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TÄYTTÖLUVAN HAKEMINEN
Kasv. ja koultk § 20

Kunnanhallituksen päätöksen (13.13.2017 §222) mukaisesti täyttölupamenettely
koskee kaikkia kunnan virkoja ja toimia. Kaikkiin yli 14 päivän sijaisuuksiin sekä
määräaikaisiin ja vakinaisiin virka- ja työsuhteisiin vaaditaan kunnanhallituksen
täyttölupa.
Kevään osalta paikka on täytetty sijaisen toimesta päättäjäisiin 1.6.2019 saakka
kunnanhallituksen edellisen täyttöluvan (KHALL 2019 § 42) mukaisesti.
Tällä hetkellä opetusta on käsitöissä kahdeksan tuntia ja pienryhmässä (joustava
perusopetus) 21 tuntia. Opettajalle kuuluu myös työssäoppimisjaksojen hoitaminen. Oppilashuoltoryhmä on käsitellyt asiaa 19.2.2019 kokouksessaan ja todennut, että jopa 7 oppilasta koulussamme voisi hyötyä tämän mukaisesta perusopetuslain mukaisesta joustavasta opetusjärjestelystä. Ohjeistuksen mukaan tätä toimintaa tulee tarjota tasapuolisesti ja valinnat asiasta tekee moniammatillinen oppilashuoltoryhmä. Mikäli täyttölupa saadaan, niin kaikille kahdeksansien luokkien
oppilaiden huoltajille lähtee kirje asiasta.
Kunnanjohdon ja puheenjohtajien palaverissa päädyttiin ratkaisuun, että tämä
virka tarvitaan jatkossakin. Kisatiellä toimiva erityisluokka puolestaan siirretään
Niemenkartanon koululle lukuvuoden 2020-2021 alussa. Tällöin kunta säästää lähes yhden opettajanviran. Yläkoulu toimisi tuon lukuvuoden alusta kahdella erityisopetusta/pienryhmäopetusta antavalla opettajalla.

Sivj-reht

Ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää kunnanhallitukselle täyttöluvan
myöntämistä tuntiopettajan virkaan 1.8.2019 alkaen toistaiseksi. Opetettavana
käsitöitä (tekninen työ), erityisopetusta ja tarvittaessa muita soveltuvia aineita.
Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2019
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IRTISANOUTUMINEN
Kasv. ja koultk § 21

XXXXXXXXXX on irtisanoutunut Reisjärven kunnan matematiikan ja kemian tuntiopettajan tehtävästään 21.2.2019 päivätyllä ilmoituksellaan 5.8.2019 alkaen.

Kunnallisen viranhaltijalain 40§:n mukaan irtisanomisaika on vähintään yksi
kuukausi, jos palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä yli viisi vuotta.
Irtisanoutumisilmoitus liitteenä 1.
Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyy XXXXXXXXXX irtisanoutumisen
matematiikan ja kemian tuntiopettajan virasta 5.8.2019 alkaen.
Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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TÄYTTÖLUVAN HAKEMINEN/ MATEMATIIKAN JA KEMIAN TUNTIOPETTAJA
Kasv. ja koultk § 22

Matematiikan ja kemian tuntiopettaja on irtisanoutunut virastaan 5.8.2019 alkaen. Tehtävää on tämä lukuvuosi hoidettu opintovapaan sijaisuuksilla.
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.
Koulutoimessa on hyvin tarkasti katsottu keväällä 2019, millä resurssilla selviämme lakisääteisestä opetustehtävästä.
Tämä aikataulu mahdollistaa juuri ja juuri paikan laittamisen auki huhtikuussa ja
näin mahdollisimman hyvien hakijoiden saamisen. Tänä lukuvuonna virkaan on
kuulunut 26 vuosiviikkotuntia opetusta. Tehtävä on ollut aikaisemmin auki matematiikan ja kemian tuntiopettajuutena siten, että siihen on voitu lisätä muita matemaattisia aineita ja että yrittäjyyskasvatus on katsottu eduksi.

Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää kunnanhallitukselle täyttöluvan
myöntämistä matematiikan ja kemian tuntiopettajan tehtävään 1.8.2019 alkaen
toistaiseksi.
Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2019

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

12.3.2019

23

Asianro

23

KUNTASTRATEGIA 2035
Kasv. ja koultk § 23

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 31.1.2019 §5 hyväksynyt Reisjärven kunnan
strategia 2035. Strategiassa on kirjoitettu tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2019
– 2021.
Strategia liitteenä 2.

Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta keskustelee kunnan strategiasta sivistystoimen näkökulmasta ja merkitsee strategian tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 31.12.2018
Kasv. ja koultk § 24

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan vuoden 2018 budjetti oli 5 558 000 €. Toteutuma 28.2. oli 0,6% yli arvion. Vielä 18.1. toteutumamme näytti alittuvan 77 000
€:a. Tämän jälkeen on tullut kirjauksia ja ns. vyörytyksiä siten, että ylitystä on
35573 €.
Ongelmallisimpia kohteita olivat erityisopetus ja lukiokoulutus. Molemmissa kohteissa tehtiin keväällä 2018 selviä säästötoimenpiteitä, eikä toimintaa ole muutettu muiltakaan osilta. Siltikin ylitystä tuli, joten arvioitu meno ei ole vastannut
todellisuutta. Lukion ylitys oli 124 000 € ja erityisopetuksen 100 000 €. Varhaiskasvatuksen 145 000 €:n toteutuman alitu oli osittain tasoittamassa näitä ylityksiä.
Vuoden alussa saimme vielä 41 000 €:n ennalta arvaamattoman laskun erityisistä
opetusjärjestelyistä toisessa kunnassa. Ilma tätä laskua olisi toteutuma ollut hyvin
lähellä varattua summaa.
Toteutuma liitteenä 3.

Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyy vuoden 2018 talousarvion toteutumisen perusteluineen.
Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
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Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2019

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

12.3.2019

25

Asianro

25

KOULUTOIMEN JA VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018
Kasv. ja koultk § 25

Kehitys- ja talouspäällikkö Marjut Silvastin antaman ohjeen mukaan lautakuntien
käsittelemät vuoden 2018 tilinpäätöstiedot ja toimintakertomus tulee olla valmiina 15.3.2019 mennessä.
Koulutoimen ja varhaiskasvatuksen viranhaltijat ovat valmistelleet liitteenä 4 olevan toimintakertomuksen.

Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyy liitteenä olevan koulutoimen
ja varhaiskasvatuksen toimintakertomuksen vuodelta 2018.
Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

Kasv. ja koultk §26

Kasvatus- ja koulutuslautakunta keskusteli tuoksuttomasta koulusta. Tuoksujen
käyttö oppilaiden ja henkilökunnan keskuudessa on aiheuttanut ongelmia. Altistuneet oppilaat saavat oireita ja turvallinen koulupäivä voi vaarantua. Asiaan on
koulussa kiinnitetty huomiota luokanvalvojien tuokioissa, wilma-viesteissä ja infotv:ssä pyörii ilmoitus jatkuvasti. Tuoksutonta ympäristöä tulisi tuoda esiin edelleen
empatian kautta.
Ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta laittaa asian valmisteluun.
Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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