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Maanantai

16.11.2015 klo 19.00 – 20.00

Kunnanvirasto, kokoushuone 2
läsnä poissa
x
x

Kiviranta Oili
Kemppainen Timo

pja
vpja

Haukipuro Henna

jäsen

x

Heikkilä Antti
Hirvinen Tiina
Laitila Ville

jäsen
jäsen
jäsen

x
x
x

Parkkila Katri

jäsen

x

Tilli Juhani
Mäntypuro Kauko
Nyman Teuvo
Leppänen Pekka

pk reht/siht. x
khall ed.
khall pja
kja

Todettiin
§:t 47 - 55
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin
Henna Haukipuro ja Tiina Hirvinen.

Oili Kiviranta

Reisjärvi 16.11.2015

Juhani Tilli

x
x
x
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KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Koultk § 48
Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta päättää hyväksyä asialuettelon kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.
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VIRKAERO

Koultk § 49

Reisjärven koulutoimen matematiikan, kemian ja fysiikan lehtori Raija Hiltunen on irtisanoutunut virastaan 1.2.2016 alkaen eläkkeelle siirtymisen johdosta (ks. liite 1).

Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta päättää myöntää Raija Hiltuselle eron hänen virastaan 1.2.2016 alkaen (eläkkeelle siirtyminen).
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.
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VIRAN PERUSTAMINEN VARHAISKASVATUKSEEN 1.1.2016 ALKAEN

Koultk § 50

Ppky Selänteen kuntayhtymähallitus on kokouksessaan
22.5.2014 (pyk. 70) tehnyt päätöksen varhaiskasvatuksen siirtämisestä peruskuntien hoidettavaksi
1.1.2016 alkaen. Reisjärven kunnanvaltuusto on kokouksessaan 6.5.2015 (pyk. 13) tehnyt vastaavan päätöksen Reisjärven kunnan osalta. Valtuuston päätöksen mukaisesti varhaiskasvatus siirtyy koululautakunnan alaisuuteen 1.1.2016 alkaen.
Reisjärven varhaiskasvatuspalveluiden henkilöstölle
järjestettiin kuulemistilaisuus 3.2.2015. Informaatiotilaisuus on tarkoitus pitää ke 25.11.2015.
Henkilöstön siirto toteutetaan liikkeenluovutuksena
sisältäen tarvittaessa YT-menettelyt. Liikkeenluovutuksessa henkilöstö jatkaa ns. vanhoina työntekijöinä siten, että työ- ja virkasuhteen ehdot säilyvät ennallaan.
Mikäli uudelleen organisoinnista seuraa muutoksia
työntekijöiden tai viranhaltijan asemaan, niistä tulee käydä siirtymisen jälkeen YT-neuvottelut ennen
lopullisia päätöksiä.
Selänteen alaisuudessa varhaiskasvatuksen ohjaajan
virkaa Reisjärvellä on hoitanut Erja Puranen. Vastaava virka on syytä perustaa Reisjärven kuntaan ja
siirtää nykyinen viranhaltija suostumuksensa mukaisesti ko. virkaan.

Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta esittää kunnanhallitukselle
ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Reisjärven kuntaan perustetaan varhaiskasvatuksen ohjaajan virka
1.1.2016 alkaen ja siihen siirretään oman suostumuksensa mukaisesti Selänteen viran nykyinen haltija
(Erja Puranen).
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.
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VARHAISKASVATUKSEN HENKILÖKUNNAN SIIRTYMINEN KOULULAUTAKUNNAN
ALAISUUTEEN 1.1.2016 ALKAEN

Koultk § 51

Valtuuston päätöksen mukaisesti varhaiskasvatus
siirtyy koululautakunnan alaisuuteen 1.1.2016 alkaen.
Henkilöstön siirto toteutetaan liikkeenluovutuksena
sisältäen tarvittaessa YT-menettelyt. Liikkeenluovutuksessa henkilöstö jatkaa ns. vanhoina työntekijöinä siten, että työ- ja virkasuhteen ehdot säilyvät ennallaan.
Reisjärven varhaiskasvatuspalveluiden henkilöstölle
järjestettiin kuulemistilaisuus 3.2.2015. Informaatiotilaisuus on tarkoitus pitää ke 25.11.2015.
Liikkeenluovutuksessa siirtyvä vakanssisto/henkilöstö 31.12.2015:
- palvelusihteeri (vakanssinumero PSH500),
- perhepäivähoitajat (PPH500-PPH510, 512-514),
- hoitajat (PÄH500, LH907, LAHO500, HOIT500,
HOIT501)
- kaksi lastentarhanopettajaa ((LTOPE500 ja
LTOPE501)
Liikkeenluovutuksen alaisista tehtävistä ja niiden
vaikutuksesta käydään tarvittaessa erilliset YTneuvottelut.
Osa tehtävistä on täytetty määräaikaisesti. Niiden
suhteen menetellään tarpeen ja talousarvion edellytysten mukaan.
Varhaiskasvatuksen johtaja on ollut Selänteen yhteinen. Haapajärvi perustaa varhaiskasvatuksen johtajan
viran ja Reisjärven kunnan on tarkoitus ostaa Haapajärveltä ko. palveluita keskimäärin yksi
päivä/viikko.

Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että ne osaltaan toteavat ja päättävät yllä mainitun vakanssiston/henkilöstön siirtyvän Selänteen alaisuudesta
Reisjärven koululautakunnan alaisuuteen 1.1.2016 alkaen liikkeenluovutusperiaatteella.
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VARHAISKASVATUKSEN HENKILÖKUNNAN SIIRTYMINEN KOULULAUTAKUNNAN
ALAISUUTEEN 1.1.2016 ALKAEN (jatkoa)

Osa tehtävistä on täytetty määräaikaisesti. Niiden
suhteen menetellään tarpeen ja talousarvion edellytysten mukaan.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.
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VARHAISKASVATUKSEN ORGANISAATIO

Koultk § 52

Valtuuston päätöksen mukaisesti varhaiskasvatus
siirtyy koululautakunnan alaisuuteen 1.1.2016 alkaen.
Päätös edellyttää myös organisaation vahvistamista.
Samalla on myös tarkoituksenmukaista uudistaa muu
opetustoimen organisaatiokaavio vastaamaan paremmin
nykyistä kokonaisuutta.
Organisaatiokaavio on kuvattu liitteessä 2.

Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että ne
hyväksyisivät opetustoimen organisaatiokaavion liitteen 2 mukaisena 1.1.2016 alkaen.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.
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KOULULAUTAKUNNAN TOIMINTAOHJE

Koultk § 53

Valtuuston päätöksen mukaisesti varhaiskasvatus
siirtyy koululautakunnan alaisuuteen 1.1.2016 alkaen.
Se vaikuttaa myös koululautakunnan aikaisempaan toimintaohjeeseen.

Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta päättää hyväksyä liitteen 3
mukaisen toimintaohjeen 1.1.2016 alkaen edellyttäen,
että kunnanvaltuusto hyväksyy opetustoimen organisaation.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.
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VUODEN 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET

Koultk § 54

Kunnanhallitus on kokouksessaan 3.11.2015 (§ 80) hyväksynyt vuoden 2016 talousarvion laadintaohjeet.
Siinä todetaan, että ”Hallintokunnat antavat laatimansa käyttösuunnitelmat ja ehdotuksensa talousarvioksi ja –suunnitelmaksi kunnanhallitukselle keskiviikkoon marraskuun 18. päivään mennessä.” ”Palkkatason nousu lasketaan ensi vuonna 0,6 %:n mukaan.
Kokonaisuutena vuoden 2016 talousarvion nettoraamissa lähdetään kuntatalouden ja erityisesti Reisjärven kunnan talouden tulevaisuuden erittäin heikoista näkymistä johtuen nollakasvusta vuoden 2015
tarkistettuun nettoraamiin nähden. Nollakasvusta
lähdetään myös sisäisessä laskutuksessa PPKY Selänne
mukaan lukien.”
Koululautakunnan nettoraamiksi vuodelle 2016 on hyväksytty 5 290 000. Siihen sisältyy myös varhaiskasvatuksen osuus, joka 1 170 000. Näin ollen muun toiminnan nettoraamiksi jää sama kuin muutamana edellisenäkin vuonna eli 4 120 000.

Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta päättää ilmoittaa kunnanhallitukselle seuraavan talousarvion laatimisohjeiden mukaisen nettomenoja koskevan koululautakunnan
käyttösuunnitelman vuodelle 2016:
varhaiskasvatus
hallinto
perusopetus
lukio
kansalaisopisto
musiikkiopisto

1 170
37
3 472
526
38
47

000
000
000
000
000
000

koululautakunta yhteensä

5 290 000

Samalla koululautakunta toteaa, että ko. raamiin on
todella vaikea päästä, sillä Kisatien koulu toimii
koko ajan väistötiloissa, mistä aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia.
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VUODEN 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET (jatkoa)
Suurta huolta tulee aiheuttamaan myös valtion toimenpiteet, joissa on väläytelty vahvasti vuosittain
anottavien ylimääräisten rahojen poistamista. Reisjärven koulutoimi on saanut niitä ja pystynyt niiden
avulla jollain lailla toimimaan.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.
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MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Koultk § 55

Kalajan koulun tarkastuspöytäkirja (päivätty
2.10.2015, oheismateriaalina).
Peruskoulujen rehtori on pyytänyt eroa virastaan
1.6.2016 alkaen eläkkeelle siirtymisen johdosta.
Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 12.11.2015 hyväksyä Kisatien uuden koulun alustavat luonnospiirustukset.
Leppälahden koulun pihalle (paikoitusalue) esitettiin lisävalaistusta. Samoin esitettiin, että tarkistettaisiin savupiiput (linnunpesät jne.), jotta
korvausilmaan ei tulisi sieltä epäpuhtauksia.

