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Aika

28.01.2016, klo 17:03 - 19:30

Paikka

Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan
puolelta

Käsitellyt asiat
§1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§2

Pöytäkirjan tarkastus

§3

Ilmoitusasiat

§4

Ilmoitusasiat
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Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/sivistystoimenjohtaja

§6

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

§7

Nuorisovaltuuston edustajan läsnäolo- ja puheoikeus kasvatus- ja
opetuslautakunnan kokouksissa

§8

Lukiokoulutuksen aloituspaikat syksyllä 2016 alkavaan koulutukseen

§9

7.-9. luokkien oppilaiden koulupaikan määräytyminen lukuvuonna 2016 2017

§ 10
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Saapuvilla olleet jäsenet
Osmo Ukkonen, puheenjohtaja
Eeva Vihermäki
Elina Hölttä, saapui 17:21
Janne Strengell, poistui 19:12
Jyrki Koivikko
Katri Kontunen-Karhula
Markku Paukku
Pekka Pöyry
Petri Tikkanen
Rauni Berndt
Samuel Tarkiainen, poistui 19:00
Sari Rautiainen
Susanna Rusakko
Muut saapuvilla olleet
Tiina Turunen, johdon sihteeri, sihteeri
Petri Pekonen, kaupunginhallituksen jäsen, poistui 19:16
Seija Manninen, kasvatus ja opetusjohtaja
Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja
Matti Laitsaari, rehtori
Poissa

Niko Mikkonen

Allekirjoitukset

Osmo Ukkonen
Puheenjohtaja

Tiina Turunen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Eeva Vihermäki

Elina Hölttä

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään nähtävillä sivistystoimen kirjaamossa (Maaherrankatu 9-11,
3. kerros, 50100 Mikkeli) 2.2.2016

Tiina Turunen
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§1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokous oli tauolla klo 17:07 - 18:15, jolloin pidettiin infotilaisuus Mikkelin
kaupungin sivistystoimen koulukuljetusten hankinnasta 2016 - 2017 ja optiosta
vuodelle 2018. Infotilaisuudessa mukana hankintapäällikkö Jarmo Autere,
kaupunginlakimies Jukka Savolainen, kuljetuskoordinaattori Marja-Leena
Nuutilainen ja logistiikkapäälikkö Päivi Toivari.
Merkittiin, että Elina Hölttä saapui klo 17:21.
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§2
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Eeva Vihermäki ja Elina Hölttä.
Pöytäkirja tarkastetaan sivistystoimen johtamisen tukipalveluissa
(Maaherrankatu 9 - 11, 3. kerros) viimeistään tiistaina 2.2.2016.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§3
Ilmoitusasiat
Kaupunginhallitus
§ 399/14.12.2015 kaupunginhallitus ei käytä kuntalain mukaista otto-oikeutta
lautakunnan kokouksessaan 19.11.2015 tekemiin päätöksiin
§ 4/18.1.2016 kaupunginhallitus ei käytä kuntalain mukaista otto-oikeutta
lautakunnan kokouksessaan 17.12.2015 tekemiin päätöksiin
Kasvatus- ja opetusjohtaja
§245 Päätös Mika Pasasen ottamisesta luokanopettajan virkaan ajaksi
19.12.2015 - 31.7.2016, sijoituskoulun Urpolan koulu, 16.12.2015
Varhaiskasvatusjohtaja
§178 Härkönen Hanne, määräaikainen tehtäväsiirto lastentarhanopettajan
tehtävään Valkosenmäen päiväkodissa ajalla 1.12.2015 - 31.7.2016, 07.12.2015
§180 Ronkanen Pirkko, siirto lastenhoitajan tehtävään Tikanpellon päiväkotiin
1.1.2016 alkaen toistaiseksi, 09.12.2015
§184 Lohiniva Minna, palkkaaminen (jatko) perhepäivähoitajaksi parityöhön
ajalle 1.1. - 31.7.2016, 09.12.2015
§185 Myyryläinen Merja, palkkaaminen omassa kodissa työskenteleväksi
perhepäivähoitajaksi ajalle 1.1. - 31.7.2016, 09.12.2015
§186 Komppa Satu, palkkaaminen toimistosihteerin toimeen 1.1.2016 alkaen
toistaiseksi, 14.12.2015
§187 Liikanen Anu, tehtäväsiirto lastentarhanopettajan tehtävään Naisvuoren
päiväkotiin 4.1.2016 alkaen, 10.12.2015
§188 Laakso Iiris, siirtyminen vakansseinen Naisvuoren päiväkotiin
lastentarhanopettajan tehtävään 1.1.2016 alkaen toistaiseksi, 14.12.2015
§189 Haaksluoto Minna, siirtyminen vakansseineen Naisvuoren päiväkotiin
lastantarhanopettjan tehtävään 1.1.2016 alkaen toistaiseksi, 14.12.2015
§190 Miettinen Irma, siirtyminen vakansseineen Naisvuoren päiväkotiin
lastentarhanopettajan tehtävään 1.1.2016 alkaen toistaiseksi, 15.12.2015
§192 Ronkanen Pirkko, siirto lastenhoitajan tehtävään Tikanpellon päiväkotiin
1.1.2016 alkaen toistaiseksi, 11.12.2015
§194 Siitari Emmi, siirtyminen vakansseineen Naisvuoren päiväkotiin
lastenhoitajan tehtävään 1.1.2016 alkaen toistaiseksi , 15.12.2015
§195 Paavilainen Sari, siirtyminen vakansseineen Naisvuoren päiväkotiin
lastenhoitajan tehtävään 1.1.2016 alkaen toistaiseksi, 15.12.2015
§196 Iivanainen Kirsi, siirtyminen Naisvuoren päiväkotiin lastenhoitajan
tehtävään 1.1.2016 alkaen toistaiseksi, 15.12.2015
§199 Varneslahti Tiina, palkkaaminen lastentarhanopettajan toimeen
Tuukkalan päiväkotiin 4.1.2016 alkaen toistaiseksi, 16.12.2015
§200 Pinta Lotta, palkkaaminen lastenhoitajan toimeen Tuukkalan päiväkotiin
4.1.2016 alkaen toistaiseksi, 16.12.2015
§204 Neuvonen Päivi, palkkaaminen lastenhoitajan toimeen Silvastin
päiväkotiin 4.1.2016 alkaen toistaiseksi, 21.12.2015
§205 Lastentarhanopettajien palkkaaminen 4.1.2016 alkaen päiväkoteihin,
22.12.2015
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
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§4
Ilmoitusasiat
Sivistystoimenjohtaja
§72 Päätös Sinikka Laamasen ottamisesta lastenhoitajan tehtävään ajaksi 4.1. 28.12.2016 sijoituspaikkana Otavan päiväkoti, 15.12.2015
Ehdotus
Esittelijä: Osmo Ukkonen, kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja,
valtuutettu
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkitään tiedoksi.
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§5
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/sivistystoimenjohtaja
§1 Maiju Kaitaisen irtisanoutuminen markkinointisihteerin toimesta 1.3.2016
alkaen, 08.01.2016
Ehdotus
Esittelijä: Osmo Ukkonen, kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja,
valtuutettu
Koska puheenjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjassa 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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§6
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Talouspäällikkö
§1 Päämajakoulun oikohöylän hankinta Step Systems Oy:ltä hintaan 5 890 €
(alv 0 %), 13.01.2016
Varhaiskasvatusjohtaja
§2 Karjalainen Mari, palkkaaminen päivähoidonavustajan tehtävään
erityispäivähoitoon 4.1.2016 alkaen, 05.01.2016
§3 Antila Piia, palkkaaminen päivähoidonavustajan tehtävään
erityispäivähoitoon ajalle 7.1. - 10.6.2016, 05.01.2016
§5 Koponen Salla, jatkaminen lastentarhanopettajan toimessa
Ryhmäperhepäiväkoti Torpantiellä 1.1.2016 alkaen toistaiseksi, 07.01.2016
§6 Tiimonen, Niina palkkaaminen lastenhoitajan tehtävään Vilttihattu
päiväkotiin ajalle 4.1. - 31.7.2016, 07.01.2016
§9 Jurva Jasmin, palkkaaminen lastenhoitajan tehtävään Naisvuoren päiväkotiin
4.1.2016 alkaen toistaiseksi, 08.01.2016
§12 Ruhanen Tanja, palkkaaminen lastenhoitajan toimeen Naisvuoren
päiväkotiin 4.1.2016 alkaen toistaiseksi, 14.01.2016
§13 Oittinen Satu, palkkaaminen lastentarhanopettajan sijaiseksi Peitsarin
päiväkotiin ajalle 4.1. - 31.7.2016, 14.01.2016
§14 Oranen Sirpa, palkkaaminen perhepäivähoitajan tehtävään
ryhmäperhepäiväkoti Omppuun ajalle 4.1. - 29.7.2016, 14.01.2016
§15 Karjalainen Elina, palkkaaminen lastenhoitajan/varahenkilö tehtävään
Sannan päiväkotiin ajalle 4.1. - 29.7.2016, 14.01.2016
§16 Hotti Anne-Mari, siirto Naisvuoren päiväkotiin 1.1.2016 alkaen toistaiseksi,
15.01.2016
§17 Yrjänä Mari, siirtyminen Naisvuoren päiväkotiin lastenhoitajan tehtävään
1.1.2016 alkaen toistaiseksi, 15.01.2016
§18 Hänninen Satu, tehtäväsiirto lastenhoitajan tehtävään Naisvuoren
päiväkotiin 28.12.2015 alkaen toistaiseksi, 18.01.2016
§20 Raeske Eeva, tehtäväsiirto päivähoidonavustajan tehtävään Lähemäen
päiväkotiin 1.1.2016 alkaen toistaiseksi, 18.01.2016
§21 Kontulainen Nina, tehtäväsiirto lastentarhanopettajan tehtävään
Lähemäen päiväkotiin 30.11.2015 alkaen, 18.01.2016
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja
Koska sivistystoimenjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa mitään sellaista,
mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle, sivistystoimenjohtaja esittää,
ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 51 §:n mukaista ottooikeuttaan talouspäällikön tai varhaiskasvatusjohtajan tekemiin päätöksiin.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§7
Nuorisovaltuuston edustajan läsnäolo- ja puheoikeus kasvatus- ja opetuslautakunnan
kokouksissa
Hallintosäännön 18 §:n mukaan esimerkiksi nuorisovaltuuston edustajien
puhe- ja läsnäolo-oikeudesta toimielimen kokouksissa päättää asianomainen
toimielin. Nuorisovaltuuston edustajalle on annettu puhe- ja läsnäolo-oikeus
lautakunnan kokouksiin vuodesta 2002.
Nuorisovaltuusto on nimennyt edustajakseen Niko Mikkosen ja hänen varalle
Pape Purhonen.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja
Lautakunta antaa nuorisovaltuuston edustajalle puhe- ja läsnäolo-oikeus
kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksissa.
Nuorisovaltuuston edustajaksi merkitään Niko Mikkonen ja varalle Pape
Purhonen.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§8
Lukiokoulutuksen aloituspaikat syksyllä 2016 alkavaan koulutukseen
MliDno-2016-219
Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Siekkinen
Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
Syksyllä 2015 Mikkelin peruskoulujen 9. luokkalaisille toteutetun koehaun
perusteella Mikkelin lukioon on ensisijaisella toiveella hakeutunut 252
opiskelijaa (edellisenä syksynä 230). Ristiinan lukioon on hakeutunut 23
opiskelijaa (edellisen syksynä 22).
Muihin lukioihin on hakeutumassa yhteensä 8 oppilasta (edellisenä vuonna 11
oppilasta). Näistä osa sijoittuu mahdollisesti 2. toiveella Mikkeliin.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja
Lautakunta päättää, että syksyllä 2016 alkavassa lukiokoulutuksessa
aloituspaikkoja varataan oppilaitoksittain seuraavasti: Mikkelin lukio 245 (viime
lukuvuonna 225) ja Ristiinan lukio 32 (viime vuonna 30). Lukiokoulutuksen
aloituspaikkoja on yhteensä 277 (viime lukuvuonna 255).
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Lukiot
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§9
7.-9. luokkien oppilaiden koulupaikan määräytyminen lukuvuonna 2016 - 2017
MliDno-2016-253
Valmistelija / lisätiedot:
Seija Manninen
Seija.Manninen@mikkeli.fi
Liitteet

1 Alustava oppilasennuste ja sijoitusmalli.pdf
Perusopetuksen oppilaalla on oikeus käydä kunnan osoittamaa lähikoulua.
Oppilas voi pyrkiä oppilaaksi myös muuhun kuin lähikouluun, jolloin hakijoihin
on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita.
Jos opetuksessa noudatetaan opetussuunnitelmaa, jossa painotetaan
yhtä tai useampaa oppiainetta, voidaan oppilaita otettaessa käyttää myös
oppilaan taipumuksia edellä mainittuun tavoitteeseen mittaavaa koetta.
Valintaperusteista ja -kokeesta tulee ilmoittaa etukäteen. Kunta voi kuitenkin
päättää, että sen järjestämään opetukseen otetaan ensisijaisesti omassa
kunnassa asuvia lapsia. Eduskunnan sivistysvaliokunnan mietinnön mukaan
eräs tapa noudattaa yhdenvertaisia valintaperusteita voi olla myös arpominen.
Musiikkiluokalle hyväksytyt mikkeliläiset oppilaat sijoittuvat Urheilupuiston
koulun 7. luokalle ja liikuntaluokalle hyväksytyt mikkeliläiset oppilaat
Kalevankankaan koulun 7. luokalle (24 oppilasta/1 luokka). Opetuslautakunta
päätti kokouksessaan 13.2.2007 § 118, että erikoisluokkia (musiikki- ja
liikuntaluokat) perustetaan yksi kumpaakin vuosittain.
Lisäopetusta ei lukuvuonna 2016 - 2017 järjestetä perusopetuksen yhteydessä
Esedun kanssa tehtävän lisäopetusyhteistyön takia.
Rehtorit ovat ilmoittaneet tulevien 7. yleisopetusluokkien
maksimioppilasmäärät seuraavasti:
Koulu

7. yleisop. luokka
max. aloituspaikat

Koulun max.
oppilasmäärä

Mikkelin Lyseo

145

425

Kalevankangas

87

230

Urheilupuisto

150

410

Rantakylä

110

310

Anttola

25

75

Haukivuori

25

75

Ristiina

49

175

Oppilaspaikkojen määrittely on tarpeen oppilaaksi ottamisen perusteeksi.
Koulun rehtorin päätöksellä on sallittu +/- 10 oppilaan muutos em.
kokonaismäärään, mikäli se on ryhmänmuodostuksen kannalta toteutettavissa
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järkevästi ja noudattaen mm. työsuojelullisia määräyksiä käytännön
työaineissa.
Alustava oppilasennuste ja sijoitusmalli liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja
Opetuslautakunta hyväksyy em. 7. yleisopetusluokkien aloituspaikkamäärät
ja perusopetuksen 7.-9. luokkien koulujen enimmäisoppilasmäärät edellä
olevan taulukon mukaisesti sekä 7. luokkien oppilaiden sijoitussuunnitelman
perusteluineen liitteen mukaisesti. Liitteessä esitetyt oppilasmäärät ovat vielä
alustavia ja ne tarkentuvat kevään kuluessa (mm. erityisopetussiirrot ym.
ryhmittelyt sekä turvapaikan hakijat).
Erikoisluokille (musiikki- ja liikuntaluokat) otetaan ensisijaisesti Mikkelin
kaupungissa asuvia oppilaita.
Ulkokuntalaisia oppilaita otetaan vain, mikäli luokissa on tilaa.
Koulun rehtorin päätöksellä sallitaan +/- 10 oppilaan muutos em.
kokonaismäärään, mikäli se on ryhmänmuodostuksen kannalta toteutettavissa
järkevästi ja noudattaen mm. työsuojelullisia määräyksiä käytännön
työaineissa.
Jos oppilas haluaa hakeutua muuhun kuin kunnan tarjoamaan lähikouluun,
oppilaalla ei ole lakiin perustuvaa oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen.
Ulkopuolisen asiantuntijalausunnon (lääkäri tai psykologi) perusteella on tästä
mahdollisuus poiketa.
Jotta hakijat olisivat yhdenvertaisessa asemassa, ratkaistaan koulupaikka
tarvittaessa arpomalla.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Perusopetuksen rehtorit
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§ 10
Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion käyttötaloussuunnitelma 2016
MliDno-2016-215
Valmistelija / lisätiedot:
Paula Sihvonen
Paula.Sihvonen@mikkeli.fi
Liitteet

1 Käyttötaloussuunnitelma.pdf
Mikkelin kaupungin hallintosäännön 30§ mukaisesti ”Kaupunginhallitus,
lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat
käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman
hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille.”
Käyttösuunnitelmassa on esitettävä:
1. Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet
Talousarvio sisältää kaupunginvaltuustoon nähden sitovat toimenpiteet.
Lautakuntien tuloskortit poikkeavat valtuuston korteista, koska lautakuntien
kortteihin on kirjattu myös operatiivisen toiminnan kehittämiseen liittyviä
toimenpiteitä. Näitä operatiivisia toimenpiteitä on seurattava ja niistä
raportoitava lautakunnalle.
2. Käyttösuunnitelmarakenne yksiköittäin (toimielimen organisaatiokaavio ja
vastuuhenkilöt)
3. Käyttösuunnitelmaan liittyvät toimivaltuudet
a. yksiköiden päälliköiden toimivalta
b. käyttösuunnitelman muutoksien tekeminen johtosäännön mukaisesti
4. Tositteiden hyväksyjät ja heidän varahenkilönsä sekä asiatarkastajat
a. tulosyksiköittäin
b. huomioiden myös tasetilien hyväksyjät ja asiatarkastajat
c. palkkailmoituksien hyväksyjät, jos poikkeaa muusta tositteiden
hyväksymiskäytännöstä (esim. erilliskorvaukset, luottamusmiespalkkiot)
d. investointimenot ja irtaimen omaisuuden hankinnan hyväksyjät
ja asiatarkastajat (huomioiden investointiraja 10.000 euroa)
Hyväksyjä- ja asiatarkastajalista on lähetettävä sähköpostilla Kunnan Taitoaan
sekä tallennettava R:\SAP\Rondo\Rondo hyväksyjät\2016 SIPS HYVAKSYJAT.
5. Tulosalueiden menot ja tulot siinä laajuudessa kuin on johtamisen kannalta
tarpeellista
Talousarvion sopeutustoimenpiteet on huomioitava tässä yhteydessä.
Tiliryhmän sisällä voi tehdä muutoksia vain, jos ne ovat välttämättömiä
toiminnan kannalta. Talousarviossa esitetyt sitovat määrärahat eivät saa
käyttösuunnitelmassa muuttua.
Kuntamaisemaan tehtävät muutokset on ilmoitettava talouspalveluihin,
Kuntamaisema-taulut muodostavat palveluiden seurantapohjan vuodelle
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2016. Kuntamaiseman ja taloussuunnittelun eurot on täsmättävä keskenään
toimiala- tasolla (tulot - menot – netto).
6. Tulosalueiden omat käytännöt määrärahojen seurannasta ja vastuista.
Käyttösuunnitelmat on hyväksytettävä lautakunnissa 31.1.2016 mennessä
ja toimitettava talouspalveluihin. Liikelaitokset hyväksyttävät talousarviot
johtokunnilla ja tekevät tarpeellisessa laajuudessa käyttösuunnitelmat omaan
käyttöönsä.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja
Lautakunta hyväksyy kasvatus- ja opetuslautakunnan
käyttötaloussuunnitelman vuodelle 2016.
Äänestykset
Esittelijän ehdotus jaa ja Elina Höltän ehdotus ei
Kyllä
Pekka Pöyry
Petri Tikkanen
Markku Paukku
Rauni Berndt
Sari Rautiainen
Osmo Ukkonen
Katri Kontunen-Karhula
Ei
Elina Hölttä
Jyrki Koivikko
Eeva Vihermäki
Tyhjä
Susanna Rusakko
Esittelijä Kyllä Osmo Ukkonen Ei
Kyllä
Jyrki Koivikko
Katri Kontunen-Karhula
Elina Hölttä
Eeva Vihermäki
Ei
Petri Tikkanen
Pekka Pöyry
Susanna Rusakko
Sari Rautiainen
Osmo Ukkonen
Rauni Berndt
Tyhjä
Markku Paukku
Päätös
Asiasta käydyn keskustelun aikana Elina Hölttä esitti Jyrki Koivikon
kannattamana, että kasvatus- ja opetuslautakunta päättää irtaimen
omaisuuden osalta niin, että Vanhalan koulun kalustamisesta (ks 2016)
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summaksi päätetään 100 000 € ja 20 000 € siirretään takaisin perusopetuksen
ict-kalustoon.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että Elina Hölttä
on tehnyt esittelijän ehdotuksesta poikkeavan kannatetun esityksen, joten
asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä
siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät "kyllä" ja ne,
jotka kannattavat Elina Höltän esitystä äänestävät "ei". Selonteko keskustelusta
ja äänestysesitys hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin seitsemän (7) "kyllä"-ääntä (Pekka Pöyry,
Petri Tikkanen, Markku Paukku, Rauni Berndt, Sari Rautiainen, Osmo Ukkonen,
Katri Kontunen-Karhula), kolme (3) "ei"-ääntä (Elina Hölttä, Jyrki Koivikko, Eeva
Vihermäki) ja yksi (1) ”tyhjä”-ääni (Susanna Rusakko).
Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on äänestetty kasvatus- ja
opetuslautakunnan päätökseksi.

Asiasta käydyn keskustelun aikana Osmo Ukkonen esitti Rauni Berndtin
kannattamana, että kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että 1.8.2016
alkaen kasvatushenkilöstön suhdeluku pysyy 1/7 ja subjektiivinen päivähoitooikeus säilyy.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että Osmo
Ukkonen on tehnyt esittelijän ehdotuksesta poikkeavan kannatetun esityksen,
joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi
äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät
"kyllä" ja ne, jotka kannattavat Osmo Ukkosen esitystä äänestävät "ei".
Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin neljä (4) "kyllä"-ääntä (Jyrki Koivikko, Katri
Kontunen-Karhula, Elina Hölttä, Eeva Vihermäki), kuusi (6) "ei"-ääntä (Petri
Tikkanen, Pekka Pöyry, Susanna Rusakko, Sari Rautiainen, Osmo Ukkonen,
Rauni Berndt) ja yksi (1) ”tyhjä”-ääni (Markku Paukku).
Puheenjohtaja totesi, että Osmo Ukkosen esitys on äänestetty kasvatus- ja
opetuslautakunnan päätökseksi.
Merkittiin, että Samuel Tarkiainen poistui klo 19:00, Janne Strengell poistui klo
19:12 ja Petri Pekonen poistui klo 19:16 tämän pykälän käsittelyn aikana.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus, talouspalvelut
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Muutoksenhakukielto
§1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §10
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.
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Oikaisuvaatimus
§8, §9
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
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