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Aika 22.02.2016, klo 18:00 - 20:17

Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Käsitellyt asiat

§ 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 19 Pöytäkirjan tarkastus

§ 20 V. 2015 kunniamerkkien luovuttaminen

§ 21 Mikkelin Perussuomalaisten valtuustoryhmän kokoonpano

§ 22 Irtisanoutuminen kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan
varajäsenyydestä, Lampinen Aki-Pekka

§ 23 Erojen myöntäminen kaupunginvaltuuston varavaltuutetuille

§ 24 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän valtuuston
jäsenten valinta

§ 25 Asemakaavan muutos / Ristiina Ese Koulukeskus

§ 26 Karkialammen kasarmialueen eteläosan ja lähiympäristön asemakaava
ja asemakaavamuutos

§ 27 Rantaosayleiskaavan muutos / Yövesi-Louhivesi tila Palonen 491-516-10-2

§ 28 Kaupunginhallituksen vastaus SDP:n valtuustoryhmän kirjalliseen
kysymykseen kaupunginhallitukselle 25.1.2016

§ 29 Valtuustoaloite Mikkelin matkailustrategian päivittämisestä

Lisäpykälät

§ 30 Valtuustoaloite eurooppalaisen paikallis- ja aluehallinnon naisten ja
miesten välisen tasa-arvon peruskirjan hyväksymisestä

§ 31 Valtuustoaloite ilmaisen raskauden ehkäisyn saamiseksi Mikkelissä alle
20-vuotiaille
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Saapuvilla olleet jäsenet
Satu Taavitsainen, puheenjohtaja
Kirsi Olkkonen, 1. varapuheenjohtaja
Mauri Miettinen, 2. varapuheenjohtaja
Eero Aho
Markku Aholainen
Paavo Barck
Rauni Berndt
Taina Harmoinen
Raimo Heinänen
Vesa Himanen
Marita Hokkanen
Marianne Huoponen
Elina Hölttä
Sami Järvinen
Markku Kakriainen
Marja Kauppi
Outi Kauria
Harri Kivinen
Jyrki Koivikko
Tapani Korhonen
Seija Kuikka
Raine Lehkonen
Veli Liikanen
Hannu Mielonen
Olli Miettinen, poistui 20:13
Pekka Moilanen
Olli Nepponen, poistui 19:38
Kalle Nieminen
Heikki Nykänen, poistui 19:47
Juhani Oksman
Petri Pekonen
Matti Piispa
Tero Puikkonen
Satu Pulkkinen, poistui 20:13
Heikki Pyrhönen
Minna Pöntinen
Jukka Pöyry
Pekka Pöyry
Erkki Rantalainen
Jari Roivas
Armi Salo-Oksa
Arto Seppälä
Keijo Siitari
Mikko Siitonen
Mali Soininen
Jaana B. Strandman
Petri Tikkanen
Lenita Toivakka, poistui 19:33
Hannu Toivonen
Hannu Tullinen
Markku Turkia
Osmo Ukkonen
Jaana Vartiainen
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Juha Vuori
Jaakko Väänänen
Päivi Ylönen
Pertti Ruotsalainen, varavaltuutettu
Anne Korhola, varavaltuutettu
Jussi Marttinen, varavaltuutettu

Muut saapuvilla olleet
Ari Liikanen, hallintojohtaja, sihteeri
Kati Kähkönen, kaupunginhallituksen jäsen
Sari Teittinen, kaupunginhallituksen jäsen
Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Heli Huopainen, henkilöstöjohtaja
Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Juha Ropponen, ohjelmajohtaja
Jukka Savolainen, kaupunginlakimies
Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja
Heikki Siira, talousjohtaja
Timo Talo, vs. sosiaali- ja terveysjohtaja
Satu-Mari Tolonen, viestintäpäällikkö
Simone Stevenson, nuorisovaltuuston puheenjohtaja
Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, poistui 19:58
Jarmo Autere, hankintapäällikkö, saapui 18:50, poistui 20:10
Merja Peltonen, toimistosihteeri

Poissa
Liisa Ahonen
Marja Hämäläinen
Markku Siitari
Hannu Kilkki, kaupunginhallituksen jäsen

Allekirjoitukset

Satu Taavitsainen
Puheenjohtaja

Ari Liikanen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

 

Sami Järvinen
 

 

 

Markku Kakriainen
 

 

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Kaupunginkansliassa 29.2.2016
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Ari Liikanen, hallintojohtaja
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§ 18
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille 17.2.2016.

Kokouskutsu on asetettu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 17.2.2016
ja julkaistu sanomalehdissä Länsi-Savo 17.2.2016 ja Mikkelin Kaupunkilehti
18.2.2016.

Päätös
Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että valtuutetut Liisa Ahonen, Markku
Siitari ja Marja Hämäläinen olivat ilmoittaneet esteestä osallistua valtuuston
kokoukseen ja heidän varajäsenikseen oli kutsuttu Pertti Ruotsalainen, Anne
Korhola ja Jussi Marttinen.

Todettiin, että nimenhuudossa oli paikalla 56 varsinaista valtuutettua ja 3
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.

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko klo 18.15-18.45.
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§ 19
Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan valtuutetut Sami Järvinen ja Markku
Kakriainen.

Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin valtuutetut Sami Järvinen ja Markku Kakriainen.
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Kaupunginhallitus, § 55, 08.02.2016
Kaupunginvaltuusto, § 20, 22.02.2016

§ 20
V. 2015 kunniamerkkien luovuttaminen

MliDno-2015-698

Kaupunginhallitus, 08.02.2016, § 55

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

Mikkelin kaupungille on toimitettu seuraavat Tasavallan presidentin 6.12.2015
myöntämät kunniamerkit:

Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan mitali kultaristein
Toiminnanjohtaja Kirsi Olkkonen

Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan mitali kultaristein
Yrittäjä Tapani Varjus

Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan mitali
Kiinteistönhoitaja Tapani Korhonen

Kunniamerkit luovutetaan aiemman käytännön mukaisesti
kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä.

Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös
Merkittiin.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että kunniamerkit luovutetaan 22.2.2016
pidettävän kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä.

Kaupunginvaltuusto, 22.02.2016, § 20

Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee kunniamerkkien
luovutukset tietoonsa saatetuksi.

Päätös
Merkittiin.
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Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja piti puheen ja kaupunginvaltuuston
2. varapuheenjohtaja ja kaupunginjohtaja luovuttivat kunniamerkit. Kaikki
kunniamerkkien saajat olivat paikalla.

Merkitään, että kunniamerkkien luovuttamisen jälkeen pidettiin tauko klo
18.15-18.45.
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Kaupunginhallitus, § 30, 01.02.2016
Kaupunginvaltuusto, § 21, 22.02.2016

§ 21
Mikkelin Perussuomalaisten valtuustoryhmän kokoonpano

MliDno-2015-612

Kaupunginhallitus, 01.02.2016, § 30

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

Mikkelin Perussuomalaiset rp valtuustoryhmä on toimittanut
kaupunginhallitukselle tiedot ryhmässä tehdyistä toimihenkilövalinnoista:

Mikkelin Perussuomalaiset rp
Puheenjohtaja Vesa Himanen
varapuheenjohtaja Harri Kivinen
sihteeri Anne Korhola

Ehdotus
Esittelijä: Ari Liikanen, hallintojohtaja

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Mikkelin Perussuomalaisten
valtuustoryhmän ilmoituksen toimihenkilövalinnoista ja esittää valtuustolle,
että kaupunginvaltuusto merkitsee ilmoituksen tietoonsa saatetuksi.
 

Päätös
Merkittiin.

Kaupunginvaltuusto, 22.02.2016, § 21

Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tietoonsa
saatetuksi Mikkelin Perussuomalaisten valtuustoryhmän ilmoituksen
toimihenkilövalinnoista.

Päätös
Merkittiin.
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Kaupunginhallitus, § 50, 08.02.2016
Kaupunginvaltuusto, § 22, 22.02.2016

§ 22
Irtisanoutuminen kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan varajäsenyydestä,
Lampinen Aki-Pekka

MliDno-2015-1409

Kaupunginhallitus, 08.02.2016, § 50

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

Aki-Pekka Lampinen on pyytänyt kirjeellään 22.1.2016 eroa  Kulttuuri-, Nuoriso-
ja liikuntalautakunnan varajäsenenyydestä henkilökohtaisiin syihin vedoten

Kulttuuri- Nuoriso- ja liikuntalautakunnan kokoonpano on seuraava:

Varsinaiset jäsenet:
1. Toivonen Hannu, eversti evp.
2. Kontinen Juha, rehtori, eläkeläinen
3. Särkkä Niina, sairaanhoitaja, maa- ja metsätalousyrittäjä
4. , ohjaaja
5. Kolmisoppi Jenni, kieltenopettaja, VPJ
6. Huoponen Marianne, sosionomi (ylempi AMK), PJ
7. Pyrhönen Heikki, projektipäällikkö
8. Tessieri Enrique, B.A., monikulttuurisuuskoordinaattori
9. Hassinen Sanni, terveydenhoitajaopiskelija
10. Kiljunen Kyösti, metsäneuvoja
11. Sihvonen Jari, sähköteknikko
12. Pulliainen Liisa, fysioterapeutti
13. Siiskonen Pirjo, professori, varajohtaja
14. Roivas Jari, varastomies
15. Korhola Anne, omaishoitaja

Henkilökohtaiset varajäsenet:
1. Viljakainen Eetu, opiskelija
2. Ahonen Hannu, opistoupseeri evp., yrittäjä
3. Ruottinen Outi, MMM, agronomi
4. Pöntinen Minna, tradenomi
5. Taivalantti Jukka, nuorisotyönohjaaja
6. Laamanen Teemu, tietojenkäsittelyopiskelija (AMK)
7. Putkonen Ilkka, äidinkielenopettaja
8. Paasonen Leena, sosionomi (AMK), ohjaaja
9. Töyrynen Kirsi, myyjä
10. Kiesilä Taneli, eläkeläinen
11. Mustonen Eero, työnjohtaja
12. Nykänen Osku, notaari
13. Hasanen Sastu, yhteisöpedagogi
14. Lampinen Aki-Pekka, kuorma-auton kuljettaja
15. Korhola Annuriikka, opiskelija

Ehdotus
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Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Aki-Pekka
Lampiselle hänen pyytämänsä eron kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan
varajäsenyydestä ja valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.

Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 22.02.2016, § 22

Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää Aki-Pekka
Lampiselle hänen pyytämänsä eron kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan
varajäsenyydestä ja valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.

Päätös
Kaupunginvaltuusto myönsi eron Aki-Pekka Lampiselle ja valitsi hänen sijaansa
kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan varajäseneksi laivavirkailija Katariina
Asikaisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Tiedoksi
Aki-Pekka Lampinen, nimetty varajäsen, kulttuuri-, nuoriso- ja
liikuntalautakunta, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Kunnan Taitoa/
palkanlaskenta, kansliapalvelut
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Kaupunginhallitus, § 67, 15.02.2016
Kaupunginvaltuusto, § 23, 22.02.2016

§ 23
Erojen myöntäminen kaupunginvaltuuston varavaltuutetuille

MliDno-2016-421

Kaupunginhallitus, 15.02.2016, § 67

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

Seuraavat henkilöt ovat pyytäneet eroa kaupunginvaltuuston varavaltuutetun
luottamustehtävästä:

• Mirva Korpelainen, syy paikkakunnalta poismuutto
• Aki-Pekka Lampinen, syy henkilökohtaiset syyt
• Juha Paanila, syy työtehtävät Etelä-Savon kampuskiinteistöt ky:n

johtajana.

Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää Mirva
Korpelaiselle, Aki-Pekka Lampiselle ja Juha Paanilalle heidän pyytämänsä erot
kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä ja toteaa, että Perussuomalaisten
kolme ensimmäistä ja Kansallisen Kokoomuksen valtuustoryhmän viisi
ensimmäistä varajäsentä ovat erojen myöntämisien jälkeen seuraavat:

1. Anne Korhola, PS
2. Markku Tissari, PS
3. Jussi Marttinen, PS

1. Juha Kontinen, KOK
2. Nina Rasola, KOK
3. Ari Kuikka, KOK
4. Antti Suhonen, KOK
5. Sari Teittinen, KOK

Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 22.02.2016, § 23

Ehdotus
Kaupunginhallitus: 
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää Mirva
Korpelaiselle, Aki-Pekka Lampiselle ja Juha Paanilalle heidän pyytämänsä erot
kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä ja toteaa, että Perussuomalaisten
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kolme ensimmäistä ja Kansallisen Kokoomuksen valtuustoryhmän viisi
ensimmäistä varajäsentä ovat erojen myöntämisien jälkeen seuraavat:

1. Anne Korhola, PS
2. Markku Tissari, PS
3. Jussi Marttinen, PS

1. Juha Kontinen, KOK
2. Nina Rasola, KOK
3. Ari Kuikka, KOK
4. Antti Suhonen, KOK
5. Sari Teittinen, KOK

Päätös
Hyväksyttiin.

Tiedoksi
Mirva Korpelainen, Aki-Pekka Lampinen, Juha Paanila,
luottamushenkilörekisterinhoitaja, Kunnan Taitoa/palkanlaskenta,
kansliapalvelut
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Kaupunginhallitus, § 68, 15.02.2016
Kaupunginvaltuusto, § 24, 22.02.2016

§ 24
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän valtuuston jäsenten valinta

MliDno-2016-428

Kaupunginhallitus, 15.02.2016, § 68

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

Liitteet
1 Liite, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky, valtuusto

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muutos Etelä-
Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän perussopimukseksi on
hyväksytty kaikissa jäsenkunnissa paitsi Joroisilla. Mikkelin kaupunginvaltuusto
hyväksyi sopimuksen ja muutoksen osaltaan 25.1.2016 § 13.

Kuntalain 57 § mukaan kuntayhtymän perussopimusta voidaan muuttaa, jos
sitä kannattaa vähintään 2/3 jäsenkunnista ja niiden asukasluku on vähintään
puolet jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.

Perussopimuksen hyväksyi 8/9 kunnista. Hyväksyneiden kuntien asukasluku
on yhteensä noin 95 % jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.
Perussopimuksen muutos on siten tullut hyväksytyksi kuntalain 57 §
mukaisesti ja tulee voimaan 1.3.2016.

Perussopimuksen mukaan kuntayhtymälle valitaan uusi valtuusto ja hallitus.
Sopimuksen mukaan aikaisemman valtuuston toimikausi päättyy 28.2.2016
ja aikaisemman hallituksen toimikausi samalla, kun uusi hallitus valitaan.
Nykyisten luottamushenkilöiden ei tarvitse pyytää tehtävistään eroa, koska
toimikausi päättyy perussopimuksen mukaisesti.

Liitteenä on uuden perussopimuksen valtuuston ja hallituksen kokoonpanoa
koskevat pykälät.

Jotta alueellinen poliittinen edustavuus toteutuu perussopimuksen
mukaisella tavalla, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri on pyytänyt poliittisten
ryhmien piirijärjestöjä neuvottelemaan valtuuston ja hallituksen paikkojen
jakautumisesta kunnittain, ryhmittäin ja sukupuolen mukaan. Neuvottelutulos
on valtuuston käytettävissä, kun se valmistuu.

Kuntalain 147 § mukaan valintoihin sovelletaan uuden kuntalain voimaan
tullessa olleen kuntalain mukaisia säädöksiä. Vanhan kuntalain 82 § mukaan
vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 33 §:n mukaan
on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen (kotikunta,
äänioikeus ja ei holhouksen alainen). Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 34
§:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö (valtion virkamies, joka
hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä) eikä samaan
kuntayhtymään pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö.
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Tämän lisäksi valinnoissa tulee huomioida tasa-arvolain edellytys, jonka
mukaan molempia sukupuolia tulee olla vähintään 40 %.

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan Mikkelin kaupungista valitaan
kahdeksan valtuutettua ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Nyt valittavan kuntayhtymän valtuuston toimikausi kestää näillä näkymin
toukokuun 2017 loppuun riippuen siitä, siirretäänkö kuntavaaleja vielä
eteenpäin maakuntauudistuksen vuoksi.

Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee Etelä-Savon
sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän valtuustoon kahdeksan jäsentä ja
heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 22.02.2016, § 24

Liitteet
1 Liite kv Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky, valtuusto

Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee Etelä-Savon
sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän valtuustoon kahdeksan jäsentä ja
heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös
Kaupunginvaltuusto valitsi Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden
kuntayhtymän valtuustoon yksimielisesti

Varsinaiset jäsenet:
1. Pirkko Valtola, toimitusjohtaja
2. Eero Aho, palomies-sairaankuljettaja
3. Tapani Korhonen, kiinteistönhoitaja
4. Satu Taavitsainen, kansanedustaja
5. Seija Kuikka, erikoislääkäri
6. Pekka Moilanen, kirvesmies, yrittäjä
7. Raimo Heinänen, lähiruokayrittäjä
8. Riitta Lappi

Henkilökohtaiset varajäsenet:
1. Satu Pulkkinen, erityisasiantuntija TtM
2. Ari Kuikka, everstiluutnantti evp, maanpuolustuspiirin päällikkö
3. Kari Kokkola, aluejohtaja
4. Leena Penttinen, aluejohtaja, eläkeläinen
5. Katriina Noponen, maaseutuyrittäjä
6. Keijo Siitari, yliluutnantti evp, maanviljelijä
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7. Anne Korhola
8. Paula Mäkeläinen, yliopettaja

Tiedoksi
Valitut jäsenet ja varajäsenet, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden
ky, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Kunnan Taitoa/palkanlaskenta,
kansliapalvelut



Mikkeli Pöytäkirja 2/2016 17 (57)
Kaupunginvaltuusto 22.02.2016

Ristiinan aluejohtokunta, § 69, 12.08.2015
Ristiinan aluejohtokunta, § 77, 09.09.2015
Tekninen lautakunta, § 136, 29.09.2015
Kaupunginhallitus, § 302, 05.10.2015
Ristiinan aluejohtokunta, § 107, 11.11.2015
Kaupunginhallitus, § 37, 01.02.2016
Kaupunginvaltuusto, § 25, 22.02.2016

§ 25
Asemakaavan muutos / Ristiina Ese Koulukeskus

MliDno-2015-1514

Ristiinan aluejohtokunta, 12.08.2015, § 69

Valmistelija / lisätiedot:
Olli Lahti
Olli.Lahti@mikkeli.fi

Liitteet
1 Kirje osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta

Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelu valmistelee asemakaavamuutosta
Ristiinan kaupunginosan koulukeskuksen alueella. Asemakaavan
muutos on tullut vireille Etelä-Savon Energian aloitteesta. Tavoitteena
on mahdollistaa lämpölaitoksen toiminnan kehittäminen siten, että
laitos voidaan käyttää mahdollisimman hyvällä hyötysuhteella päästöjen
minimoimiseksi sekä edullisesti ja taloudellisesti. Suunnittelussa
kiinnitetään huomiota kohteen sijaintiin olemassa olevan rakennuskannan
keskellä.                                                                                                                                                          

Kaavamuutoksella lämpölaitokselle muodostetaan oma tontti ja kaavamerkintä
ajan—mukaistetaan toimintaa vastaavaksi. Yhtiön tavoitteen on liittää
suunnitteilla oleva Kitereen-tien lämpölaitos ja Koulukeskuksen lämpölaitos
samaan verkostoon, jolloin koulukeskuksen laitos jäisi toissijaiseksi laitokseksi
ja sitä ei tarvitsisi käyttää kesällä matalan energiatarpeen aikana. Kahden
laitoksen käytöllä saadaan optimoitua laitosten käyttö kattiloiden parhaimpien
hyötysuhteiden alueelle, jolloin kokonaispäästöt pysyvät mahdollisimman
alhaisella tasolla ja lämmitys on energiatehokasta.  Lämpölaitoksen tontille
tulee aurinko-keräimiä.  Niiden tarkoitus on vähentää polttoainekuluja
kevättalven, kevään ja syksyn aikana.  Koska koulu ei käytännössä tarvitse
lämpöä kesän aikana (pl. satunnainen käyttö-vesitarve), öljyä korvaava
aurinkolämpö on tarkoitus johtaa rakennettavaan lämpöverkkoon. Esitetyillä
ratkaisuilla koulukeskuksen lämpölaitoksen käyttö ja öljyn poltto vähenee.
Laitosta pystytään ajamaan optimaalisemmin. Ratkaisulla pystytään
vähentämään ilmaan kulkeutuvia päästöjä. Tavoite ei ole ristiriidassa yleis- ja
maakuntakaavan kanssa. Liitteenä osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Viitikka

Valmistelutyöryhmä esittää, että aluejohtokunnalla ei ole huomautettavaa
esitettyyn asemakaavamuutokseen.

Päätös
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Keskustelun kuluessa Erkki Rantalainen toi esille seuraavia seikkoja;

s.2. 1.kohdan ”Suunnittelun tavoite” toisen kappaleen jälkimmäinen
rivi ”kaavamerkintä ajanmukaistetaan toimintaa vastaavaksi” on
virheellinen.Tällä hetkellä kaavamerkintä vastaa toimintaa. Suunnittelualue
on Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YO). Lämpölaitos
toimii koulukeskuksen lämpölaitoksena.s.2.2. kohdan ”Suunnittelun tavoite”
viides kappale:On väärin sanoa, että kaavamuutoksen tavoite ei ole ristiriidassa
yleiskaavan kanssa. Voimassa olevan yleiskaavan mukaan suunnittelualue on
Julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta (Y). Ristiinan kunnanvaltuusto hyväksyi
vuonna 2009 asemakaavan muutoksen, jolla koulukeskuksen lämpölaitos
yritettiin muuttaa aluelämpölaitokseksi. Kuopion hallinto-oikeus ja Korkein
hallinto-oikeus kumosivat valtuuston päätöksen.

s.4  Voimassaoleva yleiskaava ja siihen suunniteltu muutos on kirjoitettu kaksi
kertaa peräkkäin lähes identtisesti. Ensimmäinen kerta alkaa sivun 4 yläosasta.
Sen ensimmäisessä kappaleessa on virheellisesti, että suunnittelualue on
Teollisuusaluetta (T). Vuosiluku 1991 on virheellinen. Kirkonkylä-Pellosniemi
osayleiskaava on hyväksytty Ristiinan kunnanvaltuustossa v. 1993 ja vahvistettu
Etelä-Savon ympäristökeskuksessa v.1995.

s. 5.1. toinen kappale: Ensimmäiselle riville on kirjoitettava mihin
kaavaehdotukseen. Viimeiselle riville on kirjoitettava minkä asemakaavan
myötä.s. 5.2. karttakuvan alla olevassa tekstissä on vuosiluvussa virhe. Oikea
vuosi on 2015.

s. 7 alin kappale ensimmäinen rivi ”Kaavamuutoksessa virallistetaan
nykyinen maankäyttö alueella” on virheellinen. Nykyinen maankäyttö vastaa
kaavamerkintää.

Puheenjohtaja  muutti päätösehdotustaan siten , että asia palautetaan
uudelleen kaavasuunnitteluun lisäselvityksiä varten, koska suunnitelmassa on
ristiriitaisuuksia ja tarpeetonta tekstiä. Aluejohtokunta antaa asiasta uuden
lausunnon kun esille tulleet puutteet ja virheet on korjattu.

Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Ristiinan aluejohtokunta, 09.09.2015, § 77

Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Mustonen, Olli Lahti

s.2. 1.kohdan ”Suunnittelun tavoite” toisen kappaleen jälkimmäinen rivi
”kaavamerkintä ajanmukaistetaan toimintaa vastaavaksi” on virheellinen.
Tällä hetkellä kaavamerkintä vastaa toimintaa. Suunnittelualue on
Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YO). Lämpölaitos
toimii koulukeskuksen lämpölaitoksena. Muutettu ko. kappale muotoon:
Kaavamuutoksella lämpövoimalalle muodostetaan oma tontti, jolle
osoitetaan toimintaa palvelevat kaavamerkintä ja - määräys.

s.2.2. kohdan ”Suunnittelun tavoite” viides kappale: On väärin sanoa, että
kaavamuutoksen tavoite ei ole ristiriidassa yleiskaavan kanssa. Voimassa
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olevan yleiskaavan mukaan suunnittelualue on Julkisten palvelujen ja hallinnon
aluetta (Y). Ristiinan kunnanvaltuusto hyväksyi Mikkeli Ote pöytäkirjasta
7/2015 2 (3) Ristiinan aluejohtokunta 12.08.2015 vuonna 2009 asemakaavan
muutoksen, jolla koulukeskuksen lämpölaitos yritettiin muuttaa alue-
lämpölaitokseksi. Kuopion hallinto-oikeus ja Korkein hallinto-oikeus kumosivat
valtuuston päätöksen. Poistettu ensimmäinen lause.

s.4 Voimassaoleva yleiskaava ja siihen suunniteltu muutos on kirjoitettu kaksi
kertaa peräkkäin lähes identtisesti. Ensimmäinen kerta alkaa sivun 4 yläosasta.
Sen ensimmäisessä kappaleessa on virheellisesti, että suunnittelualue on
Teollisuusaluetta (T). Vuosiluku 1991 on virheellinen. Kirkonkylä- Pellosniemi
osayleiskaava on hyväksytty Ristiinan kunnan-valtuustossa v. 1993 ja
vahvistettu Etelä-Savon ympäristökeskuksessa v.1995. Poistettu ylimääräinen
teksti ja korjattu vuosiluku 1995:ksi.

s. 5.1. toinen kappale: Ensimmäiselle riville on kirjoitettava mihin
kaavaehdotukseen. Viimeiselle riville on kirjoitettava minkä asemakaavan
myötä. Ei muutoksia, koska teksti yleistekstiä yleiskaavan sisällöstä.

5.2. karttakuvan alla olevassa tekstissä on vuosiluvussa virhe. Oikea vuosi on
2015. Vuosiluku korjattu.

s. 7 alin kappale ensimmäinen rivi ”Kaavamuutoksessa virallistetaan
nykyinen maankäyttö alueella” on virheellinen. Nykyinen maankäyttö vastaa
kaavamerkintää. Muutettu muotoon: Kaavamuutoksella osoitetaan
lämpölaitokselle tulevaa toimintaa palveleva kaavamääräys.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Viitikka

Valmistelutyöryhmä esittää, että aluejohtokunnalla ei ole huomautettavaa
korjattuun asemakaavamuutokseen.

Päätös
Hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta, 29.09.2015, § 136

Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Mustonen
Tuija.Mustonen@mikkeli.fi

Liitteet
1 LTK 29-9-2015 Selostus_ja kaavakartta Koulukeskus Ristiina.pdf

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 21. päivänä syyskuuta
2015 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen teknisen lautakunnan
käsiteltäväksi.

Kaava-alue sijaitsee Mikkelin kaupungin Ristiinan kaupungin osassa.
Suunnittelualue si-joittuu Ristiinan koulukeskuksen yhteyteen Pietarintien
eteläpuolella. Kaavamuutoksella lämpövoimalalle muodostetaan oma tontti,
jolle osoitetaan toimintaa palvelevat kaavamerkintä ja - määräys.
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Asemakaavamuutos on tullut vireille Etelä-Savon Energian aloitteesta.

Asemakaavan tavoitteet

Kaavan tavoitteena on, että koulukeskuksen lämpölaitos voidaan kytkeä osaksi
Ristiinaan suunniteltua isompaa aluelämpöverkkoa (Kitereentien lämpölaitos).

Kaavan kuvaus ja vaikutukset

Asemakaavamuutoksen ehdotuksessa lämpölaitoksen alue on osoitettu
Energiahuollon korttelialueeksi (EN-2 : Alueelle voidaan sijoittaa haketta
ja kevyttä polttoöljyä polttava lämpökeskus polttoainevarastoineen ja
huoltotiloineen sekä aurinkolämpökeräimiä. Lämpölaitoksen suurin sallittu
teho on 1 MW. Polttoaineen varastoinnissa avokasoja ei sallita.) Alueelle
saa rakentaa 175 k-m2 kokoisen yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevan
rakennuksen. Alue on rajattu nykyisen käytön mukaisesti.

Kaavamuutos ei aiheuta merkittäviä muutoksia rakennettuun ympäristöön.
Olemassa oleviin rakennuksiin kaavalla ei ole suoranaista vaikutusta.

Laitoksen pääpolttoaineena on nyt hake ja lämmöntuotanto on varmistettu
öljykattilan avulla. Isompaan kokonaisuuteen liitettäessä koulukeskuksen
hakekattilan häiriötilanteessa tuotanto voitaisiin korvata Kitereentien
lämpölaitokselta tulevalla hakelämmöllä. Kahden laitoksen käytöllä saadaan
myös optimoitua laitosten käyttö kattiloiden parhaimpien hyötysuhteiden
alueelle, jolloin kokonaispäästöt pysyvät mahdollisimman alhaisella tasolla ja
lämmitys on energiatehokasta.

Osana aluelämpöverkkoa Koulukeskuksen kattilaa voidaan ajaa hyvin tasaisella
kuormalla, jolloin palaminen on erittäin puhdasta. Säätö tehdään uudemmalla
ja paremmin säätyvällä kattilalla Kitereentien varressa. Lisäksi Koulukeskuksen
kattilat (hakekattila ja nykyisin kesällä päällä oleva öljykattila) saa olla ison osan
vuodesta kiinni kokonaan. Aluelämmitys hoidetaan kokonaan Kitereentien
lämpökeskukselta.

 

Ehdotus
Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se alustavasti hyväksyy
asemakaavan muutosehdotuksen koskien Mikkelin kaupungin 60.
kaupunginosanRistiinan, korttelin 128 osaa (Ristiina ESE Koulukeskus),
asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta , Etelä-Savon
maakuntaliitolta, pelastustoimelta, Mikkelin Seudun Ympäristöpalveluilta,
Ristiinan aluejohtokunnalta, rakennusvalvonnalta, mittaus- ja kiinteistöt
-yksiköltä, yhdyskuntatekniikka ja ympäristö-yksiköltä sekä lähettää sen
tiedoksi mahdollista mielipiteiden ilmaisemista varten seuraaville: Mikkelin
Vesiliikelaitos, Suur-Savon Sähkö Oy, teleoperaattorit.

Päätös
Hyväksyttiin.
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Kaupunginhallitus, 05.10.2015, § 302

Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Mustonen
Tuija.Mustonen@mikkeli.fi

Liitteet
1 Liite kh Selostus ja kaavakartta Koulukeskus Ristiina

Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus  hyväksyy alustavasti asemakaavan muutosehdotuksen
koskien Mikkelin kaupungin 60. kaupunginosan Ristiinan, korttelin 128
osaa (Ristiina ESE Koulukeskus), asettaa sen julkisesti nähtäville sekä
pyytää siitä viranomaislausunnot Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselta , Etelä-Savon maakuntaliitolta, pelastustoimelta,
Mikkelin Seudun Ympäristöpalveluilta, Ristiinan aluejohtokunnalta,
rakennusvalvonnalta, mittaus- ja kiinteistöt -yksiköltä, yhdyskuntatekniikka
ja ympäristö-yksiköltä sekä lähettää sen tiedoksi mahdollista mielipiteiden
ilmaisemista varten seuraaville: Mikkelin Vesiliikelaitos, Suur-Savon Sähkö Oy,
teleoperaattorit.

Päätös
Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa
kaupuginhallitukselle.

Ristiinan aluejohtokunta, 11.11.2015, § 107

Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Mustonen,Olli Lahti

Mikkelin kaupunginhallitus pyytää lausuntoanne otsikossa mainitusta
kaavan muutosehdotuksesta 13.11.2015 mennessä. Kaupunginhallitus
hyväksyi kaavan muutosehdotuksen alustavasti 5.10.2015 § 302. Kaavan
muutosehdotus selostuksineen löytyy kaupungin nettisivuilta www.mikkeli.fi
5.10.2015 kokouksen pöytäkirjasta. Kaavamuutoksen tavoitteena on, että
koulukeskuksen lämpölaitos voidaan kytkeä osaksi Ristiinaan suunniteltua
isompaa aluelämpöverkkoa (Kitereentien lämpölaitos).

Ehdotus
Esittelijä: Jari Viitikka

Valmistelutyöryhmä esittää, että aluejohtokunnalla ei ole huomautettavaa
kaavamuutokseen.
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Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 01.02.2016, § 37

Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Mustonen
Tuija.Mustonen@mikkeli.fi

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 22. päivänä syyskuuta
2015 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen kaupunginhallituksen
hyväksyttäväksi.

Kaavamuutoksen on laatinut Etelä-Savon Energia Oy:n toimeksiannosta FCG
Suunnittelu ja tekniikka Oy.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 5.10.2015 asettaa
asemakaavaehdotuksen nähtäville. Kaavaehdotus oli nähtävillä 14.10. -
13.11.2015.

Kaavasta annettiin viisi lausuntoa eikä yhtään muistutusta. Lausunnon antajilla
ei ollut huomautettavaa kaavaehdotukseen.

Kaavakartta selostuksineen jaetaan oheismateriaalina kaupunginhallituksen
jäsenille.

Ehdotus
Esittelijä: Ari Liikanen, hallintojohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan muutoksen koskien Mikkelin
kaupungin 60. kaupunginosan Ristiinan korttelin 128 (osa) (Ristiina Ese
Koulukeskus).

Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 22.02.2016, § 25

Liitteet
1 Liite kv Ristiina ESE Koulukeskuksen asemakaavan muutos
2 Liite kv Äänestysluettelo

Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan
muutoksen koskien Mikkelin kaupungin 60. kaupunginosan Ristiinan korttelin
128 (osa) (Ristiina Ese Koulukeskus).
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Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Erkki Rantalainen esitti
varavaltuutettu Pertti Ruotsalaisen kannattamana, että "Kaava palautetaan
uudelleen valmisteltavaksi. Kaavaselostukseen tulee lisätä selvitys kaavan
suhteesta yleiskaavaan.".

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava
kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten ,että ne,
jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät "kyllä" ja ne, jotka
kannattavat asian palauttamista uuteen valmisteluun, äänestävät "ei".
Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 54 kyllä-
ääntä, 4 ei-ääntä ja 1 tyhjä ääni. Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä
jatketaan.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut
kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Merkitään, että äänestysluettelo liitetään pöytäkirjaan. Liite 2.

Tiedoksi
Etelä-Savon Ely-keskus
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Kaupunginhallitus, § 180, 18.05.2015
Kaupunginhallitus, § 407, 14.12.2015
Kaupunginvaltuusto, § 26, 22.02.2016

§ 26
Karkialammen kasarmialueen eteläosan ja lähiympäristön asemakaava ja
asemakaavamuutos

MliDno-2015-807

Kaupunginhallitus, 18.05.2015, § 180

Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Mustonen
Tuija.Mustonen@mikkeli.fi

Liitteet
1 Liite Karkialammen asemakaavan muutos

Karkialammen kasarmialueen eteläosan ja lähiympäristön asemakaava
ja asemakaavamuutos

Tekninen lautakunta 16.12.2014 § 164

Valmistelija asemakaava-arkkitehti Tuija Mustonen p. 040 129 4114

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 16. joulukuuta 2014 päivätyn
asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen teknisen lautakunnan
käsiteltäväksi.

Suunnittelualue sijaitsee Mikkelin kaupungissa, Mikkeli-Jyväskylä –valtatien (vt
13) varrella, noin neljä kilometriä keskustasta luoteeseen. Asemakaavarajausta
on muutettu korjattua ehdotusta laadittaessa siten, että kaava-alue sisältää
koko osayleiskaavassa (vahvistunut  puolustusvoimien alueeksi (EP)
eteläpuolisen osan. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 44 ha.

Kaavaprosessin vaiheet

Asemakaavan laatiminen tuli ajankohtaiseksi, kun puolustusvoimien
muutosten seurauksena selvisi, että heidän käytöstään tulisi vapautumaan
osa Karkialammen kasarmialueesta. Asemakaavamuutos aloitettiin Senaatti-
kiinteistöjen toimesta vuonna 2005 samanaikaisesti osayleiskaavan kanssa.
Molempia kaavoja tehtiin rinnan aina vuoteen 2009. Vuoden 2009 lopussa
kaavatyö siirtyi kaupungin omaksi työksi mm. Arkistolaitoksen tonttitarpeen
vuoksi. Yleiskaavatyö valmistui 2013 ja kaava sai lainvoiman tammikuussa
2014. Tuon jälkeen asemakaavaa alettiin viedä uudelleen eteenpäin.

Asemakaavan tavoitteet

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on selvittää ja määritellä alueen
ja sen rakennuskannan tuleva käyttö.  Asemakaavalla osoitetaan
käyttötarkoitukseltaan muuttuvien alueiden ja rakennusten käyttö,
määritellään alueeseen liittyvät suojelutavoitteet sekä konkretisoidaan
maankäytönperiaatteet.

Kaavaratkaisu
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Kaava on laadittu siten, että se hyödyntää nykyistä kiinteistörakennetta ja
infraa. Painotus on työpaikkatoiminnassa. Asutusta on vain alueen etelä-
ja länsiosassa jo asuinrakentamiseen painottuneilla alueilla. Yhteensä
rakennusoikeutta asemakaava-alueella on noin 92 000 k-m2.

Rakennussuojeluasiat ovat olleet kaavatyössä erityisen tärkeitä. Etelä-
Savon ELY –keskuksen ja Museoviraston kanssa vuonna 2014 käydyissä
neuvotteluissa päästiin lopputulokseen, jonka kautta kaavaratkaisu on
muotoutunut. Kaikkien läsnä olleiden näkemys oli, että suojelu ei kuitenkaan
vastaa tarkoitustaan mikäli se estää rakennuksen käytön.

Korttelialueet

Yksityiset kiinteistöt Karkialammentien varressa on osoitettu erillispientalojen
korttelialueiksi (AO-1) ja asuinpientalojen korttelialueeksi (AP

Olemassa olevat rivitalot on osoitettu rivitalojen ja muiden kytkettyjen
asuinrakennusten korttelialueeksi (AR). Lisäksi asuinrakennusten lisäksi on
tontin länsiosaan osoitettu rakennusala yhteiskäytössä olevalle saunalle, 50 k-
m².

Karkialinna ja vanha sairaala ympäristöineen on osoitettu asuin-, liike- ja
toimistorakennusten korttelialueeksi (AL). Lisäksi on molempien tonttien
länsiosaan osoitettu rakennusala yhteiskäytössä olevalle saunalle, 50 k-m².

Kuntotalo on osoitettu palvelurakennusten korttelialueeksi (P).

Toimitilarakennusten korttelialueet (KTY)  sijoittuvat kortteleihin 2, 3, 4, 7,
8, ja 9. Alueelle saa rakentaa toimistorakennuksia sekä ympäristöhäiriötä
aiheuttamattomia teollisuus ja –varastorakennuksia. Alueelle saa sijoittaa
toimintaa liittyviä tilapäisiä majoitustiloja.

Kaikille korttelialueille saa kaavaan merkityn rakennusalan ulkopuolelle
rakentaa yksikerroksisia pääkäyttötarkoitusta palvelevia talousrakennuksia
enintään 200 k-m2 / tontti.

Muut alueet

Karkialammen ja Keskilammen itäiset ranta-alueet on osoitettu
lähivirkistysalueiksi (VL). Puolustusvoimien hallinnassa olevalla alueella oleva
ranta ei kuulu lähivirkistysalueeseen.

Tyrjänkolmio on osoitettu puistoksi (VP/s), joilla ympäristö säilytetään.

Suojaviheralueeksi (EV) on osoitettu valtatie 13:n ja Karkialammen välinen
maasto.

Vesialueeksi (W) on osoitettu Karkialampi.

Kadut

Asemakaavoitettavalle alueelle ei ole osoitettu uutta katuverkkoa.

Karkialammentie ja Tyrjäntie on asemakaavassa osoitettu 16 m levyisinä
sisältäen tilavarauksen kevyelle liikenteelle. Sotilaantie ja Tyrjäntien jatke
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Kuntotalolle on osoitettu 12 m levyisinä katualueina. Paikallisliikennereitin
aikataulupysäkin levennykselle on varattu tilaa katualueella, muut pysäkit
toteutetaan ajoratapysäkkeinä.

Muut merkinnät

Asemakaavassa on osoitettu merkinnällä sv, suojavyöhyke, jolle rakentaminen
sallitaan vain tutkan pääsäteen muodostaman horisontaalitason alapuolella.

Asemakaavassa on osoitettu ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti valtatielle
13. Tämän vuoksi vt 13:n itäreuna on osoitettu LT-alueen merkinnällä.

Asemakaavassa on osoitettu uudet johtotiet sekä vanhat olemassa olevat
johtotiet rasitealueineen (vesi, viemäri, kaukolämpö ja sähkö). Asemakaavassa
täydennysrakennettavien kortteleiden vesihuoltoratkaisut liittyvät suoraan
Mikkelin nykyisiin järjestelmiin ja edellyttävät alueiden sisällä tavanmukaiset
aluevaraukset.

Asemakaavassa on osoitettu pohjois-etelä-suunnassa kulkeva kaukolämmön
päälinja.

Asemakaavassa on sr-merkinnöin suojeltu vanhimmat 1950-luvulta peräisin
olevat rakennukset. Niitä ovat ruokala (0002) ja kasarmi (0003). Myös Osmo
Lapon suunnittelema Kuntotalo (0017) 1970-luvulta ja Suomalaisen veljesten
1960-luvulla suunnittelemat varuskuntasairaala (0013) ja rivitalot (0015) on
suojeltu sr-merkinnällä.

Karkialinna (0001) on merkitty merkinnällä sr/ur (Suojeltava rakennus /
uudelleen rakennettava rakennus). Kuntoarvioiden perusteella voidaan
todeta, että Karkialinnan peruskorjaus voi tulla rakennuksen nykykunto ja
käyttötarkoitus (asuminen) huomioiden niin kalliiksi, että sen toteutuminen
ei ole realistista. Kun rakennuksen arvojen nähdään kuitenkin olevan
enemmänkin sen asemakaavallisessa sijoittumisessa ja ulkomuodossa sekä
käyttötarkoituksessa, on Karkialinnan osalle laadittu lievempi kaavamääräys.

Alueeksi, jolla ympäristö säilytetään (/S) on osoitettu korttelit 2, 7, 8 ja
9. Alueella on arvoja maanpuolustuksen, varuskunta-arkkitehtuurin
ja historiallisen kasarmikokonaisuuden kannalta. Alueella säilytetään
rakennusten sijoittelutapa ja laajojen puistoisten vapaa-alueiden suhde.
Rakennuslupaa varten  on pyydettävä lausunto kaupunkisuunnittelulta
ja olennaisista suojeluarvoon vaikuttavista toimenpiteistä on varattava
museovirastolle mahdollisuus lausunnon antamiseen.

Kaupunginosien rajat

Toistaiseksi voimassa olevan asemakaavan mukaan suunnittelualue sijoittuu
kahden nykyisen kaupunginosan alueelle - Tuskuun (20) ja Siekkilään (21, ei
asemakaavoja). Asemakaavan myötä kaupunginosien rajat muuttuvat siten,
että asemakaavan ja asemakaavamuutoksen alue kuuluu kokonaisuudessaan
Karkialammen 23. kaupunginosaan.

Ehdotus, Tekninen johtaja:

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se alustavasti
hyväksyy Karkialammen kasarmin eteläosaa koskevan asemakaava- ja
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asemakaavanmuutosehdotuksen (Asemakaava Mikkelin kaupungin Parantalan
kylän (407) tilojen 1:12, 1:17, 1:18 ja 3:8; Vuolingon kylän (411) tiloja 21:1, 21:3,
3:5 ja 10:3; Rantakylän kylän (417) 22:0 vesialuetta; Vuolingon kylän (411)
876:1, 876:4 ja 876:5 vesialuetta. Asemakaavan muutos 20. kaupunginosan
(Tusku) korttelia 46 sekä katu- ja liikennealueita. Kaupunginosien välisen
rajan siirto.), asettaa sen nähtäville ja pyytää siitä viranomaislausunnot Etelä-
Savon Ely-keskukselta, Etelä-Savon maakuntaliitolta, Pohjois-Savon Ely-
keskukselta, Museovirastolta, Puolustusvoimilta, Mikkelin Vesiliikelaitokselta,
pelastustoimelta, Mikkelin Seudun Ympäristöpalveluilta, rakennusvalvonnalta,
yhdyskuntatekniikka ja ympäristö-yksiköltä sekä lähettää sen tiedoksi
mahdollista palautetta varten Senaatti-kiinteistöille, Metsähallitukselle,
Kruunuasunnot Oy:lle, Etelä-Savon Energialle, Misetille, teleoperaattoreille ja
Tusku-seuralle.

Ennen kaavaehdotuksen lopullista käsittelyä valmistellaan tarvittavat
maankäyttösopimukset kaupungin ja maanomistajien välillä.

Päätös: Tekninen lautakunta:

Hyväksyttiin.
________________________

Kaupunginhallitus 12.1.2015   §9   

Karkialammen asemakaava- ja asemakaavanmuutosehdotus on luettavissa
Mikkelin kaupungin verkkosivuilta osoitteesta www.mikkeli.fi kohdasta
päätöksenteko/esityslistat ja pöytäkirjat/esityslistat/kaupunginhallitus
12.1.2015 § 9.

Ehdotus        Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Karkialammen kasarmin eteläosaa
koskevan asemakaava- ja asemakaavanmuutosehdotuksen (Asemakaava
Mikkelin kaupungin Parantalan kylän (407) tilojen 1:12, 1:17, 1:18 ja 3:8;
Vuolingon kylän (411) tiloja 21:1, 21:3, 3:5 ja 10:3; Rantakylän kylän (417)
22:0 vesialuetta; Vuolingon kylän (411) 876:1, 876:4 ja 876:5 vesialuetta.
Asemakaavan muutos 20. kaupunginosan (Tusku) korttelia 46 sekä katu- ja
liikennealueita. Kaupunginosien välisen rajan siirto.), asettaa sen nähtäville
ja pyytää siitä viranomaislausunnot Etelä-Savon Ely-keskukselta, Etelä-
Savon maakuntaliitolta, Pohjois-Savon Ely-keskukselta, Museovirastolta,
Puolustusvoimilta, Mikkelin Vesiliikelaitokselta, pelastustoimelta, Mikkelin
Seudun Ympäristöpalveluilta, rakennusvalvonnalta, yhdyskuntatekniikka ja
ympäristö-yksiköltä sekä lähettää sen tiedoksi mahdollista palautetta varten
Senaatti-kiinteistöille, Metsähallitukselle, Kruunuasunnot Oy:lle, Etelä-Savon
Energia Oy:lle, Miset Oy:lle, teleoperaattoreille ja Tusku-seuralle.

Ennen kaavaehdotuksen lopullista käsittelyä valmistellaan tarvittavat
maankäyttösopimukset kaupungin ja maanomistajien välillä.

Päätös          Kaupunginhallitus:

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa
kaupunginhallitukselle. Lisäksi merkitään, että Armi Salo-Oksa ja Jukka Pöyry
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ilmoittivat oma-aloitteisesti olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta.
Ilmoitukset hyväksyttiin.

____________________

Kaupunginhallitus 18.5.2015 §

Valmistelija asemakaava-arkkitehti Tuija Mustonen p. 040 129 4114

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 18. päivänä toukokuuta
2015 päivätyn asemakaavan ja asemakaavamuutoksen korjatun ehdotuksen
kaupungin hallituksen uudelleen käsiteltäväksi.

Korjattu asemakaavaehdotus (päiväys 16.12.2014) oli nähtävillä ajalla 21.1. –
20.2.2015. Asemakaavaehdotukseen saatiin 11 lausuntoa ja yksi muistutus.
Kaavaehdotuksesta saatuun palautteeseen on laadittu vastineet, jotka ovat
selostuksen liitteenä.

Korjattuun kaavaehdotukseen tehdyt muutokset

Kaavaa on muutettu lausuntojen ja muistutuksen myötä tarkentaen.
Seuraavassa selvitys kaavaehdotukseen tehdyistä muutoksista:

1. Korttelin 2 käyttötarkoitus on muutettu Toimitilarakennusten
korttelialueesta (KTY)  Puolustusvoimien alueeksi (EP).

2. Korttelista 2 poistettiin eteläosasta rakennusalamerkinnät ja sinne
osoitettiin ohjeellinen pysäköimispaikka.

3. Karkialinnan osalta merkintöjä on muutettu siten, että sr/ur
(suojeltu rakennus / uusi rakennus) merkintä on muutettu
merkinnäksi ar (arvokas rakennus), joka paremmin vastaa kaavan
tavoitteita. Lisäksi tontille osoitettu rakentamaton rakennusala
sai lisämääreen: Rakennusala, jolle saa rakentaa sille osoitetun
kerrosalan, kun tontilla oleva kulttuurihistoriallisesti arvokas
rakennus säilytetään.

4. Asuinpientalojen korttelialueella (AP) siirrettiin rakennusalaa
kauemmaksi valtatiestä 13. Korttelialueen rakennusoikeus
nostettiin 500 m2:sta 600 m2:een, jolloin kaavan mahdollistama
kahden asuinrakennuksen kokonaisuus piharakennuksineen on
toteutettavissa.

5. Kaavakartassa ollut kuntotalon rakennusoikeusmerkinnän
kirjoitusvirhe on korjattu 4000 m2:ksi. Samalla myös selostuksessa
on rakennusoikeus muutettu 3900 m2:sta 4000 m2:een.

6. Vt 13 / Karkialammentie liittymässä on katualuetta laajennettu.
Samalla myös selostukseen on täydennetty liikenneosiota.

Kaupunkisuunnittelun näkemyksen mukaan kaavaehdotukseen tehdyt
muutokset ovat niin merkittäviä, että kaava tulee laittaa uudelleen nähtäville.

Karkialammen asemakaava- ja asemakaavanmuutosehdotus on luettavissa
Mikkelin kaupungin verkkosivuilta osoitteesta www.mikkeli.fi kohdasta
päätöksenteko/kaupunginhallitus/Tulevan kokouksen esityslista
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Ehdotus
Esittelijä: Ari Liikanen, hallintojohtaja

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Karkialammen kasarmin eteläosaa
koskevan asemakaava- ja asemakaavanmuutosehdotuksen (Asemakaava
Mikkelin kaupungin Parantalan kylän (407) tilojen 1:12, 1:17, 1:18 ja 3:8;
Vuolingon kylän (411) tiloja 21:1, 21:3, 3:5 ja 10:3; Rantakylän kylän (417)
22:0 vesialuetta; Vuolingon kylän (411) 876:1, 876:4 ja 876:5 vesialuetta.
Asemakaavan muutos 20. kaupunginosan (Tusku) korttelia 46 sekä
katu- ja liikennealueita. Kaupunginosien välisen rajan siirto.), asettaa
sen nähtäville ja pyytää siitä viranomaislausunnot Etelä-Savon Ely-
keskukselta, Etelä-Savon maakuntaliitolta, Pohjois-Savon Ely-keskukselta,
Museovirastolta, Savonlinnan maakuntamuseolta, Puolustusvoimilta, Mikkelin
Vesiliikelaitokselta, pelastustoimelta, Mikkelin Seudun Ympäristöpalveluilta,
rakennusvalvonnalta, yhdyskuntatekniikka ja ympäristö-yksiköltä sekä
lähettää sen tiedoksi mahdollista palautetta varten Senaatti-kiinteistöille,
Metsähallitukselle, Kruunuasunnot Oy:lle, Etelä-Savon Energia Oy:lle, Miset
Oy:lle, teleoperaattoreille ja Tusku-seuralle.

Ennen kaavaehdotuksen lopullista käsittelyä valmistellaan tarvittavat
maankäyttösopimukset kaupungin ja maanomistajien välillä.

Päätös
Hyväksyttiin.

Merkitään, että Armi Salo-Oksa ilmoitti oma-aloitteisesti olevansa esteellinen ja
poistui kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa
kaupunginhallitukselle.

Merkitään, että Kirsi Olkkonen poistui tämän asian käsittelyn jälkeen.

Kaupunginhallitus, 14.12.2015, § 407

Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Mustonen
Tuija.Mustonen@mikkeli.fi

Korjattu asemakaavaehdotus oli nähtävillä ajalla 27.5. – 26.6.2015.
Asemakaavaehdotukseen saatiin 7 lausuntoa ja kaksi muistutusta.
Kaavaehdotuksesta saatuun palautteeseen on laadittu vastineet, jotka ovat
selostuksen liitteenä.

Palautteen myötä kaavaan tehtiin seuraavat muutokset:

Korttelissa 1 AR –merkintä (rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten
korttelialue)  muutettiin merkinnäksi AKR (asuinkerros- ja rivitalojen
korttelialue),  joka vastaa paremmin nykyisten rakennusten käyttöä.

Selostusta ja yleismääräyksiä on täydennetty lausuntojen mukaisesti
räjähteiden ja kaapelilinjojen huomioinnista rakennustöissä.
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Kortelista 5 on poistettu ajantasa-asemakaavasta poimittu merkintä s-2.
Maastokäynnin perusteella ei perusteita suojelumerkinnän käyttämiseen enää
nähty.

Asemakaavan ehdotukseen tehdyt muutokset eivät ole sillä tavalla oleellisia,
että kaavaa tarvitsisi asettaa uudelleen nähtäville.

Asemakaavan toteuttamiseksi on tarpeen hankkia kaaava-alueen
yleiset alueet kaupungin omistukseen niiden nykyiseltä omistajalta
Suomen valtiolta (hallinnoiva taho Senaatti-kiinteistöt). Yleisten alueiden
luovutuksesta korvauksetta kaupungille tehdään Suomen valtion / Senaatti-
kiinteistöt ja Mikkelin kaupungin välinen esisopimus, joka allekirjoitetaan
ennen asemakaavan valtuustokäsittelyä ja lopullinen luovutus tehdään
välittömästi sen jälkeen, kun asemakaava on saanut lainvoiman. Koska
luovutus on vastikkeeton, ei erillistä maankäyttösopimusta Suomen
valtiolle / Senaatti-kiinteistöt asemakaavaehdotuksen mukaisesti tulevan
vähäisen lisärakennusoikeuden osalta tehdä.

Asemakaavaehdotus selostuksineen jaetaan kaupunginhallituksen jäsenille
oheismateriaalina.

Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto hyväksyy Karkialammen kasarmialueen eteläosan ja
lähiympäristön asemakaava ja asemakaavamuutoksen. (Asemakaava Mikkelin
kaupungin Parantalan kylän (407) tilojen 1:12, 1:17, 1:18 ja 3:8; Vuolingon
kylän (411) tiloja 21:1, 21:3, 3:5 ja 10:3; Rantakylän kylän (417) 22:0 vesialuetta;
Vuolingon kylän (411) 876:1, 876:4 ja 876:5 vesialuetta. Asemakaavan
muutos 20. kaupunginosan (Tusku) korttelia 46 sekä katu- ja liikennealueita.
Kaupunginosien välisen rajan siirto.)

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Mikkelin kaupungin ja Suomen
valtion / Senaatti-kiinteistöt välisen esisopimuksen, jolla Suomen valtio /
Senaatti-kiinteistöt luovuttaa Mikkelin kaupungille asemakaavaehdotuksen
mukaiset yleiset alueet korvauksetta ja jossa samalla sovitaan, että
erillistä maankäyttösopimusta Suomen valtiolle / Senaatti-kiinteistöt
asemakaavaehdotuksen mukaisesti tulevan vähäisen lisärakennusoikeuden
osalta ei solmita. Esisopimus allekirjoitetaan ennen asemakaavan
valtuustokäsittelyä ja lopulinen luovutus tehdään välittömästi sen jälkeen, kun
asemakaava on saanut lainvoiman.

Esitys kaupunginvaltuustolle.

Päätös
Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa
kaupunginhallitukselle.

Merkitään, että Armi Salo-Oksa ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui
kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.
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Kaupunginvaltuusto, 22.02.2016, § 26

Liitteet
1 Liite kv Karkialammen asemakaava ja asemakaavan muutos

Mikkelin kaupungin ja Suomen valtion / Senaatti-kiinteistöjen välinen
esisopimus on allekirjoitettu 1.2.2016.

Ehdotus
Kaupungihallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy
Karkialammen kasarmialueen eteläosan ja lähiympäristön asemakaava ja
asemakaavamuutoksen. (Asemakaava Mikkelin kaupungin Parantalan kylän
(407) tilojen 1:12, 1:17, 1:18 ja 3:8; Vuolingon kylän (411) tiloja 21:1, 21:3, 3:5 ja
10:3; Rantakylän kylän (417) 22:0 vesialuetta; Vuolingon kylän (411) 876:1, 876:4
ja 876:5 vesialuetta. Asemakaavan muutos 20. kaupunginosan (Tusku) korttelia
46 sekä katu- ja liikennealueita. Kaupunginosien välisen rajan siirto.)

Päätös
Hyväksyttiin.

Merkitään, että valtuutettu Armi Salo-Oksa ilmoitti olevansa esteellinen ja
poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Tiedoksi
Etelä-Savon Ely-keskus, Museovirasto, Kruunuasunnot Oy (Asunto Oy Mikkelin
Karkianlammenrinteen edustaja), Puolustusvoimat
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Tekninen lautakunta, § 135, 29.09.2015
Kaupunginhallitus, § 301, 05.10.2015
Kaupunginhallitus, § 52, 08.02.2016
Kaupunginvaltuusto, § 27, 22.02.2016

§ 27
Rantaosayleiskaavan muutos / Yövesi-Louhivesi tila Palonen 491-516-10-2

MliDno-2015-1901

Tekninen lautakunta, 29.09.2015, § 135

Valmistelija / lisätiedot:
Jari Ahonen
Jari.Ahonen@mikkeli.fi

Liitteet
1 Yöveden ja Louhiveden alueen rantaosayleiskaavan muutos Palonen
491-516-10-2.pdf

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 1. päivänä heinäkuuta 2015
päivätyn rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen teknisen lautakunnan
käsiteltäväksi.

Kaavamuutoksen on laatinut Karttaako Oy /Mäkelä Jarmo maaomistajien
aloitteesta.

Alue kuuluu oikeusvaikutteiseen Yöveden-Louhiveden rantaosayleiskaavaan,
joka on hyväksytty 24.1.2003 ja saanut lainvoiman 35.5.2004. Suunnittelualue
muodostuu 42 hehtaarin kokoisesta Palosen saaresta Lehtisenselän ja
Ruohoselän välissä.

Kaavamuutoksen tavoitteena on pyrkiä muuttamaan alueen
rakennuspaikkojen sijaintia rakennettavuudeltaan parempaan paikkaan.
Muutos on sopusoinnussa alkuperäisen yleiskaavan tavoitteiden ja
mitoitusperusteiden kanssa.

Kaavamuutosluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin
nähtäville kaupungin virastotalolle ja nettisivuille 11.2. - 13.3.2015 (MRL 62 ja
63§). Nähtävillä olosta tiedotettiin kaupungin ilmoitustaululla julkaistulla ja
osallisille postitetulla kirjeellä.

Kaavamuutoksen luonnoksesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
pyydettiin tarvittavat lausunnot. Lausuntojen ja huomautusten perusteella on
tehty tarvittavat muutokset kaavaehdotukseen. Tarkemmat vastineet löytyvät
kaavaselostuksesta.

Lausunnot ja huomautukset olivat nähtävillä kokouksessa.

Laadittava yleiskaavan muutos on luonteeltaan lähinnä tekninen, eikä muuta
millään tavalla voimassa olevan alueen osayleiskaavan periaatteita.
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Ehdotus
Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti
Yöveden-Louhiveden rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen koskien
tilaa Palonen 491-516-10-2, asettaa  sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä
lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin Seudun Ympäristöpalveluilta,
pelastuslaitokselta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta,
Etelä-Savon maakuntaliitolta ja Suur-Savon Sähkö Oy:ltä.

Päätös
Tero Puikkonen esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi, jotta
kaavan laatija voi vielä yhdessä lähistön maanomistajien kanssa tarkistaa
rakennuspaikkojen sijannin ja muutosten vaikutuksen naapureiden etuihin,
etenkin Kirppusaaren edustalla olleiden rakennuspaikkojen osalta. Puikkosen
esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 05.10.2015, § 301

Valmistelija / lisätiedot:
Jari Ahonen
Jari.Ahonen@mikkeli.fi

Liitteet
1 Liite kh Yöveden ja Louhiveden alueen rantaosayleiskaavan muutos Palonen
491-516-10-2

Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Yöveden-Louhiveden
rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen koskien tilaa Palonen 491-516-10-2,
asettaa  sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta,
Mikkelin Seudun Ympäristöpalveluilta, pelastuslaitokselta, Etelä-Savon
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Etelä-Savon maakuntaliitolta ja
Suur-Savon Sähkö Oy:ltä.

Päätös
Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa
kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus, 08.02.2016, § 52

Valmistelija / lisätiedot:
Jari Ahonen
Jari.Ahonen@mikkeli.fi
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Yöveden ja Louhiveden alueen rantaosayleiskaavan muutos, joka koskee tilaa
Palonen 491-516-10-2 ollut julkisesti nähtävillä 14.10.-13.11.2015 välisenä
aikana.

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot Mikkelin kaupungin
rakennusvalvonnalta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta, Etelä-Savon
maakuntaliitolta ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.
Lausunnon antajilla ei ollut huomautettavaa kaavaehdotuksesta.

Kolme lähinaapuria Lehtisaaresta ja Piensalosta jättivät samansisältöisen
muistutuksen. Muistutuksissa ei tuoda esille uusia näkökulmia.
Muistuttajat toistavat vastustavansa kaavaratkaisua varsinkin kaakkoisten
rakennuspaikkojen osalta. Kaavoittaja on jättänyt laajemman vastineensa
aiheesta jo luonnosvaiheessa (selostusosan kohta 2). Korkein hallinto-
oikeus on lukuisissa eri rantojen suunnitteluun liittyvissä päätöksissä
todennut, että rakennusoikeuksien siirrot ovat käytettävissä, jos ne perustuvat
hyväksyttäviin maankäytöllisiin perusteisiin. Maanomistajan tavoitteena ei ole
nyt käsiteltävien rakennuspaikkojen arvonnousu, vaan alkuperäistä kaavaa
huomattavasti yksityiskohtaisemmalla suunnittelulla hakea kokonaisuutena
rakennettavuudeltaan, ympäristöarvoiltaan ja maisemallisesti paremmat
rakennuspaikat. Tarkemmat perustelut kunkin RA/2 - alueen osalta löytyvät jo
kaavan selostusosasta. Kaavaehdotuksesta jätetty palaute ei anna perusteita
muuttaa kaavaratkaisua, kaavoittaja ja maanomistajat pyytävät Mikkelin
kaupungilta hyväksymiskäsittelyä kaavamuutoksen suhteen.

Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelun mielestä Yöveden ja Louhiveden
alueen rantaosayleiskaavan muutosehdotuksessa huomioidaan riittävällä
tavalla saimaannorpan elinympäristö eikä kaavamuutoksella uhata
saimaannorpan pesintäaluetta. Lähimmät saimaannorpan talvipesäpaikat
ovat yli kilometrin päässä Palosen saaresta. Kaavaehdotuksessa esitetty
suunniteltu rakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu rantamaisemaan
ja muuhun ympäristöön. Luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet,
vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen sekä vesistön, maaston ja luonnon
ominaispiirteet otetaan huomioon; sekä ranta-alueille jää riittävästi yhtenäistä
rakentamatonta aluetta. Myös etäisyydet Lehtisaaren Pienisalon oleviin
lomarakennuspaikkoihin on yli 300 metriä, eikä siirrettäviltä rakennuspaikoilta
ole näköyhteyttä muistutuksen tehneiden rakennuspaikoille.

Kaupunkisuunnittelu puoltaa kaavaehdotuksen hyväksymistä.

Rantaosayleiskaavan muutosehdotus selotuksineen jaetaan
kaupunginhallituksen jäsenille oheismateriaalina.

Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy
Yöveden-Louhiveden rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen koskien tilaa
Palonen 491-516-10-2.

Päätös
Hyväksyttiin.
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Kaupunginvaltuusto, 22.02.2016, § 27

Liitteet
1 Liite kv Rantaosayleiskaavan muutos Yövesi-Louhivesi tila Palonen

Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Yöveden-
Louhiveden rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen koskien tilaa Palonen
491-516-10-2.

Päätös
Hyväksyttiin.

Tiedoksi
Etelä-Savon Ely-keskus, Kohvakka Tuula ja Henri, Paalanen Seppo ja Sinikka,
Knuuti Ritva, Knuuti Joona
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Kaupunginvaltuusto, § 14, 25.01.2016
Kaupunginhallitus, § 44, 01.02.2016
Kaupunginhallitus, § 69, 15.02.2016
Kaupunginvaltuusto, § 28, 22.02.2016

§ 28
Kaupunginhallituksen vastaus SDP:n valtuustoryhmän kirjalliseen kysymykseen
kaupunginhallitukselle 25.1.2016

MliDno-2016-307

Kaupunginvaltuusto, 25.01.2016, § 14

SDP:n valtuustoryhmä jätti kaupunginhallitukselle 25.1.2016 seuraavan
kirjallisen kysymyksen:

"Hankintaperiaattieiden ja hankintakriteerien toteutumisen ohjaus ja valvonta
tarjouspyynnöissä ja hankintasopimuksissa

Julkisuudessa on ollut esillä, että lasten koulukuljetuksissa on ollut vuoden
alussa erittäin vakavia ongelmia. Lapset ovat joutuneet joillain reiteillä
odottelemaan koulukyytiä kovassa pakkasessa ja myöhästymisiä on ollut jopa
yli tunnin. Yksi kasvatus- ja opetuslautakunnan valitsema kuljetuspalvelun
tarjoaja on espoolainen kuljetusyritys, jonka hoitamissa kuljetuksissa on
ollut poikkeuksellisen paljon puutteita. Osasyynä on mm. se, että kuljettajat
vaihtuvat usein ja he asuvat ympäri maata jopa satojen kilometrien päässä
Mikkelistä.

Kilpailutuksen toimeenpani Kyytineuvo ja sen tilasi ja tulokset hyväksyi
kasvatus- ja opetuslautakunta.

Toinen, teknillisen lautakunnan toimeenpanema, julkisuudessakin esillä ollut
kilpailutus on ns. Myllysiilokorttelin rakennusoikeuden myynti. Siinä kilpailun
voitti yritys, joka tarjosi rakennusoikeudesta 680.000 euroa ja kilpailun hävisi
kilpailun toinen yritys, jonka tarjous oli 1 032.000 euroa eli 352 000 euroa
korkeampi kuin voittaja. Tarjouksia oli jätetty vain nämä kaksi.

Rakennusoikeuden myyntiä koskevassa tarjouksessa selkeästi korkeamman
tarjouksen tehnyt yritys hävisi ns. laatukriteeripisteillä. Laaditussa
pisteytyksessä referenssien tarkoituksena oli kuvastaa tarjoajan kykyä
suoriutua nyt käsillä olevan kaltaisesta rakennusprojektista ja siksi se on
jaettu kahteen samanarvoisen alakohtaan: taloudellinen kyky ja aiemmat
rakennuskohteet. Yritysten taloudellista kykyä oli mitattu tarjoajien itsensä
toimittamien dokumenttien sekä kaupungin hankkimien lisädokumenttien
avulla. Yritysten referenssejä on arvioitu tarjoaiien itsensä toimittamien
tietojen perusteella. Referenssien pisteytys oli osin harkinnanvaraista, toisin
kuin hintapisteytys, joka perustuu puhtaasti numeroon eli tarjottuun hintaan.

Miten tämä on mahdollista. Edellä mainittujen hankintaesimerkkien lopputulos
on todella ristiriitainen. Lasten koulunkäynnin varmuus ja turvallisuus pitäisi
varmistaa kaikissa olosuhteissa. Kuljetustarjouspyynnöissä ei ollut lainkaan
muuta kriteeriä kuin hinta. Ja sen ratkaisi vain hinta.

Samaan aikaan rakennusoikeuden myyntiä koskevassa tarjouksessa selkeästi
korkeamman tarjouksen tehnyt yritys hävisi tehdyillä harkinnanvaraisilla
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arvioilla. Rahallinen tappio Mikkelille oli lähes 400 000 euroa. Lasten
koulunkäynnin varmuus ja turvallisuus pitäisi varmistaa kaikissa olosuhteissa.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt hankintasäännön, hankintatoimen
periaatteet ja hankintojen yhteiset kriteerit

Hankintatoiminnan merkitys sekä kaupungin että alueen taloudelle ja
elinkeinopoliittisena välineenä on viime vuosina jatkuvasti kasvanut. Mikkelin
kaupungin hankintojen kokonaisarvo on viime vuosina kasvanut tasaisesti ja
on nyt jo arviolta 100 miljoonaa euroa.

Hankintatoiminnassa noudatettavat periaatteet, hankintatoimintaa ohjaavat
säännöt ja ohjeet nousevat merkittävään rooliin, kun toiminnalta edellytetään
yhä suurempaa kustannustehokkuutta ja aluetaloudellista vaikuttavuutta.

Miksei Oy:n hankinta-asiantuntija Ilkka Liljander toteaa Länsi-Savo lehden
haastattelussa, "että henkilöstökuluja saatetaan kunnissa vahtia haukkana,
mutta hankintaeurojen kohdistuminen ei kiinnosta samalla tavalla.
Aluetaloudelliset vaikutukset yleensä kertautuvat. Lisäksi (kilpailutuksessa)
menestyneet paikalliset yritykset saavat referenssejä, kokemusta ja osaamista
pärjätäkseen muualla toteutettavissa kilpailuissa"

Kaupunginhallitus on hyväksynyt hankintasäännön 5.10.2015. Kaikki Mikkelin
kaupungin hankinnat on kilpailutettava Cloudia-kilpailutusjärjestelmällä
31.12.2016 mennessä ja kaupungin hallituksen kokouksessaan 24.11.2014
429 § hyväksymien periaatteiden ja näiden periaatteiden mukaan johdetun
hankintasäännön 2015 mukaisesti. Kaikkien tarjouspyyntöjen tulee lisäksi
sisältää kaupunginhallituksen 24.11.2014 429 § hyväksymät hankintojen
yhteiset kriteerit.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 24.11.2014 hankintojen arvioimiseksi
kriteeristön, jonka avulla arvioidaan hankintojen ympäristö-, työllistämis-
ja aluetalousvaikutuksia sekä tunnistetaan ne hankinnat, joissa voisi olla
innovatiivista potentiaalia joko uuden innovatiivisen yritystoiminnan
synnyttämisen, innovatiivisen hankintamallin tai uuden toimintamallin
synnyttämiseksi.

Kriteereitä ovat:

1. Hyväksytyn tarjouksen toimittaminen
...

2. Tarjouksessa esitettävä hinta
...

3. Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset
...

4. Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista
työvoimaa käytettäessä
Hankinnoissa sovelletaan lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja
vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä.
 

5. Suomen lakien ja työehtomääräysten noudattaminen
Tämän kilpailutuksen perusteella laadittavaan
hankintasopimukseen liittyvissä työsuhteissa on noudatettava
vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen
lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava
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saman laatuisessa työssä. Palvelutuottajan ja sen mahdollisesti
käyttämien alihankkijoiden on siis noudatettava työsuhteissaan
samoja lakeja ja työehtonormeja olivat työntekijät sitten
suomalaisia tai ulkomaisia. Tämän kilpailutuksen perusteella
solmittavan hankintasopimuksen piirissä on noudatettava
XXX työehtosopimusta tai vastaavaa tasoa sekä palkkauksessa
että muissa työnantajavelvoitteissa .Tarjoajan on esitettävä
tarjouksessaan mitä työehtosopimusta tai työehtosopimuksia
yrityksessä tai sen alihankkijoiden toiminnassa noudatetaan ja mitä
se tarkoittaa palkkatason ja muiden velvoitteiden osalta jos se ei
noudatettavasta työehtosopimuksesta suoraan käy selville.
 

6. Tarjouksentekijälle maksettava korvaus
...

7. Tarjouksiin liittyvät muut ehdottomat vaatimukset
...

8. Maksuehto
...

9. Salassapito
...

10. Hylkäämisperusteet
Tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset
eivät täyty tai jos tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä.
Tarjouskilpailusta suljetaan pois ehdokas tai tarjoaja, jota koskee
hankintalain 53 §:n tai 54 §:n mukainen poissulkemisperuste.
Tarjoajan juridisen, taloudellisen, teknisen, toiminnallisen tai
muiden tarpeelliseksi katsottujen seikkojen arviointiin voidaan
pyytää esitettäväksi muitakin kuin tässä tarjouspyynnössä lueteltuja
asiakirjoja. Tilaaja voi pyytää tarjaajalta lisäselvityksiä tai mahdollisia
todisteita tarjoajan antamista tiedoista.
 

11. Sopimusmenettely
Hankintapäätöksellä valitun palveluntuottajan kanssa tehdään
kirjallinen hankintasopimus, kun hankintapäätös on saanut
lainvoiman. Sopimus syntyy vasta kun sopimusasiakirjat on
allekirjoitettu. Niiltä osin kuin muuta ei ole sovittu, hankinnasta
tehtäviin sopimuksiin sovelletaan julkisten hankintojen yleisiä
sopimusehtoja (JYSE 2014 PALVELUT tai TAVARAT).
Sopimus laaditaan seuraavien asiakirjojen perusteella (asiakirjat
tärkeysjärjestyksessä (voidaan tarvittaessa muuttaa):
1. Hankintapäätös
2. Tarjouspyyntö liitteineen
3. Tarjous liitteineen
4. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2014 PALVELUT
tai TAVARAT tai muut vastaavat sopimukset)
 

12. Tarjousasiakirjojen julkisuus
...

13. Erimielisyyksien ratkaiseminen
...

14. Alihankinta
Alihankintaa ei sallita.
tai
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Palveluntuottaja voi hankkia määrittämänsä osan palveluista
alihankintana. Palvelun tuottaja vastaa alihankkijan työstä kuten
omastaan. Alihankkijat on nimettävä ja alihankkijoiden käyttö tulee
kuvata tarjouksessa ja alihankkijoita koskevat samat vaatimukset
kuin palveluntuottajaa.
Alihankinta sisältyy tarjottuun hintaan. Tarjoaja vastaa
alihankkijoidensa puolesta, että tilaajavastuulain mukaiset
vaatimukset täyttyvät ja henkilökunnan palkkauksessa noudatetaan
suomalaista työehtosopimusta.

Kaupunginhallitukselle vastattavaksi

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuuston jäsenet pyydämme
kaupunginhallitukselta vastattavaksi seuraavaa:

1. Miten kaupunginhallitus aikoo ohjeistaa ja valvoa hankintaohjeen
ja sen sisältämienperiaatteiden ja hankintakriteerien toteutumisen?
Tämä on erityisen tärkeää, koska kaupungin kaikki ostopalvelut
on tarkoitus kilpailuttaa tämän vuoden aikana. Erityishuomio
vastauksessa tulisi olla palvelujen kohteena olevien ihmisten
palvelujen laatu sekä palveluja tuottavien yritysten työntekijöiden
kohtelu sekä aluetaloudellisten vaikutusten ja kaupungin
verotulojen suotuisa kehitys.
 

2. Millä tavoin kaupunginhallitus ohjeistaa ja valvoo sitä, ettei
kilpailutuksella heikennetä kaupunkilaisten saamia palveluja eikä
aseteta heitä vaaralle alttiiksi?
 

3. Miten kaupunginhallitus ohjeistaa kaupungin sisäistä hankintojen
organisointia siten, että kilpailutuksen sisällöstä vastaa
kilpailutuksen kohteena olevasta palvelusta tai muusta hankinnasta
vastaava taho? Tämä on tärkeää, koska kaupunki on keskittänyt
tiettyjen palvelujen tuottamisvastuun sisäiselle toimijalle kuten
esim. Kyytineuvolle."

Päätös
Kaupunginvaltuusto merkitsi kysymykset tiedoksi ja edellyttää
kaupunginhallituksen antavan vastaukset kysymyksiin.

Kaupunginhallitus, 01.02.2016, § 44

Ehdotus
Esittelijä: Ari Liikanen, hallintojohtaja

Kaupunginhallitus merkitsee kysymykset tiedoksi ja edellyttää
talouspalveluiden valmistelemaan vastaukset kaupunginhallituksen
kokoukseen 15.2.2016.

Päätös
Hyväksyttiin.
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Kaupunginhallitus, 15.02.2016, § 69

Valmistelija / lisätiedot:
Heikki Siira, Jukka Savolainen

Liitteet
1 Liite Hankintasääntö 2015
2 Liite Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ohje 2014

Markku Aholaisen ja 16 muun valtuutetun allekirjoittama kysymys
Mikkelin kaupunginhallitukselle koski hankintaperiaatteiden ja
hankintakriteerien toteutumisen ohjausta ja valvontaa tarjouspyynnöissä
sekä hankintasopimuksissa. Alla on ensin kysymys ja sen jälkeen vastaus
kyseiseen kysymykseen. Allekirjoittaneet kaupunginvaltuuston jäsenet pyysivät
kaupunginhallitukselta vastattavaksi seuraavaa:

1. Miten kaupunginhallitus aikoo ohjeistaa ja valvoa hankintaohjeen ja
sen sisältämien periaatteiden ja hankintakriteerien toteutumisen? Tämä
on erityisen tärkeää, koska kaupungin kaikki ostopalvelut on tarkoitus
kilpailuttaa tämän vuoden aikana. Erityishuomio vastauksessa tulisi olla
palvelujen kohteena olevien ihmisten palvelujen laatu sekä palveluja
tuottavien yritysten työntekijöiden kohtelu sekä aluetaloudellisten
vaikutusten ja kaupungin verotulojen suotuisa kehitys.

Hankintojen ohjaus ja valvonta 
Ostopalvelusopimuksia tullaan käymään laajasti läpi vuoden 2016 aikana
ja sopimusten kilpailutuksen tarve ratkaistaan tapauskohtaisesti - kaikkien
voimassaolevien ostopalvelusopimusten uudelleenkilpailutus tämän vuoden
aikana ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista. 
Kaupunginhallitus asettaa hankintoja varten säännöt ja ohjeet, joiden
noudattamista valvovat johtavat viranhaltijat. Johtavien viranhaltijoiden
vastuulla on ohjeistuksen jalkauttaminen toimialojen kaikille tasoille. Kaupunki
on järjestänyt ja jatkossakin järjestää hankintojen kilpailuttamista koskevaa
koulutusta yhdessä Miksei Oy:n asiantuntijoiden kanssa. 
Mikkelin kaupungin hankintasääntö on hyväksytty kaupunginhallituksessa
5.10.2015 § 300. Hankintasäännön uudistamisella toteutetaan Mikkelin
kaupungin hyvinvointistrategiaa, erityisesti elinkeinojen hyvinvointiohjelman
tavoitteita alueen elinvoiman vahvistamiseksi.
Kaupunginhallitus on hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
ohjeen 24.11.2014 § 431, joka ohjeistaa kuntakonsernin sisäistä valvontaa
myös hankintatoiminnassa. Lisäksi kaupunginhallitus on 8.6.2015 (§ 210)
hyväksynyt sisäisen tarkastuksen suunnitelman vuosille 2015 - 2016, jossa
yhtenä tarkastuskohteena on toimialojen hankinnat.
Konkreettisella tasolla kaupunginhallitus toteuttaa hankintapäätösten
ohjausta ja valvontaa otto-oikeuden kautta. Kaikki lautakuntien
hyväksymät hankintapäätökset saatetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi.
Kaupunginhallitus voi käyttää lautakuntien päätöksiin otto-oikeutta, mikäli
päätös ei vastaisi hallituksen linjaa. Kaupunginhallituksella on mahdollisuus
palauttaa päätös lautakunnan uudelleen valmisteltavaksi tai ottaa asia
hallituksen päätettäväksi. Viranhaltijoiden päätökset saatetaan vastaavasti
tiedoksi lautakunnille ja kaupunginhallitukselle toimielimien erikseen
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päättämässä laajuudessa, joihin lautakunta ja kaupunginhallitus voivat
tarvittaessa käyttää otto-oikeuttaan. 
Hankintojen ohjaus ja valvonta toteutuu myös oikaisuvaatimusten ja
markkinaoikeuteen tehtävien valitusten kautta. Kilpailutuksista vastaavat tahot
seuraavat tarkasti hankinta-asioita koskevan oikeuskäytännön kehittymistä ja
ohjeistuksiin tehdään tarkennuksia ja lisäyksiä tarvittaessa.

Palvelujen laatu
Tarjouspyynnöissä voidaan käyttää laatukriteereitä - laatukriteerit voidaan
määrittää pakollisina edellytyksinä tai laadusta voidaan antaa painoarvoa,
mikäli laatua käytetään yhtenä arvosteluperusteena. Palvelujen laatua
valvotaan ja todennetaan sopimuskauden aikana. Laatukriteerit on määritetty
palvelusopimuksiin ja sopimuksilla voidaan ohjata laatua haluttuun suuntaan.
Laadun valvonnan kannalta keskeisessä osassa ovat myös hankintasopimusten
sopimussanktiot, jotka mahdollistavat tilaajan tehokkaan toimimisen, jos
laatupoikkeamia havaitaan.

Yrityksen työntekijöiden kohtelu
Mikkelin kaupunki edellyttää, että kaikki palveluntarjoajat noudattavat
suomalaista työehtosopimusta tai suomen lain mukaisia työnantajavelvoitteita.
Palveluntarjoajan on pyynnöstä toimitettava tilaajavastuulain mukaiset
selvitykset ennen hankintapäätöksen tekemistä. Tällaisia selvityksiä ovat:
1.    Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996)
mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä
arvonlisäverolain (1505/1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin
2.    Kaupparekisteriote
3.    Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että
verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty
4.    Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen
suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja
koskeva maksusopimus on tehty
5.    Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä
työehdoista
6.    Selvitys vastuuvakuutuksesta
7.    Selvitys potilasvahinkovakuutuksesta
8.    Todistus siitä, että yrityksellä on tapaturmavakuutuslain (608/1948)
tarkoittama vakuutus
9.    Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä
10.    Selvitys lähetetyn työntekijän sosiaaliturvan järjestämisestä

Mikkelin kaupungin hankintojen yhteisten kriteerien mukaan hankinnoissa
sovelletaan lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista
työvoimaa käytettäessä.
Keskeinen merkitys työ- ja lupaehtojen valvonnassa on paikallisella
aluehallintovirastolla ja ELY-keskuksella, joiden toimivaltaan työ- ja lupaehtojen
valvonta-asiat ensisijaisesti kuuluvat.

Aluetaloudelliset vaikutukset ja verotulokehitys
Julkisilla hankinnoilla on merkittäviä aluepoliittisia vaikutuksia verotulojen,
työllistymisen ja alueen elinvoimaisuuden kannalta. Aluetaloudellisia
vaikutuksia arvioitaessa ja yksittäisen hankinnan kriteereitä määritettäessä
on kuitenkin huomioitava voimassaoleva lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö.
Julkisia hankintoja keskeisesti säätelevä hankintalaki (30.3.2007/348) lähtee
seuraavista perustavoitteista: 
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Julkisten hankintojen sääntelyn tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä
siten, että käytettävissä olevilla rajallisilla resursseilla pystytään hankkimaan
laadultaan parhaita tuotteita ja palveluja. Samalla avataan julkisten hankintojen
markkinat koko yhteisön alueella muista jäsenvaltioista tulevalle kilpailulle.
Tavoitteena on lisäksi julkisten palvelujen tehostaminen ja laadun parantaminen
sekä talouden kasvun, kilpailukyvyn ja työllisyyden edistäminen.

Tärkeään rooliin aluetaloudellisten vaikutusten ja kaupungin verotulojen
suotuisan kehityksen osalta nouseekin toimet, joilla paikallisten toimijoiden
toimintaedellytyksiä ja tietoisuutta kaupungin hankinnoista voidaan parantaa.
Hankinnan yritysvaikutusten arviointi on suoritettava kaikissa kansallisen
kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa. Kun hankinnan kokonaisarvo ylittää
200 000,00 €, hankinnan yritysvaikutuksista pitää pyytää lausunto Miksei Oy:n
hankinta-asiantuntijalta, joka tarvittaessa pyytää hankinnasta lausunnon vielä
Mikkelin yrittäjät ry:ltä tai toimialan paikallisilta yrittäjiltä/yrityksiltä. Hankinnan
aluetaloudellisten ja kokonaistaloudellisten vaikutusten arviointi suoritetaan
aina kun hankinnan kokonaisarvo ylittää 200 000,00 €.
Tavoitteena on julkisten hankintojen houkuttelevuuden lisääminen paikallisella
tasolla ja yrittäjien sekä hankintayksikön vuoropuhelun lisääminen. Paikallisten
yritysten kannustaminen ja opastaminen tarjouspyyntöjen laadintaan
kasvattaa paikallisten tarjousten määrää ja laatua. 
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy tarjoaa kaikille Mikkelin
kaupunkiorganisaatiossa hankintoja valmisteleville ja toteuttavien
asiantuntijoille ja paikallisille yrityksille hankintatoiminnan kehittämiseen,
kouluttamiseen ja hankintojen valmistelun tukemiseen liittyvää hankinta-
asiantuntijapalvelua.

2. Millä tavoin kaupunginhallitus ohjeistaa ja valvoo sitä, ettei
kilpailutuksella heikennetä kaupunkilaisten saamia palveluja eikä
aseteta heitä vaaralle alttiiksi?

Palvelun laadun seuranta ja sopimusten noudattamisen seuranta
sopimuskauden aikana ovat tärkeimmät keinot laadun valvonnassa
palvelutoiminnan käynnistyessä. Kilpailutusvaiheessa laatukriteerien tarkka
määrittely varmistaa palvelun laadun. Palvelujen laatua seurataan myös
tarkastuskäyntien, asiakaspalautteen ja käyttäjätyytyväisyysmittareiden
perusteella. Tärkeää on, että havaittuihin palvelupoikkeamiin reagoidaan
nopeasti ja riittävän tehokkaasti.
Toimintayksiköiden johto varmistaa, että hankintatoiminta on järjestetty
tarkoituksenmukaisesti, yksikössä on riittävä hankintaosaaminen ja hankinnat
tehdään oikein, asianmukaisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti. 
Toimialoilla hankintatoiminnan seurannasta ja valvonnasta vastaavat
toimialakohtaiset hankintavastaavat yhteistyössä tulosyksiköiden johtajien
kanssa. Toimialajohtajat vastaavat siitä, että hankintavastaavien ja
tulosyksiköiden johtajien päätökset ja toiminta ovat hankintalain, kaupungin
hankintasäännön sekä kaupungin hankintatoiminnan yhteisten periaatteiden
ja kriteerien mukaisia.

3. Miten kaupunginhallitus ohjeistaa kaupungin sisäistä hankintojen
organisointia siten, että kilpailutuksen sisällöstä vastaa kilpailutuksen
kohteena olevasta palvelusta tai muusta hankinnasta vastaava taho?
Tämä on tärkeää, koska kaupunki on keskittänyt tiettyjen palvelujen
tuottamisvastuun sisäiselle toimijalle kuten esim. Kyytineuvolle.
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Toimialat voivat toteuttaa hankintoja yhteistyössä, toimialarajat ylittävä
kilpailutus edesauttaa palvelujen laadun ja kokonaistaloudellisen edullisuuden
hankinnan toteutumisessa.  Kyytineuvo on kaupungin sisäistä toimintaa
ja noudattaa kaupungin hankintaohjeita. Kilpailuttamisen sisällöstä vastaa
kilpailuttamisesta vastaava taho yksin tai yhteistyössä muiden toimialojen
kanssa. 
Yhteistyössä tapahtuvat hankinnat toteutetaan siten, että roolit ja vastuut
hankinnan sisällöstä ja toteutuksesta ovat selkeät. Palvelun laadusta vastaa
viimekädessä palvelusta vastaava taho, oli hankinnoissa apuna sisäinen tai
ulkopuolinen toimija. Kilpailutuksessa konsultoivat tahot toimivat apuna.
Kaupunginhallitus ohjeistaa hankintaohjeen mukaisesti, että toimialoilla
hankintatoiminnan seurannasta ja valvonnasta vastaavat toimialakohtaiset
hankintavastaavat yhteistyössä tulosyksiköiden johtajien kanssa.
Toimialajohtajat vastaavat siitä, että hankintavastaavien ja tulosyksiköiden
johtajien päätökset ja toiminta ovat hankintalain, kaupungin hankintasäännön
sekä kaupungin hankintatoiminnan yhteisten periaatteiden ja kriteerien
mukaisia. Tuottamisvastuun keskittäminen ei aiheuta hankintaohjeen
noudattamisen kanssa epäselvyyksiä. Keskittämisestä sovittaessa toiminnan
vastuut ovat määritelty perustamisvaiheessa.

Lisätietoja:
Laki julkisista hankinnoista 30.3.2007/348 ja hankintalain esityöt HE 50/2006
Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa
käytettäessä 22.12.2006/1233
Mikkelin kaupungin hankintaohje 2015
Mikkelin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje 2014

Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää antaa oheisen vastauksen SDP:n valtuustoryhmän
25.1.2016 jättämään kirjalliseen kysymykseen kaupunginhallitukselle.

Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Arto Seppälä esitti Raine Lehkosen
ja Olli Nepposen kannattamana, että kysymyksen kohtaan kolme ja
siihen annettavaan vastaukseen lisätään teksti: "Kaupunginhallitus
aloittaa valmistelemaan hankintasäännön muuttamista siten, että
taloudellisesti merkittävistä tarjouspyynnöistä ja niiden sisällöistä
päätetään etukäteen toimielimissä." ja vastauksessa olevat ohjeet Mikkelin
kaupungin hankintasääntö 2015 ja Mikkelin kaupungin sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan ohje 2014  liitetään valtuustolle annettavaan vastaukseen.

Puheenjohtaja tiedusteli, että voidaanko Arto Seppälän esittämä lisäys
hyväksyä yksimielisesti. Lisäys hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi
edellä olevan täydennetyn vastauksen SDP:n valtuustoryhmän 25.1.2016
jättämään kirjalliseen kysymykseen.

Merkitään, että Mikkelin kaupungin hankintasääntö 2015 ja Mikkelin kaupungin
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje 2014 liitetään pöytäkirjaan. Liitteet
1 - 2.
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Kaupunginvaltuusto, 22.02.2016, § 28

Liitteet
1 Liite kv Hankintasääntö 2015
2 Liite kv Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ohje 2014
3 Liite kv Hankintojen yhteiset periaatteet
4 Liite kv Hankintojen yhteiset kriteerit

Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi edellä
olevan täydennetyn vastauksen SDP:n valtuustoryhmän 25.1.2016 jättämään
kirjalliseen kysymykseen.

Päätös
Merkittiin.

Merkitään, että talousjohtaja Heikki Siira esitteli kaupunginhallituksen
vastausta kaupunginvaltuustolle.

Merkitään, että hankintapäällikkö Jarmo Autere selosti asiaa
kaupunginvaltuustolle.

Merkitään, että pöytäkirjaan liitetään Mikkelin kaupungin hankintojen yhteiset
periaatteet ja yhteiset kriteerit. Liiteet 3-4.

Merkitään, että valtuutetut Lenita Toivakka, Olli Nepponen ja Heikki Nykänen
poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.
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Kaupunginhallitus, § 49, 08.02.2016
Kaupunginvaltuusto, § 29, 22.02.2016

§ 29
Valtuustoaloite Mikkelin matkailustrategian päivittämisestä

MliDno-2016-296

Kaupunginhallitus, 08.02.2016, § 49

Asian valmistelija Miksei Oy:n  matkailujohtaja Maisa Häkkinen ja strategia- ja
kehityspäällikkö Aki Kauranen

Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 § 157

Valtuutettu Jyrki Koivikko esitti 9.12.2013 valtuustoaloiteenaan otsikkoasiasta
seuaavaa:

"Savonlinnan kaupungintalolla 5.9.2013 saavutetun neuvottelutuloksen myötä
Mikkelin ammattikorkeakoulu jatkaa rakenteellista uudistumistaan siirtämällä
koko matkailualan koulutuksen syksyllä 2014 Savonlinnasta Mikkeliin. Näin
Mikkeliin syntyy valtakunnallisestikin katsoen harvinainen ja vahva matkailu-
ja ravitsemisalan koulutuskeskittymä, jonka opiskelijamäärä nousee neljään
sataan. Kokonaisuuden myötä Mikkeliin siirtyy myös venäjäpainotteinen
matkailun koulutusohjelma. Nuorten ja aikuisten tutkintokoulutuksen lisäksi
kaupungissamme on myös ensi syksystä alkaen tarjolla ylempi matkailun AMK-
tutkinto. Korkeakoulutasoisen matkailun koulutuskeskittymän lisäksi Mikkelin
tulevaisuuden matkailu- ja ravitsemusalan strategista kehittymistä tukee myös
Etelä-Savon ammattiopiston tarjoama matkailualan koulutus.
Matkailu- ja ravitsemisalan vahvistuminen Mikkelissä tukee hyvin kaupungin
strategiaa. Elinkeinoelämälle on tarjolla enemmän ja helpommin palvelualan
harjoittelijoita ja osaavaa työvoimaa sekä yrittäjähenkisiä matkailuelinkeinon
ammattilaisia. Myös tutkimus- ja kehittämistoiminnalle avautuu keskittämisen
myötä uusia mahdollisuuksia muun muassa matkailun digitaalisten
palvelukonseptien kehittämistä ajatellen.
Tähän avautuvaan mahdollisuuteen on Mikkelin kaupungin reagoitava
etupainotteisesti vuoden 2014 aikana mahdollisesti päivittämällä
matkailustrategiansa sekä toimimalla kokoavana ja koollekutsuvana
koordinaattorina alueemme matkailu- ja ravitsemisalan toimijoiden ja alan
koulutuksen järjestäjien välillä.

Jyrki Koivikko"

Päätös: Kaupunginvaltuusto:
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
___________________________

Kaupunginhallitus 16.12.2013 § 468

Ehdotus: Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen elinvoima- ja
kilpailukykypalveluiden valmisteltavaksi.
Edelleen kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä
kaupunginhallituksessa viimeistään huhtikuun 2014 loppuun mennessä.
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Päätös: Kaupunginhallitus:
Hyväksyttiin.
___________________________

Kaupunginhallitus 8.2.2016 § 49

Elinvoima- ja kilpailukykypalvelut on valmistellut aloitetta vuosina 2014-2015.
Elinvoima- ja kilpailukykypalvelut on lakkautettu 1.1.2016 ja tehtävät siirtyneet
pääosin hallintopalveluihin.

Miksei Oy:n,  elinvoima- ja kilpailukykypalvelujen ja hallintopalvelujen
yhdistetty lausunto Jyrki Koivikon valtuustoaloitteeseen Mikkelin
matkailustrategian nopeasta päivittämisestä on seuraava:

Mikkelin matkailuohjelman valmistelu

Mikkelin kaupunki käynnisti matkailuohjelman valmistelun keväällä 2014 ja
19.6.2014 järjestetyssä matkailufoorumissa esille nousivat mm. seuraavat
kysymykset:

• Miltä Mikkeli näyttää matkailun ja vapaa-ajan alueena vuonna 2020?
• Mitä kaupungin tulisi päättää, jotta päästään tavoitetilaan?
• Kenen vastuulla uudistukset ovat? Mikä on asukkaiden, yritysten ja

kaupungin rooli?

Matkailuohjelman valmistuminen on viivästynyt mm. kaupungin ja
elinkeinoyhtiön organisaatioissa tapahtuneiden muutosten vuoksi. Vuoden
2015 lopussa päätettiin päivittää Mikkelin seudun matkailupalvelu ry:n
toimesta seudullinen matkailustrategia kevään 2016 aikana. MSM ry:n
syyskokous 10.11.2015 valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Mikkelin
kaupunginjohtaja Timo Halosen.

Seudullisen matkailustrategian päivityksen yhteydessä pyritään löytämään
vastaukset myös edellä esitettyihin kysymyksiin kaupungin osalta. Suunnittelun
aikajänne kannattaa jatkaa aina vuoteen 2030 saakka. Seudullisen
matkailun lisäksi suunnittelussa tulee huomioida myös maakunnallinen ja yli
maakunnallinen matkailuyhteistyö unohtamatta kaupungin omia intressejä ja
tahtotilaa.

Vapaa-ajasta kestävää kilpailuetua -ohjelma
Vapaa-ajasta kestävää kilpailuetua -ohjelma käynnistyi keväällä 2014
seutuvaliokunnan rahoituksella. Vuoden 2015 alusta kehitystyöhön
saatiin lisäksi myös Etelä-Savon maakuntaliiton rahoitus. Ohjelman
aikana on käynnistetty vapaa-ajan asukkaille suunnattu sähköinen
markkinointi, kartoitettu vapaa-ajan asuntojen vuokraustoiminnan
kansainvälisiä jakelukanavia ja yhteistyömahdollisuuksia sekä toteutettu
toimintasuunnitelman mukaisesti eri sidosryhmien sitouttaminen
hankkeeseen.

Keväällä 2015 julkaistiin ensimmäinen Laiturilla-lehti ja sähköiset työkalut,
käynnistettiin vuokrattavien kohteiden kartoitus ja pyrittiin vahvistamaan
alueen imagoa vapaa-ajan ykkösalueena Suomessa. Hankkeen työn tuloksena
Euroopan suurin mökkivälittäjä Novasol on päättänyt perustaa Suomen
yhtiönsä Mikkeliin ja yhtiö on rekrytoinut kaksi henkilöä vuoden 2016 alusta.
Novasol tarjoaa Mikkelin seudulle, Etelä-Savolle ja koko Suomen matkailulle
merkittävän markkinointi- ja myyntikanavan Euroopassa. Yhtiö toimii 29
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maassa ja välittää 40 000 kohdetta. Yhtiön strategian mukaisesti he haluavat
toimia kohdemaan matkailun kehittäjänä yhteistyössä paikallisten toimijoiden
kanssa.

Etelä-Savon matkailun tulo- ja työllisyysselvityksen mukaan 5,4 % mökin
omistajista on kiinnostunut antamaan loma-asunnon välitettäväksi silloin
kun sille ei ole omaa käyttöä. Vapaa-ajan asuntoja käytetään keskimäärin
97 yötä vuodessa, joista 57 % kesällä. Näin ollen vapaata kapasiteettia myös
vuokraustoimintaan on runsaasti. Mökillä yöpymisten määrä Mikkelin seudulla
oli 3,9 milj. vuorokautta. Mikkelin seudulla on merkittävä määrä maakunnan
ulkopuolisten omistamia mökkejä, peräti 53 %. Vastaava luku Savonlinnan
seudulla on 36 % ja Pieksämäen seudulla vain 11 %.

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tutkimusten mukaan mökkeilytyylit
tulevat muuttumaan merkittävästi. Tämä voi olla Mikkelin seudulle uhka
tai mahdollisuus. Myös näihin muutoksiin pyritään vastaamaan tällä
kehittämistyöllä, jonka jatko tulee varmistaa myös vuoden 2016 jälkeen.

VisitSaimaa & MikkeliRegion 2015-2016 –matkailun kehittämishanke
VisitSaimaa & MikkeliRegion –hanke käynnisti vuoden 2015 alussa
kokonaisvaltaisen matkailun kehittämistyön, jonka tavoitteena on että vuoteen
2020 mennessä Etelä-Savo ja Saimaan alueen tunnettuus vetovoimaisena
matkailualueena sekä kotimaassa että kansainvälisillä markkinoilla on kasvanut
merkittävästi. Tavoitteena on, että kansainvälisten matkailijoiden määrä ja
matkailutulo kasvaa valituilta markkina-alueilta tasaisesti ja ympärivuotista
matkailua kehitetään pitkäjänteisesti kestävän matkailun periaatteita
noudattaen. Yritykset ovat sitoutuneet yhteistyöhön – yhteisiin tavoitteisiin ja
yhteisiin asiakkuuksiin.

Hankkeella haetaan ratkaisuja Mikkelin seudun matkailun asiakaslähtöisten ja
ympärivuotisten sisältöjen ja palvelujen edelleen kehittämiseen, matkailutulon
kasvuun, uusien yritysten ja työpaikkojen syntymiseen, kansainvälistymiseen
ja osaamisen kehittämiseen kestävällä tavalla. Tähän hankkeeseen on koottu
kaikki keskeiset matkailun kehittämistarpeet resurssien mahdollisimman
joustavan ja tehokkaan käytön takaamiseksi.

Kansainvälinen markkinointi (VisitSaimaa) toteutetaan tiiviissä yhteistyössä
Savonlinnan seudun ja Etelä-Karjalan matkailutoimijoiden kanssa. Saimaa-
brändiä rakennetaan kohderyhmiä kiinnostavien palvelukokonaisuuksien
ja sisältöjen sekä kohdennetun markkinoinnin keinoin kansainvälisiä
jakelukanavia ja verkostoja tehokkaasti hyödyntäen. Kansainvälisen
matkailumarkkinoinnin ja kehittämisen lisäksi tässä hankkeessa on
jatkettu Mikkelin seudulla aikaisemmin aloitettua yritysverkostojen ja
matkailupalvelujen kehittämistä ja kotimaanmarkkinointia VistiMikkeli-brändin
alla.

Matkailun ja vapaa-ajan tulo- ja työllisyysselvitys
Etelä-Savon matkailun ja vapaa-ajan tulo- ja työllisyysselvitystyö valmistui
helmikuussa 2015. Etelä-Savon välitön matkailutulo 2013 oli 250 M €, josta
Mikkelin seudun osuus oli 129 M €. Välitön matkailutyöllisyys maakunnassa
oli 1985 henkilötyövuotta, joista Mikkelin seudulla toteutui 1038 htv. Vuonna
2013 matkailun kokonaishyöty maakunnassa oli 538 miljoonaa euroa ja 2
991 henkilötyövuotta. Mikkelin seudun osuus tästä oli 276 milj € ja 1550
henkilötyövuotta. Matkailu työllisti maakunnassa lähes saman verran kuin
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puutuoteteollisuus ja enemmän kuin sosiaali- ja terveysala. Vapaa-ajan
asumisen osuus oli 46% matkailutulosta ja 24 % matkailutyöllisyydestä.

Selvityksen rahoitti Etelä-Savon maakuntaliitto, Savonlinnan Yrityspalvelut Oy ja
Miset Oy/Matkailu.

Matkailun ja Mikkelin ammattikorkeakoulun yhteistyö
Matkailu on tehnyt tiivistä yhteistyötä Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa
vuosien ajan ja yhteistyötä on tiivistetty entisestään. Matkailu on tarjonnut
vuosittain useita harjoittelupaikkoja MAMK:n opiskelijoille ja monet heistä
ovat jatkaneet harjoittelun jälkeen kesätyössä matkailun palveluksessa.
Yksi opiskelija on jäänyt pidempiaikaiseen määräaikaiseen työsuhteeseen
vastuualueenaan kotimaan matkailumarkkinointi.

Matkailu on välittänyt jäsenyrityksilleen tietoa MAMK:n tarjoamista
yhteistyömahdollisuuksista mm. tutkimuksen, harjoittelun ja toimialan
kehittämisen saralla. Matkailu on osallistunut MAMK:n kehittämishankkeiden
suunnitteluun ja ohjausryhmätyöskentelyyn sekä toiminut hankepartnerina.
Vastaavasti MAMK on osallistunut matkailun kehittämishankkeisiin.
Kehittämishankkeiden sisältöjen suunnittelussa on pyritty yhteistyössä
varmistamaan hankkeiden maksimaallinen hyöty matkailuyrityksille ja
toimialan kehittymiselle.

Kaupungin työllisyysjaoksen sihteerin, kehityspäällikkö Merja Airaksen esitys
valtuustoaloitteeseen 21.1.2016 on seuraavaa:
”Kaupungille valmistellaan vuoden 2016 kevään aikana kaupungin
työllisyysohjelma. Työllisyysohjelman yksi osio on alueemme koulutus
ja yrittäjien tarvitsema työvoima ja sen kohtaaminen. Työllisyysjaoksen
muistiosta 14.1.2016 seuraava kohta:

• kaupungin työllisyysohjelman kärkitavoite on elinvoiman
vahvistaminen työllisyyttä edistävillä toimenpiteillä

• toinen kärkitavoite on elinkeinopohjan kasvattaminen
• vaikutukset tulee kohdistua kaupungin strategisiin tavoitteisiin

kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi  (syrjäytymisen ehkäisy,
työvoiman osaamisen ja yritysten tarvitseman työvoiman
kohtaaminen mm. koulutuksella, sosiaalinen kuntoutus,
eläkeselvittelyt, kuntouttava työtoiminta, yritystoiminnan
vahvistaminen kaupungin eri toimenpiteillä)”

Valmisteltavaa työllisyysohjelmaa käsitellään myös Miksei Oy:n hallituksessa
kevään 2016 aikana. Tuleva työllisyysohjelma otetaan tarkoituksenmukaisella
tavalla huomioon matkailun kehittämisessä ja matkailustrategia otetaan
tarkoituksenmukaisella tavalla huomioon työllisyysohjelman laatimisessa.
Alueemme tarvitsee uudenlaista yhteistyötä myös tällä alueella.”

Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa
saatetuksi hallintopalvelujen lausunnon vastauksena Jyrki Koivikon
valtuustoaloitteeseen ja toteaisi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös
Hyväksyttiin.
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Kaupunginvaltuusto, 22.02.2016, § 29

Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tietoonsa
saatetuksi hallintopalvelujen lausunnon vastauksena Jyrki Koivikon
valtuustoaloitteeseen ja toteaisi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös
Hyväksyttiin.

Merkitään, että valtuutetut Satu Pulkkinen ja Olli Miettinen poistuivat
kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.
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§ 30
Valtuustoaloite eurooppalaisen paikallis- ja aluehallinnon naisten ja miesten välisen
tasa-arvon peruskirjan hyväksymisestä

MliDno-2016-546

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä esitti 22.2.2016 valtuustoaloitteenaan
otsikkoasiasta seuraavaa:

"Kunnat edistävät naisten ja miesten tasa-arvoa kantaessaan päävastuun
hyvinvointipalveluista. Kuntien palvelut helpottavat työn ja perheen
yhteensovittamisessa sekä tukevat naisten osallistumista taloudelliseen ja
poliittiseen päätöksentekoon. Palveluista tärkeimpiä ovat mm. laadukkaat
lastenhoitopalvelut, yhtäläiset koulutusmahdollisuudet ja vanhusten ja muiden
huollettavien palvelut.

Miesten ja naisten tasavertainen edustus ja osallistuminen kunnalliseen
päätöksentekoon vahvistavat demokratiaa. Tavoitetta tukevat tasa-arvolain
kiintiösäännökset, joiden mukaan kunnallisissa ja kuntien yhteisissä
toimielimissä tulee olla - ilman poikkeuksellista syytä - sekä naisia että miehiä
vähintään 40 prosenttia. Kiintiösäännös ei koske suorilla vaaleilla valittavia
kunnanvaltuustoja.

Lokakuun 2012 kunnallisvaaleissa valituista valtuutetuista naisia on
36,2 %. Valtuustokaudella 2005 - 2008 kunnanhallituksissa naisia oli 46
% ja lautakunnissa 48 %. Joka neljäs kunnanhallituksen tai -valtuuston
puheenjohtaja oli nainen.

Kuntien työntekijöistä naisia on 80 %. Naisten osuus henkilöstöjohtajista ja
talousjohtajista noin 60 %. Kunnat edistävät tasa-arvoa tasa-arvosuunnittelulla
ja seuraavat sen toteutumista.

Euroopan kuntien ja alueiden liiton, CEMRn koordinoimana eurooppalaiset
kuntajärjestöt ja kunnat ovat laatineet eurooppalaisen paikallis- ja
aluehallinnon tasa-arvon peruskirjan, A European Charter for Equality for
Women and Men in Local Life. Projekti on toteutettu EU:n tasa-arvo-ohjelman
tukemana vuosina 2005 – 2006.

Peruskirjan laatimiseen osallistuivat myös kansainväliset, korkean tason, mm.
YK:n tasolla toimivat asiantuntijat. Peruskirjan taustalla on myös yhteisesti
toteutettu tasa-arvoprojekti Eurooppalainen tasa-arvokaupunki, European
Town for Equality.

Kuntaliiton hallitus hyväksyi osaltaan eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan
kokouksessaan 21.9.2006 ja suosittaa, että kunnat, maakuntien liitot ja
kuntayhtymät myös hyväksyisivät peruskirjan.

Ehdotamme, että Mikkelin kaupunki hyväksyy eurooppalaisen peruskirjan
naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta paikallishallinnossa.

Mikkelissä 22.2.2016

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Erkki Rantalainen
Liisa Ahonen
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Pertti Ruotsalainen
Sami Järvinen"

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
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§ 31
Valtuustoaloite ilmaisen raskauden ehkäisyn saamiseksi Mikkelissä alle 20-vuotiaille

MliDno-2016-547

Valtuutettu Rauni Berndt ym. esittivät 22.2.2016 valtuustoaloitteenaan
otsikkoasiasta seuraavaa:

"Esitämme, että Mikkelin kaupunki tarjoaa raskauden ehkäisyn maksutta alle
20-vuotiaille nuorille.

THL:n seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelman mukaan on todettu,
että raskauden ehkäisy ei toimi toivotulla tavalla nuorilla. Alle 20-vuotiaiden
raskauksista yli puolet on suunnittelemattomia ja alle 18-vuotiailla lähes kaikki.

Raskauden keskeyttäneistä alle 20-vuotiaista yli 30 % ei ollut käyttänyt mitään
ehkäisyä. Jälkiehkäisy vapautettiin reseptipakosta 2002, ja tämä on varsin hyvin
nuorilla tiedossa, mutta silti sen vaikutus on ollut varsin vähäinen alkuvaiheen
jälkeen ehkäisyn käyttöön ja abortteihin.

Aborttien määrässä on ollut hiljalleen laskeva trendi, mutta edelleen niitä on
liikaa. Mikkelissä alle 20-vuotiaitten keskeytykset ovat vuosittain 10-20 luokkaa.
Niiden yksikköhinta toimenpiteestä riippuen vaihtelee 717-1182 euroon.
Kustannuksia tulee paitsi kunnalle myös nuorelle itselleen.

Raskauden keskeytys on aina lääketieteellinen toimenpide, johon sisältyy
riskejä. Lisäksi se on henkisesti kuormittava sekä naiselle itselleen, että
henkilökunnalle.

THL:n suositus on ilmainen ehkäisy alle 20-vuotiaille. Useassa kunnassa
on päädytty tähän. Käytäntöjä on erilaisia, esim. Vantaa tarjoaa e-pillerit 9
kuukauden ajaksi alle 20-vuotiaille. THL:n suositus on, että palveluja kehitetään
niin, että niissä huomioidaan myös pojat ja miehet.

Mikkelissä oli käytäntö, että e-pillereiden 3 kuukauden aloituspakkaus annettiin
maksutta terveydenhoitajan käynnin yhteydessä. Nämä pakkaukset saatiin
ilmaiseksi lääkeyhtiöiltä. Tämä hyvä käytäntö lopetettiin ilmeisesti Seutusotessa
tehdyn päätöksen mukaisesti vedoten tasa-arvoon. Tämä argumentti on melko
hatara kun ajattelee, että sekä raskauden keskeytyksen toimeenpano ja usein
myös kustannukset päätyvät naisen kontolle synnytyksestä puhumattakaan.

Nykyisin Mikkelissä on ilmainen ehkäisy alle 16-vuotiaille tytöille. Kondomeja
jaetaan oppilaitoksissa jatkuvasti opiskelijaterveydenhuollossa, ja kippoja
joudutaan tiheään täyttämään.

Mikkelissä 22.2.16

Rauni Berndt ja 18 muuta allekirjoittajaa"

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
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Muutoksenhakukielto
§18, §19, §21, §23, §28, §29, §30, §31

Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.
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Kunnallisvalitus
§22, §24

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.
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Kunnallisvalitus
§25, §26, §27

Kunnallisvalitusohje
Kunnallisvalituksen saa tehdä asianosainen (se, johon päätös on kohdistettu tai
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä
kunnan jäsen (KuntaL 92 §).

Sen lisäksi mitä kuntalaissa säädetään valitusoikeudesta, alueellisella
ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa
asioissa oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä.
Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa
osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia. Lisäksi on rekisteröidyllä paikallisella
tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan
oikeus valittaa hyväksymispäätöksestä (MRL 191 §).

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Itä-Suomen hallinto-oikeus
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

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenten ja muiden katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun
pöytäkirja on yleisesti asetettu nähtäväksi (MRL 188 §).

 Valituskirjassa on ilmoitettava
 - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
 - muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti
allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on
mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai 
jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa
valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen
valitusajan päättymistä.
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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.




