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§ 109
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 110
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Olli Ylönen ja Hanne Vainio.
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti tiistaina 23.11.2021 ja on sen jälkeen nähtävänä
kaupungin yleisessä tietoverkossa.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 111
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Opetusjohtaja
Hankintapäätökset:
§ 14 Rantakylän yhtenäiskoulun itsenäisen työskentelyn tilojen (kopit) hankinta
yhteensä 28.700,00 €, alv 0 %., 29.10.2021
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Koska sivistysjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä
olisi esteenä päätösten toimeenpanolle, sivistysjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja
opetuslautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijoiden
tekemiin päätöksiin.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 112
Ilmoitusasiat ja viranhaltijoiden päätökset tiedoksi
§ 414/18.10.2021 kaupunginhallitus ei käytä kuntalain mukaista otto-oikeutta
lautakunnan kokouksessaan 30.9.2021 tekemiin päätöksiin.
§ 440/1.11.2021 kaupunginhallitus ei käytä kuntalain mukaista otto-oikeutta
lautakunnan kokouksessaan 14.10.2021 tekemiin päätöksiin.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
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Kaupunginvaltuusto, § 124,08.10.2018
Kaupunginhallitus, § 404,05.11.2018
Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 113, 18.11.2021
§ 113
Valtuustoaloite: Toisen asteen opiskelun kustannuksia alennettava
MliDno-2018-2073
Kaupunginvaltuusto, 08.10.2018, § 124
Valtuutettu Satu Taavitsainen esitti 8.10.2018 SDP:n valtuustoryhmän
ym. valtuustoaloitteena otsikkoasiasta seuraavaa:
"Lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelijoilla on velvollisuus itse hankkia
opinnoissa välttämättömät oppikirjat, opiskelun välineet ja vastata tutkintomaksuista.
Opiskelun aikana merkittäviä kustannuksia aiheuttavat myös asuminen, koulumatkat
ja harrastukset. Monelle mikkeliläiselle nuorelle lukiolaiselle ja ammattiin opiskelevalle
kustannukset ovat liian suuria.
Opetushallituksen selvityksen mukaan ammatillisessa koulutuksessa kustannukset
vaihtelevat koulutusalan ja tutkinnon mukaan 100 euron ja 780 euron välillä. Osassa
perustutkintoja opinnot edellyttävät tietokoneen hankintaa, tällöin kustannukset
nousevat yli 1000 euroon.
Lukio-opintoihin liittyvät välttämättömät kustannukset ovat Opetushallituksen
selvityksen mukaan koko opiskeluajalta keskimäärin 2500 euroa. Digitaalisten
materiaalien käyttöön ottaminen ei ole juurikaan vähentynyt kustannuksia. Osa
ylioppilaskirjoituksissa käytettävistä tietokoneohjelmista on kaupallisia ja näiden
ohjelmien käyttäminen oppitunneilla edellyttää, että opiskelijat ostavat ohjelmien
lisenssit.
On hälyttävää, että ilman tutkintoa ja koulutuspaikkaa olevista nuorista lähes puolet
on joutunut karsimaan tai luopumaan opinnoistaan rahan puutteen takia.
Vuode 2018 Nuorisobarometrin mukaan jopa neljännes toisen asteen tutkinnon
keskeyttäneistä kertoo, että rahan puute on ollut vaikuttamassa siihen, että opinnot
ovat jääneet kesken. Opetushallituksen selvityksen mukaan 35 prosentilla lukiolaisista
tai heidän perheistään on taloudellisia vaikeuksia.
Jokaisella nuorella tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet toisen asteen koulutukseen.
Perheen taloudellinen tilanne ei saa määritellä nuoren koulutusvalintaa peruskoulun
jälkeen. Mikkelin kaupungin on tehtävä konkreettisia tekoja asukkaidensa koulutus- ja
osaamistason nostamiseksi, ja ehkäistävä nuorten opintojen keskeytymistä.
SDP:n valtuustoryhmä kannattaa maksuttomia oppimateriaaleja ja työvälineitä toiselle
asteelle. Parhaiten ne toteutuisivat lain tasolla säädettynä koko maahan. Valtion
toimista riippumatta Mikkelin kaupungin tulee halpuuttaa opiskelua.
SDP:n valtuustoryhmä esittää, että sivistystoimi etsii ratkaisuja oppikirjojen, opiskelun
muiden välineiden, tutkintomaksujen, opiskelijoiden matkakustannusten, asumisen ja
harrastusmaksujen alentamiseksi, jotta mikkeliläisten lukiolaisten ja ammatillista
perustutkintoa suorittavien opiskelu ei jää kiinni taloudellisista syistä.
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Mikkelissä 8.10.2018
Satu Taavitsainen
Markku Aholainen, Hannu Tullinen, Ulla Leskinen,
Petri Tikkanen, Jaana Vartiainen, Paavo Barck,
Marita Hokkanen, Jarno Strengell, Raine Lehkonen,
Soile Kuitunen, Jatta Juhola, Hanne Vainio,
Arto Seppälä, Heli Kauppinen, Nina Jussi-Pekka"
Ehdotus
.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Merkitään, että valtuutettu Eero Aho poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn
aikana.

Kaupunginhallitus, 05.11.2018, § 404
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin
palvelualueelle valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus
aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään helmikuussa 2019.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kasvatus- ja opetuslautakunta, 18.11.2021, § 113
Valmistelija / lisätiedot:
Marja Ukkonen
marja.ukkonen@sivistys.mikkeli.fi
johtava rehtori
Valtuutettu Satu Taavitsainen esitti 8.10.2018 SDP:n valtuustoryhmän
ym. kannattamana valtuustoaloitteena, että toisen asteen kustannuksia on
alennettava ja Mikkelin kaupungin sivistystoimen on etsittävä tähän ratkaisuja, jotta
mikkeliläisten lukiolaisten ja ammatillista perustutkintoa suorittavien nuorten opiskelu
ei jää kiinni taloudellisista syistä.
Uusi oppivelvollisuuslaki (30.12.2020/1214) tuli voimaan 1.8.2021. Oppivelvollisuuden
laajentamisen tavoite on nostaa koulutus- ja osaamistasoa kaikilla koulutusasteilla,
kaventaa oppimiseroja sekä kasvattaa koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta
ja lasten ja nuorten hyvinvointia.
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Oppivelvollisuuden laajentamisen myötä voimaan tuli myös toisen asteen opiskelun
maksuttomuus (OVL, § 17). Opiskelijalle maksuttomia ovat opetus, päivittäinen
ruokailu, opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit, opetuksessa
tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet ja vähintään seitsemän kilometrin pituiset
koulumatkat korvataan koulumatkatukilain mukaisesti sekä joissakin
erityistapauksissa myös majoitus- ja matkakustannukset (matka lähimpään
oppilaitokseen yli 100 km). Lisäksi opiskelijalle maksuttomia ovat lukion oppimäärän
päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät 5 koetta
sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen (Laki ylioppilastutkinnosta, 20 §).
Maksuttomuus koskee niitä opiskelijoita, jotka kuuluvat laajennetun
oppivelvollisuuden piiriin. Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen kestää
sen kalenterivuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta.
Opiskelijoiden matkakustannuksiin liittyen vastaus valtuustoaloitteeseen
maksuttoman joukkoliikenteen laajentamiseksi 2. asteen opiskelijoille on käsitelty
kaupunginhallituksessa 14.6.2021, § 260. Talousarviossa vuodelle 2022 ei ole ollut
mahdollista laajentaa maksutonta joukkoliikennettä koskemaan toisen asteen
opiskelijoita.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja opetuslautakunta antaa tehtyyn valtuustoaloitteeseen yllä olevan
vastauksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Hanne Vainio esitti Petri Tikkasen kannattamana,
että siirtymisessä 2. asteen opiskelijoiden joukkoliikenteen maksuttomuuteen edetään
valtuustoaloitteen mukaisesti.
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 Hanne Vainion esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja
suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 jaa ääntä (Jenni Oksanen, Olli Marjalaakso,
Antti Pakarinen, Jaana Strandman, Olli Ylönen, Riikka Nikulainen, Katriina Janhunen,
Tiina Elkharam), 2 ei ääntä (Hanne Vainio, Petri Tikkanen) ja 1 oli poissa (Jussi
Marttinen).
Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kasvatus- ja opetuslautakunnan
päätökseksi.
Merkitään, että Jussi Marttinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
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Kaupunginvaltuusto, § 129,11.11.2019
Kaupunginhallitus, § 497,02.12.2019
Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 114, 18.11.2021
§ 114
Valtuustoaloite: Kestävään matkailuun ja luonto-osaamiseen erikoistunut lukio Mikkelin
Ristiinan elinvoimatekijäksi
MliDno-2019-2137
Kaupunginvaltuusto, 11.11.2019, § 129
Valtuutettu Kirsi Olkkonen ym. esittivät 11.11.2019 valtuustoaloitteenaan
otsikkoasiasta seuraavaa:
"Hyvä lukio-opetus on yksi Mikkelin vetovoimatekijöistä. Erikoistumalla siitä voi tulla
myös elinvoimatekijä.
Ilmastonmuutos vaatii kestävän kehityksen edistämistä kaikessa tulevaisuuden
elinkeinotoiminnassa, myös matkailussa. Erikoistumalla kestävän kehityksen
matkailun ja luonto-osaamisen lukio-opetukseen Ristiinan lukiossa Mikkelin alueelle
pystyttäisiin luomaan luonteva matkailualan ja luonnontieteiden opintopolku lukiosta
korkeakouluasteelle ensimmäisenä Suomessa.
Erikoistunut lukio-opetus antaisi valmiuksia jatko-opintoihin Mikkelissä ja tukisi
matkailualan tutkintoon johtavia opintosuuntia mm. ESEDU:ssa ja XAMK:ssa. Näin
kestävään matkailuun erikoistuneet lukio-opinnot tukisivat Järvi-Suomen ja Saimaan
alueen matkailustrategian toteuttamista ja alueen kehittämistä luonto-osaamiseen
erikoistuneena alueena, Saimaan Geopark-hankkeen toteuttamista sekä alueen
matkailun kansainvälistämistä. Erikoislukio tukisi alueen nuorten osallistumista alueen
kehittämiseen ja työllistymistä omalla alueella.
Ristiinan lukion erikoistumista kestävään matkailuun ja luontoon tukee sen sijainti
Saimaan rannalla, esihistorialliset Astuvansalmen kalliomaalaukset, Ruotsinvallan ajan
Ristiinaan sijoittuva historia, mm. sotakoulu sekä alueen luonto.
Esitämme Ristiinan lukion kehittämistä kestävään matkailuun ja luontoon
erikoistuneeksi erikoislukioksi sekä erikoislukioluvan hakemista opetus- ja
kulttuuriministeriöltä.
11.11.2019
Kirsi Olkkonen
Jaakko Väänänen, Outi Kauria, Petri Tikkanen,
Jaana Vartiainen, Mikko Siitonen"
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 02.12.2019, § 497
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Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen
valmisteltavaksi.
Edelleen kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä
kaupunginhallituksessa maaliskuun 2020 loppuun mennessä.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kasvatus- ja opetuslautakunta, 18.11.2021, § 114
Valmistelija / lisätiedot:
Marja Ukkonen
marja.ukkonen@sivistys.mikkeli.fi
johtava rehtori
Valtuutettu Kirsi Olkkonen ym. esittivät 11.11.2019 valtuustoaloitteenaan Ristiinan
lukion kehittämistä kestävään matkailuun ja luontoon erikoistuneeksi erikoislukioksi
sekä erikoislukioluvan hakemista opetus- ja kulttuuriministeriöltä.
Mikkelin kaupunginvaltuusto on päätöksellään 9.12.2019 § 150 lakkauttanut Mikkelin
lukion Ristiinan toimipisteen 1.8.2020 alkaen. Näin ollen aloitteen mukainen
erikoislukioluvan hakeminen ja Ristiinan lukion erikoistumisen valmistelu eivät
johtaneet toimenpiteisiin.
Opetussuunnitelmassa laaja-alaisen osaamisen yhtenä osa-alueena on eettisyys ja
ympäristöosaaminen. Lukio-opetus ohjaa opiskelijaa arvolähtöiseen ja eettiseen
toimintaan yhteiseksi hyväksi, luonnon monimuotoisuuden arvostamiseen ja
tutkimustietoon perustuvaan ilmasto-osaamiseen sekä kiertotalouden
ymmärtämiseen ja kestävään kuluttamiseen. Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet
muodostavat lukion oppiaineiden yhteiset tavoitteet.
Mikkelin lukiossa opiskelija voi rakentaa yksilöllisen opinto-ohjelman, jossa pakollisten
opintojen lisäksi opiskelija voi oman kiinnostuksensa ja tavoitteidensa mukaisesti
syventyä esimerkiksi luonnontieteisiin ja laajentaa osaamistaan esimerkiksi Kaakkois-
Suomen ammattikorkeakoulussa ja muissa yhteistyöoppilaitoksissa lukiolaisille
tarjottavilla opintojaksoilla.
Mikkelissä pidetään tärkeänä laadukasta, monipuolista lukio-opetusta, joka on
Mikkelin vetovoimatekijä ja houkuttelee uusia opiskelijoita Mikkelin lukioon myös
oman kaupungin ulkopuolelta. Mikkelin lukio halutaan jatkossakin säilyttää vahvana
yleislukiona.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja opetuslautakunta antaa tehtyyn valtuustoaloitteeseen yllä olevan
vastauksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.
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Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
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Kaupunginvaltuusto, § 130,11.11.2019
Kaupunginhallitus, § 498,02.12.2019
Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 115, 18.11.2021
§ 115
Valtuustoaloite Ristiinan lukion säilyttämiseksi Ristiinassa
MliDno-2019-2136
Kaupunginvaltuusto, 11.11.2019, § 130
Valtuutettu Raimo Heinänen ym. esittivät 11.11.2019 valtuustoaloitteenaan
otsikkoasiasta seuraavaa:
"Esitän että Mikkelin lukion Ristiinan toimipisteeseen haetaan erityislukion lupaa.
Lukiosta tulisi tehdä erityislukio kestävän matkailun ja luonnonvara-alalle.
Kestävän matkailun erityislukio Ristiinassa tähtäisi antamaan valmiuksia jatko-
opintoihin ja tukemaan alueella toimivia matkailualan tutkintoihin johtavia
opintosuuntia Etelä-Savon ammattiopistossa ESEDU:ssa ja Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulussa XAMK:ssa.
Mikkelin alueella pystyttäisiin siten luomaan luonteva matkailualan opintopolku
lukiosta korkeakouluasteelle asti ensimmäisenä Suomessa.
Vastaava opintopolku on mahdollista toteuttaa rinnakkain myös luonnonvara-alalla.
Tarve 1. Järvi-Suomi ja Saimaan alue on nostettu yhdeksi neljästä vetovoima-alueesta
Business Finlandin matkailustrategiassa. Saimaa sopimuksella Etelä-Savo ja Etelä-
Karjala sekä kaupungit Mikkeli, Savonlinna, Lappeenranta ja Imatra ovat
kansainvälisessä markkinoinnissa yhdistäneet voimavaransa. Saimaalle haettava
Geopark-status tulee omalta osaltaan vain lisäämään Saimaan vetovoimaa ja lisää
haasteita kestävän matkailun osana. Muut matkailustrategiset alueet Suomessa ovat
Lappi, Saaristomeri ja Helsinki.
Tarve 2. Suomesta puuttuu matkailulukio. Lapissa lukio-opinnot on kytketty
matkailualan muiden tutkintojen yhteyteen suoritettavaksi. Saaristoalueella ja
Helsingissä ei myöskään ole matkailuun erikoistuneita lukioita. Lappeenrannassa ja
Savonlinnassa ei ole matkailuun erikoistunutta lukiota.
Tarve 3. Saimaan alue ja laajemmin Itä-Suomi on erityisesti luontomatkailukohde.
Matkailussa pyritään jo nyt toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Tarve on kuitenkin edelleen vahvistaa toimijoiden osaamista eri tavoin. Tähän
kestävän matkailun lukio voi antaa tukea, sillä esimerkiksi ympäristötietoisista ja
kielitaitoisia osaajia tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän kuin esimerkiksi luontoa,
matkailua ja yrittäjyyttä yhdistävä Saimaan Geopark-hanke etenee.
Tarve 4. Kun matkailussa lähestytään kansainvälistä mittakaavaa, matkailualan
yritykset tarvitsevat julkisen vallan tukea, sillä matkailuyritykset ovat pääosin pk-
yrityksiä. Kun matkailuun liittyviä opintoja liitetään osaksi lukio-opintoja, osaajapoolit
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(opiskelijat ja opettajat) resursoituvat lukio-opintoihin ohjautuvilla valtionosuuksilla
sekä mahdollisilla erityislukiotuilla. Lisäksi yritysyhteistyö rakentaa opiskeluja
hyödyntäviä yhteistyöverkostoja.
Tarve 5. Sijoituspaikkana Ristiinaa puoltavat kohdat. Ristiina on luonteva sijainniltaan,
koska kestävän matkailun ja luonnonvara-alan opetuksen kannalta keskeiset
elementit sijaitsevat kustannustehokkaasti ja ajankäytöllisesti järkevästi lähellä.
Esimerkiksi
vesistömatkailun osalta Saimaan vesistösyväväylineen
kestävän historiamatkailun osalta Sotakoulualue, Brahenlinnan alue,
Astuvansalmen kalliomaalaukset ym.
luontomatkailun osalta koko Ristiinan alue ja luonnonvara-alan keskeiset
yhteistyökumppanit
Raimo Heinänen
Jussi Marttinen, Ulla Leskinen, Petri Tikkanen,
Jaana Vartiainen, Mikko Siitonen, Outi Kauria"
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 02.12.2019, § 498
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen
valmisteltavaksi.
Edelleen kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä
kaupunginhallituksessa maaliskuun 2020 loppuun mennessä.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kasvatus- ja opetuslautakunta, 18.11.2021, § 115
Valmistelija / lisätiedot:
Marja Ukkonen
marja.ukkonen@sivistys.mikkeli.fi
johtava rehtori
Valtuutettu Raimo Heinänen ym. esittivät 11.11.2019 valtuustoaloitteenaan Ristiinan
lukion kehittämistä kestävään matkailuun ja luontoon erikoistuneeksi erikoislukioksi
sekä erikoislukioluvan hakemista opetus- ja kulttuuriministeriöltä.
Mikkelin kaupunginvaltuusto on päätöksellään 9.12.2019 § 150 lakkauttanut Mikkelin
lukion Ristiinan toimipisteen 1.8.2020 alkaen. Näin ollen aloitteen mukainen
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erikoislukioluvan hakeminen ja Ristiinan lukion erikoistumisen valmistelu eivät
johtaneet toimenpiteisiin.
Opetussuunnitelmassa laaja-alaisen osaamisen yhtenä osa-alueena on eettisyys ja
ympäristöosaaminen. Lukio-opetus ohjaa opiskelijaa arvolähtöiseen ja eettiseen
toimintaan yhteiseksi hyväksi, luonnon monimuotoisuuden arvostamiseen ja
tutkimustietoon perustuvaan ilmasto-osaamiseen sekä kiertotalouden
ymmärtämiseen ja kestävään kuluttamiseen. Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet
muodostavat lukion oppiaineiden yhteiset tavoitteet.
Mikkelin lukiossa opiskelija voi rakentaa yksilöllisen opinto-ohjelman, jossa pakollisten
opintojen lisäksi opiskelija voi oman kiinnostuksensa ja tavoitteidensa mukaisesti
syventyä esimerkiksi luonnontieteisiin ja laajentaa osaamistaan esimerkiksi Kaakkois-
Suomen ammattikorkeakoulussa ja muissa yhteistyöoppilaitoksissa lukiolaisille
tarjottavilla opintojaksoilla.
Mikkelissä pidetään tärkeänä laadukasta, monipuolista lukio-opetusta, joka on
Mikkelin vetovoimatekijä ja houkuttelee uusia opiskelijoita Mikkelin lukioon myös
oman kaupungin ulkopuolelta. Mikkelin lukio halutaan jatkossakin säilyttää vahvana
yleislukiona.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja opetuslautakunta antaa tehtyyn valtuustoaloitteeseen yllä olevan
vastauksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
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§ 116
Peruskoulujen lukuvuosisuunnitelmien yhteenvedot lukuvuonna 2021 - 2022
MliDno-2021-4233
Valmistelija / lisätiedot:
Seija Manninen
Seija.Manninen@sivistys.mikkeli.fi
opetusjohtaja
Liitteet

1 Liite Koltk Perusopetuksen lukuvuosisuunnitelmien yhteenveto lv. 2021-22
Peruskoulujen lukuvuoden kehittämistavoitteet
Mikkelin kaupunki ja koulut kehittävät perusopetusta ja opetussuunnitelman
mukaista toimintakulttuuria mm. seuraavissa asioissa lukuvuoden aikana:
Yhteiset arvioitavat asiat lukuvuonna 2021-2022: 1) tunne- ja
vuorovaikutustaitojen sekä mielenterveyden edistäminen, 2) koulujen
yhteisöllisyys sekä oppilaiden osallisuuden vahvistaminen ja poissaolojen
ennaltaehkäisy, 3) koulu oma valinta
yhteisöllisen oppilashuollon painopisteet:
Tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä mielenterveyden edistäminen
Kiusaamista, häirintää ja väkivaltaa ehkäisevät toimet.
Terveyttä ja hyvinvointia edistävä elämä sekä päihteiden käytön
ennaltaehkäisy
Osallisuuden vahvistaminen ja poissaolojen ennaltaehkäisy
Koronaseuranta, yksinäisyys ja syrjäytymistä ennakoivat seikat
korona-aikana ilmenneiden lisätuen järjestäminen oppilaille (OKM:n korona-
avustukset, mm. tukiopetus, samanaikaisopetus, eriyttäminen, erityisopetus,
avustajapalvelut, läksyparkit)
sitouttavan kouluyhteisötyön verkostohanke (SKY), 5.-9. luokkalaisten
koulupudokkuuden ennaltaehkäisy ja siihen puuttuminen, keinoina mm.
poissaoloseurannan vahvistaminen, koulunuorisotyö, tunne- ja
vuorovaikutuskasvatus, monialaisen yhteistyön vahvistaminen, pilottikouluina
Ristiina, Urheilupuisto ja Kalevankangas, yhteyshenkilö Laura Savander
laajennetun oppivelvollisuuden huomiointi toiminnassa
Ohjaus oikeaan suuntaan! perusopetuksen oppilaanohjauksen
verkostohanke, kehittämiskohteina mm. tehostetun oppilaanohjauksen
sisällöt, kaikki ohjaa -periaate, nivelvaiheen ohjaus ja yhteistyö, ml.
monialainen yhteistyö, koordinaattorioppilaanohjaajat Elina Kerppola ja
Eeva Rossi
Nivelvaiheen oppilaanohjauksen kehittäminen sekä Mikkelin
ohjaussuunnitelman päivittäminen, yhteyshenkilö nivelvaiheopo Riina
Koponen
monialaisen tuen kehittäminen LUMO lastensuojelun kehittämishankkeessa,
pilottikoulut Ristiina ja Urpola
koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen (OKM:n avustus, mm.
samanaikaisopetus, eriyttäminen, läksykerhot)
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koulujen välisen kehittämistoiminnan jatkaminen koronarajoitteiden jälkeen eri
aihealueilla
erityisopetuksen kehittäminen
Tuuve & Inkku -hanke eli tuetun verkko-opetuksen kokeiluja yhteistyössä
Otavian kanssa sekä inklusiivisen toimintamallin kehittämistä
pilottikouluissa (Rantakylä ja Urheilupuisto), koko kaupungin tasolla sekä
muiden hanketoimijoiden kanssa (Otavia, Mäntyharju, Pieksämäki, Juva),
yhteyshenkilö Tiina-Liisa Valtokari
kolmiportainen tuki, erityisesti yleisen tuen kehittäminen
Konsultoivan sairaalaopetuksen hanke 1.8.2021-31.12.2022, hankkeen
konsultoiva sairaalaopettaja Marika Pajunen
yhteinen ja koulukohtainen tutortoiminta (omarahoitus sekä eri avustuksia)
tutorkoordinaattorit Markus Torniainen ja Alla Miller
yhteisiä tutoreita/koordinaattoreita mm. tunne- ja vuorovaikutuskasvatus,
yrittäjyys/toimijuuskasvatus, Liikkuva koulu, Lapset puheeksi,
monikulttuurisuus ja S2-opetus
koulukohtaiset OPS/TVT-tutorit (OPH:n 2020-2021 hankkeen loppuun
saattaminen)
Yrittäjyys/toimijuuskasvatus (mm. MiniMikkeli, TET 2.0 sekä muut
yrittäjyyskasvatuksen toimintamallit, Rantakylän yhtenäiskoululla erityisvastuu
organisoida kehittämistyötä koko kaupungin tasolla)
Liikkuva koulu -toiminta
Koulujen kerhotoiminta sekä OKM:n/AVI:n harrastustuki eli Oma juttu kaikille -
hanke
Varhennetun A1-kielten opetuksen toteuttaminen ja kehittäminen (tutoreiden
laatimat oppimateriaalit käytössä, koulutuksellisia työpajoja asiaan liittyen)
Me uskallamme! -toiminta 9. luokkalaisille sekä jatkohanke (EsLi ja Mikkelin
teatteri toteuttajina)
Joustavan perusopetuksen kuntien välinen verkosto (Kalevankankaan,
Rantakylän ja Ristiinan koulut)
Perusopetusasetuksen 9 §:n mukaan opetuksen järjestäjän tulee laatia
lukuvuosittainen opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jossa määrätään
opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä
järjestettävästä muusta toiminnasta ja työajoista, koulun ulkopuolella annettavasta
opetuksesta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista.
Opetuksen järjestäjän tulee ennalta ilmoittaa oppilaille ja näiden huoltajille em.
suunnitelmien keskeisistä asioista.
Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintasäännön kohdan 4.2.2.1 mukaan
opetusjohtaja hyväksyy perusopetuksen koulukohtaiset opetussuunnitelmat ja niihin
perustuvat lukuvuosittaiset suunnitelmat.
Lukuvuosisuunnitelmissa asetetaan kunkin lukuvuoden toiminnalle tavoitteet ja
niiden toteutumisen arviointi on osa perusopetuksen ylläpitäjäarviointia.
Yhteenvedot saatetaan tiedoksi kasvatus- ja opetuslautakunnalle.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
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Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
Tiedoksi
Peruskoulut
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§ 117
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen lukuvuoden 2022-2023 työ- ja loma-ajat
MliDno-2021-4232
Valmistelija / lisätiedot:
Seija Manninen
Seija.Manninen@sivistys.mikkeli.fi
opetusjohtaja
Liitteet

1 Liite Koltk Peruskoulujen työajat lv. 2022-23
2 Liite Koltk Lukioiden työajat lv. 2022-23
Perusopetuslain 23 §:n mukaan perusopetuksessa lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta
ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta.
Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin
muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja
vapunpäivä. Lukuvuoden koulutyö päättyy perusopetusasetuksen 7 §:n mukaan viikon
22 viimeisenä arkipäivänä.
Esitykset lukuvuoden 2022 - 2023 työ- ja loma-ajasta ovat liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja opetuslautakunta vahvistaa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen
lukuvuoden 2022-2023 työ- ja loma-ajat liitteiden mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Peruskoulut ja lukiot, Mirja Luntinen, Päivi Turunen, Sari Markus ja
henkilöliikennepalvelut (joka välittää tiedon liikennöitsijöille)
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§ 118
Talouden seuranta 10/2021, kasvatus- ja opetuslautakunta
MliDno-2021-1166
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
sivistysjohtaja
Liitteet

1 Liite Koltk Seuranta 10/2021
Lautakunnan alaisen toiminnan talouden lokakuun lopun toteuma, raportti sekä
johdon ennuste loppuvuodelle ja investointisuunnitelman toteuma kuuluvat liitteenä
tähän pykälään. Kirjanpito menee kiinni perjantaina 12.11. klo 14, jonka jälkeen
toiminnan toteuma, raportti, johdon ennuste ja investointisuunnitelman toteuma
kootaan liitteeksi. Kun liite valmistuu, se lähetetään lautakunnan jäsenille.
Valtuuston vuoden 2021 talousarviossa päättämä tuloraami ja menoraami ovat
lautakuntatasolla sitovia. Mahdolliset lautakuntatason tulojen alituspyyntö ja menojen
ylityspyyntö tuodaan lautakunnalle päätettäväksi.
Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintatulojen arvioidaan toteutuvan lähes
talousarvion mukaisena, niiden arvioidaan alittuvan noin 27 000 euroa.
Lukiokoulutuksen maksutuottojen arvioidaan ylittyvän (kaksoistutkintoa suorittavien
kurssimaksujen ennakkoa suuremman kertymän johdosta), varhaiskasvatuksen
maksutuottojen (kotikuntakorvaukset) arvioidaan ylittyvän, perusopetuksen
kotikuntakorvausten arvioidaan vastaavasti alittuvan sekä tuet ja avustukset
arvioidaan toteutuvan talousarviota paremmin ennakoimatta suurempien
erityisavustusten saamisen johdosta.
Toimintakulujen arvioidaan alittavan talousarvion noin 2 263 000 euroa. Säästöä
arvioidaan syntyvän kaikissa tiliryhmissä: henkilöstökuluissa, palvelujen ostoissa,
tiliryhmässä aineet, tavarat ja tarvikkeet sekä avustuksissa.
Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toimintakatteen arvioidaan paranevan
noin 2 236 000 euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi lokakuun talouden toteuman ja
investointisuunnitelman toteuman liitteen mukaisesti.
Päätös
Merkittiin.
Lisäksi merkittiin muutos käsittelyjärjestykseen, jonka mukaan tämä pykälä käsiteltiin
pykälän 119 kaupungin strategia 2021-2025/kasvatus- ja opetuslautakunta jälkeen.

Mikkeli
Kasvatus- ja opetuslautakunta

Pöytäkirja
18.11.2021

10/2021

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Merkitään, että sivistysjohtaja Virpi Siekkinen esitteli lautakunnalle
talousseurannan 10 /2021.
Tiedoksi
Talouspalvelut, kaupunginhallitus
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Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 100,30.09.2021
Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 107,14.10.2021
Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 119, 18.11.2021
§ 119
Kaupungin strategia 2021-2025/kasvatus- ja opetuslautakunta
MliDno-2021-3551
Kasvatus- ja opetuslautakunta, 30.09.2021, § 100
Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Siekkinen, Arja Väänänen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi, arja.vaananen@mikkeli.fi
sivistysjohtaja, hyvinvointikoordinaattori
Liitteet

1 Liite Koltk Hyvän elämän ohjelma
Kaupunginvaltuusto piti uuden valtuustokauden strategian käynnistysseminaarin
Mikkelissä 13.-14.9.2021. Sivistysjohtaja ja hyvinvointikoordinaattori kertovat voimassa
olevan kaupunkistrategian Hyvän elämän ohjelman tavoitteista, toimenpiteistä ja
niiden vaikuttavuudesta kaupunkilaisten hyvinvointiin. Käydään keskustelua asioista,
joita tulisi sisällyttää valmistelussa olevaan kaupunkistrategiaan ja aloitetaan
lautakunnan osalta uuden strategian valmistelu seminaarissa tuotetun aineiston
pohjalta.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja opetuslautakunta käy läpi valtuustoseminaarin annin ja
antaa jatkovalmisteluohjeita strategian työstämiseen.
Päätös
Kasvatus- ja opetuslautakunta kävi läpi valtuustoseminaarin annin. Lautakunta ohjeisti
strategian jatkovalmistelussa huomioitavaksi:
Maahanmuuttajaneuvosto? Heidän osallistaminen.
Miksi tytöt voivat poikia huonommin? Lukiotytöt? (suorituskeskeisyys, koulu-
uupumus, yliopistojen pääsykriteerit paineistavat?)
Miten kuntien toimijat kiinnittyvät hyvinvointialueiden suunnitteluun?
Miten strategia jalkautetaan eri ryhmille?
Tärkeä kysyä lapsilta, nuorilta varhaiskasvatuksessa, kouluissa, mitä hyvä elämä
on. Seuraavaan lautakuntaan lasten ja nuorten tuottamia sisältöjä.
Merkitään, että sivistysjohtaja Virpi Siekkinen ja hyvinvointikoordinaattori Arja
Väänänen selostivat asiaa lautakunnalle ja Hyvän elämän ohjelman esittelyaineisto
liitettiin pöytäkirjaan.
Lisäksi merkitään, että hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen oli kokouksessa
tämän pykälän käsittelyn ajan.
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Tämän lisäksi merkitään, että Hanne Vainio saapui kokoukseen tämän pykälän
käsittelyn aikana.

Kasvatus- ja opetuslautakunta, 14.10.2021, § 107
Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Siekkinen, Arja Väänänen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi, arja.vaananen@mikkeli.fi
sivistysjohtaja, hyvinvointikoordinaattori
Hyvinvointikoordinaattori ja sivistysjohtaja esittelevät kaupunginvaltuuston
strategiaseminaarin 4.10.2021 tuloksia. Strategiavalmistelun tämänhetkisessä
vaiheessa ”strategisiksi ohjelmiksi” tullee Hyvän elämän Mikkeli ja Elinvoimainen
Mikkeli. Hyvän elämän Mikkelin alle on valikoitumassa seuraavat päämäärät
(työnimet): 1. Hyvinvointia edistävä toiminta ja palvelut, 2. Mahdollistavat
arkiympäristöt ja 3. Yhteisöllisyys ja osallisuus. Käydään keskustelua, mitä
lautakunnan alaisessa toiminnassa tulee huomioida ja mitä uusia toimenpiteitä tulee
kehittää, jotta em. päämääriä ja hyvää elämää vahvistetaan valtuustokaudella.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja opetuslautakunta käy läpi tämänhetkisen strategian valmistelutilanteen ja
evästää strategian valmistelua "Hyvän elämän Mikkeli" päämäärien sisällöksi ja
tavoitteiksi.
Päätös
Kasvatus- ja opetuslautakunta kävi läpi strategian valmistelutilanteen ja evästykset
merkittiin tiedoksi.
Merkitään, että hyvinvointikoordinaatori Arja Väänänen oli kokouksessa tämän
pykälän käsittelyn ajan.

Kasvatus- ja opetuslautakunta, 18.11.2021, § 119
Valmistelija / lisätiedot:
Arja Väänänen, Virpi Siekkinen
arja.vaananen@mikkeli.fi, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
hyvinvointikoordinaattori, sivistysjohtaja
Hyvinvointikoordinaattori ja sivistysjohtaja esittelevät Hyvän elämän asukasillan
2.11.2021 ja kaupunginvaltuuston strategiailtakoulun 8.11.2021 sekä eräiltä tahoilta
kerättyjen "sanapilvien" tuloksia kaupunkistrategian sisällöiksi. Jatketaan
strategiasisältöjen tuottamista ja keskustellaan mahdollisista strategiamittareista.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
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Kasvatus- ja opetuslautakunta käy läpi tämänhetkisen strategian valmistelutilanteen ja
evästää strategian valmistelua "Hyvän elämän Mikkelin" päämäärien sisällöiksi,
tavoitteiksi ja mittareiksi.
Päätös
Kasvatus- ja opetuslautakunta kävi läpi tämänhetkisen strategian valmistelutilanteen
ja evästykset merkittiin tiedoksi.
Lisäksi merkittiin muutos käsittelyjärjestykseen, jonka mukaan tämä pykälä käsiteltiin
pykälän 110 pöytäkirjan tarkastus jälkeen ennen pykälää 118 talouden seuranta 10
/2021.
Merkitään, että hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen oli kokouksessa tämän
pykälän käsittelyn ajan.
Lisäksi merkitään, että Jenni Oksanen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn
aikana.
Tiedoksi
Strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen
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§ 120
Muut asiat
Päätös
Todettiin, että valtuustoaloitteet tulisi käsitellä niille annetussa aikataulussa.
Keskusteltiin varhaiskasvatuksen tuntiperusteisesta laskutusta ja lukiolaisten
opiskelusta ja opintosuorituksista päivälukiossa ja nettilukiossa.
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Muutoksenhakukielto
§109, §110, §111, §112, §113, §114, §115, §116, §118, §119, §120
Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015)
136 §:n perusteella hakea muutosta.
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Oikaisuvaatimus
§117
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 viimeistään
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin
oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen
oikaisuvaatimusajan 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 ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja
on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kasvatus- ja
opetuslautakunta.
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina
sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
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Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän
allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella,
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole
syytä epäillä.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
päätös, johon haetaan oikaisua,
se, millaista oikaisua vaaditaan,
millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin
kirjaamosta.
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina
sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

