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Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Opeltk 07.05.2019 § 31
Valmistelija toimistosihteeri
Lautakunnan kokouksesta on ilmoitettava, mikäli mahdollista, neljä
päivää ennen kokousta kirjallisesti sen jäsenille. Kokouskutsussa on
ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista on lähetettävä mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla, mikä opetuslautakunnassa edellyttää 5 jäsenen/varajäsenen paikallaoloa.
Toimialajohtajan esitys
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen
laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös
Puheenjohtajana kokouksessa: opetuslautakunnan
1.varapuheenjohtaja Matti Nuorala.
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat sekä kokouksen
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjan tarkastajat
Opeltk 07.05.2019 § 32
Valmistelija toimistosihteeri
Toimialajohtajan ehdotus
Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa läsnäolevista lautakunnan jäsenistä kiertävän vuorolistan mukaan. Tarkastus tapahtuu
viimeistään klo 15:00 mennessä seuraavana päivänä.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Pauli Ekdahl ja Jarmo
Kivioja.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Esityslistan hyväksyminen
Opeltk 07.05.2019 § 33
Valmistelija toimistosihteeri
Toimialajohtajan ehdotus
Lautakunta hyväksyy laaditun esityslistan kokouksen
työjärjestykseksi.
Päätös
Lautakunta yksimielisesti hyväksyi laaditun esityslistan.
Käsittelyjärjestys §:t 31-43.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Muut asiat
Opeltk 07.05.2019 § 34
'

Päätös
Ei muita asioita.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Nivalan varhaiskasvatussuunnitelma
134/12.00.01/2019
Opeltk 07.05.2019 § 35
Valmistelija varhaiskasvatusjohtaja p. 040 3447 460
Opetushallitus antoi määräyksen uusista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista 19.12.2018. Uudet perusteet tulevat voimaan
1.1.2019 alkaen. Paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat päivitetään kansallisten perusteiden mukaisesti ja otetaan käyttöön elokuussa 2019.
Liitteenä Nivalan kaupungin päivitetty varhaiskasvatussuunnitelma
2019 ja uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti päivitetty
Arjen käytäntöjen opas.
Valmistelijan ehdotus

Lautakunta hyväksyy liitteenä olevat Nivalan kaupungin
varhaiskasvatussuunnitelman 2019 ja uuden
varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti päivitetyn Arjen
käytäntöjen oppaan

Kasvatus- ja koulutuspalvelujen toimialajohtajan esitys
Hyväksytään valmistelijan ehdotus.
Päätös
Varhaiskasvatusjohtaja Sari Suhonen oli kokouksessa esittelemässä
asiaa.
Keskustelun jälkeen lautakunta yksimielisesti hyväksyi esityksen.
Ote

Pöytäkirjan tarkastajat:

varhaiskasvatus
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Yksityisen hoidon tuen kuntalisän indeksitarkistus 1.8.2019
140/02.05.00/2019
Opeltk 07.05.2019 § 36
Valmistelija varhaiskasvatusjohtaja p. 040 3447 460
Yksityisen hoidon tuen kuntalisää voidaan maksaa päivähoitopaikkaan oikeutetulle lapselle, kun perhe palkkaa hoitajan kotiin työn tai
opiskelun vuoksi. Yksityisen hoidon tuen kuntalisään tehdään vuosittain indeksitarkistus. Vuoden 2019 indeksitarkistus on 1,654% (sosiaalipalveluiden ansiotasoindeksin osuus 70% ja elinkustannusindeksin osuus 30%).
Sovitut hoitopäivät

yli 15 pv/kk
11-15 pv/kk
1-10 pv/kk

Kuntalisän määrä
kokopäivähoidossa
(yli 5h/pv)
221,40 €/kk
166 €/kk
121,80 €/kk

Kuntalisän määrä
osapäivähoidossa
(alle 5h/pv)
121,80 €/kk
91,30 €/kk
67 €/kk

Varhaiskasvatusjohtajan ehdotus
Lautakunta vahvistaa yksityisen hoidon tuen kuntalisän arvot
1.8.2019 alkaen yllä olevan taulukon mukaisesti.
Kasvatus- ja koulutuspalvelujen toimialajohtajan esitys
Lautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen.
Päätös
Varhaiskasvatusjohtaja Sari Suhonen oli kokouksessa esittelemässä
asiaa.
Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Ote

Pöytäkirjan tarkastajat:

varhaiskasvatus
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Varhaiskasvatuksen palvelusetelin hinnan tarkistus 1.8.2019
139/02.05.00/2019
Opeltk 07.05.2019 § 37
Valmistelija varhaiskasvatusjohtaja p 040 3447 460
Varhaiskasvatuspalveluiden palvelusetelin arvoon tehdään vuosittain indeksitarkistus. Vuoden 2019 indeksitarkistus on 1,654 % (sosiaalipalveluiden ansiotasoindeksin osuus 70 % ja elinkustannusindeksin osuus 30 %). Muilta osin sovelletaan kunnassa sovittuja
maksukäytäntöjä.
Varhaiskasvatusjohtajan ehdotus
Korotetaan palvelusetelin hintaa 1,654 %.
1.8.2018

1.8.2019

yli 35t/vk

1192 €/kk

1212 €/kk

alle 3v
21-35 t/vk, 80%

954 €/kk

970 €/kk

alle 3v
15-20 t/vk, 60%

715 €/kk

727 €/kk

alle 3v
alle 15 t/vk, 40%

477 €/kk

485 €/kk

yli 35 t/vk

795 €/kk

808 €/kk

yli 3v
21-35 t/vk, 80%

636 €/kk

647 €/kk

yli 3v
15-20 t/vk, 60%

477 €/kk

485 €/kk

yli 3v
alle 15t/vk, 40%

318 €/kk

323 €/kk

Päiväkoti
alle 3v

yli 3v

Kasvatus- ja koulutuspalvelujen toimialajohtajan esitys
Opetuslautakunta vahvistaa varhaiskasvatuspalveluiden palveluseteleiden indeksitarkistukset 1.8.2019 alkaen ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös
Varhaiskasvatusjohtaja Sari Suhonen oli kokouksessa esittelemässä
asiaa.
Keskustelun jälkeen lautakunta yksimielisesti hyväksyi esityksen.
Ote

Pöytäkirjan tarkastajat:

varhaiskasvatus
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Maksu peruuttamattomasta varhaiskasvatuksen paikasta 1.6.2019 lukien
52/02.05.00/2019
Opeltk 07.05.2019 § 38
Valmistelija varhaiskasvatusjohtaja p. 040 3447 311
Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (§ 10)
Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä, voidaan peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puolet tämän lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. Vaikka perheen tulot olisivat niin pienet, ettei
lapselle ole määrätty kuukausimaksua, voidaan tässä momentissa
tarkoitetulla tavalla käyttämättä jätetystä varhaiskasvatuksesta kuitenkin periä puolet 7 §:n mukaisesta pienimmästä perittävästä maksusta.
Nivalassa tiedotetaan vanhempia kesälomakyselyn yhteydessä
seuraavasti:
Jos lapsi ei käytä hänelle kesäajalle ennalta varattua varhaiskasvatuspaikkaa, eikä varattua paikkaa peruta 14.6.2019 mennessä, perumatta jätetystä paikasta peritään puolet kuukausimaksusta.
Maksu voidaan periä myös maksuttoman heinäkuun osalta, mikäli
varattua hoitopaikkaa ei ole ennakkoon peruttu. Perumattomasta
varhaiskasvatuspaikasta peritään maksu myös perheeltä, jolle varhaiskasvatus on tulojen perusteella maksuton. Tällöin maksu on
13,50 e/kk.
Valmistelijan ehdotus
Käytäntö aloitetaan Nivalassa kesällä 2019, jotta kesäajan hoitojärjestelyt voidaan suunnitella laadukkaasti ja taloudellisesti.
Kasvatus- ja koulutuspalvelujen toimialajohtajan esitys
Hyväksytään valmistelijan edottama käytäntö.
Päätös
Varhaiskasvatusjohtaja Sari Suhonen oli kokouksessa esittelemässä
asiaa.
Keskustelun jälkeen lautakunta yksimielisesti hyväksyi esityksen.

Ote

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019-2021
153/00.01.02/2019
Opeltk 07.05.2019 § 39
Valmistelija sivistysjohtaja p. 040 3447 311
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on Lastensuojelulain
(417/2007 12§) mukainen suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnassa. Lain mukaan valtuusto hyväksyy suunnitelman sekä seuraa ja arvioi sen toteutumista vähintään kerran valtuustokauden aikana. Valtuuston tulee ottaa suunnitelman toteuttaminen huomioon kunkin vuoden talous- ja toimintasuunnitelmassa. Suunnitelma on laaja-alainen ja koskee lasten ja nuorten kasvuoloja, hyvinvoinnin edistämistä ja epäkohtien ehkäisemistä, vanhemmuuden tukea sekä lasten ja nuorten erilaisia palveluja mukaan lukien lastensuojelupalvelut.
Suunnitelmaa on laadittu yhteistyössä peruspalvelukuntayhtymä
Kallion ja lasten ja nuorten palveluja tuottavien tahojen kanssa.
Keskeisiksi tavoitteiksi lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseksi asetetaan:
Lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen tukeminen
Varhainen tuki ja ennaltaehkäisevän työn tehostaminen
Moniammatillisen työotteen lujittaminen ja palveluohjauksen kehittäminen
Kasvatus- ja koulutuspalvelujen toimialajohtaja esitys
Lautakunta tutustuu lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan ja lähettää sen kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi sekä
tiedoksi nuorten monialaiselle työryhmälle, opiskelijahuoltoryhmälle
ja lapsiasiainneuvostolle.
Päätös
Toimialajohtajan kokouksessa antama muutettu esitys: Lautakunta
tutustuu lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan ja lähettää sen
kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi ja pyytää lausunnot nuorten monialaiselta työryhmältä, opiskelijahuoltoryhmältä, lapsiasiainneuvostolta, lapsiparlamentilta ja nuorisovaltuustolta.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019-2021 merkittiin
tietoon saaduksi ja toimialajohtajan muutettu esitys hyväksyttiin
yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Varhaiskasvatusjohtaja Sari Suhonen poistui kokouksesta tämän
asian käsittelyn jälkeen klo 18:20.

Ote

Pöytäkirjan tarkastajat:

kaupunginhallitus/-valtuusto
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Valtuustoaloite 14.6.2018 - Kokoomus, koulujen merkkaritoiminnan selvittäminen
121/00.02.00/2017
Valtuustoaloite 14.6.2018 - Kokoomus, koulujen merkkaritoiminnan selvittäminen
Khall
Liite: Aloite
Valmistelija hallintojohtaja
Kokoomuksen valtuustoryhmä on jättänyt aloitteen koskien lasten ja
nuorten mielenterveyspalvelujen riittävyydestä. Aloitteessa
esitetään, että Nivalassa aloitetaan selvitystyö miten kaupungissa
järjestettäisiin koulujen merkkaritoiminta (lasten- ja nuorten
mielenterveyshoitaja) ja varattaisiin toimintaan tarvittavat
määrärahat.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää merkitä aloitteen tietoon saaduksi ja
antaa sen opetuslautakunnan käsiteltäväksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

OTE:

Kokoomuksen valtuustoryhmä, opetuslautakunta

Opeltk 09.10.2018 § 68
Valmistelija sivistysjohtaja
Mielenterveystyöstä säädetään terveydenhuoltolaissa ja
mielenterveyslaissa. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa
mielenterveyspalveluja ohjaavasta lainsäädännöstä, hoitoonpääsyä
koskevista määräyksistä ja muusta viranomaisohjauksesta. Nivalan
kaupungin mieleterveyspalveluista vastaa sosiaali- ja terveystoimi
Kallion peruspalvelukuntayhtymä. Lasten ja nuorten
mielenterveysongelmien ehkäisyssä, havaitsemisessa ja tuen
tarjoamisessa neuvolat sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ovat
tärkeässä asemassa.
Mielenterveyspalveluilla tarkoitetaan toimintaa, joka pyrkii
ehkäisemään, lievittämään ja hoitamaan mielenterveyden häiriöitä ja
Pöytäkirjan tarkastajat:
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niiden seurauksia. Palveluihin kuuluvat ohjaus, neuvonta ja
tarpeenmukainen psykososiaalinen tuki, kriisitilanteiden
psykososiaalinen tuki sekä mielenterveyden häiriöiden tutkimus,
hoito ja kuntoutus.Lasten ja nuorten (alle 23-vuotiaat) hoidon
tarpeen arvioinnin edellyttämät tutkimukset ja erikoislääkärin arviointi
on tehtävä kuudessa viikossa lähetteen saapumisesta. Hoito on
järjestettävä kolmessa kuukaudessa hoidon tarpeen toteamisesta.

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen keskeisiä ympäristöjä kodin
lisäksi ovat varhaiskasvatus, peruskoulu ja toisen asteen
oppilaitokset. Oppimisen lisäksi lasten ja nuorten mielenterveyttä ja
laajemmin hyvinvointia voivat edistää laaja-alaisesti koulutettu
henkilöstö (opettajat, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaiset),
lapsi- ja oppilasyhteisö ja perheet yhteistyössä
varhaiskasvatuksen/koulun kanssa.
Lakisääteinen opiskelijahuolto sisältää koulutuksen järjestäjän
hyväksymän opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuollon sekä
opiskeluhuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut
sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. Opiskelijahuolto
toteutetaan opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen
monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä opiskelijoiden ja heidän
huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.
Varhaiskasvatus ja koulu itsessään sisältävät sekä suojaavia että
riskitekijöitä lasten ja nuorten kehitykselle. Ne luovat hyvän pohjan
lapsen ja nuoren kehitykselle, kun ne luovat turvallisen ja
ennakoitavan ympäristön, mahdollistavat ryhmään kuulumisen,
antavat ikätasoisia haasteita tukevat vahvuuksia, mahdollistavat
onnistumisen kokemuksia ja luovat positiivisen ilmapiirin.
Esimerkiksi varhaiskasvatussuunnitelman ja opetussuunnitelman
perusteissa nostetaan esille tunne- ja vuorovaikutustaitojen
edistäminen osana opetusta. Tähän läheisesti liittyvät
kaverisuhteiden muodostumisen ja ylläpitämisen tukeminen ja
kiusaamisen ennaltaehkäiseminen ja siihen puuttuminen.
Varhaiskasvatuksen, koulun ja vanhempien välinen hyvä yhteistyö
edistää lapsen hyvinvointia.
Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen, mielenterveys- ja
päihdehäiriöiden ehkäiseminen ja hoitaminen on jatkumo ja
tapahtuu myös limittäin. Eri toimet voivat kohdistua esimerkiksi koko
ikäryhmään, valikoituun ryhmään tai yksilöön. Yhteisön
toimintakulttuurikin vaatii tavoitteellista kehittämistä, jotta yhteisön
arvopohja ja toiminta on arjessa mielenterveyttä ja hyvinvointia
tukevaa. Lasten ja nuorten mielenterveys- ja
päihdepalvelujärjestelmän tulisi olla samanaikaisesti sekä yhteen
sovitettu kokonaisuus (mm. perusterveydenhuollon,
Pöytäkirjan tarkastajat:
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erikoissairaanhoidon, opiskeluhuollon, lastensuojelun sekä
päihdehuollon palvelut) että tarkoituksenmukaisesti porrastettu
lievempien ja vakavampien häiriöiden hoitamisen osalta.
(Lähteenä THL)
Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa lähtökohtana on ollut,
että edistävä mielenterveystyö, ehkäisevä mielenerveystyö ja
päihdetyö jäävät ensisijaisesti kuntien vastuulle. Maakuntahallinto
vastaisi varsinaisten mielenterveyspalvelujen järjestämisestä.
Nuorten mielenterveystyön jalkautuvaa mallia on toteutettu kunnissa
kokeiluin sekä palkaamalla kouluille omia määräaikaisia
mielenterveystyöntekijöitä tai jalkauttamalla mielenterveystyön
ammattilaisia tekemään asiakastyötä kouluihin. Soteuudistuksen
valmistelijat miettivät millainen voisi olla nuorsiopsykiatrinen
lähipalvelumalli perusterveydenhuollon tuottamana ja miten
toteutettaisiin monialaista verkostotomintaa nuorten mieleterveyden
häiriöiden ennaltaehkäisyssä ja hoidossa kun kohteena on erityisesti
mielenterveyssyistä erityistä tukea tarvitsevat nuoret.
Aloitteessa esitetään, että Nivalassa aloitettaisiin selvitystyö miten
kaupungissa järjestettäviin koulujen merkkaritoiminta ja varattaisiin
toimintaan tarvittavat määrärahat. Käytännössä kyse on psykiatrisen
sairaanhoitajan tai mielenterveyshoitajan työpanoksesta, joka
kohdentuisi ensisijaisesti asiakasvastaanottoon (tuki, selvittely ja
jatko-ohjaus erityispaveluihin tarvittaessa) ja yhteistyöhön
kouluterveydenhoitajien ja koulukuraattorien sekä koulupyskolgien
kanssa.
Nivalan opiskelijahuoltoryhmä on esittänyt 22.8.2019 lausuntonsa
vuoden 2019 talousarvion valmisteluun. "Matalan kynnyksen
mielenterveyspalvelut kouluissa: Ohjausryhmä uudistaa
toteamuksensa, että matalan kynnyksen mielenterveyspalveluille on
tarvetta (merkkari, hoidollisen tuen ohjaaja tms.). Ohjausryhmä
esittää uudelleen, että Kallion peruspalvelukuntayhtymä/
terveydenhuolto/ mielenterveyspalvelut selvittävät tarpeen ja ryhtyy
toimenpiteisiin palvelun järjestämiseksi esim. jalkautumalla kouluille
vastaanottoaikojen muodossa. Ohjausryhmä katsoi, että
hyvinvointiyhteisön sisällä voi olla ja tulee olla monia toimijoita.
Koulun toimijoiden vastuulla on ensisijaisesti opetus ja
oppilashuolto."
Kasvatus- ja koulutuspalvelujen toimialajohtajan esitys
Opetuslautakunta pyytää Niva-Kaijan koulun, Nivalan lukion ja
koulukuraattoritiimin lausuntoa aloitteeseen 9.11.2018 mennessä ja
sisällyttämään lausuntoonsa ainakin seuraavat näkökulmat:
- nuorten mielenterveyspalvelujen organisointi- ja työnjako (koulu ja
terveyspalvelut)
Pöytäkirjan tarkastajat:
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- arvio nuorten mielenterveyspalvelujen tarpeesta, nykyisestä
saatavuudesta ja vaikuttavuudesta (ns. matalan kynnyksen palvelut
/ hoito)
- esitys järjestelyistä ja mahdollinen arvio kustannuksista
Aloite lähetetään lausuntojen jälkeen Peruspalvelukuntayhtymä
Kallion käsiteltäväksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
Ote

Niva-Kaijan koulu
Nivalan lukio
Koulukuraattoritiimi
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio

Opeltk 07.05.2019 § 40
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, yhtymähallitus on 26.4.2019 käsitellyt Nivalan kaupunginvaltuuston aloitteen.
Yhtymähallitus on päättänyt, että merkkaritoiminnan selvittäminen
otetaan Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa käsittelyyn talousarvioasiana vuodelle 2020. Tämän lisäksi toteutetaan lyhytterapiakoulutus Kallion alueen yläkouluissa toimiville kuraattoreille, psykologeille
ja terveydenhoitajille sekä myös muille nuorten kanssa toimiville. Terapiakoulutus antaa uudenalisen työvälineen työntekijöille ja sillä
mahdollistetaan matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen saaminen nuorten normaaleissa kehitysympäristöissä.
Terapiatoiminnan mahdollinen sisällyttäminen oppilashuollon henkilöstön tehtäväksi vaatii tehtäväkuvausten tarkistamista ja työn uudelleen resurssointia, joka on otettava huomioon myös kaupungin talousarvion suunnittelussa vuodelle 2020.
Kasvatus- ja koulutuspalvelujen toimialajohtajan esitys
Opetuslautakunta huomioi aloitteen ja mahdolliset toimenpiteet
omalta osaltaan vuoden 2020 talousarvion laadinnassa. Opetuslautakunta merkitsee aloitteen omalta osaltaan käsitellyksi tässä vaiheessa.
Opetuslautakunta merkitsee peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymähallituksen päätöksen tiedoksi ja lähettää sen sekä aloitteen käsittelytiedot kapunginhallitukselle.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Keskustelun jälkeen yksimielisesti hyväksyttiin.
Ote

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tuntijakopäätöksen tarkistaminen
154/12.00.01/2019
Opeltk 07.05.2019 § 41
Valmistelija rehtoriryhmä (Toni Kainu, Vesa Suhonen, Heikki Syrjä
Jukka Turunen)
Sivistysjohtaja on antanut rehtoriryhmälle valmisteltavaksi tuntijakopäätöksen ja koulutyön resurssoinnin apuvälineenä käytettävän tuntikehyksen laskentakaavan tarkistamisen. Nivalan kaupungin tuntijaossa perusopetuksen vuosiviikkotunteja on ollut 228 (valtakunnallinen 222). Vuoden 2020 alusta lukien alaluokkien tuntimäärä kasvaa
englannin kielen opetuksen vuoksi. Tuntijakopäätöksen tarkistamisella varaudutaan vuoden 2020 talousarvion laadintaan.
Lukuvuodesta 2019-2020 alkaen 3-4 luokilta vähennetään kaksi tuntia liikuntaa. Asetuksen mukaan alakoululla liikuntaa tulee olla väh. 9
tuntia ja Nivalassa on ollut 12 tuntia. Uudessa tuntijaossa kokonaismäärä on 10.
3-6 luokkien yksi englannin tunti siirretään 5. luokalle ja tällöin lv.
2019-20 tätä "ylimääräistä" tuntia ei ole kenellekään. Tällä säästöllä
voidaan 2019-20 pitää varhennettua englantia yksi tunti kakkosella.
Keväällä 2020 uuden tuntijakoasetuksen mukaan ykkösille tulee 0,5
vuosiviikkotuntia englantia.eli se tarkoittaa opetusta yhtä tuntia viikossa keväällä.
lv. 2020-21: 1-2 luokkien englantia on ykkösellä 1 vuosiviikkotuntia
ja kakkosella 1,5 vuosiviikkotuntia.
lv. 2021-22: englantia 1 tunti ykkösellä ja kakkosella.
Yläkoulun tuntijakoon ei koskettu, koska ainoa mahdollisuus vähentää tunteja olisi se, jos valinnaisaineita siirrettäisiin alakoululle. Käytännössä tätä ei voi tehdä, koska todellista valinnaisuutta ei voi alakouluilla järjestää.
Tuntikehyksen laskentaan on tehty vastaavat muutokset.
Kasvatus- ja koulutuspalvelujen toimialajohtajan esitys
Annetaan kokouksessa.
Päätös
Toimialajohtajan esitys: Hyväksytään rehtoreiden valmistelun
mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lautakunta hyväksyi yksimielisesti toimialajohtajan esityksen.
Liitteenä tuntijakotaulukot.
Ote

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Oikaisuvaatimus vastaavan koulukuraattorin viran hoitamiseen 1.8.2019 lukien
155/00.02.04/2019
Opeltk 07.05.2019 § 42
Valmistelija sivistysjohtaja p. 040 3447 311
Vastaavan koulukuraattorin virka on ollut haettavana. Määräaikaan
mennessä virkaa haki kaksi henkilö, joilla kummallakaan ei ollut virkaan vaadittavaa muodollista kelpoisuutta haun päättyessä (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015). Sivistysjohtaja teki
23.4.2019 päätöksen viran täyttämisestä määräajaksi
1.8.2019-31.7.2020.
Emilia Lyttinen on tehnyt valinnasta oikaisuvaatimuksen (vaatimus
saapunut 2.5.2019). Lyttinen vaatii
1) päätöksen kumoamista, sillä perusteella että valittu hakija ei täytä
edes määräaikaisen viranhaltijan kelpoisuusehtoja
2) että kaupungin tulee käsitellä asia uudelleen ja tehdä uusi päätös
viran täyttämisen suhteen siten, että valitun tulee olla viimeistään
1.8.2019 mennessä kelpoisuusehdot täyttävä.
3) että kaupungin tulee valita sellainen hakija, joka täyttää kelpoisuusehdot viran alkamiseen 1.8.2019 mennessä.
4) saada henkilökohtaisesti hänelle osoitettua kirjallista selvitystä
vaatimusten ja perustelujen mukaisesti.
Oikaisuvaatimus liitteenä.
Valmistelu ja esitys lautakunnan kokoukseen.
Kasvatus- ja koulutuspalvelujen toimialajohtajan esitys
Opetuslautakunta ottaa oikaisuvaatimuksen käsiteltäväkseen.
Päätös
Opetuslautakunta päätti ottaa oikaisuvaatimuksen käsiteltäväkseen.
Keskustelun kuluessa toimialajohtaja antoi seuraavan esityksen:
Oikaisuvaatimuksen johdosta lautakunta päättää, ettei vastaavan
koulukuraattorin virkaa täytetä, koska hakuajan päättyessä
kumpikaan hakija ei täyttänyt vastaavan koulukuraattorin
kelpoisuusvaatimuksia. Lautakunta toteaa, että Nivalan kaupungilla
on voimassaoleva sopimus Oulaisten kaupungin kanssa vastaavan
koulukuraattorin tehtävien hoitamisesta.
Keskustelun jälkeen opetuslautakunta yksimielisesti hyväksyi
toimialajohtajan esityksen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tiedoksiantoasiat toukokuu 2019
20/07.02.03/2019
Opeltk 07.05.2019 § 43
Valmistelija toimistosihteeri p. 040 3447 312
Viranhaltijapäätökset
Sivistysjohtaja
- §:t 9-10 Muu kuin lähikoulu
- § 12 Erityisopettajan valinta 1.8.2019 lukien (perusopetuksen yhteinen kiertävä)
- §:t 13, 16, 17 Koulupsykologipalvelut lv 2019-2020
- § 14 Perusopetuksen lehtorin viran täyttäminen 1.8.2019 lukien
(opetettavana aineena käsityö)
- § 15 Erityisopettajan viran täyttäminen 1.8.2019 lukien (Niva-Kaijan
koulu)
- § 18 Luokanopettajan viran täyttäminen 1.8.2019 lukien (sijoituspaikka virkasuhteen alkaessa Ahteen koulu)
- § 19 Luokanopettajan viran täyttäminen 1.8.2019 lukien (sijoituspaikka virkasuhteen alkaessa Kyösti Kallion koulu)
- § 20 Luokanopettajan viran täyttäminen 1.8.2019 lukien (sijoituspaikka virkasuhteen alkaessa Haikaran koulu)
- § 21 Vastaavan koulukuraattorin viran hoitaminen 1.8.2019 lukien
- § 22 Lehtorin viran täyttäminen 1.8.2019 lukien (opetettavat aineet
historia ja yhteiskuntaoppi)
- § 24 Lukion lehtorin viran täyttäminen 1.8.2019 lukien (opetettavat
aineet uskonto ja psykologia)
- § 25 Koulusihteerin valinta
Aittolan koulun rehtori
- §:t 2-3 Koulukuljetuspäätökset
Haapalan koulun rehtori
- §:t 1-5 Koulukuljetuspäätökset
Haikaran koulun rehtori
- §:t 5-9 Koulukuljetuspäätökset
- §:t 10-28 Esiopetuspaikkapäätökset
- §:t 29-35 Esikoulukuljetuspäätökset
Junttilan koulun rehtori
- §:t 17-28, 51 Iltapäivätoimintapäätökset
- §:t 29-50, 52-61 Koulukuljetuspäätökset
Järvikylän koulun rehtori
- §:t 2-5 Koulukuljetuspäätökset
Karvoskylän koulun rehtori
Pöytäkirjan tarkastajat:
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- §:t 1-8 Koulukuljetuspäätökset
Kyösti Kallion koulun tehtori
- §:t 20-31 Koulukuljetuspäätökset
Lukion rehtori
- § 5 Lukion matemaattisten aineiden tuntiopettaja ajalle
1.8.2019-31.7.2020
- § 6 Lukion englannin ja ruotsin kielen tuntiopettaja ajalle
1.8.2019-31.7.2020
Malilan koulun rehtori
- §:t 1-20 Esiopetuspaikkapäätökset
- §:t 21-35 Esikoulukuljetuspäätökset
Niva-Kaijan koulun rehtori
- § 6 Matemaattisten aineiden lehtorin sijaisuus ajalle 10.4.-1.6.2019
Saapuneet kirjeet
- OPH; Päätös 12.4.2019, Valtionavustuspäätös Koulun kerhotoiminnan tukeminen 2019
- OPH; Päätös 12.4.2019, Valtionavustuspäätös Valtion erityisavustus Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin
2019
Kaupungin muiden toimielimien pöytäkirjanotteet
Kaupunginhallitus
- 8.4.2019 § 94 Virkojen ja toimien täyttöluvat 2019 kasvatus- ja koulutuspalvelujen toimialalla
Muut asiakirjat
Talousarvion toteutumisvertailu maaliskuu 2019
Erkkilän koulun ja huoltajien yhteistyö
Kasvatus- ja koulutuspalvelujen toimialajohtajan esitys
Merkitään luetellut asiakirjat tiedoksi.
Samalla lautakunta toteaa, että kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta ei ole käytetty.
Päätös
Keskustelun jälkeen hyväksyttiin yksimielisesti.
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OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Pöytäkirja on asetettu nähtäville yleiseen tietoverkkoon kaupungin kotisivuille: 9.5.2019
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta
eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
pykälät 34-40, 43
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla
pykälät 31-33, 41
HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei
saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
OikaisuvaatimusOikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
aika ja vaatimuksen
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
sisältö
allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen
oikaisuvaatimuksen:
pykälät 31-33, 41
OikaisuvaatimusNivalan kaupungin opetuslautakunta, PL 10 (Kalliontie 15), 85501 NIVALA
viranomainen ja
Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen
yhteystiedot
kirjaamo@nivala.fi
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 pää tökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös
asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen ja postiosoite
käyntiosoite
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Isokatu 4, 3.krs
PL 189, 90101 OULU
90100 OULU
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja
erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus, pykälät 42

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika 30 päivää

Muu valitusviranomainen, Pykälät
Valitusaika
osoite ja postiosoite
päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista, ajan laskussa
tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätökses tä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on näh tä vä nä kunnan verkkosivuilla.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä, jollei muu ta näytetä. Hallintolain mukaista todisteellista
tiedoksiantoa voidaan myös käyttää. Tiedoksiannon saajan suostumuksella
päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten kuin laissa sähköisestä
asioinnista viranomaistoiminnassa säädetään. Tavallisessa sähköisessä
tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä
viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan
tulleen kaikkien valitukseen oikeutettujen tietoon seitsemän päivän kuluttua siitä,
kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville kunnan verkkosivuille yleiseen
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Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen
laatijana on joku muu henkilö,
valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on
ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
valituskirjelmä.Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan,
alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on
annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa
tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on
liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle
ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi
lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi,
Pykälät
osoite ja postiosoite
Jos valitusasiakirjat on toimitettava muulle
Pykälät
kuin valitusviranomaiselle,
vastaanottajan nimi, osoite ja postiosoite
Tuomioistuinmaksulain 11.12.2015/1455 (2 §:ssä säädettyjä
oikeudenkäyntimaksuja on tarkistettu oikeusministeriön asetuksella 31.12.2018
/1383) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu (1.1.2019 lukien 260 euroa).

Lisätietoja

Pöytäkirjan tarkastajat:

80

