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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KOLTK § 49  

  

 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 § 50 

 

 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 Reima Tuohiluoma ja Katja Mustajärvi.  

  



 

ELINTARVIKEHANKINTA 

 

KOLTK § 51 

Koulutoimen nykyinen elintarvikekilpailutus sopimus päättyy 31.7.2017.  Kasvatus- 

ja opetuslautakunta nimesi valmisteluryhmän kilpailusta varten. Ryhmä on kokoontu-

nut 20.2.2017.  

 

Keskustelun jälkeen päätettiin esittää lautakunnalle, että elintarvikehankinnoissa si-

touduttaisiin KL-Kuntahankintojen puitesopimukseen. Puitesopimus on voimassa 

31.1.2020 saakka. Puitesopimukseen liittyessä on mahdollista ilmoittaa, mikäli jotkin 

hankinnat tahdotaan tehdä paikallisilta toimijoilta. Valmisteluryhmä esittää, että pai-

kallisesti hankittaisiin maito, vihannekset ja juurekset sekä myös tuoretta leipää. Mar-

joja on mahdollista ostaa myös paikallisesti. 

 

Puitesopimuksessa sopimuskumppanina on Kespro Oy, jonka koko valikoima on pui-

tesopimuksen myötä käytettävissä. Valikoimasta valittaisiin kotimaisia, ja mahdolli-

simman lähellä tuotettuja tuotteita aina kun se on mahdollista. 

 

Liite: sitoumuslomake 

puitesopimuksen yleisesittely oheismateriaalina. 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää sitoutua KL-kuntahankintojen elintarvikepuite-

sopimukseen 1.8.2017 - 31.1.2020 väliseksi ajaksi niin, että maito ja muut 

maitopohjaiset ruokajuomat sekä vihannekset ja juurekset jätetään sitoumuksen 

ulkopuolelle, ja sitoumukseen tehdään varauma tuoreesta leivästä. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

 Tarja Hietikko saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.43. 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti sitoutua KL-kuntahankintojen elintarvikepuite-

sopimukseen 1.8.2017 - 31.1.2020 väliseksi ajaksi niin, että maito ja muut 

maitopohjaiset ruokajuomat sekä vihannekset ja juurekset jätetään sitoumuksen 

ulkopuolelle, ja sitoumukseen tehdään varauma tuoreesta leivästä. 

  



YHTENÄISKOULUN ICT-STRATEGIA 

 

KOLTK § 52 

Karvian kunnalle on laadittu tieto- ja viestintätekniikan (TVT) opetuskäytön strategia 

vuosille 2017 - 2020. Strategia on kirjoitettu kevään 2017 aikana, jolloin valmistau-

duttiin siirtymään koko kunnan oppilaiden yhteiseen yhtenäiskouluun syksyllä 2017.  

 

Strategiaa on työstetty osana seutukunnallista TVT-strategiaprosessia lukuvuoden 

2016-2017 aikana. Prosessissa kouluttajana toimi Petri Lounaskorpi DidacTEC Oy:stä 

ja Karviasta strategiaprosessiin osallistuivat Antti Luoma ja Markku Mäkelä. Proses-

sissa käytiin perusteellisesti läpi uuden opetussuunnitelman vaatimukset koulujen tie-

to- ja viestintätekniikan opetuskäytölle sekä sitä ohjaavalle kunnan TVT-strategialle. 

Prosessi oli Pohjois-Satakunnan Osaavan rahoittama. 

 

Valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteet määrittelevät koulussa opetettavien 

tieto- ja viestintätekniikan käyttötaitoja. Tulevaisuuden kannalta keskeisiä uuden ajan 

kansalaistaitoja ovat ajattelemisen taidot, työskentelyn taidot, työskentelyn välineiden 

hallinnan taidot ja aktiivisen kansalaisuuden taidot. Vuonna 2014 annetuissa esi- ja 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa uuden ajan kansalaistaidot heijastuvat 

oppilaan laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa. Yhtenä laaja-alaisen osaamisen seitse-

mästä eri osa-alueesta on tieto- ja viestintäteknologian osaaminen. 

 

Strategian tavoitteena on suunnata investointeja suunnitellusti opetussuunnitelman to-

teuttamiseksi sekä varmistaa, että tulevaisuudessakin opetuskäytössä on toimivien tie-

toverkkojen lisäksi riittävä varuste- ja osaamistaso. 

 

Liite: strategia 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan yhtenäiskoulun ICT-

strategian 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti hyväksyä liitteenä olevan yhtenäiskoulun ICT-

strategian 

  



OPPILASKULJETUKSET 2017 – 2019 + OPTIOVUOSI 

 
KOLTK 20.3.2017 § 38 

Oppilaskuljetuksista lukuvuosille 2017–2019 ja optiovuodesta 2019–2020 tulee pyy-

tää tarjoukset. 

Koska hankinnan arvo ylittää lain julkisista hankinnoista kynnysarvon, on hankintail-

moitus julkaistava Hilmassa. Hilma on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä sähköi-

nen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan. Han-

kinnan arvo ylittää myös. ns. EU-kynnysarvon, jolloin sitä koskevat säännökset mm. 

määräajoista ja yhteisestä eurooppalaisesta hankinta-asiakirjasta tulevat sovellettavak-

si. Lisäksi tarjouspyyntö julkaistaan kunnan verkkosivuilla sekä Ylä-Satakunta - leh-

dessä. 

 

Liite: Tarjouspyyntö 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää pyytää tarjouksia oppilaskuljetuksista 

lukuvuosille 2017 - 2019 ja optiovuodesta 2019 - 2020 liitteenä olevan 

tarjouspyynnön mukaisesti 27.4.2017 klo 15.00 mennessä. 

 

 PÄÄTÖS 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti pyytää tarjouksia oppilaskuljetuksista 

lukuvuosille 2017 - 2019 ja optiovuodesta 2019 - 2020 liitteenä olevan 

tarjouspyynnön mukaisesti 27.4.2017 klo 15.00 mennessä. 

 

KOLTK § 53 

Määräaikaan 27.4.2017 klo 15.00 mennessä saapuneiden tarjousten avaustilaisuus pi-

detään 28.4.2017 klo 10.00. Yhteenveto saapuneista tarjouksista toimitetaan lautakun-

nan jäsenille sen valmistuttua. 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää oppilaskuljetusten 2017 - 2019 + optiovuosi 

tarjousten hyväksymisestä. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti tarjousvertailun perusteella hyväksyä seuraavat 

tarjoukset lukuvuosille 2017 - 2019 sekä mahdollinen optiovuosi: 

 

 Aamureitti 1 (Köykkäperä-Karviankylä-Sarvela-Yhtenäiskoulu): 

 Juha Koivula 

  

 Aamureitti 2 (Sarvela- Karviankylä –Yhtenäiskoulu): 

 Karvian Taksikuljetus 

 

 Aamureitti 4 (Ämmälä-Sarvela-Yhtenäiskoulu-Tuulenkylä- Yhtenäiskoulu): 



 Hannu Viitasaari 

 

 Aamureitti 5 (Rannankylä-Suomijärvi-Yhtenäiskoulu-Partakylä –Yhtenäiskoulu): 

 Karvian Taksikuljetus 

 

 Aamureitti 6 (Kantti-Yhtenäiskoulu): 

 Tilausliikenne Liikala Ky 

 

 Aamureitti 7 (Sara-Yhtenäiskoulu): 

 Saapunut tarjous hylätään, perusteluna korkea hinta. 

 

 Iltapäivä klo 15.00 kuljetukset yhtenäiskoululta: 

 

 Reitti 1 (Sarvela-Karviankylä-Alkkia): 

 Juha Koivula 

 

 Reitti 3 (Kantti-Suomijärvi- Tuulenkylä): 

 Karvian Taksikuljetus 

 

Aamureitille 3 (Karviankylä-Alkkia-Yhtenäiskoulu-Sarvela-Yhtenäiskoulu) sekä 

iltapäivä klo 15.00 reitille 2 (Ämmälä-Sarvela-Sara) ei saapunut yhtään tarjousta. 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti valtuuttaa koulutoimenjohtajan neuvottelemaan 

näiden reittien sekä aamureitin 7 mahdollisesta yhdistämisestä toisiin reitteihin ja/ tai 

pyytämään uusia tarjouksia reiteille sekä tekemään hankintapäätökset. 

 

Iltapäivän välikuljetukset jaetaan siten, että kullekin muodostuvalle reitille otetaan 

ensisijaisesti edullisimman tarjouksen tehnyt liikennöitsijä autojen koko huomioon 

ottaen. 

  



KARVIAN NUORISOVALTUUSTO 

 
Vltk23.3.2017  

§ 20  Eduskunta hyväksyi uuden kuntalain 13.3.2015. Kuntalaki velvoittaa jokaista kuntaa 

perustamaan nuorisovaltuuston tai muun nuorten vaikuttajaryhmän turvaamaan 

nuorten vaikuttamismahdollisuudet kunnassa. 

 

Karvian nuorisovaltuusto perustettiin 9.3.2017 Karviasalissa. Nuorisovaltuustoon on 

ilmoittautunut seitsemän nuorta. Valtuusto järjestäytyi 15.3.2017 seuraavasti: Aleksi 

Liikala, puheenjohtaja, Juho Syrjäläinen, varapuheenjohtaja, Mimosa Nevala, 

sihteeri, Eetu Suoneva, tiedottaja, Juho Käkelä, Mika Järvinen ja Väinö 

Hautaluoma. 

 

 Valtuusto laati ja hyväksyi itselleen säännöt 22.3. (liitteenä) 

 

 Nuorisosihteerin päätösesitys: 

Vapaa-ajanlautakunta hyväksyy Karvian nuorisovaltuuston säännöt ja esittää ne 

kunnanhallituksen vahvistettavaksi. Nuorisovaltuuston talousarvio sijoitetaan omalle 

kohdalleen nuorisotoimen vastuualueelle. Kunnanhallitus on kokouksessaan 2.5.2016 

§ 96 päättänyt antaa kunnan 150 vuotta juhlarahat 4.425 euroa nuorisovaltuuston 

käyttöön. 

 

 Vapaa-ajanlautakunta esittää, että kunnanhallitus siirtää 4.425 euroa nuorisotoimen 

vastuualueelle perustettavaan kohtaan ”nuorisovaltuusto”. Valtuusto voi käyttää 

määrärahan karvialaisten nuorten koulutus-, retki- ja tapahtumakuluihin. 

 Vapaa-ajanlautakunta esittää myös että kunnanhallitus ja lautakunnat kutsuvat 

nuorisovaltuuston edustajan kokouksiinsa.  

 

 Päätös: 

 Vapaa-ajanlautakunta hyväksyi nuorisovaltuuston perustamisen ja nuorisovaltuuston 

säännöt (liite). Edelleen lautakunta päätti kutsua nuorisovaltuuston edustajan 

kokouksiinsa.  

 

Vapaa-ajanlautakunta esittää, että kunnanhallitus hyväksyy Karvian nuorisovaltuuston 

perustamisen ja nuorisovaltuuston säännöt. Lautakunta esittää myös, että 

kunnanhallitus ja muut lautakunnat kutsuvat nuorisovaltuuston edustajan 

kokouksiinsa. Hallinnollisesti ja taloudellisesti nuorisovaltuusto sijoitetaan 

nuorisotoimen vastuualueelle. 

 
KH 10.4.2017 § 73  

Liitteet: 

 

 Nuorisovaltuuston säännöt 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus hyväksyy vapaa-ajanlautakunnan esityksen mukaisesti Karvian 

nuorisovaltuuston perustamisen ja nuorisovaltuuston säännöt. Kunnanhallitus päättää 

lautakunnan esityksen mukaisesti, että nuorisovaltuusto voi nimetä edustajansa 



kunnanhallituksen kokouksiin. Edustaja ei kuitenkaan voi olla läsnä käsiteltäessä 

salassa pidettäviä asioita. Lisäksi kunnanhallitus esittää lautakunnille, että ne tekevät 

päätöksen nuorisovaltuuston edustajan kutsumisesta kokouksiinsa.  

 

Hallinnollisesti ja taloudellisesti nuorisovaltuusto sijoitetaan nuorisotoimen 

vastuualueelle. 

 

Nuorisovaltuustolle avataan oma kustannuspaikka nuorisotoimen alaisuuteen. 

Kunnanhallitus ohjeistaa, että juhlarahat 4.425 euroa käytettäisiin vuosien 2017 sekä 

2018 menoihin. Valtuusto voi käyttää määrärahan karvialaisten nuorten koulutus-, 

retki- ja tapahtumakuluihin sekä kokouskuluihinsa.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus hyväksyy vapaa-ajanlautakunnan esityksen mukaisesti Karvian 

nuorisovaltuuston perustamisen ja nuorisovaltuuston säännöt sillä muutoksella, että 

kohdasta 6. poistetaan viimeinen lause ”ellei nuorisovaltuusto toisin päätä”. 

Kunnanhallitus päättää lautakunnan esityksen mukaisesti, että nuorisovaltuusto voi 

nimetä edustajansa kunnanhallituksen kokouksiin. Edustaja ei kuitenkaan voi olla 

läsnä käsiteltäessä salassa pidettäviä asioita. Lisäksi kunnanhallitus esittää 

lautakunnille, että ne tekevät päätöksen nuorisovaltuuston edustajan kutsumisesta 

kokouksiinsa.  

 

Hallinnollisesti ja taloudellisesti nuorisovaltuusto sijoitetaan nuorisotoimen 

vastuualueelle. 

 

Nuorisovaltuustolle avataan oma kustannuspaikka nuorisotoimen alaisuuteen. 

Kunnanhallitus ohjeistaa, että juhlarahat 4.425 euroa käytettäisiin vuosien 2017 sekä 

2018 menoihin. Valtuusto voi käyttää määrärahan karvialaisten nuorten koulutus-, 

retki- ja tapahtumakuluihin sekä kokouskuluihinsa.  

 

KOLTK § 54 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää kunnanhallituksen esityksen mukaisesti kutsua 

nuorisovaltuuston edustajan kokouksiinsa. Edustaja ei kuitenkaan voi olla läsnä 

käsiteltäessä salassa pidettäviä asioita. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti kunnanhallituksen esityksen mukaisesti kutsua 

nuorisovaltuuston edustajan kokouksiinsa. Edustaja ei kuitenkaan voi olla läsnä 

käsiteltäessä salassa pidettäviä asioita. 

  



 

KOULUPSYKOLOGIPALVELUT 

 

KOLTK § 55 

Kankaanpään sivistystoimi on tiedustellut PoSan alueen kunnilta koulupsykologipal-

velun ostamista Kankaanpään kaupungilta. Sivistystoimi esittää toisen koulupsykolo-

gin viran perustamista, mikäli Karvia, Honkajoki, Siikainen, Jämijärvi ja Pomarkku si-

toutuvat ostamaan koulupsykologin palveluita yhteensä yhden henkilötyövuoden. 

 

Käytännössä tämä tarkoittaisi koulupsykologin palveluita kussakin kunnassa 1 

pv/viikko. Kustannus perustuu koulupsykologin palkkausmenoihin, ja on arviolta 

1.000 euroa kuukaudessa. 

 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan opetuksen järjestäjän on tarjottava koulupsy-

kologin palveluita, joilla edistetään koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä yh-

teistyötä opiskelijoiden perheiden ja muiden läheisten kanssa sekä tuetaan opiskelijoi-

den oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. Opiskelijalle 

on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykolo-

gin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jäl-

keen kun opiskelija on tätä pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus keskus-

teluun on järjestettävä samana tai seuraavana työpäivänä 

 

Karvian kunnassa koulupsykologipalveluita on järjestetty jossain määrin omana osto-

palveluna, mutta pääasiassa PoSan perheneuvolan kautta. PoSan perheneuvolan re-

surssit ovat olleet rajalliset, ja riittäneet vain välttämättömiin oppimistutkimuksiin. 

Näin oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellyttämälle kouluyhteisön tai yksilön hyvin-

vointia edistävälle toiminnalle ei ole jäänyt resurssia.  

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää että Karvian kunta sitoutuu ostamaan 

Kankaanpään kaupungilta 0,2 htv koulupsykologin palveluita. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti että Karvian kunta sitoutuu ostamaan 

Kankaanpään kaupungilta 0,2 htv koulupsykologin palveluita. 

  



 

VIRKAVAPAUSANOMUS 

 

KOLTK § 56 

Englannin ja toisen kotimaisen kielen lehtori Heidi Hietanen hakee palkatonta virka-

vapautta yksityisasioiden vuoksi ajalle 1.5.2017–3.6.2018. 

 

Liite: anomus 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää myöntää Heidi Hietaselle palkattoman 

virkavapauden ajalle 1.5.2017–3.6.2018. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti myöntää Heidi Hietaselle palkattoman 

virkavapauden ajalle 1.5.2017–3.6.2018. 

  



KOULUKULJETUSSÄÄNTÖ 

 

KOLTK § 57 

Koulukuljetussääntö sisältää periaatteet esioppilaille ja perusopetuksen oppilaille 

myönnettävästä koulukuljetuksesta, kuljetusten järjestämisestä sekä muita ohjeita kou-

lukuljetuksiin liittyen. Sääntöä on päivitetty viimeksi vuonna 2012. 

 

Koulukuljetussääntöä on päivitetty yhtenäiskouluun siirtymisen sekä lakimuutosten 

vuoksi. 

 

Liite: koulukuljetussääntö 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy liitteenä olevan koulukuljetussäännön. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi liitteenä olevan koulukuljetussäännön. 

  



VARAREHTORIN TEHTÄVÄT 

 

KOLTK § 58 

Kasvatus- ja opetuslautakunta on nimennyt yhtenäiskoulun vararehtoriksi Marjo Yli-

luoman. Vararehtori toimii rehtorin sijaisena rehtorin poissa ollessa. Lisäksi varareh-

torille on rehtorin ja vararehtorin kesken neuvoteltu kehittämis- ja hanketehtäviä. 

 

Liite: vararehtorin tehtävät 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy liitteenä olevat vararehtorin tehtävät. 

Palkkatoimikunta päättää vararehtorille maksettavasta korvauksesta. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi liitteenä olevat vararehtorin tehtävät. 

Palkkatoimikunta päättää vararehtorille maksettavasta korvauksesta. 

  



KOULUNKÄYNTIAVUSTAJIEN TYÖSUHTEET 

 

KOLTK § 59 

Karvian kunnan koulutoimessa on tällä hetkellä työsuhteessa yksitoista koulunkäyn-

tiavustajaa, joista neljä on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Yhtenäiskou-

lussa koulunkäyntiavustajia, joista osa toimii tarvittaessa henkilökohtaisena avustaja-

na, tarvitaan jatkossakin vähintään kuusi. Kahden koulunkäyntiavustajan työsuhteen 

muuttaminen toistaiseksi voimassaolevaksi on siis perusteltua.  

 

Koulunkäyntiavustajat Leena Erola ja Krista Ruokola ovat työskennelleet Karvian 

kunnassa jo useamman lukuvuoden. 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa ottaa kaksi 

koulunkäyntiavustajaa toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen 10.8.2017 lähtien. 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää valita koulunkäyntiavustajan toistaiseksi 

voimassaoleviin työsuhteisiin Leena Erolan ja Krista Ruokolan 10.8.2017 sillä 

edellytyksellä, että kunnanhallitus myöntää täyttöluvan. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti pyytää kunnanhallitukselta lupaa ottaa kaksi 

koulunkäyntiavustajaa toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen 10.8.2017 lähtien. 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti valita koulunkäyntiavustajan toistaiseksi 

voimassaoleviin työsuhteisiin Leena Erolan ja Krista Ruokolan 10.8.2017 sillä 

edellytyksellä, että kunnanhallitus myöntää täyttöluvan. 

  



VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 

 

KOLTK § 60 

Varhaiskasvatuksen järjestäjien tulee Opetushallituksen määräyksen 39/011/2016 laa-

tia valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta paikalliset 

varhaiskasvatussuunnitelmat otettavaksi käyttöön 1.8.2017. Varhaiskasvatussuunni-

telman laatimisvelvoite koskee myös kunnan hankkimaa muuta varhaiskasvatusta ja 

kunnan valvomaa yksityistä lasten päiväkotitoimintaa tai yksityistä perhepäivähoitoa. 

Paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat ovat velvoittavia ja niitä tulee arvioida ja ke-

hittää. 

Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma voidaan laatia kaikkia toimintamuotoja kos-

kevaksi (päiväkoti, perhepäivähoito ja muu varhaiskasvatus) tai kullekin toiminta-

muodolle erikseen. 

 

Pohjois-Satakunnan kunnat yhdessä, Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia ja 

Siikainen, ovat kuuluneet Pohjois-Satakunnan VASU 2017 - hankkeeseen. Hankkeen 

yksi tavoitteista oli paikallisten varhaiskasvatussuunnitelmien eli vasujen teko. Han-

keen kautta henkilöstö, huoltajat sekä lapset ovat päässeet osallisiksi paikallisten vasu-

jen laadinnassa. Hanke on mahdollistanut seutukunnallisen varhaiskasvatushenkilös-

tön täydennyskoulutuksen uuden varhaiskasvatuksen sisältöjen teemoilla. 

 

Varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu yhteistyössä Pohjois-Satakunnan kuntien, 

Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia ja Siikainen, kesken. Varhaiskasvatus-

suunnitelma on laadittu suomen kielellä kaikkia hoitomuotoja koskevaksi. Paikallisen 

varhaiskasvatussuunnitelman laadintatyöryhmässä on ollut mukana esiopetuksen 

edustajia. Työryhmä on kuullut sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisia asiantuntijoita 

sekä perusopetuksen edustajia työn kuluessa. 

 

Liite: Karvian varhaiskasvatussuunnitelma 2017 

Opetushallituksen määräys 39/011/2016 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy liitteenä olevan varhaiskasvatussuunnitelman. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi liitteenä olevan varhaiskasvatussuunnitelman 

sillä täydennyksellä että arvoperustaa koskevaan osioon lisään Karvian kuntastrategiaa 

koskeva täydennys. 

  



OPPILAAN OTTAMINEN PIDENNETTYYN OPPIVELVOLLISUUTEEN salassa 
pidettävä 

 

KOLTK § 61 

 

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET  

 

KOLTK § 62 

 

Kunnan hallintosäännön 2014 mukaisesti sellaiset päätökset, joihin lautakunnalla on 

otto-oikeus, tulee toimittaa lautakunnalle tiedoksi neljän päivän kuluessa päätöksen 

tekemisestä. Lautakunnan ohjeistuksen mukaisesti nämä päätökset on toimitettu tie-

doksi sähköpostilla. Lautakunta ei ole päättänyt käyttää otto-oikeuttaan. 

 

Koulutoimenjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 10.1.2017 - 24.4.2017 

Päivähoidon ohjaajan päätös 20.3.2017. 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee koonnin viranhaltijapäätöksistä tiedoksi. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi koonnin viranhaltijapäätöksistä tiedoksi. 

  



MUUT ASIAT 

 

KOLTK § 63 

  Merkitään tiedoksi: 

 

Lautakunnalle on jaettu tiedoksi huoltajille jaetun kyselyn tulokset. 

 

KH 2.5.2017. Tiina Järvinen esitti,  että ylijäänyttä kouluruokaa voitaisiin myydä ha-

lukkaille. Asia annetaan kasvatus- ja opetuslautakunnalle pohdittavaksi.  Liisa Hiitiltä 

saadun selvityksen mukaan ylijäämäruoka tarjotaan seuraavana päivänä jossain muo-

dossa tai pakastetaan, roskiin menee vain tähteet lautasilta. Ruokaa ei aina jää ollen-

kaan, minkä lisäksi ruoan tarjoilulla muun ruokailun päätyttyä olisi myös työmäärää 

lisäävä vaikutus. 

 

Määräaikaisen matematiikan opettajan haastattelut 9.5 klo 13.30 alkaen ja 10.5 klo 

13.00 alkaen. 

 

Nimikilpailun voittajan palkinnon antaminen kevätjuhlassa 3.6.2017. 

  



 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KOLTK § 64 

 

 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 

  



OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Liite pöytäkirjaan ja pöytäkirjanotteisiin 
 

Karvian kunta 

Kasvatus- ja opetuslautakunta 

Kokouspäivämäärä 

4.5.2017 

Pykälät 

49-64 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat 

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

Pykälät 49,50,62,63,64 

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

mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. 

Pykälät 51,52,54,55,56,57,58,59,60 

 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 51,52,54,55,56,57,58,59,60 

 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 

Karvian kasvatus- ja opetuslautakunta 

Kylä-Karviantie 17 

39930 KARVIA 

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

Pykälät 61 

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     10.5.2017                             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 53 

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

