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Maanantai 29.9.2014 klo 19.00 –
Kisatien koulun parakit
läsnä poissa
x
x
x
x
x
x
x

Kiviranta Oili
Kemppainen Timo
Haukipuro Henna
Heikkilä Antti
Hirvinen Tiina
Laitila Ville
Parkkila Katri

pja
vpja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Tilli Juhani
Mäntypuro Kauko
Nyman Teuvo
Leppänen Pekka

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

Todettiin
§:t 47 - 54
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin
Henna Haukipuro ja Antti Heikkilä.

Oili Kiviranta

Reisjärvi 29.9.2014

Juhani Tilli

x
x
x
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KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Koultk § 47
Pk reht

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

Koultk § 48

Reisjärven Kalajan koulun (luokat 1-6) johtaja on
jäänyt eläkkeelle 1.8.2014 alkaen.
Kalajan koulu on kolmeopettajainen. Koulun opettajilta on kysytty halukkuutta johtajan tehtäviin. Ainoana halukkuutensa on ilmaissut luokanopettaja Juha
Äijälä.
Koulun johtajan tehtävät voidaan antaa määräajaksi
tai toistaiseksi. Koulun johtajan tehtäviä hoitaa
siihen nimetty luokanopettaja (eli ei siis ole virka).
Tehtävästä maksetaan kunnanhallituksen määrittelemä
TVA-korvaus.

Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta päättää nimetä Kalajan koulun johtajaksi luokanopettaja Juha Äijälän 1.8.2014
alkaen toistaiseksi.
Tehtävästä maksetaan kunnanhallituksen määrittelemä
TVA-korvaus.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
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KOULUKULJETUSANOMUKSET (käsittelemättömät)

Koultk § 49

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.

Koululautakunta

29.9.2014

67

KOULUKULJETUSANOMUKSET (käsittelemättömät) (jatkoa)
Koulukuljetushakemuksia lukuvuodelle 2014-2015 on
tullut vielä seuraavasti:
Leppälahden koulu
Haikara Meea, 2. lk, Arvontie, 2,65 km
Nisula Annika, 2. lk, Arvontie 2,65 km, (lääk.tod.)
Viljamäki Aino-Kaisa, 1 lk., Sievintie 114 A, 2 km
Nyman Siiri 1. lk, Metsänreunantie 29 A, 1,9 km
Niemenkartanon koulu
Niemi Viivi, 2. lk, Sitkiäntie 2, 2,61 km
Kalajan koulu
Alakoski Aino, 1. lk, Räisälänmäentie 464, 4,6 km
Pk reht

Ehdotus: Koulukuljetus myönnetään seuraavasti:
Leppälahden koulu
Haikara Meea, 2. lk, Arvontie, 2,65 km
Nisula Annika, 2. lk, Arvontie 2,65 km, (lääk.tod.)
Viljamäki Aino-Kaisa, 1 lk., Sievintie 114 A, 2 km
Nyman Siiri 1. lk, Metsänreunantie 29 A, 1,9 km
Niemenkartanon koulu
Niemi Viivi, 2. lk, Sitkiäntie 2, 2,61 km
Kalajan koulu
Alakoski Aino, 1. lk, Räisälänmäentie 464, 4,6 km
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
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PSYKOLOGIN VIRAN PERUSTAMINEN

Koultk § 50

Koululautakunnassa oli viime keväänä keskustelua
koulupsykologin viran perustamisesta Reisjärven koulutoimeen. Koulupsykologin palveluja ostetaan tällä
hetkellä yksityiseltä yhden päivän verran viikossa.
Määrä on 1.8.2014 voimaan tulleen lainsäädännön
täyttämiseksi riittämätön. Psykologin työalueen suositus on enimmillään 600-800 oppilasta.
Koulupsykologin toimenkuvaan kuuluu mm. oppilaiden
psykososiaalinen tukeminen, yhteistyö huoltajien ja
perheiden kanssa, sosiaaliset selvitykset ja arvioinnit, jatkotutkimuksiin ohjaaminen, työskentely
luokkien ja oppilashuoltotyöryhmien kanssa sekä monihallinnollinen yhteistyö oppilashuoltoasioissa.
Lisäksi hän tekee erittäin tiivistä yhteistyötä kouluterveydenhoitajan ja koulukuraattorin kanssa.
Oppilas- ja opiskelijahuoltopalveluiden järjestäminen on kunnan lakisääteistä toimintaa ja opetuksen
järjestäjän vastuulla.
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki on täysin uusi la
ki. Oppilas- ja opiskelijahuollosta ei ole aiemmin
säädetty omalla lainsäädännöllä, vaan siihen liittyviä säädöksiä on katsottu löytyvän eri laeista ja
muista säädöksistä, kuten perusopetuslaki, perusopetusasetus, lastensuojelulaki sekä opetussuunnitelman
perusteet. Laissa oppilas- ja opiskelijahuollosta
puhutaan yhteisnimityksellä opiskeluhuolto ja oppilaasta ja opiskelijasta yhteisnimityksellä opiskelija. Lain tarkoitus on määritelty seuraavasti:
1. edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja
hyvinvointia sekä osallisuutta ja ehkäistä ongelmien
syntymistä;
2. edistää oppilaitosyhteisön ja opiskeluympäristön
hyvinvointia, terveellisyyttä ja turvallisuutta, esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja
oppilaitoksen välistä yhteistyötä;
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PSYKOLOGIN VIRAN PERUSTAMINEN (jatkoa)
3. turvata varhainen tuki sitä tarvitseville;
4. turvata opiskelijoiden tarvitsemien opiskeluhuoltopalvelujen yhdenvertainen saatavuus ja laatu;
5. vahvistaa opiskeluhuollon toteuttamista ja johtamista toiminnallisena kokonaisuutena ja monialaisena
yhteistyönä.
Lain tavoitteet tukevat perusopetuslain ja opetussuunnitelman henkeä toimivasta, yhteisöllisestä ja ennaltaehkäisevästä opiskeluhuollosta.
Laissa on eroteltu kokonaisuuksina yhteisöllinen opiskeluhuolto ja yksilökohtainen opiskeluhuolto. Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan koko opiskeluhuollon toimintakulttuuria ja niitä toimia, joissa
oppilaitosyhteisössä edistetään opiskelijoiden hyvinvointia, terveyttä, oppimista, sosiaalista vastuullisuutta, osallisuutta ja vuorovaikutusta sekä opiskeluympäristön turvallisuutta, terveellisyyttä ja esteettömyyttä. Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan yksittäiselle opiskelijalle tarjottavia palveluita, kuten koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut, opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut,
monialainen yksilökohtainen opiskeluhuolto sekä koulutuksen järjestäjän järjestämät sosiaali- ja terveyspalvelut.
Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 7 §:ssä säädetään
opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluista ja
15 §:ssä opiskelijan oikeudesta saada psykologi- ja
kuraattoripalveluita. Laissa säädetään, että "Opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen
työpäivänä sen jälkeen, kun opiskelija on tätä pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana työpäivänä." Opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun myös opiskelijan huoltajan
tai toisen henkilön yhteydenoton perusteella.
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PSYKOLOGIN VIRAN PERUSTAMINEN (jatkoa)
Perusopetuslaki (§ 30) toteaa, että ”Opetukseen osallistuvalla on työpäivinä oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää
oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä.”
Koululaisten ja opiskelijoiden koulutyöhön ja koulun
ulkopuoliseen aikaan liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet enenevässä määrin.
Koulupsykologin toiminnalla pystytään vähentämään mm.
kalliita huostaanottoja ja erikoissairaanhoitotoimenpiteitä. Tässä tulevat näkyviin taloudelliset säästöt,
joita voidaan aikaan saada koulupsykologitoiminnalla.
Koulupsykologin palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset
ovat vuositasolla n. 45 000-50 000 euroa, mikä vastaa
kahta ostopäivää.
Erikoissairaanhoidon maksut ovat olleet seuraavaa suuruusluokkaa: normaali vuodeosastopäivä (ei toimenpiteitä) 300 €/pv, osastokäynti 300-900 €/pv, akuuttipäivä 450-900 €/pv, päiväsairaala- ja avohoitokäynti
300-1000 €/pv. Lisäksi tähän tulevat sairaalakoulun
käynnistä aiheutuvat maksut. On helppo havaita, että
näitä käyntejä ennalta ehkäisemällä (mm. juuri psykologin työpanoksella) voidaan suuresti vähentää erikoissairaanhoidon menoja.
Psykologin palveluja on halukas ostamaan myös Selänne
(ja muutkin). Selänteelle lienee mahdollista myydä
jonkin verran.
Reisjärvellä on haasteita opiskeluhuoltotyössä jokaisella kouluasteella. Lisäksi varhaiskasvatus on siirtymässä sivistystoimen alaisuuteen. Ennakoivaan opiskeluhuoltoon panostaminen onkin ensiarvoisen tärkeää
ja uusi lainsäädäntökin siihen velvoittaa.
Psykologin viran perustamisen vaikutusten ennakkoarviointi (EVA) on esitetty liitteessä 1.
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PSYKOLOGIN VIRAN PERUSTAMINEN (jatkoa)
Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta esittää kunnanhallitukselle
ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kuntaan perustetaan koulupsykologin virka 1.8.2015 alkaen. Talousarvioon viran perustaminen ei aiheuta lisämäärärahan
tarvetta.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
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LISÄVÄISTÖTILAN HANKINTA

Koultk § 51

Kisatien koulun väistötiloissa on alkanut esiintyä
muutamilla oppilailla oireilua. Heti alkuvaiheessa
kannattaa hankkia yksi parakki, johon voidaan siirtää oireileva ryhmä.
Kunnan rakennusmestarin kanssa asiasta puhuttaessa
hän ehdotti myös mahdollisuutta, että kunta rakentaisi siirrettävän tilan itse. Sille olisi moninaista käyttöä myöhemminkin.

Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta ehdottaa tekniselle lautakunnalle, että hankitaan pikaisesti yksi uusi parakki tai rakennetaan vastaavanlainen kunnan omana työnä.
Päätös: Keskustelun jälkeen koululautakunta päätti
esittää tekniselle lautakunnalle, että hankitaan pikaisesti uusi väistötila.
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NIEMENKARTANON JA LUKION RAKENNUSTEN TILA

Koultk § 52

Koululautakunta on esittänyt viimeksi viime keväänä
Niemenkartanon ja lukion sisäilmaongelmien korjaamista.
Niemenkartanon koululla on joitakuita korjauksia
yritetty tehdä, mutta oireilu jatkuu yhä. Lukiolla
taas ei ole tehty mitään.
Jo mm. perusopetuslaki ja –asetus edellyttävät, että
jokaisella oppilaalla ja opiskelijalla on oikeus
terveelliseen opiskeluympäristöön.
Samoin esim. työterveyslaki edellyttää työntekijöille terveellisiä työtiloja.

Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta ehdottaa, että tekninen
toimi ryhtyy pikaisesti toimenpiteisiin ko. rakennusten sisäilman saattamiseksi lakien ja asetusten
edellyttämälle tasolle.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Koululautakunta

29.9.2014

74

UUSI OPETUSSUUNNITELMA

Koultk § 53

Valtakunnallisesti on määritelty, että perusopetuksen uudet opetussuunnitelmat on otettava käyttöön
viimeistään 1.8.2016.
Koulutoimen opetussuunnitelmaprojektin vetäjä Outi
Leveäoja esittelee kokouksessa opetussuunnitelman
perusteita ja kuinka työ kunnassa etenee.

Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta tutustuu opetussuunnitelmatyöhön.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
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MUUT ASIAT
Koultk § 54

Opetus- ja kulttuuriministeriö on hyväksynyt Reisjärven kunnalle/koulutoimelle (tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön edistäminen/A3 TVT-laitteiden ja
tietoverkkojen hankinnat) valtionavustukseen oikeuttavina menoina 47 500 euroa. Valtionavustuksena tästä
myönnetään 80% eli 38 000 euroa.

