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KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Koultk § 1

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2016
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KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016
Koultk § 2

Koululautakunta on kokouksessaan 16.11.2015 § 54 päättänyt ilmoittaa kunnanhallitukselle seuraavan talousarvion laatimisohjeiden mukaisen nettomenoja koskevan
koululautakunnan käyttösuunnitelman vuodelle 2016:
varhaiskasvatus
hallinto
perusopetus
lukio
kansalaisopisto
musiikkiopisto

1 170
37
3 472
526
38
47

000
000
000
000
000
000

koululautakunta yhteensä

5 290 000

Kunnanhallitus on kokouksessaan 15.12.2015 § 92 päättänyt yksimielisesti, että talousarvion 2016 ehdotusta
valtuustolle pienennetään sivistystoimen talousarviossa
varhaiskasvatuksen toimintakulujen ja toimintakatteen
osalta 160.000 eurolla. Valtuusto on hyväksynyt ehdotuksen yksimielisesti 22.12.2015 § 51. Valtuuston päätöksen mukainen koululautakunnan nettoraami vuodelle
2016 on 5 130 000 €.
Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta päättää vahvistaa seuraavan
nettomenoja koskevan koululautakunnan käyttösuunnitelman vuodelle 2016:
varhaiskasvatus
hallinto
perusopetus
lukio
kansalaisopisto
musiikkiopisto

1 010
37
3 472
526
38
47

koululautakunta yhteensä

5 130 000

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2016

000
000
000
000
000
000
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LUKUVUODEN 2016 – 2017 TYÖPÄIVÄT
Koultk §

Pk reht

3

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.
Ehdotus: Esiopetuksen, peruskoulujen ja lukion koulutyö
alkaa maanantaina 15.8.2016. Syyslukukausi päätetään
tiistaina 20.12.2016. Kevätlukukausi aloitetaan maanantaina 2.1.2017. Lukuvuoteen sisältyy syysloma (vko
43), joululoma 21.12.2016-1.1.2017, talviloma (vko 10)
ja pääsiäisloma 14.4.2017-17.4.2017. Lukuvuoden
2016-2017 viimeinen työpäivä on lauantai 3.6.2017.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2016
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KIELTEN PÄÄTOIMINEN TUNTIOPETTAJA
Koultk §

Pk reht

4

Reisjärven koulutoimessa tarvitaan perusopetuksessa
lv. 2016-2017 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
2016-2017 Seija Ojalan. Päätöksen määräaikaisuuden
perusteena on lukuvuosittainen tuntien tarkastelu
(niiden riittävyys) ja opetettavat kielet.
Palkkaus määräytyy opetusalan virkaehtosopimuksen
mukaan.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2016
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PÄÄTOIMINEN TUNTIOPETTAJA LV. 2016-2017
Koultk §

Pk reht

5

Reisjärven koulutoimessa tarvitaan perusopetuksessa lv.
2016-2017 päätoimista tuntiopettajaa (etupäässä kotitalous ja mahd. muita aineita).
Edellisinä lukuvuosina kotitalouden opettajana on ollut
Susanna Saartoala, jolla on pätevyys ko. tehtävään.
Ehdotus: Koululautakunta päättää valita perusopetukseen
(luokat 7-9) päätoimiseksi tuntiopettajaksi (etupäässä
kotitalous ja mahd. muita aineita) lukuvuodeksi
2016-2017 Susanna Saartoalan.
Päätöksen määräaikaisuuden perusteena on lukuvuosittainen tuntien tarkastelu (niiden riittävyys).
Palkkaus määräytyy opetusalan virkaehtosopimuksen
mukaan.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2016
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BIOLOGIAN JA MAANTIETEEN TUNTIOPETTAJA LV. 2016-2017
Koultk §

Pk reht

6

Reisjärven koulutoimessa (yläkoulu, lukio) tarvitaan
lukuvuonna 2016-2017 päätoimista biologian ja maantieteen tuntiopettajaa.
Tehtävää on hoitanut edellisinä lukuvuosina FM JukkaPekka Hietaniemi, jolla on pätevyys tehtävään.
Ehdotus: Koululautakunta päättää valita yläkoulun ja
lukion maantieteen ja biologian päätoimiseksi tuntiopettajaksi lukuvuodeksi 2016-2017 FM Jukka-Pekka
Hietaniemen.
Päätöksen määräaikaisuuden perusteena on lukuvuosittainen tuntien tarkastelu (niiden riittävyys).
Palkkaus määräytyy opetusalan virkaehtosopimuksen
mukaan.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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TYTTÖJEN LIIKUNNAN, TERVEYSTIEDON JA MUIDEN AINEIDEN PÄÄTOIMINEN
TUNTIOPETTAJA LV. 2016-2017
Koultk § 7

Reisjärven koulutoimessa (pääasiassa yläkoulu) on lv.
2016-2017 tarpeen tyttöjen liikunnan, terveystiedon ja
muiden aineiden tuntiopettaja. Lukiossa tarvitaan psykologian ja opinto-ohjauksen opettajaa. Näitä tehtäviä
on edellisenä lukuvuotena pääosin hoitanut KM Lotta
Toivanen.

Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta päättää valita perusopetukseen
(yläkoulu) tyttöjen liikunnan, terveystiedon ja muiden
aineiden sekä lukion psykologian ja opinto-ohjauksen
päätoimiseksi tuntiopettajaksi lukuvuodeksi 2016-2017
KM Lotta Toivasen.
Päätöksen määräaikaisuuden perusteena on lukuvuosittainen tuntien tarkastelu (niiden riittävyys).
Palkkaus määräytyy opetusalan virkaehtosopimuksen
mukaan.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2016
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MATEMAATTISTEN AINEIDEN TUNTIOPETTAJA LV. 2016-2017
Koultk § 8

Reisjärven koulutoimessa tarvitaan lv. 2016-2017 matemaattisten aineiden tuntiopettajaa. Tehtävää on edellisenä lukuvuotena hoitanut FM Tarja Ajo.

Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta päättää valita perusopetuksen
matemaattisten aineiden tuntiopettajaksi lv. 2016-2017
FM Tarja Ajon.
Päätöksen määräaikaisuuden perusteena on lukuvuosittainen tuntien tarkastelu (niiden riittävyys).
Palkkaus määräytyy opetusalan virkaehtosopimuksen
mukaan.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2016
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MATEMATIIKAN, FYSIIKAN JA KEMIAN PÄÄTOIMINEN TUNTIOPETTAJA
Koultk § 9

Reisjärven koulutoimessa on lv. 2016-2017 tarpeen
matematiikan, fysiikan ja kemian tuntiopettaja.
Tehtävää on edellisenä lukuvuotena hoitanut FM Pekka
Perkkiö, jolla on pätevyys tehtävään.

Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta päättää valita matematiikan,
fysiikan ja kemian päätoimiseksi tuntiopettajaksi
lukuvuodeksi 2016-2017 FM Pekka Perkkiön.
Päätöksen määräaikaisuuden perusteena on lukuvuosittainen tuntien tarkastelu (niiden riittävyys).
Palkkaus määräytyy opetusalan virkaehtosopimuksen
mukaan.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/
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KAHDEN ERITYISOPETTAJAN TEHTÄVIEN TÄYTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2016-2017
Koultk § 10

Reisjärven koulutoimessa on lv. 2016-2017 tarvetta
kahdelle erityisopettajalle. Tehtäviä ovat edellisenä
lukuvuotena hoitaneet erityisopettaja Minna Savela ja
erityisopettaja Sari Kolehmainen.

Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta päättää valita päätoimisiksi
erityisopetuksen tuntiopettajiksi lukuvuodeksi 20162017 erityisopettaja Minna Savelan ja erityisopettaja
Sari Kolehmaisen.
Päätöksen määräaikaisuuden perusteena on lukuvuosittainen tuntien tarkastelu (niiden riittävyys).
Palkkaus määräytyy opetusalan virkaehtosopimuksen
mukaan.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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RUOTSIN OPETUS ALAKOULUSSA
Koultk § 11

Perusopetuksen vuosiluokat 1—6 siirtyvät uuden tuntijaon (valtioneuvoston asetus perusopetuksen tuntijaosta
422/2012 6§) ja uuden opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen lukuvuonna 2016—2017. Uuden tuntijaon mukaan
ruotsin opetus alkaa alakoulun 6. luokalla. Aiemmin
ruotsin kielen opetus on alkanut yläkoulun 7. luokalla
ja sitä on opettanut ruotsin kielen aineenopettaja.
Ruotsin opetuksen laadun takaamiseksi on monissa kunnissa tehty päätös, että alakoulujen ruotsin opettajina
toimivat pätevät ruotsin kielen aineenopettajat. Myös
monet tahot ovat vedonneet pätevän ruotsin opetuksen
puolesta. (liite)

Pk reht

Ehdotus: Ruotsin opetuksen laadun takaamiseksi on alakoulun ruotsin opettajalla oltava tehtävään vaadittava
riittävä kielitaito ja aineen opettamisen hallinta, joten alakoulun päteviä ruotsin opettajia ovat ruotsin
aineenopettaja (vähintään aineopinnot ruotsin kielessä)
ja ruotsin erikoistumisopinnot suorittanut luokanopettaja (vähintään perusopinnot ruotsin kielessä). Jos
muodollista pätevyyttä omaavaa henkilöä ei ole mahdollista saada opettajaksi, työkokemuksella hankittu pätevyys riittää tehtävän hoitamiseen. Ehdotan lv. 20162017 alakoulun ruotsin opettajaksi Seija Ojalaa.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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VIRASTA EROAMINEN
Koultk § 12

Tuntiopettaja Veikko Suomalainen on anonut eroa
tehtävistään 1.8.2016 alkaen eläkkeelle siirtymisen
johdosta.

Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta päättää myöntää eron
tuntiopettaja Veikko Suomalaiselle hänen tehtävistään
1.8.2016 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi (liite).
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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VIRASTA EROAMINEN
Koultk § 13

Luokanopettaja Seija Hylkilä on anonut eroa virastaan
1.8.2016 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta päättää myöntää luokanopettaja
Seija Hylkilälle eron virasta 1.8.2016 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi (liite)
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2016
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Kokouspäivämäärä

Sivu
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VIRASTA EROAMINEN
Koultk § 14

Erityisopettaja Aira Kinnula on anonut eroa virastaan
1.8.2016 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta päättää myöntää erityisopettaja Aira Kinnulalle eron virasta 1.8.2016 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi (liite).
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/
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LASTEN PÄIVÄHOITOA KOSKEVAN ASETUKSEN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN REISJÄRVELLÄ
1.8.2016 ALKAEN
Koultk § 15

Valtioneuvosto on antanut asetuksen lasten päivähoidota annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta, joka koskee
yli 3 vuotiaiden lasten ja hoito- ja kasvatushenkilöstön välistä suhdelukua.
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan lasten
päivähoidosta annetun asetuksen (239/1973) 6 §:n 1 ja 4
momentti seuraavasti:
Päiväkodissa tulee hoito- ja kasvatustehtävissä olla
vähintään yksi henkilö, jolla on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun
lain (272/2005), sellaisena kuin se on voimassa tammikuun 1 päivänä 2013, 7 tai 8 §:ssä säädetty ammatillinen kelpoisuus, enintään kahdeksaa kokopäivähoidossa
olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden. Enintään
neljää alle kolmivuotiasta lasta kohden tulee päiväkodissa hoito- ja kasvatustehtävissä samoin olla vähintään yksi henkilö, jolla on edellä säädetty ammatillinen kelpoisuus.
Päiväkodissa tulee vähintään joka kolmannella hoito- ja
kasvatustehtävissä toimivalla olla sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun
lain, sellaisena kuin se on voimassa tammikuun 1 päivänä 2013, 7 §:ssä säädetty ammatillinen kelpoisuus ja
muilla hoito- ja kasvatustehtävissä toimivilla 8 §:ssä
säädetty ammatillinen kelpoisuus.
Valtioneuvoston antama asetusmuutos mahdollistaa yli 3
vuotiaiden lasten päiväkotiryhmissä henkilöstön vähimmäismitoituksen muuttamisen; nykyinen mitoitus 7 lasta
/ hoito- ja kasvatushenkilö, uuden asetuksen mukainen
mitoitus 8 lasta / hoito- ja kasvatushenkilö.
Käytännössä tämä tarkoittaa Reisjärvellä päiväkoti Tuulenpesän lapsiryhmän paikkaluvun nousemisen 21 lapsesta
24 lapseen.
(Valmistelija: Vakajoht Minna Hattunen p. 044-4456 172)

Pk reht

Ehdotus: Reisjärvellä otetaan käyttöön 1.8.2016 alkaen
Valtioneuvoston antaman asetus Lasten päivähoidosta annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta, joka koskee yli 3
vuotiaiden lasten ja hoito- ja kasvatushenkilöstön välistä suhdelukua.
Asetusmuutoksen mukaisesti Päiväkoti Tuulenpesän lapsiryhmän koko, mikäli ryhmässä on vain yli 3-vuotiaita
lapsia, on jatkossa 8 lasta / kasvatushenkilö eli 24
lasta.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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VARHAISKASVATUSLAIN 11 §:n MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN REISJÄRVELLÄ 1.8.2016
ALKAEN
Koultk § 16

Varhaiskasvatuslain 11§: Kunnan on huolehdittava siitä,
että lasten päivähoitoa on saatavissa kunnan järjestämänä tai valvomana siinä laajuudessa ja sellaisin
toimintamuodon kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Päivähoitoa suunniteltaessa ja järjestettäessä on
huomioitava lapsen etu.
Varhaiskasvatuslain 11 a §:n muutokset tulevat voimaan
1.8.2016 alkaen. Ns. subjektiivinen päivähoito-oikeus
rajataan osa-aikaiseksi ennen perusopetuslaissa tarkoitetun oppivelvollisuuden alkamista (20 tuntia viikossa)
silloin, kun toinen vanhemmista hoitaa perheen toista
lasta äitiys-, vanhempain-, isyys- tai hoitovapaalla.
Oikeus varhaiskasvatukseen rajataan osa-aikaiseksi myös
vanhemman tai muun huoltajan ollessa työttömänä.
Tällöin lapsella ei myöskään ole oikeutta esiopetuksen
ja perusopetuksen lisäksi järjestettävään osa-aikaiseen
varhaiskasvatukseen.
Varhaiskasvatusta on järjestettävä kokopäiväisesti, jos
lapsen vanhemmat tai muut huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti taikka opiskelevat, toimivat yrittäjinä
tai ovat omassa työssä päätoimisesti. Edellä mainitun
tilanteen päätyttyä varhaiskasvatusta on edelleen järjestettävä kahden kuukauden ajan, paitsi jos lapsen
vanhempi tai muu huoltaja jää kotiin hoitamaan perheessä asuvaa muuta lasta tai jää eläkkeelle.
Lapsella on lisäksi oikeus sen laajuiseen varhaiskasvatukseen, kuin on tarpeellista vanhemman tai muun huoltajan osa-aikaisen tai väliaikaisen työssäkäynnin,
työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen,
kuntoutuksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.
Oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen on myös, jos
se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia taikka se on muutoin lapsen
edun mukaista (lapsen vanhemman tai muun huoltajan on
esitettävä selvitys laajemman varhaiskasvatuksen edellytyksistä).
Vanhemmalla tai muulla huoltajalla, jotka eivät valitse
kunnan järjestämään varhaiskasvatuspaikkaa, on lapsen
muulla tavalla tapahtuvan hoidon tai varhaiskasvatuksen
järjestämiseksi oikeus lasten kotihoidon ja yksityisenhoidon tukiin niistä annetussa laissa (1128/1996) tarkemmin säädetyllä tavalla.
Lasten vanhempien tai muiden huoltajien on tehtävä
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VARHAISKASVATUSLAIN 11 §:n MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN REISJÄRVELLÄ 1.8.2016
ALKAEN (jatkoa)
varhaiskasvatushakemus siitä säädetyssä määräajassa
ennen kuin lapsi tarvitsee paikan. Varhaiskasvatusta on
mahdollisuuksien mukaan järjestettävä lapsen vanhempien
tai muiden huoltajien toivomassa muodossa.
Oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyy isyysrahajaksojen aikana. Isyysrahajaksoista johtuvasta poissaolosta on ilmoitettava varhaiskasvatuspaikkaan viimeistään kaksi viikkoa ennen sen suunniteltua aloittamispäivää.
Oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyy päiväkodissa ja mahdollisuuksien mukaan perhepäivähoidossa,
jos lapsen varhaiskasvatusaika muuttuu.
Lapsen vanhempien tai muiden huoltajien tulee ilmoittaa
kunnalle varhaiskasvatusoikeuden laajuuteen vaikuttavissa seikoissa tapahtuvista olennaisista muutoksista
viipymättä saatuaan niistä tiedon.
Varhaiskasvatusoikeuden piirissä olevalle lapselle on
annettava mahdollisuus osallistua lapsen vanhempien tai
muiden huoltajien päätöksen mukaisesti joko osapäiväiseen tai osaviikkoiseen varhaiskasvatukseen. Kunta
päättää lapsikohtaisesti määräajaksi tarkemmat säännölliset varhaiskasvatuksen toiminta-ajat.
(Valmistelija: Vakajoht Minna Hattunen p. 044-4456 172)
Pk reht

Ehdotus:
11 a §:n
mukaisin
(max. 20

1.8.2016 voimaan tulevan varhaiskasvatuslain
mukaisesti Reisjärvellä otetaan käyttöön lain
perustein lapsen rajattu varhaiskasvatusoikeus
tuntia viikossa).

Varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat 20 tuntia viikossa
tapahtuvaa varhaiskasvatuslain mukaista palvelua osaaikaisena tai osaviikkoisena nykyisissä päivähoitopaikoissa (perhepäivähoitajan kodissa tapahtuva perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito ja päiväkotihoito). Kunta
päättää lapsikohtaisesti määräajaksi tarkemmat säännölliset varhaiskasvatuksen päivittäiset toiminta-ajat.
Lapsen varhaiskasvatuspaikka arvioidaan yksilöllisesti
silloin, kun kyseessä on lapsen oikeus kokopäiväiseen
varhaiskasvatukseen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia, tai kun se on muutoin lapsen
edun mukaista. Lapsen vanhemman tai muun huoltajan on
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VARHAISKASVATUSLAIN 11 §:n MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN REISJÄRVELLÄ 1.8.2016
ALKAEN (jatkoa)
esitettävä kirjallinen selvitys lapsen laajemman varhaiskasvatuksen edellytyksistä varhaiskasvatushakemuksen liitteenä, esim. lasta hoitavan yliopistollisen
sairaalan lausunto / kuntoutus-suunnitelma, erikoislääkärin diagnoosi, hoitavan lääkärin lausunto, sosiaalityöntekijän lausunto.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.
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VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN INDEKSIKOROTUKSET JA ASIAKASMAKSULAIN
MUUTOKSET 1.8.2016 ALKAEN
Koultk § 17

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista säädetään sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa
(734/1992) ja sekä sen nojalla annetussa asetuksessa
(912/1992). Kunnan järjestämästä varhaiskasvatuksesta
peritään perheen tulojen ja koon sekä lapsen varhaiskasvatusajan hoitoajan mukaan määräytyvä maksu.
Kokopäiväisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu määräytyy perhekoon mukaan maksuprosenttina tulorajan ylittävistä perheen kuukausittaisista bruttotuloista.
Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät
henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat
alaikäiset lapset.
Lain mukaan päivähoidon asiakasmaksujen tulorajat tarkistetaan joka toinen vuosi yleisen ansiotasoindeksin
mukaan ja päivähoidon maksujen euromäärät sosiaali- ja
terveystoimen hintaindeksin mukaan. Viimeksi Indeksitarkistukset on tehty marraskuussa 2013, ja niiden mukaiset euromäärät tulivat voimaan 1.8.2014. Asiakasmaksulain edellyttämä seuraava indeksitarkistus tulee voimaan 1.8.2016.
Uutta varhaiskasvatuksen asiakasmaksulainsäädäntöä valmistellaan.
Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee hallituksen
esitystä varhaiskasvatuksen asiakasmaksulainsäädännöksi, joka korvaisi vuodelta 1992 olevan sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain ja asetuksen varhaiskasvatuksen osalta. Uuden lainsäädännön
valmistelun yhteydessä toteutetaan pääministeri Sipilän
hallituksen linjaus varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen
korotuksesta. Tavoitteena on lisätä kuntien asiakasmaksukertymää vuodesta 2017 alkaen 54 miljoonaa euroa. Uuden asiakasmaksulain on tarkoitus tulla voimaan
1.8.2016 yhdessä asiakasmaksujen indeksikorotusten
kanssa.
Alla taulukoissa on indeksitarkistusten vaikutukset
asiakasmaksuihin. Tämän lisäksi 1.8.2016 korotetaan
varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja hallituksen edellyttämien linjausten mukaisesti.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat muuttuvat
indeksitarkistuksen vuoksi seuraavasti:
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VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN INDEKSIKOROTUKSET JA ASIAKASMAKSULAIN
MUUTOKSET 1.8.2016 ALKAEN (jatkoa)
Perheen henkilö- Nykyiset tuloramäärä
jat euroina
2
1 355
3
1 671
4
1 983
5
2 116
6
2 248
Jos perheen koko
on suurempi kuin
6, tulorajan ko133
rotus seuraavista
lapsista

Uudet tulorajat
1.8.2016 alkaen
1 403
1 730
2 053
2 191
2 328

138

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen enimmäismaksut muuttuvat indeksitarkistuksen vuoksi seuraavasti:
Uusi maksu
Nykyinen maksu
1.8.2016
euroina
alkaen
Enimmäismaksu
283
290
Toisen lapsen enimmäismaksu
255
261
Pienin perittävä lapsikoh26
27
tainen maksu
Asiakasmaksulaki määrittää kokopäiväisen varhaiskasvatuksen maksujen perusteet. Kunta voi itse päättää osapäiväisen ja osa-aikaisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun perusteet.
Asiakasmaksut porrastuvat Reisjärvellä seuraavasti;
perhe voi valita lapselleen yli tai alle 5 tunnin varhaiskasvatuksen / päivä ja 1-10, 11-15 tai yli 15 hoitopäivää kuukaudessa.
Varhaiskasvatuslain 1.8.2016 mukaisen valintaoikeuden
piirissä (20h/vko) olevan lapsen asiakasmaksu on 50%
tulojen mukaisesta kokopäivähoidon maksusta.
Lisäksi perheiden on mahdollista saada tilapäistä hoitoa lapselle aikaisintaan vanhempainrahakauden päätyttyä. Tilapäisestä hoidosta, joka ei ole toistuvaa (hoitosuhde kestää 1-5 päivää) peritään 16 € päivältä riippumatta hoitopäivän pituudesta. Sama maksu peritään
kaikilta tilapäisessä hoidossa olevilta sisaruksilta.
Maksu vahvistetaan ja peritään ennalta sovittujen päivien mukaan.
(Valmistelija: Vakajoht Minna Hattunen p. 044-4456 172)
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VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN INDEKSIKOROTUKSET JA ASIAKASMAKSULAIN
MUUTOKSET 1.8.2016 ALKAEN (jatkoa)
Pk reht

Ehdotus:
1. Vahvistetaan 1.8.2016 voimaan tulevat varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksikorotukset
2. Otetaan käyttöön 1.8.2016 voimaan tuleva asiakasmaksulaki yhdessä asiakasmaksujen indeksikorotusten kanssa
3. Vahvistetaan varhaiskasvatuslain 1.8.2016 mukaisen
valintaoikeuden piirissä (20h/vko) olevan lapsen asiakasmaksuksi 50% perheen tulojen mukaisesta kokopäivähoidon maksusta.
4. Vahvistetaan esitetyt tilapäisen varhaiskasvatuksen
käytön periaatteet sekä tilapäisen hoidon asiakasmaksuksi 16,00 € / päivä / lapsi
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2016

REISJÄRVEN KUNTA
Koululautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

2.5.2016

23

Asianro

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Koultk § 18

Toivottiin koulujen opetukseen sisällytettävän maakuntalaulujen opettelua ja esittämistä, sekä teemapäiviä,
kuten esim. metsäpäivää ja ympäristöpäivää.
Keskusteltiin iltapäivätoiminnan järjestämisestä 1.-2.
–luokkalaisille ja erityisoppilaille. Koska tarve on
tällä hetkellä kartoituksen perusteella niin pieni (10
lasta), niin todettiin, että toiminnan järjestäminen
muodostuisi kunnalle hyvin kalliiksi.
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