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KURAATTORIN TARVE
Kasv. ja koultk § 17

Niemenkartanon koulun henkilökunta on lähestynyt lautakuntaa pyynnöllä pohtia
kuraattorin työaikaa.
Reisjärvellä kuraattori on kokoaikainen. Työpanoksesta on myyty Haapajärvelle
yksi päivä, joka on sisältänyt johtavan kuraattorin palvelun.
Eduskunnan päätöksen mukaan kuraattorina voi toimia vähintään sosiaalialalle
soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, taikka henkilö, jolla
on soveltuva korkeakoulututkinto, ja suoritettuna sosiaalialan aineopinnot tai vähintään kahden vuoden työkokemus kuraattorin tai sitä vastaavasta sosiaalialan
tehtävästä. Jokaisen oppilaitoksen käytettävissä on lisäksi oltava sellaisen opiskeluhuollon vastaavia kuraattoreja, joilla on sosiaalityöntekijän pätevyys.
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) velvoittaa kunnat järjestämään psykologi- ja kuraattoripalvelut kaikille kunnan alueella sijaitsevien toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille ja perusopetuksen sekä esiopetuksen oppilaille.
Yhtenä kuraattorin mitoitusperusteena käytetään hallituksen esityksessä
(67/2013) mainittua mitoitusta: yksi psykologi 1 000:ta opiskelijaa kohti ja yksi kuraattori 780:tä opiskelijaa kohti.
Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus
keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa
viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen, kun opiskelija on
tätä pyytänyt. Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä
samana tai seuraavana työpäivänä. Mahdollisuus keskusteluun edellä tarkoitetulla
tavalla on myös huoltajan tai muun henkilön yhteydenoton perusteella.
Näihin pätevyysvaatimuksiin ja mitoituksiin on Reisjärvellä pystytty vastaamaan.
Yhtenä kohtana laintarkoituksesta on kirjattu varhaisen tuen turvaaminen. Tähän
Reisjärvellä on pyritty. Edellinen koulukuraattori totesi loppuyhteenvedossaan,
että hänen työpanoksesta yhä suurempi osa on siirtynyt alakoululle.
Alakoulun erityisopettajat ovat myös lähestyneet kirjelmällä ensi lukuvuoden erityisopetustarpeesta. Tarpeita siis oppilashuollossa on selvästi olemassa.
Yksi kuraattoripäivän myynti tuo kunnalle tuloja 215 € eli vuositasolla n. 8000 €.
Mikäli myynnistä luovutaan, niin lautakunnan tulee tehdä pyyntö lisätalousarvion
muodossa valtuustolle.

Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta merkitsee tiedoksi saapuneet kirjelmät
ja linjaa kuraattoritarpeen lukuvuonna 2020 – 2021: kuraattoripäivien määrä on
lain mukainen ja tässä kunnan taloudellisessa tilanteessa lisäys ei ole mahdollista.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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PÄIVÄHOITOHAKEMUS
Kasv. ja koultk § 18

Varhaiskasvatukseen on saapunut hakemus, jossa hoitopaikkaa haetaan toisen
luokan oppilaalle lukuvuodeksi 2020-2021. Lapsi joutuisi olemaan yksin myös
yöllä, joka ei ole lapsen kehitysvaiheeseen nähden suotavaa.
Varhaiskasvatuslaissa (1 luku 1§) sanotaan, että varhaiskasvatusta voivat saada
lapset, jotka eivät vielä ole oppivelvollisuusikäisiä sekä milloin erityiset olosuhteet
sitä vaativat, myös sitä vanhemmat lapset.
Useissa kunnissa vuorohoito järjestetään erityisestä syystä myös 1-2 luokan oppilaille. Tämän suuntaisia kannanottoja on ollut myös lapsiasianvaltuutetulla. Toisen luokan oppilas on vielä todella nuori ollakseen yksin kotona.
Varhaiskasvatuslaissa mainitaan, että lapsen edun huomioiminen on hoitoasioissa
ensisijaista. Opetusministeriö muistuttaa silti, ettei tämä tarkoita automaattista
hoitopaikkapakkoa. Viranomaiset ovat kaikki yhtä mieltä siitä, että eka- ja tokaluokkalaiset olisi hyvä saada haetun paikan mukaisissa tilanteissa vuorohoitoon.
Kunnan tehtävä on käyttää harkintaa.
Hakemuksen mukaisissa tilanteissa olisi lapsen hoitoaika kuitenkin saatava kohtuulliseksi, siten ettei viikoittainen hoitoaika nousisi normaalin työaikaa suuremmaksi ja lapsi olisi koulun ja hoidon lisäksi mahdollisimman paljon myös kotona.
Vastaavat tilanteet katsotaan kunnassa aina tapauskohtaisesti olosuhteet huomioiden. Nyt tehtävä päätös ei siten ole ennakkotapaus.

Sivj/reht

Ehdotus:
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa päiväkodinjohtajalle oikeuden hyväksyä hoitopaikkahakemus.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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KUMMIKOULU
Kasv. ja koultk § 19

Huovuttamiseen erikoistunut yritys Villaamo Oy on lähestynyt Reisjärven koulutoimea vapaamuotoisella yhteistyötarjouksella. Tarjous kummikoulusta on osoitettu
lautakunnalle.
Mikäli Reisjärven kunnan koulut lähtevät mukaan, niin
yhteistoimintaa voidaan tarkentaa syksyllä mm. lukion osalta. Toimintaa voitaisiin
lähteä kokeilemaan ihan pienestäkin jutusta.
Yritys antaisi koululaisille villaa heidän töihinsä ja saisi kuvata omia esitteitään
koululla. Niemenkartanon koululla on erittäin hyvä valaistus kuvaamiselle. Esimerkkejä yrityksen sivuilla, jotta kuvien luonne hahmottuisi (www.willaamo.fi).
Missään kuvassa ei siis näy oppilaita tai heidän nimiään.
Yhtyeistyö ei aiheuta kouluille kuluja.
Yhteistyö antaisi myös yhden uuden väylä brändätä kunnan uusia kouluja.

Sivj/reht

Ehdotus:
Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyy Villaamo Oy:n yhteistyöesityksen.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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VARHAISKASVATUKSEN VIRKOJEN JA TOIMIEN LAKKAUTTAMINEN
Kasv. ja koultk § 20

Kunnanhallituksen aloitti varhaiskasvatuksen yt-menettelyn 3.2.2020 §26. Päiväkotiverkon uudistamista koskeva asia käsitellään työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) mukaisesti työnantajan
ja henkilöstön välisessä yhteistoimintamenettelyssä. Asiaa on hallituksen jälkeen
käsitelty yhteistoiminta elimessä (10.2.2020) ja kasvatus- ja koulutuslautakunnassa (13.2.2020 §2). Lautakunnan ohjeen mukaisesti henkilöstölle on järjestetty
tiedotus- ja keskustelutilaisuus 20.2.2020.
Yhteistoimintatilanne on siinä vaiheessa, että jokaisen vakituisen työntekijän
kanssa on käyty henkilökohtainen yt-keskustelu. Keskustelut on käyty 21.2. –
19.3.2020 välisenä aikana ja niistä on otettu työntekijän kuittaus. Työntekijä on
saanut ennakko informoinnin mukaisesti ottaa mukaansa luottamusmiehen, jos
on sen halunnut.
Uuden päiväkodin on ilmoitettu olevan valmiina 1.8.2020. Tämän mukaan vanhat
virat ja toimet tulisi lakkauttaa 31.7.2020.

Sivj-reht

Ehdotus:
Kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle varhaiskasvatuksen kaikkien virkojen ja toimien lakkauttamista
31.7.2020.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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VARHAISKASVATUKSEN VIRKOJEN JA TOIMIEN PERUSTAMINEN
Kasv. ja koultk § 21

Kunnanhallintosäännön §65 mukaan uudet virat perustaa valtuusto. Toimien
osalta kunnanhallitus on päätöksellään (13.13.2017 §222) ilmoittanut, että täyttöluvat pitää hakea kunnanhallitukselta.
Päiväkodin valmistumisen myötä 1.8.2020 tarvitaan uusi organisaatiorakenne.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta on kokouksessaan 13.2.2020 §2 hyväksynyt organisaatiorakenteen (liite).
Rakenne perustuu siihen, että päiväkodissa on neljä osastoa, joista kolme täytettäisiin vakituisesti ja neljäs tarvittaessa väliaikaisesti. Tehtäväkuvauksissa huomioidaan päiväkodinjohtajan ja varajohtajan hallinnontyöt ja hoitotyöhön osallistuminen. Varhaiskasvatuksen opettajista osa muutetaan eläköitymisien myötä varhaiskasvatuksen sosionomeiksi. Näiden kouluttaminen on vasta aloitettu.
Uuden organisaatiorakenteen mukaisesti virkoja ovat:
Päiväkodinjohtaja
Varhaiskasvatuksen opettaja (Päiväkodin varajohtaja)
Toimia:
6 varhaiskasvatuksen opettajaa
5 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa
1 päiväkotiavustaja
1 varhaiskasvatuksen ryhmäavustaja
6 perhepäivähoitajaa
1 palvelusihteeri
Kunnanvaltuuston virkojen perustamisen ja kunnanhallituksen täyttölupien jälkeen lautakunta siirtäisi entiset työntekijät uuteen organisaatioon uusin tehtävänkuvauksin.

Sivj-reht

Ehdotus:
Kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää valtuustolle päiväkodinjohtajan ja varhaiskasvatuksen opettajan (päiväkodin varajohtajan) virkojen perustamista. Lautakunta esittää kunnanhallitukselle täyttöluvan myöntämistä vakituisesti/toistaiseksi:
Päiväkodinjohtaja, varhaiskasvatuksen opettaja (Päiväkodin varajohtaja), 4 varhaiskasvatuksen opettajaa, 4 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa, 1 päiväkotiavustaja, 1 varhaiskasvatuksen ryhmäavustaja, 3 perhepäivähoitajaa, 1 palvelusihteeri
Väliaikaisesti vuodeksi:
2 varhaiskasvatuksen opettajaa, 1 varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, 3 perhepäivähoitajaa.
Päätös:
Päiväkodinjohtaja ja Varhaiskasvatuksen opettaja (päiväkodin varajohtaja) ovat virkoja. Väliaikaisesti täytettävät toimet täytetään vain tarvittaessa.
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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YRITTÄJYYS LUKIOSSA
Kasv. ja koultk § 22

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on aloittanut kuntastrategian mukaisen yrittäjyysreitin kirjoittamisen päätöksellään syksyllä 2019 perustamallaan työryhmällä. Tämän jälkeen lautakunta on samassa hengessä hakeutunut mukaan Lukio ja yrittäjyys hankkeeseen.
Lukuvuonna 2019-2020 on yläkoululla aloitettu uutena valinnaisaineena yrittäjyys.
Tähän jatkumona olisi yrittäjyyden tuominen lukion opetussuunnitelmaan erillisen
kurssina. Kunnan vahvuus on Reisjärven opiston yrittäjyyslinja, joka tekee yhteistyötä jo alueen yhden lukion kanssa. Ajatuksena olisi, että yrittäjyys kulkisi opiskelijoiden kanssa läpi lukion ja vanhemmat opiskelijat tutoroisivat nuorempia. Ensimmäisenä vuonna järjestettäisiin 24h-leiri ja toisena vuonna opiskelijat voisivat
perustaa yrityksiä. Yrityksen pyörittämiseen he saisivat ohjausta.
Kunnassa on tva:ssa vastuutettu yrittäjyyskasvatuksen huolehtiminen tietyille
opettajille vuoden 2019 alusta alkaen. Nämä opettajat ovat nyt olleet kirjoittamassa yrittäjyysreittiä.
Lukioon tulisi perustaa kaksi yrittäjyyskurssia. Näitä kursseja ei tarvitsisi laittaa
kurssitarjottimeen, joten niiden ohjaaminen ei vaikuttaisi lukujärjestyksiin. Lisäksi
hankkeen toteutuessa hankkeesta saataisiin ohjausta myös näille kursseille. Kurssien sisällöistä kirjoitettaisiin tarkempi opetussuunnitelma.

Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta perustaa lukioon kaksi uutta kurssia yrittäjyyteen.
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 § 23

-

Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteereiden toimivuuden arviointi
Lainmuutos lasten kodinhoidon ja yksityisen hoidon tuesta

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 § 24
Sivj/reht

Ehdotus:

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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PÄIVÄKODIN HENKILÖSTÖ 1.8.2020 ->

1. OSASTO (21 paikkaa, 3-6 -v.)
VKOPE
VKOPE
VKLAHO
PKAV

-> Varhaiskasvatuksen opettaja
UUSI -> Varhaiskasvatuksen opettaja
-> Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
-> Päiväkoti avustaja

2. OSASTO (21 paikkaa, sisarusryhmä 0-6 v, jossa vuorohoitolapsia myös)
VKOPE
VKSOS
VKLAHO
RYHAV

-> Varhaiskasvatuksen opettaja
UUSI -> Varhaiskasvatuksen opettaja
-> Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
-> Varhaiskasvatuksen ryhmäavustaja (tarvittaessa)

3. OSASTO (12 paikkaa, vuorohoito, 0-3 v.)
VKOPE
VKSOPE
VKLAHO
VKLAHO

-> Varhaiskasvatuksen opettaja
-> Varhaiskasvatuksen opettaja
-> Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
-> Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

4.OSASTO ( max. 21 paikkaa, 3-6 -v.), tarpeen mukaan
VKOPE
VKOPE
VKLAHO

Uusi määräaikainen varhaiskasvatuksen opettaja
Uusi määräaikainen varhaiskasvatuksen opettaja
Uusi määräaikainen varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

PERHEPÄIVÄHOITO:
PPH503
PPH504
PPH506
PPH509

-> Perhepäivähoitaja
-> Perhepäivähoitaja
-> Perhepäivähoitaja
-> Perhepäivähoitaja

Palvelusihteeri

Kunta / kuntayhtymä

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Pykälä

25.3.2020

17 - 24

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

17, 23, 24

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

18, 19, 20, 21, 22

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

18, 19, 20, 21, 22
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

