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Asiat §:t 20 - 27 

 

 

Pöytäkirjantarkastus 

 

 Pöytäkirja on tarkastettu 3.4.2018 

 

 

Nähtävänä olo 

 

 Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä nettisivuilla 4.4.2018 

  



SISÄLLYSLUETTELO:   

 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 3 

YHTENÄISKOULUN REHTORIN OPETUSVELVOLLISUUS 4 

TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA 2017 5 

TUNTIKEHYS PERUS- JA ESIOPETUKSEEN LV. 2018 - 2019 6 

ESIOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN 5-PÄIVÄISENÄ 1.8.2018 ALKAEN 7 

MUUT ASIAT 8 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 9 

 
  



KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KOLTK § 20 

 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 § 21 

 Kasvatus- ja opetuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu koulutoimistossa, 

pääsääntöisesti kokousta seuraavana arkipäivänä klo 13 jälkeen. Pöytäkirja pidetään 

julkisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla heti tarkastamisen jälkeen. 

 

 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuire Huhdanmäki ja Aila Isotalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rehtori Arimo Koivisto esitteli lautakunnalle tuntikehysehdotusta lukuvuodelle 2018-

2019. Esityksessä on ollut kirjoitusvirhe, ja todellinen esitys on 6 viikkotuntia 

suurempi. Koivisto esitteli myös tarkemmin esitystään esiopetuksen muuttamisesta 5-

päiväiseksi. Arimo Koivisto poistui klo 19.21. 

Lautakunta piti tauon klo 19.22–19.26. 

  



YHTENÄISKOULUN REHTORIN OPETUSVELVOLLISUUS 

 

KOLTK § 22 

Yhtenäiskoulun rehtorin Arimo Koiviston työaika ja opetusvelvollisuus määräytyvät 

OVTES osio B III luvun 9 ja 10 §:n mukaan. Koulussa on palkkaperusteryhmiä alku-

vaiheessa 12. Rehtorin työaika sijoittuu palkkaperustevälykseen 10–20, eli virkaehto-

sopimuksen mukaan opetusvelvollisuus olisi 6-8 tuntia viikossa. Opetusvelvollisuuden 

määrä voidaan kuitenkin paikallisesti päättää tätä pienemmäksi koulun koon ja paikal-

listen olosuhteiden mukaan. Rehtori Arimo Koiviston opetusvelvollisuus on luku-

vuonna 2017–2018 ollut 0 tuntia. 

 

Peruskoulun rehtorin työmäärä on viime vuosina lisääntynyt huomattavasti ja työ on 

muuttunut yhä haasteellisemmaksi. Harvoin rehtori pystyy varsinaisen työajan puit-

teissa selviytymään tehtävistään. Nyt kun on kyseessä uusi, aloittava yhtenäiskoulu, 

on rehtorin työmäärä merkittävästi suurempi. On tarkoituksenmukaista että rehtorin 

työaika kokonaisuudessaan on käytettävissä koulun johtamiseen, hallinnointiin ja ke-

hittämiseen. 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää että yhtenäiskoulun rehtorilla ei ole 

opetusvelvollisuutta lukuvuonna 2018–2019. Tilannetta tarkastellaan uudelleen 

myöhemmin. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Aila Isotalo esitti, että rehtorin opetusvelvollisuus olisi kaksi tuntia viikossa 

lukuvuonna 2018–2019. Marko Lähdekorpi kannatti Isotalon esitystä. 

 

On tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava esitys, jota on kannatettu. Suoritettiin 

äänestys, jossa koulutoimenjohtajan esitystä kannattavat äänestivät JAA ja Isotalon 

esitystä kannattavat äänestivät EI. Äänestyksessä annettiin neljä JAA-ääntä ja kaksi 

EI-ääntä. 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti koulutoimenjohtajan esityksen mukaisesti, että 

yhtenäiskoulun rehtorilla ei ole opetusvelvollisuutta lukuvuonna 2018–2019. 

Tilannetta tarkastellaan uudelleen myöhemmin. 

  



TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA 2017 

 

KOLTK § 23 

  

 Kunnan tilinpäätökseen liitettävän toimintakertomuksen laatimista varten toimielimiä 

on pyydetty tekemään toteutumisvertailu sekä muu kertomusosa.  

 

 Rehtori on toimittanut koulunsa toimintakertomukset lautakunnalle sekä 

kirjastonhoitaja ja päivähoidon ohjaaja ovat antaneet kertomustiedot koulutoimistoon.  

 

 Liite: toimintakertomus 2017 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy tilinpäätökseen liitettävän toimintakertomuk-

sen vuodelta 2017 ja toimittaa sen kunnanhallitukselle. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi tilinpäätökseen liitettävän toimintakertomuk-

sen vuodelta 2017 ja toimittaa sen kunnanhallitukselle. 

  



TUNTIKEHYS PERUS- JA ESIOPETUKSEEN LV. 2018 - 2019 

 

KOLTK § 24 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää koulun tuntiresurssista. Tuntikehysehdotuksen 

on valmistellut rehtori yhdessä henkilökunnan kanssa. Esityksessä koululla olisi esi-

opetuksessa yksi opettaja, luokille 1-6 seitsemän luokanopettajaa sekä pienryhmä. 

Luokat 7 ja 8 olisi jaettuna kahteen ryhmään ja luokka 9 yhtenä ryhmänä, lisäksi re-

surssiopettaja luokille 7-9. Lisäksi koululla on kaksi laaja-alaista erityisopettajaa. Tun-

tikehystaulukot oheismateriaalina. Lisäksi koululla järjestetään ylimääräistä kielen-

opetusta hankerahalla. 

 
      

         

 2017-2018 2018-2019 sis. erityist.    

Esiopetus 19 20     

Yhtenäiskoulu 1-6 

lk 199,5 194,5 6,5    

erityisopetus 1-6 50 50     

Yhtenäiskoulu 7-9 

lk 182,5 195,5 17,5 

 

   

erityisopetus 25 25     

Yhteensä 476 485    

         

  

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta keskustelee tuntiresurssista ja hyväksyy sen lukuvuo-

deksi 2018 – 2019. 

 

 PÄÄTÖS: 
 

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi tuntiresurssin rehtorin esityksen mukaisesti 

kuitenkin sillä muutoksella, että luokkien 7-9 tuntiresurssista vähennetään 25 

viikkotuntia (resurssiopettajan työpanos siirretään kolmannen luokan jakamiseen). 

Yhtenäiskoulun kokonaistuntikehys on 460 viikkotuntia. 

  



ESIOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN 5-PÄIVÄISENÄ 1.8.2018 ALKAEN 

 

KOLTK § 25 

  

 Yhtenäiskoulun rehtori esittää, että lukuvuoden 2018 - 2019 alusta esiopetus 

järjestettäisiin Karvian yhtenäiskoulu Opinpolussa viisipäiväisenä yht. 20 h/vko ja 

4h/päivä. Esikoulunopettaja Jaana Korpi on laatinut asiasta selvityksen, josta käy 

hyvin ilmi esitettyyn järjestelyyn liittyvät keskeiset seikat. Rehtorin mukaan 

selvityksen pohjalta esiopetuksen järjestäminen viisipäiväisenä olisi kokonaisuutena 

hyvä ja kaikin puolin järkevä ratkaisu mm. hoitojärjestelyjen, opetuksen 

organisoimisen ja kuljetusjärjestelyjenkin kannalta katsottuna.   

 

 Tällä hetkellä kunnassa toimii 4-päiväinen esikoulu, maanantaista torstaihin 9-13.45. 

Perjantaisin Jaana Korpi toimii kiertävänä lastentarhanopettajana. Kelton palvelut ovat 

lakisääteisiä, joten mikäli Korven työaikaa esiopetuksessa muutetaan, tulee löytää uusi 

ratkaisu erityislastentarhanopettajan palveluiden toteuttamiselle. 

 

 

 Liite: Jaana Korven selvitys 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta keskustelee ja päättää esiopetuksen järjestämisestä. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti että 1.8.2018 alkaen esiopetus järjestetään 

Karvian yhtenäiskoulu Opinpolussa viisipäiväisenä yht. 20 h/vko ja 4h/päivä. 

Päivähoidonohjaaja ja koulutoimenjohtaja valmistelevat erityislastentarhanopettajan 

palveluiden järjestämistä 1.8.2018 alkaen seuraavaan lautakunnan kokoukseen. 

  



MUUT ASIAT 

 

KOLTK § 26  

     Merkitään tiedoksi: 

  

Sivistystoimen hyvinvointikartoitus tuotiin tiedoksi. 

 

Koulutoimen kanslisti Pirkko Järvinen on irtisanoutunut virastaan 1.6.2018 alkaen. 

 

Keskusteltiin koulukuljetuksista. 

 

Sisäistä tarkastusta jatketaan koulutoimessa. 

  



OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KOLTK § 27 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 

 


