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Todettiin
§:t 30 - 43
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin
Timo Kemppainen ja Tiina Hirvinen.
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KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Koultk § 30
Pk reht

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

Koululautakunta

23.6.2014

43

KOULUKULJETUSANOMUKSET LV. 2014-2015
Koultk § 33

Peruskoululaki (§ 32) sanoo koulumatkoista seuraavaa:
”Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan
koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on
oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen
kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja
muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle
liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä
avustus.”
Koululautakunta on käyttänyt seuraavia periaatteita
myöntäessään koulukuljetuksia:
1) perusopetuslaki
2) esikoululaisille on valtuuston päätöksellä järjestetty koulukuljetus
3) lääkärin tai vastaavan lausunto
4) koululautakunnan harkinta (tien vaarallisuus,
matkan pituus, tieolosuhteet, valaistus jne.); tässä
on apuna ollut tiehallinnon kehittämä Koululiituohjelma.
Koulukuljetushakemuksia lukuvuodelle 2014-2015 on
tullut seuraavasti (liite 1):
Leppälahden koulu
Paalavuo Aino-Kaisa, 1. lk, Sievintie 114A, 2 km
Paalavuo Venla, 3. lk, Sievintie 116, 2 km
Paalavuo Tuomas, 1. lk, Sievintie 116, 2 km
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KOULUKULJETUSANOMUKSET LV. 2014-2015 (jatkoa)
Niskakoski
3,42 km
Niskakoski
Niskakoski
3,42 km
Niskakoski
3,42 km

Mikko, 1. lk, Kiljanrannantie 254,
Aapo, 2. lk, Kiljanrannantie 254, 3,42 km
Veikka, 3. lk, Kiljanrannantie 254,
Heikki, 5. lk, Kiljanrannantie 254,

Niemenkartanon koulu
Kivioja Aada, 2. lk, Levonperäntie 188, n. 4,3km
Niemi-Korpi Eeli 1. lk, Levonperäntie 192, n. 4,3 km
Tölli Jenni, 2. lk, Suonperäntie 160, 3,82 km
Tölli Martti, 1. lk, Suonperäntie 160, 3,82 km
Kalajan koulu
Sandqvist Rasmus, 1. lk, Pihtiputaantie 739, 3,5 km
Talvikuljetus/Niemenkartanon koulu
Pelo Iida, 1. lk, Varstatie 2, 3,37 km
Saartoala Minea, 1. lk, Ylilestintie 171, 1,87 km
Matkat on mitattu Fonecta.fi-ohjelmalla.

Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta keskustele periaatteista ja
päättää koulukuljetuksista. Entisten periaatteiden
pohjalta koulukuljetus myönnettäisiin seuraavasti:
Leppälahden koulu
Paalavuo Aino-Kaisa, 1. lk, Sievintie 114A, 2 km
Paalavuo Tuomas, 1. lk, Sievintie 116, 2 km
Niskakoski Mikko, 1. lk, Kiljanrannantie 254,
3,42 km
Niskakoski Aapo, 2. lk, Kiljanrannantie 254, 3,42 km
(talvikuljetus)
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KOULUKULJETUSANOMUKSET LV. 2014-2015 (jatkoa)
Niemenkartanon koulu
Kivioja Aada, 2. lk, Levonperäntie 188, n. 4,3km
(talvikuljetus)
Niemi-Korpi Eeli 1. lk, Levonperäntie 192, n. 4,3 km
Pelo Iida, 1. lk, Varstatie 2, 3,37 km (talvikuljetus)
Tölli Jenni, 2. lk, Suonperäntie 160, 3,82 km (talvikuljetus)
Tölli Martti, 1. lk, Suonperäntie 160, 3,82 km
Kalajan koulu
Sandqvist Rasmus, 1. lk, Pihtiputaantie 739, 3,5 km
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
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KIELTEN PÄÄTOIMINEN TUNTIOPETTAJA
Koultk §

Pk reht

34

Reisjärven koulutoimessa tarvitaan perusopetuksessa
lv. 2014-2015 päätoimista kieltenopettajaa (RU, EN).
Tehtäviä on edellisinä vuosina hoitanut kieltenopettaja (RU, SA) Seija Ojala. Tuntien riittävyys määräytyy lukuvuosittain, joten tehtävä on tarkoituksenmukaista täyttää lukuvuodeksi kerrallaan.
Ehdotus: Koululautakunta päättää valita perusopetuksen kielten päätoimiseksi tuntiopettajaksi lukuvuodeksi 2014-2015 Seija Ojalan. Päätöksen määräaikaisuuden perusteena on lukuvuosittainen tuntien tarkastelu (niiden riittävyys) ja opetettavat kielet.
Palkkaus määräytyy opetusalan virkaehtosopimuksen
mukaan.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
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PÄÄTOIMINEN TUNTIOPETTAJA LV. 2014-2015
Koultk § 35

Reisjärven koulutoimessa tarvitaan perusopetuksessa
lv. 2013-2014 päätoimista tuntiopettajaa (etupäässä
kotitalous ja mahd. muita aineita).
Edellisenä lukuvuonna kotitalouden opettajana oli
Susanna Saartoala, jolla on pätevyys ko. tehtävään.

Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta päättää valita perusopetukseen (luokat 7-9) päätoimiseksi tuntiopettajaksi
(etupäässä kotitalous ja mahd. muita aineita) lukuvuodeksi 2014-2015 Susanna Saartoalan.
Palkkaus määräytyy opetusalan virkaehtosopimuksen
mukaan.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
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BIOLOGIAN JA MAANTIETEEN PÄÄTOIMINEN TUNTIOPETTAJA LV. 2014-2015

Koultk §

Pk reht

36

Reisjärven koulutoimessa (yläkoulu, lukio) on ollut
haettavana lv. 2014-2015 päätoiminen biologian ja
maantieteen tuntiopettaja. Yhdistelmä hakijoista on
liitteenä 2. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä koulutoimistossa.
Lukion tuleva rehtori ja yläkoulun rehtori esittävät, että tehtävää hoitamaan valitaan FM Jukka-Pekka
Hietaniemi.
Ehdotus: Koululautakunta päättää valita yläkoulun ja
lukion maantieteen ja biologian päätoimiseksi tuntiopettajaksi lukuvuodeksi 2014-2015 FM Jukka-Pekka
Hietaniemen.
Palkkaus määräytyy opetusalan virkaehtosopimuksen
mukaan.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
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TYTTÖJEN LIIKUNNAN, TERVEYSTIEDON JA MUIDEN AINEIDEN PÄÄTOIMINEN
TUNTIOPETTAJA LV. 2014-2015
Koultk § 37

Reisjärven koulutoimessa (pääasiassa yläkoulu) on
ollut haettavana lv. 2014-2015 päätoiminen tyttöjen
liikunnan, terveystiedon ja muiden aineiden tuntiopettaja. Yhdistelmä hakijoista on liitteenä 3.
Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä koulutoimistossa.
Lukion tuleva rehtori ja yläkoulun rehtori esittävät, että tehtävää hoitamaan valitaan KM Lotta Pirinen.

Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta päättää valita perusopetukseen (yläkoulu) tyttöjen liikunnan, terveystiedon ja
muiden aineiden päätoimiseksi tuntiopettajaksi lukuvuodeksi 2014-2015 KM Lotta Pirisen.
Palkkaus määräytyy opetusalan virkaehtosopimuksen
mukaan.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
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LUOKANOPETTAJIEN VALINTA LV. 2014-2015
Koultk §

Pk reht

38

Koulutoimessa (Niemenkartanon koulu) tarvitaan ensi
lukuvuonna kaksi luokanopettajaa ja resurssiopettaja
(liite 4). Koulunjohtaja esittää valittaviksi luokanopettajan tehtäviin KM Heidi Liikasen ja KM Sari
Alakosken ja päätoimiseksi tuntiopettajaksi FK Leila
Lokkilan.
Ehdotus: Koululautakunta päättää valita luokanopettajiksi lukuvuodeksi 2014-2015 KM Heidi Liikasen ja
KM Sari Alakosken ja päätoimiseksi tuntiopettajaksi
FK Leila Lokkilan.
Palkkaus määräytyy opetusalan virkaehtosopimuksen
mukaan.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
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KOULUSIHTEERIN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Koultk § 39

Reisjärven koulutoimessa on ollut haettava vakinaista täyttöä varten koulusihteerin virka 1.8.2014 alkaen.
Yhdistelmä hakijoista on liitteenä 5. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä koulutoimistossa.
Reisjärven koulujen johtajat (Niemenkartano, Kalaja
ja Leppälahti), yläkoulun rehtori ja lukion tuleva
rehtori esittävät, että tehtävää hoitamaan valitaan
yo-merkonomi Tuija Arkivuo, jolla on alalta reilusti
yli 20 vuoden kokemus kattaen kouluhallinnon, perusopetuksen ja lukion.

Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta päättää valita Reisjärven
kunnan koululaitoksen koulusihteerin virkaan vakinaisesti yo-merkonomi Tuija Arkivuon 1.8.2014 alkaen.
Palkkaus määräytyy kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan.
Päätös: Puheenjohtajan avattua keskustelun Henna
Haukipuro esitti, että järjestetään haastattelu.
Ville Laitila kannatti tehtyä ehdotusta. Keskustelun
jälkeen koululautakunta päätti kutsua haastatteluun
Tuija Arkivuon, Eija Siniluodon ja Maria YliHillilän.
Henna Haukipuro poistui kokouksesta tämän pykälän
käsittelyn jälkeen.

Kunnanhallitus
Koululautakunta
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LISÄMÄÄRÄRAHAN ANOMINEN
Koultk § 28

Kisatien koululle on tulossa ensi syksyksi väistötilat.
Miten menetellä Kisatien koululla olevan kaluston,
välineistön, kirjojen jne. suhteen? Home- ja kosteusvaurioiden jälkeiseen irtaimiston puhdistamiseen
on julkaistu erilaisia ohjeita (esim. ”Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen”, jossa on ollut mukana
mm. Työterveyslaitos). Niissä kuitenkin todetaan
myös, että ”erityisen herkkien tai ammattitautiin
sairastuneiden ihmisten huoneisiin ei pidä viedä
mitään homevauriokohteessa ollutta irtaimistoa. On
vaarana, että heidän oireensa palaavat uudessa sijoituskohteessakin irtaimiston mukana kulkeutuvien
vähäisten altisteiden vuoksi. Käytäntö on myös
osoittanut, että perusteellisinkaan homeremontti ja
homeettomaksi siivous eivät välttämättä puhdista
tiloja riittävän puhtaaksi herkimmille yksilöille,
vaan oireet palaavat tiloihin palattaessa.”
Vastaavissa tapauksissa esim. naapurikunnissa kalusto ja välineistö on uusittu.
Liitteessä 6 olevan luettelon mukaan oppikirjat,
toimisto- ja koulutarvikkeet, opetusvälineistö ja
kalusto tulevat maksamaan noin 190 000 euroa.

Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta päättää esittää, että sille myönnettäisiin 190 000 euron suuruinen lisämääräraha oppikirjojen, toimisto- ja koulutarvikkeiden, opetusvälineistön ja kaluston uusimiseen.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
TH/KP

KHALL § 60

Liitteenä 4 luettelo hankintahinnoista.
Puheenjohtajan avattua keskustelu, kunnanhallitus
kävi asiasta vilkkaan keskustelu, jossa nousi esiin
useita kysymyksiä. Keskustelun päätyttyä kunnanjohtaja teki asiassa seuraavanlaisen päätösehdotuksen.

Kunnanhallitus
Koululautakunta
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LISÄMÄÄRÄRAHAN ANOMINEN (jatkoa)
Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus palauttaa asian koululautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi. Uudelleen valmistelussa tulee selvittää:
1. Mitkä ovat väistötiloihin siirtymisestä tähän
mennessä aiheutuneet ja loppuvuonna aiheutuvat
kokonaiskustannukset.
2. Miltä osin koululautakunnan esityksen mukaiset
kalusto- ja tarvikekustannukset ovat jo toteutuneet.
3. Miltä osin Kisatien koululla käytössä ollutta
kalustoa voidaan käyttää väistötiloissa ympäristöjohtajan ja Työterveyslaitoksen ym. ohjeistuksen mukaan toimittaessa.
4. Mikä on lisämäärärahan tarve kokonaisuudessaan,
kun Kisatien koulun kalustoa liitteen 5 mukaisen
ohjeen mukaisesti puhdistetaan ja otetaan käyttöön ja otetaan huomioon väistötilojen rakentamiseen jo varattu 250.000 euron määräraha.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
IK/MM

Koultk § 40

Kunnanhallitus on esittänyt neljä kysymystä koululautakunnalle. Alla on vastauksia:
1. Lisäkuljetuskustannukset väistötiloihin keväällä
2014 ovat 49.700 €. Lisäopettajien/avustajien
palkkaus sekä opetushenkilöstön ves-korvaukset
keväällä 2014 ovat yhteensä 49.400 €. Väistötilojen vuokrat ovat olleet keväällä 2014 yhteensä
59.400 e, mutta toisaalta Kisatien koulun vuokraa
ei koulutoimi ole maksanut, joten siitä on jäänyt
käyttämättä 58.500 €. Eli ne menevät aika lailla
yksiin. (Toisaalta vastaava summa tulee puuttumaan tekniseltä toimelta.) Loppuvuonna aiheutuvat
kiinteistökustannukset uusista väistötiloista
(parakit) on huomioitu valtuuston määrärahassa.
Asuntolan tiloja käytetään kaavailujen mukaan
liikunnan opetuksessa (pukuhuoneet, opettajien
tilat) ja niistä aiheutuva vuokrakustannus on
loppuvuonna 7000 €
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LISÄMÄÄRÄRAHAN ANOMINEN (jatkoa)
2. Koulutoimella on tietty järjestys kaluston ja
opetusvälineistön uudistamisessa. Keväällä hankittu kalusto kuuluu tähän vuosittaiseen järjestykseen ja sitä ei ole nyt siirretty kouluille,
vaan on keskitetty väistötiloihin.
3. Ympäristöjohtaja ei ole toimittanut erillistä ohjeistusta, vaan kyse on samasta Työterveyslaitoksen ym. ohjeesta ”Ohje siivoukseen ja irtaimiston
puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten
jälkeen”. Todennäköisintä on saada puhtaaksi ns.
kovapintainen kalusto, mutta kuten koululautakunta viimeksikin totesi, em. ohjeissa todetaan
myös, että ”erityisen herkkien tai ammattitautiin
sairastuneiden ihmisten huoneisiin ei pidä viedä
mitään homevauriokohteessa ollutta irtaimistoa.
On vaarana, että heidän oireensa palaavat uudessa
sijoituskohteessakin irtaimiston mukana kulkeutuvien vähäisten altisteiden vuoksi.” Tämän vuoksi
koululautakunta katsoo, että sillä ei ole tarpeeksi osaamista määritellä, mitä saadaan tarpeeksi puhtaaksi ja mitä ei, jotta ne voitaisiin
huoletta siirtää puhtaisiin tiloihin. Koululautakunta haluaa korostaa terveydellisten seikkojen
merkitystä ja tärkeyttä tällaisten asioiden päätöksenteossa.
4. Edellisessä kohdassa koululautakunta totesi, ettei sillä ole tarpeeksi asiantuntemusta määritellä, mitkä ja miten voidaan esineistö yms. puhdistaa. Määrärahan suuruus riippuu siitä, minkä osan
asiantuntijat määrittelevät puhdistamis- ja siirtokelpoiseksi. Koululautakunta on esittänyt vain
välttämättömiä hankintoja, joita voidaan hyödyntää myös tulevassa koulurakennuksessa.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
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ESIOPETUKSEN JA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS

Koultk § 41

Pk reht

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki annettiin
30.12.2013.Laki velvoitti Opetushallitusta uudistamaan opetussuunnitelmien perusteet kaikkien kouluasteiden osalta. Opetushallitus on muuttanut
3.3.2014 esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden lukua Esiopetuksen/Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden
edistäminen.
Esiopetuksen oppilashuoltoa koskevissa asioissa sovelletaan perusopetuksen vastaavaa kohtaa ottaen
huomioon lain terminologia.
Opetushallituksen määräys edellyttää opetuksen ja
koulutuksen järjestäjältä opetussuunnitelmien muuttamista. Opetuksen järjestäjän tulee ottaa opetussuunnitelmat käyttöön 1.8.2014.

Ehdotus: Koululautakunta hyväksyy esiopetuksen ja
perusopetuksen opetussuunnitelman muutoksen liitteen
6 mukaisena. Muutos tulee voimaan 1.8.2014 alkaen.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
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LUKION OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS

Koultk §

Pk reht

42

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki annettiin
30.12.2013.Laki velvoitti Opetushallitusta uudistamaan opetussuunnitelmien perusteet kaikkien kouluasteiden osalta. Opetushallitus on muuttanut
3.3.2014 lukion opetussuunnitelman perusteiden lukua Opiskelijahuolto.
Opetushallituksen määräys edellyttää opetuksen ja
koulutuksen järjestäjältä opetussuunnitelmien muuttamista. Opetuksen järjestäjän tulee ottaa opetussuunnitelmat käyttöön 1.8.2014.
Ehdotus: Koululautakunta hyväksyy lukion opetussuunnitelman muutoksen liitteen 7 mukaisena. Muutos tulee voimaan 1.8.2014 alkaen.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
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MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Koultk §

43

Keskusteltiin koulurakentamisesta ja tutustumisesta
(työryhmä) Niva-Kaijan kouluun.

