Tilinpäätös
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja viranhaltijat!
Mikkelin kaupungin tilinpäätös asuntomessuvuodelta vuodelta 2017 on 3,8 miljoonaa
euroa ylijäämäinen. Tilikauden tuloksen analysoinnissa on erityisesti otettava
huomioon kertaluonteiset tulot ja menot. Kertaluonteisia tuloja kertyi myyntivoitoista
7,4 miljoonaa euroa, myytyjen yhtiöiden osingoista 1,3 miljoonaa euroa sekä ESSOTE:n
ylijäämä palautuksesta 2,1 miljoonaa euroa. Menopuolella kiinteistöomaisuudesta
tehtiin kertapoistoja 6,2 miljoonaa euroa ja purkuvarauksia 5,3 miljoonaa euroa, jotka
helpottavat tulevien vuosien taloudellista painetta. Lisäksi tilinpäätöksessä tehtiin
vesiliikelaitoksen sisäisen katteen korjaus 3,6 miljoonaa euroa.
Kaupungin velkamäärä ei kasvanut, mutta rahoitusasemamme heikkeni, kun kassavarat
vähenivät lähes 15 miljoonalla eurolla.
ESSOTE:n ensimmäinen toimintavuosi oli taloudellisesti hyvä ja etukeno SOTE
toimintojen integraatiossa on ehdottomasti kannattanut. Erityinen kiitos ESSOTEn
henkilökunnalle ja johdolle kovasta työstä. Valitettavasti hyvä taloudellinen tulos
selittyy osaltaan resurssivajeesta esimerkiksi lääkärityövoiman kohdalla. Tähän tuleekin
kiinnittää tulevaisuudessa huomiota.
Mikkelin Kaupungilla on vuoden 2017 aikana kiinnitetty huomiota työhyvinvoinnin
edistämiseen ja tätä työtä on jatkettava. Laskennalliset sairauspoissaolopäivät laskivat
kahdella päivällä 15,2 päivään/työntekijä. Suunta on oikea, mutta työtä on edelleen
paljon tehtävänä.
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut
Puhtaan elinympäristömme turvaaminen on Mikkelin elinehto numero yksi.
Pohjavesivarantojemme lähellä sijaitsevat PAH-yhdisteet on pidettävä hallinnassa ja
asteittain poistettava. Uuden jätevesipuhdistamon toiminnan käynnistäminen on
tärkeää tulevaisuudessa järvivesiemme kunnon pelastamiseksi mikromuoveilta ja
lääkejäämiltä. Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää suuren huolensa
jätevesipuhdistamon aikataulun ja budjetin mukaisesta valmistumisesta.
Korjausvelka on kasvanut edelleen. Kaupungin kiinteistöjen laskennallinen korjausvelka
on 73,9 miljoonaa euroa ja kunnallistekniikan 81,7 miljoonaa euroa.

Kokoomuksen valtuustoryhmä edellyttää suunnitelmallisia toimenpiteitä korjausvelan
kasvun pysäyttämiseksi.
Asukasluvun laskiessa ja kaupungintalouden laahatessa on Mikkelimme nyt
haasteellisessa tilanteessa tulevaisuutensa suhteen. Tärkeää on, että pärjäämme
kilpailussa työpaikoista ja osaajista maakunnan keskuskaupunkina.
Erilaisiin elinkeinoa lisääviin hankkeisiin tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Kaupungin
palvelujen tulee olla joustavaa ja asiakaslähtöisempään.
Huolestuttavaa on, että matkailijoiden määrä on myös vähentynyt edelliseen vuoteen
verrattuna. Mikkelin tulisikin panostaa taloudellisesti entistä enemmän matkailun ja
vapaa-ajan toimintojen kehittämiseen.
Kokoomuksen valtuustoryhmä haluaa kiittää Mikkelin kaupunkikonsernin kaikkia
työntekijöitä, sidosryhmiä ja luottamushenkilöitä vuodesta 2017.
Erityinen kiitos Tarkastuslautakunnalle tehdystä työstä ja perinpohjaisesta
arviointikertomuksesta. Toivottavasti arviointikertomusta käytetään myös kaupungin
toiminnan kehittämisen tukena.
Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksymistä ja tilija vastuuvapauden myöntämistä asianosaisille.

