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Kasvatus- ja koulutuslautakunta

26.5.2020

46

Asianro

43

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

Kasv. ja koultk § 43

Varhaiskasvatus on teetättänyt nettipohjaisen asiakastyytyväisyys kyselyn. Kyselyn toteuttaminen perustuu talousarviossa laitettuihin tavoitteisiin. Kysely tehdään joka toinen vuosi. Kyselyn teettämisellä pyritään nostamaan esiin asioita,
joita voidaan edelleen kehittää.
Asiakastyytyväisyys oli Reisjärvellä varsin hyvä. Tulokset liitteenä.

Sivj/reht

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Merkittiin tiedoksi.

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

/

2020
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Kokouspäivämäärä

Sivu

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
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VIRKASUHTEISEN TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄN (MATEMAATTISET AINEET) TÄYTTÄMINEN
Kasv. ja koultk § 44

Kunnanhallituksen päätöksen (13.13.2017 §222) mukaisesti täyttölupa menettely
koskee kaikkia kunnan virkoja ja toimia. Kaikkiin yli 14 päivän sijaisuuksiin sekä
määräaikaisiin ja vakinaisiin virka- ja työsuhteisiin vaaditaan kunnanhallituksen
täyttölupa. Reisjärven koululaitoksessa on matemaattisten aineiden tunteja reilusti kolmelle henkilölle. Nämä tunnit ovat jopa lisääntymässä, mikäli koodauksen
suosio ja lukion oppilasmäärän kasvu jatkuvat.
Tuntiopettajuuden houkuttelevuus ei ole niin suuri kuin lehtorin viran, vaikka
omat hyvät puolensa on tuntiopettajuudellakin. Reisjärvellä tuntiopettajuuksien
määrä on kohtuullisen korkea. Tuntiopettajuuksien ja virkojen kokonaisrakenne
tulisi uudistaa tulevan lukuvuoden aikana. Kunnanhallitus myönsi täyttöluvan kokouksessaan 24.4.2020 § 90 matemaattisten aineiden virkasuhteisen tuntiopettajan tehtävään yksimielisesti.
Paikka on olleet avoinna työvoimatoimistossa ja kunnan sivuilla 30.4. – 20.5.2020
välisen ajan. Hakuaikaan mennessä hakemuksia saapui neljä.
Tehtävän kelpoisuusvaatimukset ovat annetun asetuksen (1998/986) mukaiset. Hakemuksessa mainittiin, että valitun on toimitettava hyväksyttävä todistus ter‐ veydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (504/2001) mukainen rikosrekisteriote kuukauden kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Hakijat haastatellaan enne kokousta.

Sivj/reht

Ehdotus:
Kasvatus‐ ja koulutuslautakunnalle tehdään ehdotus kokouksessa
haastattelujen jälkeen.
Haastattelujen jälkeen sivistysjohtaja-rehtori esitti, että virkasuhteisen tuntiopettajan tehtävään (matemaattiset aineet) valitaan FM Hanna-Leena Paananen.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Kasv. ja koultk § 45

- Mahdollinen koulupäivän muutos syksyllä 29.8. yo-juhlien vuoksi.
- Viranhaltijapäätös: päiväkodin kalusteiden toimittajaksi on valittu Lekolar-Printel

Sivj/reht

Ehdotus:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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Sivu
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REISJÄRVEN OSTOLIIKENNESOPIMUS 2020-2023
Kasv. ja koultk § 46

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on kokouksessaan 13.5.2020 §36 päättänyt hylätä
Reisjärven ostoliikennesopimuksesta tehdyn oikaisuvaatimuksen. Tämän jälkeen
asiasta on tehty valitus markkinaoikeuteen. Markkinaoikeuteen on kunnan puolesta pyydetty lausuntoapua hankintojen kilpailutusasiantuntijoilta. Vaikka lautakunnassa päätettiin hylätä oikaisuvaatimus, niin markkinaoikeudessa katsotaan
nekin yksityiskohdat, joita valituksessa ei ole mainittu. Todennäköisin seuraamus
voisi olla se, että markkinaoikeus kumoaa hankintapäätöksen ja velvoittaa kunnan
järjestämään asiassa uuden tarjouskilpailun. Tällöin käsittely kestäisi keskimäärin
1-1,5 vuotta ja kunnalle tulisi suuremmat kustannukset kuin suorassa keskeytyksessä.
Keskeisin tekijä uudelleen kilpailutukseen on se, että tarjouskilpailutuksen tarjouspyynnössä ei ollut riittävällä tavalla kuvattu hintavertailun toteuttamista yhdenmukaisten ja vertailukelpoisten tarjousten saamiseksi. Lisäksi tarjouskilpailussa ei
oltu käytetty hankintalain 64 §:n tietoturvavaatimukset täyttävää sähköistä kilpailutusjärjestelmää (esim. tarjouspalvelu.fi/ Cloudia), vaikka kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Kilpailutuksen yksityiskohtien vuoksi on turvallisempaa,
mikäli hankinta-asiantuntijat hoitavat kilpailutuksen uudelleen.

Sivj/reht

Ehdotus:
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää keskeyttää Reisjärven ostoliikennesopimuksen 2020-2023 kilpailutuksen ja antaa kilpailutuksen järjestämisen toimeksiannon julkisten hankintojen asiantuntijan tehtäväksi.
Päätös:

Hyväksyttiin.

Timo Kemppainen poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 19.55.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Pykälä

26.5.2020

43 - 46

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

43, 45, 46

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

44

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

44
Pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen on julkaistu kunnan internetsivuilla

JULKAISUPVM

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

