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Tilli Jouni, khall pj
Huuskonen Sari, khall edustaja
Silvast Marjut, vs. kunnanjohtaja
X
Puronhaara Markku, sivj.-rehtori, sihteeri X

Pöytäkirjantarkastajat: Assinen Kari ja Paalavuo Minna
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EI JULKINEN
KOULUKULJETUSHAKEMUKSET LV. 2019 - 2020
Kasv. ja koultk § 59

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.
Koulukuljetushakemuksia lukuvuodelle 2019 – 2020 on tullut seuraavasti:

Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää em. periaatteiden perusteella
hyväksyä hakemukset.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin.

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

Kasv. ja koultk § 60

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on kokouksessaan 25.4.2019 §37 perustanut työryhmän valmistelemaan uusien koulurakennusten vihkijäisjuhlaa. Toimikunta on
kokoontunut kaksi kertaa. Ensimmäisessä kokouksessa päätettiin esittää lautakunnalle vihkijäisten ajankohdaksi lauantaita 30.11.2019. Perusteluna tälle päivälle
on, että tällöin huoltajat ja muut kuntalaiset pääsevät paremmin paikalle.
Juhlan pitäminen lauantaina vaatii koulupäivän muutosta. Muutoksen tulee hallintosäännön mukaan tehdä se toimielin, joka on päättänyt koulupäivistä. Kasvatusja koulutuslautakunta on kokouksessaan 24.1.2019 §8 päättänyt koulupäivät.
Työryhmä päätyi ajatukseen, että korvaukseksi lauantaityöpäivästä juhlan jälkeisellä viikolla vapaapäiväksi myönnettäisiin torstai 5.12.2019.

Sivj/reht

Ehdotus:
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää koulupäivän muutoksesta
siten, että lauantai 30.11. 2019 on koulupäivä ja sen johdosta torstai 5.12. on koulujen lomapäivä.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin.

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

Kasv. ja koultk § 61

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.
Tämän hetken toteutuma elokuun lopussa koko kasvatus- ja koulutuslautakunnan
osalta näyttää 62,97 %. Toteutuma tasaisella kulutuksella olisi 66,7 %.
Talouspäällikkö on valmistellut raporttiin oman lomakkeen, jonka pohjalta vastuualueet antavat tietonsa. Liitteenä osavuosikatsaus. Kokouksessa esitellään toteutuma syyskuun loppuun.

Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta merkitsee osavuosikatsauksen ajalta
1.1. – 30.9.2019 hyväksyen tiedoksi.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Merkittiin tiedoksi liitteenä oleva osavuosikatsaus.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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NIEMENKARTANON UUDEN KOULUN KALUSTEHANKINNAT
Kasv. ja koultk § 62

Isku Interior ja KL-kuntahankinnat Oy ovat sopineet 30.1.2018 toimintamallista
KLKH 21 puitesopimuksen aikana aloitettuihin projekteihin joiden toimitusajankohta sijoittuu sopimuksen jälkeen. Toimintamallissa Isku ja asiakas voivat sopia
toteuttavansa projektin KLKH 21 puitesopimuksen hinnoin ja ehdoin seuraavasti:
Projekti katsotaan tilatuksi, kun Isku on sopinut asiakkaan kanssa toteuttavansa
projektin. Projektin toimitukselle ei ole asetettu takarajaa.
Ensimmäinen perustilaus tehtiin perusteellisen harkinnan jälkeen siten, että mitään tuotetta ei saa jäädä käyttämättä. Ajatuksena oli, että lopullinen tilaus tehdään sitten, kun pystytään paikan päällä mittaamaan eri kohteisiin tulevat kalusteet. Ennen perustilaukseen liittyvää lisähankintaa on kartoitettu myös Kisatien
kalustus. Sieltä on siirretty muutamia hyllyjä Niemenkartanoon.
Lisähankinnan hinta oli 25 000 € (ALV 0%) ja verollisena 31 000 €. Liitteenä lisähankinnan tilausvahvistus.
Tämän vuoden talousarvion investointiosassa on määräraha Niemenkartanon uuden koulun ensikertaiseen kalustamiseen.

Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyy alakoulujen rehtorin tekemän
ensikertaisen kalustuksen täydennyksen.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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ISKUN KALUSTEHANKINTOJEN VIIVÄSTYSKORKO
Kasv. ja koultk § 63

Isku teki keväällä Niemenkartanon koulun henkilökunnan kanssa tiivistä yhtyeistyötä koulu‐ ja toimistokalusteista sekä yleisten tilojen kalustusta suunniteltaessa. Isku teki käyttäjien toiveiden pohjalta sopimuksen mukaisen liitteenä olevan tarjouksen (23.5.2019): kalusteet 196 647,60 € (alv 0%).
Lautakunta hyväksyi tilauksen kokouksessaan 28.5.2019 §47.
Hyväksytyssä sopimuksessa toimitusten ilmoitetaan olevan koululla viikolla
29(2019) ja tuolien osalta viikolla 31(2019).
Sopimuksessa on sanottu toimituksen viivästymisestä: Toimittajasta johtuvasta
syystä enemmän kuin yhden viikon suunnitellusta toimitusviikosta, Tilaajalla on
oikeus viivästyssakkoon. Ellei toisin ole sovittu, viivästyssakko on suuruudeltaan
1,0 % viivästyneen toimituksen arvonlisäverottomasta arvosta jokaiselta alkavalta
seitsemän vuorokauden pituiselta ajanjaksolta, jolla Toimittaja ylittää sovitun
määräpäivän. Viivästyssakkoa peritään enintään kymmeneltä viikolta.
Iskun toimitukset tapahtuivat pääosin viikolla 32 ja tuolien osalta viikolla 33. Osia
toimituksesta tuli vielä huomattavasti myöhemminkin. Keskimäärin kolmen viikon
myöhästyminen tarkoittaa 5899,43 euroa.

Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää Iskulle viivästyssakkoa myöhästyneistä toimituksista.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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TÄYTTÖLUPA KOULUKURAATTORIN TOIMEEN
Kasv. ja koultk § 64

Kunnanhallituksen päätöksen (13.12.2017 §222) mukaan avattaviin virkoihin ja toimiin on haettava täyttölupa. Koulutoimessa on hyvin tarkasti katsottu keväällä 2019, millä resurssilla selviämme lakisääteisistä tehtävistä. Kuraattorin tehtävä on yksi näistä lakisääteisistä tehtävistä. Tällä hetkellä myymme virasta yhden
päivän Haapajärvelle Jedulle.
Reisjärvellä koululautakunta haki viralle perustamislupaa 26.9.2011. Valtuustossa
todettiin, että viran perustamista ei tarvita, vaan se voidaan täyttää toimena. Koulukuraattorin toimeen saatiin määräraha valtuuston kokouksessa 20.12.2011 ja
tehtävä saatiin täytettyä vuonna 2012. Pätevyysvaatimuksena tuolloin oli korkeakoulututkinto.
Koulukuraattorin kelpoisuusehdot kirjattiin lakiin ensimmäisen kerran 1.8.2014.
Yleensä kelpoisuusvaatimuksissa viitataan sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin (817/2015) 8§:n 1 momentissa tarkoitetun korkeakoulututkinnon
suorittaneeseen henkilöön tai henkilö, jolla on soveltuva korkeakoulututkinto ja
suoritettuna sosiaalialan aineopinnot.
Kuraattorin virkaa on hoidettu kaksi vuotta sijaisuutena. Vakituisen työntekijän
lakisääteisestä virkavapaasta on vielä yksi vuosi jäljellä. Nykyinen sijainen ei enää
saa virkavapaata omasta työstään. Näin ollen virka tulisi laittaa julkisesti auki.
Reisjärven kuraattori on ollut vastaava kuraattori ja hänen työpanostaan tältä osin
on myyty myös Haapajärven kaupungille.

Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus‐ ja koulutuslautakunta pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa koulukuraattorin määräaikaiseen virkaan ajalle 1.1.2020 – 31.12.2020.
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 § 65

- Niemenkartanon koulun opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma
- Kisatien koulun opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma
- Reisjärven lukion opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma

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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