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TUNTIJAKO/A1-KIELI
Kasv. ja koultk § 27

Ensimmäisen vieraan kielen eli A1‐kielen opiskelu varhentuu. Tämän kielen opis‐
kelu alkaa jatkossa koko maassa ensimmäisellä vuosiluokalla. Muutos tulee voi‐
maan vuoden 2020 alussa.
Valtioneuvosto antoi asiaa koskevat asetukset 20.9.2018. (Tuntijakoasetus
793/2018 ja Perusopetusasetuksen muutos 794/2018.)
Reisjärvi on yhdessä Oulun eteläisen alueen kuntien kanssa hakenut muutokseen
rahoitusta. Opetushallituksesta tuli päätös 2.4.2019: Kesäyliopistolle varhennetun
A1‐kielen opettajien alueelliseen koulutushankkeeseen. Siihen haettiin 56 000 € ja
saatiin 35 000 € eli aika hyvin päästään liikkeelle. Suunnittelu alkaa välittömästi
Kesäyliopiston ja kouluttajien kanssa ja varsinainen koulutus on tarkoitus saada
käyntiin heti syksyllä.
Varsinaisen toiminnan rahoitus tapahtuu normaalin perusopetuksen rahoituksen
kautta vuosittaisessa rahoituksessa.
Valtakunnallisessa tuntijaossa ensimmäisellä ja toisella luokalla on oltava viikossa
19 tuntia opetusta. Reisjärvellä opetusta on annettu näillä luokilla 20 h/viikko. Mi‐
käli halutaan, ettei kunnan menot opetuksen järjestämisessä nouse, on tuntijakoa
muutettava siten, että matematiikan opetusta järjestetään valtakunnallisen suosi‐
tuksen mukaisesti 3 h/vko eikä neljää vuosiviikkotuntia.
Yhden tunnin lisäys ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaiden työjärjestyk‐
seen lisäisi kustannuksia 4 x 1600 €/vuosi eli n. 6500 €/vuosi. Lisäksi tämä aiheut‐
taisi lisäkuljetuksia.

Sivj‐reht

Ehdotus: Kasvatus‐ ja koulutuslautakunta päättää muuttaa Reisjärven kunnan pe‐
rusopetuksen tuntijako 1.8.2019 alkaen siten, että ensimmäisellä ja toisella vuosi‐
luokalla opiskellaan A1‐kielta 1h/vko ja matematiikkaa opetushallituksen esityk‐
sen mukaisesti 3h/vko.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2019
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LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TARKENNUKSIA
Kasv. ja koultk § 28

Kasvatus‐ ja koulutuslautakunta on hyväksynyt käytössä olevan lukion opetus‐
suunnitelman 28.6.2016 § 21.
Viimeisen lukuvuoden aikana on monesti keskusteltu oppilaiden ohjaustarpeesta
tietoteknisten asioiden hallinnassa.
Lukiossamme on tähän varattu yksi puolikas kurssi. Lukion päättötodistuksessa
oppilaalla tulee olla 75 kurssia, jolloin tämä puolikas kurssi ei kriittisessä tilan‐
teessa auta oppilaan kokonaiskurssimäärän saavuttamisessa mitään.
Tärkein syy kurssin muuttamisessa kokonaiseksi on kuitenkin oppilaiden ohjaami‐
nen selviämään sähköisten kokeiden vaatimuksista: laitteiden käyttö, tallennus ja
mallivastaukset jne.
Lukion opettajainkokouksessa päätettiin esittää lautakunnalle opetussuunnitel‐
man muutosta tietotekniikan kurssin muuttamisesta kokonaiseksi kurssiksi. Tällöin
oppilaiden kanssa voitaisiin käydä läpi kaikki kurssi ja yo‐kokeissa tarvittavat ohjel‐
mat.

Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus‐ ja koulutuslautakunta hyväksyy tietotekniikan kurssin laajenta‐
misen yhden kurssin kokoiseksi 1.8.2019 alkaen.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2019
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AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA
Kasv. ja koultk § 29

Perusopetuslain mukainen koululaisten aamu‐ ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu
1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen ote‐
tuille tai siirretyille oppilaille. Toiminta perustuu perusopetuslakiin (628/1998) ja
toiminnassa noudatetaan perusopetuksen aamu‐ ja iltapäivätoiminnan perusteita
(PoL8a/2011)
Reisjärven kunnan talousarviossa 2019 on kirjoitettu toiminnan aloittaminen syk‐
syllä 2019. Nyt tehdyllä suunnitelmalla on tarkoitus keskittää esikoululaisten ja 1‐
2 luokkien oppilaiden aamu‐ ja iltapäivätoiminta Niemenkartanon koulun uusiin
tiloihin.
Koululaisten aamu‐ ja iltapäivätoiminnan sekä esikoululaisten aamu‐ ja iltapäivä‐
kerhon tavoitteena on:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

tukea kodin ja koulun kasvatustyötä
tukea lapsen tunne‐elämän kehitystä ja eettistä kasvua
edistää lasten hyvinvointia ja tasa‐arvoisuutta yhteiskunnassa
ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta
tarjota lapsille monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja virkistä‐
vään toimintaan
mahdollistaa lepo rauhallisessa ympäristössä ammattitaitoisen ja tehtävään
soveltuvan henkilön valvonnassa.

Kunnan tulee hyväksyä aamu‐ ja iltapäivätoimintaa varten toimintasuunnitelma.
Toiminnan suunnittelussa painotetaan muun muassa yhteistyötä kotien ja koulu‐
jen, eri hallintokuntien sekä toiminnan järjestäjien kanssa.

Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus‐ ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä kuntastrategian mu‐
kainen liitteenä olevan aamu‐ ja iltapäivätoiminnan sekä aamu‐ ja iltapäiväkerhon
toimintasuunnitelman.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2019
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AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN MAKSULUOKAT JA ALOITUS
Kasv. ja koultk § 30

Koululaisten aamu‐ ja iltapäivätoimintaa järjestää jo 98 % Manner‐Suomen kun‐
nista. Toiminnassa on mukana noin 53 000 lasta, joista 1. vuosiluokan oppilaita on
55 %. Toiminta työllistää noin 7 500 ohjaajaa.
Kunta saa valtionosuutta perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu‐ ja iltapäi‐
vätoiminnan järjestämiseen. Toimintaa tulee tarjota joko 570 tai 760 tuntia kou‐
lun työvuoden aikana, kullekin toimintaan osallistuvalle lapselle keskimäärin 3 tai
4 tuntia päivässä. Toimintaan osallistumisesta voidaan periä kohtuullisia asiakas‐
maksuja (120‐160 €/kk). Toimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti
klo 7–17. Osallistuminen on lapselle vapaaehtoista.
Reisjärvellä suunnitelmassa on ajateltu, että olisi kaksi maksuluokkaa: Lapsi osal‐
listuu toimintaan alle tai yli neljätuntia päivässä. Korkeampi maksu peritään, mi‐
käli lapsi osallistuu yhtenäkään päivänä toimintaan yli neljä tuntia.
Toiminta järjestetään siten, että yksi ohjaaja hoitaa korkeintaan 13 oppilaan val‐
vontaa. Toimintaan sisältyy aamupala ja/tai välipala. Toiminta rahoitetaan nykyi‐
sen esikoululaisten aamu‐ ja iltapäivätoiminnan kustannuksiin varatulla rahalla,
toiminnan maksutuotoilla ja toimintaan saatavalla valtionavustuksella. Uusia ihmi‐
siä toiminnan järjestämiseen ei palkata, vaan nykyisten koulunkäynninohjaajien
tuntimääriä kasvatetaan.

Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus‐ ja koulutuslautakunta päättää aloittaa aamu‐ ja iltapäivätoi‐
minnan sekä aamu‐ ja iltapäiväkerhon 12.8.2019 ja maksuluokiksi alle neljä tuntia
päivässä kestävälle toiminnalle 80 €/kk ja yli 4 tuntia päivässä kestävälle toimin‐
nalle 100 €/kk.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2019

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kasvatus‐ ja koulutuslautakunta

25.4.2019

31

Asianro

31

ERITYISOPETTAJAN VIRKA
Kasv. ja koultk § 31

Laaja‐alaisen erityisopettajan viran ilmoitus on ollut avoinna kunnan sivuilla ja työ‐
voimatoimistossa 15.3. – 15.4.2019 välisen ajan. Tehtävän kelpoisuusvaatimukset
ovat annetun asetuksen (1998/986) mukaiset.
Kunnanhallitus on antanut virkaan täyttöluvan (14.2.2019 §44).
Määräaikaan mennessä hakemuksia saapui kolme.
Hakemuksessa mainittiin, että valitun on toimitettava hyväksyttävä todistus ter‐
veydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (504/2001) mukainen
rikosrekisteriote kuukauden kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus‐ ja koulutuslautakunta valitsee (laaja‐alaisen) erityisopettajan
virkaan KM Saara Ranuan 1.8.2019 alkaen.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2019
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LUOKANOPETTAJAN VIRKA
Kasv. ja koultk § 32

Luokanopettajan viran ilmoitus on ollut avoinna kunnan sivuilla ja työvoimatoimis‐
tossa 15.3. – 15.4.2019 välisen ajan. Tehtävän kelpoisuusvaatimukset ovat anne‐
tun asetuksen (1998/986) mukaiset.
Kunnanhallitus on antanut virkaan täyttöluvan (14.2.2019 §44).
Määräaikaan mennessä hakemuksia saapui kahdeksan.
Haastatteluihin kutsutaan neljä ja järjestetään kokouspäivänä.
Hakemuksessa mainittiin, että valitun on toimitettava hyväksyttävä todistus ter‐
veydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (504/2001) mukainen
rikosrekisteriote kuukauden kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus‐ ja koulutuslautakunta valitsee haastattelujen jälkeen luokan‐
opettajan virkaan henkilön 1.8.2019 alkaen.
Haastattelujen jälkeen sivistysjohtaja‐rehtori esitti haastatteluryhmän esityksen
mukaisesti, että lautakunta valitsee luokanopettajan virkaan FM, luokanopettaja
Ritva Koskivuori‐Perkkiön ja varalle KM Tiia Suontakasen.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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MATEMATIIKAN JA KEMIAN TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄT
Kasv. ja koultk § 33

Matematiikan ja kemian sekä mahdollisesti muiden matemaattisten aineiden tun‐
tiopettajan tehtävät ovat olleet avoinna Opettaja‐lehdessä, kunnan sivuilla ja työ‐
voimatoimistossa 15.3. – 15.4.2019 välisen ajan. Tehtävän kelpoisuusvaatimukset
ovat annetun asetuksen (1998/986) mukaiset.
Kunnanhallitus on antanut virkaan täyttöluvan (28.3.2019 §68).
Määräaikaan mennessä hakemuksia saapui neljä.
Haastatteluihin kutsuttiin kaksi ja ne järjestetään kokouspäivänä.
Hakemuksessa mainittiin, että valitun on toimitettava hyväksyttävä todistus ter‐
veydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (504/2001) mukainen
rikosrekisteriote kuukauden kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus‐ ja koulutuslautakunta valitsee haastattelujen jälkeen matema‐
tiikan ja kemian tuntiopettajan tehtäviin henkilön 1.8.2019 alkaen. Valinnassa
noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Haastattelujen jälkeen sivistysjohtaja‐rehtori esitti haastatteluryhmän esityksen
mukaisesti, että lautakunta valitsee matematiikan ja kemian tuntiopettajan vir‐
kaan FM Juha‐Matti Hyvösen.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Juha‐Matti Hyvönen ei intressijäävinä (Hallintolaki 28.2§) osallistunut asian käsit‐
telyyn ja poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo 19.36 – 19.44.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄT
Kasv. ja koultk § 34

Tuntiopettajan tehtävät ovat olleet avoinna Opettaja‐lehdessä, kunnan sivuilla ja
työvoimatoimistossa 15.3. – 15.4.2019 välisen ajan. Opetettavia aineita tässä teh‐
tävässä on käsityö (tekninen työ), erityisopetus ja tarvittaessa muita aineita. Teh‐
tävän kelpoisuusvaatimukset ovat annetun asetuksen (1998/986) mukaiset.
Kunnanhallitus on antanut virkaan täyttöluvan (28.3.2019 §67).
Määräaikaan mennessä hakemuksia saapui kolme.
Haastatteluihin kutsuttiin kaksi ja ne järjestetään kokouspäivänä.
Hakemuksessa mainittiin, että valitun on toimitettava hyväksyttävä todistus ter‐
veydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (504/2001) mukainen
rikosrekisteriote kuukauden kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus‐ ja koulutuslautakunta valitsee haastattelujen jälkeen tun‐
tiopettajan tehtäviin henkilön 1.8.2019 alkaen. Opetettavina aineina käsityö (tek‐
ninen työ), erityisopetus ja tarvittaessa muita soveltuvia aineita. Valinnassa nou‐
datetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Haastattelujen jälkeen sivistysjohtaja‐rehtori esitti haastatteluryhmän esityksen
mukaisesti, että lautakunta valitsee Johannes Typön tuntiopettajan tehtäviin
1.8.2019 – 31.7.2020 väliseksi ajaksi.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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KOULUNKÄYNNINOHJAAJAN TOIMIEN TÄYTTÄMINEN
Kasv. ja koultk § 35

Koulunkäynninohjaajan toimet ovat olleet avoinna kunnan sivuilla ja työvoimatoi‐
mistossa 15.3. – 15.4.2019 välisen ajan. Kelpoisuusvaatimuksena on ollut koulun‐
käynnin ja aamu‐ ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto tai muu sovel‐
tuva ammatillinen tutkinto. Aluksi tehtävien työaika on 30 h/vko.
Keväällä 2018 kuntamme sivistystoimen organisaatiota uudistettiin ja kolme kou‐
lunkäynninohjaajan toimea täytettiin väliaikaisesti. Nyt toiminnan vakiinnuttua on
saatu kunnanhallitukselta lupa täyttää nämä toimet toistaiseksi (14.2.2019 §44).
Toimet ovat kunnan toimia ja tällä hetkellä sijoituspaikka on Niemenkartanon
koulussa.
Määräaikaan mennessä hakemuksia saapui 22.
Haastatteluihin kutsuttiin 11 ja ne järjestetään kokouspäivänä.
Hakemuksessa mainittiin, että valitun on toimitettava hyväksyttävä todistus ter‐
veydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (504/2001) mukainen
rikosrekisteriote kuukauden kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus‐ ja koulutuslautakunta valitsee haastattelujen jälkeen kolme
koulunkäynninohjaajaa 1.8.2019 alkaen toistaiseksi. Työaika alussa 30h/vko. Va‐
linnassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Haastattelujen jälkeen sivistysjohtaja‐rehtori esitti haastatteluryhmän esityksen
mukaisesti, että lautakunta valitsee koulunkäynninohjaajiksi Outi Muuttolan,
Sanna Nisulan ja Markku Huttusen sekä varalle 1. Tiia Vainion ja varalle 2. Marja‐
Leena Tikan.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2019

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kasvatus‐ ja koulutuslautakunta

25.4.2019

36

Asianro

36

TÄYTTÖLUPA KOULUNKÄYNNINOHJAAJAN TOIMEEN
Kasv. ja koultk § 36

Kunnanhallituksen päätöksen (13.12.2017 §222) mukaan avattaviin virkoihin ja
toimiin on haettava täyttölupa. Koulutoimessa on hyvin tarkasti katsottu keväällä
2019, millä resurssilla selviämme lakisääteisestä opetustehtävästä. Tuolloin koulu‐
toimesta vähennettiin kolme ohjaajan toimea. Tuossa rakennemuutoksen yhtey‐
dessä erityisluokan resurssiksi tuli yksi koulunkäynninohjaajan paikkaa. Tämä oli
se resurssi, jolla kykenemme vastaamaan niihin lausuntojen mukaisiin ohjaajan‐
tarpeisiin, joita oppilailla on. Reisjärven kunnan (sijoituspaikkana erityisluokka)
koulunkäynninohjaajan toimi on ollut osa‐aikainen ja siinä on työaikana ollut 30
h/viikko.
Tehtävän hoitaja irtisanoutui syksyllä 2018. Kevät 2019 tehtävää on hoidettu väli‐
aikaisella työntekijällä. Ajatuksena on, että erityisluokka yläkoulun yhteydessä lak‐
kautuu vuoden kuluttua. Tästä syystä ko. luokan koulunkäynninohjaajan toimi tu‐
lisi täyttää väliaikaisesti lukuvuodeksi 2019 – 2020.
Talousarviossa on varattu rahat ohjaajan palkkaukseen.

Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus‐ ja koulutuslautakunta pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa
koulunkäynninohjaajan toimeen 12.8.2019 – 31.5.2020 väliseksi ajaksi.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin.
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pöytäkirjanpitäjä

/

2019

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kasvatus‐ ja koulutuslautakunta

25.4.2019

37

Asianro

37

JUHLATOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN
Kasv. ja koultk § 37

Viimeisen vuoden ajan on käyty keskusteluja kunnan ja seurakunnan 150‐vuotis‐
juhlien ja koulun vihkiäisten yhdistämisestä. Maaliskuussa varmistui, että viimei‐
sinkään yritys aikataulujen sovittamisesta ei toteudu. Kunta ja seurakunta pyrkivät
pitämään omat juhlansa kesällä. Tästä syystä on syytä kiinnittää syksylle koulutoi‐
men oma vihkijäisjuhla.
Kisatien koulu on nyt toiminut puolitoista vuotta uusissa tiloissa. Uusi alakoulu
(Hirsikoulu) valmistuu kesällä. Nämä miljoonainvestoinnit kuntamme lasten ja si‐
vistyksen eteen ansaitsevat juhlan.
Juhlapuhujan varaamisen vuoksi toimikunnan ensimmäinen asia olisi kiinnittää
juhlapäivä. Tässä tapauksessa juhla voisi samalla toimia koulun syyslukukauden‐
juhlana esim. itsenäisyysjuhlana tai joulujuhlana.
Juhlaa tietysti valmistellaan yhdessä koko koulutoimen henkilöstön kanssa, mutta
valmistelu pienemmällä porukalla auttaa asioiden eteenpäin viemisessä. Toimi‐
kunta voisi jatkossa tiedottaa koulujen henkilökuntaa ja lautakuntaa juhlien to‐
teuttamisen tilanteesta.

Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus‐ ja koulutuslautakunta nimeää koulujen vihkiäisten valmiste‐
luun juhlatoimikunnan.
Päätös:
Lautakunta päätti perustaa juhlatoimikunnan, johon nimettiin lau‐
takunnan puheenjohtaja Oili Kiviranta, lautakunnan varapuheenjohtaja Timo
Kemppainen, alakoulujen rehtori Jarmo Viljamäki ja sivistysjohtaja‐rehtori Markku
Puronhaara. Lisäksi Niemenkartanon henkilökunta valitsee joukostaan yhden jäse‐
nen. Samoin Kisatienkoulun henkilökunta valitsee yhden jäsenen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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OSAVUOSIKATSAUS

Kasv. ja koultk § 38

Sisäisen valvonnan ohjeen (15.9.1998) kohdan 5.3. mukaisesti vastuualueen ja
yksikön esimiehen tulee omalta osaltaan valvoa, että hyväksyttyä talousarviota ja
käyttösuunnitelmaa sekä niihin liittyviä toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita
noudatetaan. Yksikköjen esimiesten on raportoitava vastuualueen esimiehelle toi‐
minnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja muista oleellisista
sisäisessä valvonnassa esiin tulleista seikoista toimielimen määrittämällä tavalla.
Mikäli osavuosiraportti osoittaa, ettei talousarviota kyetä noudattamaan, on ensi‐
sijaisesti raportoinnin yhteydessä esitettävä päivitetty käyttösuunnitelma. Suunni‐
telmasta tulee ilmetä, kuinka sisäisin toimin ‐ toimintoja uudelleen järjestämällä ‐
saadaan arvioitavissa oleva toimintakatteen ylitys katettua. Talousarvion muutos‐
esitys on viimeisin keino talousarvion toteuttamiseksi.
Talouspäällikkö on valmistellut raporttiin oman lomakkeen, jonka pohjalta vastuu‐
alueet antavat tietonsa. Liitteenä osavuosikatsaus.

Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus‐ ja koulutuslautakunta merkitsee osavuosikatsauksen ajalta
1.1. – 31.3.2019 hyväksyen tiedoksi.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin.
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TÄYTTÖLUVAT VARHAISKASVATUKSEEN

Kasv. ja koultk § 39

Kunnanhallituksen päätöksen (13.12.2017 §222) mukaan avattaviin virkoihin ja
toimiin on haettava täyttölupa.
Päiväkodinjohtaja on valmistellut esityksen varhaiskasvatuksen täytettävistä va‐
kansseista. Esitys lähtee siitä ajatuksesta, että seuraava vuosi jatketaan nykyisellä
rakenteella. Syksyksi 2020 varhaiskasvatus saadaan kolmesta yksiköstä Tuulen‐
pesästä, Anjalasta ja Kirnusta nykyisten suunnitelmien mukaan yhden katon alle
uuteen päiväkotiin. Päiväkotihanke on tällä hetkellä kilpailutusvaiheessa. Raken‐
nemuutoksesta johtuen täyttölupia haetaan toukokuun 2020 loppuun. Suunnitel‐
mana on, että keväällä 2020 voidaan täyttää toistaiseksi olevia toimia uuteen päi‐
väkotiin.
Valmistelussa ajatuksena on ollut, että toimia täytetään sen mukaan mitä hoito‐
paikan hakijoita on eli yhtään ns. ylimääräistä paikkaa ei täytetä. Täyttöluvat olisi
kuitenkin oltava voimassa, jotta varhaiskasvatuksen subjektiivinen oikeus voidaan
taata. Täyttölupa‐anomus liitteenä.

Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus‐ ja koulutuslautakunta pyytää liitteen mukaisia täyttölupia var‐
haiskasvatukseen toukokuun 2020 loppuun saakka.
Päätös:

Hyväksyttiin.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jouni Tilli poistui tämän pykälän käsittelyn ai‐
kana klo 20.38.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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VARHAISKASVATUKSEN NIMIKEMUUTOKSET
Kasv. ja koultk § 40

Uusi laki varhaiskasvatuksesta (540/2018) astui voimaan 1.9.2018. Uusi laki sisäl‐
tää uudet varhaiskasvatuksen henkilöstöä koskevat kelpoisuusvaatimukset (6
luku, §:t 25 ‐ 33) ja myös varhaiskasvatuksen henkilöstön nimikkeet muuttuvat.
Uusia tehtävänimikkeitä ovat varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen
sosionomi, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja.
Lain 25 § määrittelee varhaiskasvatuksen riittävästä henkilöstöstä. Lain mukaan
kunnan, kuntayhtymän ja yksityisen palveluntuottajan on huolehdittava, että var‐
haiskasvatuksessa on riittävä määrä tässä luvussa säädettyä eri kelpoisuusvaati‐
mukset täyttävää henkilöstöä, jotta varhaiskasvatukselle säädetyt tavoitteet voi‐
daan saavuttaa ja jotta myös vammaisten ja muiden lasten tuen tarpeisiin vasta‐
taan. Kunnan käytettävissä on oltava varhaiskasvatuksessa esiintyvää tarvetta vas‐
taavasti varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluja. Lisäksi varhaiskasvatuk‐
sessa voi olla lasten tarpeet ja varhaiskasvatuksen tavoitteet huomioiden myös
muuta henkilöstöä. Lain 1 §:ssä tarkoitetulla päiväkodilla tulee olla toiminnasta
vastaava johtaja.
Uusi varhaiskasvatuslaki vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua nostamalla henkilös‐
tön koulutustasoa ja selkiyttämällä tehtävänimikkeitä. Tulevaisuudessa päiväko‐
deissa työskentelee moniammatillisena tiiminä varhaiskasvatuksen opettajia, var‐
haiskasvatuksen sosionomeja ja lastenhoitajia. Viimeistään vuonna 2030 päiväko‐
deissa vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai
sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kel‐
poisuus.
Kaikki lain voimaan tullessa kasvatus‐ ja hoitohenkilöstön kelpoisuuden omaavat
työntekijät ovat kelpoisia työskentelemään kyseisissä tehtävissä myös uuden lain
mukaan. Sama koskee henkilöitä, jotka lain voimaan tullessa opiskelevat tai on
hyväksytty opiskelemaan alaa.
Reisjärven kunnan varhaiskasvatuksessa nimikemuutokset tarkoittavat kahden
lastentarhanopettajan nimikkeen muuttamista varhaiskasvatuksen opettajaksi ja
kahden lastenhoitajan nimikkeen muuttamista varhaiskasvatuksen lastenhoita‐
jaksi.

Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus‐ ja koulutuslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kahden
lastentarhanopettajan nimike muutetaan varhaiskasvatuksen opettajaksi ja neljän
lastenhoitajan (2 vakinaista ja 2 sijaista) nimike varhaiskasvatuksen lastenhoita‐
jaksi 1.8.2019 lukien. Hinnoittelutunnukset ja palvelussuhteen ehdot eivät muutu.
Päätös:

Hyväksyttiin.

.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT
Kasv. ja koultk § 41

Myönnetyt valtionavustukset:
1) Koulun kerhotoiminnan tukeminen 2019: avustus 10 000€. Hankkeen kokonais‐
nettomenot 14 286€.
2) Esi‐ ja perusopetuksen tasa‐arvoa edistäviin toimenpiteisiin 2019: avustus
38 000€. Hankkeen kokonaisnettomenot 47 500€.
3) Oulun eteläisen alueen kuntien yhteishakemus A1‐kielen opettajien alueelli‐
seen koulutukseen 35 000€.
Ehdotus: Kasvatus‐ ja koulutuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Merkittiin tiedoksi.
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TÄYTTÖLUPA KOULUTYÖNTEKIJÄN/ATK‐TUKIHENKILÖN TOIMEEN
Kasv. ja koultk § 42

Kunnanhallituksen päätöksen (13.12.2017 §222) mukaan avattaviin virkoihin ja
toimiin on haettava täyttölupa.
Tekninen lautakunta on kokouksessaan (9.4.2019 §20) valinnut teknisen toimen
sihteeriksi koulutyöntekijä (atk‐tukihenkilö) Tiina Rajalan.
Tiina Rajala on ilmoittanut tekniselle johtajalle ottavansa paikan vastaan.
Koulutoimessa koneiden ja ohjelmien määrä on koko ajan lisääntynyt. Ensi syk‐
synä koneinen kokonaismäärä lähes kaksinkertaistuu uuden Niemenkartanon kou‐
lun varustamisen yhteydessä. Tällä perusteella sivistystoimi tarvitsee täyttöluvan
koulutyöntekijän palkkaamiseen (atk‐tukihenkilö).
Talousarviossa on varattu rahat henkilön palkkaukseen.

Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus‐ ja koulutuslautakunta pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa
koulutyöntekijän (atk‐tukihenkilö) palkkaamiseen.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin.
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