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Saapuvilla olleet jäsenet
Taina Harmoinen, puheenjohtaja
Petri Tikkanen, 1. varapuheenjohtaja
Eero Aho, saapui 17:05, poistui 19:23
Hanne Vainio
Janne Strengell
Jenni Kolmisoppi, poistui 19:02
Juha Hakkarainen
Juuso Lahikainen, saapui 17:36
Kirsi Pokkinen
Saara Vauhkonen
Ulla Yli-Karro
Muut saapuvilla olleet
Tanja Koistinen, toimistosihteeri, sihteeri
Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja
Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Edvin Ehrnrooth, nuorisovaltuuston edustaja
Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja
Markku Aholainen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, saapui 17:07
Jenni Tissari, kaupunginhallituksen edustaja, poistui 19:09
Hanna-Noora Hurri, vammaisneuvoston varaedustaja
Jari Kinnula, johtava rehtori
Poissa

Sanna Paasonen, vammaisneuvoston edustaja

Allekirjoitukset

Taina Harmoinen
Puheenjohtaja

Tanja Koistinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
05.06.2018

05.06.2018

Hanne Vainio
pöytäkirjantarkastaja

Saara Vauhkonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi
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§ 44
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4/2018

4 (28)

Mikkeli
Kasvatus- ja opetuslautakunta

Pöytäkirja
31.05.2018

4/2018

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 45
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Hanne Vainio ja Saara
Vauhkonen.
Pöytäkirja tarkastetaan virastotalon asiointipisteessä tiistaina 5.6.2018 ja on
sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että Eero Aho ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku
Aholainen saapuivat kokoukseen tämän pykälän käsittelyn jälkeen.
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§ 46
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/sivistysjohtaja
Sivistystoimenjohtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 6 Päätös Eveliina Martiskainen-Pöyryn ottamisesta Tuukkalan ja Silvastin
päiväkodinjohtajan virkaan 1.8.2018 alkaen , 26.04.2018
§ 8 Päätös Hanne Lahtisen ottamisesta Rantakylän yhtenäiskoulun rehtorin
virkaan 1.8.2018 alkaen, sijoituskouluna Rantakylän yhtenäiskoulu, 21.05.2018
Ehdotus
Esittelijä: Taina Harmoinen
Koska kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja ei ole havainnut
viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten
toimeenpanolle, lautakunnan puheenjohtaja esittää, ettei kasvatusja opetuslautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan
viranhaltijan tekemiin päätöksiin.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 47
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Kasvatus- ja opetusjohtaja
Hankintapäätökset:
§ 8 Projektoreiden hankinta Urheilupuiston väistötiloihin, 23.04.2018
§ 9 Chromebook -laitteiden hankinta Peitsarin kouluun hintaan 5 970 euroa,
23.04.2018
Henkilöstöpäätökset:
§ 31 Päätös Sari Haikon ottamisesta päätoimisen tuntiopettajan tehtävään
ajaksi 1.8.2018 - 31.7.2019, sijoituskouluna Kalevankankaan koulu, 25.04.2018
§ 32 Päätös Anni Myllyksen ottamisesta lehtorin virkaan 1.8.2018 alkaen,
sijoituskouluna Urheilupuiston koulu, 25.04.2018
§ 33 Päätös Veronika Weckströmin ottamisesta lehtorin virkaan 1.8.2018
alkaen, sijoituskouluna Urheilupuiston koulu, 25.04.2018
§ 34 Päätös Tuomo Immosen ottamisesta lehtorin virkaan 9.8.2018 alkaen,
sijoituskouluna Urheilupuiston koulu, 25.04.2018
§ 35 Päätös Riikka Raution ottamisesta erityisluokanopettajan virkaan 1.8.2018
alkaen, sijoituskouluna Ristiinan yhtenäiskoulu ja lukio, 25.04.2018
§ 36 Päätös Kaisu Hämäläisen ottamisesta erityisopettajan virkaan 1.8.2018
alkaen, sijoituskouluna Rantakylän yhtenäiskoulu, 25.04.2018
§ 37 Päätös Outi Kokon ottamisesta lehtorin virkaan 9.8.2018 alkaen,
sijoituskouluna Kalevankankaan koulu, 25.04.2018
§ 38 Päätös Pauliina Keinäsen ottamisesta lehtorin virkaan 1.8.2018 alkaen,
sijoituskouluna Kalevankankaan koulu, 25.04.2018
§ 45 Päätös Maarit Frimanin ottamisesta päätoimisen tuntiopettajan tehtävään
ajaksi 10.8.2018-31.7.2019, sijoituskouluna Ristiinan yhtenäiskoulu ja lukio,
23.05.2018
§ 46 Päätös Suvi Korven ottamisesta päätoimisen tuntiopettajan tehtävään
ajaksi 1.8.2018-31.7.2019, sijoituskouluna Rantakylän yhtenäiskoulu,
23.05.2018
§ 47 Päätös Jenni Röppäsen ottamisesta luokanopettajan tehtävään ajaksi
9.8.2018-31.7.2019, sijoituskouluna Rantakylän yhtenäiskoulu, 23.05.2018
§ 48 Päätös Ira Mikkasen ottamisesta luokanopettajan tehtävään ajaksi
1.8.2018-31.7.2019, sijoituskouluna Rantakylän yhtenäiskoulu, 23.05.2018
§ 49 Päätös Lea Ollikaisen ottamisesta luokanopettajan tehtävään ajaksi
1.8.2018-31.7.2019, sijoituskouluna Ristiinan yhtenäiskoulu ja lukio, 23.05.2018
§ 50 Päätös Outi Autereen ottamisesta päätoimisen tuntiopettajan tehtävään
ajaksi 10.8.2018-1.6.2019, sijoituskouluna Mikkelin Lyseon koulu, 23.05.2018
§ 51 Päätös Eveliina Nybergin ottamisesta päätoimisen tuntiopettajan
tehtävään ajaksi 9.8.2018-31.7.2019, sijoituskouluna Lähemäen koulu,
23.05.2018
§ 52 Päätös Heidi Maarasen ottamisesta päätoimisen tuntiopettajan tehtävään
ajaksi 1.8.2018-31.7.2019, sijoituskouluna Lähemäen koulu, 23.05.2018
§ 53 Päätös Meri Simosen ottamisesta päätoimisen tuntiopettajan tehtävään
ajaksi 1.8.2018-31.7.2019, sijoituskouluna Lähemäen koulu, 23.05.2018
§ 54 Päätös Susanna Hurmeen ottamisesta päätoimisen tuntiopettajan
tehtävään ajaksi 1.8.2018-31.7.2019, sijoituskouluna Lähemäen koulu,
23.05.2018
§ 55 Päätös Marianna Närhen ottamisesta tuntiopettajan tehtävään ajaksi
9.8.2018-31.7.2019, sijoituskouluna Lähemäen koulu, 23.05.2018
§ 56 Päätös Elina Kerppolan ottamisesta tuntiopettajan tehtävään ajaksi
9.8.2018 - 31.7.2019, sijoituskouluna Mikkelin Lyseon koulu, 23.05.2018
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§ 57 Päätös Tiia Heinikaisen ottamisesta luokanopettajan tehtävään ajaksi
9.8.2018-31.7.2019, sijoituskouluna Lähemäen koulu, 23.05.2018
§ 58 Päätös Tarja Fagerlundin ottamisesta päätoimisen tuntiopettajan
tehtävään ajaksi 1.8.2018 - 31.7.2019, sijoituskouluina Sairilan ja Rämälän
koulut, 23.05.2018
§ 59 Päätös Teija Kurjen ottamisesta päätoimisen tuntiopettajan tehtävään
ajaksi 9.8.2018 - 31.7.2019, sijoituskouluna Urheilupuiston koulu, 23.05.2018
§ 60 Päätös Elina Karhusen ottamisesta luokanopettajan virkaan 10.8.2018
alkaen, sijoituskouluna Rouhialan koulu, 23.05.2018
§ 61 Päätös Antti Viitasen ottamisesta erityisluokanopettajan virkaan 9.8.2018
alkaen, sijoituskouluna Anttolan yhtenäiskoulu, 23.05.2018
§ 62 Päätös Marjanna Partio-Jukaraisen ottamisesta luokanopettajan virkaan
1.8.2018 alkaen, sijoituskouluna Ristiinan yhtenäiskoulu ja lukio, 23.05.2018
§ 63 Päätös Tiina Tontin ottamisesta luokanopettajan virkaan 1.8.2018 alkaen,
sijoituskouluna Ristiinan yhtenäiskoulu ja lukio, 23.05.2018
Varhaiskasvatusjohtaja
§ 53 Karttunen Kyösti, palkkaaminen lastentarhanopettajan tehtävään
Vilttihattu päiväkotiin vakinaiseen tehtävään 1.8.2018 alkaen toistaiseksi,
27.04.2018
§ 54 Laakkonen Sari, palkkaaminen lastentarhanopettajan vakinaiseen
tehtävään Norpanhovin päiväkotiin 1.8.2018 alkaen toistaiseksi, 27.04.2018
§ 55 Torniainen Anni, palkkaaminen lastentarhanopettajan vakinaiseen
tehtävään päiväkoti Lähemäen Lastentalolle 1.8.2018 alkaen toistaiseksi,
27.04.2018
§ 56 Ikonen Suvi, palkkaaminen lastentarhanopettajan vakinaiseen tehtävään
Tikanpellon päiväkotiin 1.8.2018 alkaen toistaiseksi, 27.04.2018
§ 57 Hänninen Kati, palkkaaminen lastentarhanopettajan tehtävään Nuppulan
päiväkotiin määräajaksi ajalle 1.8.-30.9.2018 ja vakinaiseen tehtävään
1.10.2018 alkaen toistaiseksi, 27.04.2018
§ 58 Summanen Minna, palkkaaminen lastentarhanopettajan vakinaiseen
tehtävään Peitsarin päiväkotiin 1.8.2018 alkaen toistaiseksi, 30.04.2018
§ 59 Iivonen Anne-Maria, siirto lastentarhanopettajan vakinaiseen tehtävään
Tuukkalan päiväkotiin 1.8.2018 alkaen toistaiseksi, 30.04.2018
§ 60 Kärkkäinen Hanna-Kaisa, palkkaaminen lastentarhanopettajan
vakinaiseen tehtävään Peitsarin päiväkotiin 1.8.2018 alkaen toistaiseksi,
30.04.2018
§ 63 Päätös lastentarhanopettaja Hannele Häkkäsen toimimisesta
palvelupäällikön virassa varhaiskasvatuksessa ajalla 1.6.2018-31.12.2019,
21.05.2018
§ 64 Viholainen Elina, palkkaaminen lastentarhanopettajan tehtävään
Suksimäen päiväkotiin 1.6.2018 alkaen, 21.05.2018
§ 65 Väisänen Reetta, palkkaaminen lastenhoitajan tehtävään Kaarisillan
päiväkotiin 1.8.2018 alkaen, 21.05.2018
§ 66 Avikainen Venla, palkkaaminen lastenhoitajan tehtävään Kaarisillan
päiväkotiin 1.6.2018 alkaen, 24.05.2018
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.
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Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 48
Viranhaltijoiden päätökset tiedoksi/sivistysjohtaja
Sivistystoimenjohtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 7 Kuvataiteen päätoimisen tuntiopettaja Piia Pöntisen sivutoimilupa,
26.04.2018
Ehdotus
Esittelijä: Taina Harmoinen
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
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§ 49
Ilmoitusasiat ja viranhaltijoiden päätökset tiedoksi
Kaupunginhallitus
§ 177 / 14.5.2018 kaupunginhallitus ei käytä kuntalain mukaista otto-oikeutta
lautakunnan kokouksessaan 26.4.2018 tekemiin päätöksiin.
Johtava rehtori
Henkilöstöpäätökset:
§ 7 Irtisanoutuminen lukion lehtorin virasta 1.8.2018 alkaen /Kupiainen Heikki,
20.04.2018
§ 8 Irtisanoutuminen lukion lehtorin virasta 1.10.2018 alkaen /Saresma Matti,
22.04.2018
§ 9 Irtisanoutuminen lukion lehtorin virasta 1.9.2018 alkaen /Pietikäinen Auri,
22.04.2018
§ 10 Irtisanoutuminen lukion lehtorin virasta 1.9.2018 alkaen/Anttila Juha,
07.05.2018
Opetus- ja työsuunnitelmapäätökset:
§ 3 Opintomatkojen ja tapahtumien lisääminen lukuvuoden 2017 – 2018
työsuunnitelmaan / Mikkelin lukio, 02.05.2018
Kasvatus- ja opetusjohtaja
Avustuspäätökset:
§ 2 Avustus / Mervi Mynttinen, 16.05.2018
Henkilöstöpäätökset:
§ 30 Irtisanoutuminen koulunkäyntiavustajan tehtävästä 18.4.2018 alkaen/
Lahtinen Sanna, 23.04.2018
§ 39 Irtisanoutuminen lehtorin virasta 1.10.2018 alkaen/Pekurinen Maiju,
27.04.2018
§ 40 Irtisanoutuminen koulunkäyntiavustajan tehtävästä 21.5.2018 alkaen/
Parkkinen Riikka, 04.05.2018
§ 41 Päätös erityisluokanopettajan viran täyttämättä jättämisestä
sijoituskouluna Kalevankankaan koulu, 07.05.2018
§ 43 Päätös Eveliina Martiskainen-Pöyryn valinnan vahvistamisesta Tuukkalan
ja Silvastin päiväkodinjohtajan virkaan 1.8.2018 alkaen , 16.05.2018
§ 44 Palvelussuhteen päättyminen 7.5.2018 alkaen/Kalliomäki Laura,
16.05.2018
§ 64 Päätös Outi Kokon valinnan vahvistamisesta lehtorin virkaan 9.8.2018
alkaen, sijoituskouluna Kalevankankaan koulu, 23.05.2018
§ 65 Päätös Tuomo Immosen valinnan vahvistamisesta lehtorin virkaan
9.8.2018 alkaen, sijoituskouluna Urheilupuiston koulu, 23.05.2018
Opetus- ja työsuunnitelmapäätökset:
§ 7 Lisäys Mikkelin Lyseon lukuvuosisuunnitelmaan, 23.04.2018
§ 8 Peitsarin koulun siirtyminen väistötiloihin 3.4.2018 alkaen, 23.04.2018
§ 9 Otavan koulun osallistuminen Fillarimestarikisan SM-loppukilpailuun 23.24.4.2018, 23.04.2018
§ 10 Urpolan koulun luokkaretki 18.5.2018 Vierumäelle, ostoskeskus Kamppiin
ja Linnanmäelle, 25.04.2018
§ 11 Kalevankankaan koulun 7,8,9J luokkaretki Vantaalle 26.4.2018, 27.04.2018
§ 12 Urheilupuiston koulun 9A,9B,9C ja 9D-luokkien luokkaretki Helsinkiin
24.5.2018, 16.05.2018
§ 13 Urpolan koulun 4AB-luokkien luokkaretki Joensuun laulurinteelle 1.6.2018,
16.05.2018
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§ 14 Ristiinan yhtenäiskoulun Pienryhmä 7-9 luokkaretki Tukholmaan 22.24.5.2018, 16.05.2018
§ 15 Kalevankankaan koulun 9L leirikoulu Vierumäelle 22.-25.5.2018,
16.05.2018
§ 16 Urheilupuiston koulun 9F ja9E-luokkien opintoretki Helsinkiin 25.5.2018,
23.05.2018
Varhaiskasvatusjohtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 49 Rastas Paula, osittainen hoitovapaa ajalla 1.6.2018-31.5.2019, 19.04.2018
§ 50 Pulliainen Anu, määräaikainen tehtäväsiirto päivähoidonavustajan
sijaiseksi Launialan päiväkotiin ajalle 16.4.-31.7.2018, 19.04.2018
§ 51 Väätäinen Maria, palkkaaminen kiertävän varhaiskasvatuksen
erityisopettajan sijaiseksi ajalle 11.6.-29.6.2018 (jatko), 20.04.2018
§ 52 Hyytiäinen Seija, irtisanoutuminen perhepäivähoitajan tehtävästä 1.8.2018
alkaen, 27.04.2018
§ 61 Häikiö Terttu, irtisanoutuminen lastentarhanopettajan tehtävästä 1.8.2018
alkaen, 17.05.2018
§ 62 Kovanen Ritva, irtisanoutuminen perhepäivähoitajan tehtävästä 1.9.2018
alkaen, 16.05.2018
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
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§ 50
Ryhmäperhepäiväkoti Varaviikarin lakkauttaminen ja siirtäminen Rantakylän
päiväkodin ryhmäksi
MliDno-2018-1188
Valmistelija / lisätiedot:
Pirjo Vartiainen
Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi
varhaiskasvatusjohtaja
Liitteet

1 Liite Muistio Varaviikari ryhmäperhepäiväkodin vanhempien
kuulemistilaisuudesta
Rantakylätalossa on omassa kodissaan toimivien perhepäivähoitolasten
varahoitopiste/ryhmäperhepäiväkoti Varaviikari. Varaviikarissa työskentelee
yksi lastenhoitaja ja kaksi perhepäivähoitajaa, joista toisella on lastenhoitajan
pätevyys. Ryhmässä on kirjoilla yhdeksän vakinaista lasta, joista kaksi on
subjektiivisella varhaiskasvatusoikeudella 20 t/vko olevaa lasta ja käyttävät
samaa paikkaa. Paikkoja varahoidolle on neljä. Iältään lapset ovat 1- 4 vuotta.
Varaviikarin ryhmän toiminta on suunniteltu siirrettävän ja muutettavan
Rantakylän päiväkodin lapsiryhmäksi 6.8.2018 alkaen, jolloin Rantakylän
päiväkoti on siirtynyt väistötiloihin Rantakylän koulun läheisyyteen.
Suunnitelmissa on ollut, että Varaviikari siirtyy uuteen Rantakylän päiväkotiin
sen valmistuessa. Asia on kuitenkin aikaistunut, kun Rantakylätalon tiloja on
kerrottu tarvittavan muuhun käyttöön jossakin vaiheessa. Rantakylän päiväkoti
siirtyy väistötiloihin syksyllä 2018 ja Varaviikarinkin ryhmän on jo tässä
vaiheessa mahdollista siirtyä päiväkotiin. Toisaalta myös perhepäivähoidon
varahoito Rantakylän alueelta keskitetään Vuorikadulle syksystä 2018 alkaen.
Perhepäivähoitaja siirtyy hoitamaan lapsia omaan kotiin. Lastenhoitajan
koulutuksen saaneilla on myös alustavat sijoitussuunnitelmat Rantakylän
päiväkotiin ja perhepäivähoidon varahoitajaksi.
Varaviikarin henkilöstölle on järjestetty YT-lain mukaiset neuvottelut 21.5.2018.
Vanhempien kuulemistilaisuus pidettiin 24.5.2018. Tilaisuudesta on kirjoitettu
muistio, joka on liitteenä.
Mikkelin kaupungin hallintosäännön 11 §:n mukaan lautakunta tekee
esityksen kaupunginvaltuustolle palvelujen tuottamistavasta, palveluverkosta,
uusien palveluiden tuottamisesta ja nykyisten lakkauttamisesta hyväksytyn
talousarvion mukaisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja
edelleen valtuustolle, että ryhmäperhepäiväkoti Varaviikari lakkautetaan ja
perustetaan Rantakylän päiväkodin ryhmä 6.8.2018 alkaen.
Päätös
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Asiasta käydyn keskustelun aikana Jenni Kolmisoppi Petri Tikkasen
kannattamana esitti, että asia jätetään pöydälle lisäselvityksiä varten. Eero Aho
Juha Hakkaraisen kannattamana teki vastaehdotuksen, että Varaviikareiden
toiminta jatkuu nykyisissä tiloissa toistaiseksi.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on
tehty esittelijän esityksestä kaksi poikkeavaa kannatettua esitystä ja
esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ensin äänestetään
kättennostoäänestyksellä asian käsittelyn jatkamisesta siten, että ne jotka
kannattavat Jenni Kolmisopin esitystä asian pöydälle jättämisestä, äänestävät
Kyllä ja ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista tässä kokouksessa
äänestävät Ei ja sen jälkeen, mikäli asian käsittelyä jatketaan tässä kokouksessa
äänestetään esittelijän esitys Eero Ahon esitystä vastaan. Äänestysesitys
hyväksyttiin.
Suoritetussa kättennostoäänestyksessä annettiin 2 Kyllä ääntä (Jenni
Kolmisoppi ja Petri Tikkanen) ja 9 Ei ääntä (Juha Hakkarainen, Hanne Vainio,
Janne Strengell, Eero Aho, Kirsi Pokkinen, Saara Vauhkonen, Taina Harmoinen,
Ulla Yli-Karro ja Juuso Lahikainen)
Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan tässä kokouksessa.
Seuraavaksi puheenjohtaja esitti, että ne jotka kannattavat esittelijän esitystä
äänestävät Kyllä ja ne, jotka kannattavat Eero Ahon esitystä äänestävät Ei.
Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 Kyllä ääntä
(Saara Vauhkonen, Taina Harmoinen ja Ulla Yli-Karro) ja 8 Ei ääntä (Juuso
Lahikainen, Jenni Kolmisoppi, Juha Hakkarainen, Hanne Vainio, Janne Strengell,
Petri Tikkanen, Eero Aho ja Kirsi Pokkinen).
Puheenjohtaja totesi, että Eero Ahon esitys on tullut kasvatus- ja
opetuslautakunnan päätökseksi.
Tiedoksi
kaupunginhallitus, Heidi Juuti, Pirjo Laakso-Vartiainen, Pirjo Vartiainen, Seija
Manninen, Virpi Siekkinen
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§ 51
Mikkelin kaupungin lukiokoulutuksen järjestämisluvan muuttaminen
MliDno-2018-1127
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
sivistysjohtaja
Mikkelin kaupunki hakee muutosta lukiokoulutuksen järjestämislupaan
(diaarinro 145/530/2008).
Mikkelin kaupungin hallintosäännön (12.6.2017) 31§:n kohta 6 mukaan
kasvatus- ja opetuslautakunta päättää lukiokoulutuksen järjestämislupien
hakemisesta.
Mikkelin kaupunki hakee Opetus- ja kulttuuriministeriöltä lukiokoulutuksen
järjestämisluvan muutosta seuraavasti:
1.
2.
3.

Kunta, jossa opetusta järjestetään: Mikkeli.
Opetuskieli: suomi.
Koulutuksen järjestämismuoto:
1.

4.

Koulutusta toteutetaan lähi-, etä- ja monimuoto-opetuksena
Mikkelin kaupungin ja Mikkelin kaupungin liikelaitoksen
toimesta.
2.
Otavan Opistossa annettava lukiokoulutus järjestetään
sisäoppilaitosmuotoisesti (liikelaitoksen toimialue).
Muut ehdot: Otavan Opistossa (liikelaitoksen toimialue) annettavan
lukiokoulutuksen osalta noudatetaan aikuisille tarkoitettua
opetussuunnitelmaa. Opiskelijamäärä on sisäoppilaitosmuotoisena
järjestetyn koulutuksen osalta enintään 50 opiskelijaa.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Mikkelin
kaupunki lukiokoulutuksen järjestäjänä hakee Mikkelin kaupungin
lukiokoulutuksen järjestämislupaan muutosta yllä olevan mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
kaupunginhallitus
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Otavan Opiston Liikelaitoksen johtokunta, § 12, 08.05.2018
Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 52, 31.05.2018
§ 52
Otavan Opiston liikelaitoksen nimen muuttaminen
MliDno-2018-1018
Otavan Opiston Liikelaitoksen johtokunta, 08.05.2018, § 12
Valmistelijat / lisätiedot:
Harri Jokinen
harri.jokinen@otavanopisto.fi
johtaja-rehtori
Mikkelin kaupunginhallitus on kokouksessaan 28.11.2005, 635§ (asianro 3320 /
790 / 2005) päättänyt perustaa Otavan Opiston liikelaitoksen vuoden 2006
alusta alkaen.
6.4.2016. Opetus- ja Kulttuuriministeriöstä on tullut muistio liittyen OKM:n
selvityspyyntöön Otavan Opistossa järjestettävästä lukiokoulutuksesta.
Muistion ensimmäisessä osassa käydään läpi prosessi liittyen Mikkelin
kaupungin antamaan selvitykseen koskien OKM:n selvityspyyntöä edeten
nykytilanteeseen saakka.
Muistion toisessa osassa OKM toteaa lukiokoulutuksen nykytilanteen Mikkelin
kaupungissa ja ehdottaa voimassa olevaa Mikkelin kaupungin lukiokoulutuksen
järjestämislupaa uudistettavaksi nykytilaa vastaavaksi ottaen huomioon
Mikkelin kaupungin ehdotus lukiokoulutuksen järjestämiseksi.
Muistio käydään läpi kohta kohdalta kokouksessa 8.5.2018.
OKM on tulkinnut Mikkelin kaupungin vastausta selvityspyyntöön ja ehdotusta
siten, että nykyisen Otavan Opiston liikelaitos nimetään uudelleen ja
Otavan Opiston vapaa sivistystyön koulutus ja internaattilukiokoulutus
järjestetään osana uudelleen nimettyä liikelaitosta omana toimialueena ja
nettilukiotoiminta järjestettäisiin erillisenä, omana toimialueenaan uudelleen
nimetyn liikelaitoksen alaisuudessa. Nimen muutos selkiyttää nykyisen Otavan
Opiston liikelaitoksen roolin lukiokoulutuksen järjestäjänä. Jatkossa uudella
nimellä toimivan Otavan Opiston liikelaitoksen toimialueena olisivat selkeästi
*Otavan Opiston toimialue joka järjestää vapaata sivistystyötä ja aikuisten
lukiokoulutusta internaattimuotoisena koulutuksena jossa osallistujamäärä voi
olla enintään 50 opiskelijaa ja
*muu lukiokoulutus, jota annettaisiin pääosin verkossa kuten nykyisinkin.
Mikkelin kaupunki ei ole vielä 3.5. mennessä lähettänyt ehdotustaan
lukiokoulutuksen järjestämisluvan muuttamiseksi OKM muistiossaan esittämää
muutostarvetta vastaavaksi.
Mikkelin kaupungin hallintosäännön 13§:n mukaan Kasvatus- ja
opetuslautakunnan alaisena toimii Otavan Opiston liikelaitos.
Otavan Opiston liikelaitoksen nimen muuttamista varten tulisi järjestää avoin
nimikilpailu kevään ja kesän aikana. Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunta
päättäisi syksyllä 2018 uudesta liikelaitoksen nimestä nimikilpailuehdotusten
perusteella.
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Ehdotus
Esittelijä: Harri Jokinen
Esitetään Kasvatus ja opetuslautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle
esitettäväksi Otavan Opiston liikelaitoksen nimen muuttamista. Nimen
muuttamiseksi järjestetään nimikilpailu kevään ja kesän 2018 aikana. Otavan
Opiston liikelaitoksen johtokunta päättää uudesta nimestä syksyn 2018 aikana.
Uusi liikelaitoksen nimi otetaan käyttöön vuoden 2019 alusta. Otavan Opiston
liikelaitoksen uusi nimi päivitetään kaupungin hallintosääntöön ja liikelaitoksen
toimintasääntöön.
Päätös
Esittelijä muutti esitystään kokouksessa seuraavasti: Kasvatus ja
opetuslautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle esitettäväksi
Otavan Opiston liikelaitoksen nimen muuttamista. Nimen muuttamiseksi
kerätään nimiehdotuksia kevään ja kesän aikana. Johtokunnalle esitetään
ehdotukset syksyn 2018 ensimmäisessä kokouksessa. Otavan Opiston
liikelaitoksen johtokunta päättää uudesta nimestä syksyn 2018 aikana. Uusi
liikelaitoksen nimi otetaan käyttöön vuoden 2019 alusta. Otavan Opiston
liikelaitoksen uusi nimi päivitetään kaupungin hallintosääntöön ja liikelaitoksen
toimintasääntöön.
Johtokunta hyväksyi muutetun esityksen.

Kasvatus- ja opetuslautakunta, 31.05.2018, § 52
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
sivistysjohtaja
Otavan Opiston johtokunta esittää kasvatus- ja opetuslautakunnalle ja
edelleen kaupunginhallitukselle Otavan Opiston liikelaitoksen nimen
muuttamista. Nimen muuttamiseksi kerätään nimiehdotuksia kevään ja kesän
aikana. Johtokunnalle esitetään ehdotukset syksyn 2018 ensimmäisessä
kokouksessa. Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunta päättää uudesta
nimestä syksyn 2018 aikana. Uusi liikelaitoksen nimi otetaan käyttöön vuoden
2019 alusta. Otavan Opiston liikelaitoksen uusi nimi päivitetään kaupungin
hallintosääntöön ja liikelaitoksen toimintasääntöön.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
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Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle Otavan Opiston
liikelaitoksen nimen muuttamista siten, että Otavan Opiston liikelaitoksen
johtokunta tekee saamiensa nimiehdotusten perusteella päätöksen uudesta
nimestä syksyn 2018 aikana ja uusi liikelaitoksen nimi otetaan käyttöön vuoden
2019 alusta.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
kaupunginhallitus
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Otavan Opiston Liikelaitoksen johtokunta, § 14, 08.05.2018
Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 53, 31.05.2018
§ 53
Aikuisten luku- ja kirjoitustaidon koulutus Otavan Opistossa
MliDno-2018-1008
Otavan Opiston Liikelaitoksen johtokunta, 08.05.2018, § 14
Valmistelijat / lisätiedot:
Harri Jokinen
harri.jokinen@otavanopisto.fi
johtaja-rehtori
Kuntalitto:
Pääministeri Sipilän hallitus sopi heti syksyllä 2015, että työ- ja elinkeinoministeriön
hallinnonalalla järjestetty luku- ja kirjoitustaidon koulutus siirretään osaksi
koulutusjärjestelmää. Tarkoituksena on luoda pysyvät, rahoitukseltaan
ennakoitavat ja muuhun koulutusjärjestelmään joustavalla tavalla kytkeytyvät
mallit luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun.
Hallitus on asettanut tavoitteeksi, että maahanmuuttajien koulutukseen ja
työelämään siirtymistä nopeutetaan ja että kotoutumiskoulutuksen ja sitä
seuraavien koulutusten raja-aitoja madalletaan.
Oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetus uudistuu linjausten mukaisesti vuoden
2018 alusta alkaen.
Hallituksen esitys, HE, 140, 2017, vp:
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla aikuisille maahanmuuttajille on
järjestetty luku- ja kirjoitustaidon opetusta kotoutumiskoulutuksena. Opetus
perustuu Opetushallituksen Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon
koulutuksen opetussuunnitelman perusteisiin.
Luku- ja kirjoitustaidon koulutus on tarkoitettu sellaisille henkilöille, joilla ei
ole omassa kotimaassa saatua riittävää koulutusta, jotta he voisivat selviytyä
suomalaisessa yhteiskunnassa.
Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija oppii suomen tai ruotsin kielen alkeet
sekä luku- ja kirjoitustaidon perusteet ja kykenee kommunikoimaan yksinkertaisissa
arkielämän tilanteissa. Koulutuksen aikana pyritään vahvistamaan myös muita
kotoutumisvalmiuksia.
Luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen jälkeen opiskelija voi siirtyä oman tilanteensa
ja valmiuksiensa mukaisesti esimerkiksi kotoutumiskoulutukseen, aikuisten
perusopetukseen tai kolmannen sektorin tarjoamaan toimintaan. Opiskelijalle
sopivia tavoitteita arvioidaan yksilöllisesti opintojen edetessä.
Luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen kesto on keskimäärin 160—200 päivää (laajuus
32—40 opintoviikkoa). Koulutuksen sisältö ja kesto määritellään opiskelijan
henkilökohtaisen tarpeen mukaan. Luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen alussa
opiskelijalle tehdään lähtötason arviointi, jonka avulla opiskelija ohjataan sopivaan
koulutusosioon ja/tai opetusryhmään.
Opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön välillä on sovittu,
että työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla järjestetty luku- ja kirjoitustaidon
koulutus siirtyy opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalle vuoden 2018 alusta
lukien. Koulutus siirtyy osaksi uudistettua oppivelvollisuusiän ylittäneiden
perusopetusta niiden opiskelijoiden osalta, joilla ei ole peruskoulun oppimäärän
mukaista osaamista.
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Laki perusopetuslain 1 ja 46 §:n muuttamisesta (1507/2016), valtioneuvoston
asetus, Oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetus, https://www.finlex.fi/fi/
laki/alkup/2016/20161507
Vapaan sivistystyön lainsäädäntöön on tehty vuoden 2018 alusta muutokset,
joilla mahdollistetaan vapaan sivistystyön oppilaitoksille entistä vahvempi rooli
maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opiskelussa ja kotoutumisessa.
Jatkossa aikuiset, joilta puuttuu suomalaista perusopetuksen oppimäärää
vastaavat opinnot, ohjataan pääsääntöisesti oppivelvollisuusiän ylittäneiden
perusopetukseen. Uudistettu koulutus sisältää erityisen lukutaitovaiheen.
Tämä polku on ensisijainen vaihtoehto erityisesti nuorille, 17 vuotta
täyttäneille, joille perusopetuksen suorittaminen ja jatko-opintokelpoisuus on
koulutus- ja työurien kannalta tärkeää.
Perusopetuksen (peruskoulun) oppimäärän tai sen osan voi suorittaa myös
aikuisena joko aikuislukiossa tai kansanopistossa, jolla on lupa tarjota aikuisten
perusopetusta. Mikkelin kaupungilla on lupa järjestää perusopetusta ja
lukiokoulutusta.
Kuntaliiton mukaan kunta voi vapaan sivistystyön oppilaitoksessaan järjestää
nyt kehitettävää koulutusta.
Otavan Opisto on Mikkelin kaupungin ylläpitämä kansanopisto (Päätös:
OKM/13/532/2015).
Aikuisten perusopetuksessa opiskelija voi suorittaa perusopetuksen
oppimäärän, suorittaa perusopetuksen oppiaineita tai niiden osia kursseina,
korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja ja suorittaa muiden
kuin oppivelvollisten perusopetuksen alkuvaiheen opinnot tai niiden osia.
TE-toimistot ja kunnat ovat vastuussa kotoutumislain mukaisten
alkukartoitusten järjestämisestä (työllistymis-, opiskelu- ja muiden
kotoutumisvalmiuksien arviointi ml. kielitaidon kartoitus ja palveluiden
tarpeen arviointi) sekä kotoutumissuunnitelmien laatimisesta.
Kotoutumissuunnitelmaa laadittaessa otetaan huomioon maahanmuuttajan
lähtökohdat ja tavoitteet ja arvioidaan erilaisten vaihtoehtojen soveltuvuus ja
tarkoituksenmukaisuus.
Otavan Opisto on järjestänyt jo useamman vuoden ajan aikuisten
perusopetusta. Luku- ja kirjoitustaitovaiheen lisääminen osaksi aikuisten
perusopetusta Otavan Opistossa on luonteva jatko jo järjestettävään aikuisten
perusopetukseen ja vastaa kansallista koulutuspoliittista linjausta.
Koulutukseen tulee sadan prosentin valtionosuus silloin kuin koulutus on
hyväksytty osaksi henkilön kotoutumissuunnitelmaa.

Ehdotus
Esittelijä: Harri Jokinen
Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunta esittää Kasvatus- ja
opetuslautakunnalle, että Otavan Opisto järjestää aikuisten perusopetuksen
lisäksi aikuisten lukutaitovaiheen koulutusta.
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Päätös
Hyväksytään.
Jere Liikanen esitti eriävän mielipiteen.

Kasvatus- ja opetuslautakunta, 31.05.2018, § 53
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
sivistysjohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että Otavan Opisto järjestää aikuisten
perusopetuksen lisäksi aikuisten lukutaitovaiheen koulutusta.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Otavan Opisto, kasvatus- ja opetusjohtaja Seija Manninen, johtava rehtori Jari
Kinnula
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§ 54
Mikkelin lukiokoulutuksen hallinnon uudistaminen
MliDno-2018-1128
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Kinnula
jari.kinnula@mikkeli.fi
johtava rehtori
Osana lukiokoulutuksen hallinnollista uudistusta lukiokoulutuksen
johtoryhmälle annettiin tehtäväksi tehdä ehdotus lukiokoulutuksen
johtamisjärjestelmästä 1.8.2018 alkaen. Ehdotusta lähdettiin valmistelemaan
mm. kartoittamalla lukioiden omia kehittämistarpeita niiden oman
toiminnan kehittämiseksi. Valmistelun aikana johtoryhmässä pidettiin
erittäin tärkeänä sitä, että lukiokoulutusta kehitetään eteenpäin omana
kokonaisuutenaan ja että johtamisjärjestelmää ei voi ratkaista irrallisena, vaan
se on liitettävä arjen toiminnan johtamiseen ja lukioiden/lukiokoulutuksen
toiminnan kehittämiseen.
Johtoryhmän Iltakoulun (07.03.2018) SWOT -työskentelyn ja jäsenten
lähettämien perustelujen, johtoryhmän aikaisempien keskustelujen ja sivistysja hyvinvointipalvelualueen johdon kanssa käytyjen keskustelujen perusteella
tulosaluejohtaja esitti kokouksessa 22.03.2018, että
A) Mikkelin etä- ja aikuislukion sekä nettilukio yhdistetään
hallinnollisesti uudeksi kokonaisuudeksi, jonka nimi päätetään erikseen.
Toimipisteinä ovat nykyiset toimipisteet. Kokonaisuuden johdossa olisi rehtori
ja apulaisrehtori (virka).
B) Mikkelin lukio ja Ristiinan lukio yhdistetään hallinnollisesti. Toimipisteenä
ovat nykyiset toimipisteet. Yksikön johdossa olisi rehtori ja apulaisrehtori
(virka).
Hallinnolliset yhdistämiset toteutettaisiin 1.8.2018 lähtien. Jos elokuun alku
ei ole päätöksenteon tai muun syyn kannalta mahdollinen, hallinnollinen
yhdistäminen toteutetaan 1.1.2019 lähtien. Uudessa hallintomallissa
sekä nuorisolukio- että aikuislukio-sektori keskittyvät kehittämään omaa
toimintaansa ja toimintakulttuuriaan sekä yhteistyötään. Tulevina lukuvuosina
arvioidaan, onko tarvetta ja tarkoituksenmukaista jatkaa hallinnollista
yhdistämistä kohti yhden lukion mallia. Lukiokoulutuksen johtoryhmä hyväksyi
tulosaluejohtajan esityksen. Marja Ukkonen esitti eriävän mielipiteen ja
kannatti pidemmälle menevää yhden lukion mallia.
Johtoryhmän päätöksen myötä käynnistettiin hallinnollisten yhdistämisien
valmistelut. Lukioyksikköjen henkilökuntien ja opiskelijoiden kuulemiset on
järjestetty 16.–17.4.2018 johtavan rehtorin Jari Kinnulan ja palvelualuejohtaja
Virpi Siekkisen toimesta ja kuulemisista on tehty erilliset muistiot. On selvitetty
myös opetus- ja kulttuuriministeriön kanta siihen, millainen malli olisi
ministeriön mielestä riittävän selkeä aikuislukioiden uudeksi hallinnolliseksi
kokonaisuudeksi Mikkelissä. Ministeriö on näyttänyt keltaista valoa
vaihtoehdolle, jossa Mikkelin kaupunkiin kuuluva Otavan Opiston kunnallisen
liikelaitoksen nimi muutetaan XXX kunnalliseksi liikelaitokseksi. Nykyisen
aikuisten nettilukiokoulutuksen toiminta jatkuisi edelleen Mikkelin kaupungin
aikuisten lukiokoulutuksena Mikkelin kaupunkiin kuuluvan liikelaitoksen
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järjestämänä. Mikkelin kaupungin etä- ja aikuislukiotoiminta järjestettäisiin
jatkossa osana kaupungin lukiokoulutusta Mikkelin kaupunkiin kuuluvassa
XXX liikelaitoksessa. Tähän liittyvä Mikkelin kaupungin lukiokoulutuksen
järjestämisluvan muutosanomus on erikseen kasvatus- ja opetuslautakunnan
käsittelyssä (kokouksessa 31.5.2018 § xxx). Otavan Opiston johtokunta
on puolestaan päättänyt kokouksessaan 8.5.2018 esittää kasvatus- ja
opetuslautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle Otavan Opiston
liikelaitoksen nimen muuttamista. Tämä asia on myös erikseen lautakunnan
käsittelyssä (kokouksessa 31.5.2018 § xxx). Em. asiat vaativat lisäaikaa ja siten
on päädytty siihen, että aikuislukioiden yhdistämisprosessi tuodaan erikseen
lautakunnan käsittelyyn syksyllä 2018 tavoitteena aikuislukioiden yhdistyminen
1.1.2019 lähtien.
YT-neuvottelukunta on käsitellyt kokouksessaan 16.5.2018 lukiokoulutuksen
hallinnollista uudistumista (§ 48) ja toteaa päätöksessään: ”Merkitään,
että lukiokoulutuksen hallinnollinen uudistus etenee kasvatus- ja
opetuslautakunnan käsittelyyn päivälukion yhdistämisen osalta toukokuussa.
Lopullinen päätös aikuis- ja nettilukion osalta tehdään syksyllä. Todettiin, että
aikataulullisesti uudistus päivälukion osalta on haasteellinen etenkin resurssien
osalta.”
Päivälukioiden hallinnollisella yhdistämisellä on arvioitu olevan
henkilöstövaikutusta vain yksiköiden johtajien/rehtoreiden työsuhteisiin
ja työtehtäviin. Vaikutuksia ei arvioida olevan lukioiden opettajien tai
koulusihteerien työsuhteisiin tai työtehtäviin. Uuden yksikön johtoon tulee yksi
rehtori (Mikkelin lukion rehtori) ja hänen rinnalleen apulaisrehtori. Mikkelin
lukion nykyisen apulaisrehtorin tehtävä on täytetty määräaikaisesti 31.7.2018
asti, joten virka laitetaan avoimeen hakuun. Ristiinan yhtenäiskoulun rehtorilta
ja apulaisjohtajalta jäävät Ristiinan lukioon liittyneet tehtävät pois ja heidän
työtehtävänsä ja palkkauksensa määräytyvät 1.8.2019 eteenpäin OVTES:in
mukaan. Päivälukioiden hallinnollisen yhdistymisen valmisteluissa pääpainona
on ollut vahvistaa Mikkelin lukiokoulutusta meneillään olevissa ja tulevissa
valtakunnallisissa uudistuksissa sekä erilaisissa yhteistoimintaa lisäävien
toimien toteuttamisessa.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Mikkelin lukio ja Ristiinan lukio yhdistetään hallinnollisesti 1.8.2018.
Toimipisteenä jatkavat nykyiset toimipisteet. Uuden yksikön nimi on Mikkelin
lukio ja sillä on kaksi toimipistettä a) keskustan toimipiste ja b) Ristiinan
toimipiste. Yksikön johtoon tulee rehtori ja apulaisrehtori.
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti ehdotustaan siten, että
kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kapunginhallitukselle ja edelleen
valtuustolle, että Mikkelin lukio ja Ristiinan lukio yhdistetään hallinnollisesti
1.8.2018. Toimipisteenä jatkavat nykyiset toimipisteet. Uuden yksikön nimi
on Mikkelin lukio ja sillä on kaksi toimipistettä a) keskustan toimipiste ja b)
Ristiinan toimipiste. Yksikön johtoon tulee rehtori ja apulaisrehtori.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko
esittelijän muutettu esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.
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Merkitään, että Jenni Kolmisoppi ja Jenni Tissari poistuivat kokouksesta tämän
pykälän käsittelyn aikana.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
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§ 55
Talousarvion toteutumisen seuranta 2018 / kasvatus- ja opetuslautakunta
MliDno-2018-883
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
sivistysjohtaja
Liitteet

1 Liite seuranta kasvatus- ja opetusltk 30042018
Lautakunnan alaisen toiminnan talouden huhtikuun lopun toteutuma, raportti
sekä johdon ennuste loppuvuodelle on liitteenä.
Liite Talousseuranta 4/2018.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
Merkitään, että tämän pykälän käsittelyn jälkeen pidettiin 3 minuutin tauko.
Merkitään, että Eero Aho poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.
Tiedoksi
talouspalvelut
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§ 56
Kasvatus- ja opetuslautakunnan lausunto kaupunkirakenneselvitykseen
MliDno-2017-1726
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
sivistysjohtaja
Liitteet

1 Liite koltk Kaupunkirakenneselvitys
Mikkelin kaupunginhallitus on asettanut kokouksessaan 6.11.2017 §
162 kaupunkirakenneselvitystyöryhmän, jonka tehtävänä on ollut hakea
taloussuunnittelukaudella 2019–2021 pysyviä uusia palvelurakenteita,
jotka määrittelisivät Mikkelin asukkaille riittävät ja laadukkaat palvelut
ja olisivat samalla resurssiviisaita käytettävissä oleviin taloudellisiin
voimavaroihin nähden. Kaupunkirakenneselvitystä on valmistelut kaupungin
luottamushenkilöistä koottu työryhmä. Työryhmän apuna on ollut
ulkopuolinen konsultti sekä virkamiehiä asiantuntijaroolissa.
Esityksessä esitellään koulu- ja päiväkotiverkkoon ehdotetut toimenpiteet,
muut toimenpiteet sekä niiden kustannusvaikutukset.
Esitystä käsitellään/on käsitelty kuntalaistilaisuuksissa toukokuun aikana
eri puolella kaupunkia. Lisäksi esityksestä pyydetään lausunnot keskeisiltä
sidosryhmiltä.
Kaupunginhallitus käsittelee esityksen 11.6. kokouksessaan ja
kaupunginvaltuusto 18.6. kokouksessaan. Varsinaiset toimenpidepäätökset
tehdään erikseen.
Liite Kaupunkirakenneselvitys
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy oheisen kaupunkirakenneselvityksen.
Päätös
Hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä:
Kasvatus- ja opetuslautakunta pitää tärkeänä, että uusien aluekoulujen
suunnittelussa otetaan kaikkien ko. aluekouluun tulevien koulujen
henkilöstö mukaan ideointiin ja suunnitteluun jo alusta lähtien. Hyvä
suunnittelu edellyttää myös saumatonta yhteistyötä kaupungin asumisen ja
toimintaympäristön palvelualueen ja Tilapalvelujen kanssa.
Kasvatus- ja opetuslautakunta pitää tärkeänä, että koulukyytien järjestelyissä
pyritään mahdollisimman sujuviin kuljetuksiin. Lisäksi lautakunta esittää,
että selvitetään uuden kuljetuskilpailutuksen yhteydessä mahdollisuus ns.
kaverikyyteihin haja-asutusalueilla, joilla ei ole mahdollista käyttää Walttikorttia, silloin kun taksissa on vapaita paikkoja.
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Kasvatus- ja opetuslautakunta pyytää huomioimaan Anttolan Norpanhovin
sisäilmatutkimuksen jatkumisen ja Suksimäen päiväkodin sisäilmatyöryhmän
lausunnon.
Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.
Tiedoksi
kehittämis- ja strategiapäällikkö Aki Kauranen, kaupunginhallitus
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Muutoksenhakukielto
§44, §45, §46, §47, §48, §49, §50, §51, §52, §53, §54, §55, §56
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.
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