
20.9.2017 
OKM:n hylkäämispäätös oikaisuvaatimukseen

27.3.2017 
Kaupungin oikaisuvaatimus OKM:lle Nettilukion 

opiskelijamääristä vuonna 2016

5.4.2022 
Opetus- ja kulttuuriministeriö hylkää kaupungin hakemuksen akordista eli velkojen anteeksi-

antamisesta ja velkojen lisäkohtuullistamisesta kokonaisuudessaan perusteettomana.

1.3.2022 
Kaupungin lähettää akordin valtiovarainministeriölle, joka siirtää 
asian opetus- ja kulttuuriministeriölle 3.3.2022

20.1.2022 
KHO hylkää kaupungin 

valituslupahakemuksen

18.10.2021 
Kaupunki hakee valituslupaa KHO:sta

20.9.2021 
Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös: 

hallinto-oikeus hylkää valituksen.

3.7.2020 
Kaupunki valittaa hallinto-oikeuteen opetus- ja kulttuuriministeriön 
päätöksestä VN/5826/2020, jolla Mikkelin kaupungin tekemä oikai-
suvaatimus päätöksestä OKM/5/591/2019 on pääosin hylätty. 

16.6.2020 
Päätös VN/5826/2020: OKM on päättänyt kohtuullistaa 

perusteettomana etuna takaisinperittävää valtionosuuden 
15 648 033,00 euroa yhteensä 2 400 000 eurolla. 

12.3.2020 
Kaupunki tekee oikaisuvaatimuksen Opetus- ja 

kulttuuriministeriön päätöksestä OKM/5/591/2019

31.1.2020 
Kirje OKM:ltä: ei peritä korkoa takaisinmaksettavalta summalta

8.12.2019 
Kaupunki saa perusteettoman edun palautusta koskeva päätök-

sen (OKM/5/591/2019). Opetus- ja kulttuuriministeriö katsoo, 
että Mikkelin kaupungille on vuosina 2013-2017 maksettu 

liikaa valtionosuutta yhteensä 15 648 033,00 euroa.

6.5.2020 
KHO hylkää kaupungin valituksen opiskelijamäärätiedoista.

12.11.2018 
Kaupunki anoo valitusoikeutta Korkeimpaan hallinto-
oikeuteen (KHO) koskien opiskelijamäärätietoja 2016. 

12.10.2018 
Hallinto-oikeus hylkää kaupungin 

valituksen, joka oli tehty 27.3.2017.

3.11.2017 
Kaupungin valitus hallinto-oikeuteen OKM:n päätöksestä 

koskien kaupungin oikaisuvaatimusta Nettilukio opiskelija-
määrätiedoista

Aikajana

Touko-elokuu 2016
Kaupunki antaa selvityksen ja vastaa 
OKM:n  lisäselvityspyyntöön.

8.12.2016
Kaupunki saa Opetushallitukselta korjauspyynnön tilastojen 

korjaamisesta tilastointipäiviltä 20.1.2016 ja 20.9.2016. 
Kaupunki toimittaa korjatut tiedot 16.12.2016 Tammikuu 2017

Kaupunki saa OKM:ltä päätöksen, jossa valtionosuus-
rahoitusta leikataan vuoden 2017 osalta.

1892
Otavan Opisto perustetaan

1988
Säätiöpohjainen kansanopisto Otavan Opisto siirtyy 

Mikkelin maalaiskunnan omistukseen

1996
Otavan Opisto Mikkelin mlk:n kunnanhallituksen alaiseksi.

Nettilukiota edeltänyt verkkoympäristö avattiin 1996 itsenäisyys-
päivänä opetusministeri Olli-Pekka Heinosen tervehdyksellä.

1999
OPM muutti Mikkelin maalaiskunnalle Otavan Opistoa varten myön-

netyn lukion todistuksenantooikeutta koskevan luvan lukiolain 4 
§:ssä tarkoitetuksi lukiokoulutuksen järjestämisluvaksi.

Nettilukio oli jo vuonna 1999 yksi Opetusministeriön hallinnonalan 
menestystarinoista. (Opetusministeriön hallinnonalan menestys-

tarinoita 30 hyviksi hankkeiksi valittua rakennerahastohanketta).

2001
Otavan Opiston lukiokoulutuksen järjestämislupa siirtyy 
Mikkelin kaupungille. Hallinnollinen asema kunnanhallituksen 
alaisena säilytettiin.

2005
Otavan Opiston liikelaitos perustetaan 

KH 28.11.2005, §635.

2008
Mikkelin kaupunki saa uuden lukiokoulutuksen 
järjestämisluvan.

6.4.2016
OKM antanut selvityspyynnön Mikkelin 

kaupungille Otavan opiston opiskelijoista

2018
Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia perustetaan.

Mikkelin kaupunki saa uuden lukiokoulutuksen järjestämisluvan.

13.10.2017 
Nettilukio 20 vuotta -juhlaseminaari. Etäpuheenvuorot: 

opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen ja 
Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen


