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Saapuvilla olleet jäsenet
Osmo Ukkonen, puheenjohtaja
Janne Strengell
Jyrki Koivikko
Katri Kontunen-Karhula
Markku Paukku
Pekka Pöyry
Petri Tikkanen
Rauni Berndt
Sari Rautiainen
Susanna Rusakko
Leila Selenius
Muut saapuvilla olleet
Tiina Turunen, johdon sihteeri, sihteeri
Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja
Matti Laitsaari, rehtori
Poissa

Eeva Vihermäki
Elina Hölttä
Samuel Tarkiainen

Allekirjoitukset

Osmo Ukkonen
Puheenjohtaja

Tiina Turunen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
22.03.2016

22.03.2016

Markku Paukku

Pekka Pöyry

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään nähtävillä sivistystoimen kirjaamossa (Maaherrankatu 9-11,
3. kerros, 50100 Mikkeli) 29.3.2016

Tiina Turunen
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§ 23
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 24
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Markku Paukku ja Pekka Pöyry.
Pöytäkirja tarkastetaan sivistystoimen johtamisen tukipalveluissa
(Maaherrankatu 9 - 11, 3. kerros) viimeistään ti 29.3.2016.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 25
Ilmoitusasiat
Kaupunginhallitus
§ 73/8.3.2016 kaupunginhallitus ei käytä kuntalain mukaista otto-oikeutta
lautakunnan kokouksessaan 25.2.2016 tekemiin päätöksiin
Varhaiskasvatusjohtaja
§51 Hämäläinen Janna, palkkaaminen lastentarhanopettajan toimeen
Vilttihattu päiväkotiin 1.4.2016 alkaen toistaiseksi, 18.02.2016
§52 Horn Laura, palkkaaminen lastenhoitajan toimeen Tuukkalan päiväkotiin
1.3.2016 alkaen toistaiseksi, 18.02.2016
§53 Kotro Mirva, palkkaaminen (jatko) omassa kodissa työskentelevän
perhepäivähoitajan avoimeen toimeen ajalle 1.8. - 30.12.2016, 25.02.2016
§55 Lokka Saara, palkkaaminen lastentarhanopettajan sijaiseksi Valkosenmäen
päiväkotiin ajalle 4.3. - 13.1.2017, 26.02.2016
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
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§ 26
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/sivistystoimenjohtajan päätös
§21 Päätös Anniina Martikaisen ottamisesta päivähoidonavustajan tehtäviin
ajaksi 21.3. - 30.6.2016 ja 1.8. - 13.11.2016, Ristiinan päiväkoti, 07.03.2016
Ehdotus
Esittelijä: Osmo Ukkonen, kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja,
valtuutettu
Koska puheenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksessä mitään sellaista,
mikä olisi esteenä päätöksen täytäntöönpanolle, puheenjohtaja esittää, ettei
kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan
sivistystoimenjohtajan tekemään päätökseen.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 27
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Kasvatus- ja opetusjohtaja
§22 Päätös luokanopettaja Markku Mikkosen siirtämisestä Urpolan kouluun
1.8.2016 alkaen toistaiseksi, 03.03.2016
§23 Päätös erityisluokanopettaja Marianne Myllymäen siirtämisestä Lähemäen
kouluun 1.8.2016 alkaen toistaiseksi, 03.03.2016
Talouspäällikkö
§3 Vanhalan koulun kalustaminen hintaan 50000 euroa (alv 0 %), 09.03.2016
Varhaiskasvatusjohtaja
§58 Aikio Satu, palkkaaminen lastentarhanopettajan sijaiseksi Rantakylän
päiväkodin esiopetukseen ajalle 1.2.-30.6.2016, 02.03.2016
§60 Räsänen Milla, palkkaaminen omassa kodissa työskenteleväksi
perhepäivähoitajaksi ajalle 4.4.-31.12.2016, 09.03.2016
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja
Koska sivistystoimenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään
sellaista, mikä olisi esteenä päätöksen täytäntöönpanolle, sivistystoimenjohtaja
esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 51 §:n mukaista
otto-oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 28
Hakeminen nuorten lukiokoulutuksen tuntijakokokeilun kokeiluohjelmaan
MliDno-2016-716
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
Liitteet

1 Nuorille annettavan lukiokoulutuksen tuntijako.pdf
Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää lukion tuntijakokokeilun 1.8.2016
alkaen (OKM 3/530/2016).
Tuntijakokokeilussa haetaan kokemuksia lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen
yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun valtioneuvoston
asetuksen (942/2014, myöhemmin tekstissä tuntijakoasetus) 9 §:ssä säädettyä
suuremman opiskelijakohtaisen valinnaisuuden mahdollistamisesta ja sen
toimivuudesta. Kokeilun tavoitteita ovat:
• saada kokemuksia valinnaisemman tuntijaon ja yksilöllisempien
opiskeluvalintojen toimivuudesta,
• saada tietoa koulutuksen kansallisten tavoitteiden ja tuntijaon keskinäisestä
yhteydestä,
• tuottaa tietoa tuntijaon kehittämiseksi,
• saada tietoa kokeilun vaikutuksista opiskelijoiden yleissivistykseen,
• saada tietoa kokeilun vaikutuksista henkilöstön asemaan,
• saada tietoa kokeilun vaikutuksista erikokoisissa oppilaitoksissa,
• saada tietoa kokeilun toimivuudesta eri opetuskielillä,
• saada tietoa kokeilun vaikutuksista ylioppilastutkinnon koevalintoihin ja
tutkintomenestykseen.
Kokeilussa poiketaan tuntijakoasetuksen (942/2014) 9 §:stä. Kokeilun
kohdentuu nuorten lukiokoulutukseen ja reaaliaineisiin. Koulutuksen
järjestäjän opetuksen tarjontavelvoitteet eivät kokeilussa muutu siitä,
mitä tuntijakoasetuksen 9 §:ssä on säädetty. Kokeilusta vastaa opetus- ja
kulttuuriministeriö, joka myös päättää kokeiluluvista hakemusten perusteella.
Kokeiluun voidaan ottaa opiskelijoita, jotka aloittavat lukio-opintonsa 1.8.2016
ja 1.8.2017. Kyseisinä ajankohtina lukio-opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat
saattaa opintonsa loppuun kokeilutuntijakoa soveltaen, lukiolain (629/2998) 24
§:n 1 momentissa säädetyn lukion opintoajan puitteissa.
Opiskelijalla tulee olla oikeus päättää siitä, opiskeleeko hän lukion oppimäärän
tuntijakoasetuksen 9 §:ssä säädetyn mukaisesti vai kokeilutuntijaon mukaisesti.
Samoin ylioppilastutkinnon kokeisiin osallistumisen osalta noudatetaan
ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain (672/2005)
4 §:n säännöstä. Sen mukaan ylioppilastutkinnon osallistuminen edellyttää,
että lukion oppimäärää suorittava on ennen osallistumista tutkintoon
kuuluvaan kokeeseen opiskellut lukiolain 10 §:ssä tarkoitetun tuntijaon
mukaiset pakolliset kurssit aineessa, jonka kokeeseen hän osallistuu.
Reaaliaineen kokeeseen aineessa, jossa ei ole yhtään pakollista kurssia,
lukion oppimäärää suorittava voi osallistua opiskeltuaan kaksi aineen
lukiokurssia. Jos vieraan kielen koe perustuu oppimäärään, jossa ei ole
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pakollisia kursseja, lukion oppimäärää suorittava voi osallistua kokeeseen
opiskeltuaan kolme lukiokurssia. Rehtorin tehtävänä on tutkia, täyttääkö
kokelas kokeisiin osallistumiselle säädetyt edellytykset. Edellytyksen osallistua
ylioppilastutkinnon kokeisiin arvioidaan sen mukaisesti, mitä on säädetty
valtioneuvoston tuntijakoasetuksessa (942/2015) 9 §:ssä.
Kokeiluun valittavan koulutuksen järjestäjän tulee huolehtia opiskelijoiden
riittävästä opinto-ohjauksesta ja antaa opiskelijoille riittävästi tietoa heidän
valintojensa vaikutuksista ylioppilaskirjoituksiin ja jatko-opintoihin.
Kokeiluun valittava koulutuksen järjestäjä sitoutuu myös osallistumaan
kokeilun vaikutusten seurantaan ja arviointiin.
Kokeiluun valitaan koulutuksen järjestäjien hakemuksista enintään 50
lukiota. Pääsääntöisenä lähtökohtana on, ettei kokeilutuntijakoa ja erityisen
koulutustehtävän tuntijakoa tulisi kohdentaa samoihin kouluihin, koska kahden
erityyppisen tuntijakopoikkeaman samanaikainen soveltaminen aiheuttaa
sekaannusta kouluissa ja opiskelijoissa, eikä anna oikeaa kuvaa kokeilussa
tehtävistä ainevalinnoista.
Lukiolain (629/1998) 15 §:n 3 momentin mukaan kokeilulupa myönnetään
koulutuksen järjestäjän hakemuksesta. Lupa tarpeelliseen kokeiluun voidaan
myöntää sellaiselle koulutuksen järjestäjälle, jolla on edellytykset toteuttaa
kokeilu sen tarkoitusta vastaavalla tavalla ja opetukseen liittyviä opiskelijoiden
oikeuksia vaarantamatta. Kun samaan aikaan kokeiluun osallistuu useiden
koulutuksen järjestäjien oppilaitoksia, oppilaitokset valitaan alueellisesti ja
kieliryhmittäin mahdollisimman edustavasti. Laissa säädettyjen kokeilun
toteuttamisedellytysten arvioinnissa ministeriö kiinnittää huomioita mm.
hakijan opinto-ohjauksen järjestämiseen ja sen riittävyyteen opiskelijoiden
ja opetushenkilöstön valmiuteen ja halukkuuteen osallistua kokeiluun sekä
hakijan että koulun kokemukseen lukion kehittämistyöstä. Alueellisessa
ja kielellisessä kattavuudessa ministeriö kiinnittää huomioita hakijoiden
alueelliseen sijaintiin ja oppilaitosten kokoon sekä opetuskieleen (suomi/
ruotsi).
Kokeilu toteutetaan ilman valtion lisärahoitusta. Kokeilulupapäätös on opetusja kulttuuriministeriön maksullisista suoritteista annetun asetuksen mukaisesti
maksullinen (1220 euroa).
Hakemus tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon 8.4.2016
mennessä.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja
Lautakunta päättää, että Mikkelin kaupunki koulutuksen järjestäjänä
hakee lupaa Mikkelin lukion osallistumiseen nuorten lukiokoulutuksen
tuntijakokokeilun kokeiluohjelmaan.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 29
Palvelujen järjestäminen uudessa Mikkelissä/kuntaliitossopimuksen seuranta
MliDno-2016-717
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
Kaupungin tilinpäätökseen valmistellaan kuntaliitossopimuksen
seurantaraportti.
Sivistystoimessa kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen toiminnan palvelujen
järjestäminen sopimuksen mukaisesti on toteutunut tulosalueittain
seuraavasti.
Varhaiskasvatuksessa toimii edelleen päiväkodit sekä Ristiinassa että
Suomenniemellä. Suomenniemellä toimipisteet on yhdistetty yhdeksi Kilikellon
päiväkodiksi.
Perusopetuspalveluissa Ristiinassa toimii yhtenäiskoulu. Suomenniemellä
on 1-6 luokkien kolmeopettajainen koulu ja yläkoulupalvelut ovat Ristiinassa.
Ristiinassa toimii aamupäivä- ja iltapäivätoiminta lähipalveluna. Erityisen
tuen palvelut toteutetaan osittain liikkuvina (kiertävät opettajat). Esiopetus
toimii koulujen yhteydessä. Psykologi- ja kuraattoripalvelut on saatavilla
Ristiinan taajamassa, jossa ne palvelevat myös Suomenniemen koululaisia.
Oppilaiden mahdollisuudet siirtyä lähikouluun Savitaipaleelle tai Mäntyharjuun
neuvotellaan tapauskohtaisesti.
Lukiokoulutus järjestetään Ristiinassa ja Mikkelissä.
Ristiina oli jo aiemmin Mikkelin kansalaisopiston toiminta-aluetta, joten
erillistä seurantaa ei tehdä. Suomenniemen kansalaisopistopalvelut
hoiti vuoden 2013 loppuun Savitaipaleen kansalaisopisto. Vuonna 2013
Suomenniemen tuntimäärä oli 418, mikä oli hieman vähemmän kuin
vuosina 2011 (468) ja 2012 (462). Mikkelin kansalaisopisto on halunnut
lisätä kurssitarjontaa Suomenniemellä suhteessa siihen, mikä tarjonta oli
Savitaipaleen kanssa tehdyn sopimuksen voimassaoloaikana.Vuoden 2014
tuntitarjonta oli 428 ja lopullinen toteutuma 214 tuntia. Vuoden 2015 aikana
tarjolla oli 536 tuntia, mutta toteutuma jäi 213 tuntiin. Kurssitarjontaa on
suunniteltu yhdessä suomenniemeläisten kanssa ja entisestä tarjonnasta
on pidetty kiinni, mutta syystä tai toisesta kurssien kysyntä on vähentynyt.
Ilmiö on sama kuin muissakin entisissä kuntataajamissa. Ilmeisesti väestön
ikääntyminen on yksi tekijä, joka vaikuttaa kurssikysynnän vähenemiseen.
Kansalaisopisto on tarjonnut myös mahdollisuutta kielten nettikursseihin,
mutta järjestely on ollut hieman erilainen kuin Savitaipaleen aikaan. Mikkelin
nettikursseille opiskelijat voivat osallistua kotoa käsin, kun osa Savitaipaleen
etäopetuksena järjestetyistä kielikursseista edellytti kokoontumista
kunnantalolla olevien etäopetuslaitteiden äärelle. Kielten nettikursseja on
toteutunut vuonna 2014 yhteensä 232 tuntia ja vuonna 2015 yhteensä
288 tuntia. Etäopiskelumahdollisuudet ovat Suomenniemellä selkeästi
parantuneet. Ryhmän minimikoko on ollut seitsemän kuten muissakin entisissä
kuntataajamissa ja haja-asutusalueilla. Kantakaupungissa ryhmän minimikoko
on kahdeksan. Joillakin erikoiskursseilla (esimerkiksi Pilates ja Method Putkisto)
ryhmän minimikoko on Suomenniemellä ollut kymmenen.
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Investointien toteutumisen seuranta tehdään teknisten palvelujen toimesta.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
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§ 30
Kansalaisopiston kurssimaksujen tarkistaminen
MliDno-2016-657
Valmistelija / lisätiedot:
Matti Laitsaari
Matti.Laitsaari@mikkeli.fi
Liitteet

1 Kansalaisopiston kurssimaksut 2015.pdf
2 Kansalaisopiston kurssimaksut 2016.pdf
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. Esimerkiksi
elokuun 2014 alusta maksuja korotettiin kaksi prosenttia, mikä vastasi
kuluttajahintaindeksissä tapahtuneita muutoksia ja elokuun 2015 alusta
maksuja korotettiin noin yhdellä prosentilla.
Kuluttajahintaindeksi on kuluneen vuoden aikana ollut välillä jopa negatiivinen,
mutta opiston henkilöstö- ja vuokrakustannukset ovat nousseet.
Kurssimaksujen korottamisen yhteydessä on tarkoituksenmukaista korjata
myös opiston kurssimaksutaulukossa olevat epäjohdonmukaisuudet. Lisäksi
kaupunginvaltuusto on kuluvan vuoden talousarviota hyväksyessään lähtenyt
siitä, että lautakuntien seuraavilla taksatarkistuksilla pyritään turvaamaan
kaupungin toimintatuottojen kasvu noin miljoonalla eurolla. Kansalaisopiston
kurssimaksujen esillä olevalla korotuksella on tietenkin vain lievä vaikutus
toimintatuottojen kasvattamiseen, mutta kun samassa yhteydessä voidaan
korjata kurssimaksutaulukon epäjohdonmukaista rakennetta, voidaan
maksujen korotusta pitää perusteltuna.
Kansalaisopiston kurssimaksutaulukko on aikanaan tehty niin, että hinnoittelu
muuttuu kymmenen kurssitunnin välein ja joihinkin taulukon kohtiin on
jäänyt kohtuuttomia maksujen hyppäyksiä. Yhden tunnin muutos kurssin
pituudessa on saattanut jossakin taulukon kohdassa tarkoittaa kymmenen
euron korotusta kurssimaksussa. Muilta osin kurssien hinta on muuttunut
samalla summalla aina, kun kurssin tuntimäärä on kasvanut yhdellä tunnilla.
Kiinteän korotuksen suuruus on vaihdellut kymmenen tunnin välein, ns.
hyppäysten kohdalla. Kiinteäksi sidottu korotus on ollut epäjohdonmukainen
siinä mielessä, että prosenttimuutoksiin perustuvat vuotuiset korotukset eivät
ole kohdistuneet taulukon jokaiseen kohtaan samalla tavalla.
Kurssimaksutaulukkoa on nyt muokattu siten, että suurista hyppäyksistä on
päästy eroon ja kiinteä hintamuutos on porrastettu, jolloin prosenttikorotukset
toteutuvat jatkossa samanlaisina taulukon jokaisessa kohdassa. Kurssien
hinnat nousevat 0-5 euroa ja jollakin kohtaa taulukkoa hinnat tällä kertaa jopa
lievästi laskevat. Taulukon korjaus on kuitenkin syytä tehdä.
Kurssimaksujen korotus on prosentuaalisesti suurin lyhyempien kurssien
kohdalla. Tämä onkin perusteltua, koska lyhyen kurssin järjestäminen sitoo
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enemmän valmistelukustannuksia kuin pidempien kurssien järjestäminen.
Kurssimaksut eivät ole erityisen korkeat, kun niitä verrataan muiden opistojen
kurssimaksuihin.
Muutoksena tällä hetkellä voimassa olevaan kurssimaksutaulukkoon on
lisäksi se, että erikseen hinnoiteltaviin erityiskursseihin on lisätty taiteen
perusopetuksen kurssit.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja
Lautakunta hyväksyy liitteen mukaiset kansalaisopiston uudet kurssimaksut ja
päättää, että uudet maksut tulevat voimaan elokuun 2016 alusta alkaen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kansalaisopiston rehtori
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§23, §24, §25, §26, §27, §28, §29
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.
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Oikaisuvaatimus
§30
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

