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KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Koultk § 15
Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta päättää hyväksyä asialuettelon kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
[ ETUSIVU ]
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IRTISANOUTUMINEN / ANNE VINKKA

Koultk § 16

Kouluavustaja Anne Vinkka on irtisanoutunut toimestaan 1.7.2014 lähtien (ks. liite 1).

Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta toteaa, että kouluavustaja
Anne Vinkan työ Reisjärven kunnassa päättyy 1.7.2014
alkaen hänen oman irtisanoutumisensa takia.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
[ ETUSIVU ]
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IRTISANOUTUMINEN / HANNE RUOTSALAINEN

Koultk § 17

Päätoiminen tuntiopettaja (BI, GE) Hanne Ruotsalainen on sanoutunut irti tehtävistään 1.8.2014 alkaen
(liite 2).

Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta toteaa, että Hanne Ruotsalaisen työ Reisjärven kunnassa päättyy 1.8.2014 alkaen hänen oman irtisanoutumisensa takia.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
[ ETUSIVU ]
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IRTISANOUTUMINEN / RIITTA MATTILA

Koultk § 18

Liikunnan lehtori Riitta Mattila on sanoutunut irti
virastaan 1.8.2014 alkaen (liite 3).

Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta myöntää Riitta Mattilalle
eron hänen virastaan 1.8.2014 alkaen hänen oman irtisanoutumisensa takia.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
[ ETUSIVU ]
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IRTISANOUTUMINEN / RAIJA AHMAOJA

Koultk § 19

Luokanopettaja Raija Ahmaoja on sanoutunut irti virastaan 1.9.2014 alkaen eläkkeelle siirtymisen johdosta (liite 4).

Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta myöntää Raija Ahmaojalle
eron hänen virastaan 1.9.2014 alkaen hänen oman irtisanoutumisensa takia.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

[ ETUSIVU ]
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IRTISANOUTUMINEN / RAIJA KOSKELA

Koultk § 20

Luokanopettaja Raija Koskela on sanoutunut irti virastaan 1.8.2014 alkaen eläkkeelle siirtymisen johdosta (liite 5).

Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta myöntää Raija Koskelalle
eron hänen virastaan 1.8.2014 alkaen hänen oman irtisanoutumisensa takia.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
[ ETUSIVU ]
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KOULUSIHTEERIN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN

Koultk § 21

Reisjärven koulutoimessa koulusihteerin virkaa on
hoidettu väliaikaisin järjestelyin.
Virka on kouluhallinnon, perusopetuksen ja lukion
yhteinen. Hallintosäännön mukaan valittavalta edellytetään alalle soveltuvaa tutkintoa.
Tehtävät ovat tällä hetkellä perinteisten sihteeritehtävien lisäksi kouluhallinto-ohjelmien (Multiprimus, Kurre, Wilma) pääkäyttäjälle ja yhdyshenkilölle
kuuluvia tehtäviä. Lisäksi koulusihteeri on pääkäyttäjänä ja ylläpitäjänä koulutoimen muissa yhteisissä
hallinto- ja opetusohjelmissa. Valittavalta henkilöltä edellytetään myös näiden osa-alueiden sekä
laskujen käsittelyn osaamista.
Myös perehtyneisyys ja kiinnostus tietotekniikkaan
on eduksi.

Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta päättää julistaa haettavaksi koulusihteerin viran vakinaista täyttämistä varten 1.8.2014 alkaen siten, että haku alkaa 28.5.2014
ja päättyy 12.6.2014.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
[ ETUSIVU ]
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UUSI OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOLAKI/opiskeluhuollon ohjausryhmä ja
opiskeluhuoltoryhmä
Koultk § 22

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (§ 14) toteaa, että
Koulutuksen järjestäjäkohtaisesta opiskeluhuollon
yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta
ja arvioinnista vastaa monialainen opiskeluhuollon ohjausryhmä.
Oppilaitoksen opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista vastaa
monialainen oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä.
Ryhmää johtaa koulutuksen järjestäjän nimeämä edustaja.
Muilta osin koulutuksen järjestäjä päättää yhteistyössä opiskeluhuollon palveluja tuottavien tahojen kanssa
tarkemmin opiskeluhuoltoryhmien kokoonpanosta, tehtävistä ja toimintatavoista. Opiskeluhuoltoryhmät voivat
tarvittaessa kuulla asiantuntijoita.
Yksittäisen opiskelijan tai tietyn opiskelijaryhmän
tuen tarpeen selvittämiseen ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseen liittyvät asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Asiantuntijaryhmään voidaan nimetä asiantuntijoita jäseneksi vain opiskelijan tai, ellei hänellä ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, hänen huoltajansa suostumuksella. Asiantuntijaryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön.
Samaisen lain pykälässä 21 todetaan, että koulutuksen
järjestäjän tulee ylläpitää erityistä opiskeluhuoltorekisteriä. Rekisterinpitäjän on nimettävä rekisterille vastuuhenkilö, joka määrittelee tapauskohtaisesti
käyttöoikeudet tähän rekisteriin tallennettaviin tietoihin. Kouluterveydenhuollon potilasasiakirjat tallennetaan potilasrekisteriin ja kuraattorin asiakirjat
opiskeluhuollon kuraattorin asiakasrekisteriin.
[ ETUSIVU ]
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UUSI OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOLAKI/opiskeluhuollon ohjausryhmä ja
opiskeluhuoltoryhmä (jatkoa)

Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta päättää, että
Opiskeluhuollon ohjausryhmää johtaa peruskoulujen
rehtori/sivtj ja siihen kuuluvat jäseninä koulunjohtajat/rehtorit, pk rehtorin nimeämä esiopetuksen
edustaja ja koulukuraattori. Lisäksi koululautakunta
pyytää siihen nimettäväksi sosiaali- ja terveystoimesta edustuksen.
Oppilaitoskohtaista opiskeluhuoltoryhmää johtaa ao.
koulun johtaja/rehtori.
Ryhmään kuuluvat lisäksi Kisatien koululla ja lukiolla
opinto-ohjaaja ja koulukuraattori.
Alakouluilla ryhmään kuuluvat koulukuraattori ja koulunjohtajan nimeämä opettajakunnan edustaja.
Esiopetuksessa ko. ryhmään kuuluvat esikouluopettajat
ja koulukuraattori.
Lisäksi koululautakunta pyytää oppilaitoskohtaisiin
opiskeluhuoltoryhmiin nimettäväksi sosiaali- ja terveystoimesta edustuksen.
Koululautakunta nimeää opiskeluhuoltorekisterin (ei
sisällä potilasasiakirjoja) vastuuhenkilöksi koulukuraattorin ja pyytää sosiaali- ja terveystoimea nimeämään potilasrekisterille vastuuhenkilön.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
[ ETUSIVU ]
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UUSI OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOLAKI/saavutettavuus ja määräajat

Koultk § 23

Uuden lain mukaan kunnalla tulee olla tarjolla sen
alueella sijaitsevien oppilaitosten opiskelijoille
kuraattorin, vastaavan kuraattorin sekä opiskeluhuollon psykologipalvelut. Kunnan tulee järjestää
lain mukaiset palvelut kaikille sen alueen oppilaitosten opiskelijoille riippumatta oppilaitoksen ylläpitäjästä.
Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltona järjestettävät
palvelut järjestetään terveydenhuoltoa koskevan
lainsäädännön nojalla nykyiseen tapaan.
Uusi laki lisää kuntien velvollisuuksia erityisesti
lukiolaisten ja ammatillisten oppilaitosten ja niiden opiskelijoiden palvelujen järjestämisessä.
Kunnan velvollisuudet oppilaiden ja opiskelijoiden
palvelujen järjestämisessä lisääntyvät. Lisäksi
kunnalla on velvollisuus järjestää kunnan omien koulujen käyttöön vastaavan kuraattorin palvelut.
Uusien lakisääteisten määräaikojen täyttäminen vaikuttaa kunnan henkilöstömitoitukseen. Kunnan on järjestettävä oppilaille ja opiskelijoille mahdollisuus
päästä henkilökohtaisesti keskustelemaan opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä koulun tai oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen kun oppilas tai opiskelija on sitä
pyytänyt. Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus
keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana
työpäivänä. Edellä mainittuna määräaikana palvelu on
järjestettävä myös muun henkilön yhteydenoton perusteella, jos kyse ei ole neuvonnasta tai ilmene, että
keskustelun järjestäminen on muusta syystä ilmeisen
tarpeetonta.

[ ETUSIVU ]
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UUSI OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOLAKI/saavutettavuus ja määräajat
(jatkoa)
Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan terveydenhoitajan työaika koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on järjestettävä siten, että oppilas ja
opiskelija voi tarvittaessa päästä terveydenhoitajan
vastaanotolle myös ilman ajanvarausta.
Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu sairaanhoito ja tämän vuoksi säännökset hoitoon pääsystä koskevat myös
opiskeluterveydenhuoltoa. Terveydenhuoltolain sekä
uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteys opiskeluterveydenhuoltoon.
Hoidon tarpeen arviointi ja hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä terveydenhuoltolain 51 §:n mukaisesti
opiskeluterveydenhuollossa tai jos se ei ole mahdollista, niin muussa terveyskeskuksen toimipisteessä.
Uuden lain voimaantulon myötä panostusta ja valmiutta kuraattori-, psykologi- ja kouluterveydenhuollon
palvelujen saavutettavuutta on lisättävä. Reisjärven
kohdalla se tarkoittaa, että ainakin kouluterveydenhoitajan ja psykologin panosta on lisättävä oppilashuollossa.
Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta keskustelee uuden lain tuomista velvoitteista ja keinoista vastata niihin.
Päätös: Keskustelun jälkeen koululautakunta päätti
esittää, että kouluterveydenhoitajan panosta suunnattaisiin enemmän uuden lain velvoitteiden mukaisesti oppilaiden ja opiskelijoiden hyväksi.
Samalla koululautakunta esittää myös selvitettäväksi
mahdollista psykologin viran/puoliviran perustamista
(joko omana tai yhteisenä Selänteen kanssa).

[ ETUSIVU ]
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NIEMENKARTANON JA LUKION SISÄILMAONGELMAT
Koultk § 24

Niemenkartanon koululla ja lukiolla on havaittu sisäilmaongelmia. Lukiolla on tehty toksiinimittaukset, joiden mukaan sisäilmaongelma on monissa kohdin
todennäköinen. Niemenkartanolla vastaavia mittauksia
ei ole tehty. Siellä on ollut puhetta materiaalinäytteiden ottamisesta. Myös lukiolta tulisi ottaa
materiaalinäytteet. Näin voitaisiin todennäköisesti
jollain tavoin päästä eteenpäin ongelmien kartoittamisessa.
Lukiolle ei ole tulossa väistötiloja, joten sisäilmaongelman korjaamisella on kiire.
Samoin Niemenkartanon ongelman pikainen korjaaminen
on tärkeätä.

Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta esittää tekniselle lautakunnalle, kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että lukion ja Niemenkartanon sisäilmaongelmien korjaamiseen ryhdyttäisiin kiireesti.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
[ ETUSIVU ]
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KATSAUS TULEVIIN LUKUVUOSIIN
Koultk § 25

Seuraavina lukuvuosina ollaan monien uudistusten
edessä. Uusien opetussuunnitelmien on määrä astua
voimaan, varhaiskasvatusta ollaan siirtämässä koulutoimeen ja lukion kohtalo mietityttää.
Mitkä ovat koulujärjestelyt lähivuosina? Kisatien
koulu on väistötiloissa ainakin kaksi vuotta. Lähikuukausina varmaan päätetään koulun rakentamisprojektista.
Myös valtiolta tullevat kouluja koskevat päätökset
tämän vuoden aikana.
Tässä mielessä kannattaa ainakin ensi lukuvuosi seurata, mihin suuntaan tilanteet kehittyvät.
Kuitenkin perusopetuksessa tarvitaan todennäköisesti
ensi lukuvuonna luokanopettajia ja aineenopettajia
sekä resurssiopettajaa. Myös lukiossa tarvitaan aineenopettajia.
Kisatien koululla ja lukiolla tarvitaan ainakin kotitalouden, kielten, biologian, maantieteen, tyttöjen liikunnan, oppilaan ohjauksen ja psykologian
opettajia.
Lukion rehtorin tehtävien osto Haapajärveltä on
suunnitteilla. Samalla tulee mietittäväksi, voidaanko Haapajärveltä saada opetusta teknisten laitteiden
välityksellä. (Tällä hetkellä valintakortin Reisjärven lukioon on palauttanut kahdeksan opiskelijaa.
Jos tämä toteutuu, on koko lukiossa reilut 30 opiskelijaa.)
Erityisen tuen avulla opiskelevien (esiopetus, perusopetus) määrä on nousussa. Merkille pantavaa on
myös se, että ensi lukuvuodeksi on tulossa ko. oppilaita, joille suositetaan omaa avustajaa. Nämä asiat
selkiintyvät vielä enemmän toukokuun aikana, kun
kaikki lausunnot tulevat.
[ ETUSIVU ]
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KATSAUS TULEVIIN LUKUVUOSIIN (jatkoa)

Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta päättää, että lv. 2014-2015
vapaana olevia opetustehtäviä ei täytetä vakinaisesti.
Pk reht/sivtj laatii vapaana olevista opetustehtävistä hakuilmoituksen ja tehtävät täytetään seuraavassa
kokouksessa.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
[ ETUSIVU ]
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REISJÄRVEN LUKION REHTORIN TEHTÄVIEN HOITO LV. 2014-2015
Koultk § 26

Viime kokouksessa keskusteltiin lukion rehtorin tehtävien hoidosta siten, että Haapajärven lukion rehtori hoitaisi myös Reisjärven lukion rehtorin tehtävät (pedagogiset), mutta talous kuuluisi edelleen pk
rehtori/sivtj:lle.
Reisjärven lukion oppilasmäärä on alentunut huomattavasti. Ensi lukuvuodeksi Reisjärven lukioon 1. hakusijalla olevista oppilaista vain kahdeksan on palauttanut valintakortin.
Haapajärven sivistysjohtaja Veijo Tikanmäki ja Haapajärven lukion rehtori Merja Eilola on kutsuttu kokoukseen mukaan.

Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta päättää osaltaan hyväksyä,
että Haapajärven lukion rehtori hoitaa myös Reisjärven lukion rehtorin pedagogiset tehtävät lukuvuonna
2014-2015.
Sivistystoimenjohtajat tekevät asiasta yksityiskohtaisemman sopimuksen.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

[ ETUSIVU ]
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YRITYSKYLÄ
Koultk § 27

Yrityskylä on kuudesluokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö.
Taloudellinen tiedotustoimisto (TAT)) koordinoi hanketta.
Yrityskylää rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö, säätiöt, yritysyhteistyökumppanit ja kunnat.
Yrityskylässä, jossa on noin 15 eri yrityksen ja
julkisen palvelun toimitilat, oppilas työskentelee
omassa ammatissaan. Työstään oppilas saa palkkaa sekä toimii kuluttajana ja kansalaisena osana yhteiskuntaa.
Yrityskylä-päivää ennakoi opetussuunnitelmaan perustuva oppimateriaali, joka koostuu 10 oppitunnista.
Materiaalin avulla oppilaat oppivat mitä työ on ja
miten sitä haetaan sekä perehtyvät talouden ja yhteiskunnan perusteisiin.
Reisjärven kunnan maksuosuus nykyisillä oppilasmäärillä on vuosina 2014-2017 noin 1085 euroa/vuosi.
Lisäksi kunta maksaa kuljetuksen ja sijaiskulut.
Liitteessä 5 Yrityskylä-materiaalia ja laskelma kuntaosuuksista.

Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta päättää, että koulutoimi
lähtee mukaan Yrityskylä-projektiin esittelytekstissä mainituin perustein.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

[ ETUSIVU ]
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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.
[ ETUSIVU ]

Koululautakunta

26.5.2014

38

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Koultk § 29

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Reisjärven kunnalle opetusryhmien pienentämiseen kohdennettua valtionavustusta 29 300 euroa.
Keskusteltiin koulun rakentamista/korjaamista pohtivan työryhmän työstä.
[ ETUSIVU ]

