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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KOLTK § 42  

  

 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 § 43 

 

 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 Tarja Hietikko ja Marko Lähdekorpi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ERITYISLUOKANOPETTAJA 

 
KOLTK 23.2.2017 § 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. 

 
KH 6.3.2017 § 37  

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen mukaisesti esittää 

kunnanvaltuustolle erityisluokanopettajan viran perustamista 1.8.2017 alkaen Karvian 

yhtenäiskouluun. 

 



Kunnanhallitus päättää kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen mukaisesti antaa 

täyttöluvan erityisluokanopettajan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 

1.8.2017 lähtien. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen mukaisesti esittää 

kunnanvaltuustolle erityisluokanopettajan viran perustamista 1.8.2017 alkaen Karvian 

yhtenäiskouluun. 

 

Kunnanhallitus päätti kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen mukaisesti antaa 

täyttöluvan erityisluokanopettajan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 

1.8.2017 lähtien. 

 

KOLTK § 44 

 

Määräaikaan 24.3.2017 klo 15.00 mennessä saapuneista hakemuksista toimitetaan lau-

takunnalle yhteenveto 27.3.2017. 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee erityisluokanopettajan toistaiseksi voimassa 

olevaan virkasuhteeseen 1.8.2017 lähtien. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Määräaikaan mennessä tehtävään saapui viisi hakemusta. Hakijat olivat KM Irmeli 

Otava Karviasta, KM Arja Aarnio Porista, FM Jari Nolvi Pomarkusta, 

kasvatustieteiden yo Vuokko Mäki Karviasta sekä KM Terhi Viitasaari Karviasta. 

 

 Hakijoista Irmeli Otavalla on tehtävään vaadittu erityisluokanopettajan kelpoisuus.  

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta valitsi erityisluokanopettajan toistaiseksi voimassa 

olevaan virkasuhteeseen 1.8.2017 lähtien Irmeli Otavan Karviasta. Tehtävässä 

noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

KOULUJEN IRTAIMISTOT 2016 

 

KOLTK § 45 

  

Koulujen johtajat ovat toimittaneet koulujen irtaimistot kasvatus- ja opetuslautakun-

nalle hyväksyttäväksi. 

 

Irtaimiston arvo kouluittain: 

 
Koulu Lisäys Poistot Arvo 31.12.2016 

Kantti 330 0 63170 

Sara 281 0 72773 

Saran esiopetus 0 0 16604 

Sarvela 672 2728 78313 

Kirkonkylä 140 179 70050 

Kirkonkylän esiopetus 470 500 14430 

Yläkoulu 1020 31161 256445 

 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy koulujen irtaimistojen poistot ja lisäykset 

vuodelta 2016. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi koulujen irtaimistojen poistot ja lisäykset 

vuodelta 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



YHTENÄISKOULUN IRTOKALUSTEHANKINTA 

 
KOLTK 6.10.2016 § 68  

 

Valtuuston nimeämä yhtenäiskoulun suunnitteluryhmä on tutustunut erilaisiin vaihto-

ehtoihin yhtenäiskoulun irtokalusteiden osalta.  

 

Valtuuston hyväksymässä yhtenäiskoulun kustannusarviossa irtokalusteisiin on varattu 

200.000 euroa (alv 0).  Summa ylittää siis selvästi lain julkisista hankinnoista kyn-

nysarvon, joten hankinta on kilpailutettava lain mukaisesti. Vaihtoehtona kilpailutuk-

selle on sitoutuminen KL Kuntahankintojen puitesopimukseen. KL Kuntahankkinat on 

kilpailuttanut kuntien puolesta valmiiksi oppilaitoskalustehankinnat ajalle 4/2014-

4/2018. Kilpailutuksen on voittanut Isku Interior Oy. 

 

Suunnittelutyöryhmä on kokoontunut 26.9.2016 ja päättänyt esittää kasvatus- ja ope-

tuslautakunnalle KL Kuntahankintojen puitesopimuksen mukaista kalusteiden hankin-

taa Isku Interior Oy:ltä. Perusteluina työryhmä toteaa mm. Iskun kattavan valikoiman 

ja hyvän hintalaatusuhteen. Puitesopimukseen sitoutuminen on kilpailutusta riskittö-

mämpi vaihtoehto, koska se mahdollistaa muutokset hankittavissa tuotteissa tai niiden 

määrissä ja ostaja ja toimittaja voivat hioa hankintaa vastaamaan sekä tarpeita että re-

sursseja. 

 

Oheismateriaalina tietoa puitesopimuksesta ja alustava kalusteluettelo. 
 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää sitoutua KL Kuntahankinnat Oy:n sopimukseen 

KLKH21 Kalusteet. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti sitoutua KL Kuntahankinnat Oy:n sopimukseen 

KLKH21 Kalusteet. 

 
KOLTK 20.3.2017  § 37 

Irtokalustehankinnan sisältöä on valmisteltu henkilökunnan, suunnitteluryhmän ja Isku 

Interiorin yhteistyönä niin, että on pyritty saamaan mahdollisimman toimiva kokonai-

suus varatuilla määrärahoilla. Hankintaa suunniteltaessa on otettu huomioon nykyises-

tä kalustuksesta hyödynnettävissä olevat kalusteet ja tutustuttu tiloihin työmaalla. 

 

Yhtenäiskoulun suunnitteluryhmä on käsitellyt kalustehankintaehdotusta ja siihen pe-

rustuvaa kokonaistarjousta kokouksessaan 17.2.2017. 

 

Liitteet: Suunnittelutyöryhmän muistio 

Isku Interiorin tarjous 

 

 

 



KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy yhtenäiskoulun irtokalustehankinnan liitteenä 

olevan tarjouksen mukaisesti. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Hankintaa on täydennetty tilan 209 osalta. Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi yh-

tenäiskoulun irtokalustehankinnan liitteenä olevan tarjouksen mukaisesti. 

 

Koulutoimenjohtaja esitteli Iskulta tulleen lisätarjouksen AV-laitteista. AV-laitteet 

on mahdollista tilata samalla sitoumuksella Isku Interior Oy:n kautta.  

  

KOLTK § 46 

 

Isku Interior on toimittanut aiempaa hankintaa täydentävän tarjouksen yhtenäiskoulun 

av-laitteista. Hankinta pitää sisällään opetuksessa käytettävän kuvan- ja äänentoiston 

sekä opetusteknologiset ratkaisut. Hankintaa on valmisteltu pitkään rehtorin, digituto-

reiden sekä muiden asiantuntijoiden toimesta. Nyt suunniteltu kokonaisuus on moder-

nia, helppokäyttöistä ja kestävää teknologiaa ja ratkaisuja. 

 

Liitteet: tarjous oheismateriaaleineen 

  

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy Isku Interior Oy:n tarjouksen yhtenäiskoulun 

av-laitekokonaisuudesta liitteenä olevan tarjouksen mukaisesti. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi Isku Interior Oy:n tarjouksen yhtenäiskoulun 

av-laitekokonaisuudesta liitteenä olevan tarjouksen mukaisesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



MUUT ASIAT 

 

KOLTK § 47 

  Merkitään tiedoksi: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnalle on tuotu tiedoksi 9. luokkalaisten leirikoulun ohjel-

ma Ylläksellä 3.-7.4.2017. 

 

Kunnanhallituksessa 27.3.2017, muut asiat. Veijo Kaskimäki toi esiin huolensa siitä, 

että onko yläkoululla koulukiusaamista, ja kuinka siihen puututaan. Oppilaat ovat 

levottomia ja järjestyshäiriöitä on ollut. Kunnanhallitus keskusteli asiasta ja toivoi, että 

kasvatus- ja opetuslautakunnasta huoltajille lähetetään kysely heidän huolistaan ja 

toiveistaan yhtenäiskouluun liittyen. Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti lähettää 

koulutoimenjohtajan valmisteleman kyselyn huoltajille. Kysely jaetaan koulujen 

kautta, ja laitetaan myös kunnan verkkosivuille täytettäväksi. 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta keskusteli päivähoidon tilanteesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KOLTK § 48 

 

 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus.  



 

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Liite pöytäkirjaan ja pöytäkirjanotteisiin 
 

Karvian kunta 

Kasvatus- ja opetuslautakunta 

Kokouspäivämäärä 

30.3.2017 

Pykälät 

42-48 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat 

yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136§) 

Pykälät 42,43,47,48 

 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 

mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. 

Pykälät 44,45,46 

 HvalL 3 §:n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla 

(pykälät ja valituskieltojen perusteet) ViranhaltijaL § 50 

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen viranhaltija tai työntekijä voi saada asian käsiteltäväksi työnantajan ja 
ammattiyhdistyksen välisessä paikallisneuvottelussa kunnallisen pääsopimuksen 8, 10 ja 11 §:n mukaisesti. 
Pykälät  

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

 Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös 

on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä 

kunnan jäsen 

Pykälät 44,45,46 

 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 

Karvian kasvatus- ja opetuslautakunta 

Kylä-Karviantie 17 

39930 KARVIA 

 PoL 42 §:n mukaisissa oppilasta koskevissa asioissa, oikaisuvaatimus tehdään aluehallintovirastolle 

Pykälät 

Valitusviranomainen  
                        Lounais-Suomen aluehallintovirasto 

                                  Turun päätoimipaikka 

                                  Itsenäisyydenaukio 2 

                                  PL 22 

                                  20801 TURKU 

 

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 

päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.  

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 

lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.  

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä     5.4.2017                                     Pöytäkirjanotteet on postitettu  

___.___.2017 

                                                                                                                     Tiedoksiantaja: 

VALITUSOSOITUS 

 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 ja 

valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella 

Kunnallisvalitus (valitusaika 30 päivää), valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

Pykälät  

Valitusviranomainen, jolle valitus tehdään  

Turun hallinto-oikeus 

PL 32 

20101 TURKU  

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku 

 

Hallintovalitus (valitusaika 30 päivää), valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

Yksittäistä oppilasta koskevat asiat (PoL 42 a §):  

Pykälät  

Valitusviranomainen, jolle valitus tehdään  

Turun hallinto-oikeus 

PL 32 

20101 TURKU  

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku 

  



Hankintapäätös Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista 

hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua 

(hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo 

ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon. 

 

Valitus markkinaoikeuteen (valitusaika 14 päivää), pykälät  

Markkinaoikeus 

Radanrakentajantie 5 

00520 HELSINKI 

puh. 010 364 3300 

Faksi 010 364 3314 

Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 

 
 
OIKAISUVAATIMUS-/VALTUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA TOIMITTAMINEN 
Oikaisuvaatimus-

/valituskirjelmän sisältö 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava 

-oikaisuvaatimuksen/valitusosoituksen tekijän nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 

-päätös, johon haetaan muutosta 

-miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

-muutosvaatimuksen perusteet 

Oikaisuvaatimukseen/valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai viran 

puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta oikaisuvaatimus-/valitusaika on 

luettava. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. 

Oikaisuvaatimus-

/valitusasiakirjojen 

toimittaminen 

Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimus-

/valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin 

välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen 

oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä. 

 

 

mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi

