöpankilta edellä selostetuin
lainaehdoin otettavalle enintään 1.100.000 euron lainalle omavelkaisen
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takauksen ja päättää, että takauksen antamisesta peritään 1,0 %:n suuruinen
takausprovisio vuosittain jäljellä olevasta lainan määrästä.

Takauksen toimeenpanossa ja valvonnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston
15.6.2009 § 109 päättämiä periaatteita sekä EU:n virallisessa lehdessä
julkaistussa komission tiedonannossa mainittuja periaatteita valtiontuista
takauksina, joita sovelletaan myös kuntien antamiin takauksiin.

Päätös
Hyväksyttiin.

Tiedoksi
Löytö- Vitsiälän vesiosuuskunta, talouspalvelut, maaseutu- ja tietoimi/Markku
Suomela, Kunnan Taitoa/kirjanpito
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Kaupunginhallitus, § 93, 14.03.2016
Kaupunginvaltuusto, § 37, 21.03.2016

§ 37
Ylitys- ja alitusoikeudet vuodelta 2015

MliDno-2016-656

Kaupunginhallitus, 14.03.2016, § 93

Valmistelija / lisätiedot:
Jari Laitinen, Tiina Viskari

Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota (KuntaL
110§). Talousarvio on sitova ohje kunnan talouden hoitamisesta.

Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Varainhoitovuoden
aikana talousarvioon tehtävät muutokset käsitellään määrärahamuutoksina.
Varainhoitovuoden päätyttyä talousarvion määrärahan ylitys menojen ja alitus
tuloarvioiden kohdalla on hyväksytettävä ennen tilinpäätöksen hyväksymistä.
Muutokset (menojen ylitysoikeudet ja tulojen alitusoikeudet) vuoden 2015
talousarvioon:

Käyttötalous
Keskusvaalilautakunnan menot ylittyivät 0,002 milj. euroa. Menojen ylitys
johtui kokous- ja muiden palkkioiden ylittymisestä.

Kaupunginvaltuuston menot ylittyivät 0,022 milj. euroa valtuustosalin
työpisteiden sähköistyksestä ja äänentoistojärjestelmän laitehankinnoista ja
asennuksista johtuen.

Konsernipalveluiden tulot alittuivat 0,983 milj. euroa muiden myyntituottojen,
tukien ja avustusten sekä muiden toimintatuottojen alittuessa.

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan tulot alittuivat 0,014 milj.
euroa kunnilta saatujen yhteistoimintakorvausten jäätyä alle talousarvion.

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan menot ylittyivät 4,817 milj.
euroa aikaisemmin myönnettyjen lisämäärärahojen lisäksi. Tulot ylittyivät
2,892 milj. euroa. Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta on oman
toiminnan osalta nettositova ja erikoissairaanhoidon osalta bruttositova
yksikkö. Oman toiminnan osalta menot ylittyivät 4,018 milj. euroa ja tulot
ylittyivät 2,892 milj. euroa. Toimintakatteen ylitys oli 1,126 milj. euroa
sosiaalipalveluiden itsenäistymisvarojen uudelleen järjestelyistä (0,3 milj.
euroa), terveyspalveluiden akuuttiosaston laboratoriopalveluiden ostoista (0,3
milj. euroa) ja lomapalkkajaksotusta koskevasta toimintatavan muutoksesta
(0,5 milj. euroa) johtuen. Erikoissairaanhoidon menot ylittyivät aikaisemmin
myönnettyjen lisämäärärahojen lisäksi 0,8 milj. euroa Esper- ja Esso-
hankkeiden sähköisten palveluiden kehittämiseen liittyvistä kuntaosuuksista
johtuen.

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan menot ylittyivät 0,117 milj. euroa
palveluiden sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnoista johtuen.
Tulot alittuivat 0,006 milj. euroa.
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Teknisen lautakunnan menot ylittyivät yhteensä 2,012 milj. euroa. Rakennusten
purkukustannusten sekä tonttien maanparannuksen kirjaamisessa on
noudatettu uusia ohjeita ja ne on kirjattu käyttötalouteen (talousarviossa
investoinneissa). Purkukustannusten osalta aiheutui käyttötalousmenoja noin
0,188 milj. euroa ja Kirkonvarkauden alueen maanparannuskustannuksesta
noin 2,3 milj. euroa. Määrärahat säästyivät investoinneista.

Maaseutu- ja tielautakunnan tulot alittuivat 0,768 milj. euroa. Valtio maksaa
kokonaisuudessaan lomituspalveluiden menot (pl. lomituspalveluiden hallinto),
tulot toteutuvat siis aina menojen suhteessa. Lomituspalveluita ei tuotettu
suunnittelussa laajuudessa, jolloin sekä menot että tulot alittuivat.

Rakennuslautakunnan tulot alittuivat 0,104 milj. euroa. Myyntituotot ja muihin
toimintatuottoihin kuuluvat pysäköintivirhemaksut alittuivat.

Investoinnit
Kunta ERP toiminnanohjausjärjestelmän hankintaan osoitetut
investointimäärärahat (menot) ylittyivät 0,141 milj. euroa myönnettyjen
lisämäärärahojen lisäksi.

Maanmyyntitulot alittuivat 0,152 milj. euroa. Investointiosan maa- ja
vesialueiden myyntiä koskeviin tuloihin esitettiin vähennystä 2,0 milj. euroa
lokakuun seurannan yhteydessä. Yleinen talouden alavire ja epävarmuus
heijastuu rakentamisen investointien määrään.

Rakennusten myyntivoitot alittuivat 0,218 milj. euroa.

Etelä- Savon pelastuslaitoksen investointitulot alittuivat 0,785 milj. euroa.
Hankintaan osoitetut investointimäärärahat (menot) alittuivat vastaavasti 0,892
milj. euroa.

Tilakeskuksen peruskorjausinvestoinnit ylittyivät 0,002 milj. euroa (netto) ja
muiden rakennusinvestointien tulot alittuivat 0,033 milj. euroa.

Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion
2015 menoihin ylitysoikeuden ja tuloihin alitusoikeuden:

• Keskusvaalilautakunnan menojen ylitys 0,002 milj. euroa
• Kaupunginvaltuuston menojen ylitys 0,022 milj. euroa
• Konsernipalveluiden tulojen alitus 0,983 milj. euroa
• Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan tulojen alitus 0,014

milj. euroa
• Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan toimintakatteen

ylitys 1,126 milj. euroa oman toiminnan osalta ja menojen ylitys 0,8
milj. euroa erikoissairaanhoidon osalta

• Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan menojen ylitys 0,117 milj.
euroa ja tulojen alitus 0,006 milj. euroa

• Teknisen lautakunnan menojen ylitys 2,012 milj. euroa
• Maaseutu- ja tielautakunnan tulojen alitus 0,768 milj. euroa
• Rakennuslautakunnan tulojen alitus 0,104 milj. euroa
• Investoinnit KuntaERP menojen ylitys 0,141 milj. euroa
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• Investoinnit Maa- ja vesialueiden myynti tulojen alitus 0,152 milj.
euroa

• Investoinnit Rakennusten myynti (voitto) tulojen alitus 0,218 milj.
euroa

• Etelä- Savon pelastuslaitoksen investointitulojen alitus 0,785 milj.
euroa

• Tilakeskuksen peruskorjausinvestointien ylitys 0,002 milj. euroa ja
muiden rakennusinvestointien tulojen alitus 0,033 milj. euroa

Päätös
Hyväksyttiin.

Merkitään, että pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Kaupunginvaltuusto, 21.03.2016, § 37

Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion 2015
menoihin ylitysoikeuden ja tuloihin alitusoikeuden:

• Keskusvaalilautakunnan menojen ylitys 0,002 milj. euroa
• Kaupunginvaltuuston menojen ylitys 0,022 milj. euroa
• Konsernipalveluiden tulojen alitus 0,983 milj. euroa
• Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan tulojen alitus 0,014

milj. euroa
• Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan toimintakatteen

ylitys 1,126 milj. euroa oman toiminnan osalta ja menojen ylitys 0,8
milj. euroa erikoissairaanhoidon osalta

• Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan menojen ylitys 0,117 milj.
euroa ja tulojen alitus 0,006 milj. euroa

• Teknisen lautakunnan menojen ylitys 2,012 milj. euroa
• Maaseutu- ja tielautakunnan tulojen alitus 0,768 milj. euroa
• Rakennuslautakunnan tulojen alitus 0,104 milj. euroa
• Investoinnit KuntaERP menojen ylitys 0,141 milj. euroa
• Investoinnit Maa- ja vesialueiden myynti tulojen alitus 0,152 milj.

euroa
• Investoinnit Rakennusten myynti (voitto) tulojen alitus 0,218 milj.

euroa
• Etelä- Savon pelastuslaitoksen investointitulojen alitus 0,785 milj.

euroa
• Tilakeskuksen peruskorjausinvestointien ylitys 0,002 milj. euroa ja

muiden rakennusinvestointien tulojen alitus 0,033 milj. euroa.

Päätös
Hyväksyttiin.

Tiedoksi
Talouspalvelut, Kunnan Taitoa/kirjanpito, PwC Julkistarkastus Oy/Elina
Hämäläinen
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Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 17, 25.02.2016
Kaupunginhallitus, § 78, 08.03.2016
Kaupunginvaltuusto, § 38, 21.03.2016

§ 38
Rahulan koulun lakkaaminen 1.8.2016 alkaen

MliDno-2016-480

Kasvatus- ja opetuslautakunta, 25.02.2016, § 17

Valmistelija / lisätiedot:
Seija Manninen
Seija.Manninen@mikkeli.fi

Liitteet
1 Rahula ja Sairila oppilasennusteet.pdf
2 Ehdotuksia Rahulan koulun toiminnan jatkamiseksi.pdf

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 21.1.2013 § 16 Mikkelin kaupungin
tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman. Sen toimenpiteissä todetaan,
että vuonna 2013 tehdään koulu- ja päiväkotiverkkoselvitys. Tavoitteena
ovat toimivat yksiköt, joissa toisaalta henkilöstöresurssia voidaan kohdentaa
paremmin, henkilöstön on mahdollista erikoistua paremman palvelun
toteuttamiseksi ja toisaalta saada säästöä käyttötalousmenoissa.

Mikkelin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen päivitetty palveluverkkoselvitys
käsiteltiin kasvatus- ja opetuslautakunnassa 15.10.2015 ja
kaupunginhallituksessa 12.10.2015.

Siinä esitetyn alustavan aikataulutuksen mukaan Rahulan koulua esitetään
yhdistettäväksi Sairilan kouluun 1.8.2017 alkaen.

Budjettikäsittelyn yhteydessä marraskuussa 2015 kaupunginvaltuuston
päättämä säästövelvoite on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen
toiminnan osalta niin suuri (säästövelvoite on 596 000 euroa enemmän kuin
lautakunnan talousarvioesitys), että Rahulan koulun yhdistymisen aikataulua
on aikaistettava tapahtuvaksi jo 1.8.2016. Sairilan koulu sijaitsee noin 6
kilometrin päässä Rahulan koululta. Sairilan koulun oppilasmäärä on laskenut
siinä määrin, että tilankäyttöä on mahdollista tehostaa siten, että Rahulan
koulun oppilaat sijoitetaan jatkossa Sairilan kouluun.

Rahulan koululla järjestetään asiaan liittyvä kuulemistilaisuus ti 23.2.2016.

Rahulan ja Sairilan koulujen oppilasennusteet liitteenä.

 

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se
lakkauttaa Rahulan koulun 1.8.2016.

Lisäksi todetaan, että yhteistoimintamenettelyn mukainen koulun henkilöstön
kuuleminen pidetään ennen valtuuston päätöksen tekoa.
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Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Osmo Ukkonen esitti Janne Strengellin,
Sari Rautiaisen ja Markku Paukun kannattamana, että Rahulan koulun
lakkauttamisen varhennusta 2016 ei toteuteta. Asiaan palataan vuoden 2017
budjetin valmistelussa.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että Osmo
Ukkosen on tehnyt esittelijän ehdotuksesta poikkeavan kannatetun esityksen,
joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi
äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät
"kyllä" ja ne, jotka kannattavat Osmo Ukkosen esitystä äänestävät "ei".
Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin kaksi (2) "kyllä"-ääntä (Jyrki Koivikko ja
Eeva Vihermäki), yhdeksän (9) "ei"-ääntä (Petri Tikkanen, Susanna Rusakko, Sari
Rautiainen, Osmo Ukkonen, Rauni Berndt, Markku Paukku, Jarkko Sanisalo,
Janne Strengell ja Henna Kauria) ja yksi (1) ”tyhjä”-ääni (Leila Selenius).

Puheenjohtaja totesi, että Osmo Ukkosen esitys on äänestetty kasvatus- ja
opetuslautakunnan päätökseksi.

Merkittiin, että Niko Mikkonen saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo
17:56.

Merkittiin, että Matti Piispa jääväsi itsensä ja poistui tämän pykälän käsittelyn
ajaksi.

Kaupunginhallitus, 08.03.2016, § 78

Valmistelija / lisätiedot:
Seija Manninen
Seija.Manninen@mikkeli.fi

Liitteet
1 Liite Rahula ja Sairila oppilasennusteet
2 Liite Ehdotuksia Rahulan koulun toiminnan jatkamiseksi

Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kasvatus- ja
opetuslautakunnan päätöksen mukaisesti Rahulan koulun lakkauttamisen
varhennusta 1.8.2016 alkaen ei toteuteta. Asiaan palataan vuoden 2017
budjetin valmistelussa.

Päätös
Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Petri Pekonen luovutti adressin Rahulan koulun säilyttämisen
puolesta.
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Kaupunginvaltuusto, 21.03.2016, § 38

Liitteet
1 Liite kv Rahula ja Sairila oppilasennusteet
2 Liite kv Ehdotuksia Rahulan koulun toiminnan jatkamiseksi
3 Liite kv Äänestysluettelo

Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kasvatus- ja
opetuslautakunnan päätöksen mukaisesti Rahulan koulun lakkauttamisen
varhennusta 1.8.2016 alkaen ei toteuteta. Asiaan palataan vuoden 2017
budjetin valmistelussa.

Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Jyrki Koivikko esitti valtuutettu
Olli Miettisen kannattamana, että Rahulan koulu lakkautetaan 1.8.2016 alkaen. 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on
tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja
esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat
kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät "Kyllä" ja ne, jotka kannattavat Jyrki
Koivikon esitystä, äänestävät "Ei". Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa
äänestyksessä annettiin 56 Kyllä-ääntä, 2 Ei-ääntä ja 1 tyhjä ääni.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut
kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Merkitään, että äänestysluettelo liitetään pöytäkirjaan. Liite 3.

Tiedoksi
Sivistystoimi/Virpi Siekkinen ja Seija Manninen, talouspalvelut
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Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 20, 25.02.2016
Kaupunginhallitus, § 79, 08.03.2016
Kaupunginvaltuusto, § 39, 21.03.2016

§ 39
3 vuotta täyttäneiden lasten ja aikuisten välinen suhdeluku Mikkelin päiväkodeissa
1.8.2016 alkaen

MliDno-2016-226

Kasvatus- ja opetuslautakunta, 25.02.2016, § 20

Valmistelija / lisätiedot:
Pirjo Vartiainen
Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Liitteet
1 Mikkelin varhaiskasvatusten esimiesten kannanotto ryhmäkoon
kasvattamiseen.pdf
2 Kunta-alan Unioinin ja KoHon kannanotto.pdf
3 Adressi ryhmäkoosta ja subjektiivisesta päivähoidosta.pdf

Lasten päivähoidosta annettuun asetukseen 6 § (21.8.1992/806) on hallitus
tehnyt aikuisten ja kolme vuotta täyttäneiden lasten väliseen suhdelukuun
muutoksen 22.10.2015. Asetuksen mukaan päiväkodissa tulee hoito- ja
kasvatustehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla on sosiaalihuollon
ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005),
sellaisena kuin se on voimassa tammikuun 1. päivänä 2013, 7 tai 8 §:ssä
säädetty ammatillinen kelpoisuus, enintään kahdeksaa kokopäivähoidossa
olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden. Enintään neljää alle
kolmivuotiasta lasta kohden tulee päiväkodissa hoito- ja kasvatustehtävissä
samoin olla vähintään yksi henkilö, jolla on edellä säädetty ammatillinen
kelpoisuus. (22.10.2015/1282). Asetuksen muutos tulee voimaan 1.8.2016.

Kannanotossaan 25.11.2015 Mikkelin varhaiskasvatuksen esimiehet ovat
tuoneet esiin tärkeitä asioita lasten ryhmäkokoon liittyen lasten näkökulmasta
ja kasvatushenkilöstön hyvinvoinnin näkökulmasta. Tosin viitatessaan
erityislasten resurssikertoimien tiukentamiseen, voidaan sanoa, ettei kertoimia
1-5 ole missään muuallakaan käytössä ja vain vähän on käytössä 1-3 kertoimet.

Erityislapset huomioidaan ryhmäkoon pienennyksenä tai avustajan tukena.
Lisäksi lasten läsnäoloihin on vähentävästi vaikuttanut hoitoaikaperusteinen
päivähoitomaksu. Marraskuun lasten toteutuneita läsnäoloja päiväkodeissa
tarkasteltaessa ilmeni mm., että 19 päiväkodissa kuukauden aikana oli 7
päiväkodin ryhmässä vain 1-4 päivänä kaikki lapset paikalla. Näin ollen
ryhmäkokojen kasvusta ei voida puhua.

Suhdelukumuutoksen myötä lapsimäärä nousisi yhtä työntekijää kohti
yhdellä lapsella 3-5-vuotiaiden muissa ryhmissä paitsi ei erityislasten
pienryhmissä eikä niissä tiloissa, joissa tilojen puolesta lasten määrän kasvu ei
ole mahdollista. Tällöin nykyisen kolmen työntekijän 21 lapsen ryhmässä voisi
olla 24 lasta.

Kunta-alan Unioni ja Koho sekä työntekijöiden edustajat ottavat kantaa ja
kysyvät mm., että onko Mikkelin kaupungin päiväkodit suunniteltu ryhmäkoon
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kasvattamiseen. Mahdollisen ryhmäkoon muutoksen voimaan tullessa
ryhmäkokojen muutos tulisi vain niihin yksiköihin, joissa se olisi tilojen puolesta
mahdollista.

Kaupungin valtuusto on hyväksynyt 19.11.2015 § 104 liitteessä vuoden
2016 talousarvion. Talousarviossa on huomioitu päivähoitoasetuksen
suhdelukumuutos siten, että kolme vuotta täyttäneiden lasten ja
kasvatushenkilöstön suhdeluku muuttuu seitsemästä lapsesta kahdeksaan
lapseen yhtä kasvatustyöntekijää kohti ja talousarviosta on leikattu 15
työntekijän palkan verran eli 180 000 euroa.

 

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle,
että Mikkelissä siirrytään uuden suhdeluvun mukaiseen lapsiryhmäkokoon
niissä yksiköissä ja ryhmissä, missä se on tilojen puolesta mahdollista 1.8.2016
alkaen.

Lisäksi lautakunta päättää, että suhdeluvun muutos ei koske pienryhmiä, joissa
on useita erityistä tukea ja kasvatusta tarvitsevia lapsia.

Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Osmo Ukkonen esitti Sari Rautiaisen, Rauni
Berndtin ja Susanna Rusakon kannattamana, että lautakunta päättää säilyttää
nykyisen varhaiskasvatuksen lapsiryhmän suhdeluvun (1/7) eikä ota käyttöön
1.8.2016 voimaan tulevan lain mahdollistavaa, ryhmäkokoja suurentavaa
suhdelukua (1/8).

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että Osmo
Ukkosen on tehnyt esittelijän ehdotuksesta poikkeavan kannatetun esityksen,
joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi
äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät
"kyllä" ja ne, jotka kannattavat Osmo Ukkosen esitystä äänestävät "ei".
Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin seitsemän (7) "kyllä"-ääntä (Jyrki Koivikko,
Jarkko Sanisalo, Janne Strengell, Matti Piispa, Henna Kauria, Leila Selenius ja
Eeva Vihermäki), kuusi (6) "ei"-ääntä (Petri Tikkanen, Susanna Rusakko, Sari
Rautiainen, Osmo Ukkonen, Rauni Berndt ja Markku Paukku).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on äänestetty kasvatus- ja
opetuslautakunnan päätökseksi.

Merkittiin, että tämän pykälän kohdalla pidettiin 7 min. tauko.

Kaupunginhallitus, 08.03.2016, § 79

Valmistelija / lisätiedot:
Pirjo Vartiainen
Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi
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Liitteet
1 Liite Mikkelin varhaiskasvatusten esimiesten kannanotto ryhmäkoon
kasvattamiseen.pdf
2 Liite Kunta-alan Unioinin ja KoHon kannanotto.pdf
3 Liite Adressi ryhmäkoosta ja subjektiivisesta päivähoidosta.pdf
4 Liite Lapsivaikutusten arviointi

Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Mikkelissä siirrytään
uuden suhdeluvun mukaiseen lapsiryhmäkokoon niissä yksiköissä ja ryhmissä,
missä se on tilojen puolesta mahdollista 1.8.2016.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että suhdeluvun
muutos ei koske pienryhmiä, joissa on useita erityistä tukea ja kasvatusta
tarvitsevia lapsia.

Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Raine Lehkonen esitti Veli Liikasen
kannattamana, että Mikkelin kaupunki päättää säilyttää nykyisen
varhaiskasvatuksen lapsiryhmän suhdeluvun (1/7) eikä ota käyttöön 1.8.2016
voimaan tulevan lain mahdollistavaa, ryhmäkokoja suurentavaa suhdelukua
(1/8).

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
"Kyllä" ja ne, jotka kannattavat Raine Lehkosen esitystä, äänestävät "Ei".
Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 Kyllä-
ääntä (Armi Salo-Oksa, Petri Pekonen, Seija Kuikka, Jaakko Väänänen, Outi
Kauria, Sari Teittinen, Vesa Himanen, Juha Vuori, Kati Kähkönen) ja 4 Ei-ääntä
(Veli Liikanen, Arto Seppälä, Hannu Kilkki, Raine Lehkonen).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen
päätökseksi.

Merkitään, että sivistystoimenjohtaja Virpi Siekkinen esitti
kaupunginhallituksen varhaiskasvatuksen tekemän lapsivaikutusten arvioinnin,
mikä liitettiin pöytäkirjaan.

Merkitään, että Jaana Vartiainen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui
kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 21.03.2016, § 39

Liitteet
1 Liite kv Mikkelin varhaiskasvatusten esimiesten kannanotto ryhmäkoon
kasvattamiseen
2 Liite kv Kunta-alan Unioinin ja KoHon kannanotto
3 Liite kv Adressi ryhmäkoosta ja subjektiivisesta päivähoidosta
4 Liite kv Lapsivaikutusten arviointi
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5 Liite kv Äänestysluettelo
6 Liite kv Äänestysluettelo
7 Liite kv Eriävä mielipide SDP
8 Liite kv Eriävä mielipide Vihreät

Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Mikkelissä siirrytään
uuden suhdeluvun mukaiseen lapsiryhmäkokoon niissä yksiköissä ja ryhmissä,
missä se on tilojen puolesta mahdollista 1.8.2016.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että suhdeluvun
muutos ei koske pienryhmiä, joissa on useita erityistä tukea ja kasvatusta
tarvitsevia lapsia.

Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Osmo Ukkonen esitti mm.
valtuutettujen Markku Turkian, Jaana Vartiaisen, Mikko Siitosen ja Minna
Pöntisen kannattamana, että Mikkelin kaupunki päättää säilyttää nykyisen
varhaiskasvatuksen lapsiryhmän suhdeluvun (1/7) eikä ota käyttöön 1.8.2016
voimaan tulevan lain mahdollistavaa, ryhmäkokoja suurentavaa suhdelukua
(1/8).

Edelleen valtuutettu Mikko Siitonen esitti valtuutettu Rauni Berndtin
kannattamana, että asia palautetaan uuteen valmisteluun. Puheenjohtaja
totesi, että on tehty kannatettu palautusesitys ja esitti asian ratkaistavaksi
äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat käsittelyn jatkamista, äänestävät
"Kyllä" ja ne, jotka kannattavat asian palauttamista uuteen valmisteluun,
äänestävät "Ei". Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä
annettiin 37 Kyllä-ääntä ja 22 Ei-ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan tässä kokouksessa.

Merkitään, että äänestysluettelo liitetään pöytäkirjaan. Liite 5.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on
tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja
esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat
kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät "Kyllä" ja ne, jotka kannattavat Osmo
Ukkosen esitystä, äänestävät "Ei". Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa
äänestyksessä annettiin 35 Kyllä-ääntä, 23 ei-ääntä ja 1 tyhjä ääni.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut
kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Merkitään, että äänestysluettelo liitetään pöytäkirjaan. Liite 6.

Merkitään, että valtuutettu Markku Turkia jätti SDP:n valtuustoryhmän eriävän
mielipiteen joka liitetään pöytäkirjaan. Liite 7.

Merkitään, että valtuutettu Rauni Berndt jätti Vihreät valtuustoryhmän eriävän
mielipiteen joka liitetään pöytäkirjaan. Liite 8.

Tiedoksi
Sivistystoimi/Virpi Siekkinen ja Pirjo Vartiainen
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Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 21, 25.02.2016
Kaupunginhallitus, § 80, 08.03.2016
Kaupunginvaltuusto, § 40, 21.03.2016

§ 40
Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden laajuus Mikkelin varhaiskasvatuksessa
1.8.2016 alkaen

MliDno-2016-490

Kasvatus- ja opetuslautakunta, 25.02.2016, § 21

Valmistelija / lisätiedot:
Pirjo Vartiainen
Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Tasavallan presidentti vahvisti 29.1.2016 lain varhaiskasvatuslain
muuttamisesta ja laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun
lain muuttamisesta (HE 80/2015 vp). Subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta
muutetaan siten, että jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta
20 tuntia viikossa. Lapsella ei ole oikeutta esiopetuksen ja perusopetuksen
lisäksi järjestettävään osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen. Lapsella on kuitenkin
oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen, mikäli lapsen vanhemmat tai
muut huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti taikka päätoimisesti opiskelevat,
toimivat yrittäjänä tai ovat omassa työssä. Lapsella on lisäksi oikeus tarpeen
mukaan 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen vanhemman osa-
aikaisen tai väliaikaisen työssäkäynnin, työllistymistä edistävään palveluun
osallistumisen, kuntoutuksen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Varhaiskasvatus
on kuitenkin aina järjestettävä nykyisen laajuisena, jos se on tarpeen lapsen
kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia taikka se on muutoin
lapsen edun mukaista. Lapsella, jonka oikeus varhaiskasvatukseen on laajempi
kuin 20 tuntia, on myös ennen oppivelvollisuusikää oikeus esiopetuksen ja
perusopetuksen lisäksi järjestettävään osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen. Laki
tulee voimaan 1.8.2016.

Varhaiskasvatuslain muutoksen myötä jokaisella lapsella on oikeus saada
varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa. Lisäksi on mahdollista saada edelleen
myös kokopäiväistä varhaiskasvatusta edellä kerrotuin ehdoin mm.
sosiaalityön ja erityisvarhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa yhdessä tilannetta
arvioiden.

Lapsen ollessa koko päivän varhaiskasvatuksessa, hänellä on aktiivisin
toiminnan aika noin puolet päivästä. Iltapäivällä lapset ovat päivälevolla,
sitten välipalalla, minkä jälkeen on yleensä ulkoilua. Lapset, jotka ovat
varhaiskasvatuksessa päivittäin puoli päivää, saavat päivän osalle hyvin
aktiivista ja monipuolista varhaiskasvatusta. Myöskään mm. noin vuoden
ikäistä lasta ajatellen kokopäivän kestävä päivähoito vanhemman ollessa
kotona ei lapsen ja vanhemman varhaisen vuorovaikutuksen tärkeyden
näkökulmasta vaikuta perustellulta.

Lakimuutoksesta aiheutuvia kustannusvaikutuksia ei pystytä tässä
vaiheessa arvioimaan. Mikkelissä hoitoaikaperustainen laskutus tukee
jo tällä hetkellä 20 viikkotunnin varhaiskasvausoikeutta. Lakimuutos
tulee selkeyttämään palveluohjausta.
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Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
Mikkelissä muutetaan subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta siten, että
jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa ja että
lapsella on kuitenkin oikeus myös kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen niillä
ehdoilla, mitä 1.8.2016 voimaan tulevassa laissa on sanottu tilanteen mukaan
arvioiden mm. yhdessä sosiaalityön ja erityisvarhaiskasvatuksen henkilöstön
kanssa.

Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Osmo Ukkonen esitti Sari Rautiaisen
kannattamana, että lautakunta päättää, että Mikkelissä ei muuteta
varhaiskasvatuksen subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta 1.8.2016 voimaan
tulevan lain mahdollistamalla tavalla.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että Osmo
Ukkosen on tehnyt esittelijän ehdotuksesta poikkeavan kannatetun esityksen,
joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi
äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät
"kyllä" ja ne, jotka kannattavat Osmo Ukkosen esitystä äänestävät "ei".
Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin seitsemän (7) "kyllä"-ääntä (Jyrki Koivikko,
Jarkko Sanisalo, Janne Strengell, Matti Piispa, Henna Kauria, Leila Selenius ja
Eeva Vihermäki), kuusi (6) "ei"-ääntä (Petri Tikkanen, Susanna Rusakko, Sari
Rautiainen, Osmo Ukkonen, Rauni Berndt ja Markku Paukku).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on äänestetty kasvatus- ja
opetuslautakunnan päätökseksi.

Kaupunginhallitus, 08.03.2016, § 80

Valmistelija / lisätiedot:
Pirjo Vartiainen
Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Liitteet
1 Liite Lapsivaikutusten arviointi

Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Mikkelissä muutetaan
subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta siten, että jokaisella lapsella on oikeus
saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa ja että lapsella on kuitenkin oikeus
myös kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen niillä ehdoilla, mitä 1.8.2016
voimaan tulevassa laissa on sanottu tilanteen mukaan arvoiden mm. yhdessä
sosiaalityön ja erityisvarhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa.
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Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Veli Liikanen esitti Raine Lehkosen ja Jaana
Vartiaisen kannattamana, että Mikkelissä ei muuteta varhaiskasvatuksen
subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta 1.8.2016 voimaan tulevan lain
mahdollistamalla tavalla.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty
esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaitavaksi
äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät
"Kyllä" ja ne, jotka kannattavat Veli Liikasen esitystä, äänestävät "Ei".
Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 Kyllä-
ääntä (Jaakko Väänänen, Seija Kuikka, Armi Salo-Oksa, Sari Teittinen, Petri
Pekonen, Vesa Himanen, Juha Vuori, Outi Kauria) ja 6 Ei-ääntä (Veli Liikanen,
Raine Lehkonen, Hannu Kilkki, Arto Seppälä, Jaana Vartiainen, Kati Kähkönen).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen
päätökseksi.

Merkitään, että sivistystoimenjohtaja Virpi Siekkinen esitti
kaupunginhallituksen varhaiskasvatuksen tekemän lapsivaikutusten arvioinnin,
mikä liitettiin pöytäkirjaan.

Kaupunginvaltuusto, 21.03.2016, § 40

Liitteet
1 Liite kv Lapsivaikutusten arviointi
2 Liite kv Äänestysluettelo
3 Liite kv Äänestysluettelo
4 Liite kv Eriävä mielipide SDP
5 Liite kv Eriävä mielipide Vihreät

Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Mikkelissä muutetaan
subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta siten, että jokaisella lapsella on oikeus
saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa ja että lapsella on kuitenkin oikeus
myös kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen niillä ehdoilla, mitä 1.8.2016
voimaan tulevassa laissa on sanottu tilanteen mukaan arvoiden mm. yhdessä
sosiaalityön ja erityisvarhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa.

Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Veli Liikanen esitti mm.
valtuutettujen Osmo Ukkosen, Markku Turkian ja Marianne Huoposen
kannattamana, että Mikkelissä ei muuteta varhaiskasvatuksen subjektiivista
varhaiskasvatusoikeutta 1.8.2016 voimaan tulevan lain mahdollistamalla
tavalla.

Lisäksi valtuutettu Heikki Nykänen esitti valtuutettujen Olli Nepposen ja
Vesa Himasen kannattamana seuraavan ponnen: "Riippumatta siitä, ovatko
vanhemmat kokopäivätoimisesti töissä tai opiskelemassa, jokaisella lapsella
on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa. Jotkut perheistä (joissa
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kokopäivätoimisuus ei toteudu) tarvitsevat kuitenkin kokoaikaista päivähoitoa
lapsille. Tämä voi johtua esimerkiksi lapsen kehityksestä, perheen olosuhteista,
tuen tarpeesta tai vaikka vanhemman työnhakutilanteesta. Pidämme tärkeänä,
että ne perheet, jotka tarvitsevat kokopäiväistä päivähoitoa, pystyvät saamaan
sen matalan kynnyksen palveluna esim. neuvolan kautta. Esitämme pontena,
että kasvatus- ja opetuslautakunta laatii ja päättää yhteiset linjaukset siitä,
missä tapauksissa oikeus kokopäivähoitoon toteutuu ilman raskasta hallintoa
ja erillistä hakemusta. Kaiken päätöksenteon perustana tulee olla lapsen etu
ja vanhemmuuden tukeminen. Lisäksi päätöksen vaikutuksia seurataan ja
tehdään selvitys, jotta voimme oikeasti arvioida miten päätös vaikuttaa lasten
hyvinvointiin.".

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on
tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja
esitti asian ratkaitavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat
kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät "Kyllä" ja ne, jotka kannattavat Veli
Liikasen esitystä, äänestävät "Ei". Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa
äänestyksessä annettiin 39 Kyllä-ääntä ja 20 Ei-ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut
kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Merkitään, että äänestysluettelo liitetään pöytäkirjaan. Liite 2.

Lisäksi puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu ponsiesitys ja
esitti asian ratkaitavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat
kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät "Kyllä" ja ne, jotka kannattavat
Heikki Nykäsen ponsiesitystä, äänestävät "Ei". Äänestysesitys hyväksyttiin ja
suoritetussa äänestyksessä annettiin 18 Kyllä-ääntä ja 37 Ei-ääntä ja 4 tyhjää
ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että ponsi on tullut hyväksytyksi.

Merkitään, että äänestysluettelo liitetään pöytäkirjaan. Liite 3.

Merkitään, että valtuutettu Markku Turkia jätti SDP:n valtuustoryhmän eriävän
mielipiteen joka liitetään pöytäkirjaan. Liite 4.

Merkitään, että valtuutettu Rauni Berndt jätti Vihreät valtuustoryhmän eriävän
mielipiteen joka liitetään pöytäkirjaan. Liite 5.

Tiedoksi
Sivistystoimi/Virpi Siekkinen ja Pirjo Vartiainen
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Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 10, 28.01.2016
Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 16, 25.02.2016
Kaupunginhallitus, § 77, 08.03.2016
Kaupunginvaltuusto, § 41, 21.03.2016

§ 41
Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion käyttötaloussuunnitelma 2016 ja
lisämäärärahaesitys

MliDno-2016-215

Kasvatus- ja opetuslautakunta, 28.01.2016, § 10

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

Liitteet
1 Käyttötaloussuunnitelma.pdf

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 30§ mukaisesti ”Kaupunginhallitus,
lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat
käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman
hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille.”
Käyttösuunnitelmassa on esitettävä:

1. Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet

Talousarvio sisältää kaupunginvaltuustoon nähden sitovat toimenpiteet.
Lautakuntien tuloskortit poikkeavat valtuuston korteista, koska lautakuntien
kortteihin on kirjattu myös operatiivisen toiminnan kehittämiseen liittyviä
toimenpiteitä. Näitä operatiivisia toimenpiteitä on seurattava ja niistä
raportoitava lautakunnalle.

2. Käyttösuunnitelmarakenne yksiköittäin (toimielimen organisaatiokaavio ja
    vastuuhenkilöt)

3. Käyttösuunnitelmaan liittyvät toimivaltuudet
    a. yksiköiden päälliköiden toimivalta
    b. käyttösuunnitelman muutoksien tekeminen johtosäännön mukaisesti

4. Tositteiden hyväksyjät ja heidän varahenkilönsä sekä asiatarkastajat
    a. tulosyksiköittäin
    b. huomioiden myös tasetilien hyväksyjät ja asiatarkastajat
    c. palkkailmoituksien hyväksyjät, jos poikkeaa muusta tositteiden
        hyväksymiskäytännöstä (esim. erilliskorvaukset, luottamusmies-
        palkkiot)
    d. investointimenot ja irtaimen omaisuuden hankinnan hyväksyjät
        ja asiatarkastajat (huomioiden investointiraja 10.000 euroa)

Hyväksyjä- ja asiatarkastajalista on lähetettävä sähköpostilla Kunnan Taitoaan
sekä tallennettava R:\SAP\Rondo\Rondo hyväksyjät\2016 SIPS HYVAKSYJAT.

5. Tulosalueiden menot ja tulot siinä laajuudessa kuin on johtamisen kannalta
    tarpeellista
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Talousarvion sopeutustoimenpiteet on huomioitava tässä yhteydessä.
Tiliryhmän sisällä voi tehdä muutoksia vain, jos ne ovat välttämättömiä
toiminnan kannalta. Talousarviossa esitetyt sitovat määrärahat eivät saa
käyttösuunnitelmassa muuttua.

Kuntamaisemaan tehtävät muutokset on ilmoitettava talouspalveluihin,
Kuntamaisema-taulut muodostavat palveluiden seurantapohjan vuodelle
2016. Kuntamaiseman ja taloussuunnittelun eurot on täsmättävä keskenään
toimiala- tasolla (tulot - menot – netto).

6. Tulosalueiden omat käytännöt määrärahojen seurannasta ja vastuista.

Käyttösuunnitelmat on hyväksytettävä lautakunnissa 31.1.2016 mennessä
ja toimitettava talouspalveluihin. Liikelaitokset hyväksyttävät talousarviot
johtokunnilla ja tekevät tarpeellisessa laajuudessa käyttösuunnitelmat omaan
käyttöönsä.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta hyväksyy kasvatus- ja opetuslautakunnan
käyttötaloussuunnitelman vuodelle 2016.

Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Elina Hölttä esitti Jyrki Koivikon
kannattamana, että kasvatus- ja opetuslautakunta päättää irtaimen
omaisuuden osalta niin, että Vanhalan koulun kalustamisesta (ks 2016)
summaksi päätetään 100 000 € ja 20 000 € siirretään takaisin perusopetuksen
ict-kalustoon.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että Elina Hölttä
on tehnyt esittelijän ehdotuksesta poikkeavan kannatetun esityksen, joten
asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä
siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät "kyllä" ja ne,
jotka kannattavat Elina Höltän esitystä äänestävät "ei". Selonteko keskustelusta
ja äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin seitsemän (7) "kyllä"-ääntä (Pekka Pöyry,
Petri Tikkanen, Markku Paukku, Rauni Berndt, Sari Rautiainen, Osmo Ukkonen,
Katri Kontunen-Karhula), kolme (3) "ei"-ääntä (Elina Hölttä, Jyrki Koivikko, Eeva
Vihermäki) ja yksi (1) ”tyhjä”-ääni (Susanna Rusakko).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on äänestetty kasvatus- ja
opetuslautakunnan päätökseksi.

 

Asiasta käydyn keskustelun aikana Osmo Ukkonen esitti Rauni Berndtin
kannattamana, että kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että 1.8.2016
alkaen kasvatushenkilöstön suhdeluku pysyy 1/7 ja subjektiivinen päivähoito-
oikeus säilyy.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että Osmo
Ukkonen on tehnyt esittelijän ehdotuksesta poikkeavan kannatetun esityksen,
joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi
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äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät
"kyllä" ja ne, jotka kannattavat Osmo Ukkosen esitystä äänestävät "ei".
Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.
 

Suoritetussa äänestyksessä annettiin neljä (4) "kyllä"-ääntä (Jyrki Koivikko, Katri
Kontunen-Karhula, Elina Hölttä, Eeva Vihermäki), kuusi (6) "ei"-ääntä (Petri
Tikkanen, Pekka Pöyry, Susanna Rusakko, Sari Rautiainen, Osmo Ukkonen,
Rauni Berndt) ja yksi (1) ”tyhjä”-ääni (Markku Paukku).

Puheenjohtaja totesi, että Osmo Ukkosen esitys on äänestetty kasvatus- ja
opetuslautakunnan päätökseksi.

Merkittiin, että Samuel Tarkiainen poistui klo 19:00, Janne Strengell poistui klo
19:12 ja Petri Pekonen poistui klo 19:16 tämän pykälän käsittelyn aikana.

Kasvatus- ja opetuslautakunta, 25.02.2016, § 16

Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus on käyttänyt kokouksessaan 1.2.2016/§ 28 otto-oikeutta
kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseen 28.1.2016/§ 10:

---
Lisäksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka esitti Olli Nepposen
kannattamana otto-oikeuden käyttämistä kasvatus- ja opetuslautakunnan
päätökseen 28.1.2016 § 10 ja asian palauttamista ko. lautakuntaan. Veli
Liikanen esitti Rauni Lehkosen kannattamana, että kaupunginhallitus ei käytä
kasvatus- ja opetuslautakunnan 28.1.2016 § 10 asian osalta otto-oikeutta.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi todettiin, että puheenjohtaja on
tehnyt esittelijän esityksestä poikkeavan esityksen ja esitti asian ratkaistavaksi
äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat puheenjohtajan esitystä,
äänestävät "kyllä" ja ne, jotka kannattavat Veli Liikasen esitystä, äänestävät "ei".
Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 11 "kyllä"-ääntä (Outi Kauria, Hannu
Kilkki, Seija Kuikka, Olli Nepponen, Petri Pekonen, Armi Salo-Oksa, Arto
Seppälä, Sari Teittinen, Juha Vuori, Jaakko Väänänen ja Anne Korhola) ja 2
"ei"-ääntä (Veli Liikanen ja Raine Lehkonen). Poissa Jaana Vartiainen ja Kati
Kähkönen.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus on hyväksynyt puheenjohtaja Seija
Kuikan esityksen.
---

 

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja
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Lautakunta hyväksyy kasvatus- ja opetuslautakunnan
käyttötaloussuunnitelman vuodelle 2016 valtuuston hyväksymän talousarvion
mukaisena.

Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Osmo Ukkonen esitti Rauni Berndtin, Janne
Strengellin ja Petri Tikkasen kannattamana, että esittäjän ehdotukseen lisäys
(johtuen § 17:n päätöksestä), että käyttösuunnitelmaa täydennetään 60 000 €:n
lisämääräraha-anomuksella, joka osoitetaan kaupunginhallitukselle ja edelleen
valtuustolle.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että Osmo
Ukkosen on tehnyt esittelijän ehdotuksesta poikkeavan kannatetun esityksen,
joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi
äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät
"kyllä" ja ne, jotka kannattavat Osmo Ukkosen esitystä äänestävät "ei".
Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin kolme (3) "kyllä"-ääntä (Jyrki Koivikko,
Jarkko Sanisalo ja Matti Piispa), kahdeksan (8) "ei"-ääntä (Petri Tikkanen,
Susanna Rusakko, Sari Rautiainen, Osmo Ukkonen, Rauni Berndt, Markku
Paukku, Janne Strengell ja Henna Kauria) ja kaksi (2) ”tyhjä”-ääntä (Eeva
Vihermäki ja Leila Selenius).

Puheenjohtaja totesi, että Osmo Ukkosen esitys on äänestetty kasvatus- ja
opetuslautakunnan päätökseksi.

Kaupunginhallitus, 08.03.2016, § 77

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

Liitteet
1 Liite Käyttötaloussuunnitelma.pdf

Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
hyväksyy kasvatus- ja opetuslautakunnan käyttötaloussuunnitelman 2016
ja lautakunnan päätöksen mukaisesti hyväksyy 60 000 euron lisämääräraha-
anomuksen viitaten kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseen §
17/25.2.2016 (Rahulan koulun toiminnan jatkuminen). 

Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Juha Vuori esitti Sari Teittisen
kannattamana, että asiasta ei tehdä anomusta lisämäärärahasta vaan
sivistystoimi etsii ko. määrärahan käyttösuunnitelman sisältä.

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
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"Kyllä" ja ne, jotka kannattavat Juha Vuoren esitystä, äänestävät "Ei". 
Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 Kyllä-
ääntä (Arto Seppälä, Jaakko Väänänen, Hannu Kilkki, Raine Lehkonen, Veli
Liikanen, Outi Kauria, Jaana Vartiainen, Petri Pekonen) ja 6 Ei-ääntä (Armi Salo-
Oksa, Juha Vuori, Vesa Himanen, Sari Teittinen, Kati Kähkönen, Seija Kuikka).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen
päätökseksi.

Kaupunginvaltuusto, 21.03.2016, § 41

Liitteet
1 Liite kv Käyttötaloussuunnitelma
2 Liite kv Äänestysluettelo

Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kasvatus-
ja opetuslautakunnan käyttötaloussuunnitelman 2016 ja lautakunnan
päätöksen mukaisesti hyväksyy 60 000 euron lisämääräraha-anomuksen
viitaten kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseen § 17/25.2.2016 (Rahulan
koulun toiminnan jatkuminen). 

Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Juha Vuori esitti valtuutettujen
Raimo Heinäsen ja Vesa Himasen kannattamana, että lisämäärärahaa
ei myönnetä vaan kustannus katetaan kasvatus- ja opetuslautakunnan
käyttötaloussuunnitelman sisältä.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on
tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja
esitti asian ratkaitavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat
kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät "Kyllä" ja ne, jotka kannattavat Juha
Vuoren esitystä, äänestävät "Ei". Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa
äänestyksessä annettiin 36 Kyllä-ääntä ja 23 Ei-ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut
kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Merkitään, että äänestysluettelo liitetään pöytäkirjaan. Liite 2.

Tiedoksi
Kasvatus- ja opetuslautakunta, Virpi Siekkinen, Paula Sihvonen, talouspalvelut,
Kunnan Taitoa/kirjanpito
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Kaupunginvaltuusto, § 106, 09.11.2015
Kaupunginhallitus, § 403, 14.12.2015
Kaupunginhallitus, § 97, 14.03.2016
Kaupunginvaltuusto, § 42, 21.03.2016

§ 42
Valtuustoaloite / konserniyhtiöiden määrä, päällekkäisyydet, tarpeellisuus,
kustannustehokkuus ja palvelutehokkuus

MliDno-2015-2342

Kaupunginvaltuusto, 09.11.2015, § 106

Valtuutettu Raimo Heinänen esitti 9.11.2015 Perussuomalaisten
valtuustoryhmän valtuustoaloitteena otsikkoasiasta seuraavaa:

"Arvoisa puheenjohtaja
Lisäksi jätän valtuustolle aloitteen, jossa tulee tutkia konserniyhtiöiden
määrä ja päälekkäisyydet tarpeellisuus ja kustannus- ja palvelutehokkuus.
Tutkimuksella tulisi selvittää kustannus- ja synergiaedut. Tulisi myös nähdä IN-
Nouse arvio yhtiöiden osalta.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Raimo Heinänen, puheenjohtaja
Markku Siitari
Vesa Himanen
Markku Siitari
Anne Korhola
Harri Kivinen
Jari Roivas"

Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 14.12.2015, § 403

Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen talouspalveluiden
valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen
tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään maaliskuussa 2016.

Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 14.03.2016, § 97

Valmistelija / lisätiedot:
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Aleksi Paananen, Heikki Siira

Liitteet
1 Liite Selvitys Mikkelin kaupungin konsernirakenteesta

Mikkelin kaupunki ja sen määräysvallassa olevat tytäryhteisöt muodostavat
kuntakonsernin, jossa on yhteensä 15 osakeyhtiötä, 12 asunto- tai
kiinteistöyhtiötä ja kolme säätiötä, jotka katsotaan omistusosuudeltaan
tai määräysvallan kautta kuuluvan konsernin tytäryhtiöksi tai -yhteisöksi.
Kaupungilla on myös omistusta 15 osakkuusyhteisössä sekä viidessä
kuntayhtymässä.

Kaupungin taseyksikkönä toimiva tilakeskus hallinnoi ja omistaa kaupungin
palvelutuotantoon käytettäviä tiloja ja Naistinki Oy koordinoi tytäryhteisöjen
sekä ulkopuolisten yritysten tilojenkäyttöä. Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy
omistaa ammattiopiston tilat ja Etelä-Savon kampuskiinteistöt -kuntayhtymä
omistaa ammattikorkeakoulun tilat. Näiden oppilaitoskiinteistöjen
omistuksissa voidaan nähdä yhteistyömahdollisuuksia tilojen käytön
ja hallinnon järjestämisessä. Mikkelin kaupunkikonsernissa erityisesti
kiinteistöomistuksissa ja asuntoyhtiöissä voidaan tunnistaa yhteistyö- ja
synergiamahdollisuuksia.

Mikkelin kaupunki asettaa keskeisimmille yhtiöille talousarviotavoitteet, joilla
yhteisöjen toimintaa seurataan konsernitasoisesti. Yhteisöjen hallitukset
määrittelevät kuitenkin yhteisöjensä toiminnan, ja vastaavat näin ollen
toiminnan kustannus- ja palvelutehokkuudesta. Konserniohjauksella
pyritään kehittämään konserniyhtiöiden yhteisiä palveluita. Vuonna
2016 tullaan valmistelemaan omistajapoliittiset linjaukset, jossa tullaan
tarkentamaan yksityiskohtaisesti kunkin yhteisön roolia ja asemaa Mikkelin
kaupunkikonsernissa.

Julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitetut sidosyksikköasemassa
olevat kaupungin omistamat yhteisöt ovat ns. in-house -yhteisöjä, mikäli niiltä
voidaan hankkia palveluita kilpailuttamatta hallinnollisen päätöksen tai niiden
kanssa tehdyn sopimuksen perusteella. Mikkelin kaupunkikonsernissa ei ole
in-house -asemassa olevia yhtiöitä, vaan kaikki tytäryhtiöt toimivat kilpailuilla
markkinoilla.

Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa
saatetuksi talouspalveluiden selvityksen vastauksena perussuomalaisten
valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Päätös
Asiassa käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi vastausta niin,
että kaupungin hallintorakenneuudistuksen edetessä tullaan kaupungin
konsernirakenteeseen ottamaan kantaa.

Esittelijän täydennetty esitys hyväksyttiin.

Merkitään, että pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.
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Kaupunginvaltuusto, 21.03.2016, § 42

Liitteet
1 Liite kv Selvitys Mikkelin kaupungin konsernirakenteesta

Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tietoonsa
saatetuksi talouspalveluiden selvityksen ja kaupunginhallituksessa
täydennetyn vastauksen vastauksena perussuomalaisten valtuustoryhmän
valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Päätös
Hyväksyttiin.

Tiedoksi
Talouspalvelut/Aleksi Paananen ja Heikki Siira
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§ 43
Valtuustoaloite 10 %:n kuntatuesta vanhojen talojen hissien rakentamiseen

MliDno-2016-786

Valtuutettu Hannu Mielonen ym. esittivät 21.3.2016 valtuustoaloitteenaan
otsikkoasiasta seuraavaa:

"Kuntatuki 10 % vanhojen talojen hissien rakentamiseen

Ikääntyvän väestön määrä kasvaa jatkuvasti Mikkelissä. Se lisää kaupungin
Sote- menoja.

Kaupunki voi vähentää laitoshoidon kulujen kasvua tukemalla vanhusten
mahdollisuuksia asua omassa asunnossa mahdollisimman pitkään. Yksi
keino tähän on tukea hissien rakentamista vanhoihin 1970-1980 luvulla
rakennettuihin 3-4 kerroksisiin kerrostaloihin.

Tämä ei olisi uusi asia Mikkelissä, sillä Mikalo Oy on rakentanut Peitsarin
alueelle yli kaksikymmentä hissiä omistamiinsa vuokrataloihin. Hissin
saaminen kyseisiin taloihin lisää vanhusväestön mahdollisuuksia asua omassa
asunnossaan 5-7 vuotta pidempään.

Yksin Mikalon rakentamien hissien vaikutus sote menoihin on satojen
tuhansien eurojen säästö vuodessa.

Nyt hissin saisi puoleen hintaan. Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus ARA
antaa 50 prosenttia hissi- ja esteettömyysavustusta. Kuntatuki on tyypillisesti
5-15 prosenttia. Suurin tukiprosentti, 15 %, on Tampereella. Joensuu, Jyväskylä,
Kuopio, Espoo, Helsinki, Vantaa, Oulu, Pori ja Vaasa antavat 10 %:n avustuksen
sekä Rovaniemi 5 %.

Koko maassa vuonna 2015 ARA päätti 29 miljoonan euron tuesta 270 hissin
rakentamiseen vanhoihin taloihin. Tuki saattaa pienentyä 50 prosentista
jatkossa, vaikka hissittömiä taloja on edelleen puolet kerrostaloista.

Yhden hissin arvioidaan maksavan kaikki työt sisältäen keskimäärin noin
150.000 euroa. Jälkiasennettavan hissin hintahaitari on kohteesta riippuen
100.000-250.000 euroa. Lisätietoa saat netistä sivulta www.hissiin.fi.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Mikkelin kaupunginvaltuusto haluaa
hankkia kaupunkiin ARAn tarjoamaa valtion rahaa rohkaisemalla
kerrostaloyhtiöitä ylimääräisellä 10 %:n kuntatuella hissien rakentamiseen
hissittömiin taloihin, joihin myös kehittämiskeskus ARA myöntää avustuksen.

Mikkelissä maaliskuun 21. päivänä 2016

Hannu Mielonen
Vesa Himanen, Hannu Toivonen, Olli Nepponen,
Juhani Oksman, Juha Vuori, Pekka Pöyry
Ari Kuikka, Armi Salo-Oksa, Sami Järvinen
Mali Soininen, Päivi Ylönen, Mauri Miettinen
Markku Aholainen, Olli Miettinen, Marja Hämäläinen
Jyrki Koivikko, Jari Roivas, Petri Tikkanen,
Petri Pekonen, Liisa Ahonen, Erkki Rantalainen
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Heikki Pyrhönen, Kirsi Olkkonen, Osmo Ukkonen
Leena Teittinen, Hannu Tullinen, Kalle Nieminen
Tapani Korhonen, Markku Lahikaiken, Paavo Barck
Marianne Huoponen, Jorma Harmoinen, Markku Turkia
Juha Kontinen, Satu Hasanen, Marja Kauppi
Markku Kakriainen, Jaana Vartiainen, Keijo Siitari
Pekka Moilanen, Taina Harmoinen, Jaana Strandman
Antti Suhonen"                    

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
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§ 44
Valtuustoaloite alueellisesta kielikokeilusta

MliDno-2016-785

Perussuomalaisten valtuustoryhmä esitti 21.3.2016 valtuustoaloitteenaan
otsikkoasiasta seuraavaa:

"Maan hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite kieltenopiskelun lisäämisestä
ja monipuolistamisesta. Tähän pyritään käynnistämällä alueellisia kokeiluja
siitä, että vieraan kielen opiskelu aloitetaan jo ensimmäisellä luokalla
ja mahdollistetaan alueellinen kokeilukielivalikoiman laajentamisesta
eduskunnan hyväksymän ponnen

"eduskunta kehottaa valtioneuvostoa selvittämään lainsäädännölliset edellytykset
alueellisiin kokeiluihin kielivalikoiman laajentamiseksi ilman velvoittavaa toisen
kasalliskielen opiskelua" mukaisesti.

Suomalaisten kielitaidon vahvistaminen tukee voimakkaasti maamme
tulevaisuuden kasvu- ja kansainvälistymistavoitteita. Oppilaiden kieliosaamisen
yhdistelmiä tulisikin monipuolistaa jo koulupohjan varhaisessa vaiheessa.
Peruskoulu antaa tällä hetkellä kahta vierasta kieltä opiskeleville käytännössä
vain mahdollisuuden englanti-ruotsi yhdistelmälle. Myös muut yhdistelmät,
kuten englanti-venäjä, englanti-saksa, englanti-ranska tai esim. englanti-kiina,
tulee mahdollistaa.

Ruotsin kielen osaaminen ei ole nykyaikana yleissivistyksen ja elämässä
menestymisen ehto, eikä se ole kaikille suomalaisille välttämätöntä.
Ruotsinkielisistä viranomais- ja muista palveluista voidaan huolehtia ilman
jokaiselle ikäluokalle pakollisia ruotsin kielen opintoja. Perustuslaki velvoittaa
julkista valtaa huolehtimaan suomenkielisen väestön ja ruotsinkielisen väestön
sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista samojen perusteiden mukaan.

Itä-Suomen ja varsinkin Mikkelin sijainti itärajan läheisyydessä on tuonut
mukanaan yhteistä kanssakäymistä vuosisatojen ajan. Venäjän kielen
osaamisen tarve yrityksissä ja erityisesti matkailu- ja palvelualoilla on
aktuaalista Venäjä pakotteista ja venäläisten matkailijoiden viime vuosien
laskusta huolimatta. Kanssakäyminen venäläisten kanssa tulee varmasti
normalisoitumaan lähitulevaisuudessa ja venäjä-osaajia tarvitaan myynti-,
markkinointi ja asiakaspalvelutehtävissä yhä enemmän. Mitä enemmän
osaamista Mikkelin alueella on, sitä paremmin voidaan vastata palveluiden
tarpeeseen. Venäjän kielen osaaminen on Mikkelin alueelle erittäin tärkeää
ja sen opiskelijamäärien kasvattaminen tukee kiistatta koko maakunnan
houkuttelevuutta venäläisten matkailukohteena. Pelkästään viiden miljoonan
asukkaan Pietarin talousalue tarjoaa Mikkelille todelliset mahdollisuudet luoda
työpaikkoja ja yritystoimintaa useammalla eri toimialalla.

Kielikokeilu, jossa ruotsin kielen voisi oppilaan ja kodin tahdon mukaisesti
vaihtaa toiseen vieraaseen kieleen, olisi vahva osoitus kaupunkimme
kehittämistahdosta ja -kyvystä. Niillä oppilailla, jotka valitsevat toiseksi vieraaksi
kieleksi jonkin muun kielen kuin ruotsin, tulisi olla halutessaan mahdollisuus
opiskella ruotsia viimeistään lukiovaiheessa.  Kokeilussa olisi viisaasti jätettävä
myös ruotsinkielisten oppilaiden ja kotien kielivalinnat yksityisasiaksi.
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Valtiovallan vastuulle jäisi mm. varmistaa erityissäädöksin, ettei kodin valinta
estä oppilaan myöhempää mahdollisuuksia jatkoopintoihin ja uraa julkisella 
sektorilla sekä perustuslain noudattaminen.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Mikkelin kaupunki

1. aloittaa välittömästi valmistelut alueellisen kielikokeilun, jossa
kielivalikoimaa laajennetaan ilman velvoittavaa toista kieltä,
toteutettavaksi.
 

2. tekee ensi sijassa kokeilun suunnittelua, lupahakemusta ja
kokeilun toimeenpanoa varten selvityksen vanhempien käsityksistä
siitä, mitä itselle vierasta kieltä heidän lapsensa opiskelisi siinä
tapauksessa, että toisen kotimaisen kielen velvoittavuudesta
voitaisiin heidän kohdallaan luopua.
 

3. laatii kielikokeilua koskevan esityksen ja anoo OKM:ltä lupaa
kokeiluihin, joissa esim. venäjän, saksan, ranskan, espanjan tai
muun kolmannen kielen lukija voisi olla opiskelematta ruotsia, jos
vanhemmat ja oppilas näin hyväksi katsovat.

Mikkelissä 21.3.2016

Vesa Himanen
Raimo Heinänen, Jussi Marttinen, Anne Korhola
Harri Kivinen, Jari Roivas, Marja Hämäläinen

Perussuomalaisten valtuustoryhmä"

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
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§ 45
Valtuustoaloite kylätalosta Otavaan

MliDno-2016-789

Valtuutettu Markku Turkia ym. esittivät 21.3.2016 valtuustoaloitteenaan
otsikkoasiasta seuraavaa:

Kuntalaisten aktiivisuuden lisääminen on yksi tärkeimmistä tulevaisuuden
kunnan tavoitteista. Omatoiminen ja -ehtoinen toiminta onnistuu, kun siihen
on olemassa toimivat puitteet. Kunta pystyy usein osoittamaan nämä puitteet
kuntalaisilleen.

Otava lähialueineen on noin 2000 asukkaan kaupunginosa/kylä. Otavassa ei
ole tällä hetkellä toimivia tiloja kansalaistoiminnan ja kylän seurojen käyttöön.
Nuorisotalo on aivan liian pieni erilaisten tilaisuuksille ja harrastuksille.
Se on myös varsin heikossa kunnossa ja kaipaa kunnon peruskorjauksen.
Otavalaisilla on kokoustiloina vain seurakuntatalon sali ja ravintolasali.

Otavalaisten keskuudessa on virinnyt ajatus, jonka mukaan kaupunki
voisi luovuttaa Otavan koulun lähipiirissä sijaitsevan entisen päiväkodin
kylätalokäyttöön. Kaupungin kiinteistötoimi on ilmoittanut, että siitä peritään
vuokraa 2700 euroa kuukaudessa. Tällaista vuokraa otavalaiset eivät
ymmärrettävästi pysty maksamaan.

Kylätalon tarvetta kuvaa tässä muutama esimerkki:

1. Otavassa on n. 15 erilaista seuraa ja yhdistystä.
 

2. Kylätaloa tultaisiin käyttämään yhdistysten kokouksiin ja juhliin,
perhejuhliin, kylän joulu - ja kesäjuhliin, yhteislauluiltoihin, iltamiin,
nuorten diskoihin, kirpputoreihin, myyjäisiin, vaihtotoreihin,
valokuva- ja taidenäyttelyihin, askartelu- ja käsityönäyttelyihin,
keittokursseihin, askartelukursseihin, jumpparyhmiin (äiti-vauva-
jumppa), äitiysneuvontaan ja -jumppaan, perhe- ja nettikahvilana,
tapaamispaikkana, kaupallisina kutsu- ja esittelytilana ja lisäksi
puutarhaa kesätapahtuma paikkana.

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että Mikkelin kaupunki

1. Selvittää mahdollisuudet luovuttaa em. entisen päiväkodin
otavalaisille seuroille kylätaloksi.
 

2. Tilan vuokrakustannukset sisällytetään vuoden 2017 talousarviossa
kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan talousarvioon.
 

3. Kaupunki tekee käyttösopimuksen tilojen käytöstä Otavassa
toimivien seurojen kanssa.

Mikkelissä 21.3.2016

Satu Taavitsainen
Markku Turkia, Hannu Tullinen, Markku Aholainen
Petri Tikkanen, Leena Teittinen, Markku Lahikainen"
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Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
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§ 46
Muut asiat / maatalousyrittäjä Petri Pekosen ja everstiluutnantti evp.,
maanpuolustuspiirin päällikkö Ari Kuikan huomioimiset

MliDno-2016-788

Kokouksen alussa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja onnitteli
valtuutettu Petri Pekosta 50-vuotismerkkipäivän johdosta sekä varavaltuutettu
Ari Kuikkaa 60-vuotismerkkipäivän johdosta.
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Muutoksenhakukielto
§32, §33, §42, §43, §44, §45, §46

Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.
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Kunnallisvalitus
§34, §35, §36, §37, §38, §39, §40, §41

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)
– kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä
tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi.

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
– päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen
valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Puistokatu 29
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
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valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös
tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut
tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa
tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös
sähköpostiosoite.
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:
– päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5
§:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.




