Sivistysjohtajan päätös 4.12.2017

Asianosainen saanut tiedoksi koulunjohtaja Rauni Mutaselta 7.12.2017

Oikaisuvaatimus
Olen anonut lv. 2017-2018 liikkuva koulu-hankkeesta 2,5 TVA-lisää ( kohdat 6b ja 6c), johon liittyvät
perustelut olen toimittanut Vt. sivistysjohtajalle 23.11. 2017. Koulunjohtaja Rauni Mutanen oli aiemmin
hyväksynyt esityksen.
Vt. sivistysjohtaja Katja Kajava-Huhta on päätöksessään 4.12.2017 hylännyt koulunjohtaja Rauni Mutasen
esityksen Anne Hassisen TVA-jaosta kohdista 6b ja 6c.

Perusteluna hylkäämiselle sivistysjohtaja kokee, että anottu summa on epäsuhteessa
lukuvuosina 2015-2016 Liikkuva koulu- hankkeen kuntakoordinaattorin tehtäviä hoitaneeseen
Mari Jokiseen. Sivistysjohtajan mukaan hänen toimenkuvaansa on kuulunut koko kunnan
liikkuva koulu-hankkeen koordinointi sisältäen hakemusten valmistelun, hankkeen
organisoinnin, hankkeen raportoinnin sekä yhteistyön kunnan vapaa-aika-toimen,
seuratoimijoiden ja seurakunnan kanssa. Vt. sivistysjohtajan perusteena on ollut myös liikkuva
koulu hankkeen- kuntakoordinaattorin tehtävien siirtyminen Anne Hassiselle Mari Jokisen
virkavapaan ajaksi.

Tarkennuksena edeltäviin perusteluihin sekä vt. sivistysjohtajan hylkäävään päätökseen 4.12.2017
seuraavin perustein:
-

v. 2015-2016 liikkuva koulu- hankkeesta on myönnetty 1,5 TVA:ta Kirkonkylälle. Tuolloin Sotkuma
ei ollut vielä hankkeessa mukana.

-

v. 2016-2017 sekä koulukeskus että Sotkuman koulu huolehti kukin itsenäisesti Liikkuva kouluhankkeen hakemusten valmistelun, hankkeen organisoinnin, hankkeen raportoinnin sekä
yhteistyön järjestämisen seurojen kanssa. Lisäksi allekirjoittanut on toiminut koko kunnan yhteisen
hakemuksen koordinaattorina ja hankkinut tarvittavat lisäliitteet yhteistyössä koulutoimiston
kanssa.

-

v.2016-2017 Kirkonkylä on saanut korvausta koulun kehittämisrahasta 56,74 ( =680,88e / vuosi).
Sotkuman koulu sai vastaavasti syksyn ajalta 47,55e / kk ja keväältä 71,32e / kk (=736,99e / vuosi. )
Vuositasolle laskettuna Sotkuman saama korvaus vuodessa oli 56,04 e suurempi. Suurempi osuus
kevätpuolella johtui tehtävien vaativuustason noususta, jotka olin kunnanhallitukselle perustellut.
Asia oli käyty läpi JUKO:n pääluottamusmiehen kanssa. Kunnanhallitus hyväksyi perusteluni.
Kunnanhallituksen päätöspöytäkirjassa 3.4.2017 §78 ei ole perusteena mainittu Liikkuva kouluhankkeen kuntakoordinoinnin siirtymisen minulle luokanopettaja Mari Jokisen virkavapaan ajaksi.
Liitteenä kunnanhallituksen pöytäkirja.

Kuluvaa lukuvuotta 2017-2018 koskien:
-

Koen tänä lukuvuonna työmäärän lisääntyvän huomattavasti liikkuva koulu-hankkeen yhteistyön
lisääntymisen myötä varhaiskasvatukseen, uutena alkavan liikuntaosion työstäminen lasten- ja
nuorten hyvinvointisuunnitelmaan sekä nyt syksyllä 2017 Pokalin toimesta alkanut laajempi
kuntakoordinaattori-verkoston yhteistyö, jonka tarkoituksena on lisätä kuntien välistä yhteistyötä
ja tiedonkulkua Liikkuva koulu-ohjelmaa koskevissa asioissa.

Mielestäni edeltäviä perusteita ei ole riittävästi huomioitu tämän lukuvuoden TVA:ta päätettäessä.
Näillä perusteilla anon TVA:ksi kohdasta:
6b Suunnittelu- ja kehittämistyöryhmien vetovastuu ja jäsenyys sisältäen pedagogisen
kehittämistyön ja koordinoinnin 1,5
6c Projektien vetovastuu, pitkäkestoinen hanke 1,0
Yhteensä 2,5 TVA:ta

Ylämylly 14.12.2017

___________________________________
Anne Hassinen, luokanopettaja
Sotkuman koulu
anne.hassinen@polvijarvi.fi

Liitteet Mari Jokisen sähköposti
Kunnanhallituksen päätöspöytäkirja 3.4.2017

