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OSAVUOSIKATSAUS
Kasv. ja koultk § 30

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.
Kunnanjohtaja on välittänyt raporttiin oman lomakkeen, jonka pohjalta vastuualueet antavat tietonsa. Liitteenä osavuosikatsaus.
Osavuosikatsauksen arvioinnissa on aina ongelmana se, onko kaikki toimintoihin
kohdistuva laskutus ajan tasalla. Tämän katsauksen perustana olevassa UDP-raportissa ei ollut kirjattu vielä vuokria, mutta olen ne arvioinut mukaan. Lisäksi
kaikki laskutettava ei toteudu tasaisesti; esim. oppikirjatilaukset.

Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta merkitsee osavuosikatsauksen ajalta
1.1. – 30.6.2021 hyväksyen tiedoksi.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin.

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

/

2021

REISJÄRVEN KUNTA
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TYÖVAPAA
Kasv. ja koultk § 31

Koulunkäynninohjaaja Outi Muuttola on hakenut palkatonta työvapaata 1.9.2021
– 4.6.2022 väliseksi ajaksi toisen työpaikan vuoksi. Työvapaa on harkinnanvarainen. Tässä tilanteessa olisi tarjolla pätevä sijainen. Koulutyön sujuvan järjestämisen vuoksi vapaat tulisi hakea kohtuullisen aikaisin. Hakijalle on myönnetty vuosiloma 31.8.2021 saakka ja sijaisena on toiminut Merja Mustikkaniemi.

Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyy Outi Muuttolan harkinnanvaraisen palkattoman työvapaan 1.9.2021 – 4.6.2022 väliseksi ajaksi ja valitsee sijaiseksi Merja Mustikkaniemen.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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EI JULKINEN
KOULUKULJETUSHAKEMUKSET LV. 2021 - 2022
Kasv. ja koultk § 32

Perusopetuslain 32§: 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.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta on käyttänyt seuraavia periaatteita myöntäessään
koulukuljetuksia:
1)Perusopetuslaki
2)esikoululaisille on valtuuston päätöksellä järjestetty koulukuljetus
3)lääkärin tai vastaava lausunto
4)kasvatus- ja koulutuslautakunnan harkinta (tien vaarallisuus, matkan pituus, tieolosuhteet, valaistus jne.); tässä on apuna tiehallinnon kehittämä Koululiitu-ohjelma.
Lautakunta on kokouksessaan 13.5.2020 päättänyt, että matkan rasittavuudesta
tarvitaan lääkärintodistus, tai huoltaja voi neuvotella kuljetusyrittäjän kanssa sopiiko autoon.
Koulukuljetushakemuksia lukuvuodelle 2021 – 2022 on tullut vielä kesällä määräajan jälkeenkin seuraavasti:

Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää em. periaatteiden perusteella
seuraavasti: Kuljetuksen saavat

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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EI JULKINEN
KOULUKULJETUSHAKEMUKSET LV. 2021 – 2022 (JATKOA)
Kasv. ja koultk § 32
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEEN
Kasv. ja koultk § 33

Päiväkodinjohtaja on tehnyt viranhaltijapäätöksen 8.7.2021 D330/2021 varhaiskasvatuksesta. Päätöksestä on tehty oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus oli toimitettu kuntaan 14 päivän kuluessa tiedoksi saannista, mutta esittelijälle se toimitettiin vasta 9.8. klo 9.00.
Oikaisuvaatimuksessa haetaan muutosta lapsen sijoittamiseen Petäjämäen sijasta
päiväkotiin.
Päätöksestä voi valittaa ja olla tyytymätön päätökseen. Eli päätöksestä tulee ensi
sijassa tehdä oikaisuvaatimus. Varhaiskasvatusoikeus on subjektiivinen, mutta varhaiskasvatuspaikkaan (päiväkoti, perhepäivähoito) ei ole subjektiivista oikeutta.
Päiväkotiin on sijoitettu tänä syksyn pääasiassa vuorohoitolapsia. Keväällä päiväkodinjohtaja on kertonut sen hetkisen arvion. Tämän syksyn hakijat ovat melkein
kaikki alle kolmevuotiaita. Alle kolmivuotiaat lasketaan mitoitukseen kahtena hoitopaikkana, joten paikkaluku päiväkodissa pieneni. Oikaisuvaatimuksen tekijän
hakiessa lapselleen varhaiskasvatuspaikkaa viime kaudella, päiväkoti oli silloinkin
täynnä. Suurin osa perheistä toivoo varhaiskasvatuspaikaksi päiväkotia, mutta
kaikki eivät mahdu päiväkotiin.
Subjektiivisen hoidon hakemukset ja vuorohoidon tarve on viimeisen vuoden aikana selvästi lisääntynyt. Subjektiivisen hoitopaikan käyttäjiä oli elokuun alussa
12. Vuorohoidon lapset on sijoitettu päiväkotiin ja Petäjämäelle on sijoitettu niitä
lapsia, joiden hoidontarve on noin välille 7-17. Tällä järjestelyllä voidaan monipuolistaa myös Petäjämäen tilojen käyttöä eri käyttäjäkunnille. Kyseinen hakemus on
osoitettu em. ajalle.
Päiväkodinjohtaja on tehnyt päätöksensä edellä kerrottujen perusteiden mukaisesti varhaiskasvatuslakia noudattaen.
Oikaisuvaatimus (Salainen, Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999
§24, 32-kohta).

Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen ja
pitää päiväkodinjohtajan päätöksen voimassa. Lisäksi varmistetaan, että ryhmässä
on muita samanikäisiä lapsia.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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OHJAAVAN OPETTAJAN NIMEÄMINEN
Kasv. ja koultk § 34

Jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Oppivelvollisuudesta säädetään lailla (PL 16§ 1mom).
Perusopetuslain 26 §:n mukaan asuinkunnan tulee valvoa oppivelvollisen edistymistä, jos tämä ei osallistu kouluopetukseen. Lainsäädäntö ei sisällä määräyksiä
valvonnan käytännön järjestelyistä, vaan niistä päätetään paikallisesti. Yleisenä
menettelynä on, että asuinkunta nimeää tutkivan opettajan, jonka tehtävänä on
selvittää ja arvioida oppivelvollisen edistymistä. Tutkivan opettajan tulee olla yhteydessä huoltajaan ja sopia valvonnan käytännön järjestelyistä sekä käydä
läpi huoltajan ja asuinkunnan vastuut ja velvoitteet.
Usein kotiopetuksessa noudatetaan paikallista tai tutkivan opettajan koulun opetussuunnitelmaa.
Lainsäädännössä ei ole määritelty, kuinka usein valvontatilaisuuksia järjestetään.
Yleinen käytäntö on, että niitä on kerran pari vuodessa.
Valvontatilaisuuksissa tutkiva opettaja seuraa edistymistä muun muassa keskustelujen, portfolioiden, kirjallisten ja suullisten kokeiden ja näyttöjen sekä muun
tyyppisten näyttöjen avulla. Näytöt voivat olla esimerkiksi taitojen osoittamista
erilaisin suorituksin itse valvontatilanteissa tai opiskelua ja sen tuotoksia kuvaavia
erilaisia näyttöjä.
Arvioinnin jälkeen tutkiva opettaja laatii oppivelvollisen edistymisestä kirjallisen
selosteen, joka toimitetaan asuinkunnalle. Se annetaan myös oppivelvollisen huoltajalle. Seloste ei ole todistus.
Reisjärvelle on muuttanut kaksi ensimmäisen luokan oppilasta, joiden huoltaja on
ilmoittanut heidän opetuksensa järjestettävän tänä lukuvuonna 2021 – 2022 kotona.
Kunta ei ole velvollinen järjestämään kotiopetuksessa olevalle oppivelvolliselle
palveluja tai etuuksia, joihin perusopetukseen osallistuva oppilas on perusopetuslain mukaan oikeutettu kuten opetukseen, oppimisen ja koulunkäynnin tukeen,
maksuttomiin oppimateriaaleihin, työvälineisiin - ja -aineisiin, oppilashuoltoon,
maksuttomaan kouluruokailuun eikä koulukuljetukseen.

Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta nimeää tutkivaksi opettajaksi lukuvuodeksi 2021 - 2022 Liisa Kesolan.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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SAAPUNEET VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Kasv. ja koultk § 35

Saatetaan tiedoksi sivistysjohtaja-rehtori Markku Puronhaaran ja alakoulujen rehtori Jarmo Viljamäen/Riikka-Liisa Palolan sekä päiväkodinjohtaja Marja Kinnusen
viranhaltijapäätökset vuodelta 2021: Sivistystoimen henkilöstön palvelulisä- kokemuslisä- ja määrävuosikorotuspäätökset, opetushenkilökunnan virkavapaus- palkkaus ym. päätökset, muun sivistystoimen henkilöstön virkavapaus-, palkkaus- ym.
päätökset, sivistystoimea koskevia muita päätöksiä (koulunkäyntiä koskevat, talousarvio, käyttösuunnitelma, hankintapäätökset), varhaiskasvatuksen (päivähoidon) henkilöstön virkavapaus, palkkaus- ym. päätöksiä ajalta 21.4. – 1.6.2021.
Markku Puronhaara
Jarmo Viljamäki/Riikka-Liisa Palola
Marja Kinnunen

Sivj/reht

henkilöstöpäätökset §102 – 178
muut päätökset §17 - 21
§154 – §203
§100 – §254

Ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyy saapuneet viranhaltijapäätökset ja toteaa, ettei käytä otto-oikeuttaan esitetyissä asioissa.
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 § 36

- Lautakunnan koulutus 11.10.2021 klo 17-19
- Koronarahoja on haettu varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja lukiokoulutukseen. Lisäksi on haettu lisärahoitusta oppilashuoltotyöhön.

Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Merkittiin tiedoksi.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Kasv. ja koultk § 37

Käytiin monipuolinen keskustelu päivähoidon lisätilan tarpeesta. Vaihtoehtoja olivat ainakin lisätilan rakentaminen, metsäpäiväkotiryhmän perustaminen ja olemassa olevien tilojen uudelleen järjestely.
Keskusteltiin skeitti ja skuuppi radan rakentamisesta. Todettiin, että Lions Club on
ajanut samaa asiaa muutama vuosi sitten.
Keskusteltiin lautakunnan nimestä.

Sivj/reht

Ehdotus: Merkitään asiat tiedoksi ja valmistellaan asioita päätöksentekoon.
Päätös: 1. Valmistellaan lautakunnan kokoukseen vaihtoehtoisia esityksiä, jotka
palvelisivat kunnan tarpeita pitkän aikaa.
2. Ohjataan nuorisovaltuustoa ottamaan yhteyttä Lions clubiin ja toivotaan heidän
yhdessä teknisen toimen kanssa hakevan hankkeeseen rahoitusta.
3. Esitetään kunnanhallitukselle lautakunnan nimen muuttamista sivistyslautakunnaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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TÄYTTÖLUPA/NUORISOTILOJEN VALVOJA
Kasv. ja koultk § 25

Kunnanhallituksen päätöksen (13.12.2017 §222) mukaisesti täyttölupamenettely
koskee kaikkia kunnan virkoja ja toimia. Kaikkiin yli 14 päivän sijaisuuksiin sekä
määräaikaisiin ja vakinaisiin virka- ja työsuhteisiin vaaditaan kunnanhallituksen
täyttölupa.
Nuorisotoimessa on vakiintunut käytäntö, että nuorisotiloissa on valvonta kahtena iltana viikossa. Tiistaina valvottua aikaa on kolme tuntia ja perjantaina viisi
tuntia. Nuorisotilat ovat muuten avoinna kirjaston aukioloaikana.
Kuluvan vuoden talousarviossa on varattu rahat tähän toimintaan.

Sivj-reht

Ehdotus:
Kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää kunnanhallitukselle täyttöluvan myöntämistä nuorisotilojen valvojan toimeen 8 h/vko vuoden 2022 loppuun
saakka.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin.

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

/

2021

Kunta / kuntayhtymä

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Pykälä

30.8.2021

30-36

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

30, 36, 37, 38

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

31, 32, 34, 35

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

31, 32, 34, 35
Pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen on julkaistu kunnan internetsivuilla

31.8.2021

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

33

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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KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen seurantakaudella
Vuoden alussa saimme myös toisen asteen opiskelijat lähiopetukseen. Tämä oli merkittävä asia kaikilla
mittareilla. Yksinäisyys ja syrjäytyminen ovat asioita, joiden kustannukset tulevat kunnalle maksettavaksi
pitemmällä aikataululla. Sijaisia on edelleen otettu hyvin vähän ja vakituiset työntekijät ovat venyneet
omissa tehtävissään. Kouluissa on keskitytty perusasioiden opiskeluun. Uimahalli käynnit voitiin toteuttaa
toukokuussa. Muuten pysyttiin oman kunnan alueella.
Päivähoidossa lapsia on tullut entistä enemmän ja nuorempina hoitoon. Tähän vastattiin maaliskuussa
neljännen ryhmän perustamisella. Kesäkuussa laitoimme hakuun perhepäivähoitajan toimia, mutta
emme saaneet hakijoita.
Palkka ja sivukulujen toteutuma kertoo sijaiskulujen merkittävän säästön.
Vuokrakulut ja musiikkiopiston maksut eivät ole kirjautuneena kuin ensimmäiseltä neljännekseltä. Näiden
toteutuma arvioiden toteutuma olisi lähempänä varattua talousarviota. Seuraava vuosineljännes näyttää
todellisen suunnan.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen seurantakaudella

TOIMINTAKATE
Hallinto
Perusopetus
Toisen asteen opetus
Kansalaisopisto
Musiikkitoiminta
Varhaiskasvatus
Kasvatus- ja koulutuslautakunta yhteensä

TA 2021 TOT 1-6 2021
44
20
3584
1577
548
258
30
15
45
4
1 113
463
5 366
2 337

TOT %
44,9
44,0
45,3
49,5
8,2
41,6
43,6

TP 2021 ennuste

UPD-raportoinnin käyttöä opetellaan.

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi
Tarkkaa taloudenpitoa ja seurantaa tarvitaan edelleen. Oppivelvollisuuden jatkuminen näkyy menoissa
syksyn aikana, joten seurannan tulee olla erityisen aktiivista. Toisaalta lisääntyviin menoihin on haussa
lisärahoitusta. Toteutumassa on huomioitu kirjatilaukset Niemenkartanon osalta. Kiinteistöjen vuokrat
ovat kirjautuneena vain ensimmäiseltä vuosineljännekseltä.

Investoinnit
Pyörä- ja mopokatos investointi on tehty. Katokset saapuivat kesäkuussa, mutta niitä ei ole vielä
asennettu. Oppilaskunta on ollut aktiivisesti mukana hankkeessa suunnittelemassa ja keräämässä
rahoitusta siihen.

Reisjärven kunta

Osavuosiraportti 1.1-30.6.2021

2

Vapaa-aikatoimi
Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen seurantakaudella

TOIMINTAKATE
Kirjasto
Kulttuuri
Liikunta
Nuoriso
Musiikkitoiminta
Vapaa-aikatoimi yhteensä

TA 2021 TOT 1-6 2021
175
103
42
14
121
51
48
14
8
1
393

184

TOT %
59,3
35,0
42,4
30,1
9,3

TP 2021 ennuste

47,0

Koronasta johtuen liikunnan ja kulttuurin rahat eivät ole kuluneet arvioidusti. Kirjaston ylitys johtuu siitä,
että AVIn avustus omatoimikirjastoon (15000 €) tuloutui vuonna 2020 ja menot kirjautuivat tälle
vuodelle. Tämä huomioiden kirjaston toteutuma olisi 50,3 %. Kirjasto liittyi Joki-kirjastojen kimppaan
toukokuussa. Yhteistyötä syvennetään mm. hankinnoissa ja jatkossa tämä tuo säästöjä. Lautakunnan
menot ovat hyvin tavoitteissaan.
Petäjämäen hankkeet toteutuvat ajallaan: yöpymiskodan rakentaminen alkaa tämän seurantajakson
jälkeen.
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