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Pöytäkirja pidetään nähtävillä kaupungin virastotalon asiointipisteessä
(Maaherrankatu 9-11) 3.5.2017

Tanja Koistinen
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§ 27
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Ennen pykälän käsittelyä liikunta- ja nuorisojohtaja Antti Mattila ja
kansalaisopiston rehtori Matti Laitsaari kertoivat tulevista yhteisistä
tilasuunnitelmista.
Merkitään, että liikunta- ja nuorisojohtaja Antti Mattila poistui tilasuunnitelma
esittelyn jälkeen klo 17.22.
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§ 28
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Elina Hölttä ja Petri
Tikkanen.
Pöytäkirja tarkastetaan kaupungin virastotalon asiointipisteessä tiistaina
2.5.2017 ja se on yleisesti nähtävänä keskiviikkona 3.5.2017.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Petri Tikkanen ja Katri Kontunen-Karhula
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§ 29
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/sivistystoimenjohtaja
Sivistystoimenjohtaja
§1 Tuen, 9 555 €, myöntäminen Mikkelin seudun harrastelijateatterin
tukiyhdistys HATTU ry:lle Hattutemppu-hankkeelle, 07.04.2017
Avustuspäätökset
Ehdotus
Esittelijä: Osmo Ukkonen, kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja,
valtuutettu
Koska kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja ei ole havainnut
viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätöksen
toimeenpanolle, lautakunnan puheenjohtaja esittää, että kasvatusja opetuslautakunta käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan
viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin.
Päätös
Hyväksyttiin.

6 (24)

Mikkeli
Kasvatus- ja opetuslautakunta

Pöytäkirja
27.04.2017

4/2017

7 (24)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 30
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Kasvatus- ja opetusjohtaja
§14 Irtisanoutuminen Mikkelin kaupungin lehtorin virasta 1.9.2017/Rasinmäki
Kalevi, 27.03.2017 Henkilöstöpäätökset
§15 Irtisanoutuminen Mikkelin kaupungin apulaisrehtorin virasta 1.8.2017/
Huokko Elisa, 28.03.2017 Henkilöstöpäätökset
§16 Irtisanoutuminen Mikkelin kaupungin koulunkäyntiavustajan toimesta
1.6.2017 lukien/Immonen Leena, 28.03.2017 Henkilöstöpäätökset
Varhaiskasvatusjohtaja
§5 Tutkimuslupa/Laura Kinnunen ja Valtteri Paakkari, 28.03.2017 Muut
päätökset
§6 Tutkimuslupa/Irene Karttunen, 28.03.2017 Muut päätökset
§38 Suutari Sari, määräaikainen tehtäväsiirto lastentarhanopettajan
sijaiseksi Kalevankankaan päiväkotiin ajalle 3.4.2017-28.2.2018, 05.04.2017
Henkilöstöpäätökset
§39 Väätämöinen Rosa-Maria, palkkaaminen perhepäivähoitajan
sijaiseksi ryhmäperhepäiväkoti Torpantielle ajalle 3.4.2017-30.6.2017 ja
1.8.2017-31.3.2018, 05.04.2017 Henkilöstöpäätökset
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja
Koska sivistystoimenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään
sellaista, mikä olisi esteenä päätöksen toimeenpanolle, sivistystoimenjohtaja
esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 51 §:n mukaista
otto-oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 31
Ilmoitusasiat ja viranhaltijoiden päätökset tiedoksi
Kasvatus- ja opetusjohtaja
§4 Urheilupuiston koulun 9M-luokan opintomatka Roomaan 3.-8.4.2017,
28.03.2017 Opetus- ja työsuunnitelmapäätökset
§5 Mikkelin Lyseon koulun Erasmus+ hankkeen opintomatka Saksaan
6.-12.5.2017, 28.03.2017 Opetus- ja työsuunnitelmapäätökset
§6 Anttolan yhtenäiskoulun ystävyyskouluvierailu Pönitziin, Saksaan
21.4.-28.4.2017, 28.03.2017 Opetus- ja työsuunnitelmapäätökset
§7 Anttolan yhtenäiskoulun 9 luokan opintoretki Riikaan 8.-12.5.2017,
03.04.2017 Opetus- ja työsuunnitelmapäätökset
§8 Peitsarin kkulun "Suomi 100-vuotta"-yhdessä teemaviikot
lukuvuosisuunnitelmaan, 03.04.2017 Opetus- ja työsuunnitelmapäätökset
Varhaiskasvatusjohtaja
§33 Miettinen Irma, osittainen työvapaa ajalla 3.4.-4.6.2017, 29.03.2017
Henkilöstöpäätökset
§34 Kilkki Jaana, määräaikainen tehtäväsiirto Kaarisillan päiväkotiin
lastenhoitajan sijaiseksi ajalle 22.3.-17.5.2017, 29.03.2017 Henkilöstöpäätökset
§35 Paakkari Tuija, osittainen työvapaa ajalla 5.4.-4.6.2017, 29.03.2017
Henkilöstöpäätökset
§36 Kuronen Anna, osittainen työvapaa ajalla 31.3.-31.5.2017, 29.03.2017
Henkilöstöpäätökset
§37 Juutinen Oili, määräaikainen tehtäväsiirto lastentarhanopettajan tehtävään
Naisvuoren päiväkotiin ajalle 3.2.-2.6.2017, 29.03.2017 Henkilöstöpäätökset
§40 Kontio Kati, palkkaaminen lastentarhanopettajan sijaiseksi Kalevankankaan
päiväkotiin ajalle 1.4.-29.9.2017, 05.04.2017 Henkilöstöpäätökset
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
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§ 32
Esitys ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisen lakkauttamisesta ja muuttamisesta Sannan
päiväkodin ryhmäksi.
MliDno-2017-868
Valmistelija / lisätiedot:
Pirjo Vartiainen
Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi
varhaiskasvatusjohtaja
Liitteet

1 Liite Muistio vanhempien kuulemistilaisuudesta 23.3.2017
Karjalanharjuntie 3:ssa lähellä Sannan päiväkotia, toimii ryhmäperhepäiväkoti
Peukaloinen. Peukaloisessa työskentelee yksi lastenhoitaja ja kaksi
perhepäivähoitajaa. Ryhmässä on 12 lasta, jotka ovat lähinnä alle kolmen
vuoden ikäisiä. Peukaloisen toiminta on suunniteltu muutettavan
Sannan päiväkodin lapsiryhmäksi 1.8.2017 alkaen. Terveys-, pelastus ja
kaavoitusviranomaiset ovat toimittaneet puoltavat lausunnot.
Lastenhoitaja jatkaa ensi syksynä lapsiryhmässä ja Sannan päiväkodista siirtyy
ryhmään lastentarhanopettaja. Lisäksi ryhmään on tulossa syksyllä toinen
lastenhoitaja. Ryhmän perhepäivähoitajilla on mahdollisuus siirtyä muuhun
tehtävään varhaiskasvatuksessa, lähinnä toiseen ryhmäperhepäiväkotiin.
Peukaloisen henkilöstölle on järjestetty YT-lain mukaiset neuvottelut
14.11.2016.
Vanhempien kuulemistilaisuus pidettiin 23.3.2017. Tilaisuudesta on kirjoitettu
muistio, joka on liitteenä.
Mikkelin kaupungin hallintosäännön 11 §:n mukaan lautakunta tekee
esityksen kaupunginvaltuustolle palvelujen tuottamistavasta, palveluverkosta,
uusien palveluiden tuottamisesta ja nykyisten lakkauttamisesta hyväksytyn
talousarvion mukaisesti.
Liite Vanhempien kuulemistilaisuus 23.3.2017, muistio
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja
Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja
edelleen kaupunginvaltuustolle, että ryhmäperhepäiväkoti Peukaloinen
lakkautetaan ja perustetaan entisestä ryhmäperhepäiväkotiryhmästä Sannan
päiväkodin ryhmä 1.8.2017 alkaen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus, Kirsti Kerppola, Pirjo Vartiainen
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Kaupunginvaltuusto, § 18, 20.02.2017
Kaupunginhallitus, § 116, 03.04.2017
Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 34, 27.04.2017
§ 34
Valtuustoaloite Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksen linjauksien muuttamiseksi
MliDno-2017-480
Kaupunginvaltuusto, 20.02.2017, § 18
Valtuutettu Jaana Vartiainen ym. esittivät 20.2.2017 valtuustoaloitteenaan
otsikkoasiasta seuraavaa:
"Mikkelin kaupunki haluaa olla lapsiperheystävällinen kaupunki.
Varhaiskasvatuslinjaukset eivät kuitenkaan tue tätä. Molempien vanhempien
ollessa vuorotyöläisiä pienet koululaiset joutuvat tulemaan toimeen yksin jopa
vuorokauden. Tässä yksi esimerkki: ”Molemmat vanhemmat tekevät vuorotyötä,
jossa työpäivän pituus on vähintään 12h. Työaika 24h ajalla aamusta-yöhön.
Työmatka ja työajan pituus huomioiden ei 1. luokkalainen pärjää yksin näin pitkiä
aikoja. Lapsi saattaa joutua olemaan itsenäisesti, jopa vuorokauden. Lisäksi
vanhempien työn luonteeseen kuuluu, että työajat voivat vielä venyä suunnitellusta.
Lapsen täytyisi huolehtia koko päivän toimet itsenäisesti. mm. kouluun lähtö,
ruokailut, koulumatkat, nukkumaan meneminen ja aamulla herääminen kouluun.”
Tämä on todella kohtuutonta pienten alakoululaisten kohdalla. Kaupungin
linjaukset ovat vanhanaikaisia ja joustamattomia. Kaikilla perheillä ei ole
sukulaisten tukiverkkoa tukenaan. Vaihtoehtona vanhempien työssäkäynnille
on, että toinen jää kotiin huolehtimaan lapsista. Tästä on seurauksena
kaupungille työllisyyden heikentyminen ja verotulojen menetys sekä
lapsiperheiden negatiivinen suhtautuminen kaupunkiin.
Varhaiskasvatuslaki (36/1973) antaa pykälässä 2 kunnille mahdollisuuden
päättää lasten hoidosta:
Lasten päivähoitoa voivat saada lapset, jotka eivät ole vielä oppivelvollisuusikäisiä
sekä milloin erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa ole muulla tavoin
järjestetty, myös sitä vanhemmat lapset.
Lasten päivähoito on pyrittävä järjestämään siten, että se tarjoaa lapsen hoidolle
ja kasvatukselle sopivan hoitopaikan ja jatkuvan hoidon sinä vuorokauden aikana
jona sitä tarvitaan.
Lisäksi saman lain 11 §:
Kunnan on huolehdittava siitä, että lasten päivähoitoa on saatavissa kunnan
järjestämänä tai valvomana siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin
kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Päivähoitoa suunniteltaessa ja
järjestettäessä on huomioitava lapsen etu.
Monet kunnat asettavat lapsen edun kaiken edelle, kuten varhaiskasvatuslain
henkikin sanoo ja järjestävät vuorohoitoa pienille koululaisille, joiden
molemmat vanhemmat käyvät vuorotöissä. Mikkelin tulee olla näiden kuntien
kaltainen ja olla todellinen lapsiperheystävällinen kaupunki.
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Me allekirjoittaneet haluamme, että Mikkelin kaupunki muuttaa
varhaiskasvatuksen linjauksia niin, että pienet koululaiset saavat tarvittaessa
olla päivähoidossa molempien vanhempien ollessa vuorotyössä. Lisäksi
haluamme, että kaupunki perkaa tarkasti läpi kaikki varhaiskasvatuksen
vanhentuneet, joustamattomat määräykset, jotka heikentävät lapsiperheiden
hyvinvointia Mikkelissä.
Mikkelissä 20.02.2017
Jaana Vartiainen
Satu Taavitsainen, Petri Tikkanen, Heikki Pyrhönen,
Kalle Nieminen, Markku Aholainen, Markku Turkia,
Marita Hokkanen, Raine Lehkonen, Hannu Tullinen,
Osmo Ukkonen, Leena Teittinen, Tapani Korhonen,
Paavo Barck, Markku Tissari, Arto Seppälä,
Veli Liikanen, Vesa Himanen"
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle
valmisteltavaksi.
Merkitään, että valtuutetut Olli Nepponen ja Satu Pulkkinen poistuivat
kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Kaupunginhallitus, 03.04.2017, § 116
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen sivistystoimen valmisteltavaksi.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä
kaupunginhallituksessa viimeistään elokuussa 2017.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kasvatus- ja opetuslautakunta, 27.04.2017, § 34
Valmistelija / lisätiedot:
Pirjo Vartiainen
Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi
varhaiskasvatusjohtaja
Liitteet

1 Liite Vuorohoidon linjaukset 20.2.2017 tehtyä valtuustoaloitetta varten
Valtuustoaloite Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksen linjauksien
muuttamiseksi
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Kaupungin valtuuston kokouksen 20.2.2017 § 18 valtuustoaloitteessa esitetään
Mikkelin varhaiskasvatuksen linjauksien muuttamista ja varhaiskasvatuksen
vanhojen joustamattomien määräysten perkaamista. Valtuustoaloitteen
ovat allekirjoittaneet Jaana Vartiainen, Satu Taavitsainen, Petri Tikkanen,
Heikki Pyrhönen, Kalle Nieminen, Markku Aholainen, Markku Turkia, Marita
Hokkanen, Raine Lehkonen, Hannu Tullinen, Osmo Ukkonen, Leena Teittinen,
Tapani Korhonen, Paavo Barck, Markku Tissari, Arto Seppälä, Veli Liikanen, Vesa
Himanen.
Varhaiskasvatuksen linjauksilla käsitetään varhaiskasvatuksen vuorohoidon
linjauksia, jotka on käsitelty viimeksi Kasvatus- ja opetuslautakunnassa
26.5.2016.
Valtuustoaloitteen mukaan monet kunnat asettavat lapsen edun kaiken
edelle ja järjestävät vuorohoitoa pienille koululaisille. Asiasta tiedusteltiin 12
kaupungista. Viidessä kaupungissa ei koululaisille tarjottu varhaiskasvatusta
ollenkaan. Seitsemässä kaupungissa tarjottiin, joko ensimmäisellä luokalla
olevalle yksinhuoltajan lapselle, ensimmäisellä luokalla olevalle yksinhuoltajan
erityislapselle tai ensimmäisellä luokalla lastensuojelun piirissä olevalle
lapselle (joita oli erittäin harvoin). Yhdessä kaupungissa tarjottiin vuorohoitoa
harkituissa tapauksissa, jos oli paikkoja. Kerrottiin lisäksi, että harvoin pystyvät
kuitenkaan tarjoamaan.
Kyseltäessä muista kaupungeista asiaa kommentoitiin, ettei koululaisen
sijoittaminen varhaiskasvatukseen välttämättä ole lapsen kannalta hyvä
ratkaisu. Mikkelissä on kokemusta siitä, että lasta kiusattiin koulussa
sen vuoksi kun hän meni koulun jälkeen päivähoitoon. Heräsi myös
kysymys, onko koululaisen mielekäs paikka olla esimerkiksi viikonloppuna
varhaiskasvatuksessa, jossa muut lapset saattavat olla iältään alle kahden
vuoden.
Valtuustoaloitteen mukaan pienten koululaisten olisi saatava olla tarvittaessa
päivähoidossa molempien vanhempien ollessa vuorotyössä. Tilanteet
vaihtelevat eri vuosina, eikä voida sanoa, mikä vuorotyössä olevien huoltajien
ja pienten koululaisten tilanne olisi eri vuosina. Ensi syksynä, siinä tapauksessa,
että ensimmäiselle luokalle menevät vuorotyössä olevien huoltajien
lapset tulisivat vuorohoitoon, tarvittaisiin palkata lisää yhteensä neljä
kasvatushenkilöä. Sen lisäksi tarvittaisiin Haukivuorelle ehdottomasti lisätiloja.
Olemassa olevaan Nuppulan päiväkotiin ei voida tiloja laajentaa. Lisätilat
olisivat jossakin muualla, mikä tarkoittaisi sitä, että henkilöstöä olisi oltava
vieläkin enemmän. Lisäksi olisi järjestettävä erillinen ruokahuolto ja siivous ko.
tiloihin.
Koululaisten kuljettaminen koulusta vuorohoitoon aiheuttaa kustannuksia,
joita ei ole tarkemmin selvitetty.
Tänä vuonna Mikael-koulussa ja 17:ssä muussa koulussa järjestetään
iltapäivätoimintaa ensimmäisellä luokalla oleville oppilaille, silloin kun
tarvitsijoita on vähintään kuusi. Ryhmiin otetaan lisäksi toisen luokan oppilaita,
jos niihin mahtuu.
Siinä tapauksessa, että ensi syksynä vuorohoitoa tarjottaisiin vain vuorotyötä
tekevien yksinhuoltajien lapsille, tarvittaisiin vuorohoidossa yhteensä yksi
kasvatushenkilö lisää.
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Varhaiskasvatus tarvitsee tällä hetkellä ja tulevaisuudessa kaikki mahdolliset
paikat alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatusta varten.
Mikkelin varhaiskasvatuksen vuorohoidon linjauksiin esitetään seuraavia
muutoksia (esitetyt muutoskohdat on alleviivattu):
MIKKELIN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSEN VUOROHOIDON LINJAUKSET
Mikkelin kaupungin varhaiskasvatus on yhdessä seudun kuntien Hirvensalmen,
Juvan, Mäntyharjun ja Pertunmaan kanssa tehnyt yhteiset vuorohoidon
linjaukset, mistä on tehty päätös 20.3.2014 § 35 Mikkelin Kasvatusja opetuslautakunnassa. Linjauksiin on tehty muutoksia Kasvatus- ja
opetuslautakunnassa 26.5.2016 § 48.
Vuorohoito vaatii erityisjärjestelyjä hoito- ja henkilöstöresurssien vuoksi ja sen
takia tarvitaan linjauksia.
Vuorohoitoa on arkipäivisin klo 18.00 - 06.00 välillä tapahtuva hoito ja
viikonloppuhoito. Vuorohoitoon ei ole subjektiivista päivähoito-oikeutta siinä
mielessä, että vuorohoidossa lapsen hoitopäivä perustuu huoltajan/huoltajien
ilmoittamiin epäsäännöllisiin hoitoaikoihin iltaisin, öisin ja viikonloppuisin.
Lapselle tarjotaan hoitoa, kun molemmat huoltajat ovat työvuorossa.
Poikkeuksena on kuntouttava varhaiskasvatus, jota tarjotaan koulujen
toimintakautena maanantaista perjantaihin.
Vuorohoitoyksiköt ovat auki lasten hoidon tarpeen mukaan, poikkeuksena
juhannus ja joulu. Mikkelin kaupungissa koko muu päivähoito paitsi päiväkoti
Vilttihattu on kiinni jouluna ja juhannuksena, jolloin Vilttihattu on auki lapsen
todellisen hoidon tarpeen mukaan. Poikkeustilanteessa, jos huoltajien
työmatka ei tule Mikkelin kantakaupungin alueelle tai perheellä on kohtuutonta
kuljettaa Vilttihattuun, voidaan hoito järjestää todellisen tarpeen mukaan
Haukivuorella, Ristiinassa tai Suomenniemellä. Seudun kunnissa aukiolo
on paikallisen linjauksen mukaisesti. Tarvittaessa vuorohoito järjestetään
keskitetysti seutuyhteistyönä. Seudun kunnista voidaan ottaa lapsia
Vilttihattuun hoitoon sillä edellytyksellä, että sitä varten ei tarvitse palkata
lisähenkilöstöä.
Mikkelin kaupungissa lapsen hoitoajat on ilmoitettava Daisy Nettiin viimeistään
edellisen viikon maanantaihin klo 9.00 mennessä. Loma-aikojen (syys-, joulu-,
hiihto- ja kesäloma) hoidon tarpeen ilmoitusajoista kerrotaan erikseen.
(Aiempi teksti: Mikkelin kaupungissa lapsen hoitoajat on ilmoitettava
kirjallisena viimeistään edellisen viikon maanantaihin klo 9.00 mennessä.
Seudun kunnissa ilmoittamisohje on paikallisen linjauksen mukaisesti.)
Lapsen hoitoviikoksi suositellaan enintään 5 hoitopäivää viikossa. Huoltajan
vapaa-/lomapäivä on myös lapsen vapaapäivä. Lapsen on mahdollista
osallistua esiopetukseen myös huoltajien vapaapäivinä.
Huoltajan yövuoron jälkeen tai ennen yövuoroa lapselle tarjotaan hoitoa
huoltajan lepoa varten, enintään 9 tuntia.
(Aiempi teksti: Huoltajan yövuoron jälkeen lapselle tarjotaan hoitoa huoltajan
nukkumisajan, enintään 9 tuntia työvuoron päättymisestä.)
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Lapselle tarjotaan hoitopäivään sisältyvät ateriat. Mikkelin kaupungissa
aamupala tarjotaan klo 8-8.30, lounas klo 11 - 12, välipala klo 14 - 15 ja iltapala
klo 19.30 - 20.00. Päivällinen varataan lapselle, jonka ennalta ilmoitettu
hoitoaika jatkuu klo 17.15 jälkeen. Jokaiselle lapselle tarjotaan hoitopäivän
aikana vähintään yksi lämmin ateria, kun varattuun hoitoaikaan sisältyy
lounas tai päivällinen. Seudun kunnissa ateriat tarjotaan paikallisen linjauksen
mukaisesti.
(Aiempi teksti: …lounas klo 11-/11.30 - 12, … Jokaiselle lapselle tarjotaan
hoitopäivän aikana vähintään yksi lämmin ateria.)
Lapsen riittävän yöunen turvaamiseksi keskustellaan hoitopaikassa
mahdollisesta yöhoidosta, jos hoitoaika päättyy klo 22.30 jälkeen.
(Aiempi teksti: Lapsen riittävän yöunen turvaamiseksi suositellaan, ettei alle
3-vuotiasta lasta haeta hoidosta klo 22.00 jälkeen eikä yli 3-vuotiasta lasta
klo 23.00 jälkeen, jos hoitoon on palattava seuraavana aamuna klo 6.00
mennessä.)
Lapsen huoltajan ollessa sairauslomalla, lapselle voidaan tarjota tarvittaessa
päivähoitoa arkipäivisin.
Lapsen sairastaessa tartuntatautia, huoltajien toivotaan hoitavan myös
perheen muut lapset kotona. Muutoin terveiden sisarusten hoitoajaksi
suositellaan sopivia varattuja hoitoaikoja.
(Aiempi teksti: … Muutoin terveiden sisarusten hoitoajaksi suositellaan
arkipäivisin maanantaista perjantaihin noin klo 9.00 - 15.00.)
Varhaiskasvatuslain 2§ mukaan ”Lasten päivähoitoa voivat saada lapset,
jotka vielä eivät ole oppivelvollisuusikäisiä sekä milloin erityiset olosuhteet
sitä vaativat eikä hoitoa ole muulla tavoin järjestetty, myös sitä vanhemmat
lapset”. Vuorohoitoa tarjotaan ensimmäisellä luokalla olevalle 7-vuotiaalle
vuorotyössä olevan yksinhuoltajan lapselle tarpeen mukaan viikonloppuisin,
ilta- ja yöhoitona koulujen toimintapäivinä.
(Aiempi teksti: Laissa lasten päivähoidosta 2 §:n mukaan ”Lasten
… Vuorohoitoa tarjotaan tarpeen mukaan viikonloppuisin, ilta- ja yöhoitona
yksinhuoltajan 7-vuotiaalle, joka on ekaluokkalainen ja tarvitsee erityistä
tukea.)
Mikkelin kaupungissa laajennetun aukiolon yksiköitä ovat päiväkodit, joissa
järjestetään arkipäivinä, maanantaista perjantaihin aamu- tai iltahoitoa.
(Aiempi teksti: Mikkelin kaupungissa joustoyksiköksi voidaan määritellä
erikseen päiväkodit, joissa järjestetään arkipäivinä, maanantaista perjantaihin
satunnaista aamu- tai iltahoitoa.)
Mikkelin varhaiskasvatuksen vuorohoidon muutetut linjaukset ovat liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja
Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että esitetyt muutetut vuorohoidon linjaukset otetaan
käyttöön viimeistään 1.8.2017 alkaen.
Päätös

Mikkeli
Kasvatus- ja opetuslautakunta

Pöytäkirja
27.04.2017

4/2017

15 (24)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Petri Tikkanen esitti Markku Paukun kannattamana, että vuorohoidon
linjauksia muutetaan seuraavasti "Vuorohoitoa tarjotaan perheen tarpeen
mukaan alkuopetuksessa olevalle lapselle, jonka vanhemmat ovat vuorotöissä
koulujen toimintapäivinä. "
Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu
esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne jotka kannattavat
esittelijän esitystä äänestävät kyllä ja ne jotka kannattavat Petri Tikkasen
esitystä äänestävät ei.
Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 kyllä
ääntä (Janne Strengell, Jyrki Koivikko, Katri Kontunen-Karhula, Samuel
Tarkiainen, Pekka Pöyry, Yrjö Pulkkinen ja Leila Selenius) ja 5 ei ääntä (Petri
Tikkanen, Osmo Ukkonen, Sari Rautiainen, Susanna Rusakko ja Markku
Paukku.)
Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kasvatus- ja
opetuslautakunnan päätökseksi.
Merkitään, että Yrjö Pulkkinen poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo
18.08.
Tiedoksi
Virpi Siekkinen, Seija Manninen, Anne Jukarainen, Jaana Vartiainen, Päivi Kuva,
Maarit Luukkonen, Sini Lahtinen, Reetta Juopperi, Pirjo Vartiainen
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§ 35
Erityisen koulutustehtävän hakeminen 1.8.2018 lukien, Mikkelin lukio
MliDno-2017-928
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
sivistystoimenjohtaja
Liitteet

1 Kirje OKM/8/530/2017
Mikkelissä on aika ajoin noussut esille erityisen koulutustehtävän hakeminen
lukiokoulutukseen. Jo jonkin aikaa on ollut tiedossa, että OKM on valmistellut
esitystä erityistä koulutustehtävää koskevista lainsäädäntömuutoksista.
Opetus- ja kulttuuriministeriöstä on tullut 13.4.2017 kirje (OKM/8/530/2017)
”Erityiset koulutustehtävät 1.8.2018 lukien”. Kirjeessä opetus- ja
kulttuuriministeriö avaa hallituksen esitystä ja varaa lukiokoulutuksen
järjestäjille mahdollisuuden erityisen koulutustehtävän hakemiseen koskien
1.8.2018 alkavaa koulutusta. Erityinen koulutustehtävä liittyy yhden tai
useamman oppiaineen tai opintokokonaisuuden painottamiseen, jolloin on
sallittua poiketa voimassa olevasta lukion tuntijaosta ja lukiokoulutuksen
opetussuunnitelman perusteista. Erityinen koulutustehtävä on esim. taitoja taideaineisiin olennaisessa määrin painottuva opetus, jossa pyritään
yhdistämään lukio-opintojen suorittamiseen urheilijana tai taitelijana
kehittyminen. Erityinen koulutustehtävä ei ole yksittäisen urheilulajin
tai instrumentin painotettua opetusta. Painotus voi koskea myös muita
ainekokonaisuuksia, esim. matemaattiset ja luonnontieteelliset aineet, kielet,
ja se koskee nuorille tarkoitettua lukion tuntijakoa. Koulutuksen järjestämiselle
tulee olla joko valtakunnallinen osaamis- ja sivistystarve tai alueellinen
koulutuksen erityistarve.
Mikkelin kaupunki ja sen opetustoimi ovat profiloituneet liikuntamyönteisiksi
toimijoiksi. Kaupungissa on toiminut pitkään perusopetuksen urheiluluokat,
Etelä-Savon urheiluakatemia, Liikkuva koulu –toiminta ja viimeksi Hyvinvoinnin
virtaa Mikkelissä –hankkeessa on pilotoitu Täydellinen liikuntavuosi toimintamalli, jota sovelletaan tällä hetkellä useassa maamme kaupungissa.
Saimaa Stadiumin valmistuessa liikunnan ja urheilun toimintaympäristö
kaupungissa monipuolistuu merkittävästi. Kaupungin strategia on
hyvinvointistrategia, jossa yhtenä kärkenä on asukkaiden hyvinvointi.
Mikkelin lukion rehtori on käynyt keskustelun lukion opettajakunnan kanssa
mahdollisesta erityisen koulutustehtävän, urheilulinjan, hakemisesta Mikkelin
lukioon – opettajakunta suhtautuu hakemiseen myönteisesti. Asia esiteltiin
18.4.2017 kaupunginhallitukselle, joka suhtautuu hakemuksen jättämiseen
myönteisesti.
Hakemus erityisestä koulutustehtävästä tulee toimittaa opetus- ja
kulttuuriministeriön kirjaamoon 17.5.2017 mennessä. Hakuprosessi voidaan
toteuttaa ja päätökset annetaan, mikäli eduskunta hyväksyy hallituksen
esityksen.
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Järjestämisluvan muutoshakemuksesta tehtävä päätös on opetus- ja
kulttuuriministeriön maksullisista suoritteista annetun asetuksen (688/2015)
mukaisesti maksullinen (1 220 euroa).
Liite OKM:n kirje OKM/8/530/2017 "Erityiset koulutustehtävät 1.8.2017 lukien"
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että Mikkelin kaupunki
lukiokoulutuksen järjestäjänä hakee erityistä koulutustehtävää,
urheilupainoitteista opetusta/urheilulinjaa, Mikkelin lukioon ja että
järjestämisluvan muutoshakemuksesta tehtävä päätös, 1 220 euroa,
maksetaan lukiokoulutuksen yhteisistä määrärahoista (140242010).
Kasvatus- ja opetuslautakunta valtuuttaa sivistystoimenjohtajan ja Mikkelin
lukion rehtorin valmistelemaan hakemuksen ja toimittamaan sen opetus- ja
kulttuuriministeriön kirjaamoon 17.5.2017 mennessä.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että Samuel Tarkiainen poistui kokouksesta tämän pykälän
käsittelyn jälkeen klo 18.24.
Tiedoksi
Jari Tuomenpuro/Mikkelin lukio, Matti Hämäläinen/Ristiinan lukio, Marja
Ukkonen/etä- ja aikuislukio, kaupunginhallitus
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§ 36
Talousarvion toteutumisen seuranta 2017, kasvatus- ja opetuslautakunta
MliDno-2017-939
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
sivistystoimenjohtaja
Liitteet

1 Liite seuranta 31.03.2017
Talousarvion 2017 mukaan maaliskuun lopun toteutuman perusteella tehtävän
seurannan yhteydessä raportoidaan:
•
•
•
•
•

keskeisimmät strategiset toimenpiteet,
strategisten kehittämisohjelmien toteutuminen (Asukkaiden
hyvinvointi, Elinkeinojen hyvinvointi ja Ympäristön hyvinvointi),
kaupungin elinvoimaisuuden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet,
henkilöstön määrän kehitys sekä
talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset, jotka ovat jo
tiedossa.

Seurannan toimenpiteet ovat:
•
•
•

•
•

toimielinten ennusteiden tekeminen (excel- taulukoihin),
johdon analyysit tiliryhmittäin sekä johdon arvio toimenpiteistä
talouden tasapainossa pitämiselle,
johdon analyysiin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota
ja raportoida jo nyt, jos näyttää siltä, että toiminta ei pysy
vahvistetussa talousarviossa (mitkä erät - palkat, palvelujen ostot
jne. - ovat ylittymässä ja mistä ylitys johtuu).
raamiseuranta- taulukon täyttäminen koko kaupungin osalta,
ennuste vuoden lopun tilanteesta sitovien määrärahojen osalta,
selvitys ylityksistä annetaan johdon analyysissä.

Liite Kasvatus- ja opetuslautakunta, toteuma 3/2017, raportti ja johdon
ennuste
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
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§ 37
Kansalaisopistojen liitto KoL ry:n liittokokous 8.–9.6.2017 Oulussa
MliDno-2017-774
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
sivistystoimenjohtaja
Mikkelin kaupunki on Kansalaisopistojen liiton (KOL) jäsen. Liiton tehtävät ovat
seuraavat:
•

KOL toimii kansalaisopistojen ja niiden opiskelijayhdistysten
sekä työväenopistojen ja vapaan sivistystyön edunvalvojana ja
vaikuttajana
KOL tukee ja edistää vapaata sivistystyötä, sivistyksellistä
vuorovaikutusta sekä kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä
KOL auttaa opistoja turvaamaan tasa-arvoiset ja elämänlaajuiset
oppimismahdollisuudet lähipalveluna.

•
•

Edunvalvontatehtävien lisäksi liitto tuottaa monia erilaisia koulutus- ja
kehittämispalveluja sekä niihin liittyviä aineistoja mm. kansalaisopistoille
sekä julkaisee www.kansalaisopistojenliitto.fi -verkkopalvelua. Tänä vuonna
liittokokous järjestetään Oulussa 8.-9.6.2017.
Jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä on oikeus lähettää
liittokokoukseen edustajia seuraavasti:
Kansalaisopistot tai niiden ylläpitäjät :
Vahvistettujen valtionosuustuntien määrä/Edustajien määrä
- 4 999 / 1
5 000 - 9 999 / 2
10 000 - 19 999 / 3
20 000 - 29 999 / 4
30 000 - 49 999 / 5
50 000 - / 6
Mikkeli voi lähettää liittokokoukseen 3 edustajaa.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja
Kasvatus- ja opetuslautakunta nimeää edustajat liittokokoukseen.

Päätös
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Kasvatus- ja opetuslautakunta nimeää edustajakseen Oulussa järjestettävään
Kansalaisopistojen liitto KoL ry:n liittokokoukseen 8.-9.6.2017 kansalaisopiston
rehtori Matti Laitsaaren.
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§ 38
Mikkelin kansalaisopiston kurssimaksujen tarkistaminen 2017
MliDno-2017-915
Valmistelija / lisätiedot:
Matti Laitsaari
Matti.Laitsaari@mikkeli.fi
rehtori
Liitteet

1 Liite Kansalaisopiston kurssimaksut 8/2016
2 Liite Kansalaisopiston kurssimaksut 8/2017
Valmistelija kansalaisopiston rehtori Matti Laitsaari, puh 044 794 2930
Mikkelin kansalaisopiston kurssimaksuista päättää kasvatus- ja
opetuslautakunta. Kurssimaksujen osalta on keväällä 2013 päätetty, että
maksuja on tarkoituksenmukaista korottaa vuosittain kustannusten nousua
vastaavasti, jotta vältytään kertaluontoisilta suurehkoilta korotuksilta.
Kurssimaksujen korottamisen pohjana on käytetty muun muassa
kuluttajahintaindeksissä tapahtuneita muutoksia. Kuluttajahintaindeksi on
vuoden 2016 aikana noussut noin 0,4 prosenttia. Opiston vuokrakustannukset
ovat nousseet viime vuodenvaihteessa yhdellä prosentilla. Palkkojen nousu on
puolestaan ollut viime vuoden ajan hyvin maltillista.
Koska vuokrankorotukset koskevat vain osaa opiston kustannuksista,
perusteltu kurssimaksujen korotus lukuvuodelle 2017-18 on puoli prosenttia.
Korotus on niin pieni, että kun kurssituntien määrään perustuvat kurssimaksut
pyöristetään lähimpään euroon, ei suurin osa opiston kurssimaksuista nouse
nyt esillä olevalla korostusprosentilla käytännössä lainkaan. Pienikin korotus
on kuitenkin syytä tehdä, koska se vaikuttaa kurssihintojen määräytymiseen
myöhemmin tehtävien korotusten yhteydessä.
Muutoksena nykyisin käytössä olevaan kurssimaksutaulukkoon on
maksukorotuksen lisäksi se, että yli 90 tuntia kestävät kurssit luokitellaan
jatkossa erikseen hinnoiteltaviksi kursseiksi. Tähän saakka erikseen
hinnoiteltavia ovat olleet kymmenen tuntia tai vähemmän kestävät kurssit.
Yli 90 tuntia kestävien kurssien hinnoittelu on perustunut taulukkoon ja
siihen tehtäviin senttimääräisiin korotuksiin ja näin ollen maksukorotukset
ovat pitkään kestävien kurssien kohdalla olleet kurssimaksujen tarkistusten
yhteydessä käytännössä pienempiä kuin kustannusten nousu olisi edellyttänyt.
Prosenttiperusteiset korotukset on helpompi tehdä, kun porrastus ei perustu
kiinteisiin senttimääriin.
Lisäksi maksutaulukon alapuolelta on nyt kokonaan poistettu kuvaus
kurssimaksujen porrastumisesta, koska kuvaus on käytännössä tarpeeton.
Porrastus muuttuu kuitenkin jokaisen korotuksen yhteydessä.
Liite 1 (nykyiset, elokuun 2016 alussa voimaan tulleet kurssimaksut)
Liite 2 (esitys uusiksi, elokuun 2017 alusta voimaan tuleviksi kurssimaksuiksi)
Ehdotus
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Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy liitteen mukaiset kansalaisopiston
uudet kurssimaksut ja päättää, että uudet maksut tulevat voimaan elokuun
2017 alusta alkaen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkittiin, että Janne Strengell poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn
aikana klo 18.45.
Tämän pykälän käsittelyn jälkeen päätettiin siirtää 1.6.2017 merkitty kokous
pidettäväksi 30.5.2017.
Tiedoksi
Matti Laitsaari
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Muutoksenhakukielto
§27, §28, §29, §30, §31, §32, §34, §35, §36
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.
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Oikaisuvaatimus
§38
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

