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Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Katri Kontunen-Karhula

Pekka Pöyry

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta sekä 25.10.2016 kaupungin
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§ 101
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 102
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Elina Hölttä ja Pekka Pöyry.
Pöytäkirja tarkastetaan sivistystoimen johtamisen tukipalveluissa
(Maaherrankatu 9 - 11, 3. kerros) viimeistään 25.10.2016.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Katri Kontunen-Karhula ja Pekka Pöyry.
Pöytäkirja tarkastetaan sivistystoimen johtamisen tukipalveluissa
(Maaherrankatu 9 - 11, 3. kerros) viimeistään 25.10.2016.
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§ 103
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Kasvatus- ja opetusjohtaja
•

§221 Päätös Sanni Salopajun ottamisesta lehtorin virkaan ajaksi
3.10.2016 - 3.6.2017, sijoituskouluna Mikkelin Lyseon koulu,
06.10.2016

Varhaiskasvatusjohtaja
•
•
•

§178 Lappalainen Piia, palkkaaminen lastentarhanopettajan
sijaiseksi Kalevankankaan päiväkotiin ajalle 1.10.2016-31.3.2017,
03.10.2016
§179 Muukkonen Sari-Anne, määräaikainen tehtäväsiirto
lastenhoitaja/kiertävä varahoitajan tehtävään Ryhmäperhepäiväkoti
Varaviikariin ajalle 30.9.2016-31.5.2017, 04.10.2016
§181 Kauria Pirjo, palkkaaminen lastenhoitajan sijaiseksi
Tikanpellon päiväkotiin ajalle 19.10.2016-30.6.2017, 10.10.2016

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja
Koska sivistystoimenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään
sellaista, mikä olisi esteenä päätöksen toimenpanolle, sivistystoimenjohtaja
esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 51 §:n mukaista
otto-oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 104
Ilmoitusasiat
Varhaiskasvatusjohtajan päätös:
•

§ 176/26.9.2016 Mäkinen Tiina, määräaikainen tehtäväsiirto
lastenhoitajan sijaiseksi Sannan päiväkotiin ajalle 1.8.2016 31.7.2017

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
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§ 105
Etelä-Savon urheiluakatemian ja Mikkelin kaupungin yhteistyösopimus 2017
MliDno-2016-2101
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
Liitteet

1 Yhteistyösopimus E-S urheiluakatemia_Mikkelin kaupunki.pdf
Mikkelin kaupunki (perusopetus ja lukiokoulutus) on tehnyt EteläSavon Urheiluakatemian kanssa yhteistyötä vuodesta 2011 alkaen.
Toiminnan tavoitteena on edistää koulunkäynnin ja koulutuksen sekä
urheiluvalmennuksen yhteistyötä.
Mikkelin kaupunki sitoutuu
- tukemaan urheilijaa koulunkäynnin, opiskelun ja urheilu-uran yhdistämisessä
- kehittämään akatemiatoimintaa yhteistyössä Tanhuvaaran Säätiön/EteläSavon Urheiluakatemian kanssa
- tarjoamaan akatemian harjoitusryhmien tarvitsemat kaupungin omat
liikuntatilat ja -paikat sovittuina aikoina veloituksetta tai yhteisesti sovitulla
summalla
- maksamaan lukuvuodelta lukuvuosimaksua, joka perusasteen urheilijoiden
osalta on 5 000 €/lukuvuosi ja lukion urheilijoiden osalta on 13 000 €/
lukuvuosi. Mikkelin kaupungin vuosimaksu vuonna 2017 on 18 000 euroa,
joka on varattu talousarvioon.
Akatemian ja Mikkelin kaupungin kesken neuvoteltu sopimus vuodelle 2017 on
esityslistan liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy Etelä-Savon Urheiluakatemian
valmennusta koskevan yhteistyösopimuksen vuodelle 2017 liitteen mukaisena
ja valtuuttaa sivistystoimenjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Tanhuvaaran Säätiö / Etelä-Savon Urheiluakatemia, lukioiden ja
perusopetuksen yläkoulujen rehtorit
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§ 106
Kiinteistö Oy Mikkelin Palloiluhallin (Sport Forum) ja Mikkelin kaupungin
sivistystoimen yhteistyösopimus 2017-2018
MliDno-2016-2102
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
Liitteet

1 Sopimus SportForum 2017-2018.pdf
Kalevankankaalla sijaitseva Sport Forum monipuolisine liikuntatiloineen on
ollut Kalevankankaan koulun, Mikkelin lukion ja myös muiden koulujen ja
urheiluakatemian käytössä tarjoten noin 1000 tuntia/lukuvuosi sisäliikuntatilaa
koulujen tarpeeseen. Edelleen Sport Forum tarvitaan mahdollistamaan ja
täydentämään koulujen liikuntatilatarvetta.
Koulujen liikuntatuntien järjestämisen lisäksi Mikkelin kaupungin ja Sport
Forumin välinen sopimus turvaa myös kaupunkilaisten vapaa-ajanliikuntaa
sekä liikuntaseuratoimintaa. Kaupungit ja kunnat eivät voi tulevaisuudessa olla
ainoita liikuntapaikkojen rakentajia ja ylläpitäjiä, vaan liikuntapaikkoja rakentuu
myös liikuntayrittäjyyden kautta. Joissain tapauksissa kaupungin tai kunnan
pienehkö tuki on taannut liikuntapaikan rakentumisen kuntaan ilman, että
kunnan täytyy ottaa isompaa roolia rakennuttajana tai ylläpitäjänä.
Sport Forum on täysimittaisine salibandykenttineen sekä tennis-, squash- että
sulkapallokenttineen oleellinen toimija Mikkelin liikuntapaikkaverkostossa.
Kalevankankaalle rakentuva Areena sisältänee salibandymahdollisuuden,
mutta liikuntapalveluiden käsityksen mukaan sinne ei ole rakentumassa muita
mainittuja mailapelikenttiä. Areena ei siis liikuntapaikkana tule korvaamaan
Sport Forumia. Kaupungilla ei omissa liikuntatiloissaan ole tarjota squashin,
tenniksen tai sulkapallon sisäharjoittelu- ja kilpailuolosuhteita joko ollenkaan
(squash), tai ne ovat hyvin vaatimattomat. Ennen Areenan rakentumista
kaupunki ei myöskään voi tarjota seuroille täysimittaista, ottelukelpoista
salibandykenttää ilman lajiliitolta haettavaa poikkeuslupaa (Rantakeidas). Sport
Forumin tarjoamat harjoittelutilat ovat mikkeliläisille mainittujen lajien
seuroille välttämättömät. Kaupungin ja Sport Forumin välinen sopimus turvaa
koululiikunnan järjestämisen lisäksi kaupunkilaisten monipuolisia vapaaajanliikuntamahdollisuuksia sekä mahdollistaa osaltaan liikuntaseurojen
toiminnan ja kehittymisen.
Kaupungin sivistystoimen ja Mikkelin Liikuntakeskus Oy:n välinen sopimus
päättyy 31.12.2016. Sopimusta on uusittu ja uuden sopimuksen mukaan
sivistystoimi sitoutuu sovitun raamin, 50.000 euroa, puitteissa vuokraamaan
hallin tiloja 36 viikkoa vuodessa (viikkojen sijoittumisesta kalenterivuoden
aikana sovitaan myöhemmin) seuraavasti: 30 tuntia viikossa aikavälillä kello
8.00-15.00. Käyttötunteja kertyy vuodessa 1080 tuntia.
Liite Sopimus Sport Forumin tilojen käytöstä, Mikkelin Liikuntakeskus Oy ja
Mikkelin kaupungin sivistystoimi
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja
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Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy oheisen Mikkelin Liikuntakeskus Oy:n
ja Mikkelin kaupungin sivistystoimen välisen sopimuksen Sport Forumin tilojen
käytöstä ja valtuuttaa sivistystoimenjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Mikkelin Liikuntakeskus Oy/Juha Pekonen, liikunta- ja nuorisojohtaja Antti
Mattila
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§ 107
Mikkelin ja Hirvensalmen välisen kansalaisopistotoimintaa koskevan sopimuksen
päivittäminen ja uudistaminen
MliDno-2016-2092
Valmistelija / lisätiedot:
Matti Laitsaari
Matti.Laitsaari@mikkeli.fi
Liitteet

1 Vanha sopimus_Hirvensalmi.pdf
2 Uusi_sopimus_Hirvensalmi.pdf
Valmistelija kansalaisopiston rehtori Matti Laitsaari, puh. 044 794 2930,
matti.laitsaari@mikkeli.fi
Mikkelin kaupunki ja Hirvensalmen kunta ovat syksyllä 2007 tehneet
ostopalvelusopimuksen, jonka nojalla Mikkelin kaupunki on tuottanut
kansalaisopistopalvelut Hirvensalmen kunnalle. Sopimus tuli voimaan
1.1.2008. Sopimus kaipaa uudistamista ja päivittämistä.
Sopimuksessa todetaan muun muassa, että Mikkelin kansalaisopisto järjestää
Hirvensalmella yleissivistävää ja ammatillista koulutusta sekä alansa muuta
koulutustoimintaa ja että opiston tehtävänä on järjestää koulutustehtävää tukevaa
ja siihen läheisesti liittyvää palvelu- ja kehittämistoimintaa.
Maininta ammatillisesta koulutuksesta on käytännön toiminnan kannalta
osoittautunut tarpeettomaksi. Lisäksi maininnat koulutustehtävää tukevasta ja
siihen läheisesti liittyvästä palvelu- ja kehittämistoiminnasta ovat epämääräisiä,
koska sopimuksessa ei oteta niiden osalta mitään kantaa kustannusten
jakamiseen. On selkeintä, että sopimuksessa puhutaan vain vapaan
sivistystyön periaatteiden ja lainsäädännön mukaisesta yleissivistävästä
koulutuksesta ja opisto itse määrittelee sen, mitä muuta palvelu- ja
kehittämistoimintaa se Hirvensalmella järjestää. Opisto on järjestänyt
Hirvensalmella esimerkiksi erilaisia näyttelyitä ja voi järjestää niitä vastedeskin
ilman, että asiaa tarvitsee määritellä yhteisessä ostopalvelusopimuksessa.
Uuteen sopimukseen ei ole otettu mukaan myöskään nykyisen sopimuksen
kohtaa 3, jossa todetaan, että Hirvensalmen kunta siirtää kaikki
kansalaisopistotoiminnot Mikkelin kansalaisopistolle. Pykälä on käynyt
sisällöltään tarpeettomaksi. Hirvensalmella toimi sopimuksen voimassaolon
alkuvuosina Hirvensalmen osasto, mutta ei enää sen jälkeen, kun osaston
vetäjä jäi aikanaan eläkkeelle.
Eniten uudistamista sopimuksessa edellyttävät maininnat toiminnan
taloudesta ja kustannusten jakamisesta. Nykyisessä sopimuksessa todetaan,
että
Hirvensalmen kunta maksaa opiston toiminnasta vuosittaisena maksuosuutena
ylläpitäjäkunnalle eli Mikkelin kaupungille maksun, joka saadaan kun opiston
tilivuoden menoista vähennetään opistolle tilivuonna kertyneet valtionosuudet,
kurssimaksut ja muut tulot ja näin saatu erotus eli nettomeno jaetaan opiston
tilivuoden aikana järjestämien kaikkien tuntien yhteismäärällä. Näin tulokseksi
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saatu nettotuntihinta (euroa/tunti) kerrotaan opiston Hirvensalmen kunnan
alueella järjestämällä tuntimäärällä.
Jostain syystä sopimukseen on kirjattu maininta myös opiston muiden tulojen
vaikutuksesta sopimuskunnan maksuosuuteen, vaikka muilla tuloilla ei ole
mitään tekemistä niiden kustannusten kanssa, joita kurssien järjestäminen
Hirvensalmella aiheuttaa. Käytännössä muiden tulojen huomioon ottaminen
on johtanut siihen, että Mikkelin kaupunki on maksanut osan Hirvensalmen
kurssitoiminnasta eikä se ole voinut olla sopimuksen tavoitteena. Esimerkiksi
vuonna 2014 kansalaisopistolla oli muita tuloja noin 100.000 euroa (muun
muassa erilaisia hanketuloja) ja nämä otettiin huomioon Hirvensalmen
maksuosuuden määrittelemisessä. Kun Hirvensalmella on järjestetty vuosittain
runsaat tuhat opetustuntia ja kunta on maksanut opistotoiminnasta noin 20
euroa tunnilta, merkitsi 100.000 euron muiden tulojen huomioon ottaminen
noin kolmen euron tuntikohtaista huojennusta eli yhteenlaskettuna yli 3.000
euroa. Ilmeisesti sopimuksen tekemisen yhteydessä ei ole tullut esille sellaista
mahdollisuutta, että opisto voisi saada huomattavia tuloja muutenkin kuin
kurssitoiminnan kautta. Uudesta sopimuksesta on jätetty maininta muiden
tulojen vaikutuksesta kokonaan pois.
Lisäksi sopimukseen kirjataan erikseen ns. valtionosuuteen oikeuttavien
tuntien hinta ja valtionosuuden ulkopuolella järjestettävien tuntien hinta.
Kaikki kansalaisopistot ovat käytännössä järjestäneet enemmän tunteja
kuin mihin ovat saaneet valtionosuutta ja tämä selittyy valtionosuuden
laskentakaavalla. Kaava on suosinut ylituntien järjestämistä, että valtionosuus
saataisiin nousemaan.
Valtionosuusleikkaukset on kuitenkin toteutettu erilaisella logiikalla eli ylitunnit
ovat menettäneet merkityksensä valtionosuuden kasvattamisen välineenä.
Näin ollen on syytä kirjata sopimukseen erillinen määritys Hirvensalmella
järjestettävistä tunneista, joihin saadaan valtionosuus ja tunneista, joihin
valtionosuutta ei saada.
Mikkelin kansalaisopisto ei ole tähän saakka kiintiöinyt Hirvensalmen
tuntimäärää valtionosuustuntien suhteessa, koska kiintiöinnillä ei ole ollut
kokonaisvolyymin kannalta käytännön merkitystä. Kun valtio on jäädyttänyt
valtionosuudet eikä niitä pysty näillä näkymin enää nostamaan toiminnan
volyymia kasvattamalla, on ostopalvelusopimuksessa perusteltua tarkastella
tuntimääriä uudelleen.
Sopimuksessa on määritelty erillinen hinta valtionosuustuntien sisällä oleville
tunneille ja valtionosuuden ulkopuolella oleville tunneille. Hirvensalmen
kunnan valtionosuustuntien määrä on saatu suhteuttamalla Mikkelin
ja Hirvensalmen väkiluvut valtionosuustuntien kokonaismäärään.
Viimevuodenvaihteen asukaslukujen pohjalta laskettuna Hirvensalmen osuus
valtionosuuteen oikeuttavista tunneista on 727. Koska valtionosuuksia on
leikattu ja leikataan lähivuosina edelleen, on perusteltua, että Hirvensalmi
maksaa valtionosuuden ulkopuolella järjestetyistä tunneista sopimuksessa
määritellyn laskennallisen hinnan lisättynä kulloinkin voimassa olevalla
tuntikohtaisella valtionosuudella, joka on tällä hetkellä noin 47 euroa.
Tällainen muutos lisää Hirvensalmen kustannuksia niiltä osin kuin
tunnit ylittävät valtionosuuskiintiön, mutta muutoksella turvataan
kustannusvastaavuuden toteutuminen. Käytännössä Hirvensalmella on
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mahdollisuus kiintiöidä tilaamansa opetustuntimäärä tai asettaa tuntimäärälle
katto, että toiminnan kustannukset olisivat suurin piirtein tiedossa etukäteen.
Tilakustannusten osalta sopimusta on uudistettu siten, että Mikkelin
kansalaisopisto ei enää vastaisuudessa maksa vuokraa niistä Hirvensalmen
kunnan tiloista, joissa kansalaisopistokursseja järjestetään. Vuokran määrä on
ollut vuosittain noin 2.000 euroa. Kun Hirvensalmi toimii opetuksen tilaajana,
olisi erikoista, että palvelun tuottaja vielä erikseen maksaisi vuokraa niistä
tiloista, joissa sopimuksen mukainen palvelu tuotetaan.
Vaikka sopimus nostaa jonkin verran Hirvensalmen kustannuksia, sopimusta
päivitetään ja uudistetaan ennen kaikkea periaatteellisista eikä taloudellisista
syistä. On tärkeää, että vaikka onkin kyse vapaan sivistystyön toiminnasta
ja kuntalain mukaisesta kuntien yhteistoiminnasta, niin kustannukset
kohdentuvat oikein ja oikean suuruisina palvelun tilaajan ja käyttäjän
maksettaviksi. Ei ole tarkoituksenmukaista eikä perusteltua, että Mikkelin
kaupunki maksaisi osan toiselle kunnalle tuotetun palvelun kustannuksista.
Uudesta sopimuksesta on neuvoteltu Hirvensalmen kunnan edustajien kanssa
ja asiassa voidaan edetä liitteenä olevan sopimusluonnoksen pohjalta.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy osaltaan uuden Hirvensalmen
kunnan kanssa tehtävän ostopalvelusopimuksen ja esittää sen edelleen
kaupunginhallituksen ja Hirvensalmen kunnan hyväksyttäväksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus, Hirvensalmen kunta
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Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 17, 25.02.2016
Kaupunginhallitus, § 78, 08.03.2016
Kaupunginvaltuusto, § 38, 21.03.2016
Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 108, 18.10.2016
§ 108
Keskustan valtuustoryhmän kirjelmä / Selvitystyön käynnistäminen Mikkelin Rahulan
ja Juvan Kuosmalan koulun yhteistyömahdollisuudesta
MliDno-2016-480
Kasvatus- ja opetuslautakunta, 25.02.2016, § 17
Valmistelijat / lisätiedot:
Seija Manninen
Seija.Manninen@mikkeli.fi
Liitteet

1 Rahula ja Sairila oppilasennusteet.pdf
2 Ehdotuksia Rahulan koulun toiminnan jatkamiseksi.pdf
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 21.1.2013 § 16 Mikkelin kaupungin
tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman. Sen toimenpiteissä todetaan,
että vuonna 2013 tehdään koulu- ja päiväkotiverkkoselvitys. Tavoitteena
ovat toimivat yksiköt, joissa toisaalta henkilöstöresurssia voidaan kohdentaa
paremmin, henkilöstön on mahdollista erikoistua paremman palvelun
toteuttamiseksi ja toisaalta saada säästöä käyttötalousmenoissa.
Mikkelin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen päivitetty palveluverkkoselvitys
käsiteltiin kasvatus- ja opetuslautakunnassa 15.10.2015 ja
kaupunginhallituksessa 12.10.2015.
Siinä esitetyn alustavan aikataulutuksen mukaan Rahulan koulua esitetään
yhdistettäväksi Sairilan kouluun 1.8.2017 alkaen.
Budjettikäsittelyn yhteydessä marraskuussa 2015 kaupunginvaltuuston
päättämä säästövelvoite on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen
toiminnan osalta niin suuri (säästövelvoite on 596 000 euroa enemmän kuin
lautakunnan talousarvioesitys), että Rahulan koulun yhdistymisen aikataulua
on aikaistettava tapahtuvaksi jo 1.8.2016. Sairilan koulu sijaitsee noin 6
kilometrin päässä Rahulan koululta. Sairilan koulun oppilasmäärä on laskenut
siinä määrin, että tilankäyttöä on mahdollista tehostaa siten, että Rahulan
koulun oppilaat sijoitetaan jatkossa Sairilan kouluun.
Rahulan koululla järjestetään asiaan liittyvä kuulemistilaisuus ti 23.2.2016.
Rahulan ja Sairilan koulujen oppilasennusteet liitteenä.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja
Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se
lakkauttaa Rahulan koulun 1.8.2016.
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Lisäksi todetaan, että yhteistoimintamenettelyn mukainen koulun henkilöstön
kuuleminen pidetään ennen valtuuston päätöksen tekoa.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Osmo Ukkonen esitti Janne Strengellin,
Sari Rautiaisen ja Markku Paukun kannattamana, että Rahulan koulun
lakkauttamisen varhennusta 2016 ei toteuteta. Asiaan palataan vuoden 2017
budjetin valmistelussa.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että Osmo
Ukkosen on tehnyt esittelijän ehdotuksesta poikkeavan kannatetun esityksen,
joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi
äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät
"kyllä" ja ne, jotka kannattavat Osmo Ukkosen esitystä äänestävät "ei".
Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin kaksi (2) "kyllä"-ääntä (Jyrki Koivikko ja
Eeva Vihermäki), yhdeksän (9) "ei"-ääntä (Petri Tikkanen, Susanna Rusakko, Sari
Rautiainen, Osmo Ukkonen, Rauni Berndt, Markku Paukku, Jarkko Sanisalo,
Janne Strengell ja Henna Kauria) ja yksi (1) ”tyhjä”-ääni (Leila Selenius).
Puheenjohtaja totesi, että Osmo Ukkosen esitys on äänestetty kasvatus- ja
opetuslautakunnan päätökseksi.
Merkittiin, että Niko Mikkonen saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo
17:56.
Merkittiin, että Matti Piispa jääväsi itsensä ja poistui tämän pykälän käsittelyn
ajaksi.

Kaupunginhallitus, 08.03.2016, § 78
Valmistelijat / lisätiedot:
Seija Manninen
Seija.Manninen@mikkeli.fi
Liitteet

1 Liite Rahula ja Sairila oppilasennusteet
2 Liite Ehdotuksia Rahulan koulun toiminnan jatkamiseksi
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kasvatus- ja
opetuslautakunnan päätöksen mukaisesti Rahulan koulun lakkauttamisen
varhennusta 1.8.2016 alkaen ei toteuteta. Asiaan palataan vuoden 2017
budjetin valmistelussa.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkittiin, että Petri Pekonen luovutti adressin Rahulan koulun säilyttämisen
puolesta.
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Kaupunginvaltuusto, 21.03.2016, § 38
Liitteet

1 Liite kv Rahula ja Sairila oppilasennusteet
2 Liite kv Ehdotuksia Rahulan koulun toiminnan jatkamiseksi
3 Liite kv Äänestysluettelo
Ehdotus
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kasvatus- ja
opetuslautakunnan päätöksen mukaisesti Rahulan koulun lakkauttamisen
varhennusta 1.8.2016 alkaen ei toteuteta. Asiaan palataan vuoden 2017
budjetin valmistelussa.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Jyrki Koivikko esitti valtuutettu
Olli Miettisen kannattamana, että Rahulan koulu lakkautetaan 1.8.2016 alkaen.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on
tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja
esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat
kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät "Kyllä" ja ne, jotka kannattavat Jyrki
Koivikon esitystä, äänestävät "Ei". Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa
äänestyksessä annettiin 56 Kyllä-ääntä, 2 Ei-ääntä ja 1 tyhjä ääni.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut
kaupunginvaltuuston päätökseksi.
Merkitään, että äänestysluettelo liitetään pöytäkirjaan. Liite 3.

Kasvatus- ja opetuslautakunta, 18.10.2016, § 108
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Siekkinen, Seija Manninen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
Liitteet

1 Koulurakennekustannukset.pdf
2 Rahulan koulun neuvottelukunnan aloite 16-08-03.pdf
3 Yhteistyöneuvottelumuisto Mikkeli-Juva.pdf
Keskustan valtuusoryhmä kirjoittaa 1.6.2016 seuraavaa:
------------------------------KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN KIRJELMÄ KAUPUNGINHALLITUKSELLE
Mikkelin kaupunginhallitus
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Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halonen
ASIA: Selvitystyön käynnistäminen Mikkelin Rahulan ja Juvan Kuosmalan koulun
yhteistyömahdollisuudesta.
Mikkelin Rahulan koulun neuvottelukunta on lähestynyt valtuutettuja.
Keskustan valtuustoryhmä on keskuudessaan käsitellyt asiaa ja päätynyt
siihen, että edellä mainittujen koulujen välisen yhteistyömahdollisuuden
selvittäminen tulee saattaa viranhaltijoiden tietoon ja että asia etenee virallista
tietä viranhaltijoiden kautta.
Kuosmala-Rahula -yhteistyön selvittämisen lisäksi Keskustan valtuustoryhmä
pyytää viranhaltijoita avaamaan, mihin perustuu Mikkelin kaupungin
tilakeskuksen koulurakennuksesta perimä 87 000 euron pääomavuokra. Mikäli
pääomavuokran suuruus lasketaan suhteessa oppilasmäärään, pyydämme
perusteita myös tälle laskutavalle. Huomautamme, ettei pääomavuokrasta
tässä tapauksessa myöskään kerry säästöjä, vaan suhteellinen osuus seuraa
oppilasta.
Mikkelin Rahulan koulun neuvottelukunta on esittänyt koulurakenteista
laskelmat, mitkä poikkeavat huomattavasti valtuutetuille
kouluverkkoselvityksessä ilmi käyneistä kustannuksista. Haluaisimme
valtuutettuina luotettavia faktoja päätöksenteon pohjaksi. (Liite 1.)
Mikkelin kaupunki on linjannut maapoliittisessa ohjelmassaan Visulahden
alueen yhdeksi kehitettäväksi kohteekseen ja toiminut strategian mukaisesti
hankkien alueelle raakamaata sekä kaavoittanut aluetta aktiivisesti. Hallituksen
kehysriihessä keväällä 2016 päätettiin käynnistää Valtatie 5 Mikkeli-Juva hanke kuluvalla kehyskaudella. Tämä kauan Mikkelissä odotettu hanke lisää
kyseisen alueen vetovoimaisuutta ja sen kautta elinvoimaisuutta. Me keskustan
valtuustoryhmässä näemme, että tämä pohjoinen kasvukäytävä luo sekä
Mikkelin, että Juvan alueelle positiivisia kasvunäkymiä. Tämä puolestaan
tullee lisäämään alueen asukas- ja oppilasmäärää. Onko tätä huomioitu
kouluverkkoselvityksessä?
Rahulan koulun kiinteistöt ovat tarjonneet vapaa-ajan harrastustiloja
sekä kohtaamispaikkoja lähialueen asukkaille. Mikkelin kaupunki on
strategiassaan lähtenyt siitä, että se tarjoaa asukkailleen mahdollisimman
laajoja osallisuusmahdollisuuksia – Mikkeli elinvoimainen maaseutukaupunki.
Onko esitys Rahulan koulun lakkauttamisesta kaupungin strategian mukainen?
Keskustan valtuustoryhmän tietoon on saatettu, että Juvan Kuosmalan
koulu on merkittävien investointien tarpeessa. Keskustan valtuustoryhmä
katsoo yhteistyön Juvan kunnan kanssa yhdeksi mahdollisuudeksi ja haluaa
selvityksen siitä, että onko voisivatko Juvan Kuosmalan koulun oppilaat siirtyä
Rahulan kouluun. Ja onko Juvan kunnalla tähän halukkuutta sekä missä määrin
tällä järjestelyllä voitaisiin saavuttaa säästöjä.
Rahulan terveen koulun osalta ei ole tullut ilmi mitään merkittäviä
investointitarpeita. Yhteistyö Juvan kunnan kanssa vaikuttaisi myös
kustannuksiin; Juvan Kuosmalan koulun oppilaiden siirtyminen Mikkelin
Rahulan kouluun toisi Mikkelin kaupungille tuloja sekä vahvistaisi kuntarajat
ylittävää yhteistyötä. Tarvittaessa Rahulan koulun kiinteistöt voisivat palvella
myös juvalaisia.

Mikkeli
Kasvatus- ja opetuslautakunta

Pöytäkirja
18.10.2016

9/2016

18 (29)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Keskustan valtuustoryhmä esittää, että Mikkelin kaupunki selvittää
perusteellisesti Mikkelin Rahulan ja Juvan Kuosmalan koulun
yhteistyömahdollisuutta.
Mikkelissä 1.syyskuuta 2016
Keskustan valtuustoryhmä
Liite 1. Mikkelin Rahulan koulun neuvottelukunnan esittämät
koulurakennekustannukset.
------------------------Rahulan koulun neuvottelukunta on tehnyt kasvatus- ja opetuslautakunnalle
aloitteen (3.8.2016), jossa esitetään, että
1.
2.

Rahulan koulu säilytetään nykyisessä muodossaan ja
pääomavuokra korjataan vastaamaan todellisuutta, jolloin
kulurakenne on todellinen ja säästötarve pienenee
aloitetaan Juvan kunnan kanssa aktiiviset neuvottelut. Vaihtoehdot
yhteistyöstä Juvan kunnan kanssa: 1. Juvan kunta siirtää oppilaat
Kuosmalan koulusta Rahulan kouluun, jolloin Mikkeli saa valtiolta
kotikuntakorvauksen siirtyneistä oppilaista, 2. Rahulan koulu siirtyy
Juvan kunnan omistukseen ja oppilaat siirtyvät Juvam kunnan
oppilaiksi (Aluehallintovirasto AVI on selvittänyt ministeriöstä, että
tämä on mahdollista ja laillista).

Kaupunginhallituksen nimeämä palveluverkkotyöryhmä esittää Rahulan
koulua lakkaavaksi 1.8.2017 alkaen. Jos Rahulan koulu lakkaisi, lähikouluksi
ehdotettaisiin Sairilan koulua, jonne Rahulan koulun oppilaan mahtuisivat
ilman lisärakentamista. Sairilan koulu sijaitsee 6 kilometrin päässä Rahulan
koulusta. Rahulassa on osoitettu kiinnostusta siirtyä Juvan kunnan puolelle
Kuosmalan kouluun (sijaitsee 16 kilometrin päässä Rahulan koulusta)
siinä tapauksessa, jos Rahulan koulu lakkaa. Tähän liittyen Rahulan koulun
neuvottelukunta on lähestynyt valtuutettuja. Keskustan valtuustoryhmä
on keskuudessaan päätynyt siihen, että edellä mainittujen koulujen välisen
yhteistyön selvittäminen tulee saattaa viranhaltijoiden tietoon ja että asia
etenee virallista tietä viranhaltijoiden kautta (kirjelmä kaupunginhallitukselle
1.9.2016).
Juvan ja Mikkelin välisestä kouluyhteistyöstä on järjestetty kaksi
virkamiespalaveria vuoden 2016 aikana (10.3.2016 ja 21.9.2016). Mikkelin
kasvatus- ja opetusjohtaja otti jo 25.2.2016 yhteyttä Juvan kunnan
sivistysjohtajaan kysyäkseen Juvan kunnan kantaa Rahulan ja Kuosmalan
koulujen välisestä kouluyhteistyöstä. Myös Juvan kunnanhallitus velvoitti
tuolloin kunnan selvittämään Vuorenmaan koulun lakkauttamisen valmistelun
yhteydessä yhteistyömahdollisuuksia Vuorenmaan koulun lähellä olevien
kuntien koulujen kesken ja mahdollisista kustannusten jaoista oppilaiden
siirtyessä kouluun kotikunnan ulkopuolelle. Muistioissa (liitteenä) todetaan,
että Mikkeli ei ole maksanut oppilaiden matkoja naapurikuntien kouluihin
eikä naapurikunnista Mikkelin kouluihin. Vastaava periaate on voimassa
myös Juvalla. Perusopetuslain mukaan kunnalla ei ole velvoitetta järjestää ja
kustantaa koulukuljetusta muuhun kuin kunnan osoittamaan lähikouluun.
Molemmissa kunnissa noudatetaan tulkintaa, että kunta kustantaa oppilaan
kuljetukset kunnan osoittamaan lähikouluun. Mikäli oppilas menee muuhun
kuin kunnan osoittamaan lähikouluun, ovat huoltajat velvollisia kustantamaan
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koulukuljetuksen. Neuvotteluissa todettiin, että Rahulan koulun oppilailla on
mahdollisuus hakeutua halutessaan Juvalle kouluun, jos huoltajat tai Juvan
kunta maksaa oppilaiden kuljetuskustannukset.
Rahulan koulun neuvottelukunnan edustajat ovat nostaneet esille myös
ajatuksen siitä, että Juvan kunta ostaisi Rahulan koulun. Juvan kunnan
edustajat totesivat 21.9.2016 järjestetyssä yhteistyöneuvottelussa, että
ottaen huomioon Juvan kunnan opetustoimen nykyisen kiinteistömassan
ja oppilasennusteet, Juvan kunnalla ei ole intressejä lisäkiinteistöjen
hankkimiseen. Siten rahulalaisten esille nostama ajatus siitä, että Juvan kunta
ostaisi Rahulan koulun, ei ole Juvan edustajien mukaan tarkoituksenmukainen
eikä nykytilanteessa kannatettava.
Molemmat kunnat näkevät kuntarajat ylittävän yhteistyön myönteisenä.
Halutessaan naapurikunnasta Juvalle kouluun, anotaan oppilaspaikkaa Juvan
sivistysjohtajalta, joka hallintosäännön mukaan tekee siitä päätöksen. Mikäli
oppilas otetaan muuhun kuin kotikunnan osoittamaan lähikouluun, vastaa
huoltaja oppilaan koulukuljetusten kustannuksista. Todettiin, että Mikkelissä
noudatetaan samaa periaatetta ja ulkokuntalaisten oppilaaksi otosta päättää
kasvatus- ja opetusjohtaja. Hakemuksia koskien ulkokuntalaisten oppilaaksi
ottamiseen po. kouluihin ei ole tullut Juvalle eikä Mikkeliin. Myöskään
yhteydenottoja tai kyselyitä koulunkäyntimahdollisuuksista naapurikunnan
puolelle po. kouluihin ei ole tullut viranhaltijoille. Koulut voivat tehdä
toiminnallista yhteistyötä jatkossakin, kuten tähän saakka.
Palveluverkkoselvityksissä esitetyt laskelmat ovat laskennallisia, ne perustuvat
tilinpäätöstietoihin ja -numeroihin ja talousarviotietoihin ja -numeroihin
– osa kustannuksista on laskettu ja työstetty Kuntamaiseman kautta, osa
saadaan suoraan kirjanpidosta ja osa numeroista saadaan esim. sisäisen
laskutuksen kautta kaupungin toiselta toimialalta. Kustannukset ovat nykyisen
toimintatavanmukaisia kustannuksia, joista on johdettu laskennalliset
kustannukset siten, kun palveluverkon mahdollisen muuttumisen/tiivistämisen
mukaisesti kustannukset tulisivat muuttumaan koulu- ja/tai päivähoidossa.
Esim. kiinteistökustannukset realisoituvat, kun uutta rakennetaan ja/tai
vanhasta päästään eroon (tilakeskus). Kuljetuskustannukset on laskettu
laskentahetken tilanteen mukaan ja tältä kustannustasolta on tehty laskelmat
uusille reiteille mahdollisen joukkoliikenteen ja/tai tilausliikenteen mukaan.
Lähtökohtaisesti kuljetukset järjestetään lain mukaan.
Rahulan koulun sisäinen vuokra kohdistetaan perusopetukseen kaupungin
Tilakeskuksen toimesta. Tilakeskuksen kiinteistöjohtaja on antanut seuraavan
selvityksen liittyen Rahulan koulun sisäiseen vuokraan. Rahulan koulun ja
liikuntasalirakennuksen vuokrakulut (ylläpitovuokra + pääomavuokra) ovat
noin 114 000 € vuodessa. Ylläpitovuokraan on laskettu mukaan hallinnon
kulut, jotka Rahulan koulun osalta on 282 €/kk. Yhden kiinteistön poistuminen
koko kaupungin kiinteistömassasta ei vielä mahdollista suoraa hallinnon
kulujen leikkaamista henkilöstöä vähentämällä. Kiinteistöjen lukumäärän
ollessa suhteellisen suuri (485 kpl), kulua ei vyörytetä muille kiinteistöille ja
ko. kulu kirjataan tältä osin ”tappioksi”, eikä sitä kohdisteta laskennallisesti
uudelleen. Sisäisessä vuokralaskun kumulatiivisessa suuruudessa näkyy
erityisesti kohteen erilainen koko ja mm. erilainen toiminnan tilatehokkuus.
Sisäistä vuokraa ei ole tasattu oppilasmäärän suhteessa. Vuokria on joissakin
tapauksissa tasattu neliöiden suhteessa niin, että kaikki koulut ovat tasaarvoisessa asemassa riippumatta kiinteistön tekniikasta, energiataloudesta tai
alueen kilpailuolosuhteista.
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Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvityksessä 2013
selvitettiin kaupungin maankäytön lähitulevaisuuden kehityssuuntia. Mikkelin
kaupungin maankäyttö pohjautuu kaupungin strategisten suunnitelmien
asettamiin tavoitteisiin. Maankäyttöä ohjataan kaavoituksella. Kaavoituksella
on tehtävänä toteuttaa visioita ja ennakoida tulevaa kehitystä siten, että
kaupungin tonttivaranto on riittävän monipuolinen ja houkutteleva.
Kaavallinen tonttivaranto vastaa asukkaiden, liike-elämän, palveluiden ja
teollisuuden esittämiin tarpeisiin. Omakotitalotonttien tarjonnassa kaupunki
panostaa Annilan (Kirkonvarkaus) ja Launialan suuntiin. Vt 5:n parantaminen
välillä Mikkeli-Juva lisännee elinvoimaisuutta mm. Visulahden alueella.
Kyseisen alueen lähikouluina toimivat Launialan, Sairilan ja Rämälän koulut,
joista tämänhetkisen oppilasmääräennusteen perusteella Launiala ja
Rämälä pystyvät ottamaan vastaan ko. lähialueen mahdollisen lisääntyvän
oppilasmäärän.
Kaupungin kiinteistöt, mm. koulut, tarjoavat asukkaille vapaa-ajan
harrastustiloja ja kohtaamispaikkoja. Mm. Sairilan koulu, joka sijaitsee 6
km etäisyydellä Rahulan koulusta, tarjoaa alueen asukkaille vapaa-ajan
harrastustiloja ja kohtaamispaikkoja jatkossakin.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja
Kasvatus- ja opetuslautakunta antaa edellä olevan selvityksen vastauksena
Rahulan koulun neuvottelukunnan aloitteeseen ja vastauksena
kaupunginhallitukselle Keskustan valtuustoryhmän kirjelmään koskien
selvitystyön käynnistämistä Mikkelin Rahulan ja Juvan Kuosmalan koulun
yhteistyömahdollisuudesta.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus ja Rahulan koulun neuvottelukunta
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§ 109
Talousarvion toteutumisen seuranta 30.9.2016
MliDno-2016-955
Valmistelija / lisätiedot:
Aija Kuuppo
aija.kuuppo@mikkeli.fi
Liitteet

1 Seuranta 30.9.2016.pdf
Lautakunnan alaisen toiminnan talouden lokakuun lopun toteutuma, raportti
sekä johdon ennuste loppuvuodelle jaetaan ja esitellään kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
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§ 110
Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma
vuosille 2018 - 2020
MliDno-2016-2003
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Siekkinen, Aija Kuuppo
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
Liitteet

1 Tae2017 kasvatus- ja opetuslautakunta.pdf
Kasvatus- ja opetuslautakunnan tulosalueilta on 1.6.2016 siirtynyt 47 henkilöä
hallintopalvelukeskukseen konsernipalveluiden alle. Siirtyneen henkilöstön
palkkakulut sivukuluineen ja muut työn tekemiseen liittyvät kulut siirtyvät
1.1.2017 alkaen lautakunnan alaisilta tulosalueilta hallintopalvelukeskuksen
tiimeihin (yleishallinto, henkilöstöhallinto, talouspalvelut, tietohallinto ja
asiointipalvelut). Hallintopalvelukeskus laskuttaa sisäisellä laskutuksella tiimien
toimialoille ja niiden tulosalueille tuottamat palvelut. Vuoden 2017 alussa
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymään siirtyvän kaupungin
sosiaali- ja terveystoimen osuus kaupungin yleishallinnon kustannuksista
jyvitetään 1.1.2017 alkaen kaupungin toimialojen (sivistystoimi, tekninen toimi
ja konsernipalvelut) kustannukseksi.
Edellä mainitut toimenpiteet aiheuttavat merkittäviä muutoksia tulosalueiden
ulkoisten ja sisäisten kustannusten jakautumisessa ja kustannusten todellinen
kohdentuminen hallintopalvelukeskuksen ja toimialojen eri tulosalueiden
välillä tarkentuu vuoden 2017 aikana.
Kasvatus- ja opetuslautakunnan alainen toimintakate ylittää talousarvioraamin
1,683 milj. eurolla. Toimintatuotot alittavat raamin 0,521 milj. eurolla
ja toimintakulut ylittävät 1,162 milj. eurolla. Tuottojen alitus johtuu
pääosin opetus- ja kulttuuriministeriön isojen avustusten pienenemisestä.
Toimintakulujen ylitys johtuu henkilöstömenojen kasvusta (varhaiskasvatuksen
lisääntyvä lapsimäärä) ja toiminnallisista muutoksista, joiden johdosta sisäiset
erät kohdistuvat eri tavalla eri toimialojen kesken. Toimintatuotot ovat 5,349
milj. euroa (ta2016 5,369 milj. euroa). Toimintakulut ovat 88,921 milj. euroa
(ta2016 87,302 milj. euroa). Toimintakate on 83,572 milj. euroa (ta2016 81,934
milj. euroa).
Johtamisen tukipalvelut pitää sisällään kasvatus- ja opetuslautakunnan kulut,
sivistystoimen johdon ja kehittämispäällikön kustannukset sekä Hyvinvoinnin
virtaa Mikkelissä -hankkeen. Tulosalueen toimintatuotot ovat 0,291 milj. €
(ta2016 0,331 milj. euroa), joka on hankkeen ESR-avustustuloa. Toimintakulut
ovat 0,767 milj. euroa (ta2016 0,841 milj. euroa). Toimintakate on 0,476 milj.
euroa (ta2016 0,510 milj. euroa).
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimintatuotot ovat 4,462 milj. euroa
(ta2016 4,417 milj. euroa). Toimintakulut ovat 80,034 milj. euroa (ta2016 78,273
milj. euroa). Toimintakate on 75,572 milj. euroa (ta2016 73,856 milj. euroa).
Varhaiskasvatuksen osalta henkilöstömenot kasvavat vuoteen 2016 verrattuna
0,683 milj. euroa. Henkilöstömäärä kasvaa varhaiskasvatuksessa olevien lasten
määrän kasvaessa vuoteen 2016 verrattuna 160 lapsella (arvio 10.10.2016).
Henkilöstön määrää ei pystytä pienentämään kasvattaja/lapsi-suhdeluvun
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muutoksesta huolimatta (1/7:stä 1/8:aan) talouden tasapainotusohjelmassa
arvioidun mukaisesti, koska lapsia ei ole voitu sijoittaa alun perin kaavaillusti
tiloista ja sisäilmasta johtuen – ryhmäkokomuutoksen on arvioitu tuottavan
noin 90 000 euron säästön.
Varhaiskasvatus joutuu varaamaan myös enemmän euroja varhaiskasvatuksen
palveluseteliin: arvion mukaan yksityisessä varhaiskasvatuksessa on 36 lasta
enemmän vuonna 2017 kuin 2016 (arvio 10.10.2016). Lisääntynyt lapsimäärä
tarkoittaa myös lisämenoja varhaiskasvatuksen ruokailukustannuksiin,
aineisiin, tavaroihin ja tarvikkeisiin sekä esiopetuksen tultua 1.8.2016
velvoittavaksi myös esikoulukuljetuksen kustannukset kasvavat. On
vielä huomioitava, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ei tullut
voimaan ja kaavailtu maksutuottojen lisäys ei sen vuoksi tule toteutumaan
– toki varhaiskasvatuksen lisääntyvä lapsimäärä osaltaan kasvattaa
päivähoitotuottoja.
Perusopetuksen osalta esitys pitää sisällään Rahulan koulun yhdistymisen
Sairilan kouluun 1.8.2017 alkaen (kustannusvaikutus noin 60 500 euroa
1.8.2017 alkaen) ja Ihastjärven koulun yhdistymisen Kalevankankaan kouluun
1.8.2017 alkaen. Rahulan koulun yhdistämistä Sairilan kouluun on esitetty
vuonna 2013 valmistuneessa Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen
palveluverkkoselvityksessä ja sekä Rahulan koulun yhdistämistä Sairilan
kouluun että Ihastjärven koulun yhdistämistä Kalevankankaan kouluun on
esitetty Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvityksessä
2015. Palveluverkkoselvitykset toimenpiteineen on esitelty lautakunnalle ja
kaupunginhallitukselle ja mm. nämä palveluverkkoon kohdistuvat toimenpiteet
ovat olleet kaupungin tasapainoisen talouden ja kasvun työryhmän
toimenpidelistoilla kaupungin talouden tasapainottamiseksi. Ihastjärven
koulun mahdollisesta lakkauttamisesta syntyvät säästöt lasketaan Ihastjärven
koulun jatkokäyttömahdollisuuksien selvittämisen yhteydessä.
Edellä esitetyistä toimenpiteistä huolimatta varhaiskasvatuksen ja
perusopetuksen tulosalue ei pääse sille asetettuun raamiin, tulosalueen
toimintakate ylittää raamin 1,877 milj. eurolla. Toimenpiteet, joilla osa
raamin ylityksestä pystytään kattamaan, ovat seuraavat: kouluverkon
tiivistäminen edelleen, tuntijaon laskeminen minimiin, tuntikehyksen
leikkaaminen ja opetusryhmien kasvattaminen, koulunkäyntiavustajien määrän
vähentäminen, koulumatkaetuuden rajaaminen perusopetuslain mukaiseksi,
iltapäivätoiminnan lakkauttaminen ja vapaaehtoisen A2-kielen lopettaminen.
Kasvatus- ja opetuslautakunnalle osoitetut nykyiset resurssit eivät
riitä ylläpitämään nykyistä kouluverkkoa. Palveluverkon tiivistämisen
yhtenä tavoitteena on olemassa olevien tilojen käytön tehostaminen ja
mahdollisuuksien mukaan vajaakäytössä olevista tiloista luopuminen –
samalla turvataan resurssien riittävyys ylläpitämään elinvoimaisia yksiköitä.
Kouluverkon tiivistämisen tärkeimpänä tavoitteena on turvata saavutettavissa
olevat sisällöltään laadukkaat perusopetuspalvelut mahdollisimman
tasapuolisesti kaupungin peruskoululaisille. Palveluverkkoselvityksissä olevia
toimenpiteitä kouluverkon suhteen tulee jatkaa.
Tuntikehyksestä säästäminen tarkoittaa opetusryhmien koon suurentamista
ja opetuksen laadusta tinkimistä. Opetusryhmät ovat jo syksyllä 2016
suurentuneet, kun opetus- ja kulttuuriministeriön opetusryhmien
pienentämiseen kohdennettu avustus väheni merkittävästi. Kuntamaiseman
mukaan ilman avustusta Mikkelissä on vertailukuntia suuremmat
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opetusryhmät perusopetuksessa ja avustuksen kanssakin yläkoulujen
opetusryhmät ovat Kuntamaiseman mukaan keskitasoa suuremmat. Uusi
opetussuunnitelma on otettu perusopetuksessa juuri käyttöön 1.8.2016
ja opetussuunnitelman sisällöt on suunniteltu lautakunnan vahvistaman
tuntijaon pohjalle.
Koulunkäyntiavustajien määrän merkittävä vähentäminen. Tukea tarvitsevien
lasten määrä on kuitenkin lisääntynyt sekä varhaiskasvatuksessa että
perusopetuksessa, joten avustajien määrästä on vaikea vähentää.
Muutamat kunnat ovat poistaneet koulukuljetusedun 0-2 luokkien oppilailta,
joiden koulumatka on 3-5 km. Koska joukkoliikennevuoroja ei juurikaan
kulje haja-asutusalueella, tämän etuuden poistaminen on vaikea toteuttaa.
Perusopetuslain mukaan kunnan velvollisuus on järjestää koulukuljetus,
jos esi- ja perusopetusikäisen oppilaan koulumatka on yli 5 km. Jos tähän
mentäisiin, säästövaikutus olisi 1.8.2017 alkaen noin 15 000 euroa.
Iltapäivätoiminnan järjestäminen ei ole kunnille lakisääteinen velvoite, mutta
se on tärkeä hyvän arjen mahdollistaja lapsiperheille. Suurin osa kunnista
järjestää iltapäivätoimintaa 1-2 luokkien oppilaille ja jos kunta sitä järjestää,
toimintaa varten kunta saa myös valtionosuuden. Jos iltapäivätoiminta
lopetettaisiin 1.8.2017 alkaen, säästöä syntyisi noin 180 0000 euroa.
Iltapäivätoimintaa on jo tehostettu lyhentämällä toiminta-aikaa. Toiminnan
lopettaminen heikentäisi 1-2 luokkien oppilaiden turvallista ja toiminnallista
iltapäivää ja ko. lasten perheiden arjen toimivuutta.
Vapaaehtoisen A2-kielen tarjoaminen ei myöskään ole kunnille
lakisääteinen velvoite, mutta kielitaito on tärkeä pääoma kansainvälisessä
vuorovaikutuksessa. A2-kielen ryhmän perustamisrajan nostaminen 16
oppilaaseen toisi säästöä noin 10 000 euroa 1.8.2017 alkaen ja lopettaminen
kokonaan 1.8.2017 alkaen noin 20 000 euroa (aloitetut ryhmät on vietävä
perusopetuksen loppuun).
Lukiokoulutuksen ja toisen asteen yhteistyön tulosalueen toimintatuotot ovat
0,120 milj. euroa (ta2016 0,120 milj. euroa). Toimintakulut ovat 6,146 milj.
euroa (ta2016 6,172 milj. euroa). Toimintakate on 6,026 milj. euroa (ta2016
6,052 milj. euroa). Lukiokoulutuksen kehittämistyöryhmän esityksen mukainen
lukiokoulutuksen hallinto- ja johtamisjärjestelmän uudistaminen käynnistetään
siinä vaiheessa, kun opetus- ja kulttuuriministeriö antaa päätöksensä Otavan
Opiston nettilukiotoiminnan valtionosuuden perusteista. Talousarviossa on
lukioiden tuntikehystä pienennetty.
Kansalaisopiston toimintatuotot ovat 0,476 milj. euroa (ta2016 0,501 milj.
euroa). Toimintakulut ovat 1,974 milj. euroa (ta2016 2,017 milj. euroa).
Toimintakate on 1,498 milj. euroa (ta2016 1,516 milj. euroa). Kansalaisopiston
toiminnan ja talouden sopeuttaminen annettuun raamiin on tehty
kurssimäärää sopeuttamalla – kurssimäärän pienentäminen tarkoittaa toki
myös tuottojen pienenemistä.
Kaupungin strategian Asukkaiden hyvinvointiohjelmassa yhtenä päämääränä
on ”päihteiden käytön vähentäminen terveitä valintoja ja elämänarvoja
vahvistamalla”. Päihdehaittakustannukset ovat merkittävät ja päihdehaitat
näkyvät monissa tilastoissa, kuten PYLL - ennenaikaisesti menetetyt
elinvuodet jne. Ehkäisevä päihdetyö on osa laajempaa hyvinvoinnin ja
terveyden edistämistyötä. Ehkäisevän päihdetyön järjestämislain (523/2015)
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sekä maakunta-sotejärjestämislaki HE:n 31.8.2016 mukaan ehkäisevästä
päihdetyöstä päävastuu on kunnalla. Kunnan tehtävänä on käytännön
jalkautuva, ennaltaehkäisevä työ. Työ on laajaa yhteisöissä tapahtuvaa
verkostotyötä kohdistuen kaikkiin ikäryhmiin. Ehkäisevää päihdetyötä tulee
toteuttaa kaikkien kuntaan jäävien nuoriso-, liikunta-, varhaiskasvatusja perusopetuksen toimijoiden työssä. Työssä edellytetään toimijoiden
tiivistä yhteistyötä kunta, järjestöt, seurakunta, poliisi, alkoholin myynnin
ja anniskelun edustajat, sote jne. Tehtävän toteuttamiseksi tarvitaan
kunnassa työn koordinoija, ehkäisevän päihdetyön asiantuntija, jalkautuva
työntekijä käytännön työn tasolle. Kunnassa tulee määritellä myös
vastuutaho, joka vastaa ehkäisevästä päihdetyöstä. Työhön tarvitaan
koordinoija, jalkautuva työntekijä käytännön tasolle – työntekijä voi sijoittua
esimerkiksi sivistystoimeen, kasvatus- ja opetuslautakunnan alle johtamisen
tukipalveluihin, johon on osoitettava riittävä resurssi henkilön palkka- ym.
kuluihin (50 000 €).
Jos lautakunta päätyy esittämään Rahulan ja/tai Ihastjärven koulun
lakkauttamisia, pidetään kouluja koskevat kuulemistilaisuudet ja selvitetään
Ihastjärven koulukiinteistön jatkokäyttömahdollisuudet ennen valtuuston
päätöksentekoa.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja
Talousarvioraamiin pääseminen aiheuttaa palvelutasoon niin merkittäviä
muutoksia, että kasvatus- ja opetuslautakunta esittää 1,2 miljoonan
euroa lisämäärärahaa kaupunginhallituksen lautakunnalle osoittamiin
toimintakuluihin ja 0,5 miljoonan euron vähennystä toimintatuottoihin.
Lisämäärärahaesityksen lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta esittää
kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle päätettäväksi
seuraavat palveluverkkoselvityksessä ja kaupungin tasapainoisen kasvun ja
talouden ohjelmassa esitetyt talouden tasapainottamistoimenpiteet
•
•

Rahulan koulun yhdistäminen Sairilan kouluun 1.8.2017 alkaen
Ihastjärven koulun yhdistäminen Kalevankankaan kouluun 1.8.2017
alkaen.

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle resurssin varaamista ehkäisevään päihdetyöhön
1.1.2017 alkaen.
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy ja esittää edellä mainitut toimenpiteet
ja määrärahakorjaukset huomioon ottaen lautakunnan talousarvion vuodelle
2017 ja taloussuunnitelman vuosille 2018 - 2020 kaupunginhallitukselle ja
edelleen kaupunginvaltuustolle.
Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta pyytää lausunnot kaikilta
aluejohtokunnilta ja nuorisovaltuustolta talousarviosta 2017 ja
taloussuunnitelmasta 2018 - 2020. Lausunnot pyydetään toimittamaan
suoraan kaupunginhallitukselle 11.11.2016 mennessä.

Keskustelun jälkeen sivistystoimenjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen:
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Talousarvioraamiin pääseminen aiheuttaa palvelutasoon niin merkittäviä
muutoksia, että kasvatus- ja opetuslautakunta esittää 1,2 miljoonan
euroa lisämäärärahaa kaupunginhallituksen lautakunnalle osoittamiin
toimintakuluihin ja 0,5 miljoonan euron vähennystä toimintatuottoihin.
Lisämäärärahaesityksen lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta esittää
kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle päätettäväksi
seuraavat palveluverkkoselvityksessä ja kaupungin tasapainoisen kasvun ja
talouden ohjelmassa esitetyt talouden tasapainottamistoimenpiteet
• Rahulan koulun yhdistäminen Sairilan kouluun 1.8.2017 alkaen
• Ihastjärven koulun yhdistäminen Kalevankankaan kouluun 1.8.2017 alkaen.
Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta
- esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle resurssin
varaamista ehkäisevään päihdetyöhön 1.1.2017 alkaen
- esittää vuodelle 2017 Anttolan koulun irtaimistoon 100 000 €
- edellyttää Rantakylän irtaimistoon vuodelle 2017 suunnitelmien mukaan
883 000 € ja vuodelle 2018 suunnitelmien mukaan 300 000 €
- edellyttää Anttolan kouluun liikunnan opetukseen opetussuunnitelman
mukaiset tilat.
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy ja esittää edellä mainitut toimenpiteet
ja määrärahakorjaukset huomioon ottaen lautakunnan talousarvion vuodelle
2017 ja taloussuunnitelman vuosille 2018 - 2020 kaupunginhallitukselle ja
edelleen kaupunginvaltuustolle.
Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta pyytää lausunnot kaikilta
aluejohtokunnilta ja nuorisovaltuustolta talousarviosta 2017 ja
taloussuunnitelmasta 2018 - 2020. Lausunnot pyydetään toimittamaan
suoraan kaupunginhallitukselle 11.11.2016 mennessä.
Äänestykset
Kyllä esittelijä ja Ei puheenjohtaja
Ei
Osmo Ukkonen
Pekka Pöyry
Petri Tikkanen
Susanna Rusakko
Katri Kontunen-Karhula
Markku Paukku
Samuel Tarkiainen
Päätös
Sivistystoimenjohtajan muutetun ehdotuksen jälkeen Osmo Ukkonen
teki muutosesityksen Pekka Pöyryn ja Samuel Tarkiaisen kannattamana
”Päätösehdotuksesta poistetaan toisesta kappaleesta maininta Rahulan
koulun yhdistämisestä Sairilan kouluun sekä Ihastjärven koulun yhdistämisestä
Kalevankankaan kouluun 1.8.2017 alkaen. Lisämäärärahaesitystä korotetaan
vastaavasti koulujen lakkauttamisesta laskettujen säästöjen verran. Edelleen
lautakunta katsoo, että Suomenniemen kouluun resurssoidaan henkilöstä
siten, että tasokas opetus koulussa toteutuu.”
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Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että Osmo
Ukkonen on tehnyt esittelijän muutetusta ehdotuksesta poikkeavan
kannatetun muutosesityksen, joten asiasta on äänestettävä.
Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka
kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät "kyllä" ja ne, jotka kannattavat
Osmo Ukkosen ehdotusta äänestävät "ei".
Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin nolla (0) kyllä"-ääntä ja seitsemän (7) "ei"ääntä (Katri Kontunen-Karhula, Markku Paukku, Osmo Ukkonen, Pekka Pöyry,
Petri Tikkanen, Samuel Tarkiainen ja Susanna Rusakko).
Puheenjohtaja totesi, että Osmo Ukkosen esitys on äänestetty kasvatus- ja
opetuslautakunnan päätökseksi.
Merkittiin, että Jyrki Koivikko poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19:02.
Merkittiin, että tekninen johtaja Jouni Riihelä saapui tämän pykälän käsittelyn
aikana ja klo 19:33 ja poistui klo 20:03.
Merkittiin, että Janne Strengell poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo
20:43.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus, talouspalvelut, aluejohtokunnat/Olli Lahti, nuorisovaltuusto/
Mervi Hotokka
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Muutoksenhakukielto
§101, §102, §103, §104, §107, §109, §110
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.
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Oikaisuvaatimus
§105, §106, §108
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.
Mikkelin kaupunki
Kasvatus- ja opetuslautakunta
PL 206 (Maaherrankatu 9 - 11), 50101 MIKKELI

