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Jouni Tilli, kunnanhallituksen puheenjohtaja

X

Sari Huuskonen, kunnanhallituksen edustaja
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Raija Potila, kunnanjohtaja
Markku Puronhaara, sivj.‐reht., sihteeri
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Todettiin.

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN / ASIAT

§:t 43 ‐ 51
Päätettiin käsitellä
ylimääräisenä asiana
Niemenkartanon koulun ict‐
hankinnat.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA
(tarkastuspaikka ja ‐aika sekä
tarkastajien valinta taikka merkintä
kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin
Juha‐Matti Hyvönen ja Tiina Nyman.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen
28.5.2019.
Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Oili Kiviranta

Markku Puronhaara

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika

Reisjärvi 28.5.2019
Allekirjoitukset

Juha‐Matti Hyvönen
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Tiina Nyman

Aika ja paikka

Reisjärvi
Virka‐asema
Todistaa

Allekirjoitus
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Tilli Jouni, khall pj
Huuskonen Sari, khall edustaja
Potila Raija, kunnanjohtaja
Puronhaara Markku, sivj.‐rehtori, sihteeri
Pöytäkirjantarkastajat: Hyvönen Juha‐Matti ja Tiina Nyman
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: 29.5.2019
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KOULUTYÖNTEKIJÄN/ATK‐TUKIHENKILÖN TOIMEN TÄYTTÄMINEN
Kasv. ja koultk § 43

Kasvatus ja koulutuslautakunta on hakenut toimeen täyttölupaa kunnanhallituk‐
selta kokouksessaan 25.4.2019. Kunnanhallitus on tämän täyttöluvan myöntänyt
luvan kokouksessaan 16.5.2019.
Koulutyöntekijän/IT‐tukihenkilön paikka on ollut avoinna kunnan ilmoitustaululla
ja työvoimatoimistossa.
Hakijoilta on toivottu perehtyneisyyttä opetustoimessa käytettävien ohjelmien
kuten Multiprimuksen, asiakirjahallinnon ja henkilöstöhallinnon sekä Office‐ohjel‐
miston käyttöön.
Olemme kertoneet, että arvostamme yhteistyökykyä, asiakaslähtöisyyttä, val‐
miutta kehittää työtehtävää ja digitaalisen toimistoympäristön hallintaa. Tehtäviin
kuuluu järjestelmien hallintaa, järjestelmien käyttäjätukea, erilaisia projekteja,
laitteiden asennuksia ja ylläpitoa, sekä järjestelmä‐ ja palveluhankintoja.
Määräaikaan mennessä paikka haki kahdeksan henkilöä (liite). Alakoulun rehtorin,
aikaisemman työntekijän ja koulusihteerin kanssa on haastatteluun pyydetty neljä
henkilöä. Haastattelut järjestetään 28.5.2019 aamupäivällä.
Tehtävän palkkaus määräytyy kunnallisen työehtosopimuksen mukaan
(01ICT060). Valitun on toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä
esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote
kuukauden kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus‐ ja koulutuslautakunta päättää haastattelujen jälkeen koulu‐
työntekijän (atk‐tukihenkilö) palkkaamisen.
Haastatteluryhmän esityksenä esitettiin valittavaksi kuuden kuukauden koeajalla
insinööri Tuomo Kupiainen.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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HAJUSTEETON KOULUPOLKU
Kasv. ja koultk § 44

Kasvatus‐ ja koulutuslautakunta on kokouksessaan laittanut valmisteluun hajus‐
teettoman koulupolun. Asiaa on valmisteltu henkilökuntien kokouksissa, oppilas‐
huoltoryhmässä ja rehtorikokouksessa.
Ehdottoman kiellon laittaminen on ongelmallista, koska silloin kiellon rikkomisesta
pitäisi seurata jokin sanktio. Esille nousi myös muut hajut, kuten mopon pako‐
kaasu.
Parhaimmalta tavalta toimia tuntuisi olevan asenteisiin vaikuttaminen. Nyt jo mm.
liikunnassa ja terveystiedossa asiaa käsitellään. Samoin molempien koulujen säh‐
köisillä ilmoitustauluilla asiaan kiinnitetään huomiota.
Jatkossa lukuvuosisuunnitelmaan laitettaisiin erikseen maininta millä luokilla asia
otetaan erikoisesti käsittelyyn omana aihekokonaisuutena. Näitä vuosia voisivat
olla esim. 1, 4 ja 7 luokat.
Asia on vakava ja tämä on hyvä tuoda kaikkien tietoisuuteen. Informaatiota lisää‐
mällä lisäämme samalla kaikkien viihtyvyyttä. Koulujen ja julkisten rakennusten
oville voisi laittaa ilmoitukset hajusteettomasta tilasta.

Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus‐ ja koulutuslautakunta päättää julistaa Reisjärven koulut hajus‐
teettomaksi ja hyväksyy annetun selvityksen hajusteettomasta koulupolusta.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Päätettiin julistaa Reisjärven koulupolku varhaiskasvatuksesta
lukioon saakka tuoksuttomaksi.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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OPPISOPIMUKSEN KÄYTTÄMINEN
Kasv. ja koultk § 45

Koulunkäynnin ohjaaja XXXXX XXXXX on hakenut koulunkäynninohjaajan paikkaa
oppisopimuksella.
Lautakunta ei ole linjannut tämän mahdollisuuden käyttöä. Kunnan taloudellisen
tilanteen kannalta kaikki mahdolliset resurssit on tutkittava. Toisaalta kunnan teh‐
tävänä on kohdella kuntalaisia tasapuolisesti.
Asiaa on valmisteltu Oulun seudun ammattiopiston, Keski‐Pohjanmaan oppisopi‐
muskeskuksen ja Pohjois‐Pohjanmaan oppisopimuskeskuksen kanssa.
Työpaikan eli kunnan on mahdollista saada koulutuksen järjestämiseen korvausta
1‐250 euroa kuukaudessa. Työnantajan on mahdollisuus saada myös palkkatukea
riippuen henkilön työttömyysajan pituudesta: Mikäli henkilö on ollut työttömänä
alle vuoden, on korvaus 30 % palkasta kuuden kuukauden ajan.
Asian valmistelu jatkuu vielä kokoukseen saakka, ennen kuin kaikki yksityiskohdat
saadaan selville.

Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus‐ ja koulutuslautakunta linjaa oppisopimusmahdollisuuden käy‐
tön ja päättää antaa sivistysjohtaja‐rehtorille luvan jatkaa oppisopimusmahdolli‐
suudenkäytön selvittelyä ja hyväksyä kunnalle edullisin ratkaisu.
Päätös:
Hyväksyttiin. Linjattiin oppisopimuksen käyttö mahdolliseksi talous‐
arvion puitteissa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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IRTISANOUTUMINEN/XXXXX XXXXX
Kasv. ja koultk § 46

XXXXX XXXXX on irtisanoutunut virastaan irtisanoutumisaikansa jälkeen 1.8.2019
alkaen. Irtisanoutumisilmoitus on toimitettu 20.5.2019.

Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus‐ ja koulutuslautakunta hyväksyy XXXXX XXXXX irtisanoutumisen
1.8.2019 alkaen.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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NIEMENKARTANON KOULUN KALUSTEIDEN HANKINTA
Kasv. ja koultk § 47

Niemenkartanon koulu valmistuu kesällä 2019 ja se otetaan käyttöön elokuussa.
Kouluun täytyy hankkia uudet ja asianmukaiset kalusteet oppilaiden ja henkilö‐
kunnan työskentelyä varten. Reisjärven kunta on liittynyt KL‐kuntahankintoihin,
jolloin kalusteet voidaan hankkia kilpailutetun sopimuksen puitteissa. Isku ja KL‐
kuntahankinnat ovat sopineet toimintamallista KLKH 21 puitesopimuksen aikana
aloitettuihin projekteihin joiden toimitusaika sijoittuu sopimuksen päättymisen
jälkeen.
Isku on tehnyt käyttäjien kanssa tiivistä yhtyeistyötä koulu‐ ja toimistokalusteista
sekä yleisten tilojen kalustusta suunniteltaessa. Isku on tehnyt käyttäjien toivei‐
den pohjalta sopimuksen mukaisen tarjouksen (liite):
‐ kalusteet 196 647,60 € (alv 0%)
Hankintaan on valtuusto myöntänyt joulukuun talousarviokokouksessa rahat.

Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus‐ ja koulutuslautakunta hyväksyy Iskun tarjouksen ja hankkii
Niemenkartanon uuden koulun kalusteet alakoulun johtajan esityksen mukaisesti.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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PERHENEUVOLAPALVELUIDEN LISÄÄMINEN
Kasv. ja koultk § 48

Kisatien yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä 19.03. oltiin huolestuneita
perheneuvolapalveluiden saatavuudesta ja riittävyydestä Reisjärven kunnassa. Oppilashuoltoryhmän yhteisenä näkemyksenä oli, että Reisjärvellä
perheneuvolapalveluille olisi enemmän kysyntää kuin tarjontaa.
Asia otettiin ensimmäisen kerran esille kunnan Hyte-palaverissa 21.2., jolloin hyvinvointijohtaja lupasi selvittää pene-työntekijöiden jyvittämistä Selänteen alueella, lähinnä Haapajärvi-Reisjärvi akselilla ja Reisjärven maksuosuutta perheneuvolapalveluihin.
Perheneuvolassa työskentelee psykologi ja sosiaalityöntekijä/perheterapeutti. Hyvinvointijohtajan selvityksen mukaan, he työskentelevät Reisjärvellä kaksi päivää kuukaudessa/ työntekijä, eli 10% työajasta ja muun ajan
Haapajärven perheneuvolassa (90%). Reisjärvi maksaa työntekijöiden palkoista siis 10%.
Reisjärven koulupsykologi, ‐kuraattori ja terveydenhoitaja ovat työssään
kokeneet, että perheneuvolapalvelut eivät ole riittävät Reisjärven kun‐
nassa.
Kouluilla kouluterveydenhuolto, -psykologi ja –kuraattori tukevat pääasiallisesti oppilaan koulunkäyntiä, yhteistyössä vanhempien kanssa. Kun perhe
tarvitsee laajempaa tukea lapsen kasvuun, kehitykseen tai vanhemmuuteen,
asiakas ohjataan yleensä perheneuvolaan. Lisäksi perheneuvolapalvelut ovat
matalan kynnyksen palvelua, jotka pääsääntöisesti kuuluisi tuottaa jokaisella
paikkakunnalla. Kun kouluterveydenhoitaja, -kuraattori tai -psykologi havaitsevat lapsen oireilevan perhetilanteesta johtuvista syistä, on tärkeää, että
apua olisi mahdollisimman nopeasti saatavana juuri omasta kunnasta. Näin
ollen perheiden on helppo käyttää palveluja, eikä vanhemmille tule kohtuuttomia poissaoloja töistä.
Perheneuvolapalvelujen saatavuus esim. kerran viikossa tai jopa useam‐
pana päivänä viikossa, takaisi asiakkaille mahdollisuuden intensiivisempään
tukeen, säännöllisiin viikoittaisiin käynteihin ja terapiaan. Näin ollen Selän‐
teen kuntien asukasmäärään ja tarpeeseen nähden suhteutettuna n. 20‐
30% resurssien ohjaaminen Reisjärvelle olisi suotavaa ja varmistaisi palve‐
lujen tasalaatuisen saatavuuden Selänteen alueella asuville. Palvelun hinta
on kunnille huomattavasti huokeampi, kuin mitä kunnat joutuvat maksa‐
maan esim. lastensuojelun laitoshoidon tai erikoissairaanhoidon (mm.
osastojakso/sairaalakoulu) kustannuksista. Näihinhän vääjäämättä päädy‐
tään, mikäli perustason tuki ei ole kunnissa riittävää.
Hyvinvointijohtaja on antanut selvityksen perheneuvolapalvelujen kustannuksista:

Palkkakustannukset on jaettu aiemmin mainitulla ja sovitulla prosenttimää‐
rällä. Selännettä perustettaessa on sovittu, että perheneuvolapalveluja
tuotetaan Reisjärvelle 1/2 päivää per vko kahdella työntekijällä. Tarve on
näyttäytynyt koko toiminnan ajan suurempana. Resurssit ovat vähäiset
koko Selänteen alueella, eli resurssien siirtämistä esim. Haapajärveltä Reis‐
järvelle ei nykyisellä resurssilla pysty tekemään.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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PERHENEUVOLAPALVELUIDEN LISÄÄMINEN (jatkoa)
Kasv. ja koultk § 48

Palkkakustannukset ovat olleet euromääräisesti noin 18 000 euroa vuo‐
dessa (sisältää palkat sivukuluineen 11 000 euroa, ostopalvelun 5000 euroa
ja matkat, ICT‐palvelut yms. n. 2000 euroa.
Oston lisääminen kaksinkertaiseksi vaatii lisämäärärahan (n. 18 000 euron)
hyväksymistä eli sen hyväksymistä, että Selänteen kuntalaskutus kasvaa.
Ehdotus: Kasvatus‐ ja koulutuslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja valtuus‐
tolle Selänteeltä ostettavien perheneuvolapalveluiden lisäämistä kaksinker‐
taiseksi.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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TUNTIOPETTAJAN VALINTA (LUOKANOPETTAJA)
Kasv. ja koultk § 49

Määräaikaisen (1.8.2019 – 31.7.2020) tuntiopettajan (luokanopettajan) viran il‐
moitus on ollut avoinna kunnan ilmoitustaululla 30.4. – 17.5.2019 välisen ajan.
Tehtävän kelpoisuusvaatimukset ovat annetun asetuksen (1998/986) mukaiset.
Kunnanhallitus on antanut virkaan täyttöluvan (16.5.2019 §105).
Määräaikaan mennessä hakemuksia saapui kaksi, joista toisella oli kelpoisuus tä‐
hän tehtävään.
Hakemuksessa mainittiin, että valitun on toimitettava hyväksyttävä todistus ter‐
veydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (504/2001) mukainen
rikosrekisteriote kuukauden kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus‐ ja koulutuslautakunta valitsee tuntiopettajan (luokanopettaja)
määräaikaiseen virkaan ajalle 1.8.2019 – 31.7.2020 KM Tiia Suontakasen.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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TÄYTTÖLUPA PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN (ERITYISOPETUS) VIRKAAN
Kasv. ja koultk § 50

Kunnanhallituksen päätöksen (13.12.2017 §222) mukaan avattaviin virkoihin ja
toimiin on haettava täyttölupa. Koulutoimessa on hyvin tarkasti katsottu keväällä
2019, millä resurssilla selviämme lakisääteisestä opetustehtävästä.
Tehtävää hoitanut henkilö on irtisanoutunut tehtävästä 1.8.2019 alkaen. Valtuus‐
tolle on esitelty, miten erityisopetuksen tehtäviä tullaan järjestämään syksystä
2020 alkaen. Tämän vuoksi on tarkoituksen mukaista täyttää tuntiopettajan virka
määräaikaisesti ajalle 12.8.2019 – 30.5.2020.
Tehtävässä on ollut 16 vuosiviikkotuntia eli juuri päätoimisuuden raja. Talousarvi‐
ossa on varattu rahat tuntiopettajan palkkaukseen.

Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus‐ ja koulutuslautakunta pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa
tuntiopettajan (erityisopetus) määräaikaiseen virkaan ajalle 12.8.2019 – 30.5.2020
väliseksi ajaksi.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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ICT‐HANKINNAT NIEMENKARTANON KOULUUN
Kasv. ja koultk § 51

Reisjärven kunnalla on voimassa oleva hankintasopimus Kuntien Tiera Oy:n
kanssa.
Kunnanvaltuusto on myöntänyt investointimäärärahan tietokonehankintoihin
vuodelle 2019.
Alakoulun rehtori on neuvotellut Atean kanssa hankinnoista useassa palaverissa
yhdessä talouspäällikön, it‐tukihenkilön ja sivistysjohtajan kanssa. Alakoulun reh‐
tori esittää, että kunta hankkii liitteenä olevan tarjouksen mukaiset koneet Nie‐
menkartanon koululle.

Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus‐ ja koulutuslautakunta hyväksyy Niemenkartanon koululle (liit‐
teenä) tehdyn ict‐hankintojen tarjouksen.
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 § 52

Tilannekatsaus päiväkotirakentamisesta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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