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Saapuvilla olleet jäsenet
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Veli Liikanen
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Allekirjoitukset

Seija Kuikka
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Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Jaakko Väänänen

Hannu Kilkki
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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Kaupunginkansliassa 8.9.2016

Ari Liikanen, hallintojohtaja
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§ 308
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 309
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jaakko Väänänen ja Hannu
Kilkki. Pöytäkirja tarkastetaan kaupunginkansliassa keskiviikkona 7.9.2016 ja se
on nähtävänä torstaina 8.9.2016.
Päätös
Hyväksyttiin.

Mikkeli
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
05.09.2016

19/2016

6 (34)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 310
Imoitusasiat
Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:
•

Vaalijalan kuntayhtymä
- hallituksen pöytäkirja 24.8.2016

•

Etelä-Savon maakuntaliitto
- maakuntahallituksen pöytäkirja 22.8.2016

•

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen päätös
19.8.2016 Snro ESAELY/651/2016 asiassa Ympäristönsuojelulain
(527/2014) 136 §:n mukainen päätös pilaantunen maaperän
puhdistamiseksi tehdystä ilmoituksesta, Mikkelin kaupungin
alueella sijaitseva kiinteistö 491-20-22-4 (Insinöörinkatu 7)

•

Itä-Suomen aluehallintoviraston määräys 24.8.2016
ISAVI/2164/05.06.04/2015 Määräys toimeentulotukihakemusten
käsittelyaikojen saattamiseksi toimeentulotukilain mukaiseksi
Mikkelin kaupungissa

Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
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§ 311
Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset
Mli-2016-1119
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Liikanen
ari.liikanen@mikkeli.fi
Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:
•
•
•
•
•
•
•
•

Suomenniemen aluejohtokunta 9.8.2016
Ristiinan aluejohtokunta 10.8.2016
Anttolan aluejohtokunta 16.8.2016
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 24.8.2016
Kasvatus- ja opetuslautakunta 25.8.2016
Vesiliikelaitoksen johtokunta 25.8.2016
Maaseutu- ja tielautakunta 25.8.2016
Teknisen lautakunnan jaosto 25.8.2016

Saatavien poistot ja asiakasmaksuasiat 2016, talouspäätökset (eri
hallintokunnat), hallintojohtaja:
•
•

12.8.2016 § 40
22.8.2016 § 41

Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista, mikä
olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle, kaupunginjohtaja ehdottaa,
ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta em.
viranomaiten tekemiin päätöksiin.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta, § 62, 19.08.2016
Kaupunginhallitus, § 312, 05.09.2016
§ 312
Lausuntopyyntö kehityssuunnitelmasta 2017-2019, Vaalijalan kuntayhtymä
MliDno-2016-1454
Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta, 19.08.2016, § 62
Valmistelijat / lisätiedot:
Timo Talo, Niina Helminen
Liitteet

1 Lausunto Vaalijala Tuotantoltk 19.8.pdf
2 Lausuntopyyntö_kehyssuunnitelmasta 2017-2019, Vaalijalan
kuntayhtymä.pdf
Vaalijalan kuntayhtymä pyytää lausuntoa vuosien 2017-2019
kehyssuunnitelmasta 31.8.2016 mennessä.
Kehyssuunnitelman mukaan Vaalijalan kuntayhtymän tavoitteena on jatkaa
yhtenäisenä palvelujen tuottajana myös tulevan soteuudistuksen jälkeen
vuodesta 2019.
Toiminnan painopisteenä on edelleen jatkaa kehitysvammaisten
laitosasumisen purkua. Vuonna 2016 Vaalijalassa Nenonpellossa on
yhteensä noin 160 asiakaspaikkaa ja muualla Pieksämäellä 40 paikkaa.
Suunnitelmakauden lopussa laitoskuntoutuksen kapasiteetiksi arvioidaan noin
150 paikkaa, joista lähes 90 % on määräaikaisia kuntoutusjaksoja varten.
Palvelurakenteen muutokseen panostetaan kehittämällä liikkuvia
kuntoutuspalveluja ensisijaiseksi pulmatilanteiden ratkaisuiksi perheissä
ja lähipalveluissa. Tavoittena on ennakoivien ja konsultatiivisten
työskentelymallien kehittäminen. Avo- ja laitospalvelujen raja hämärtyy ja
se vaatii erityisosaamiskeskittymien ja palvelujen monipuolisuuden tietoista
kehittämistä eri alueilla ja kasvukeskuksissa.
Vuoden 2017 kuntoutuksen hinnat pysyvät vuoden 2016 tasolla, mutta
avopalvelujen yksikköhintoihin tehdään välttämättömät tarkistukset.
Asuntojen rakentaminen on Vaalijalan lähivuosien merkittävin
investointisuunta kuntoutus- ja avoyksikköjen perusparannusten ja
hankintojen ohella. Jäsenkunnilta ei kanneta erikseen maksuosuuksia
investointeihin.
Vaalijala katso, että tulevaisuuden suhteen Vaalijalan yhtiöittämisessä olisi
perusteltua, että kaikilla Itä-Suomen maakunnilla olisi mahdolisuus olla
osakkaana Vaalijalassa tai muuten pysyvillä järjestelyillä vaikuttaa Vaalijalan
strategisiin linjauksiin. Omaisuuden hajauttamisen sijaan järjestelynä voisi
olla omaisuuden yhtiöittäminen omaksi yhtiökseen ennen vuotta 2019. Yhtiö
vuokraisi toimitilat Vaalijalan palvelutoiminnalle ja asunnot asiakkaille.
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Vaalijala toimisi jatkossa Itä-Suomen yhteistyöalueen vaativan tason sosiaali-,
terveys- ja opetusalan palvelujen tuottajana ja tarjoaisi myös valtakunnallisia
palveluja.
Vaalijala toivoo erityisesti kannanottoja yhtiöttämiseen ja yhtiön
omistuspohjaan liittyen sekä erityisasumisen lisäämiseen tai
monipuolistamiseen.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Talo, hallintopäällikkö
Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta esittää Mikkelin
kaupungilnhallitukselle, että asiassa annetaan liitteen mukainen lausunto.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 05.09.2016, § 312
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Savolainen
jukka.savolainen@mikkeli.fi
Liitteet

1 Liite Lausunto Vaalijalan kehyssuunnitelmasta
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginallitus päättää antaa asiassa liitteen mukaisen lausunnon.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Vaalijalan kuntayhtymä
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Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta, § 61, 19.08.2016
Kaupunginhallitus, § 313, 05.09.2016
§ 313
Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö päivystyksen ja erikoissairaanhoidon
rakenneuudistuksesta
MliDno-2016-1240
Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta, 19.08.2016, § 61
Valmistelijat / lisätiedot:
Hans Gärdström
Hans.Gardstrom@mikkeli.fi
Liitteet

1 Lausuntopyyntökysely.pdf
2 Asetus erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien
keskittämisestä.pdf
3 Asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista
edellytyksistä.pdf
4 Luonnos terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta.pdf
5 Lausuntopyyntö_STM_Päivystyksen ja erikoissairaahoidon rakenteiden
uudistus.pdf
6 Lausunto rakenteiden uudistuksesta.pdf
Suomen hallitus on antanut esitykset terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain
muuttamisesta sekä esitykset asetuksista koskien erikoissairaanhoidon
työnjakoa sekä tehtävien keskittämistä sekä kiireellisen hoidon perusteita sekä
päivystyksen erikoisalakohtaisia edellytyksiä. Lakiluonnoksista ja asetuksista
pyydetään lausunto erillisellä kyselyllä 10.9 mennessä.
Esityksen perussisällöstä luonnoksessa todetaan seuraavaa:
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydenhuoltolain
erikoissairaanhoidon keskittämistä, ensihoitoa ja kiireellistä hoitoa koskevia
säännöksiä sekä sosiaalihuoltolain sosiaalipäivystystä ja sosiaalihuollon
saatavuutta ja saavutettavuutta koskevia säännöksiä.
Esityksen mukaan päivystysjärjestelmä muutettaisiin siten, että maassa olisi
12 ympärivuorokautista laajan päivystyksen yksikköä, joissa olisi useiden
erikoisalojen päivystys ja sosiaalipäivystys. Laajan päivystyksen yksikössä
olisi valmiudet erityistilanteiden hoitamiseen ja mahdollisuus tukea muita
päivystysyksiköitä.
Muissa keskussairaaloissa järjestettäisiin ympärivuorokautinen
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys, joka sisältäisi
tavallisimmin tarvittavien erikoisalojen päivystyksen ja sosiaalipäivystyksen.
Lisäksi lähipalveluina järjestettävää kiireellistä vastaanottotoimintaa
vahvistetaan.
Asiakasturvallisuuden sekä sosiaalipalvelujen laadun ja vaikuttavuuden
takaamiseksi sosiaalipalveluja voitaisiin keskittää valtakunnallisesti tai
alueellisesti järjestettäviksi terveyspalvelujen tai tarpeen mukaan muiden
palvelujen yhteydessä. Saumattoman palvelun toteuttamiseksi sekä
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kiireettömän että kiireellisen hoidon yhteydessä tulisi arvioida mahdollinen
sosiaalihuollon tarve.
Sosiaalipäivystystä olisi järjestettävä sekä laajan ympärivuorokautisen
terveydenhuollon päivystysyksikön yhteydessä että erikoissairaanhoidon
yhteispäivystyksen yhteydessä. Velvoitetta psykososiaalisen tuen
järjestämiseen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteis-työnä osana kiireellistä
hoitoa selkeytettäisiin. Kaikissa päivystystä toteuttavissa yksiköissä tulisi olla
riittävät voimavarat ja osaaminen.
Esityksessä säädetään erikoissairaanhoidon työnjaosta osoittamalla tiettyjä
tehtäviä valtakunnallisesti vähempään kuin viiteen yliopistosairaalaan
sekä alueellisesti viiteen yliopistolliseen sairaalaan tai vastaavan
tasoiseen sairaalaan taikka 12 laajaa päivystystä ylläpitävään sairaalaan.
Leikkaustoiminta, joka edellyttää leikkaussaliolosuhteita ja anestesiaa,
koottaisiin niihin sairaaloihin, joissa on ympärivuorokautinen
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys.
Ensihoitopalvelussa erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen tehtäviä
palvelutasopäätöksen laatimisessa, ohjeistuksen yhteen sovittamisessa ja
valmiussuunnittelussa vahvistetaan.
Lausunto on valmisteltu yhteistyössä Essoten kanssa.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Talo, hallintopäällikkö
Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta esittää kaupunginhallitukselle,
että asiassa annetaan liitteen mukainen lausunto.
Lausunto toimitetaan ennen kokousta.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 05.09.2016, § 313
Valmistelija / lisätiedot:
Maria Närhinen
Maria.Narhinen@mikkeli.fi
Liitteet

1 Liite Lausunto päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenneuudistuksesta
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa asiassa liitteen mukaisen lausunnon.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Lisäksi kaupunginhallitus oikeutti kaupunginjohtajan tekemään lausuntoon
vielä vähäisiä muutoksia.
Tiedoksi
Sosiaali- ja terveysministeriö
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Teknisen lautakunnan jaosto, § 35, 25.08.2016
Kaupunginhallitus, § 314, 05.09.2016
§ 314
Tilakeskuksen esitys liiketilojen vuokrien tarkistamiseksi 1.1.2017
MliDno-2016-1806
Teknisen lautakunnan jaosto, 25.08.2016, § 35
Valmistelijat / lisätiedot:
Jarkko Hyttinen
jarkko.hyttinen@mikkeli.fi
Teollisuus- ja liiketilojen vuokrien, joita ei ole sidottu indeksiin, vuokrankorotus
sopimusehtojen mukaan pääsääntöisesti tammikuun 1. päivästä lukien on
sidottu kaupunginhallituksen päätökseen.
Vuonna 2016 vuokrankorotus on ollut 2,5 %.
Mikkelin kaupungin tilakeskuksen ulosvuokraamia teollisuus-, varasto-, liikeja toimistotiloja on noin 360 kpl. Keskeisenä vuokran suuruutta määräävänä
tekijänä ovat tiloihin kohdistuva kysyntä ja tarjonta; markkinatilanne.
Ulosvuokrattujen kiinteistöjen vuokrahinta/m2/kk vaihtelee suuresti johtuen
tilojen kunnosta ja sijainnista. Yleisesti kaupungin omistamien kiinteistöjen
vuokratasoa on pidetty jonkin verran markkinahintatasoa alhaisempana.
Tilakeskus esittää, että ulosvuokratujen teollisuus-, liike- ja varastotilojen
vuokria korotetaan 1.1.2017 lukien 1,5 %.
Ehdotus
Esittelijä: Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja
Teknisen lautakunnan jaosto esittää kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi
tilakeskuksen ulosvuokrattujen teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistotilojen
vuokrien tarkistamista 1.1.2017 alkaen 1,5 %:n yleiskorotuksella kuitenkin niin,
että tapauskohtaisesti voidaan suorittaa markkinatilanteen ja asiakassuhteen
edellyttämää harkintaa. Indeksiin ja muihin sopimusehtoihin sidotut vuokrat
korotetaan sopimusehtojen mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 05.09.2016, § 314
Valmistelija / lisätiedot:
Jarkko Hyttinen
jarkko.hyttinen@mikkeli.fi
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus hyväksyy tilakeskuksen ulosvuokrattujen teollisuus-,
varasto-, liike- ja toimistotilojen vuokrien tarkistamisen 1.1.2017 alkaen 1,5
%:n yleiskorotuksella kuitenkin niin, että tapauskohtaisesti voidaan suorittaa
markkinatilanteen ja asiakassuhteen edellyttämää harkintaa. Indeksiin
ja muihin sopimusehtoihin sidotut vuokrat korotetaan sopimusehtojen
mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Tekninen toimi/Jouni Riihelä, tilakeskus/vuokraus
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Tekninen lautakunta, § 106, 30.08.2016
Kaupunginhallitus, § 315, 05.09.2016
§ 315
Asuntomessualueen tonttihakemukset
MliDno-2015-979
Tekninen lautakunta, 30.08.2016, § 106
Valmistelijat / lisätiedot:
Hannu Peltomaa
Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi
Uusina hakemuksina ovat Vahvaselkä Saara ja Sami (tontti 17/5), Seppälä
Santeri ja Pauliina (tontti 17/2), Eskelinen Tiina ja Seppänen Marko (tontti
12/5) ja Pohjolan Design-Talo Oy (tontti 12/2). Asuntomessutoimikunta on
hyväksynyt hakemukset ja esittää tekniselle lautakunnalle, että lautakunta
varaa em. tontit niitä hakeneille.
Tämän jälkeen Kirkonvarkauden asuntomessualueen 36 tontista on varattuna
30 kappaletta. Suomi-korttelissa ovat vapaana tontit 11/2, 11/3, 12/1 ja 12/4.
Onni-korttelissa ovat vapaina tontit 15/7 ja 15/8.
Ehdotus
Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta varaa messutontit niitä hakeneille seuraavasti: Vahvaselkä
Saara ja Sami (tontti 17/5), Seppälä Santeri ja Pauliina (tontti 17/2), Eskelinen
Tiina ja Seppänen Marko (tontti 12/5) ja Pohjolan Design-Talo Oy (tontti 12/2).
Tontteja koskevien monikantasopimusten solmiminen sekä tonttien
vuokraaminen tai myyminen tapahtuu myöhemmin kuluvana vuonna.
Varaus on voimassa toistaiseksi. Tonttien lopullinen luovutus edellyttää
monikantasopimusta ja hyväksyttävissä olevaa rakennuslupaa.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 05.09.2016, § 315
Valmistelija / lisätiedot:
Hannu Peltomaa
Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että valtuuston hyväksymästä messutonttien
hinnoittelupäätöksestä poiketen tontti 17/5 vuokrataan Saara ja Sami
Vahvaselälle siten, että vuosivuokra on 4% valtuuston hyväksymästä tontin
kauppahinnasta.
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Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Sami ja Saara Vahvaselkä, asuntomessutoimisto, Tekninen toimi/Sari Valjakka
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Kaupunginvaltuusto, § 71, 23.05.2016
Kaupunginhallitus, § 236, 06.06.2016
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, § 60, 24.08.2016
Kaupunginhallitus, § 316, 05.09.2016
§ 316
Valtuustoaloite kirjastopalvelujen säilyttämiseksi
MliDno-2016-1276
Kaupunginvaltuusto, 23.05.2016, § 71
Valtuutettu Marita Hokkanen ym. esittivät 23.5.2016 valtuustoaloitteenaan
otsikkoasiasta seuraavaa:
”Suomen menestyminen maailmalla perustuu vahvaan osaamiseen
ja sivistykseen. Kirjastotoimi on ollut peruspilari lukuharrastuksen
kehittämisessä. Lukemalla sanavarasto laajentuu ja yleistieto lisääntyy.
Lukeminen on eri-ikäisten harrastus; sen kautta haetaan tietoa, lohtua,
elämyksiä jne. Kirjastopalvelut osaltaan ehkäisevät syrjäytymistä. Meidän tulee
tukea kirjastotoimintaa muiden kulttuuripalvelujen tapaan. Ei ole varaa enää
yhtään heikentää lukemisen ja luetun ymmärtämisen taitoa.
Mediassa on väläytelty useasti mm. Lähemäen ja Kalevankankaan kirjastojen
lopettamista. Lähemäen kirjasto palvelee suurta itäisen kaupunginosan
väestöä. Kalevankankaan kirjastoa on kehitetty voimakkaasti ajan hengessä
lasten ja nuorten konseptikirjastoksi. Erittäin merkittävää on se, että oppilaat
ovat omatoimisesti aktivoituneet kehittämään nykyaikaisia kirjastopalveluja
yhdessä kirjaston henkilökunnan kanssa. Nuorten juurtumista kirjastojen
palvelujen käyttäjiksi tulee tukea, heissä on tulevaisuus. Opetussuunnitelmissa
kulttuuripolun rinnalla alkaa syksyllä toimia kirjastopolku koskien kaikkia
luokkatasoja. Koulujen yhteydessä hyvin toimivia kirjastoja tulee tukea
ja kehittää. Tarvitaan vakaa työrauha kussakin yksikössä toiminnan
kehittämiseksi. Niiden toiminta tulee turvata jatkossakin.
Kirjastopalvelujen loputtua tulee selvittää, miten kirjastopalvelut järjestetään
kaupungin reuna-alueille. Kirjastopalvelut kuuluvat tasapuolisesti kaikille
kunnan asukkaille; pitää selvittää, millä keinoin kustannustehokkaasti ne
toteutetaan.
Meidän allekirjoittaneiden mielestä pitää turvata toimivien lähikirjastojen
palvelut; erityisesti koulujen yhteydessä olevat toimintakykyiset kirjastopalvelut
tulee säilyttää. Pyydämme myös selvitystä, miten korvataan kirjastoauton
lopettamisen seurauksena menetetyt kirjastopalvelut haja-asutusalueille.
Mikkelissä 23.5.2016
Marita Hokkanen
Satu Taavitsainen, Kalle Nieminen, Heikki Pyrhönen,
Leena Teittinen, Hannu Tullinen, Petri Pekonen,
Vesa Himanen, Markku Turkia, Osmo Ukkonen,
Sami Järvinen, Liisa Ahonen, Jari Roivas,
Marja Hämäläinen, Jaana Vartiainen, Veli Liikanen”
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Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 06.06.2016, § 236
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen sivistystoimen valmisteltavaksi.
Edelleen kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä
kaupunginhallituksessa viimeistään syyskuun 2016 loppuun mennessä.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, 24.08.2016, § 60
Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Launonen
Virpi.Launonen@mikkeli.fi
Kirjastopalvelut kiittävät saamastaan tuesta ja vastaavat seuraavaa:
Valtuutetut nostavat esille kirjastojen merkityksen niin lukemisharrastuksen
edistäjänä kuin yleisemminkin lukutaidon lisääjänä. Kirjastopalveluissa
tunnistetaan sekä tämä rooli että koulujen yhteydessä/läheisyydessä
sijaitsevien kirjastojen rooli oppimisen tukemisessa sekä lasten ja nuorten
koulupäivän jälkeisen vapaa-ajanviettopaikkana.
Mikkelissä kirjaston ja koulujen yhteistyöllä on pitkät perinteet. Kirjastokäytön
opetus otettiin kaupungissa mukaan opetussuunnitelmaan ensimmäisen
kerran jo vuonna 1977, minkä jälkeen yhteistyötä on vaalittu ja kehitetty.
Uuden opetussuunnitelma myötä yhteistyötä on viety jälleen uuteen suuntaan
kirjastopolun myötä. Kirjastopolun lähtökohtana on tuoda kirjaston aineisto
ilmiöpohjaisen oppimisen tueksi ja kirjastojen osaaminen lukutaitokasvatuksen
(mukaan lukien medialukutaito) saralla oppijoiden käyttöön mahdollisimman
tehokkaasti.
Koulujen yhteydessä sijaitsevat kirjastot auttavat yhteistyön syntymistä ja
helpottavat yhteistyötä. On kuitenkin muistettava, että kaikkien koulujen
yhteydessä ei ole kirjastoja, ja kirjaston on pystyttävä tarjoamaan palveluita
myös näiden koulujen oppilaille ja opiskelijoille. Kirjaston ja koulun yhteistyö
on nojautunut pitkälti koululuokkien tekemiin kirjastovierailuihin sekä
etenkin kouluissa, joiden yhteydessä on kirjasto, vapaamuotoisempaan
kirjaston käyttöön. Kirjastojen rooli yhteisössä ei kuitenkaan rajoitu pelkkää
kouluyhteistyöhön, vaan kirjastojen tehtävä on palvella kaikkia kuntalaisia.
Kirjastolain mukaan kirjaston tehtävä on tarjota pääsy aineistoihin, tietoon
ja kulttuurisisältöihin, ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa,
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edistää lukemista ja kirjallisuutta, tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea
tiedonhankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen luku- ja kirjoitustaitoon,
tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan
sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.
Valtuustoaloitteessa pyydetään selvittämään, miten kirjastopalvelut voidaan
järjestää kustannustehokkaasti. Kun Mikkelin kirjastopalveluja verrataan
muihin maakuntakirjastoihin (yhteensä 19 kpl), voidaan todeta, että ne on jo
järjestetty hyvin kustannustehokkaasti.
Mikkelissä kirjastojen aukiolotunnit henkilötyövuotta kohden ovat korkeimmat
kaikista maakuntakirjastoista. Tätä selittää henkilötyövuosien alhainen
määrä ja toimipaikkojen korkea määrä. Kirjastopalveluista ei voida enää
supistaa henkilökuntaa supistamatta kirjastoverkostoa. Jo nyt ollaan
tilanteessa, ettei lomia ole mahdollista järjestää ilman tilapäistä työvoimaa
ja/tai aukioloaikojen merkittävää supistamista lomakaudella. Kirjastojen
käyttö aukiolotuntia kohti on maakuntakirjastojen huonoin, mistä seikasta
kirjastotoimenjohtaja on esittänyt huolensa useasti ja todennut, että
palvelutarjonta suhteessa käyttöön on tällä tehokkuusmittarilla tarkasteltuna
liiallista. Palveluverkkoselvitystyöryhmä päätyi esittämään Kalevankankaan
ja Lähemäen kirjastojen lakkauttamisia sen vuoksi, että ne ovat pääkirjaston
läheisyydessä. Aukiolotunteihin nähden käyttö ei paranisi näiden kirjastojen
lakkauttamisen myötä, koska molemmat ovat paljon käytettyjä kirjastoja.
Toimintakuluja tarkasteltaessa tulee muistaa, että kirjaston budjettiin ja
henkilöstömäärään sisältyvät myös yhteispalvelupisteiden budjetit sekä
henkilöstö, mikä heikentää tilastojen vertailtavuutta. Toimintakustannukset
ovat kolmanneksi korkeimmat asukasta kohti. Mikäli yhteispalvelun
kustannukset jätetään huomioimatta, vuoden 2016 talousarviossa
asukaskohtainen bruttokustannus on 58,14 €, mikä on maakuntakirjastojen
vertailussa viidenneksi alin summa, mikä on hyvä taso kuntarakenne
huomioiden. Sama pätee henkilöstömenoihin. Vuodelle 2017 kirjastopalvelut
on pyytänyt kustannuspaikkarakenteen muuttamista niin, että yhteispalvelun
kustannukset pystytään erottamaan kirjastojen toiminnasta, jolloin molempien
toimintojen kustannukset saadaan todenmukaisemmin selville ja kustannuksia
pystytään vertailemaan.
Kirjastojen aineistomäärärahaa leikattiin liki 30 % vuodelle 2016, joten
aineistomäärärahan vähentäminen ei ole enää mahdollinen säästökeino.
Mikäli kirjaston määrärahoista tullaan jatkossakin leikkaamaan ja kirjastot
velvoitetaan jatkamaan henkilöstön vähentämistä, ainoa keino tavoitteiden
saavuttamiseen on toimipaikkojen lakkauttaminen.
Lakkauttamisten myötä kirjastojen saavutettavuus heikkenee, mistä
syystä sekä käyntimäärä ja kokonaislainaus laskisivat. Lähikirjastojen
lakkauttamisen myötä mahdollisuus käyttää fyysistä kirjastoa vähenisi
etenkin lasten osalta, koska matka kirjastoon kasvaa. Saavutettavuuteen
liittyy erilaisia puolia: toimipisteiden määrä ja sijainti, aukioloajat, tarjolla
oleva aineisto sekä riittävä määrä osaavaa henkilöstöä. Kirjastopalveluiden
mielestä on tärkeintä taata, että asiakkailla on käytettävissään uusiutuva ja
kattava kokoelma erilaista aineistoa sekä riittävästi osaavaa henkilökuntaa.
Tilanteessa, jossa kirjastojen talousarvioon kohdistuu säästöpaineita ja jossa
palveluiden käyttö suhteessa aukiolotunteihin ei ole kansallisella tasolla, on
kirjastopalveluiden näkökulmasta olennaisinta keskittyä pitämään kokoelman
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ja asiantuntijapalveluiden määrä ja laatu hyvällä tasolla kuin keskittyä
toimipaikkojen suureen määrään.
Yhtenä ratkaisuna kirjastoverkon kattavuuteen voidaan nähdä
omatoimikirjastoratkaisut. Niillä saadaan kaupungin omistamat tilat
tehokkaampaan käyttöön ja aukiolotunteja lisää, mutta ne eivät tuo säästöjä
henkilöstökuluihin, koska kirjasto ei voi toimia täysin miehittämättömänä.
Kirjasto on saanut Itä- Suomen aluehallintovirastolta rahoituksen hankkeeseen,
jossa on tavoitteena löytää kustannustehokas malli tarjota hakeutuvia
kirjastopalveluja tilanteessa, jossa kirjastoverkkoa harvennetaan ja kirjastoauto
lakkautetaan.
Hanke on tarkoitus toteuttaa vuoden 2017 aikana. Hankkeessa luodaan
menettelytapoja, joilla voidaan toteuttaa Kirjastopolussa ideoituja tehtäviä
koulun sijainnista riippumatta yhteistyössä kirjastoammattilaisten kanssa.
Tässä tärkeäksi välineeksi nousee tietotekniikka. Hankkeessa testataan muun
muassa kirjastokäytön etäopetusta alakouluikäisille. Hankkeen kohderyhmänä
ovat erityisesti perusopetuksen oppilaat, mutta muitakaan haja-asutusalueen
asukkaita ei tulla unohtamaan. Hankkeen aikana tarkastellaan keinoja
tehdä yhteistyötä esimerkiksi kylillä toimivien yhdistysten kanssa kirjaston
saavutettavuuden parantamiseksi. Konkreettisia esimerkkejä toiminnasta
voisivat olla esimerkiksi kirjastokaveri, liikkuva vinkkari ja kirjastokyydit.
Vuosia jatkuneen juustohöyläpolitiikan seurauksena uusia säästöjä ei ole
mahdollista toteuttaa ilman puuttumista palveluverkkoon. Palveluiden
turvaaminen on resurssikysymys. Kirjastopalvelut tuottaa mielellään
kuntalaisille laajat ja kattavat palvelut, mikäli budjetti mahdollistaa sen.
Tästä syystä kirjastopalveluiden säilyminen nykytasolla on ennen muuta
kaupunginvaltuuston asia: se edellyttää rahoitustason pitämistä aiheutuneiden
kustannusten tasolla.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta esittää kaupunginhallitukselle
ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa
saatetuksi kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan selvityksen
vastauksena Marita Hokkasen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen
loppuunkäsitellyksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 05.09.2016, § 316
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Launonen
Virpi.Launonen@mikkeli.fi
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee
tietoonsa saatetuksi kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan selvityksen
vastauksena Marita Hokkasen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen
loppuunkäsitellyksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kaupunginvaltuusto, § 70, 23.05.2016
Kaupunginhallitus, § 235, 06.06.2016
Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 77, 25.08.2016
Kaupunginhallitus, § 317, 05.09.2016
§ 317
Valtuustoaloite leikkipuistotoiminnan aloittamiseksi ja avoimen varhaiskasvatuksen
kehittämiseksi Mikkelissä
MliDno-2016-1274
Kaupunginvaltuusto, 23.05.2016, § 70
Valtuutettu Satu Taavitsainen ym. esittivät 23.5.2016 valtuustoaloitteenaan
otsikkoasiasta seuraavaa:
"Leikkipuistot parhaimmillaan voivat koota yhteen lapsia, koululaisia,
perheitä ja alueen asukkaita. Monissa kaupungeissa leikkipuistoissa tarjotaan
ohjattua toimintaa puiston pihalla tai lähimetsissä lapsille, varhaisnuorille
ja lapsiperheille. Puistot ovat oman alueensa yhteinen toiminta-areena ja
asukkaat halutessaan osallistuvat toiminnan suunnitteluun.
Mikkelissä on jo olemassa Laajalammella perhepuisto, jossa on hyvät ulkoja sisätilat. Sen toimintaa kehittämällä ja laajentamalla muihin lapsirikkaisiin
kaupunginosiin saadaan lapsiperheiden hyvinvointia lisättyä. Jokaiselle
ensisynnyttäjälle tulisi lähettää kutsu leikkipuistotoimintaan.
Kesäisin leikkipuistotoiminta vähentäisi koululaisten yksinäisyyttä, kun
vanhempien ollessa töissä voisi puistoissa olla nuoria kesätyöntekijöitä
tarjoamassa ohjattua leikkitoimintaa ja toimintaan kuuluisi myös maksuton
keittolounas. Tällainen kesätoiminta on Helsingissä toiminut jo yli sata vuotta.
Ohjatut leikkipuistot tarjoavat turvallisen hoitopaikan ja mielekästä tekemistä
koululaisille.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että:
•
•

Mikkelissä aloitetaan ja kehitetään leikkipuistotoimintaa ja avointa
varhaiskasvatusta ottaen mallia Helsingin kaupungin toiminnasta.
Kaupunki palkkaa kesäisin nuoria kesätyöntekijöitä ohjaamaan
lasten ja varhaisnuorten leikkipuistotoimintaa ja näin parantaa
mikkeliläisten lasten yhdenvertaisuutta ohjattuun kesätoimintaan
sekä pienentää nuorisotyöttömyyttä. Leikkipuistotoiminta tukee
vanhempien mahdollisuutta ennakoida ja järjestää lastensa hoito
luotettavasti kesäaikana.

Mikkelissä 23.5.2016
Satu Taavitsainen
Markku Turkia, Marita Hokkanen, Leena Teittinen,
Hannu Tullinen, Heikki Pyrhönen, Osmo Ukkonen,
Marianne Huoponen, Rauni Berndt, Veli Liikanen"
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
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Kaupunginhallitus, 06.06.2016, § 235
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen sivistystoimen valmisteltavaksi.
Edelleen kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä
kaupunginhallituksessa viimeistään syyskuun 2016 loppuun mennessä.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kasvatus- ja opetuslautakunta, 25.08.2016, § 77
Valmistelijat / lisätiedot:
Pirjo Vartiainen
Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi
Valtuutettu Satu Taavitsainen ym. esittävät 23.5.2016 valtuustoaloitteenaan
otsikkoasiasta seuraavaa:
”Leikkipuistot parhaimmillaan voivat koota yhteen lapsia, koululaisia,
perheitä ja alueen asukkaita. Monissa kaupungeissa leikkipuistoissa tarjotaan
ohjattua toimintaa puiston pihalla tai lähimetsissä lapsille, varhaisnuorille
ja lapsiperheille. Puistot ovat oman alueensa yhteinen toiminta-areena ja
asukkaat halutessaan osallistuvat toiminnan suunnitteluun.
Mikkelissä on jo olemassa Laajalammella perhepuisto, jossa on hyvät ulkoiluja sisätilat. Sen toimintaa kehittämällä ja laajentamalla muihin lapsirikkaisiin
kaupunginosiin saadaan lapsiperheiden hyvinvointia lisättyä. Jokaiselle
ensisynnyttäjälle tulisi lähettää kutsu leikkipuistotoimintaan.
Kesäisin leikkipuistotoiminta vähentäisi koululaisten yksinäisyyttä, kun
vanhempien ollessa töissä voisi puistoissa olla nuoria kesätyöntekijöitä
tarjoamassa ohjattua leikkitoimintaa ja toimintaan kuuluisi myös maksuton
keittolounas. Tällainen kesätoiminta on Helsingissä toiminut jo yli sata vuotta.
Ohjatut leikkipuistot tarjoavat turvallisen hoitopaikan ja mielekästä tekemistä
koululaisille.”
Valtuustoaloitteen allekirjoittaneet esittävät, että Mikkelissä aloitetaan
ja kehitetään leikkipuistotoimintaa ja avointa varhaiskasvatusta ottaen
mallia Helsingin kaupungin toiminnasta. Lisäksi esitetään, että kaupunki
palkkaa kesäisin nuoria kesätyöntekijöitä ohjaamaan lasten ja varhaisnuorten
leikkipuistotoimintaa ja näin parantaa mikkeliläisten lasten yhdenvertaisuutta
ohjattuun kesätoimintaan sekä pienentää nuorisotyöttömyyttä. Aloitteen
tekijöiden mukaan leikkipuistotoiminta tukee vanhempien mahdollisuutta
ennakoida ja järjestää lastensa hoito luotettavasti kesäaikana.
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Mikkelissä on pientä maksua vastaan alle kouluikäisille Pelastakaa Lapset ry:n
leikkipuistotoimintaa, jota kaupunki tukee 20 700 eurolla. Kaupungissa toimivat
järjestöt ja seurat järjestävät lapsille kesällä erilaisia aktiviteetteja. Lisäksi mm.
seurakunnan kesäkuussa järjestämiä kesäkerhoja 3 euron päivämaksulla
4-8-vuotiaille järjestettiin Anttolassa, Otavassa, Haukivuorella ja Ristiinassa.
Seurakunnan päiväleirejä kahdeksan euron päivämaksulla järjestetään
puolestaan 6-9-vuotiaille Lähemäellä, Rouhialassa ja Rantakylässä. Kaupungin
kulttuuritoimi järjestää Hulivilikarnevaalit, Liikunta- ja nuorisopalvelut
järjestivät mm. kahdeksalla rannalla maksullisia rantauimakouluja ja yhdeksällä
kentällä maksuttomia urheilukouluja. Lisäksi Liikunta- ja nuorisopalvelut järjesti
yli 12-vuotiaille mm. Sporttikeskiviikot, Xon-torstait ja Seikkailuperjantait.
Nuorisotaloilla järjestettiin myös erilaisia toimintoja.
Helsingissä on yksityistä ulkona tapahtuvaa Puistotäti-toimintaa alle
kouluikäisille, jota valvovat johtavat leikkipuisto-ohjaajat. Lisäksi on yksityisiä
kerhoja kotihoidossa oleville lapsille. Päiväkotien ja leikkipuistojen kerhot ovat
maksuttomia ja toimivat päiväkodeissa tai leikkipuistoissa. Ne on tarkoitettu
kotihoidossa oleville kahdesta vuodesta esikouluikään asti oleville lapsille.
Sisätiloissa toimivien kerhojen lisäksi on piha- ja metsäkerhoja. Koululaisten
maksutonta ja kaikille avointa iltapäivätoimintaa on kaikissa kaupungin
leikkipuistoissa. Välipalasta peritään kiinteä kuukausimaksu (36,10 €) ja siihen
on mahdollista saada maksuvapautus. Lisäksi Perhetaloissa järjestetään
erilaisia toimintatuokioita, ryhmiä ja kursseja lapsiperheille.
Valtuustoaloitteessa esitetään ottamaan mallia Helsingin kaupungin
toiminnasta. Valtuustoaloitteen mukaan Helsingissä on ollut
kesäleikkitoimintaa yli sata vuotta. Mikkeli on kuitenkin pieni ja nuorempi
kaupunki verrattuna Helsinkiin. Niinpä leikkipuistotoiminnasta onkin selvitetty
myös Varkauden ja Joensuun kaupungeista, joita voidaan paremmin verrata
Mikkelin kaupungin toimintaan.
Joensuussa järjestetään kesäleikkikenttätoimintaa pääasiassa 4-10-vuotiaille,
jos alle neljän vuoden ikäinen on osallistumassa, on hänellä oltava oma
aikuinen mukana. Leikkikenttätoimintaa voi osallistua enintään 30 lasta,
jotka otetaan toimintaan mukaan tulojärjestyksessä. Sisätiloja käytetään vain
erityistilanteissa. Puolen päivän aikaan on ruokatauko. Lapsilla tulee olla
omat eväät mukana. Toiminta on maksutonta, mutta mahdollisista retkistä
peritään kulut huoltajilta. Toimintaa on ollut tänä kesänä klo 9-14 maanantaista
perjantaihin 6.6. - 1.7.2016. Leikkikenttäohjaajina ovat toimineet opiskelijat ja
koululaiset. Lisäksi kentällä on vastaava ohjaaja.
Varkaudessa puolestaan ovat huoltajat itse halunneet järjestää
leikkipuistotoimintaa kesäksi. Sitä järjestetään kerran viikossa aamupäivällä
huoltajien ja kuuden yhdistyksen tai järjestön edustajien kanssa yhdessä.
Yhdistysten ja järjestöjen edustajat toimivat vuoroviikoin vanhempien kanssa
järjestämässä puistotoimintaa ja tuovat mukanaan jotakin tarjottavaa.
Kaupunki antaa leikkivälineet käyttöön toimintaan. Vanhemmat informoivat
toiminnasta sosiaalisen median kautta. Huoltajien ja varhaiskasvatuksen
edustajien kanssa kokouksissa suunnitellaan yhdessä toimintaa.
Kustannuksia tarkasteltaessa Joensuun mallin mukaan esimerkiksi
Laajalammen leikkipuistoon järjestettäessä vastaavanlaista toimintaa,
arvioidaan, että olisi varattava kolmelle kesätyöntekijälle kuukaudeksi sekä
yhdelle kaupungin työntekijälle kahdeksi kuukaudeksi palkkarahat toiminnan
järjestelyä ja suunnittelua sekä varsinaista ohjausta varten. Lisäksi tarvikkeita
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varten olisi varattava myös jonkin verran resurssia. Kustannuksia arvioidaan
tulevan noin 10 000 euroa.
Varkauden mallissa kustannuksia arvioidaan koituvan tarvikekustannuksista
sekä noin yhden henkilön palkkakustannusten verran noin 4 000 euroa.
Mikäli katsotaan, että kaupungin tukema Pelastakaa Lapset ry:n
leikkipuistotoiminta, järjestöjen ja seurojen järjestämä kesätoiminta,
seurakunnan kesäkerhot Anttolassa, Otavassa, Haukivuorella ja Ristiinassa,
seurakunnan päiväleirit Lähemäellä, Rouhialassa ja Rantakylässä, kaupungin
liikunta- ja nuorisopalvelujen rantauimakoulut ja urheilukoulut, eikä
Kulttuuritoimen Hulivilikarnevaali ole riittäviä, voidaan kesäpuistotoimintaa
alkaa suunnitella Laajalammen leikkipuistoon kesäksi 2017. Tällöin
talousarvioon on varattava siihen kohdennettu määräraha joko Joensuun
mallin mukaisesti, jolloin määrärahaa tarvitaan varata 10 000 euroa tai noin
4 000 euron verran Varkauden mallin mukaista toimintaa järjestettäessä.
Määrärahan tiimoilta asia katsotaan talousarvion käsittelyn yhteydessä.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja
Kasvatus- ja opetuslautakunta antaa yllä olevan selvityksen
leikkipuistotoiminnan aloittamiseksi ja avoimen varhaiskasvatuksen
kehittämiseksi Mikkelissä tehtyyn valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 05.09.2016, § 317
Valmistelija / lisätiedot:
Pirjo Vartiainen
Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa
saatetuksi kasvatus- ja opetuslautakunnan selvityksen valtuutettu Satu
Taavitsaisen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kaupunginvaltuusto, § 90, 13.06.2016
Kaupunginhallitus, § 290, 15.08.2016
Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 79, 25.08.2016
Kaupunginhallitus, § 318, 05.09.2016
§ 318
Valtuustoaloite Suomenniemen koulun säilyttäminen 3-opettajaisena
MliDno-2016-1472
Kaupunginvaltuusto, 13.06.2016, § 90
Valtuutettu Outi Kauria ym. esittivät 13.6.2016 valtuustoaloitteenaan
otsikkoasiasta seuraavaa:
"Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme Suomenniemen koulun
säilyttämistä 3-opettajaisena ainakin niin kauan kuin koulussa on 36 oppilasta.
Mikkeli 13.6.2016
Outi Kauria
Petri Pekonen, Pekka Pöyry, Kirsi Olkkonen,
Marja Kauppi, Satu Hasanen, Anne Korhola,
Taina Harmoinen, Leena Teittinen, Liisa Ahonen,
Erkki Rantalainen, Vesa Himanen, Keijo Siitari,
Päivi Ylönen, Osmo Ukkonen, Jaana Vartiainen,
Seija Kuikka, Satu Taavitsainen"
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 15.08.2016, § 290
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen sivistystoimen valmisteltavaksi.
Edelleen kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä
kaupunginhallituksessa viimeistään lokakuun 2016 loppuun mennessä.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kasvatus- ja opetuslautakunta, 25.08.2016, § 79
Valmistelijat / lisätiedot:
Seija Manninen
Seija.Manninen@mikkeli.fi
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Kaupunginvaltuuston kokouksessa tehtiin 13.6.2016 valtuustoaloite, jossa
esitetään, että Suomenniemen koulu säilyisi kolmeopettajaisena ainakin niin
kauan, kun koulussa on 36 oppilasta.
Siinä vaiheessa, kun Suomenniemen kunta siirtyi osaksi Mikkeliä,
kuntaliitossopimuksessa todettiin, että Suomenniemen koulu säilyy
kolmeopettajaisena.
Kuntaliitossopimus oli voimassa 1.1.2013 - 1.1.2016. Tämän jälkeen kaikilla
Mikkelin peruskouluilla on ollut yhtenäiset tuntikehyksen jakoperusteet.
Suomenniemen koululla oli 34 oppilasta lukuvuoden 2015 - 2016
tilastointipäivänä 20.9.2015 ja luokat olivat Mikkelin pienimmät (kolmen luokan
oppilasmäärän keskiarvo 11,3 oppilasta).
Peruskoulujen lukuvuonna 2016 - 2017 opetusryhmien ja tuntimäärien
valmistelu aloitettiin helmikuussa 2016, jolloin tuntikehyksen jakoperusteet
lähetettiin peruskoulujen rehtoreille tuntikehysesityksen valmistelua varten.
Rehtoreilta pyydettiin koulujen esitykset 9.3.2016 mennessä. Suunnitelma
tuntikehyksen jakamisesta käytiin läpi rehtorikokouksessa 7.4.2016 ja
mahdolliset muutostarpeet pyydettiin esittämään 11.4.2016 mennessä.
Tuntikehyksen jako lähetettiin rehtoreille 19.4.2016 lukujärjestysten
valmistelua varten ja tuntikehyksen jaosta tehtiin kasvatus- ja opetusjohtajan
päätös 26.5.2016.
Samassa päätöksessä vahvistettiin myös kunkin alakoulun
perusopetusryhmien määrä. Päätöksestä ei tehty oikaisuvaatimusta eikä siihen
käytetty otto-oikeutta.
Suomenniemen koulussa käy koulua lukuvuoden 2016 - 2017 alkaessa 35
koulun oppilasalueella asuvaa lasta. Lisäksi kaksi Savitaipaleen kunnan puolella
asuvaa esioppilasta on hyväksytty Suomenniemen koulun esiopetusryhmään.
Ennen päätöksentekoa Suomenniemen koulun rehtorilta varmistettiin,
voidaanko nämä kaksi ulkokuntalaista esioppilasta ottaa oppilaaksi
kaksiopettajaiselle Suomenniemen koululle nykyisin resurssein. Rehtorilta
saatiin myöntävä vastaus ja ko. esioppilaat otettiin Suomenniemen koulun
esioppilaiksi.
Suomenniemen koululla on nyt kaksi opetusryhmää. Toisessa on 17 oppilasta
ja toisessa 20 oppilasta.
Opetus- ja kulttuuriministeriöltä haettiin avustusta opetusryhmien
pienentämistä, tasa-arvon edistämistä ja erityisoppilaiden tukemista varten.
Tämän avustuksen saamisesta saatiin päätös kesäkuun lopulla ja sen avulla on
palkattu koulunkäyntiavustaja Suomenniemen koululle opetuksen tueksi.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja
Kasvatus- ja opetuslautakunta antaa yllä olevan selvityksen Suomenniemen
koulun säilyttäminen 3-opettajaisena tehtyyn valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kaupunginhallitus, 05.09.2016, § 318
Valmistelija / lisätiedot:
Seija Manninen
Seija.Manninen@mikkeli.fi
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa
saatetuksi kasvatus- ja opetuslautakunnan selvityksen valtuutettu Outi Kaurian
ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.
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Kaupunginvaltuusto, § 44, 21.03.2016
Kaupunginhallitus, § 124, 04.04.2016
Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 80, 25.08.2016
Kaupunginhallitus, § 319, 05.09.2016
§ 319
Valtuustoaloite alueellisesta kielikokeilusta
MliDno-2016-785
Kaupunginvaltuusto, 21.03.2016, § 44
Perussuomalaisten valtuustoryhmä esitti 21.3.2016 valtuustoaloitteenaan
otsikkoasiasta seuraavaa:
"Maan hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite kieltenopiskelun lisäämisestä
ja monipuolistamisesta. Tähän pyritään käynnistämällä alueellisia kokeiluja
siitä, että vieraan kielen opiskelu aloitetaan jo ensimmäisellä luokalla
ja mahdollistetaan alueellinen kokeilukielivalikoiman laajentamisesta
eduskunnan hyväksymän ponnen
"eduskunta kehottaa valtioneuvostoa selvittämään lainsäädännölliset edellytykset
alueellisiin kokeiluihin kielivalikoiman laajentamiseksi ilman velvoittavaa toisen
kasalliskielen opiskelua" mukaisesti.
Suomalaisten kielitaidon vahvistaminen tukee voimakkaasti maamme
tulevaisuuden kasvu- ja kansainvälistymistavoitteita. Oppilaiden kieliosaamisen
yhdistelmiä tulisikin monipuolistaa jo koulupohjan varhaisessa vaiheessa.
Peruskoulu antaa tällä hetkellä kahta vierasta kieltä opiskeleville käytännössä
vain mahdollisuuden englanti-ruotsi yhdistelmälle. Myös muut yhdistelmät,
kuten englanti-venäjä, englanti-saksa, englanti-ranska tai esim. englanti-kiina,
tulee mahdollistaa.
Ruotsin kielen osaaminen ei ole nykyaikana yleissivistyksen ja elämässä
menestymisen ehto, eikä se ole kaikille suomalaisille välttämätöntä.
Ruotsinkielisistä viranomais- ja muista palveluista voidaan huolehtia ilman
jokaiselle ikäluokalle pakollisia ruotsin kielen opintoja. Perustuslaki velvoittaa
julkista valtaa huolehtimaan suomenkielisen väestön ja ruotsinkielisen väestön
sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista samojen perusteiden mukaan.
Itä-Suomen ja varsinkin Mikkelin sijainti itärajan läheisyydessä on tuonut
mukanaan yhteistä kanssakäymistä vuosisatojen ajan. Venäjän kielen
osaamisen tarve yrityksissä ja erityisesti matkailu- ja palvelualoilla on
aktuaalista Venäjä pakotteista ja venäläisten matkailijoiden viime vuosien
laskusta huolimatta. Kanssakäyminen venäläisten kanssa tulee varmasti
normalisoitumaan lähitulevaisuudessa ja venäjä-osaajia tarvitaan myynti-,
markkinointi ja asiakaspalvelutehtävissä yhä enemmän. Mitä enemmän
osaamista Mikkelin alueella on, sitä paremmin voidaan vastata palveluiden
tarpeeseen. Venäjän kielen osaaminen on Mikkelin alueelle erittäin tärkeää
ja sen opiskelijamäärien kasvattaminen tukee kiistatta koko maakunnan
houkuttelevuutta venäläisten matkailukohteena. Pelkästään viiden miljoonan
asukkaan Pietarin talousalue tarjoaa Mikkelille todelliset mahdollisuudet luoda
työpaikkoja ja yritystoimintaa useammalla eri toimialalla.
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Kielikokeilu, jossa ruotsin kielen voisi oppilaan ja kodin tahdon mukaisesti
vaihtaa toiseen vieraaseen kieleen, olisi vahva osoitus kaupunkimme
kehittämistahdosta ja -kyvystä. Niillä oppilailla, jotka valitsevat toiseksi vieraaksi
kieleksi jonkin muun kielen kuin ruotsin, tulisi olla halutessaan mahdollisuus
opiskella ruotsia viimeistään lukiovaiheessa. Kokeilussa olisi viisaasti jätettävä
myös ruotsinkielisten oppilaiden ja kotien kielivalinnat yksityisasiaksi.
Valtiovallan vastuulle jäisi mm. varmistaa erityissäädöksin, ettei kodin valinta
estä oppilaan myöhempää mahdollisuuksia jatkoopintoihin ja uraa julkisella
sektorilla sekä perustuslain noudattaminen.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Mikkelin kaupunki
1.

aloittaa välittömästi valmistelut alueellisen kielikokeilun, jossa
kielivalikoimaa laajennetaan ilman velvoittavaa toista kieltä,
toteutettavaksi.

2.

tekee ensi sijassa kokeilun suunnittelua, lupahakemusta ja
kokeilun toimeenpanoa varten selvityksen vanhempien käsityksistä
siitä, mitä itselle vierasta kieltä heidän lapsensa opiskelisi siinä
tapauksessa, että toisen kotimaisen kielen velvoittavuudesta
voitaisiin heidän kohdallaan luopua.

3.

laatii kielikokeilua koskevan esityksen ja anoo OKM:ltä lupaa
kokeiluihin, joissa esim. venäjän, saksan, ranskan, espanjan tai
muun kolmannen kielen lukija voisi olla opiskelematta ruotsia, jos
vanhemmat ja oppilas näin hyväksi katsovat.

Mikkelissä 21.3.2016
Vesa Himanen
Raimo Heinänen, Jussi Marttinen, Anne Korhola
Harri Kivinen, Jari Roivas, Marja Hämäläinen
Perussuomalaisten valtuustoryhmä"
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 04.04.2016, § 124
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen sivistystoimen valmisteltavaksi.
Edelleen kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä
kaupunginhallituksessa viimeistään elokuun 2016 loppuun mennessä.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kasvatus- ja opetuslautakunta, 25.08.2016, § 80
Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
Perussuomalaisten valtuustoryhmä on valtuustoaloitteessaan esittänyt, että
Mikkelin kaupunki
1. aloittaa välittömästi valmistelut alueellisen kielikokeilun, jossa kielivalikoimaa
laajennetaan ilman velvoittavaa toista kieltä, toteutettavaksi.
2. tekee ensi sijassa kokeilun suunnittelua, lupahakemusta ja kokeilun
toimenpanoa varten selvityksen vanhempien käsityksistä siitä, miten itselle
vierasta kieltä heidän lapsensa opiskelisi siinä tapauksessa, että toisen
kotimaisen kielen velvoittavuudesta voitaisiin heidän kohdallaan luopua.
3. laatii kielikokeilua koskevan esityksen ja anoo OKM:ltä lupaa kokeiluihin,
joissa esim. venäjän, saksan, ranskan, espanjan tai muun kolmannen
kielen lukija voisi olla opiskelematta ruotsia, jos vanhemmat ja oppilas
näin hyväksi katsovat.
Suomen Perustuslain 17 §:n mukaan ”Suomen kansalliskielet ovat suomi ja
ruotsi. Jokaisen oikeus käyttää tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa
asiassaan omaa kieltään, joko suomea tai ruotsia, sekä saada toimituskirjansa
tällä kielellä turvataan lailla. Julkisen vallan on huolehdittava maan suomenja ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista
samanlaisten perusteiden mukaan.”.
Kielilaki 35 §:n mukaan ”… Viranomaisten tulee toiminnassaan vaalia
maan kielellistä kulttuuriperintöä ja edistää molempien kansalliskielten
käyttämistä. Jos olosuhteet sitä edellyttävät, julkisen vallan on ryhdyttävä
erityistoimenpiteisiin kansalliskieliin liittyvien sivistyksellisten tai
yhteiskunnallisten tarpeiden turvaamiseksi.”
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan oppilaan opintoohjelmaan kuuluu vähintään yksi pitkä ja yksi keskipitkä kielen oppimäärä.
Näistä toinen on toinen kotimainen kieli (ruotsi tai suomi) ja toinen jokin
vieras kieli tai saamen kieli. Mikkelissä toisen kotimaisen kielen opetus alkaa
6. luokalla. Toisen kotimaisen kielen opetuksen korvaaminen jollakin vieraalla
kielellä edellyttää kokeilulupaa opetus- ja kulttuuriministeriöltä.
Maan hallitusohjelmaan on kirjattu valinnaisen kouluruotsin kokeilun
valmistelu. Kyse on kahdesta alueellisesta kokeilusta, jossa toisessa
vieraan kielen opiskelu aloitettaisiin jo ensimmäisellä luokalla. Toisessa
kokeilussa on määrä selvittää, mitkä ovat lainsäädännölliset edellytykset
alueellisiin kokeiluihin kielivalikoiman laajentamiseksi ilman velvoitetta toisen
kansalliskielen opiskelua. Kielikokeilun valmistelussa halutaan selvittää
se, että nuorten koulutuspolut voidaan turvata kaikissa tilanteissa, vaikka
ruotsin kielen poisvalinta voi sulkea ovia myöhemmin työelämässä tai
jatko-opinnoissa. Kokeilun selvittelyt ovat vielä meneillään, eikä kokeilun
aloitusajankohdasta ole päätetty.
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Tällä hetkellä kasvatus- ja opetuslautakunta ei näe tarpeelliseksi käynnistää
valmisteluja ”valinnaisruotsin” kokeiluun. Mahdollisen alueellisen kielikokeilun
edetessä eduskunnan sivistysvaliokuntaan kasvatus- ja opetuslautakunta ottaa
asian uudelleen käsittelyyn.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja
Kasvatus- ja opetuslautakunta antaa yllä olevan selvityksen alueellisesta
kielikokeilusta tehtyyn valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 05.09.2016, § 319
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa
saatetuksi kasvatus- ja opetuslautakunnan selvityksen Perussuomalaisten
valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Oikaisuvaatimus
§314, §315
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
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Muutoksenhakukielto
§317, §318, §313, §308, §309, §311, §316, §319, §310, §312
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.
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