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OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2020

Kasv. ja koultk § 63

Sisäisen valvonnan ohjeen (15.9.1998) kohdan 5.3. mukaisesti vastuualueen ja
yksikön esimiehen tulee omalta osaltaan valvoa, että hyväksyttyä talousarviota ja
käyttösuunnitelmaa sekä niihin liittyviä toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita
noudatetaan. Yksikköjen esimiesten on raportoitava vastuualueen esimiehelle toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja muista oleellisista
sisäisessä valvonnassa esiin tulleista seikoista toimielimen määrittämällä tavalla.
Mikäli osavuosiraportti osoittaa, ettei talousarviota kyetä noudattamaan, on ensisijaisesti raportoinnin yhteydessä esitettävä päivitetty käyttösuunnitelma. Suunnitelmasta tulee ilmetä, kuinka sisäisin toimin - toimintoja uudelleen järjestämällä saadaan arvioitavissa oleva toimintakatteen ylitys katettua. Talousarvion muutosesitys on viimeisin keino talousarvion toteuttamiseksi.
Talouspäällikkö on valmistellut raporttiin oman lomakkeen, jonka pohjalta vastuualueet antavat tietonsa. Liitteenä osavuosikatsaus.
Osavuosikatsauksen arvioinnissa on aina ongelmana se, onko kaikki toimintoihin
kohdistuva laskutus ajan tasalla. Lisäksi kaikki laskutettava ei toteudu tasaisesti;
esim. oppikirjatilaukset. Toteutumaan on vaikuttanut saadut avustukset ja coronaviruksen aiheuttamat toimenpiteet. Toteutuma on säästöistä huolimatta parempi
kuin edellisen vuonna vastaavaan aikaan.
Edellisessä katsauksessa lautakunnan talousarviota muutettiin alaspäin noin
70000 €. Tästä muutoksesta ja kuljetusten lakiasiain laskutuksesta huolimatta lautakunta on pääsemässä annettuun raamiin.

Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyy hallitukseen ja valtuustoon
lähetetyn osavuosikatsauksen.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin.

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

/

2020
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TODISTUSKAAVAKKEET
Kasv. ja koultk § 64

Opetushallitus on täsmentänyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden
arviointia koskevaa lukua osana vaiheittain tehtävää, pitkäaikaista arvioinnin kehittämistyötä.
Uusi arviointiluku julkaistiin erillisenä määräyksenä, joka kumoaa vuoden 2014
opetussuunnitelman perusteisiin sisältyvän oppimisen arviointiluvun (6).
Yksi muutoksista oli todistuksiin liittyvän numeroarvioinnin aikaistaminen niin,
että se aloitetaan jatkossa kaikissa Suomen kouluissa neljännellä vuosiluokalla.
Näin oppilailla ja heidän huoltajillaan on yhdenvertainen mahdollisuus saada tietoa oppilaan osaamisesta suhteessa tavoitteisiin. Aiemmin numeroarvioinnin on
voinut aloittaa opetuksen järjestäjän päätöksellä vuosiluokilla 1–7, mutta viimeistään kahdeksannesta luokasta eteenpäin. Opettaja voi täydentää numeroarviointia sanallisella arvioinnilla. Erityisesti huoltajat ovat antaneet palautetta, että tämä
on liian myöhään.
Reisjärvellä muutos tarkoittaa sitä, että todistuskaavakkeet uusitaan alakoululla
siten, että ne otetaan käyttöön nyt joulun väliarvioinnissa. Aikaisemmin Reisjärvellä numeroarviointi annettiin neljännen luokan keväällä.
Arviointiluvun liitteenä julkaistiin todistusmalleja, joita koulut ovat voineet käyttää
omien todistustensa pohjana. Täsmennyksillä Opetushallitus halusi varmistaa,
että kouluissa tehtävä arviointi perustuu valtakunnallisesti mahdollisimman yksiselitteisiin ja ymmärrettäviin linjauksiin.
Alakoulun rehtori on toimittanut atk-tuen kanssa valmistelemansa todistuspohjat
hyväksyttäväksi.

Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyy todistuskaavakkeet.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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TYÖPÄIVÄT LUKUVUONNA 2021 - 2022
Kasv. ja koultk § 65

Hallintosäännön mukaan lautakunta päättää koulujen työajoista. Perusopetuslain
23 §:n mukaan koulun työpäiviä on 190, joita vähentävät mahdollisesti muuksi
arkipäiviksi kuin lauantaiksi sattuvat loppiainen, vappu ja itsenäisyyspäivä. Asetuksella on säädetty, että lukuvuoden viimeinen koulupäivä on viikon 22 viimeinen
arkipäivä (lauantai).
Koulujen henkilökunnilta on kysytty kommentteja Oulun eteläisen alueen kahteen
vaihtoehtoon. Kolmas esitys on muotoiltu näiden esitysten pohjalta. Tätä esitystä
on alakoulun henkilökunnan kokouksessa kannatettu yksimielisesti.
Kevään yhtäjaksoinen työrupeama on pitkä ja esitys on paikallaan. Hyväksi on koettu myös pitkä joululoma. Esityksessä alakoulun urheilupäivä ja/tai yläkoulun ja
lukion taksvärkkipäivä sekä joulun päättäjäispäivä on merkitty lauantaille. Koulun
aloitukseen ei tässä esityksessä saataisi kahta veso-päivää. Maanantaina voitaisiin
pitää kunnan yhteinen veso ja tiistaina kun oppilaat lähtevät kotiin niin pidettäisiin
½- veso.

Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta vahvistaa vaihtoehdon 3 mukaiset työpäivät lukuvuodelle 2021 - 2022.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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VIRKAVAPAUS/
Kasv. ja koultk § 66

on hakenut harkinnanvaraista palkatonta virkavapautta luokanopettajan virastaan 7.1. – 5.6.2021 väliseksi ajaksi. Hallintosäännön mukaan harkinnanvaraisen virkavapauden myöntää lautakunta.

Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta myöntää
harkinnanvaraisen palkattoman virkavapauden luokanopettajan virasta 7.1. – 5.6.2021 väliseksi
ajaksi.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT
Kasv. ja koultk § 67

Koulun kerhotoiminnan tukeminen valtionavustus 6000 €.
Oppilaskunnan syyskokous 16.10.2020
Harrastuksen Suomen-malli
Psykologipalvelut
Move-testin tulokset
Kuraattorisopimus

Sivj/reht

Ehdotus:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2020

Asianro

67

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

2.12.2020

75

Asianro

68

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Kasv. ja koultk § 68

Uusi päiväkoti on osoittanut vetovoimansa ja tarpeellisuutensa. Vuodenvaihteessa
jonossa on 17 lasta. Syntyvyys on kääntynyt nousuun ja tämä näkyy lisääntyneenä
hoidon tarpeena. Uudet tilat ovat vahvistaneet kunnan profiilia lapsimyönteisenä
kuntana. Tilat on todettu toimiviksi ja riittäviksi kunnan tarpeeseen. Lasten määrän lisääntyminen näkyy myös muuttoliikkeen tuomana oppilaiden lukumäärän
kasvuna uusissa kouluissamme.
Lautakunnan varapuheenjohtaja kertoi päiväkotiin perustettavan uuden ryhmän
työntekijöiden haastattelusta. Ryhmään ollaan saamassa pätevät ja motivoituneet
työntekijät. Uusi ryhmä aloittaa vuoden alussa. Päiväkodin täyttöaste on erittäin
hyvä.
Lasten mukanaan tuomat valtionosuudet ovat vahvistamassa kunnan taloutta.

Sivj/reht

Ehdotus:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2020

Kunta / kuntayhtymä

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Pykälä

2.12.2020

63 - 68

Sivu

Kasvatus- ja koulutuslautakuna
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät

63, 67, 68

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

64, 65, 66

Hallintolainkäyttölain 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen
ja - aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti ja telefax

Reisjärven kasvatus- ja koulutuslautakunta
Kisatie 5 A
85900 REISJÄRVI
sähköposti: markku.puronhaara@reisjarvi.fi

Pykälät

64, 65, 66
Pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen on julkaistu kunnan internetsivuilla

4.12.2020

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää tiedoksisaannista.
Oikausuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö Ks. jäljempänä
ja toimittaminen
Liitetään pöytäkirjaan

Sivu

1

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös
on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös
asianomainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti ja telefax

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
puh. 029 56 42800 (vaihde)
185–190, 194, 195
PL 189, 90101 OULU sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
fax: 029 56 42841
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika

Markkinaoikeus
14 päivää
Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
puh. 029 56 43300 , fax 029 56 43314 , sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja
kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai
asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö,
oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on
ilmoitetettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen
tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan
alkamisen ajankohdasta.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa
vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja
sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään
oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan
viranomaisen asiaointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai
lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus/valitusajan päättymistä.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava *): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa (Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi,
oikeudenkäytnimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli
asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireilläpainijana ja maksu
on valituskirjelmäkohtainen.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
*) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
Liitetään pöytäkirjaan
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TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA
Kasvatus- ja koulutuslautakunta käsittelee marraskuussa § 63 tammi-syyskuun toteuman.
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen seurantakaudella
Talousarvio on laadittu kahden perusopetuksenkoulun mallilla.
Erityisopetus rakennettiin uusiksi siten, että henkilöresurssista saatiin säästöjä laadun kärsimättä. Suurin
osa säästöistä saavutetaan vasta syksyllä.
Uuden alakoulu yhdyskäytävä valmistuminen on tuonut tehokkuutta opetuksen järjestämiseen.
Varhaiskasvatuksessa on päästy aloittamaan uudessa päiväkodissa.
Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen seurantakaudella
TOIMINTAKATE
Hallinto
Perusopetus
Toisen asteen opetus
Kansalaisopisto
Musiikkitoiminta
Varhaiskasvatus
Kasvatus- ja koulutuslautakunta yhteensä

TA 2020 TOT 1-9 2020
-46 550
-61 434
-3 705 741
-2 439 431
-558 044
-404 242
-30 400
-22 736
-45 000
-22 738
-1 155 900
-737 633
-5 541 635
-3 744 120

TOT %
132,0 %
65,8 %
72,4 %
74,8 %
50,5 %
63,8 %
67,6 %

TP 2020 ennuste

-5 470 000

Kuluvan vuoden arvioiminen on ollut keskimääräistä hankalampaa. Lautakunnan säästöt kohdistuvat
pääasiassa kesäkuun ja elokuun jälkeisiin aikoihin eli nyt toteutuma voisi olla hieman yli 75 %.
Toteutuman pienuus selittyy kahdella asialla: koronasta johtuvilla toiminnan vähentymisellä/säästöillä ja
saaduilla avustuksilla. Toteutumassa on tulona kesä-elokuussa tulleet tasa-arvo- ja korona-avustusrahat
reilu 180 000 €. Edelleen samalta kuin kesäkuun toteutumassa eli siltä, että talousarvio alittuisi n. 70 000
€. (Tämä muutos on jo tehty ja viety valtuustoon.) Ennusteessa on huomioitu myös vuoden lopussa
tulevia vyörytyksiä. Aivan täsmälleen tämä ei pidä paikkaansa, sillä esim. kuljetuskustannukset eivät
toteudu tasaisesti. Samoin oppikirjahankinnat on pääasiassa kirjautuneet keväälle. Lukion
kustannuksetkin on saatu hallintaan pääasiassa saaduilla korona ja ops-rahoilla. Uusia kirjoja ja
tietokoneita on jouduttu hankkimaan arvioitua enemmän. Kuljetuksista saatiin korona-aikana säästöä,
mutta uuden sopimuksen muotoilu lakitoimistossa on vienyt rahaa ja voimavaroja viranhaltijoilta.
Hallinnon ylitys selittyy tällä.
Varhaiskasvatuksen osalta säätöjä syntyi, kun henkilökunta piti lomiaan koronan aikana ja joitakin
henkilöitä siirrettiin muihin tehtäviin. Musiikkiopiston toiminnassa näkyy viime vuoden palautuksena
12 332 €. Aamu- ja iltapäivätoiminnan kustannusten jako on syytä tarkistaa. Kustannuksia lisää erillisen
henkilön palkkaaminen ruokapalveluun puuron keittoon.
Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi
Lukion kustannuksiin on saatu erillistä korona-avustusta, joka korjaa henkilöstökulu poikkeamaa. Saaduilla
tasa-arvo ja korona avustuksilla pystytään saamaan myös säästöä ja erityisesti niillä pystytään
hillitsemään poikkeusoloista johtuvaa korotuspainetta. Joustavaa perusopetusta on jatkettu; yksi
osallistuva oppilas tuo ylimääräistä valtionapua reilut 3000 €. Osallistujia on neljä.
Aamu- ja iltapäivätoiminta on lähtenyt hyvin liikkeelle. Syksyllä paikan perumisia on tullut useita ja
tulopuoli ei tule toteutumaan arvion mukaisesti. Toiminta on kuitenkin omalta osaltaan tasannut
varhaiskasvatuksen hoitopaikkojen tarvetta. Toisaalta varhaiskasvatuksessa on lisääntynyt subjektiivisen
hoidon käyttö. Päivähoidon jonossa on yli kymmenen lasta.
Saaduilla avustuksilla saadaan kehitettyä toimintaa ja samalla saadaan säästöä. Yläkoulun yhden
rinnakkaisluokan vähentyminen ja kotitalouden ryhmäjaon muokkauksella elokuusta alkaen alettu
saamaan yhden opettajan palkkauksen suuruista säästöä.
Reisjärven kunta

Osavuosiraportti 1.1.-30.9.2020
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Investoinnit
KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA

706

Päiväkoti Tuulenpesä

TA 2020

TOT 1-9.2020

150 000 €

93 000 €

uuden päiväkodin ensikalustaminen

Reisjärven kunta

Osavuosiraportti 1.1.-30.9.2020
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