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VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 
 
Sivltk § 79 Reisjärven varhaiskasvatuksessa noudatetaan uuden päiväkodin rakentamisen 

yhteydessä tehtyä tarvittavaa virkarakennetta. 
Kunnanhallitus on kokouksessaan 30.3.2020 §63 perustanut toimet. Nyt täytettä-
välle toimelle on kunnanhallitus antanut täyttöluvan 31.10.2022 §277. 
Paikka on ollut avoinna työvoimatoimistossa, Duunitorissa ja kunnan sivuilla 1.11. 
– 13.12.2022 välisen ajan.  
Haastattelut suoritetaan ennen kokousta tiistaina 20.12.2022. 
 
Tehtävien kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kel-
poisuus tai siirtymäsäännöksen 75§ mukaisesti: kasvatustieteen kandidaatti, so-
veltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, varhaiskasvatus) tai aikaisempi 
vastaava opistoasteinen tutkinto. 
Palkkaus ja työehdot määräytyvät OVTES:n mukaan. Valinnoissa noudatetaan 6kk 
koeaikaa. 
 
Valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvit-
tämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä 
todistus terveydentilastaan 

 
Sivj-reht Ehdotus: Sivistyslautakunta valitsee varhaiskasvatuksen opettajan haastattelun 

jälkeen tehdyn esityksen perusteella.  
   
 Sivistysjohtaja-rehtori teki esityksen, että varhaiskasvatuksen opettajan toimeen 

valitaan Kirsi Kolehmainen. 
 
 Päätös:  Hyväksyttiin. 
 
 
  Aija Hylkilä poistui ennen tämän asian päätöstä klo 19.08. 
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SIVISTYSTOIMEN VALMIUSSUUNNITELMA 
 
Sivltk § 80  salainen 
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KULTTUURIKASVATUSSUUNNITELMA 
 
Sivltk § 81 Sivistyslautakunta perusti työryhmän 15.2.2022 §2 kulttuurikasvatussuunnitelman 

valmisteluun. Työryhmä on kokoontunut neljä kertaa ja on valmistellut Reisjärven 
kunnan kulttuurikasvatussuunnitelman. Suunnitelman myötä pyritään saamaan 
jokaiselle reisjärviselle lapselle tasapuolinen ja monipuolinen kokemus Reisjärven 
kulttuuritarjonnasta. Eri ikäkausille on sovittu omat tutustumiskohteensa. 
 
Kulttuurikasvatussuunnitelma on opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 
siitä, kuinka lapsia ja nuoria tutustetaan paikalliseen kulttuuriin ja oman kunnan 
kulttuurikohteisiin. Kulttuurikasvatussuunnitelman tarkoituksena on taata jokai-
selle reisjärviselle lapselle ja nuorelle se vähimmäismäärä kulttuuria, mikä jokai-
sen lapsen tulisi saada kokea. Paikallinen kulttuurikasvatussuunnitelma lisää myös 
paikallisen kulttuuritarjonnan tunnettuutta ja käyttöä ja madaltaa lasten ja nuor-
ten kynnystä aloittaa taideharrastus ja käydä vapaa-ajalla enemmän kirjastossa ja 
taidenäyttelyissä. Kulttuuriperintö- ja museokohteissa vierailemalla lapset ja nuo-
ret oppivat kohtaamaan erilaisuutta ja heille kehittyy kulttuuri-identiteetti. Kult-
tuuri voi olla monella tavalla osa varhaiskasvatuksen ja koulun arkea, joko toimin-
nan/tuntien sisällä olevina sisältöinä, harrastetoimintana oppituntien välissä tai 
koulun jälkeen. Kouluissa järjestetty, ohjattu taide- ja kulttuuritoiminta lisää las-
ten ja nuorten luovia taitoja, kulttuurikompetenssia ja oppimisen edellytyksiä.  
 
Kulttuurikasvatussuunnitelmat sekä taiteen ja kulttuurin harrastekerhot ovat val-
takunnallisia kehittämiskohteita. Niiden avulla kulttuurikasvatus on saavuttavaa, 
tasa-arvoista, systemaattista ja monipuolista. 
 
Kulttuurikasvatus on kunnan strategian mukaista toimintaa; elinvoiman edistä-
mistä, toimintatapojen järkevää uudistamista ja väestö ja perhepolitiikan edistä-
mistä. Tällä kuntamme kulttuuritoiminnan esiin nostamisella pyritään saavutta-
maan taiteiden ja luovien alojen työpaikkojen lisäämistä nykytilanteesta. 

  
Suunnitelma liitteenä. 

 
Sivj-reht Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy Reisjärven kunnan kulttuurikasvatussuunni-

telman.  
 
  Päätös: Hyväksyttiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2022 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Sivistyslautakunta    20.12.2022   88  82  
 
 
 
 
 
KOULUNUORISOTYÖNTEKIJÄN TOIMI 
 
Sivltk § 82 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt myöntää haetulle toiminnolle: 

Kaikki mukaan! Koulunuorisotyö Reisjärvellä 34 000 €. Hankkeen avustus prosentti 
on 90. Määräraha tulee käyttää pääsääntöisesti palkkakustannuksiin. Hankkeen 
ohjausryhmä kokoontuu valitun työntekijän kanssa suunnittelemaan hankkeen 
yksityiskohdat. 
 
Päätös oheismateriaalina (PSAVI/11825/2022) 

 
Sivj-reht Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee valtionavustuspäätöksen tiedoksi ja hakee 

kunnanhallitukselta täyttölupaa koulunuorisotyöntekijän toimeen vuodelle 2023.  
 
  Päätös: Hyväksyttiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kunta / kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu

20.12.2022 79 - 82
Sivistyslautakuna

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

Pykälät

82

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

Pykälät

79, 80, 81

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

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisu- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
vaatimus- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti ja telefax
viranomainen
ja - aika

Reisjärven sivistyslautakunta
Kisatie 5 A
85900  REISJÄRVI
sähköposti: markku.puronhaara@reisjarvi.fi

Pykälät

79, 80, 81

Pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen on julkaistu kunnan internetsivuilla    21.12.2022

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.

Oikaisuvaatimus- 
kirjelmän sisältö 
ja toimittaminen

Ks. jäljempänä

            Liitetään pöytäkirjaan



Sivu 
VALITUSOSOITUS 1
Valitusviran- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun 
omainen ja päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös
valitusaika 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

        14  päivää
Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
puh. 029 56 43300 , fax 029 56 43314 , sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi     

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisu- Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
vaatimus-/   - päätös, johon haetaan muutosta
valituskirjelmän   - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
sisältö ja   - muutosvaatimuksen perusteet.
toimittaminen

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava *): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

Lisätietoja Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa (Tuomioistuin-
maksulaki 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

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.

Markkinaoikeus 

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. 

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.
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