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§ 15
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Vesa Nessling ja Kirsi Pokkinen.
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti maanantaina 24.2.2020 ja on sen jälkeen
nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.
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§ 16
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Kasvatus- ja opetusjohtaja
Hankintapäätökset:
§ 1 Tilausajojen hankintaa koskevan option käyttämättä jättäminen vuonna 2021,
31.01.2020
Henkilöstöpäätökset:
§ 12 Päätös Juho Kokkosen ottamisesta päätoimisen tuntiopettajan virkaan ajaksi
1.8.2019 - 31.7.2020, sijoituskouluna Mikkelin Lyseon koulu, 06.02.2020
Varhaiskasvatusjohtaja
§ 32 Mäkinen Kaisa, palkkaaminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan
tehtävään päiväkoti Lähemäen Lastentalolle 1.2.2020 alkaen, 06.02.2020
§ 33 Leino Maija, palkkaaminen varhaiskasvatuksen opettajan sijaiseksi Naisvuoren
päiväkotiin ajalle 9.3.-31.7.2020, 06.02.2020
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.

Mikkeli
Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kokouskutsu
14.02.2020

6 (26)

§ 17
Ilmoitusasiat ja viranhaltijoiden päätökset tiedoksi

Kaupunginhallitus
§ 4/20.1.2020 kaupunginhallitus ei käytä kuntalain mukaista otto-oikeutta
lautakunnan kokouksessaan 12.12.2019 tekemiin päätöksiin.
Kasvatus- ja opetusjohtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 10 Irtisanoutuminen Mikkelin kaupungin erityisluokanopettajan virasta 10.2.2020
alkaen/Heli Isotalus, 16.01.2020
Varhaiskasvatusjohtaja
§ 18 Luiga Kati, palkkaaminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan määräaikaiseen
tehtävään Ristiinan päiväkotiin ajalle 1.1.-30.6.2020, 20.01.2020
§ 19 Hölttä Nina, palkkaaminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan sijaiseksi päiväkoti
Lähemäen Lastentalolle ajalle 10.1.-31.12.2020, 21.01.2020
§ 26 Partio Ninna, palkkaaminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävään
Saksalan päiväkotiin 1.2.2020 alkaen, 28.01.2020
§ 27 Nyyssönen Niina, palkkaaminen perhepäivähoitajan sijaiseksi perhepäivähoidon
Varapesään ajalle 28.8.2017-6.2.2018, 29.01.2020
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Merkitään tiedoksi.
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Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 15,31.01.2019
Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 18, 20.02.2020
§ 18
Erityisen tuen kehittäminen
MliDno-2018-202
Kasvatus- ja opetuslautakunta, 31.01.2019, § 15
Valmistelijat / lisätiedot:
Seija Manninen
Seija.Manninen@mikkeli.fi
kasvatus- ja opetusjohtaja
Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti 25.1.2018, että perusopetuksen viiden
oppilashuollollisen alueen rinnalle laaditaan pedagogisen tuen malli, jonka tavoitteena
on tukea lapsen kasvua ja oppimista lähempänä lapsen kasvuympäristöä. Myös
Mikkelin kaupunginvaltuuston hyväksymään strategiaan liittyvässä hyvän elämän
ohjelmassa todetaan, että tavoitteena on lähikouluperiaatteen vahvistaminen siten,
että lapsille ja nuorille mahdollistuu tarvittavat tukitoimet ensisijaisesti omalla
koulualueellaan. Toimintaa kehitetään yhdessä Essoten koulutiimien kanssa turvaten
lapsen ja perheen palvelut matalalla kynnyksellä ja varhaisesti.
Kehittämistyö käynnistettiin elokuussa 2018 kolmella pilottikoululla tehdyn
suunnitelman mukaisesti. Lisäksi Ristiinan yhtenäiskoulussa lähdettiin kehittämään
ylimpien luokkien erityisluokanopetusta joustavan perusopetuksen suuntaan.
Ensikokemukset pilottikouluilta ovat pääosin myönteisiä, mutta uuden
toimintakulttuurin luominen ja kehittäminen on pitkäkestoinen prosessi. Kaikki
pilottikoulut haluavat edelleen jatkaa tätä kehittämistyötä. Jatkosuunnitelma on
laadittu koulujen kokemuksia ja lausuntoja sekä eri asiantuntijaryhmiä kuullen
moniammatillisen ohjausryhmän ohjauksessa. Kokouksessa esiteltävä
jatkosuunnitelma perustuu nykyisiin erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden määriin.
Asia on käsitelty myös kaupungin yt-neuvottelukunnan kokouksessa 16.1.2019.
Jatkosuunnitelmassa nykyiset erityisopetusresurssit jaetaan kouluille vaiheittain siten,
että kaupunkirakennetyöryhmän linjaukset ja uusien aluekoulujen rakennusaikataulu
huomioidaan.
Erityisen tuen kehittämistä ja kohdentamista lähikouluihin ja oppilashuollollisille
alueille jatketaan siten, että läntiselle alueelle Rantakylän kouluun ja pohjoiselle
alueelle Kalevankankaan kouluun siirtyy lukuvuoden 2019-2020 alusta lähtien
erityisluokanopettajaresurssia, jotta tukea tarvitsevat oppilaat saavat jatkossa siellä
erityisluokanopettajan tukea ensisijaisesti omassa lähikoulussaan. Eteläisen ja itäisen
alueen osalta muutos tapahtuu vaiheittain huomioiden uusien aluekoulujen
rakentamisaikataulu. Tavoitteena on, että jokaisella alueella on erityisluokanopettajan
palvelua vuonna 2023. Palvelua voidaan kohdentaa alueella joustavasti vuosittaisen
tarpeen mukaan. Laaja-alaisen erityisopetuksen ja koulunkäyntiavustajatarpeet
kartoitetaan vuosittain. Ainakin vuoteen 2021 saakka Lähemäen, Tuppuralan, Lyseon
ja Urheilupuiston koulut palvelevat niitä kouluja, joilla ei ole vielä omaa
erityisluokanopettajan palvelua. Taituri- ja autististen lasten opetus jatkuu keskitetysti
Kalevankankaan koulussa. Oppilashuoltoa ja sairaalaopetusta kehitetään edelleen
yhteistyössä Essoten kanssa.
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Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee yllä olevan selvityksen tiedoksi.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Hanne Vainio esitti Juha Hakkaraisen
kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että erityisen
tuen kehittäminen -malli tuodaan lautakunnan hyväksyttäväksi liitteinään: opetus- ja
muun henkilöstön ja vanhempien kokemukset, kustannusarviot, henkilöstön
koulutussuunnitelma, erityisopetuksen suunnitelma ja lausunnot Essotelta ja
vammaisneuvostolta.
Keskustelun aikana puheenjohtaja totesi, että Hanne Vainio on tehnyt
esittelijän ehdotuksesta poikkeavan kannatetun ehdotuksen, joten asiasta on
äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne,
jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat
Hanne Vainion ehdotusta äänestävät "ei". Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys
hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin viisi (5) "jaa"-ääntä (Taina Harmoinen, Janne
Strengell, Ulla Yli-Karro, Jenni Kolmisoppi ja Ville Tapio Ronkanen), kolme (3) "ei"-ääntä
(Petri Tikkanen, Hanne Vainio ja Juha Hakkarainen).
Puheenjohtaja totesi, että on äänestetty, että asian käsittelyä jatketaan.
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi yllä olevan selvityksen tiedoksi.
Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta päätti, että seuraava tilannekatsaus tuodaan
kasvatus- ja opetuslautakunnan tiedoksi vuoden 2019 loppuun mennessä.
Merkitään, että Eero Aho ja Janne Strengell poistuivat kokouksesta tämän pykälän
käsittelyn aikana.

Kasvatus- ja opetuslautakunta, 20.02.2020, § 18
Valmistelijat / lisätiedot:
Seija Manninen
Seija.Manninen@mikkeli.fi
kasvatus- ja opetusjohtaja
Kasvatus- ja opetuslautakunnalle annetaan kokouksessa tilannekatsaus erityisen tuen
kehittämisestä.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Merkitään tiedoksi.
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Kaupunginhallitus, § 37,03.02.2020
Kaupunginhallitus, § 44,10.02.2020
Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 19, 20.02.2020
§ 19
Lukiokoulutuksen aloituspaikat syksyllä alkavaan koulutukseen
MliDno-2019-264
Kaupunginhallitus, 03.02.2020, § 37
Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös on ristiriidassa kaupunginvaltuuston 145 ja
150 pykälien osalta, joissa on päätetty Mikkelin lukion Ristiinan toimipisteen
lakkauttamisesta 1.8.2020 alkaen.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää käyttää otto-oikeutta kasvatus- ja opetuslautakunnan
päätökseen 23.1.2020 § 11.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 10.02.2020, § 44
Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
sivistysjohtaja
Kuntalain mukaan kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamansa ja sille laissa
säädetyt tehtävät. Kunnalla ei ole lakisääteistä velvollisuutta lukiokoulutuksen
järjestämiseen. Kunta voi lukiokoulutuksen järjestämisluvan saaneena
harkintavaltansa rajoissa päättää, millaista lukioverkkoa se ylläpitää lukiokoulutuksen
järjestämiseksi.
Kaupunginvaltuusto on päättänyt lakkauttaa lukiokoulutuksen Mikkelin lukion
Ristiinan toimipisteessä 1.8.2020 alkaen (KV 9.12.2019 § 150). Valtuuston päätöksestä
on tehty kaksi valitusta ja valituksissa on haettu päätökselle täytäntöönpanokieltoa.
Hallinto-oikeus on pyytänyt kaupungilta vastausta valituksiin, vastauksen määräaika
on 10.2.2020.
Kuopion hallinto-oikeuden tuomarilta on tiedusteltu, missä aikataulussa hallinto-
oikeus pystyy antamaan päätöksen valituksissa esitettyyn lakkautuspäätöksen
täytäntöönpanokieltoon. Valituksien vastuutuomari kertoi seuraavaa: valituksissa on
pyydetty täytäntöönpanokieltoja. Hallinto-oikeus harkitsee mahdollista
täytäntöönpanokieltoa vasta sitten, kun se on saanut kaupungin lausunnot valituksiin
liittyen. Kun kaupungin lausunnot ovat tulleet hallinto-oikeuteen, se tekee
mahdollisen täytäntöönpanokiellon mahdollisimman pian sen jälkeen. Lisäksi
vastuutuomari kertoi, että hallinto-oikeus ei voi ottaa kantaa jonkin lautakunnan
päätöksiin.
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Koulutuksen järjestäjän (Mikkelin kaupunki) tulee ilmoittaa kevään 2020 yhteishaun
opiskelupaikat yhteisvalintajärjestelmään (Opintopolku) viimeistään 14.2.2020.
Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa 23.1.2020 esittelijän pohjaesityksestä
poiketen lautakunta päätti esittää Mikkelin lukiokoulutuksen aloituspaikat seuraavasti:
lukion Mikkelin toimipiste 215 aloituspaikkaa ja Ristiinan toimipiste 20 aloituspaikkaa
(kasv.opetuslk 23.1.2020 § 11). Lautakunnan päätös on ristiriidassa valtuuston
päätöksen ”Mikkelin lukion Ristiinan toimipisteen lakkauttaminen 1.8.2020 alkaen”
kanssa.
Lukion Ristiinan toimipisteen päätöksestä tehtyjen valitusten, niissä pyydetyn
päätöksen täytäntöönpanokiellon ja hallinto-oikeuden ratkaisun aikataulu sekä
koulutuksen järjestäjälle annettu aikataulu yhteisvalintaa varten ilmoitettavista
koulutuksen aloituspaikoista eivät ole yhteensovitettavissa.
Asiassa on käyty keskusteluja Kuntaliiton opetus- ja kulttuuritoimen lakimiehen ja
lukiokoulutuksesta vastaavan erityisasiantuntijan sekä Opetushallituksen
asiantuntijan kanssa.
Opetushallituksen asiantuntija antoi seuraavat toimintaohjeet.
Jos on epävarmaa, alkaako koulutus elokuussa 2020, niin koulutus pitää poistaa
kansallisesta järjestelmästä, sitä ei pidä laittaa haettavaksi. Jos laitetaan, niin
koulutuksenjärjestäjä vastaa siitä, että koulutusta järjestetään siten kuin haettavaksi
on laitettu. Koulutus on poistettava/peruttava järjestelmästä ensi tilassa (viimeistään
14.2.2020.). Jos kuitenkin käy siten, että hallinto-oikeuden päätöksen seurauksena
joudutaan myöhemmin palauttamaan poistettu/peruttu koulutus järjestelmään,
hakeutuminen tähän koulukseen voidaan tehdä soveltaen ”jatkuvaa hakua” (”jatkuva
haku” ei ole tarkoitettu lukioille/lukiokoulutukselle, se on tarkoitettu vain
ammattiopistoille, mutta OPH:n edustajan mukaan tämmöisessä erikoisessa
tilanteessa tämä olisi lähinnä se käytettävissä oleva reitti).
Asiantuntija totesi, että mikäli nyt tallennetaan 20 aloituspaikkaa kansalliseen
järjestelmään, ja aloituspaikat/koulutus myöhemmin poistetaan yhteishaun
sulkeuduttua päättöluokkalaisilta, rikotaan luottamuksen suojaa. Hakijan on voitava
luottaa siihen, että järjestelmään (ministeriön määräämällä aikataululla) tallennettu
koulutus ja aloituspaikat ovat olemassa, ja järjestelmään tallennettu koulutus
aloitetaan ja toteutetaan. Jos koulutus poistetaan järjestelmästä myöhemmin ja kun
noita 20 aloituspaikkaa on yhteishaussa haettu, niin poistettavia paikkoja/poistettavaa
koulutusta hakeneet tulevat Opetushallituksen edustajan mukaan jäämään
yhteisvalinnassa vaille koulutuspaikkaa.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että syksyllä 2020 alkavassa lukiokoulutuksessa
aloituspaikkoja varataan seuraavasti: Mikkelin lukio keskustan toimipiste 235 (viime
lukuvuonna 220) ja Ristiinan toimipiste 0 (viime lukuvuonna 20). Lukiokoulutuksen
aloituspaikkoja on yhteensä 235 (viime lukuvuonna 240).
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Kirsi Olkkonen esitti, että asia ratkaistaan
lautakunnan päättämällä tavalla ja asiassa odotetaan hallinto-oikeuden ratkaisua.
Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.
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Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.
Kirsi Olkkonen jätti eriävän mielipiteen.

Kasvatus- ja opetuslautakunta, 20.02.2020, § 19
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Merkitään tiedoksi.
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Kaupunginhallitus, § 19,20.01.2020
Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 20, 20.02.2020
§ 20
16.12.2019 päättyneiden yhteistoimintaneuvotteluiden neuvottelutuloksen täytäntöönpano
/kasvatus- ja opetuslautakunta
MliDno-2019-1883
Kaupunginhallitus, 20.01.2020, § 19
Valmistelijat / lisätiedot:
Maria Närhinen
Maria.Narhinen@mikkeli.fi
henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 Liite Kh 20.1.2020 Neuvottelutulos
2 Liite Kh Työllistymistä edistävä suunnittelma
Kaupunginhallitus päätti 14.10.2019 käynnistää tuotannollisin ja taloudellisin
perustein työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun
lain (449/2007) mukaiset, koko kaupungin henkilöstöä koskevat
yhteistoimintaneuvottelut talouden tasapainottamiseen tarvittavien toimenpiteiden
toteuttamiseksi vuosina 2020 ja 2021 Mikkelin kaupungissa. Neuvottelut käynnistyivät
28.10.2019. Neuvotteluissa käsiteltiin lain (449/2007) 4 §:n 1 momentin kohtien 1-4
mukaisia asioita. Neuvotteluissa tavoiteltiin kaupunginhallituksen päätöksen
mukaisesti ensisijassa pysyviä säästöjä ja tarvittaessa niitä tukevia kertaluontoisia
säästöjä.
Henkilöstömenojen vähentämisessä ensisijaisena tavoitteena oli kaupunginhallituksen
päätöksen mukaan säästöjen saavuttaminen eläke- ja muun poistuman,
määräaikaisen henkilöstön vähentämisen, työ- ja työaikajärjestelyjen, toiminnan ja
prosessien kehittämisen sekä vapaaehtoisten keinojen avulla. Mikäli on
todennäköistä, että säästötavoite ei muutoin toteudu, vaihtoehtona oli henkilöstön
lomauttaminen ja/tai irtisanominen. Pysyvien säästöjen osalta neuvotteluissa
tavoiteltiin kaupungin omassa palvelutoiminnassa kokonaisuudessaan vuosien 2020
ja 2021 aikana yhteensä 9,2 milj. euron säästöjä, joista 5,5 milj. euroa kohdistuisi
vuodelle 2020 ja 3,7 milj. euroa vuodelle 2021, mistä henkilöstömenojen tavoiteltava
osuus on 4,6 milj. euroa. Henkilöstön vähentämistarve olisi enintään 140 henkilöä
(120 HTV). Mikäli neuvottelussa löydettävät ratkaisut edellyttävät erillisten päätösten
tekemistä, tehdään ne hallintosäännön toimintavaltuuksien mukaisesti.
Yt-neuvottelukunta on käsitellyt asiaa 18.10.2019, 28.10.2019, 11.11.2019, 26.11.2019,
11.12.2019 sekä 16.12.2019 jolloin yteistoimintaneuvottelut päättyivät. Työvoiman
vähentämistä koskevassa yhteistoimintamenettelyssä saavutettiin seuraava
neuvottelutulos (YT-neuvottelukunta 16.12.2019 § 96):
”Pysyvät henkilöstömenosäästöt 3 952 902,63 euroa, vähennettäviä tehtäviä 92 ja
84,21 htv. Vähennykset tehdään vuoden 2020 ja 2021 aikana. Lisäksi todetaan, että
osa henkilöstösäästöistä on toteutunut vuoden 2019 aikana.
Taloudellisista ja tuotannollisista syistä irtisanotaan enintään kuusi henkilöä.
Irtisanomiset kohdistuvat kaikkiin palvelualueisiin ja ne toteutetaan

Mikkeli
Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kokouskutsu
14.02.2020

13 (26)

kaupunginhallituksen päätöksenteon jälkeen. Ennen irtisanomista kartoitetaan
kuitenkin eläkemahdollisuudet sekä viranhaltijalain ja työsopimuslainmukaiset
mahdollisuudet sijoittaa tai kouluttaa henkilö toisiin tehtäviin.
Lisäksi muita henkilöstösäästöjä kertaluonteisia 720 192,00 euroa. Lisäksi muita
tulonlisäyksiä ja vaihtoehtoisia vähennyksiä yhteensä 294 000 euroa. Kokonaissumma
on 73 094,63 euroa yli tavoitteen 4,6 miljoonaa euroa, joka otetaan huomioon
kaupunginhallitukselle tehtävään lopulliseen esitykseen vähennyksenä.
Lisäksi todettiin, että työnantajan esitys on käyty läpi kokonaisuudessaan ja kaikki
edellisissä kokouksissa auki jääneet asiat on käsitelty.
Neuvotteluesityksessä vaihtoehtoisena henkilöstösäästönä ollutta lomautusta ei ole
neuvottelutuloksessa.
Yhteistoimintamenettelyt päättyivät erimielisinä. Lisäksi henkilöstöjärjestöt pyysivät
pöytäkirjaan kirjattavan, että työnantajan esittämiä toimenpidevaihtoehtoja on n. 73
000 € yli säästötavoitteen. Työnantajan tulee päättää, mikä tai mitkä esityksen
toimenpiteistä jätetään toteuttamatta, koska säästötavoitetta (4,6 milj. euroa) ei saa
ylittää.”
Liitteenä on viimeistelty neuvottelutulos, mistä selviää henkilöstövähennykset ja muut
henkilöstöön kohdistuvat säästöt sekä neuvotteluissa löydetyt muut kuin
henkilöstöön kohdistuvat säästöt. Neuvottelutulokseen sisältyy yhteensä 92 tehtävän
vähennys, jotka esitetään toimeenpantavaksi vuosien 2020 ja 2021 aikana, pois lukien
ne vähennykset, jotka ovat toteutuneet jo vuonna 2019.
Koska on oletettavissa, että yhteistoimintaneuvottelujen toimeenpano aiheuttaa
työhyvinvointivajetta ja painetta työterveyshuoltoon, henkilöstöpalvelut esittää, ettei
työterveyshuoltoon kohdistuvaa leikkausta toimeenpanna. Näin 4,6 miljoonan
säästötavoitetta ei ylitetä.
Tavoiteorganisaation valmistelun yhteydessä ja yhteistoimintaneuvotteluissa nousi
esille tarve uudistaa palvelualueiden hallintoa ja johtamisjärjestelmää. Sekä asumisen
ja toimintaympäristön että sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueella olisi
tarkoituksenmukaista muuttaa tulosaluejakoa ja keventää hallinnon
moniportaisuutta. Valmistelutyö on tarkoitus käynnistää heti vuoden alussa.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy neuvottelutuloksen ja työllisyyttä edistävän
toimintasuunnitelman liitteiden mukaisesti.
Lisäksi hallitus päättää, että neuvottelutulokseen sisältyvät henkilöstövähennykset ja
muut henkilöstöön liittyvät säästöt toimeenpannaan, pois lukien työterveyshuoltoon
kohdistuvan säästön. Tarvittavat hallinnolliset päätökset tehdään hallintosäännön
toimintavaltuuksien mukaisesti.
Siltä osin, kun neuvottelutulokseen sisältyy muutoksia seudulliseen toimintaan,
valmistelutyötä päätöksiä ja toimeenpanoa varten jatketaan seudullisesti
yhteistoimintasopimusten mukaisesti.
Kaupunginhallitus käynnistää jatkovalmistelun neuvotteluissa esille tulleista muista
kuin henkilöstöön kohdistuvista säästökohteista.
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Kaupunginhallitus päättää käynnistää johtamisjärjestelmän uudistamisen Asumisen ja
toimintaympäristön sekä Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueilla. Tavoitteena tulee
olla johtamisjärjestelmä, jossa tulosyksiköt/tulosalueet muodostuvat
tarkoituksenmukaisista kokonaisuuksista ja missä esimiesportaita voidaan vähentää.
Neuvottelutulokseen sisältyvät muutokset vuoden 2020 talousarvioon viedään
lisätalousarvioon, joka tuodaan kaupunginvaltuuston käsittelyyn viimeistään
toukokuussa 2020, jolloin samalla voidaan käsitellä valmistellut muutokset
johtamisjärjestelmään sekä sen myötä tarvittavat muutokset kaupungin
hallintosääntöön.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Jarno Strengell teki kolme erillistä muutosesitystä
1. Yhteistoimintaneuvotteluiden neuvottelutuloksen täytäntöönpanoon ei kuulu
työntekijän irtisanominen.
2. Koulujen iltapäivätoiminnan maksuihin ei tehdä 10 prosentin tarkastusta /
korotusta, koska se lisää lapsiperheiden menoja.
3. Koulujen liikuntatiloja ei muuteta maksulliseksi, sillä se nostaa suoraan
harrastajien jäsenmaksuja ja näin vaikeuttaa muun muassa lasten
harrastusmahdollisuuksia.
Koska kukaan ei kannattanut esityksiä, ne raukesivat.
Asiasta käydyn keskustelun aikana Minna Pöntinen esitti Jarno Strengellin
kannattamana, että toimenpiteistä poistetaan vuosiviikkotuntivähennys.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän
esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä
siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät Jaa ja ne, jotka
kannattavat Minna Pöntisen esitystä, äänestävät Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja
suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 Jaa-ääntä (Armi Salo-Oksa, Jukka Pöyry, Jyrki
Koivikko, Mali Soininen, Kirsi Olkkonen, Petri Pekonen, Pekka Pöyry), 3 Ei-ääntä (Minna
Pöntinen, Arto Seppälä, Jarno Strengell) ja 1 poissa (Soile Kuitunen).
Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.
Merkitään, että Minna Pöntinen jätti eriävän mielipiteen: "Koska Mikkelissä on jo tehty
isoja rakenteellisia muutoksia koulutuksen suhteen, ei ole enää perusteltua vaikuttaa
peruskoulujen opetuksen sisältöön vuosiviikkotunteja vähentämällä."
Esittelijä muutti esitystään siten, että seudullisessa ympäristöpalveluissa
suunnitelluista henkilöstövähennyksistä luovutaan ja seudun kuntien kanssa
neuvotellaan palvelumaksujen tason korotuksesta. Esittelijän muutettu
esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Henkilöstöjohtaja Maria Närhinen ja
kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Oskari Valtola ilmoittivat olevansa
esteellisiä (intressijäävi) ja poistuivat kokouksesta tämän asiankohdan käsittelyn
ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.
Esittelijä esitti, että aluejohtokuntien osalta poistetaan tekstistä sana
"yhdistyspohjalta", koska neuvottelut on vasta käynnissä uudesta aluejohtokuntinen
toimintamallista. Esittelijän esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Esittelijä tarkensi esitystään siten, että hyötyeläinten omistajien
sairasmatkasubventioista luopumisesta neuvotellaan seudun kuntien kanssa,
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huomioiden, ettei eläinten terveyttä saa vaaranta kohtuuttomilla kustannuksilla.
Esittelijän muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Petri Pekonen ilmoitti olevansa
esteellinen (intressijäävi) ja poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn. Ilmoitus
hyväksyttiin.
Esittelijä muutti esitystään siten, että luottamushenkilöiden kokouspalkkioihin jne.
kohdistuvat toimenpiteet huomiodaan hallintosäännön päivittämisessä ennen
vuoden 2021 kuntavaaleja. Esittelijän muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kasvatus- ja opetuslautakunta, 20.02.2020, § 20
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Merkitään tiedoksi.
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Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 35,21.03.2019
Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 21, 20.02.2020
§ 21
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian vastaus opettajien sijaisohjeesta tehtyyn kanteluun
MliDno-2018-1764
Kasvatus- ja opetuslautakunta, 21.03.2019, § 35
Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
sivistysjohtaja
********* arvostelee eduskunnan oikeusasiamiehelle toimittamassaan kirjeessään
Mikkelin ja kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymää perusopetuksen ja
lukiokoulutuksen sijaisohjetta, jonka mukaan pääasiallinen toimintatapa opettajien
lyhyissä sijaisuuksissa (1-3 päivää) on hoitaa ne ns. oto-periaatteella.
Mikkelin kaupungilta on pyydetty selvitys siitä, miten Mikkelin kaupunki opetuksen
järjestäjänä katsoo, että sijaisohjeen mukaan toimittaessa kouluissa ja oppilaitoksissa
voidaan kaikissa tilanteissa varmistaa oppilaiden ja opiskelijoiden opetusjärjestelyjen
lainmukaisuus sekä huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä.
Liitteenä pyydetty selvitys.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja opetuslautakunta antaa liitteenä olevan selvityksen siitä, miten Mikkelin
kaupunki opetuksen järjestäjänä katsoo, että sijaisohjeen mukaan toimittaessa
kouluissa ja oppilaitoksissa voidaan kaikissa tilanteissa varmistaa oppilaiden ja
opiskelijoiden opetusjärjestelyjen lainmukaisuus sekä huolehtia työntekijöiden
turvallisuudesta ja terveydestä työssä.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kasvatus- ja opetuslautakunta, 20.02.2020, § 21
Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
sivistysjohtaja
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia on antanut vastauksen 6.2.2020 *********
kanteluun koskien peruskoulun opettajien sijaisohjetta.
Johtopäätös vastauksessa on seuraava:
"Kunnilla on niille määrättyjen tehtävien hoitamisessa perustuslain 121 §:n
ilmaisemaan itsehallinto-oikeuteen perustuvaa harkintavaltaa. Kunnat voivat siten
alueellaan itsenäisesti päättää siitä, millä tavoin ne toteuttavat laissa säädetyt
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tehtävänsä. Kunta ei voi kuitenkaan harkinnassaan sivuuttaa muita asiaa koskevia
oikeusohjeita. Tämän mukaisesti esimerkiksi yhdenvertaisuuden periaate ja syrjinnän
kielto sekä hyvän hallinnon oikeusperiaatteet ohjaavat ja rajoittavat kunnalle
opetuksen järjestäjänä kuuluvaa harkintavaltaa.
Oikeusasiamies ei voi puuttua toimivaltaisen viranomaisen harkintaan perustuvaan
päätöksentekoon muuten kuin siinä tapauksessa, että tämä harkintavalta ylitetään.
Kysymys kunnan harkintavallan rajoista ratkaistaan lähtökohtaisesti
yksittäistapauksittain. Mikkelin kaupungin selvityksen mukaan sen kaikissa kouluissa
ja oppilaitoksissa voidaan sijaisohjeen mukaan toimittaessa varmistaa
opetusjärjestelyjen lainmukaisuus. Kantelukirjoituksessa ei ole esitetty sellaista
yksilöityä käytännön tilannetta, jonka yhteydessä minulla olisi tässä asiassa
mahdollisuus tarkemmin arvioida kunnan menettelyä opetuksen käytännön
järjestelyissä, tai sen käyttämän harkinnan rajoja.
Näin ollen katson, ettei tässä asiassa käytössä olleiden tietojen perusteella ole
ilmennyt aihetta epäillä toimenpiteitäni edellyttävää Mikkelin kaupungin yksilöityä
lainvastaista menettelyä tai velvollisuuden laiminlyöntiä."
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian vastaus lautakunnan jäsenille
oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Merkitään tiedoksi.
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§ 22
Oppikirjojen ja niihin liittyvien oheismateriaalien hankinta 2020–2022
MliDno-2020-307
Valmistelijat / lisätiedot:
Seija Manninen, Carita Hakkarainen
Seija.Manninen@mikkeli.fi, Carita.Hakkarainen@mikkeli.fi
kasvatus- ja opetusjohtaja, Hankinta-asiantuntija
Mikkelin kaupungin esi- ja perusopetuksen oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit
on hankittu edellisillä hankintakausilla KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailutuksen kautta.
Asiaa on käsitelty aikaisemmin kasvatus- ja opetuslautakunnan
kokouksessa 31.8.2017 § 22. Kuntahankinnat on saanut 25.11.2019 markkinaoikeuden
ratkaisun KLKH134 Oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit kilpailutukseen liittyen
ja käynnistänyt kilpailutuksen suunnittelun. KL-Kuntahankinnat Oy:n ja Hansel Oy:n
välillä on toteutettu omistus- ja yritysjärjestely 2.9.2019 lukien. Hansel Oy on voittoa
tavoittelematon osakeyhtiö ja yhteishankintayksikkö, joka kilpailuttaa ja ylläpitää
palveluita ja tuotteita koskevia puitejärjestelyjä julkiselle sektorille. Uuden
yhteishankintasopimuksen kilpailutuksen valmistelu on aloitettu Hansel Oy:ssa ja
tavoitteena on, että uusi sopimus on liittyneiden asiakkaiden käytössä viimeistään 11
/2020. Kevään 2020 perustilauskauden tilaukset tehdään vielä voimassaolevan
väliaikaisen sopimuksen kautta, jossa toimittajana on Kirjavälitys Oy.
Uuden sopimuskauden hankinnan kohteena on suomen-, ruotsin- ja muun kieliset
oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit peruskouluille, esiopetukseen ja
keskiasteelle. Sopimus sisältää myös oppimateriaaleja painettuina ja sähköisinä
aineistoina. Sopimuskausi on 1.11.2020 - 31.10.2022 (2024). Puitesopimusta voivat
hyödyntää vain ennen hankintailmoituksen julkaisua liittyneet asiakkaat. Ilmoitus
tulee tehdä 15.8.2020 mennessä. Yhteiskilpailutuksella saavutetaan hinta- ja
prosessisäästöjä.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että Mikkelin kaupunki liittyy Hansel Oy:n
kilpailuttamaan oppikirjojen ja niihin liittyvien oheismateriaalien hankintaan
sopimuskaudelle 2020 - 2022 (optio 2024) antamalla liittymissitoumuksen Hansel Oy:
lle. Kasvatus- ja opetuslautakunta valtuuttaa kasvatus- ja
opetusjohtajan allekirjoittamaan liittymistä koskevan sitoumuksen kaupungin
puolesta.
Tiedoksi
Hankintapalvelut
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§ 23
Perusopetuksen tuntijaon muutokset
MliDno-2020-430
Valmistelijat / lisätiedot:
Seija Manninen
Seija.Manninen@mikkeli.fi
kasvatus- ja opetusjohtaja
Liitteet

1 Liite Koltk Perusopetuksen tuntijako 2021-2022 alkaen
2 Liite Koltk Perusopetuksen tuntijako lukuvuonna 2020-2021
Mikkelin kaupunginhallitus on päättänyt on 16.12.2019 (§ 19) osana
yhteistoimintaneuvotteluiden täytäntöönpanoa vähentää perusopetuksen tuntijaosta
kaksi vuosiviikkotuntia. Valmistelun tuloksena päädytään esittämään mallia, jossa
kahden viikkotunnin vähennys otetaan 2. ja 8. luokan valinnaisista tunneista (liite).
Kielen opetuksen varhentamisen ja tuntijaon muutosten takia lukuvuodelle 2020 -
2021 esitetään siirtymävaiheen tuntijakoa, jotta kaikille oppilaille saadaan säästyvistä
tunneista huolimatta taattua riittävät opetussuunnitelman mukaiset tuntimäärät
seuraavasti (liite):
siirtymävaiheessa 3. luokan ympäristöopin tunnin vuoden mittaisesta
poistumisesta eli tunti käytetään 2. luokan 0,5 vkh englannin opiskeluun ja 0,5
vkh taito- ja taideaineiden opiskeluun
tunti palautuu lukuvuodesta 2021 - 2022 alkaen taas 3. luokan ympäristöoppiin
3-6 musiikkiluokilla noudatetaan lukuvuonna 2020 - 2021 jo hyväksyttyä
tuntijakoa huomioiden uskonnon opetuksessa siirtymävaiheen lisätunti 4.
luokalla.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy liitteenä olevan perusopetuksen tuntijaon
lukuvuodelle 2020 - 2021 (siirtymävaihe) ja liitteenä olevan perusopetuksen tuntijaon
lukuvuodesta 2021 - 2022 alkaen.
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§ 24
Iltapäivätoiminnan maksujen vahvistaminen
MliDno-2020-429
Valmistelijat / lisätiedot:
Seija Manninen
Seija.Manninen@mikkeli.fi
kasvatus- ja opetusjohtaja
Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain (POL § 48) mukaista
perusopetuksen oppilaille suunnattua ohjattua toimintaa, jonka kokonaisuudesta
kunta vastaa. Opetushallitus on päättänyt aamu- ja iltapäivätoiminnan keskeisistä
sisällöistä antamalla toimintaa varten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet.
Perusopetuslain 48 f (voimaan 1.8.2016) aamu- ja iltapäivätoiminnasta voidaan
määrätä kuukausimaksu. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien
kuukausimaksujen määrästä. Maksu saa olla 570 tunnin osalta enintään 120 euroa ja
760 tunnin osalta enintään 160 euroa. Maksu voidaan periä jokaiselta sellaiselta
kuukaudelta, jona lapsi osallistuu aamu- tai iltapäivätoimintaan. Jos aamu- ja
iltapäivätoimintaa annetaan enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain puolet
maksusta. Maksusta peritään vain puolet myös silloin, kun lapsi ei sairautensa vuoksi
voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä.
Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei
peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena,
maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Toimintaan osallistumisesta ei voida
periä muita maksuja. Maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava, jos
huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat
huomioon ottaen siihen on syytä.
Mikkelin kaupunginhallitus on osana päättyneiden yhteistoimintaneuvotteluiden
täytäntöönpanoa päättänyt 20.1.2020 (§ 19) korottaa 1.8.2020 alkaen
iltapäivätoiminnan maksuja kymmenellä prosentilla, mikä tarkoittaa seuraavaa:
Vanhempien maksuosuudet lukuvuonna 2020 - 2021
A) toiminnassa max. 10 pv/kk, maksu nykyisin 50 €/kk -> 1.8.2020 alkaen 55 €/kk
B) toiminnassa joka päivä max. 3 h/pv, maksu nykyisin 75 €/kk -> 1.8.2020 alkaen
82,50 €/kk
C) toiminnassa joka päivä, klo 16.30 saakka, maksu nykyisin 100 €/kk -> 1.8.2020
alkaen 110 €/kk
Iltapäivätoiminnan maksujen korottaminen 10 prosentilla on käsitelty 12.2.2020
iltapäivätoiminnan ohjausryhmässä, jossa kaikkien kyseisten toiminnan tuottajien
edustajat olivat läsnä.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy iltapäivätoiminnan vanhempien
maksuosuudet 1.8.2020 alkaen seuraavasti:
A) toiminnassa max. 10 pv/kk, maksu nykyisin 50 €/kk -> 1.8.2020 alkaen 55 €/kk
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B) toiminnassa joka päivä max. 3 h/pv, maksu nykyisin 75 €/kk -> 1.8.2020 alkaen 82,
50 €/kk
C) toiminnassa joka päivä, klo 16.30 saakka, maksu nykyisin 100 €/kk -> 1.8.2020
alkaen 110 /kk.
Tiedoksi
Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue/palvelukoordinaattori Päivi Turunen,
iltapäivätoiminnan tuottajat
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§ 25
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019/kasvatus- ja opetuslautakunta
MliDno-2020-449
Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
sivistysjohtaja
Liitteet

1 Liite Koltk Toimintakertomus 2019
Kuntalain mukaan tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan
toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomus on osa kuntalain
määrittelemää tilinpäätöstä. Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kunnan
toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista. Toimintakertomuksen erityisenä
tehtävänä on selvittää valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten
tavoitteiden toteutuminen. Lautakuntien on annettava toimintakertomuksen tiedot
torstaihin 27.2.2020 mennessä.
Toimintakertomuksen rakenne
Palvelusuunnitelman toteutuminen: talousarviossa 2019 päätetyn toimielimen
palvelusuunnitelman toteutuminen raportoidaan olennaisuuden periaatetta
noudattaen. Raportoinnissa on mainittava, mitä osaa suunnitelmasta ei ole toteutettu
ja miksi. Lisäksi on annettava arvio merkittävistä todennäköisistä tulevista
muutoksista (yhtiöittäminen, palvelurakennemuutos).
Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat: talouden toteutuminen
analysoidaan siten, että muodostuu kokonaiskuva toimielimen taloudellisesta
tuloksesta. Toimielimen on tilinpäätöksessä raportoitava olennaiset poikkeamat ja
annettava selvitys tulojen alituksista sekä menojen ylityksistä.
Valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden raportointi: valtuustoon nähden sitovat
tavoitteet raportoidaan toimielimen tuloskorteilla.
Tunnusluvut: tunnuslukujen osalta raportoidaan TP2018/TA2019/TP2019 ja
Toteutuma-%. Jos tunnusluvuissa on olennaisia poikkeamia, poikkeamista on
annettava tiivis selvitys.
Vuoden 2019 tilinpäätösraportoinnissa käytetään Kuntamaisemaohjelmaa viimeisen
kerran.
Yhteenvetona vuoden 2019 toiminnan toteutumisesta voidaan todeta, että
kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintatuotot olivat 4 987 000 euroa ja ne
alittivat talousarvion noin 87 000 euroa. Toimintakulut olivat 88 334 000 euroa ja
ne ylittyivät noin 291 000 euroa.Toimintakate on näin ollen 83 347 000 euroa ja
se on noin 378 000 euroa talousarviota heikompi.
hallinnon toimintatuotot olivat 437 000 euroa ja toimintakulut 973 000 euroa.
Toimintakate oli 536 000 euroa ja se oli noin 70 000 euroa talousarviota
parempi. Toimintatuotot ylittyivät noin 40 000 euroa johtuen hankerahoituksen
arvioitua paremmasta toteutumasta. Lisääntyneiden hanketulojen johdosta
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lisätalousarviossa saatiin lisäystä hankemenoihin eli tuensiirtohankkeille
maksettuihin avustuksiin.
yhteistyötä Essoten kanssa on tehty monialaisissa yhteistyöryhmissä kuten
oppilashuolenpidon ohjausryhmä sekä nuorten ohjaus ja palveluverkosto.
Vuonna 2019 kokoontui laaja yhteistyöryhmä valmistelemaan perheiden
avointa kohtaamispaikaa, joka avattiin pääkirjaston alakerrassa 15.1.2020.
Ehkäisevän päihdetyön koordinaattori on ollut mukana 36 tapahtumassa, joissa
hän on tavannut arviolta yli 7 000 eri ikäistä ihmistä. Tämä käsittää mm.
tapaamiset kaikkien Mikkelin 6-9-luokkalaisten (yli 2 000 oppilasta) kanssa
Selvästi-kiertueilla. Yhteistyötä koordinaattori on tehnyt noin 20 eri toimijan
kanssa. Meijän Mikkeli -hankkeen alla on käynnissä kuusi tuensiirtohanketta:
Meijän Mikkeli Sport, Paremman elämän toivossa, Arki haltuun -hanke, Game lab
Mikkeli, Kotikulmilla ja Kulmahanke. Hankkeilla tähdätään muun muassa
kuntalaisten osaamisen, osallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseen, vahvistetaan
oman elämän hallintaa, tuetaan lapsiperheiden arkea ja vanhemmuutta, lisätään
eräiden kaupunginosien asukkaiden yhteisöllisyyttä, asuinviihtyvyyttä ja
asukasdemokratiaa.
varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen menot olivat 81 568 000 euroa ja tulot
olivat 4 367 000 euroa. Lisätalousarviossa kohdistettiin henkilöstömenoihin
1 950 000 euroa lähinnä palvelujen ostoista sekä aineista, tavaroista ja
tarvikkeista. Tulot alittuivat yhteensä 133 400 euroa ja toimintakulut ylittyivät
yhteensä noin 574 000 euroa. Toimintakate oli
77 201 000 euroa ja se oli 708 000 euroa talousarviota heikompi.
kaupunkirakenneselvityksessä edellytetty säästötavoite ryhmäperhepäivähoidon
ja perusopetuksen osalta saavutettiin. Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden
laajenemisen ja lisälapsiryhmien tarpeen takia henkilöstökulut ylittyivät
varhaiskasvatuksessa. Merkittävää säästöä saatiin kuitenkin palvelujen ostoista.
Ihasjärven ja Rahulan koulut ovat lakkautuneet 1.8.2019. Eteläinen ja itäinen
aluekoulu ovat suunnittelussa ja niihin liittyvät säästötavoitteet toteutuvat siinä
vaiheessa, kun uudet koulut ovat valmistuneet. Kalevankankaan päiväkoti,
Nuppulan päiväkoti Haukivuorella sekä Anttolan koulu ovat valmistuneet.
Lukiokoulutuksen toimintatuotot olivat 183 000 euroa ja toimintakulut 5 793 000
euroa. Lisätalousarviossa henkilöstökuluihin siirrettiin euroja palvelujen ja
tarvikkeiden ostoista sekä muista toimintakuluista.Toimintatuotot ylittyivät
noin 6 000 euroa ja toimintakulut alittuivat noin 254 000 euroa. Toimintakate oli
5 610 000 euroa ja se oli näin ollen noin 260 000 euroa talousarviota parempi.
Uudet lukiokoulutuksen opetussuunnitelmaperusteet julkaistiin marraskuussa
2019 ja uusien opetussuunnitelmaprosessien käynnistettiin järjestämällä
SuperVESO -koulutuspäivän Mikkelissä. Osallistujia koulutuspäivässä oli
yhteensä 576. Mikkelin lukiokoulutuksen uusi organisaatio- ja
johtamisjärjestelmä on otettu käyttöön 1.1.2018 alkaen. Lukiokoulutuksen
hallinnollista uudistamista jatkettiin ja Mikkelin lukio ja Ristiinan lukio
yhdistettiin hallinnollisesti 1.1.2019 alkaen. Hallinnollisen yhdistämisen myötä
Mikkelin lukiolla on kaksi toimipistettä keskustan toimipiste ja Ristiinan
toimipiste. Kaupungin säästöohjelmaan liittyen kaupungin valtuusto päätti
kokouksessaan 9.12.2019 Ristiinan toimipisteen lakkauttamisesta 1.8.2020
lähtien. Mikkelin etä- ja aikuislukio ja Nettilukio hallinnollisen yhdistymisen
valmisteluja on jatkettu ja aikuislukioiden hallinnollinen yhdistyminen on
tavoitteena toteuttaa 1.8.2020. 1.8.2019 astui voimaan uusi lukiolaki ja
lukioasetus sekä uusi ylioppilastutkintolaki. Mikkelin lukiokoulutuksessa uudet
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lait on otettu käyttöön ja muun muassa yhteistyömuotojen laajentamisesta ja
syventämisestä on käynnistytty neuvotteluja eri oppilaitosten kanssa.
Joulukuussa 2019 Opetus- ja kulttuuriministeriöstä saatiin päätös, jolla
ministeriö perii takaisin perusteettomana etuna Mikkelin kaupungille maksettua
nettilukiokoulutukselle osoitettua valtionosuusrahoitusta vuosilta 2013 - 2017
yhteensä noin 15,6 miljoonaa euroa. Kaupunki tekee oikaisuvaatimuksen
ministeriön päätöksestä.
Kaupungin hallintosääntö ja sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintasääntö
ohjaavat lautakunnan alaista toimintaa ja päätöksentekoa. Lautakunnan alaisessa
toiminnassa noudatetaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta. Sääntöjä ja
päätöksiä noudatetaan ja toiminnan tavoitteita toteutetaan ja niitä seurataan
säännöllisesti. Taloutta valvotaan ja seurataan vahvistettujen ohjeiden mukaisesti ja
siitä raportoidaan lautakunnalle kuukausittain. Taloudelliset vastuut on jaettu siten,
että asiantarkastuksesta ja hyväksynnästä vastaavat eri henkilöt. Järjestely on toiminut
hyvin. Suurimmat hankinnat on kilpailutettu hankintapalveluiden avulla, ja muissa
hankinnoissa on noudatettu hankintasääntöä. Sopimukset ovat ajan tasalla, ja
sopimusseuranta on järjestetty. Sopimuksia on noudatettu. Henkilökunnan
rekrytoinnissa on noudatettu kaupungin voimassa olevia ohjeita. Lakien ja sääntöjen
mukaista toimintaa on tarkasteltu normaalin päätöksenteon yhteydessä.
Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaiset tulosalueet luovat edellytyksiä ja toteuttavat
laadukasta yleissivistävää koulutusta sekä toimivat lasten, nuorten ja aikuisten
elinikäisen kasvun ja oppimisen jatkumona.
Toimintakertomukseen on liitetty lautakunnan alaisten tulosalueiden talouden ja
toiminnan toteumatiedot.
Liite Toimintakertomus 2019/Kasvatus- ja opetuslautakunta
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy toimintakertomuksen liitteen mukaisena
ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.
Lisäksi lautakunta valtuuttaa talouspalvelut tekemään tilinpäätökseen tarvittaessa
teknisiä korjauksia. Mahdollisesti tehdyt korjaukset tuodaan tiedoksi
lautakunnalle kaupunginhallituksen 30.3.2020 tilinpäätöskäsittelyn jälkeen.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus, talouspalvelut
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§ 26
Irtaimen investointimääräraha 2020/kasvatus- ja opetuslautakunta
MliDno-2020-214
Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
sivistysjohtaja
Kaupunginvaltuusto on vahvistanut talousarviossa kasvatus- ja
opetuslautakunnan alaiselle toiminnalle irtaimen investointimäärärahaa vuodelle
2020 175 000 euroa. Määräraha jakaantuu tulosalueille seuraavasti:
varhaiskasvatus ja perusopetus: päiväkotien ja koulujen irtain ja kalusteet 155
000 euroa
lukiokoulutus: lukion aulatilan kalusteet 20 000 euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää irtaimen investointimäärärahan, 175 000
euroa, jaon tulosalueille edellä esitetyn mukaisesti.
Tiedoksi
Varhaiskasvatus ja perusopetus/Manninen, lukiokoulutus/Kinnula, talouspalvelut
/Kuuppo
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§ 27
Muut asiat
Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
sivistysjohtaja
Koulutus palveluna - KOPA -verkostoprojektin esittely
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Merkitään tiedoksi.
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