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Saapuvilla olleet jäsenet
Jere Liikanen, puheenjohtaja
Terhi Patja, 1. varapuheenjohtaja
Erkki Takatalo
Inka Kärkkäinen, saapui 17:04
Nina Kurki
Vesa Sorasahi
Jaana Strandman, varajäsen
Tarja Gråsten-Tarkiainen, varajäsen
Muut saapuvilla olleet
Teresa Gestranius, opintoasiainvastaava, sihteeri
Harri Jokinen, johtaja-rehtori
Jari Kinnula, johtava rehtori
Janne Strengell
Allekirjoitukset

Jere Liikanen
Puheenjohtaja

Teresa Gestranius
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Erkki Takatalo

Terhi Patja

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi
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§7
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esityslista toimitettiin johtokunnan jäsenille sähköpostitse 3.5.2018.
Päätös
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§8
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Jere Liikanen
Esitetään pöytäkirjantarkastajat kokouksessa.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Erkki Takatalo ja Terhi Patja.
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§9
Otavan Opiston talouden seuranta 1.1. – 31.3.2018
MliDno-2018-1007
Valmistelija / lisätiedot:
Harri Jokinen, Outi Pulkka
harri.jokinen@otavanopisto.fi, outi.pulkka@otavanopisto.fi
johtaja-rehtori
Kokouksessa esitellään tarkemmin tiedoksi ja keskusteltavaksi Otavan Opiston
ajankohtainen toiminnallinen ja taloudellinen tilanne.

Ehdotus
Esittelijä: Harri Jokinen, johtaja-rehtori
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkitään tiedoksi.
Tiedoksi
Taitoa, talouspalvelut
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§ 10
Ehdokasasettelu Suomen kansanopistoyhdistyksen puheenjohtajaksi ja hallituksen
jäseniksi
MliDno-2018-1009
Valmistelija / lisätiedot:
Harri Jokinen
harri.jokinen@otavanopisto.fi
johtaja-rehtori
Suomen Kansanopistoyhdistyksen vuosikokous pidetään 11.10.2018
kello 15.00 Paasitornissa Helsingissä. Kokouksessa valitaan
Kansanopistoyhdistyksen puheenjohtaja kaudeksi 2019-2021. Hallitukseen
valitaan neljä (4) jäsentä toimikaudelle 2019-2021. Lisäksi valitaan jäsen kesken
toimikauden hallituksen jäsenyydestä eroavan tilalle vuodeksi 2019.
Vaalivaliokunta on vahvistanut ehdokasasettelun aikataulun siten,
että ehdokasasettelu alkaa 19.3. ja esitykset hallituksen jäseniksi tulee
tehdä 10.9.2018 mennessä. Vaalivaliokunta tekee tämän jälkeen oman
pohjaesityksensä vuosikokoukselle. Henkilövaaleja koskevia esityksiä voidaan
tehdä vielä itse kokouksessa. Kaikki tehdyt esitykset ovat mukana vaalissa.
Kansanopistoyhdistyksen puheenjohtaja Ari Ojakankaan (Murikka-opisto)
kolmivuotiskausi on päättymässä. Hän on ilmoittanut, ettei asetu ehdokkaaksi
uudelle toimintakaudelle.
Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet ovat Juha Matti Holopainen (Laajasalon
opisto), Ulla Huhtilainen (Joutsenon Opisto), Juha Kaivola (Turun kristillinen
opisto) ja Jaana Laitila (Alkio-opisto). Lisäksi Ensio Vatanen (Pohjois-Savon
opisto) on ilmoittanut eroavansa hallituksesta. Hänen jäljelle jäävälle
toimintakaudelle valitaan uusi hallituksen jäsen.
Jokainen Kansanopistoyhdistyksen jäsenyhteisö voi esittää ehdokasta/
ehdokkaita hallituksen puheenjohtajaksi tai hallituksen jäseniksi.
Ehdokasilmoituksessa tulee olla ehdokkaan nimi ja lyhyt esittely sekä perusteet
hänen valinnalleen sekä esittävän jäsenyhteisön nimenkirjoitusoikeuden
omaavan henkilön allekirjoitus.
Otavan Opistolla on ollut oma edustaja kansanopistoyhdistyksen hallituksessa
viimeksi 2016.

Ehdotus
Esittelijä: Harri Jokinen, johtaja-rehtori
Valtuutetaan johtaja-rehtori tekemään tarvittaessa Otavan Opiston ehdotus
kansanopistoyhdistyksen hallituksen jäseneksi toimikaudelle 2019 - 2021.
Päätös
Valtuutetaan johtaja-rehtori tekemään Otavan Opiston ehdotus
kansanopistoyhdistyksen hallituksen jäseneksi toimikaudelle 2019 - 2021.
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§ 11
OKM muistio lukiokoulutuksen järjestämisestä Mikkelin kaupungissa
MliDno-2018-1019
Valmistelija / lisätiedot:
Harri Jokinen
harri.jokinen@otavanopisto.fi
johtaja-rehtori
Opetus- ja Kulttuuriministeriöstä on tullut muistio liittyen OKM:n
selvityspyyntöön 6.4.2016.
Muistion perusteella voidaan todeta, että Opetus- ja Kulttuuriministeriö
ehdottaa Mikkelin kaupungille lukiokoulutuksen järjestämisluvan muuttamista
vastaamaan nykytilaa ottaen huomioon Mikkelin kaupungin Opetus- ja
Kulttuuriministeriölle lähettämä ehdotus lukiokoulutuksen järjestämiseksi.
Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunnan kokouksessa palautetaan mieliin
koko prosessi OKM:n selvityspyynnöstä 6.4.2016 tähän kokouspäivään saakka.
Muistio esitellään kokonaisuudessaan johtokunnan kokouksessa.

Ehdotus
Esittelijä: Harri Jokinen, johtaja-rehtori
Käydään keskustelua OKM:n muistion pohjalta.
Päätös
Käytiin keskustelua.
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§ 12
Otavan Opiston liikelaitoksen nimen muuttaminen
MliDno-2018-1018
Valmistelija / lisätiedot:
Harri Jokinen
harri.jokinen@otavanopisto.fi
johtaja-rehtori
Mikkelin kaupunginhallitus on kokouksessaan 28.11.2005, 635§ (asianro 3320 /
790 / 2005) päättänyt perustaa Otavan Opiston liikelaitoksen vuoden 2006
alusta alkaen.
6.4.2016. Opetus- ja Kulttuuriministeriöstä on tullut muistio liittyen OKM:n
selvityspyyntöön Otavan Opistossa järjestettävästä lukiokoulutuksesta.
Muistion ensimmäisessä osassa käydään läpi prosessi liittyen Mikkelin
kaupungin antamaan selvitykseen koskien OKM:n selvityspyyntöä edeten
nykytilanteeseen saakka.
Muistion toisessa osassa OKM toteaa lukiokoulutuksen nykytilanteen Mikkelin
kaupungissa ja ehdottaa voimassa olevaa Mikkelin kaupungin lukiokoulutuksen
järjestämislupaa uudistettavaksi nykytilaa vastaavaksi ottaen huomioon
Mikkelin kaupungin ehdotus lukiokoulutuksen järjestämiseksi.
Muistio käydään läpi kohta kohdalta kokouksessa 8.5.2018.
OKM on tulkinnut Mikkelin kaupungin vastausta selvityspyyntöön ja ehdotusta
siten, että nykyisen Otavan Opiston liikelaitos nimetään uudelleen ja
Otavan Opiston vapaa sivistystyön koulutus ja internaattilukiokoulutus
järjestetään osana uudelleen nimettyä liikelaitosta omana toimialueena ja
nettilukiotoiminta järjestettäisiin erillisenä, omana toimialueenaan uudelleen
nimetyn liikelaitoksen alaisuudessa. Nimen muutos selkiyttää nykyisen Otavan
Opiston liikelaitoksen roolin lukiokoulutuksen järjestäjänä. Jatkossa uudella
nimellä toimivan Otavan Opiston liikelaitoksen toimialueena olisivat selkeästi
*Otavan Opiston toimialue joka järjestää vapaata sivistystyötä ja aikuisten
lukiokoulutusta internaattimuotoisena koulutuksena jossa osallistujamäärä voi
olla enintään 50 opiskelijaa ja
*muu lukiokoulutus, jota annettaisiin pääosin verkossa kuten nykyisinkin.
Mikkelin kaupunki ei ole vielä 3.5. mennessä lähettänyt ehdotustaan
lukiokoulutuksen järjestämisluvan muuttamiseksi OKM muistiossaan esittämää
muutostarvetta vastaavaksi.
Mikkelin kaupungin hallintosäännön 13§:n mukaan Kasvatus- ja
opetuslautakunnan alaisena toimii Otavan Opiston liikelaitos.
Otavan Opiston liikelaitoksen nimen muuttamista varten tulisi järjestää avoin
nimikilpailu kevään ja kesän aikana. Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunta
päättäisi syksyllä 2018 uudesta liikelaitoksen nimestä nimikilpailuehdotusten
perusteella.

Ehdotus
Esittelijä: Harri Jokinen, johtaja-rehtori
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Esitetään Kasvatus ja opetuslautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle
esitettäväksi Otavan Opiston liikelaitoksen nimen muuttamista. Nimen
muuttamiseksi järjestetään nimikilpailu kevään ja kesän 2018 aikana. Otavan
Opiston liikelaitoksen johtokunta päättää uudesta nimestä syksyn 2018 aikana.
Uusi liikelaitoksen nimi otetaan käyttöön vuoden 2019 alusta. Otavan Opiston
liikelaitoksen uusi nimi päivitetään kaupungin hallintosääntöön ja liikelaitoksen
toimintasääntöön.
Päätös
Esittelijä muutti esitystään kokouksessa seuraavasti: Kasvatus ja
opetuslautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle esitettäväksi
Otavan Opiston liikelaitoksen nimen muuttamista. Nimen muuttamiseksi
kerätään nimiehdotuksia kevään ja kesän aikana. Johtokunnalle esitetään
ehdotukset syksyn 2018 ensimmäisessä kokouksessa. Otavan Opiston
liikelaitoksen johtokunta päättää uudesta nimestä syksyn 2018 aikana. Uusi
liikelaitoksen nimi otetaan käyttöön vuoden 2019 alusta. Otavan Opiston
liikelaitoksen uusi nimi päivitetään kaupungin hallintosääntöön ja liikelaitoksen
toimintasääntöön.
Johtokunta hyväksyi muutetun esityksen.

Tiedoksi
Kasvatus- ja opetuslautakunta
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Otavan Opiston Liikelaitoksen johtokunta, § 9, 21.09.2017
Otavan Opiston Liikelaitoksen johtokunta, § 4, 22.02.2018
Otavan Opiston Liikelaitoksen johtokunta, § 13, 08.05.2018
§ 13
Kahdeksan kansanopiston yhteistyön tiivistäminen 08.05.2018
MliDno-2017-1936
Otavan Opiston Liikelaitoksen johtokunta, 21.09.2017, § 9
Valmistelijat / lisätiedot:
Harri Jokinen
Liitteet

1 Liite Otavan Opiston liikelaitoksen toimintasääntö
Otavan Opiston liikelaitoksen toimintasääntö (hyväksytty johtokunnassa
6.6.2017, 23 §) 2 § määrittelee liikelaitoksen toimialaa seuraavasti:
“Kunnallisena liikelaitoksena toimiva Otavan Opiston Liikelaitos tarjoaa internaattija internet-oppimispalveluita vapaan sivistystyön, yleissivistävän koulutuksen
ja muille koulutuspalveluja tuottaville toimijoille alueellisesti, valtakunnallisesti
ja globaalisti. Liikelaitoksen tarkoituksena on tehdä yhteistyötä eri toimijoiden
kanssa ja tarjota koulutukseen liittyviä palveluita, joiden järjestäminen edellyttää yli
kuntarajojen ulottuvaa toimintaa”.
Otavan Opisto on ollut keskeisesti mukana kokoamassa kansanopistoista
verkostoa, jonka tehtävänä on ollut pohtia vapaan sivistystyön tilaa Suomessa.
Keskusteluja on käyty seuraavien oppilaitosten kanssa: Etelä-Pohjanmaan
Opisto, Haapaveden Opisto, Kymenlaakson opisto, Peräpohjolan Opisto,
Jyväskylän Kristillinen Opisto, Alkio Opisto, Karstulan Opisto sekä Otavan
Opisto.
Pohdinnan seurauksena on muodostunut selkeä käsitys siitä, että vapaalle
sivistystyölle on jatkossa kysyntää mutta vanhojen kohderyhmien lisäksi tulee
olemaan uudenlaisia kohderyhmiä. Mm. seuraavat ryhmät: Suomeen lyhyeksi
aikaa tulevat ulkomaalaiset ja ulkomailla järjestettävä vapaan sivistystyön
toimintamallin kaltainen koulutus.
Keskustelujen pohjalta on sovittu, että tavoitteena on lähitulevaisuudessa
selvittää ja mahdollisesti toteuttaa uudella tavalla Suomessa järjestettävää
vapaan sivistystyön koulutusta maksupalvelukoulutuksena ulkomaalaisille ja
kehittää koulutusvientiin liittyviä hankkeita luomalla lisäarvoa koulutusviennin
arvoketjun alkupäähän osana koulutusvientiä.
Asiasta on käyty keskustelemassa Opetushallituksessa toimivan Education
Finland – koulutusviennin kasvuohjelma edustajien kanssa. Keskusteluissa
todettiin, että tarvetta on ja tällä hetkellä vapaan sivistystyön koulutusvientiin
osallistuvia toimijoita ei juurikaan ole.
Aiemmin mainitun vapaan sivistystyön verkoston kanssa sovitaan
jatkotoimenpiteistä seuraavien askeleiden osalta 19.9.2017 jolloin vierailemme
Opetus- ja Kulttuuriministeriössä tapaamassa kehittämispäällikkö Jouni
Kangasniemeä ja eduskunnassa sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuomo
Puumalaa.
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Tavoitteena on luoda vapaan sivistystyön verkosto, joka on enemmän kuin
osiensa summa ja kykenee tarjoamaan laadukasta ja monipuolista koulutusta
niin kotimaassa kuin ulkomailla. Yhtenä vahvana vaihtoehtona on perustaa
toimijoiden yhteinen osakeyhtiö koulutustoiminnan tarjoamista varten.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Jokinen
Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunta valtuuttaa Otavan Opiston
johtaja-rehtorin valmistelemaan eri vaihtoehtoja vapaan sivistystyön
koulutustoiminnan laajentamiseksi Otavan Opiston liikelaitoksen
toimintasäännön 2 §:n mukaisesti.
Päätös
Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunta valtuuttaa Otavan Opiston
johtaja-rehtorin valmistelemaan eri vaihtoehtoja vapaan sivistystyön
koulutustoiminnan laajentamiseksi Otavan Opiston liikelaitoksen
toimintasäännön 2 §:n mukaisesti.

Otavan Opiston Liikelaitoksen johtokunta, 22.02.2018, § 4
Valmistelijat / lisätiedot:
Harri Jokinen
harri.jokinen@otavanopisto.fi
johtaja-rehtori
Otavan Opiston liikelaitoksen toimintasäännön 2 §:n mukaan “Kunnallisena
liikelaitoksena toimiva Otavan Opiston Liikelaitos tarjoaa internaatti- ja
internetoppimispalveluita vapaan sivistystyön, yleissivistävän koulutuksen ja muille
koulutuspalveluja tuottaville toimijoille alueellisesti, valtakunnallisesti ja globaalisti.
Liikelaitoksen tarkoituksena on tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja tarjota
koulutukseen liittyviä palveluita, joiden järjestäminen edellyttää yli kuntarajojen
ulottuvaa toimintaa”.
Vapaan sivistystyön kautta kertyvien opintoviikkojen määrä on lievästi laskenut
2014 - 2018 välisenä aikana. Samanaikaisesti kustannusten pohjalla oleva
yksikköhinta ei ole juurikaan noussut. Lyhytkurssien aikaansaaminen vaatii
huomattavasti enemmän ponnisteluja suhteessa pitkiin kursseihin. Pitkien
kurssien saaminen opistolle vaatii uudistumista koska perinteisessä vapaan
sivistystyön ympäristössä koulutuksen kysyntä on vähentynyt.
Vapaan sivistystyön kysynnästä tulevaisuudessa on käyty keskustelua
kahdeksan eri oppilaitoksen kesken. Oppilaitokset ovat sopineet,
että selvitetään asiaa edelleen ja haetaan uusia mahdollisuuksia mm.
koulutusvientiin liittyen. Kahdeksasta eri vapaan sivistystyön oppilaitoksesta
on selvityksen aikana poistunut kolme muuta oppilaitosta ja jäljellä on
viisi oppilaitosta. Poistumiset ovat tapahtuneet erilaisista syistä, joista
päällimmäinen on taloudellisten ja toiminnallisten resurssien riittämättömyys
sitoutua koulutusvientimahdollisuuksien selvittämiseen.
Jäljellä olevien, Otavan Opiston ja viiden muun vapaan sivistystyön
oppilaitoksen (Laajasalon opisto, Alkio-opisto, Jyväskylän kristillinen opisto,
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Haapaveden opisto, Peräpohjolan opisto) toimesta on koottu konsortiota, joka
on edelleen selvittänyt ja selvittää vapaan sivistystyön koulutusvientiin liittyviä
mahdollisuuksia.
Ajatusta aikuisten puutteellisen koulutustason tai jatkokoulutusvalmiuksien
kehittämisestä vapaan sivistystyön toimesta osana koulutusvientiä on käyty
esittelemässä mm. Ulkoministeriössä ja Opetushallituksen yhteydessä
toimivassa Education Finland - koulutusviennin kasvuohjelma edustajille,
Opetus- ja Kulttuuriministeriössä koulutusviennistä vastaavalle virkamiehelle
sekä Visit Finlandin edustajalle.
Koulutusviennin arvoketjun näkökulmasta vapaan sivistystyön
koulutusviennille nähdään olevan mahdollisuuksia. Erityisesti niille
koulutuspalvelujen järjestäjille, joilla on mahdollisuus koulutuksen tarjoamisen
lisäksi tarjota majoitus- ja ruokailupalveluja sekä yhdistää palveluja alueella
toimivien yritysten kanssa, joilla mm. on mahdollisuus tarjota elämyspalveluja.
Koulutusviennillä tässä yhteydessä tarkoitetaan alkuvaiheessa mahdollisesti
Suomessa järjestettäviä koulutuspalveluja.
Talousarvioon 2018 on varattu rahaa mahdollisen yhteisen osakeyhtiön
perustamiseen em. yhteistyöopistojen kanssa. Osakeyhtiö vaihtoehto ei
kuitenkaan ole näillä näkymin paras ratkaisu.
21.9.2017 (§9) Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunta päätti valtuuttaa
Otavan Opiston johtaja-rehtorin valmistelemaan eri vaihtoehtoja vapaan
sivistystyön koulutustoiminnan laajentamiseksi Otavan Opiston liikelaitoksen
toimintasäännön 2 §:n mukaisesti.
Vaihtoehtojen selvittelemiseksi em. kuusi oppilaitosta ovat tilanneet
selvitystyön FCG:ltä.
Selvitystyö “Opistojen koulutusvienti - toimintamalliselvitys” valmistui 2.2.2018.
Selvityksen tuloksia esitellään kokouksessa.

Ehdotus
Esittelijä: Harri Jokinen, johtaja-rehtori
Käydään keskustelua valmistuneesta selvitystyöstä. Jatketaan
koulutusvientimahdollisuuksien kartoitusta. Tehdään yhteistyötä
koulutusvientiselvityksessä olevien muiden oppilaitosten kanssa tavoitteena
toteuttaa vapaan sivistystyön koulutusvientihankkeita tulevaisuudessa.
Päätös
Hyväksyttiin.

Otavan Opiston Liikelaitoksen johtokunta, 08.05.2018, § 13
Valmistelija / lisätiedot:
Harri Jokinen
harri.jokinen@otavanopisto.fi
johtaja-rehtori

12 (19)

Mikkeli
Otavan Opiston Liikelaitoksen johtokunta

Pöytäkirja
08.05.2018

2/2018

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Laki vapaasta sivistystyöstä,
3§ Muut tehtävät ja yhteistyö
Vapaan sivistystyön oppilaitokset voivat myös järjestää koulutusta tukevaa tai
siihen läheisesti liittyvää kehittämis- ja palvelutoimintaa.
Otavan Opiston liikelaitoksen alaisuudessa toimiva Otavan Opiston
kansanopiston Opetus- ja Kulttuuriministeriön 1.10.2015 myöntämän
järjestämisluvassa mukaisessa koulutustehtävässä “Otavan Opiston
koulutus painottuu aktiiviseen kansalaisuuteen, vuorovaikutteiseen mediaan,
tulevaisuudenmetodologiaan, kestävän kehitykseen, ympäristövaikuttamiseen ja
globaaliin vastuuseen liittyviin koulutuksiin. Koulutus sisältää kansalaisjärjestöjen
toimijoille ja kansalaisille järjestettäviä koulutuksia, oppimisen muotojen
uudistamista sekä työ- ja muiden yhteisöjen oppimisen vahvistamista ja koulutusta.
Opisto järjestää myös etäopetusta”.
Vapaan sivistystyön koulutusvientimahdollisuuksien kartoittamista
yhteistyössä viiden muun vapaan sivistystyön oppilaitoksen kanssa on jatkettu
viimeksi 13.4.2018 Oulussa.
Laajasalon opisto, Alkio-opisto, Jyväskylän kristillinen opisto, Haapaveden
opisto, Peräpohjolan opisto ja Otavan Opisto ovat tehneet aiesopimuksen
koulutusvientiin liittyvän konsortion perustamisesta 13.4.2018. Liite 2
(esitellään kokouksessa).
Aiesopimuksessa Opistot sitoutuvat siihen, että
•
•

koulutusvientiin liittyvä toiminta on pitkäjänteistä
toiminta edellyttää systemaattista/suunnitelmallista kehittämistä
yhteistyössä Konsortion muiden oppilaitosten kanssa.

Aiesopimuksessa opistot myös sopivat mm. seuraavaa:
•
•
•
•
•
•

Opistot sitoutuvat tulevien vuosien talous- ja
toimintasuunnitelmissaan kirjaamaan koulutusviennin osaksi
koulutustoimintaansa.
Tieto jalkautetaan ja jaetaan mukana olevien opistojen sisällä
ja sitoutetaan henkilöstöä/opiskelijoita/alumneja/sidosryhmiä
toimimaan koulutusviennin edellytysten toteuttamiseksi.
Konsortiolle otetaan käyttöön yhteinen toiminta- ja
laatujärjestelmä.
Jokainen oppilaitos resursoi henkilöstöresursseja koulutusviennin
toteuttamista varten yhteisesti sovitulla tavalla.
Opistojen rehtorit toimivat Konsortion ohjausryhmänä.
Konsortiolle muodostetaan toimintaryhmä, joka koostuu opistojen
koulutusvientiä varten nimetyistä henkilöistä (ei rehtori).

Aiesopimuksen jälkeen seuraavana vaiheena on Konsortiosopimuksen
laatiminen. Konsortiosopimuksessa sovittaisiin mm. seuraavista asioista:
sopijaosapuolista, yhteyshenkilöistä, sopimuksen tavoitteista, kestosta,
sopimuksen kohteesta ja laajuudesta, osapuolten oikeuksista ja
velvollisuuksista, rahaliikenteestä, luottamuksellisuudesta, sopimuksen
muutoksista ja lisäyksistä, omistus- ja tekijänoikeuksista, sopimuksen
voimaantulosta ja voimassaolosta, vastuunrajoituksista, sopimuksen
purkamisesta ja erimielisyyksien ratkaisemisesta.
Mikkelin kaupungin hallintosäännön 23§:n mukaan liikelaitoksen johtaja johtaa
ja kehittää johtokunnan alaisena liikelaitoksen toimintaa.
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Otavan Opiston liikelaitoksen toimintasääntö 8§, Otavan Opiston johtajarehtorin tehtävät ja ratkaisuvalta: Otavan Opiston johtaja-rehtori johtaa ja
kehittää liikelaitoksen toimintaa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
Sen lisäksi mitä muutoin on määrätty, johtaja-rehtori päättää toimialallaan
mm. toimintaan liittyvistä sopimuksista.

Ehdotus
Esittelijä: Harri Jokinen, johtaja-rehtori
Valtuutetaan Otavan Opiston liikelaitoksen johtaja-rehtori tekemään
koulutusvientiin liittyvä konsortiosopimus Laajasalon opiston, Alkio-opiston,
Jyväskylän kristillisen opiston, Haapaveden opiston ja Peräpohjolan opiston
kanssa.
Päätös
Hyväksytään ehdotus.
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§ 14
Aikuisten luku- ja kirjoitustaidon koulutus Otavan Opistossa
MliDno-2018-1008
Valmistelija / lisätiedot:
Harri Jokinen
harri.jokinen@otavanopisto.fi
johtaja-rehtori
Kuntalitto:
Pääministeri Sipilän hallitus sopi heti syksyllä 2015, että työ- ja elinkeinoministeriön
hallinnonalalla järjestetty luku- ja kirjoitustaidon koulutus siirretään osaksi
koulutusjärjestelmää. Tarkoituksena on luoda pysyvät, rahoitukseltaan
ennakoitavat ja muuhun koulutusjärjestelmään joustavalla tavalla kytkeytyvät
mallit luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun.
Hallitus on asettanut tavoitteeksi, että maahanmuuttajien koulutukseen ja
työelämään siirtymistä nopeutetaan ja että kotoutumiskoulutuksen ja sitä
seuraavien koulutusten raja-aitoja madalletaan.
Oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetus uudistuu linjausten mukaisesti vuoden
2018 alusta alkaen.
Hallituksen esitys, HE, 140, 2017, vp:
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla aikuisille maahanmuuttajille on
järjestetty luku- ja kirjoitustaidon opetusta kotoutumiskoulutuksena. Opetus
perustuu Opetushallituksen Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon
koulutuksen opetussuunnitelman perusteisiin.
Luku- ja kirjoitustaidon koulutus on tarkoitettu sellaisille henkilöille, joilla ei
ole omassa kotimaassa saatua riittävää koulutusta, jotta he voisivat selviytyä
suomalaisessa yhteiskunnassa.
Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija oppii suomen tai ruotsin kielen alkeet
sekä luku- ja kirjoitustaidon perusteet ja kykenee kommunikoimaan yksinkertaisissa
arkielämän tilanteissa. Koulutuksen aikana pyritään vahvistamaan myös muita
kotoutumisvalmiuksia.
Luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen jälkeen opiskelija voi siirtyä oman tilanteensa
ja valmiuksiensa mukaisesti esimerkiksi kotoutumiskoulutukseen, aikuisten
perusopetukseen tai kolmannen sektorin tarjoamaan toimintaan. Opiskelijalle
sopivia tavoitteita arvioidaan yksilöllisesti opintojen edetessä.
Luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen kesto on keskimäärin 160—200 päivää (laajuus
32—40 opintoviikkoa). Koulutuksen sisältö ja kesto määritellään opiskelijan
henkilökohtaisen tarpeen mukaan. Luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen alussa
opiskelijalle tehdään lähtötason arviointi, jonka avulla opiskelija ohjataan sopivaan
koulutusosioon ja/tai opetusryhmään.
Opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön välillä on sovittu,
että työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla järjestetty luku- ja kirjoitustaidon
koulutus siirtyy opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalle vuoden 2018 alusta
lukien. Koulutus siirtyy osaksi uudistettua oppivelvollisuusiän ylittäneiden
perusopetusta niiden opiskelijoiden osalta, joilla ei ole peruskoulun oppimäärän
mukaista osaamista.
Laki perusopetuslain 1 ja 46 §:n muuttamisesta (1507/2016), valtioneuvoston
asetus, Oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetus, https://www.finlex.fi/fi/
laki/alkup/2016/20161507
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Vapaan sivistystyön lainsäädäntöön on tehty vuoden 2018 alusta muutokset,
joilla mahdollistetaan vapaan sivistystyön oppilaitoksille entistä vahvempi rooli
maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opiskelussa ja kotoutumisessa.
Jatkossa aikuiset, joilta puuttuu suomalaista perusopetuksen oppimäärää
vastaavat opinnot, ohjataan pääsääntöisesti oppivelvollisuusiän ylittäneiden
perusopetukseen. Uudistettu koulutus sisältää erityisen lukutaitovaiheen.
Tämä polku on ensisijainen vaihtoehto erityisesti nuorille, 17 vuotta
täyttäneille, joille perusopetuksen suorittaminen ja jatko-opintokelpoisuus on
koulutus- ja työurien kannalta tärkeää.
Perusopetuksen (peruskoulun) oppimäärän tai sen osan voi suorittaa myös
aikuisena joko aikuislukiossa tai kansanopistossa, jolla on lupa tarjota aikuisten
perusopetusta. Mikkelin kaupungilla on lupa järjestää perusopetusta ja
lukiokoulutusta.
Kuntaliiton mukaan kunta voi vapaan sivistystyön oppilaitoksessaan järjestää
nyt kehitettävää koulutusta.
Otavan Opisto on Mikkelin kaupungin ylläpitämä kansanopisto (Päätös:
OKM/13/532/2015).
Aikuisten perusopetuksessa opiskelija voi suorittaa perusopetuksen
oppimäärän, suorittaa perusopetuksen oppiaineita tai niiden osia kursseina,
korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja ja suorittaa muiden
kuin oppivelvollisten perusopetuksen alkuvaiheen opinnot tai niiden osia.
TE-toimistot ja kunnat ovat vastuussa kotoutumislain mukaisten
alkukartoitusten järjestämisestä (työllistymis-, opiskelu- ja muiden
kotoutumisvalmiuksien arviointi ml. kielitaidon kartoitus ja palveluiden
tarpeen arviointi) sekä kotoutumissuunnitelmien laatimisesta.
Kotoutumissuunnitelmaa laadittaessa otetaan huomioon maahanmuuttajan
lähtökohdat ja tavoitteet ja arvioidaan erilaisten vaihtoehtojen soveltuvuus ja
tarkoituksenmukaisuus.
Otavan Opisto on järjestänyt jo useamman vuoden ajan aikuisten
perusopetusta. Luku- ja kirjoitustaitovaiheen lisääminen osaksi aikuisten
perusopetusta Otavan Opistossa on luonteva jatko jo järjestettävään aikuisten
perusopetukseen ja vastaa kansallista koulutuspoliittista linjausta.
Koulutukseen tulee sadan prosentin valtionosuus silloin kuin koulutus on
hyväksytty osaksi henkilön kotoutumissuunnitelmaa.

Ehdotus
Esittelijä: Harri Jokinen, johtaja-rehtori
Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunta esittää Kasvatus- ja
opetuslautakunnalle, että Otavan Opisto järjestää aikuisten perusopetuksen
lisäksi aikuisten lukutaitovaiheen koulutusta.
Päätös
Hyväksytään.
Jere Liikanen esitti eriävän mielipiteen.
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Tiedoksi
Kasvatus- ja opetuslautakunta.
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§ 15
Muut asiat
Päätös
Seuraava kokous pidetään 12.6.2018.

2/2018
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Muutoksenhakukielto
§7, §8, §9, §10, §11, §12, §13, §14
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.
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