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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.
x
khall pja
kja

x
x

Todettiin

§:t 1 - 14
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin
Laitila Ville ja Parkkila Katri.

Oili Kiviranta

Juhani Tilli

Reisjärvi 31.3.2014
[ ETUSIVU ]
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KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Koultk § 1
Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta päättää hyväksyä asialuettelon kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

[ ETUSIVU ]
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KOULULAUTAKUNNAN KOKOUSAJAT, -PAIKKA SEKÄ PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ
Koultk § 2

Hallintosäännön 6 §:n mukaan "Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana päättämässään paikassa.
Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo
kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen
jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä."
Hallintosäännön 18 §:n mukaan "Toimielimen kokousten
pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerin tehtävistä huolehtii toimielimen määräämä viranhaltija.” Samassa pykälässä todetaan, että ”Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä on vähintään yhtä päivää aiemmin ilmoitettu."

Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta päättää, että sen kokoukset
pidetään tarvittaessa puheenjohtajan koolle kutsumana. Pääsääntöisenä kokouspäivänä on maanantai.
Pöytäkirjanpitäjänä toimii esittelijä.
Pöytäkirja pidetään koulutoimistossa nähtävillä tarkastusta seuraavan viikon ensimmäisenä arkipäivänä.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
[ ETUSIVU ]
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LASKUJEN HYVÄKSYMINEN
Koultk § 3

Hallintosäännön (§ 58) mukaan lautakunta määrää vaalikausittain laskujen hyväksyjät.

Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta päättää, että koulujen laskut hyväksyy oman koulunsa osalta ko. koulun johtaja
tai rehtori. Muut laskut hyväksyy vastuualueen esimies, joka voi tarvittaessa hyväksyä myös koulujen
laskut.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
[ ETUSIVU ]
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KÄYTTÖSUUNNITELMAN LAATIMINEN VUODELLE 2014
Koultk § 4

Kunnanvaltuusto on joulukuussa 2013 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2014. Hallintosäännön mukaan lautakunta hyväksyy talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Talousarviossa todetaan, että ”Toimielimet jakavat tehtävä 1 –tason määrärahat alemmille
tehtävätasoille. Tehtävä 2:lle osoitettu raha on
osamääräraha, jota ei saa ylittää ilman toimielimen
hyväksyntää. Organisaatiossa määrätty viranhaltija
jakaa osamäärärahat pienempiin kokonaisuuksiin alemmille tehtävätasoille (T3, T4, T5). Osamäärärahat
ovat tällöin sitovia mainittuun viranhaltijaan nähden.”
Koululautakunnan nettoraamiksi vuodelle 2014 on hyväksytty sama kuin vuoden 2013 supistettu nettoraami
eli 4 120 000 €.
Kisatien koulu on toiminut kokonaisuudessaan väistötiloissa 29.1.2014 alkaen. Sitä ennen vain osa oppilaista toimi väistötiloissa.
Nyt näyttää siltä, että väistötiloissakaan eivät
kaikki pysty olemaan, joten näiden oppilaiden opetus
vaatii uusia järjestelyjä.
Palkkauksiin, kuljetuksiin ja hankintoihin tulee menemään kohtalaisen paljon rahaa, joten on selvää,
että nykyinen raami ei tule riittämään.
Oman lukunsa muodostavat vielä syksyn väistötilat ja
niihin siirtyminen.

Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta päättää osaltaan hyväksyä
seuraavan talousarvion laatimisohjeiden mukaisen
nettomenoja koskevan koululautakunnan käyttösuunnitelman vuodelle 2014:
hallinto
perusopetus
lukio
kansalaisopisto
musiikkiopisto

37
3 445
556
37
45

000
000
000
000
000

koululautakunta yhteensä

4 120 000

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
[ ETUSIVU ]
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LUKUVUODEN 2014 - 2015 TYÖPÄIVÄT
Koultk § 5

Perusopetuslaki (§ 23) määrää, että lukuvuodessa on
190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään
muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä.
Perusopetusasetus (§ 7) puolestaan määrittelee, että
lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä
arkipäivänä.
Lukioasetuksen kolmannessa pykälässä todetaan, että
koulutuksen järjestäjän tulee laatia vuosittain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jossa määrätään mm. työajoista.
Alla olevassa esityksessä syysloma ja talviloma ovat
samoina ajankohtina kuin Haapajärvelläkin (ja todennäköisesti koko seutukunnassa).

Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta päättää, että lukuvuosi
2014-2015 alkaa oppilailla maanantaina 11.8.2014.
Viikko 43 on syyslomaa ja syyslukukausi päättyy lauantaina 20.12.2014.
Lauantait 30.8.2014 ja 13.9.2014 ovat koulupäiviä
(tai vastaavasti yksi lauantai syksyllä ja yksi keväällä).
Kevätlukukausi alkaa keskiviikkona 7.1.2015 ja viikko 10 on talvilomaa.
Lukuvuoden 2014-2015 viimeinen työpäivä on lauantai
30.5.2015.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
[ ETUSIVU ]
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IRTISANOUTUMINEN / LEENA KIVILAHTI

Koultk § 6

Kouluavustaja Leena Kivilahti on irtisanoutunut toimestaan 3.2.2014 lähtien (ks. liite 1).

Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta toteaa, että kouluavustaja
Leena Kivilahden työ Reisjärven kunnassa päättyy
3.2.2014 alkaen hänen oman irtisanoutumisensa takia.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
[ ETUSIVU ]
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LÄHIKOULUPERIAATTEESTA POIKKEAMINEN

Koultk § 7

Sari ja Jarkko Alakoski ovat anoneet ensi syksynä
ensimmäisen luokan aloittavan tyttärensä Ainon lähikoulun vaihtamista Kalajan koulusta Niemenkartanon
kouluun (liite 2).
Anomuksen perusteina on esitetty seuraavat seikat:
”Aino on alle vuoden ikäisestä kulkenut kirkonkylällä ensin perhepäivähoidossa, sitten päiväkodissa ja
nyt Petäjämäellä esikoulussa, joten kaikki hänen kaverit ja ystävät ovat kirkonkylällä. Myös harrastusten kautta syntyneet kaverisuhteet ovat kirkonkylällä. Olisikin erittäin haitallista tämän ikäiselle
joutua eroon kaikista kavereista.
Mikäli kuljetamme Ainon joskus itse koluun/koulusta,
ylimääräistä ajomatkaa tulisi noin 20 kilometriä.
Mahdollinen kuljettaminen Niemenkartanon kouluun/koulusta on meidän molempien työmatkan varrella.”
Koululautakunta on kokouksessaan 1.12.2008 määritellyt koulujen oppilaaksiottoalueet.
Kokouksessaan 18.5.2009 koululautakunta päätti, että
lähikouluperiaatteesta poikkeaminen sallitaan lääkärintodistuksen ja erityisopettajan lausuntojen perusteella.

Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta toteaa, ettei sillä ole perusteita poiketa aiemmasta linjastaan. Näin ollen
Aino Alakosken lähikoulu on Kalajan koulu.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
[ ETUSIVU ]
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UUSI OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOLAKI
Koultk § 8

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki annettiin
30.12.2013. Se velvoitti Opetushallitusta uudistamaan opetussuunnitelmien perusteet kaikkien kouluasteiden osalta siten, että uudet opetussuunnitelmat
voidaan ottaa käyttöön lain tullessa voimaan eli
1.8.2014.
Opetushallitus on muuttanut 3.3.2014 opetussuunnitelmien perusteita, joiden pohjalta opetuksen järjestäjät tekevät muutokset opetussuunnitelmiinsa.
Järjestämisvastuu
Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuoltosuunnitelma toteutuu. Koulutuksen järjestäjän on järjestettävä
opiskeluhuolto yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen opiskeluhuoltopalveluista vastuussa olevien viranomaisten kanssa siten, että
opiskeluhuollosta muodostuu toimiva ja yhtenäinen
kokonaisuus.
Oppilashuollon palvelut
Lain voimaan tullessa 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.
[ ETUSIVU ]
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UUSI OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOLAKI (jatkoa)
Kunnan velvollisuudet esi- ja perusopetuksen oppilaiden palvelujen järjestämisessä lisääntyvät myös.
Nykyisten kuraattorin ja psykologin palvelujen lisäksi kunnalla on velvollisuus järjestää kunnan omien koulujen käyttöön vastaavan kuraattorin palvelut.
Vastaavalta kuraattorilta edellytetään sosiaalityöntekijän kelpoisuutta (laki sosiaalihuollon ammatillisista kelpoisuusvaatimuksista 3 §). Lain mukaan
jokaisen koulun ja oppilaitoksen käytettävissä tulee
olla vastaavan kuraattorin palvelut. Laista ja sen
esitöistä ei ilmene, mitä vastaavan kuraattorin toiminta tulee olla.
Määräajat palvelujen saamiseksi
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.
Terveydenhoitajan ja lääkärin tavoitettavuus kouluja opiskeluterveydenhuollossa
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.
[ ETUSIVU ]
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UUSI OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOLAKI (jatkoa)

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.
Uusia suunnitelmavelvollisuuksia
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki lisää kunnan suunnitelmavelvollisuuksia, sillä sen mukaan lastensuojelulain 12 §:n mukaiseen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan tulee kirjata laissa säädetyt
oppilas- ja opiskelijahuollon asiat. Tämän lisäksi
opetuksen ja koulutuksen järjestäjien tulee laatia
opiskeluhuoltosuunnitelma, johon on kirjattava laissa säädetyt asiat. Suunnitelmavelvollisuus sisältää
myös omavalvonnan.
Opetushallitus määrää opiskeluhuoltosuunnitelman
laatimisesta opetussuunnitelman perusteissa.
Opiskeluhuoltoryhmät
Uusi laki edellyttää opetuksen ja koulutuksen järjestäjäkohtaista opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista
vastaavan monialaisen opiskeluhuollon ohjausryhmän
perustamista. Lisäksi tulee olla koulun ja oppilaitoksen opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista vastaava oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä sekä yksittäisen
oppilaan tai opiskelijan taikka tietyn oppilas- tai
opiskelijaryhmän tuen tarpeen selvittämiseen ja
[ ETUSIVU ]
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UUSI OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOLAKI (jatkoa)

opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseen liittyvien
asioiden käsittelemistä varten tapauskohtaisesti
koottava monialainen asiantuntijaryhmä.
Laskuttaminen oppilaan tai opiskelijan kotikunnalta
Oppilas- ja opiskelijahuoltolain säätämisen yhteydessä lisättiin kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettuun lakiin uusi 41 a §, joka mahdollistaa sen, että opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen käyttämisestä aiheutuneet henkilöstökustannukset voidaan laskuttaa oppilaan tai opiskelijan kotikunnalta.
Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta keskustelee uudesta laista
ja käynnistää osaltaan sen edellyttämät toimenpiteet.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
[ ETUSIVU ]
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UUDET OPETUSSUUNNITELMAT
Koultk § 9

Valtioneuvosto antoi 28.6.2012 asetuksen perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (Valtioneuvoston asetus
422/2012). Asetuksessa määritellään tavoitteet esiopetukselle, perusopetukselle, lisäopetukselle sekä
perusopetukseen valmistavalle opetukselle. Asetus
sisältää myös perusopetuksen tuntijaon sekä joukon
mm. kielenopetusta ja erityistä tukea koskevia säännöksiä.
Opetushallitus on käynnistänyt valtioneuvoston asetuksen pohjalta opetussuunnitelman perusteiden valmistelun esiopetusta, perusopetusta ja lisäopetusta
varten.
Esiopetuksen, perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet valmistuvat vuoden 2014
loppuun mennessä. Uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti laadittujen paikallisten opetussuunnitelmien tulee olla hyväksyttyinä siten, että
niiden mukaiseen opetukseen voidaan siirtyä 1.8.2016
alkavan lukuvuoden alusta lukien. Perusopetukseen
valmistavan opetuksen perusteet on uudistettu vuonna
2009, eikä niihin tässä vaiheessa tule muutoksia.
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti uuden tuntijaon
ja uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen
siirrytään syyslukukauden 2016 alusta lukien. Tämä
merkitsee sitä, että paikallisten opetussuunnitelmien tulee olla valmiina ja virallisesti hyväksyttyinä
ennen 1.8.2016.
Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan vuoden 2014
lopussa valmistuvien uusien opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Valmistelussa ovat paraikaa esiopetuksen, perusopetuksen, lisäopetuksen sekä aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet.
Perusteet määrittelevät tavoitteet ja keskeiset sisällöt, jotka ohjaavat koulutyötä ja eri oppiaineiden opetusta.
[ ETUSIVU ]
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UUDET OPETUSSUUNNITELMAT (jatkoa)
Lukion osalta opetussuunnitelmien on tarkoitus valmistua samassa aikataulussa, vaikka tuntijakoakaan
ei ole vielä vahvistettu.
Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta päättää käynnistää uusien
opetussuunnitelmien käyttöön tähtäävien opetussuunnitelmatyön koulunjohtajien/rehtoreiden johdolla.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
[ ETUSIVU ]
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VARHAISKASVATUKSEN SIIRTO SIVISTYSTOIMEEN
Koultk § 10

Varhaiskasvatus on siirtymässä Selänteen alueella
sivistystoimiin. Alueellisessa sivistystiimissä on
keskusteltu käytännön järjestelyistä. Tällä hetkellä
aikataulu näyttää siltä, että toiminnallisesti oltaisiin siirtymässä 1.8.2015 alkaen ja lopullisesti
1.1.2016.
Varhaiskasvatuslaki on uudistumassa, Selänteen kokoonpano on mahdollisesti muuttumassa jne. ovat tekijöitä, jotka tullevat vaikuttamaan lopullisiin
päätöksiin.

Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta keskustelee asiasta ja merkitsee tilanteen tiedokseen.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
[ ETUSIVU ]
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ESIOPETUS VELVOITTAVAKSI JA OPPIVELVOLLISUUSIÄN PIDENTÄMINEN
Koultk § 11

Hallituksen päätöksessä 29.11.2013 rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta todetaan esiopetuksen
tulevan velvoittavaksi. Hallituksen esitys annetaan
budjettilakina 2014. Lainsäädäntö tulee voimaan
1.1.2015.
Samaisen ohjelman mukaisesti ”kriittisen nivelvaiheen koulutuksen jatkuvuuden turvaamiseksi, keskeyttämisen vähentämiseksi ja nuorten työurien pidentämiseksi oppivelvollisuusikää nostetaan 17 vuoteen.
Uudistus koskee koko ikäluokkaa ja valmistellaan siten, että sillä tavoitetaan erityisesti nuoret, jotka eivät pääse koulutukseen perusopetuksen jälkeen.
Uudistus toteutetaan perustuslain reunaehtojen sisällä. Lakiehdotus annetaan eduskunnalle syksyllä
2014.
Hallituksen esitys annetaan budjettilakina 2014.
Lainsäädäntö tulee voimaan 1.1.2015.
Tuleeko voimaan ja missä muodossa? Mitkä ovat taloudelliset vaikutukset?

Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta keskustelee asiasta ja merkitsee tilanteen tiedokseen.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
[ ETUSIVU ]
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KOULUTILAT JA VÄISTÖTILAT
Koultk § 12

Kisatien koulu toimii väistötiloissa, Niemenkartanon
koulussa ja lukiossa oireillaan.
Kunnassa käydään parhaillaan keskustelua Kisatien
koulun korjaamisesta/uuden koulun/koulukeskuksen rakentamisesta.
Tärkeää on muistaa myös koululautakunnan ehdotukset
tutkimusten teettämisestä koulujen sisäilmasta. Tähän tulee lisätä muiden rakennetutkimusten tekeminen
erityisesti lukiosta ja Niemenkartanosta.
Ainakin Kisatien koulu tarvitsee ensi syksyksi yhtenäiset väistötilat. Niiden suunnittelulla ja tilaamisella alkaa olla jo kiire.

Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta keskustelee asiasta.
Päätös: Koululautakunta keskusteli asiasta ja toivoi
mahdollisimman pikaista ratkaisua.
[ ETUSIVU ]
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SISÄILMATYÖRYHMÄ
Koultk § 13

Kunnassa ei tiettävästi ole perustettu virallista
sisäilmatyöryhmää.

Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se perustaisi kuntaan monialaisen sisäilmatyöryhmän.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
[ ETUSIVU ]
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MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Koultk § 14

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Reisjärven kunnalle opetusryhmien pienentämiseen kohdennettua valtionavustusta 29 300 euroa.
Markus Muuttolan kirje koululautakunnalle, johon
koululautakunta päättää antaa liitteen 3 mukaisen
vastauksen.
Luettiin vanhempainyhdistyksen kirje päättäjille ja
keskusteltiin asiasta.
[ ETUSIVU ]

