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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KOLTK § 22  

  

 Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun 

enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 

 

KOLTK § 23 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu koulutoimistossa, 

pääsääntöisesti kokousta seuraavana arkipäivänä klo 13 jälkeen. Pöytäkirja pidetään 

julkisesti nähtävänä kokousta seuraavan kalenteriviikon keskiviikkona. 

 

 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jonna Haavisto ja Kari Halmela. 



 

 

PERUSOPETUSLAISSA TARKOITETUN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN 

OHJAUSTUNTIEN VUODEN 2016 LASKENNALLISTA MÄÄRÄÄ KOSKEVA OIKAISU 

 

KOLTK § 24 

Opetus- ja kulttuuriministeriö oikaisee 10.12.2015 antamaansa päätöstä (dnro 

52/221/2015) rahoituksen laskemisessa käytettävien ohjaustuntien osalta. 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 15.12.2016 opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 

annetun lain (1705/2009) 49 §:n nojalla vahvistanut rahoituksen laskemisessa käytet-

tävien ohjaustuntien laskennalliset määrät toimintaa järjestäville kunnille oheisen liite-

raportin osoittamalla tavalla. Ohjaustunteja on jaettu lisää 26.906 tuntia kuntien il-

moittamien tuntimäärien suhteessa. Karvian kunnalle laskennallisia tunteja on vahvis-

tettu yhteensä 540, mikä on neljä enemmän kuin aiemmassa päätöksessä. Valtion-

osuutta maksetaan 8.003 euroa. 

 

Päätöksen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua kolmen kuukauden kuluessa päätök-

sen tiedoksisaannista (19.1.2017) opetus- ja kulttuuriministeriöltä. 

 

Liite: Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 52/221/2015 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee päätöksen tiedoksi ja päättää, ettei se hae oi-

kaisua päätökseen. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Tarja Hietikko saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.03. 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi päätöksen tiedoksi ja päätti, ettei se hae oi-

kaisua päätökseen. 



 

PÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURITOINTA VARTEN KUNNILLE 

KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETTÄVÄSTÄ VALTIONOSUUDESTA SEKÄ 

KUNTATYHTYMILLE, REKISTERÖIDYILLE YHTEISÖILLE JA SÄÄTIÖILLE 

MYÖNNETTÄVÄN RAHOITUKSEN TARKISTAMISESTA VUODELLE 2016 

 

KOLTK § 25 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 30.12.2016 opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 

annetun lain (1705/2009) 50 §:n 2 mom. ja 57 §:n 1 mom. ja vapaasta sivistystyöstä 

annetun lain (632/1998) 16 §:n nojalla tarkistanut kunnille vuodeksi 2016 myönnetyn 

valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille vuodeksi 

2016 myönnetyn rahoituksen vuoden keskimääräisten oppilas- ja opiskelijapaikkamää-

rien mukaiseksi. Karvian rahoitusosuus on muuttunut -591.896 eurosta -

572.309euroon. 

 

Päätös korvaa opetus- ja kulttuuriministeriön 3.8.2016 tekemän päätöksen opetus- ja 

kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta 

sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituk-

sesta vuodelle 2016 liitteessä mainittujen kuntien, kuntayhtymien, rekisteröityjen yh-

teisöjen ja säätiöiden osalta. 

 

Päätöksen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua kolmen kuukauden kuluessa päätök-

sen tiedoksisaannista (19.1.2017) opetus- ja kulttuuriministeriöltä. 

 

Liite: Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 53/221/2015 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee päätöksen tiedoksi ja päättää, ettei se hae oi-

kaisua päätökseen. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi päätöksen tiedoksi ja päätti, ettei se hae oi-

kaisua päätökseen. 



 

LASTENTARHANOPETTAJAN TYÖSUHDE 
 

KOLTK § 26 

  

 Päiväkoti Kissankimalluksen vastaava lastentarhanopettaja on irtisanoutunut keväällä 

2016 ja tehtävä on täytetty määräaikaisesti 31.7.2017 saakka. 

 

 Lastentarhanopettaja Tiina Köykkä on toiminut Saran koulussa esiopetuksen sekä 

alkuopetuksen opettajana määräaikaisissa työsuhteissa useita vuosia. Tiinalla on 

vaadittava koulutus sekä osaaminen tehtävään. Tiina Köykkä on ilmoittanut olevansa 

käytettävissä Kissankimalluksen vastaavan lastentarhanopettajan tehtävään 1.8.2017 

lähtien toistaiseksi. 

 

 Työsuhteen täyttäminen toistaiseksi edellyttää kunnanhallituksen lupaa talousarvion 

täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti. 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää pyytää kunnanhallitukselta lupaa ottaa vastaava 

lastentarhanopettaja toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen 1.8.2017 lähtien. 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää valita Kissankimalluksen vastaavan lastentar-

hanopettajan työsuhteeseen 1.8.2017 lähtien toistaiseksi lastentarhanopettaja Tiina 

Köykän sillä edellytyksellä, että kunnanhallitus päättää myöntää edellä mainitun täyt-

töluvan. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti pyytää kunnanhallitukselta lupaa ottaa vastaava 

lastentarhanopettaja toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen 1.8.2017 lähtien. 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti valita Kissankimalluksen vastaavan lastentarhan-

opettajan työsuhteeseen 1.8.2017 lähtien toistaiseksi lastentarhanopettaja Tiina Köy-

kän sillä edellytyksellä, että kunnanhallitus päättää myöntää edellä mainitun täyttölu-

van. 



 

ERITYISLUOKANOPETTAJA 

 

KOLTK § 27 

  

 Kasvatus- ja opetuslautakunnan 26.1.2017 hyväksymän yhtenäiskoulun tuntikehyksen 

mukaan yhtenäiskoulussa on pienryhmä luokkien 1-6 oppilaille. 

 

 Pienryhmän oppilaista valtaosa tulee olemaan sellaisia oppilaita, joille on tehty päätös 

erityisestä tuesta. Ryhmän opettajalla tulee tällöin olla luokanopettajan kelpoisuuden 

lisäksi myös erityisopettajan koulutus. Nykyisillä, tehtävään muun käytettävissä 

olevilla, luokanopettajilla ei ole tätä kelpoisuutta. 

 

 Pienryhmälle on tarvetta nykyisillä oppilastiedoilla joka tapauksessa useammaksi 

vuodeksi. Tehtävä on siis tarpeen laittaa toistaiseksi voimassaolevana auki. Kuntalain 

87 §:n mukaan tehtävää tulee hoitaa virassa. Tehtävää varten tulee perustaa virka, 

mutta henkilö voidaan ottaa virkasuhteeseen perustellusta syystä jo ennen kuin virka 

on perustettu. 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se esittää kun-

nanvaltuustolle erityisluokanopettajan viran perustamista 1.8.2017 alkaen Karvian yh-

tenäiskouluun. 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta pyytää, että kunnanhallitus antaa täyttöluvan erityisluo-

kanopettajan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.8.2017 lähtien. Kasva-

tus- ja opetuslautakunta päättää, että tehtävä julistetaan avoimeksi kunnanhallituksen 

myönnettyä täyttöluvan. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että se esittää kunnan-

valtuustolle erityisluokanopettajan viran perustamista 1.8.2017 alkaen Karvian yhte-

näiskouluun. 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti pyytää, että kunnanhallitus antaa täyttöluvan eri-

tyisluokanopettajan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.8.2017 lähtien. 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti, että tehtävä julistetaan avoimeksi kunnanhalli-

tuksen myönnettyä täyttöluvan. 



LUOKANOPETTAJAN IRTISANOMINEN 

 

KOLTK § 28 

  

 Kasvatus- ja opetuslautakunta on 26.1.2017 hyväksynyt yhtenäiskoulun tuntikehyksen. 

Tuntikehyksen mukaan yhtenäiskoulussa on tarve seitsemälle luokanopettajan koulu-

tuksen saaneelle henkilölle. Tällä hetkellä kunnassa on vakituisessa virkasuhteessa 

kahdeksan luokanopettajaa (sekä yksi erityisopettajan pätevyyden omaava luokan-

opettaja, joka toimii laaja-alaisena erityisopettajana). Yhdelle luokanopettajalle ei ole 

lain kunnallisesta viranhaltijasta 37 §:n mukaisesti osoitettavissa toista virka- tai 

työsuhdetta, joka vastaisi luokanopettajan koulutusta. 

 

 Yhden luokanopettajan irtisanomiselle on siis viranhaltijalain 37 §:n mukaiset 

taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet. Koulutoimessa on käyty syksyllä 

2015 yhteistoimintalain mukaisesti yhteistoimintaneuvottelut. Neuvotteluiden loppu-

tuloksena todettiin, että mahdollisuus jäädä eläkkeelle otetaan huomioon mahdollista 

irtisanomisjärjestystä päätettäessä. Kasvatus- ja opetuslautakunta käsitteli myös 

kokouksessaan 17.11.2015 uuden yhtenäiskoulun henkilöstöä, ja on tuolloin päättänyt, 

että niille henkilöille, joiden henkilökohtainen eläkeikä täyttyy ennen yhtenäiskouluun 

siirtymistä, ei vahvisteta työtehtävää. Asia tiedotettiin po. luokanopettajille. Kaksi 

luokanopettajaa on irtisanoutunut tehtävästään tämän jälkeen ja siirtynyt eläkkeelle. 

 

 Luokanopettajalla on mahdollisuus siirtyä eläkkeelle, joten hän olisi yhteistoiminta-

neuvotteluissa sovitussa irtisanomisjärjestyksessä seuraava. Luokanopettajaa on kuultu 

asiasta 16.2.2017. Irtisanomisaika on viranhaltijalain mukaisesti kuusi kuukautta. 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää irtisanoa luokanopettajan virkasuhteen päätty-

mään kuuden kuukauden kuluttua tämän päätöksen tiedoksi antamisesta viranhaltija-

lain 37 §:n mukaisin taloudellisin ja tuotannollisin perustein. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti irtisanoa luokanopettajan virkasuhteen päätty-

mään kuuden kuukauden kuluttua tämän päätöksen tiedoksi antamisesta viranhaltija-

lain 37 §:n mukaisin taloudellisin ja tuotannollisin perustein. 



 

MUUT ASIAT 

 

KOLTK § 29 

  Muita asioita ei ollut. 



 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KOLTK § 30  

 

 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 

 


