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VARHAISKASVATUKSEN SIIRTO MERIJÄRVEN KUNNAN SIVISTYSTOIMELLE (LIITE)
Siv.ltk. 11 § Merijärven kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa Kalajoen kaupungin perusturvapalvelut
isäntäkuntaperiaatteella. Yhteistoimintasopimus astui voimaan 1.1.2009. Varhaiskasvatus
siirtyi Kalajoella sivistystoimen alaisuuteen vuoden 2015 alusta, missä yhteydessä Merijärven
ja Kalajoen välistä yhteistoimintasopimusta muutettiin siten, että varhaiskasvatuspalvelut
tuottaa Kalajoen sivistystoimi. Varhaiskasvatuspalvelujen siirtoa Merijärvelle pohdittiin jo
tässä vaiheessa, mutta kunta päätti tuolloin jatkaa palvelun ostamista Kalajoelta.
Merijärvelle valmistuu kesällä 2020 uusi esikoulu- päiväkoti koulukeskuksen alueelle.
Päiväkoti aloittaa toiminnan 1.8.2020. Kyseessä on kunnan ensimmäinen päiväkoti.
Ryhmäperhepäivähoidosta luovutaan uuden päiväkodin toiminnan aloittaessa.
Sivistystoimenjohtaja sai tehtäväksi aloittaa valmistelut varhaiskasvatuspalveluiden siirtämisestä takaisin Merijärven kunnan toiminnaksi Merijärven sivistystoimen alaisuuteen.
Valmistelua on tehty yhteistyössä Kalajoen varhaiskasvatusjohtaja Tuula Haapalan kanssa.
Tuula Haapala on jäänyt eläkkeelle ja yhteistyötä jatketaan uuden varhaiskasvatusjohtajan
kanssa.
Uuteen päiväkotiin tulee 36 paikkaa, joista 12 paikkaa pienten (0-3 vuotiaat) ja 24 paikkaa
isojen (3-5-vuotiaat) ryhmään. Tarkoituksena olisi myös säilyttää mahdollisuus perhepäivähoitoon. Liitteestä näkyy arvio palkkakustannuslaskelmasta ja henkilöstön tarpeesta. Siinä on
tehty vertailua nykyisen ja tulevan tilanteen osalta.
Nykyisestä varhaiskasvatushenkilöstöstä 4 henkilöä on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Näiden neljän työntekijän osalta täytyy muutoksen toteutuessa käydä yt-neuvottelut
siirtymisestä Merijärven kunnan palvelukseen. Muut työntekijät ovat määräaikaisia.
Kalajoen varhaiskasvatusjohtajan kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta siirto voitaisiin
toteuttaa 1.1.2020 alkaen siten, että aluksi Merijärvi palkkaisi päiväkodin johtajan 1.1.2020
lähtien. Hän ottaisi haltuun päivähoidon johtamisen Merijärvellä, aloittaisi päiväkodin muun
henkilöstön rekrytoinnin suunnittelun ja sen toteutuksen kevään 2020 aikana, suunnittelisi
uuden päiväkodin toimintakulttuuria ja käytänteitä. Lisäksi hän voisi toimia kevään ja kesän
ajan Koivutuvan kasvatushenkilönä. Sähköinen hallinto-ohjelma tulisi olla käyttökunnossa
ennen päiväkodin ottamista käyttöön. Päiväkodinjohtaja saisi perehdytystä tehtävään ja
muuttuvaan tilanteeseen Kalajoen varhaiskasvatuksen johdolta.
Uuden päiväkodin aloittaessa 1.8.2020 päiväkodinjohtaja vastaisi päiväkodin johtamisesta ja
päivähoidon kokonaisvaltaisesta ohjaamisesta mukaan lukien päivähoitopäätökset. Päiväkodin
johtaja tekisi alustavien suunnitelmien mukaan noin puolet työajasta kasvatustyötä isojen
ryhmässä. Hänen lähin esimiehensä olisi sivistystoimenjohtaja.
Erityislastentarhanopettajan palvelun tarve vaihtelee, mutta on arviolta 4 tuntia viikossa.
Rekrytoinnissa voi huomioida tarpeen esittämällä päiväkodinjohtajan ja varhaiskasvatuksen
opettajien haussa toiveen erityislastentarhanopettajan koulutuksesta. Tarpeen vaatiessa
palvelua voisi pyrkiä ostamaan naapurikunnista.
Merijärvellä on toiminut koulun yhteydessä esiopetusryhmä elokuusta 1997 alkaen. Ajatuksena
on, että esiopetus olisi jatkossakin koulun esiopetusryhmänä. Päiväkodin, esiopetuksen ja
koulun välille saadaan uuden päiväkodin myötä toimiva jatkumo.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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Kiinteistöhuollon tuki tulee uuteen eskari-päiväkotirakennukseen teknisen toimen kautta.
Ruokapalvelun ja siivouksen järjestämistä aletaan suunnitella kevään aikana.
Varhaiskasvatukseen on varattu vuoden 2019 talousarvioon 453 250 €. Summa sisältää lasten
kotihoidontukea 140 000 €. Vuoden 2018 vahvistamattoman tilinpäätöksen mukaan Merijärven
varhaiskasvatuksen kustannukset olivat 437 677 € (TA 2018 410 00 €), josta lasten kotihoidontuen osuus oli 123 840 €.

Sivistystoimenjohtaja:
Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle varhaiskasvatuksen siirtoa Merijärven
kunnan tuottamaksi palveluksi 1.1.2020 alkaen.

Sivistyslautakunta:
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OPETUSSUUNNITELMAN TUNTIJAKOMUUTOS (LIITTEET)
Sivltk. 12 § Valtioneuvosto antoi 20.9.2018 asetuksen (793/2018) perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen
valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen
6 §:n muuttamisesta sekä asetuksen perusopetusasetuksen 3 §:n muuttamisesta. Päätöksen
myötä kaikki syksyllä 2019 perusopetuksensa aloittavat 1. vuosiluokan oppilaat aloittavat A1kielen opiskelun viimeistään kevätlukukaudella 2020. Tällä hetkellä A1-kielen opetus alkaa
viimeistään kolmannella vuosiluokalla. Merijärvellä A1-kieli on englanti.
Asetusta perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (422/2012, jäljempänä tuntijakoasetus) muutettiin siten, että A1-kielen
opetuksen vuosiviikkotuntimäärää lisättiin 2 vuosiviikkotunnilla vuosiluokilla 1-2. Päätöksen
myötä perusopetuksen kokonaisvuosiviikkotuntimäärä eli oppivelvollisuuteen kuuluva
oppimäärä kasvoi 224 vuosiviikkotuntiin. Koska asetus määrittelee vain yhteisten oppiaineiden
ja valinnaisaineiden vähimmäistuntimäärän, voi eri oppiaineiden tuntimäärä vaihdella johtuen
opetuksen järjestäjien päätöksestä.
Perusopetusasetusta (852/1998) muutettiin siten, että ensimmäisellä ja toisella vuosiluokalla
oppilaan keskimääräistä viikoittaista tuntimäärää lisättiin yhdellä tunnilla työviikossa eli se on
uuden asetussäädöksen myötä vähintään 20 tuntia.
Muutokset tulevat voimaan 1. päivänä tammikuuta 2020, josta lähtien tehtävään myönnetään
opetuksen järjestäjille valtionosuusrahoitus.
Voimaantuloon liittyy siirtymäsäännös, jolla pyritään turvaamaan, että kaikki säännöksen
soveltamisen piirissä olevat oppilaat saisivat yhteensä vähintään tuntijakoasetuksen 6 §:n
mukaisen vähimmäistuntimäärän A1-kielen opetusta. Siirtymäsäännöstä sovelletaan
kevätlukukautena 2020 ja lukuvuonna 2020–2021.
A1-kielen opetus alkaa 1. vuosiluokalla 0,5 vuosiviikkotunnin lisäämisellä kevätlukukautena
2020, ja jatkuu 2. vuosiluokalla 1,5 vuosiviikkotunnilla lukuvuonna 2020– 2021.
Siirtymäkauden päätyttyä opetuksen järjestäjällä jää esitetyn 6 §:n puitteissa harkintavalta
päättää vuosiviikkotuntien kohdentamisesta vuosiluokille 1–2 kuitenkin siten, että A1-kielen
opetus alkaa aina viimeistään 1. vuosiluokan kevätlukukaudella vähintään 0,5 vuosiviikkotunnilla.
Opetushallitus laatii vuosien 2018-2019 aikana perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (2014) kuvaukset A1-kielen oppiaineen tehtävästä, tavoitteista ja tavoitteisiin liittyvistä
keskeisistä sisältöalueista vuosiluokille 1 ja 2. Opetushallituksen opetussuunnitelman
muutokset tulevat voimaan 1.5.2019 mennessä. Paikalliset opetussuunnitelmat tulee ottaa
käyttöön A1-kielen opetuksen osalta viimeistään 1.1.2020 lukien.

Sivistystoimenjohtaja:
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Merijärven perusopetuksen uuden tuntijaon siten, että
nykyiseen tuntijakoon lisätään 1 tunti englantia vuosiluokille 1 ja 2. Oppilaan viikoittainen
tuntimäärä vuosiluokilla 1 ja 2 kasvaa siten 20:stä 21:een. Muutos tarkoittaa kuljetusoppilaille
odotustuntia yhtenä päivänä viikossa. A1-kielen paikallinen osuus opetussuunnitelmaan
luokille 1-2 tehdään viimeistään syksyn 2019 aikana.
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A1-KIELEN VARHENTAMISEN ALOITTAMINEN MERIJÄRVELLÄ
Siv.ltk. 13 § Valtioneuvoston 20.9.2018 antaman asetuksen mukaan myötä kaikki syksyllä 2019 perusopetuksensa aloittavat 1. vuosiluokan oppilaat aloittavat A1-kielen opiskelun viimeistään
kevätlukukaudella 2020. Kunta voi aloittaa A1-kielen opetuksen jo syksystä 2019 alkaen
opetuksen järjestäjän päätöksellä.
Valtionosuusrahoitus A1-kielen varhentamisesta tulee kunnille 1.1.2020 alkaen, joten aiempi
aloitus on kokonaan kunnan rahoitettava. Merijärvellä syksyllä 2019 aloittamisen kustannusvaikutus on noin 750 euroa, koska ei ole kuin yksi opetusryhmä.
Mikäli kielenopetus aloitettaisiin 1.1.2020 alkaen, lukujärjestysten laatiminen olisi haasteellisempaa, vaikuttaisi kuljetusten suunnitteluun ja odotustuntien työjärjestelyihin. Lisäksi
siirtymäsäännöksen mukaan, mikäli A1-kielen opetus alkaa 1.1.2020, pitää A1-kielen opetusta
antaa 2. vuosiluokalla 1,5 vuosiviikkotuntia lukuvuonna 2020– 2021. Se tarkoittaa sitä, että
oppilaalla olisi esim. joka toisessa jaksossa 1 tunti englantia ja joka toisessa 2 tuntia englantia
viikossa tai syyslukukaudella 1 tunti englantia ja kevätlukukaudella 2 tuntia englantia viikossa.
Oppilaan kokonaistuntimäärä vaihtelisi vastaavasti 21:n ja 22:n välillä, mikäli paikallisen
tuntijaossa 1. ja 2.luokan oppilaan vuosiviikkotuntimääräksi on päätetty 21.
A1-kielen opetuksesta Koivupuhdon koululla ovat jo pitkään vastanneet aineenopettajat, mikä
onkin yhtenäiskoulussa helppoa ja järkevää. Alaluokkien luokanopettajien ja aineenopettajien
kanssa käytyjen keskustelujen perusteella on päädytty siihen, että myös 1. ja 2.luokan A1kielenopetus on parasta hoitaa aineenopettajan toimesta.

Sivistystoimenjohtaja:
Sivistyslautakunta päättää, että A1-kielen opetus aloitetaan Merijärvellä syyslukukauden alusta
eli 12.8.2019 alkaen ja A1-kielen opetuksesta 1. ja 2. luokalla vastaa aineenopettaja.

Sivistyslautakunta:
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UUDISRAKENNUKSEN RAKENTAMINEN
Siv.ltk. 14 § Esikoulu-päiväkotirakennushanke etenee aikataulussa. Sivistystoimenjohtaja esittelee
rakennushankkeen tilanteen kokouksessa.

Sivistystoimenjohtaja:
Sivistyslautakunta hyväksyy tietoonsa saatetuksi sivistystoimenjohtajan esittelemän
tilannekatsauksen rakennushankkeen etenemisestä.

Sivistyslautakunta:
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OULAISTENTIEN, KALAJOENTIEN, VANHATIEN JA PAJATIEN
LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN
Siv.ltk. 15 § Viime vuosina on useasti noussut esille Oulaistentien ja Kalajoentien varresta kulkevien
oppilaiden koulumatkojen turvallisuus. Huoltajat ovat anoneet sivistyslautakunnalta
maksutonta koulukyyditystä myös alle 3 kilometrin matkoille vedoten liikenteen vaaroihin
erityisesti koskien pienempiä oppilaita. Anomuksissa on tuotu esille liikenneturvallisuutta
vaarantavina tekijöinä mm. liian korkeat ajonopeudet, liian kapeat piennaralueet, riittämätön
valaistus, huono tien kunnossapito (mm. tien kaventuminen huonon aurauksen seurauksena),
kevyen liikenteen väylien puuttuminen ja raskaan liikenteen määrän lisääntyminen.
Merijärven keskustan läpi kulkeva Vanhatie on muuta osaa kapeampi välillä Seurantie Kalajoentie. Vanhatien kunnossapito on ollut heikkoa. Erityisesti väli Seurantie- Kalajoentie
kapenee talvella merkittävästi heikon aurauksen johdosta ja aiheuttaa vaaraa erityisesti
jalankulkijoille ja pyöräilijöille.
Pajatie kulkee Oulaistentieltä Merijärventielle. Tie on jäsentymätön huoltoaseman ja
paloaseman kohdalla ja siten erityisesti lapsille vaikeasti hahmotettavissa.
Jokaisella tiellä liikkujalla on vastuu turvallisuudesta, mutta valitettavasti vastuullisuuskaan ei
aina yksin riitä takaamaan turvallisuutta. Kyseisten tieosuuksien liikenneturvallisuutta on
mahdollista parantaa merkittävästikin, mikäli tahtoa löytyy ja lisäksi riittävät resurssit.

Sivistystoimenjohtaja:
Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle seuraavien liikenneturvallisuutta
edistävien toimien esittämistä ELY-keskukselle ja kohtaa 9 kunnan omana työnä tehtäväksi:
1. Oulaistentien 60 km/h nopeusrajoituksen jatkaminen Marjamaantiestä jonkin matkaa
Oulaisiin päin vähintään koulun lukuvuoden ajaksi.
2. Kalajoentien 60 km/h nopeusrajoituksen jatkaminen Uitontiestä jonkin matkaa Kalajoelle
päin vähintään koulun lukuvuoden ajaksi.
3. Oulaistentien valaistuksen jatkaminen pidemmälle Oulaisten suuntaan.
4. Kalajoentien valaistuksen jatkaminen pidemmälle Kalajoen suuntaan.
5. Kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille Keltamaantie -Merijärventien risteys tai
vähintään välille Marjamaantie - Merijärventien risteys.
6. Kevyen liikenteen rakentaminen välille Merijärventien risteys-Vanhatien risteys.
7. Vanhatien leventäminen välillä Kalajoentie-Seurantie.
8. Vanhatien talvikunnossapidon parantaminen.
9. Pajatien rakenteellinen jäsentäminen huoltoaseman ja paloaseman kohdalla.
Em. toimista 60 km/h nopeusrajoitusalueen jatkaminen tulisi toteuttaa ensi tilassa.
Esitetyt toimenpiteet edistäisivät merkittävällä tavalla liikenneturvallisuutta niin koululaisten
kuin muiden tiellä liikkujien osalta ja omalta osaltaan myös lisäisivät kunnan viihtyisyyttä ja
vetovoimaa.

Sivistyslautakunta:
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAKIRJAT JA ASIAT
Siv.ltk. 16 § Tiedoksi saatettavat asiakirjat ja asiat:
REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJA
1. Rehtori-sivistystoimenjohtaja Jari Ylikulju esittelee kokouksessa päätöspöytäkirjaluettelon
ajalta 18.2.2019 – 5.4.2019 (§ 41 -77)
SIVISTYSLAUTAKUNTA
2. Kuljetusten kilpailutustilanne
KUNNANHALLITUS
3. Lupa määräaikaisen esiopetuksen tuntiopettajan tehtävän täyttämiseen (Khall. 24
§/26.3.2019)
4. Lupa ravitsemistyöntekijän toimen määräaikaiseen täyttämiseen (Khall. 25 §/26.3.2019)
5. Tekniselle lautakunnalle lupa kiinteistönhoitajan toimen täyttämiseen (Khall. 26
§/26.3.2019)
6. Laitoshuoltajan nimeäminen työnjohdollisiin tehtäviin (Khall. 26 §/26.3.2019)

Sivistystoimenjohtaja:
Sivistyslautakunta hyväksyy tietoonsa saatetuksi edellä luetellut asiakirjat ja asiat.

Sivistyslautakunta:
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OIKAISUVAATIMUS §: 12, 13
---------------------------------------------------------------------------------------

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimus on osoitettava Merijärven kunnan kunnanhallitukselle
neljätoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja
se on tekijän allekirjoitettava.
Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa,
ei saa tehdä oikaisuvaatimusta.
MERIJÄRVEN SIVISTYSAVOINNA:
LAUTAKUNTA
MA-PE
08.00 - 15.45
Merijärventie 106
PUH. 044-4776 240
86220 MERIJÄRVI
koulukeskus@merijarvi.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 päätökseen
hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

________________________________________________________________________________________________________
VALITUSVIRANOMAINEN,
OSOITE JA
POSTINUMERO:

OULUN HALLINTO-OIKEUS
PL 189, 90101 OULU

§ ___

Valitusaika 30 päivää

_______________________________________________________________________________________
VALITUSKIRJA:

Valituskirjassa on ilmoitettava:
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postinumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos,
joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen peruste.
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti
allekirjoitettava.
Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, on siinä
mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä
tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus
siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

_______________________________________________________________________________________________________
VALITUSASIAValitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
KIRJOJEN
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.
TOIMITTAMINEN
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen
valitusajan päättymistä.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet

