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§ 60
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 61
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Saara Vauhkonen ja Juha
Hakkarainen
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti maanantaina 17.6.2019 ja on sen jälkeen
nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 62
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Kasvatus- ja opetusjohtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 58 Päätös Laura Hyyryläisen ottamisesta päätoimisen tuntiopettajan virkaan
6.8.2019 alkaen, sijoituskouluna Rantakylän yhtenäiskoulu, 29.05.2019
§ 59 Päätös Tiina-Liisa Valtokarin ottamisesta erityisluokanopettajan virkaan 1.8.2019
alkaen, sijoituskouluna Urpolan koulu, 29.05.2019
§ 60 Päätös Veera Louhivuoren ottamisesta päätoimisen tuntiopettajan virkaan
7.8.2019 alkaen, sijoituskouluna Ristiinan yhtenäiskoulu, 29.05.2019
§ 61 Päätös Hanna Pitkäsen ottamisesta lehtorin virkaan 7.8.2019 alkaen,
sijoituskouluna Kalevankankaan koulu, 29.05.2019
§ 62 Päätös Hanna Kovasen ottamisesta koulunkäyntiavustajan tehtävään ajaksi
6.8.2019-30.5.2020, sijoituskouluna Mikkelin Lyseon koulu, 29.05.2019
§ 63 Päätös Asko Kahilammen ottamisesta koulunkäyntiavustajan tehtävään 6.8.2019
alkaen, sijoituskouluna Anttolan yhtenäiskoulu, 05.06.2019
§ 65 Irtisanoutuminen koulunkäyntiavustajan tehtävästä 1.8.2019 alkaen/Asikainen
Aila, 29.05.2019
Varhaiskasvatusjohtaja
§ 96 Pulkkinen Riina, palkkaaminen lastenhoitajan tehtävään 1.7.2019 alkaen,
31.05.2019
§ 97 Haikonen Niina, palkkaaminen perhepäivähoitajaksi ajalle 1.6.-29.11.2019,
31.05.2019
§ 98 Runko Sari, palkkaaminen lastentarhanopettajan sijaiseksi ajalle 1.6.2019-
31.5.2020, 31.05.2019
§ 106 Orasmaa Päivi, palkkaaminen varhaiskasvatuksen
opettajan vakinaiseen tehtävään Peitsarin päiväkotiin 1.8.2019 alkaen, 05.06.2019
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Koska sivistysjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä
olisi esteenä päätösten toimeenpanolle, sivistysjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja
opetuslautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijoiden
tekemiin päätöksiin.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 63
Ilmoitusasiat ja viranhaltijoiden päätökset tiedoksi
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
sivistysjohtaja
Kasvatus- ja opetusjohtaja
Hankintapäätökset:
§ 9 Tilausajokuljetusten hankinta optiokaudella 1.1.2020 - 31.12.2020, 22.05.2019
Henkilöstöpäätökset:
§ 46 Päätös Marianna Närhen ottamisesta päätoimisen tuntiopettajan virkaan ajaksi
1.8.2019- 31.7.2020, sijoituskouluna Lähemäen koulu, 22.05.2019
§ 47 Päätös Meri Simosen ottamisesta päätoimisen tuntiopettajan virkaan ajaksi
1.8.2019- 31.7.2020, sijoituskouluna Lähemäen koulu, 22.05.2019
§ 48 Päätös Susanna Hurmeen ottamisesta päätoimisen tuntiopettajan virkaan ajaksi
1.8.2019- 31.7.2020, sijoituskouluna Lähemäen koulu, 22.05.2019
§ 49 Päätös Eveliina Nybergin ottamisesta päätoimisen tuntiopettajan virkaan ajaksi
1.8.2019- 31.7.2020, sijoituskouluna Lähemäen koulu, 22.05.2019
§ 50 Päätös Tiia Heinikaisen ottamisesta päätoimisen tuntiopettajan virkaan ajaksi
1.8.2019- 31.7.2020, sijoituskouluna Lähemäen koulu, 22.05.2019
§ 51 Päätös Kia Savosen ottamisesta päätoimisen tuntiopettajan virkaan ajaksi
6.8.2019 - 30.5.2020, sijoituskouluna Mikkelin Lyseon koulu, 22.05.2019
§ 52 Päätös Elina Kivirannan ottamisesta päätoimisen tuntiopettajan virkaan ajaksi
6.8.2019 - 30.5.2020, sijoituskouluna Mikkelin Lyseon koulu, 22.05.2019
§ 53 Päätös Sari Eskelisen ottamisesta tuntiopettajan virkaan ajaksi 1.8.2019 -
31.7.2020, sijoituskouluna Kalevankankaan koulu, 22.05.2019
§ 54 Päätös Riina Koposen ottamisesta päätoimisen tuntiopettajan virkaan ajaksi
6.8.2019 - 31.7.2020, sijoituskouluna Anttolan yhtenäiskoulu, 22.05.2019
§ 55 Päätös Kaisa Himasen ottamisesta koulunkäyntiavustajan tehtävään ajaksi
6.8.2019- 30.5.2020, sijoituskouluna Lähemäen koulu, 22.05.2019
§ 56 Päätös Inni Aarniosalon ottamisesta koulunkäyntiavustajan tehtävään ajaksi
6.8.2019- 30.5.2020, sijoituskouluna Mikkelin Lyseon koulu, 22.05.2019
Varhaiskasvatusjohtaja
§ 95 Iina Rautiainen, palkkaaminen lastenhoitajan tehtävään 1.6.2019 alkaen,
17.05.2019
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
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§ 64
Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen kokousajat 1.8.2019 - 31.1.2020/kasvatus- ja
opetuslautakunta
MliDno-2017-2499
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
sivistysjohtaja
Sivistysjohtaja on laatinut kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksista ehdotuksen
kokousaikatauluksi ajaksi 1.8.2019 - 31.1.2020.
Kokouspaikka on lautakuntien kokoushuone kaupungintalon 2. kerroksessa.
Kokoukset alkavat kello 17:00, jollei muuta sovita. Kokouspaikkaan ja aikatauluun
voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia.
Lautakunnan jäsen, jolla on este osallistua kokoukseen, kutsuu itse varajäsenensä
tilalleen. Poissaolosta on hyvä ilmoittaa myös listatiimille ja kokouksen sihteerille.
Viranhaltijoista kokouksiin osallistuvat esittelijä ja sihteeri sekä tarvittaessa
asiantuntijoina muut viranhaltijat.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että kokoukset ajalla 1.8.2019 - 31.1.2020
pidetään torstaisin seuraavasti: 22.8. (päätetty aiemmin), 26.9., 17.10., 28.11.,
12.12.2019 ja 23.1.2020.
Kokoukset alkavat kello 17:00, jollei muuta sovita.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Listatiimi, vahtimestarit, aluejohtokunnat
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§ 65
Mikkelin paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2019 alkaen
MliDno-2019-1142
Valmistelija / lisätiedot:
Pirjo Vartiainen
Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi
varhaiskasvatusjohtaja
Opetushallitus antoi määräyksen uusista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista
19.12.2018. Uudet perusteet tulevat voimaan 1.1.2019 alkaen. Paikalliset
varhaiskasvatussuunnitelmat päivitetään kansallisten perusteiden mukaisesti ja
otetaan käyttöön elokuussa 2019. Uusien paikallisten suunnitelmien käyttöönottoon
saakka noudatetaan nykyisten perusteiden (2016) mukaan laadittuja suunnitelmia.
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on varhaiskasvatuslain (540/2018)
perusteella Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan
paikalliset ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan ja varhaiskasvatus
toteutetaan. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden laatimista ohjaa erityisesti
varhaiskasvatuslaki, jossa säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen sekä
varhaiskasvatuksen tavoitteista. Esiopetus, jota säätelee perusopetuslaki (628/1998) ja
perusopetusasetus (852/1998), on osa varhaiskasvatusta. Esiopetusta ohjaa
Opetushallituksen määräyksenä annettu Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet.
Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää sekä tärkeä vaihe lapsen
kasvun ja oppimisen polulla. Huoltajilla on ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta.
Varhaiskasvatus tukee ja täydentää kotien kasvatustehtävää ja vastaa omalta osaltaan
lasten hyvinvoinnista.
Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen ohjauksen tarkoituksena on luoda
yhdenvertaiset edellytykset varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten
kokonaisvaltaiselle kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle.
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden lähtökohtana ovat lasten kasvuympäristön
ja varhaiskasvatuksen toimintaympäristön muutokset. Lisäksi perusteissa on otettu
huomioon lainsäädännön muutokset. Perusteita on valmisteltu
sidosryhmäyhteistyössä hyödyntäen uusimpien tutkimus- ja kehittämistyön tuloksia.
Varhaiskasvatussuunnitelmakokonaisuus on kolmitasoinen. Se koostuu
valtakunnallisesta varhaiskasvatussuunnitelman perusteista, paikallisista
varhaiskasvatussuunnitelmista sekä lasten varhaiskasvatussuunnitelmista.
Varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan siten, että se määrittelee, ohjaa ja tukee
varhaiskasvatuksen järjestämistä paikallisesti. Suunnitelmaa laadittaessa tulee ottaa
huomioon paikalliset erityispiirteet, mahdolliset pedagogiset painotukset, lasten
tarpeet sekä varhaiskasvatusta koskevan arviointitiedon ja kehittämistyön tulokset.
Paikalliset suunnitelmat voivat tarkentaa valtakunnallisia perusteita, mutta ne eivät voi
sulkea pois mitään lain, asetuksen tai varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden
edellyttämää tavoitetta tai sisältöä.
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Uudet varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on päivitetty uuden
varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaiseksi sisältöjen, käsitteiden ja lähdeviitteiden
osalta. Tarkennuksia on tehty mm. lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan,
varhaiskasvatuksen eri toimintamuotoihin, vuorohoidon järjestämiseen, kiusaamisen
ja häirinnän ehkäisyn osalta, lain soveltamiseen avoimen varhaiskasvatuksen osalta.
Lisäksi yhdenvertaisuus on lisätty varhaiskasvatuksen tavoitteisiin, lapsen etu on
nostettu keskiöön sekä on tuotu esiin Vardan - varhaiskasvatuksen tietovarannon
käyttöönoton hyödyntäminen.
Uusien valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta Mikkelin
paikallinen varhaiskasvatussuunnitelmatyön ohjausryhmä on päivittänyt paikallisen
vasun osion. Työryhmään on kuulunut päiväkodinjohtajat Pirkko Rahikainen,
työryhmän puheenjohtaja, Maarit Luukkonen, Pirjo Laakso-Vartiainen, Anne
Jukarainen, Sini Lahtinen, Kirsi Väisänen, yksityisten päiväkotien edustaja ja
varhaiskasvatuksen erityisopettaja Jaana Vainio sekä varhaiskasvatusjohtaja Pirjo
Vartiainen.
Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma Mikkelin paikallisella osiolla
täydennettynä on luettavissa myös sähköisenä. Mikkelin varhaiskasvatuksessa
siirrytään syksystä 2019 alkaen paperisesta lapsen varhaiskasvatussuunnitelman
käytöstä sähköisen varhaiskasvatussuunnitelman käyttöön.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että Mikkelin kaupungin paikallinen
varhaiskasvatussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2019 alkaen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Pirkko Rahikainen, Maarit Luukkonen, Pirjo Laakso-Vartiainen, Anne Jukarainen, Sini
Lahtinen, Jaana Vainio, Pirjo Vartiainen rolli@paivakotirolli.fi, Seija Manninen
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§ 66
Yksityisen perhepäivähoidon kuntalisä
MliDno-2019-1143
Valmistelija / lisätiedot:
Pirjo Vartiainen
Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi
varhaiskasvatusjohtaja
Mikkelin Päivähoitajat ry:n puheenjohtaja Mira Heinikangas ja sihteeri Mia Kupias ovat
anoneet sähköpostitse 5.3.2019 korotusta yksityisen hoidon tuen kuntalisään alle
kolmevuotiaille l00 €/kk ja yli kolmevuotiaille 50 €/kk 1.8.2019 alkaen. Hakemusta
perustellaan siten, että yksityinen perhepäivähoito on yhä edelleen kaupungille halvin
päivähoitomuoto, jonka turvaamiseksi jatkossakin korotus koetaan aiheelliseksi.
Lisäksi toivotaan yksityisille perhepäivähoitajille palvelusetelin käyttöönotto-asian
uudelleen käsittelyyn ottamista.
Mikkelin Päivähoitajat ry:n Mira Heinikangas ja sihteeri Mia Kupias laittoivat
sähköpostia vielä 27.3.2019 ja täydensivät anomusta kuntalisän korotukseksi.
Kyseisessä postissa kerrotaan yksityisen perhepäivähoidon olevan tällä hetkellä
kaupungille huomattavasti muita vaihtoehtoja edullisempi. Lisäksi kerrotaan, että
korotus kannustaisi ammattitaitoisia hoitajia jatkamaan työssään. Anomuksessa
mainitaan myös kaikkien kustannusten, esim. YEL-maksujen, vakuutusten, ruoan,
sähkön jne. nousseen vuosien saatossa ja että hoitajien ansiot ovat jääneet niistä
jälkeen. Lisäksi sanotaan, ettei vanhempien maksuosuutta voida korottaa samassa
suhteessa kustannusten noustessa.
Lopuksi 27.3.2019 lähetetyssä postissaan Päivähoitajat ry:n edustajat kertovat
haluavansa tukea yli kolmevuotiaiden varhaiskasvatusta päiväkodeissa kaupungin
linjauksen mukaan. Alle kolmevuotiaille he kertovat haluavansa tarjota yksilöllistä
hoitoa turvallisissa pienryhmissä.
Mikkelin kaupunki maksaa Kelan kautta yksityisen hoidon tukea yksityisille
perhepäivähoitajille. Yksityisen hoidon tukeen kuuluu: hoitoraha (172,25 €/kk/lapsi),
hoitolisä (tulosidonnainen, enintään 144,85 €/kk/lapsi) ja kuntalisä (160 €/kk/lapsi).
Lisäksi Mikkelin kaupunki maksaa vielä erikseen sisaruskorotusta enintään 145 €/kk
/lapsi.
Kuntalisän maksamisen edellytyksenä on lapsen hoitoajan osalta, että lapsesta, josta
maksetaan yksityisen hoidon tukea, edellytetään yli 20 tunnin viikoittaista hoitoaikaa.
Kuntalisä maksetaan perheen jokaisesta edellytykset täyttävästä lapsesta. Yksityisen
hoidon tuen piirissä olevista lapsista ei makseta kuntalisää, mikäli perheelle
maksetaan vanhempainpäivärahaa eikä esiopetukseen osallistuvasta lapsesta.
Mikkelin Päivähoitajat ry:hyn kuuluvia yksityisiä vakinaisesti toimivia
perhepäivähoitajia on tällä hetkellä 20 ja heillä on hoidossa n. 70 lasta. Yksityiset
perhepäivähoitajat perivät hoitomaksua keskimäärin 630 - 665 € /kk
kokopäivähoidossa olevasta lapsesta. Hoitomaksu muodostuu lakisääteisestä
hoitorahasta (172,25 €) ja -lisästä (tulosidonnainen, enintään 144,85 €), kuntalisästä
(160 €), mahdollisesta sisaruskorotuksesta (Sisaruskorotusta saavan perheen
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vanhemman lapsen hoitomaksu on enintään 145 € pienempi kuin nuoremman
lapsen) sekä vanhempien maksamasta hoitomaksusta.
Yksityisen hoidon tuen kuntalisää korotettiin viimeksi vuonna 2014 10 €/kk/lapsi.
Päivähoitajat ry esittää alle ja yli kolmevuotiaille eri suuruisia euromääriä
korotettavaksi yksityisen hoidon tuen kuntalisään. Kela ei maksatuksessaan
kuitenkaan erittele kuntalisää eri ikäisille eri euromäärinä. Esitetty 50 €/kk/lapsi tekisi
yksityisessä perhepäivähoidossa tällä hetkellä olevan 70 lapsen osalta 42 000 euron
lisäkustannusta vuodessa, mikä tässä kaupungin taloudellisessa tilanteessa katsotaan
liian suureksi.
Mahdollista korotusta ajatellen 20 €/kk/lapsi 70 lapsen osalta tekisi 16 800 euron
lisäkustannusta vuodessa. Varhaiskasvatuksen talousarviossa ei ole tällaista varausta,
joten päätös kuntalisän mahdollisesta korottamisesta menisi talousarvion
päättämisen yhteyteen joulukuulle 2019. Kuntalisän muutoksista on ilmoitettava
Kelalle viimeistään kaksi kuukautta ennen muutoksen voimaan tuloa eli mahdollinen
korotus voisi tulla voimaan 1.3.2020 alkaen.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää vuoden 2020 talousarvioon 20 €/lapsi
/kk korotusta yksityisen hoidon tuen kuntalisään siten, että kuntalisän suuruus olisi
1.3.2020 alkaen 180 €/lapsi/kk.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Eero Aho esitti Hanne Vainion kannattamana asian
palauttamista uuteen valmisteluun siten, että selvitetään kustannukset kunnallinen
perhepäivähoito ja päivähoito/yksityinen perhepäivähoito.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Eero Ahon esitys hyväksyä yksimielisesti.
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
mikkelinpaivahoitajat@gmail.com, Helena Leikas, Pirjo Vartiainen, Seija Manninen,
Virpi Siekkinen
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§ 67
Varhaiskasvatuksen toiminnan arviointi
MliDno-2019-1141
Valmistelija / lisätiedot:
Pirjo Vartiainen
Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi
varhaiskasvatusjohtaja
Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa ja yksityisissä päiväkodeissa toteutettiin
huoltajille varhaiskasvatustoiminnan laadun arviointikysely maalis-huhtikuussa 2019.
Kysely toteutettiin kaupungin yksiköissä verkkokyselynä, jonka vastauslinkkiä jaettiin
huoltajille sähköisesti Daisyn kautta sekä yksiköiden ilmoitustauluilla. Vastauksia
kyselyyn tuli yhteensä 261. Yksityisissä päiväkodeissa kyselyt tehtiin paperikyselyinä.
Arvioinnin suunnittelun perustana on ollut Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen
(Karvin) Varhaiskasvatuksen laadun perusteet ja suositukset. Karvin
varhaiskasvatuksen laadun perusteiden ja suositusten pohjalta on kyselyt laatinut
varhaiskasvatuksen arvioinnin suunnittelutyöryhmä. Työryhmän jäseniä ovat olleet vs.
varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Hannele Häkkänen puheenjohtajana, Mikkelin
kaupungin päiväkotien johtajat; Satu Tirronen, Pirkko Rahikainen, Nina Jussi-Pekka ja
Maarit Luukkonen ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja Maria Väätäinen sekä
yksityisen päiväkodin johtaja Kirsi Väisänen.
Kyselyn tarkoitus oli selvittää mitkä asiat varhaiskasvatusyksikön toiminnassa
huoltajien mielestä ovat hyvin ja mitkä asiat vaativat kehittämistä. Tavoitteena on
tunnistaa varhaiskasvatuksen vahvuudet ja korjata toiminnan epäkohdat, jotta
voidaan määritellä kehittämistoimet ja asettaa toiminnalle tavoitteet.
Mikkelin kaupungin varhaiskasvatusyksiköt saivat oman yksikkönsä vastaukset
koottuna. Yksiköt ovat käyneet tulokset henkilökuntansa kanssa läpi toukokuussa
2019, minkä jälkeen he tekevät toimintasuunnitelman siitä, miten tulevat kehittämään
toimintaa entistä paremmaksi. Yksiköt myös tiedottavat huoltajia kyselyn tuloksista ja
kehittämiskohteista.
Yksityiset päiväkodit toimittavat vastausten tulokset Mikkelin kaupungin
varhaiskasvatukselle elokuussa 2019. Myös yksityisissä päiväkodeissa tehdään
toiminnan kehittämissuunnitelma ja he tiedottavat myös huoltajia kyselyn tuloksista ja
kehittämiskohteista.
Kyselyyn vastattiin asteikolla 1-5 (1=huono, 2=kohtalainen, 3=hyvä, 4=erittäin hyvä,
5=erinomainen).
Kaupungin yksiköiden vastausten kootusta raportista ilmenee, että huoltajien mukaan
lapset ovat innostuneita varhaiskasvatuksessa järjestettävästä toiminnasta (4,4),
lapset viihtyvät (4,4) ja löytävät mielekästä tekemistä päivittäin (4,4). Lapset ovat
oivaltaneet uusia asioita (4,4), heidän omatoimisuuttaan on tuettu (4,4) ja heidän
levontarpeensa on huomioitu hyvin (4,5). Lisäksi huoltajilla oli tunne, että heidän
lapsistaan välitetään (4,4).
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Kehitettävää ilmenee monipuolisen liikunnan tarjoamisessa (3,9) sekä
tietoteknologisiin laitteisiin tutustumisessa (3,5). Oppimisympäristöjen suunnitteluun,
rakentamiseen (3,6) ja muokkaamiseen (3,5) toivottiin lasten osallisuutta enemmän.
Huoltajat tarvitsisivat enemmän tietoa lapsensa varhaiskasvatuksesta (3,9) kuin mitä
tällä hetkellä saavat ja lisäksi he haluaisivat enemmän mahdollisuuksia päästä
vaikuttamaan lapsensa varhaiskasvatusyksikön toimintaan ja sen suunnitteluun (3,7).
Arviointikyselyt lapsille tullaan tekemään syyskuussa 2019 ja henkilöstölle
marraskuussa 2019. Lasten huoltajille suunnattu kysely tehdään uudelleen keväällä
2021. Laadun arviointikyselyjä tullaan suorittamaan säännöllisesti joka toinen vuosi.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi lasten huoltajille tehdyn kyselyn
tulosten koonnin varhaiskasvatuksen toiminnan arvioimiseksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Hannele Häkkänen, Maarit Luukkonen, Pirkko Rahikainen, Satu Tirronen, Nina Jussi-
Pekka, Maria väätäinen, rolli@paivakotirolli.fi, Pirjo Vartiainen, Seija Manninen, Virpi
Siekkinen
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§ 68
Mikkelin perusopetuksen opetussuunnitelman muutokset
MliDno-2019-1266
Valmistelija / lisätiedot:
Seija Manninen
Seija.Manninen@mikkeli.fi
kasvatus- ja opetusjohtaja
Liitteet

1 Liite Varhennettu kieli MUUTOSMÄÄRÄYS 14.5.19
2 Liite Muutosesityksiä paikalliseen perusopetuksen opetussuunnitelmaan 5.6.2019
Ensimmäisen vieraan kielen eli A1-kielen opiskelu alkaa jatkossa koko
maassa perusopetuksen ensimmäisen vuosiluokan keväällä. Muutos tulee voimaan
vuoden 2020 alusta. A1-kielen opetusta lisätään yhteensä kaksi vuosiviikkotuntia
ensimmäisella ja toisella luokalla. A1-kielen vuosiviikkotuntimäärää oppivelvollisten
perusopetuksessa lisääntyy 16 vuosiviikkotunnista 18 vuosiviikkotuntiin.
Varhentamisella pyritään vähentämään alueellista ja sosioekonomisesta taustasta
johtuvaa kielitarjonnan ja kielten opiskelun epätasa-arvoistumista sekä hyödyntämään
lapsille luontaista kielellistä herkkyysikää. Varhainen, toiminnallinen kieltenopetus
tukee kielten opiskelutaitojen kehittymistä.
Opetushallitus on 14.5.2019 päättänyt muuttaa ja täydentää Perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteiden 2014 vuosiluokkien 1-2 toisen kotimaisen kielen ja
vieraiden kielten A-oppimäärän opetusta koskevat luvut. Määräys edellyttää, että
perusopetuksen järjestäjä määrittelee toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten A1-
oppimäärän tavoitteet ja sisällöt vuosiluokille 1 ja 2 sekä tekee tarvittavat muutokset
toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten A1-oppimäärien tavoitteisiin ja sisältöihin
vuosiluokille 3-6.
Paikallinen vuosiluokkien 1-2 A1-kielen opetusta koskeva opetussuunnitelman osa
tulee ottaa käyttöön viimeistään 1.1.2020. Uusien perusteiden mukaan laadittujen
paikallisten suunnitelmien käyttöönottoon saakka noudatetaan nykyisten perusteiden
mukaan laadittuja suunnitelmia.
Opetuksen järjestäjän tulee tehdä tarvittavat muutokset toisen kotimaisen kielen ja
vieraiden kielten A1-oppimäärien tavoitteisiin ja sisältöihin vuosiluokille 3-6 opetuksen
järjestäjän päättämässä aikataulussa siten, että A1-kielen opiskelu muodostaa
jatkumon oppilaan edetessä vuosiluokalta toiselle.
OPH:n määräys 14.5.2019 (OPH-1082-2019) ja siihen liittyvät muutosesitykset liitteinä
Muutosesitykset: paikalliseen perusopetuksen opetussuunnitelmaan 1.8.2019 alkaen:
1. OPH:n määräys 14.5.2019 (OPH-1082-2019) ja siihen liittyvät muutosesitykset
liitteinä
Muutokset liittyen A1-kielen varhentamiseen
Paikallisia lisäyksiä A1-englannin kieleen
Määräyksestä johtuvia korjauksia kieliohjelmaan
2.
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2. Muita korjauksia ja tarkennuksia
Poistettu oppilasarviointiin liittyneitä vanhentuneita paikallisia ohjeita
Korjattu käyttäytymisen sanallisen arvioinnin ohjeita
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy esitetyt muutokset Mikkelin perusopetuksen
opetussuunnitelmaan liitteessä esitetyn mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Peruskoulut
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§ 69
Muut asiat
Päätös
Kokouksen aluksi Etelä-Savon muutosagentti Katja Saukkonen sekä sivistyksen ja
hyvinvoinnin palvelualueen kehittämispäällikkö Aila Marjamaa esittelivät Lapsi ja
perhepalveluiden (LAPE) muutosohjelmaa.
Merkitään, että Harri Haavikko ja Kirsi Pokkinen saapuivat tämän pykälän käsittelyn
aikana.
Merkitään, että Katja Saukkonen ja Aila Marjamaa poistuivat tämän pykälän käsittelyn
jälkeen.
Merkitään, että Mikkelin lukioon otettiin 226 uutta opiskelijaa (paikkoja 220) ja
Ristiinaan 20 uutta opiskelijaa (paikkoja 20).
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Muutoksenhakukielto
§60, §61, §62, §63, §64, §65, §66, §67, §68, §69
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

