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KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Koultk § 1
Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta päättää hyväksyä asialuettelon kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
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NIEMENKARTANON SISÄILMA

Koultk § 2

Koululautakunnassa oli viimeksi 29.9.2014 puhetta
Niemenkartanon sisäilmaongelmasta. Niemenkartanon
koulunjohtaja Jarmo Viljamäki on koonnut ongelmista
yhteenvedon (liite 1).
Koululautakunta tutustuu tilanteeseen paikan päällä
pitämällä kokouksen Niemenkartanon tiloissa. Myös
Jarmo Viljamäki on kutsuttu kokoukseen esittelemään
tilannetta ja koulua.
Tekninen johtaja Matti Kiviniemeltä 20.1.2015 saadun
tiedon mukaan ”Tänään käytyjen neuvottelujen ja saamieni toimivaltuuksien puitteissa Niemenkartanon
tutkimista jatketaan ja otetaan myös näytteitä. Tutkimista jatketaan Ideastructuran/Huttusen toimesta.
Heillä on selvitettynä jo valmiiksi taustatiedot ja
toteutettuna aiempia tutkimuksia kohteessa. Jatkotutkimusten ja näytteiden valmistuttua on alustavasti sovittu Huttusen kanssa tulosten esittelystä Niemenkartanon sisäilmatyöryhmässä. … Aikatauluja joudutaan sovittelemaan TK:n selvitysten kanssa.”

Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta jää odottamaan tutkimusten
tuloksia.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
Todetaan, että koulunjohtaja Jarmo Viljamäki oli
paikalla tämän pykälän käsittelyn aikana.
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LUKION SISÄILMA

Koultk § 3

Koululautakunnassa oli viimeksi 29.9.2014 puhetta
lukion sisäilmaongelmasta.
Viime vuoden joulukuussa tehtiin oirekysely henkilökunnalle. Tulokset olivat aika hälyttäviä (liite 2).
Tekninen johtaja Matti Kiviniemi ilmoitti 20.1.2015,
että ”Lukion osalle ei tässä vaiheessa käynnistetä
tutkimuksia. Minulla ei ole toimivaltuuksia siihen. ”

Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta esittää tekniselle lautakunnalle, kunnanjohtajalle ja kunnanhallitukselle,
että tekniselle johtajalle annettaisiin pikaisesti
oikeudet tehdä myös lukiota koskien samanlaiset
näytteenottopäätökset kuin mitä terveyskeskuksen ja
Niemenkartanon osalta on tehty.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
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KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

Koultk § 5

Kunnanhallitus toteaa laadintaohjeissaan, että ”Kokonaisuutena vuoden 2015 talousarvion nettoraamissa
lähdetään kuntatalouden ja erityisesti Reisjärven
kunnan talouden tulevaisuuden erittäin heikoista näkymistä johtuen nollakasvusta vuoden 2014 tarkistettuun nettoraamiin nähden. Nollakasvusta lähdetään
myös sisäisessä laskutuksessa PPKY Selänne mukaan
lukien.”
Lisäksi ohjeissa todetaan, että ”Sivistystoimen ja
teknisen toimen talousarvioraameja tarkistetaan yläasteen koulujärjestelyistä syntyviä lisäkustannuksia
vastaavalle tasolle sitten, kun ne ovat tarkentuneet.”
Käyttösuunnitelma vuodelle 2015 on (ainakin tässä
vaiheessa) sama kuin vuonna 2014:

Pk reht

hallinto
perusopetus
lukio
kansalaisopisto
musiikkiopisto

37
3 445
556
37
45

000
000
000
000
000

koululautakunta yhteensä

4 120 000

Ehdotus: Koululautakunta hyväksyy yllä mainitun käyttösuunnitelman.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
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KOULUAVUSTAJIEN NIMIKKEEN MUUTOS

Koultk § 6

Reisjärven kunnassa on käytössä kouluavustajan tehtävänimike.
Aikaa myöten tehtäväkuva on muuttunut ja laajentunut. Nykyisin käytössä on laajalti koulunkäyntiavustajan nimike. Koulunkäyntiavustajan työ on kasvatus-, ohjaus- ja huolenpitotyötä. Tavoitteena on tukea oppilaan itsenäistymistä ja oppimiskykyä.
Koulunkäyntiavustaja auttaa esimerkiksi oppimisvaikeuksista kärsiviä sekä kehitys-, liikunta- ja aistivammaisia sekä autistisesti käyttäytyviä. Työnkuva
vaihtelee tilanteen mukaan. Ongelman tai vamman laatu vaikuttaa siihen, millaista apua tarvitaan. Koulunkäyntiavustajan tehtävät suunnitellaan kussakin
tapauksessa erikseen yhteistyössä vanhempien ja
opettajien kanssa.
Koulunkäyntiavustaja ohjaa oppilasta oppimistapahtumassa ja avustaa oppilasta esimerkiksi pukeutumisessa, ruokailussa ja liikkumisessa. Hän voi myös osallistua oppilaan opetuksen ja koulutyön suunnitteluun, opetustilanteiden valmisteluun ja opetusmateriaalin valmistamiseen. Opetustyön tekee kuitenkin
opettaja.
Monessa kunnassa on käytössä myös tapa, että koulunkäyntiavustajat määritellään osaksi opetus- ja oppilashuollon henkilöstöä ja heidän nimikkeensä on muutettu koulunkäynninohjaajiksi. Koulunkäynninohjaajanimike vastaakin paremmin sekä työn sisältöä että
uudistetun perusopetuslain henkeä.
Nykyinen perusopetuslaki vahvistaa oppilaan oikeutta
tehostettuun tukeen ja oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn. Kouluavustajan nimikkeen muutoksen tavoite
on myös vakiinnuttaa moniammatillista työtä sekä
laajentaa nykyisten hyvien toimintatapojen käyttöä.
Koulunkäynninohjaajan työ on koulunkäynnin ohjaamista oppilashuollon tukitoimena. Hän edistää oppilaan
oppimista, kasvua, psyykkistä ja fyysistä terveyttä,
sosiaalisen hyvinvointia ja toimintakykyä. Tätä toimintaa hän suunnittelee työparityöskentelynä opettajien kanssa.
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KOULUAVUSTAJIEN NIMIKKEEN MUUTOS (jatkoa)
Koulunkäynninohjaajan työssä näkyy monia eri rooleja. Suurimman osan päivästä alan ammattilainen toimii erilaisten oppimistilanteiden ohjaajana. Tavallisimmin hän työskentelee opettajan ohjeiden mukaan
samassa luokassa tai pienryhmän kanssa toisessa tilassa.
Kouluavustajan palkka määräytyy tällä hetkellä
KVTES:n kohdasta liite 5, 05PER010. (Tällä hetkellä
1721,27 €/kk)
Koulunkäyntiavustajan palkka määräytyy KVTES:n kohdasta liite 5, 05KOU010 (Tällä hetkellä 1805,67
€/kk)
Koulunkäynninohjaajan nimikkeelle ei ole omaa kohtaa, mutta siinä on käytetty samaa kohtaa kuin koulunkäyntiavustajalla.
Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta päättää solmia nykyisten
vakinaisten kouluavustajien kanssa 1.3.2015 alkaen
uudet työsopimukset, joissa nimike muuttuu koulunkäynninohjaajaksi. Peruspalkka määräytyy työehtosopimuksen (KVTES) kohdasta liite 5, 05KOU010.
Tilapäisiksi palkattavien nimike riippuu heidän tehtävistään ja ne tarkastellaan tapauskohtaisesti.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
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UUSI KOULU

Koultk § 7

Kisatien koulun tähänastiset tilaluonnokset lähtevät
siitä, että osa vanhasta koulusta jätetään purkamatta ennen uuden rakentamista. Koululautakunnan jäsenille on lähetetty jo aikaisemmin suunnittelijan
luonnos uudesta koulusta. Se on tehty niiden rajoitteiden mukaan, joita hänelle on annettu.
Kouluhenkilökunnan mielestä näin ei saada kuitenkaan
toimivaa nykyaikaista ajattelua edustavaa koulua.
Viikolla 5 on valtuuston iltakoulu, jossa asiaa käsitellään.

Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta päättää esittää kantanaan,
että suunnittelijalle on annettava mahdollisuus
suunnitella uusi nykyaikainen koulu ns. tyhjälle
tontille.
Myös sali tulee mitoittaa sellaiseksi, että se täyttää koulun ja kuntalaisten toiveet.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
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VUOSI 2015

Koultk § 8

Vuosi 2015 tulee olemaan poikkeuksellisen täynnä
erilaisia koulutoimeen liittyviä tehtäviä. Alla on
lueteltu asioita, joita joudutaan tänä vuonna tekemään normaalin toiminnan lisäksi.
- uusi oppilas- ja opiskelijalaki velvoittaa tekemään sekä kunta että koulukohtaiset oppilashuoltosuunnitelmat
- varhaiskasvatus on siirtymässä Selänteestä kuntiin
- uusi varhaiskasvatuslaki tullee voimaan 1.8.2015
- esiopetus tulee velvoittavaksi 1.8.2015 alkaen
- uusi esiopetussuunnitelma pitää saada vuoden 2015
aikana lähes valmiiksi (voimaan 1.8.2016)
- uusi perusopetussuunnitelma pitää saada vuoden
2015 aikana lähes valmiiksi (voimaan 1.8.2016)
- lukion uusi opetussuunnitelma pitää saada vuoden
2015 aikana lähes valmiiksi (voimaan 1.8.2016)
- ensimmäiset sähköiset yo-kirjoitukset v. 2016
- lukion yhteistyökuviot
- lukion ylläpitäjälupa haettava syyskuussa 2015
- uuden koulurakennuksen suunnittelu ja vanhan tyhjentäminen
- lukiorakennuksen sisäilma
- Niemenkartanon sisäilma

Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta merkitse tehtävät tiedokseen.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
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MUUT ASIAT
Koultk § 9

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Reisjärven
kunnalle/koulutoimelle erityisavustusta opetusryhmien
pienentämiseen 15 100 euroa.
Kisatien koulu on saamassa yhden luokkatilan (parakki)
lisää oireilevan ryhmän käyttöön.
Keskusteltiin Ville Laitilan ja Mikko Kinnusen ideasta
”Reisjärven olohuone” (koskee uuden koulun käyttömahdollisuuksia).

