
  

 

 

 

 

 

KARVIAN KUNTA 

Kasvatus- ja opetuslautakunta     9/2017 
 

 

Aika  16.11.2017 klo 18.35 - 19.50 

 

Paikka  Jokipirtti 

 

 

Läsnä Haavisto Jonna puheenjohtaja 

 Isotalo Aila  varapuheenjohtaja 

 Halmela Kari jäsen 

 Huhdanmäki Tuire jäsen 

 Koivuniemi Tanja jäsen 

 Lähdekorpi Marko jäsen 

 Nivus Jori  jäsen  

 

Poissa - 

 

 

Muut saapuvilla olleet 

 

 Vainionpää Hanna esittelijä / pöytäkirjanpitäjä 

 Koivisto Arimo rehtori 

 Nevala Mimosa nuorisovaltuuston edustaja 

  

Asiat §:t 95 - 101 

 

 

Pöytäkirjantarkastus 

 

 Pöytäkirja on tarkastettu 17.11.2017 

 

 

Nähtävänä olo 

 

 Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä          verkkosivuilla. 

  



SISÄLLYSLUETTELO:   

 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 3 

TYÖLOMA-ANOMUS 4 

SISÄISEN TARKASTUKSEN VÄLIRAPORTTI 5 

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN JA SEN ALAISTEN TULOSYKSIKKÖJEN LASKUJEN 

HYVÄKSYJÄT 2017 7 

MUUT ASIAT 8 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 9 

 

  



KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KOLTK § 95  

  

 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 § 96 

 

 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 Marko Lähdekorpi ja Kari Halmela. 

  



TYÖLOMA-ANOMUS 

 

KOLTK § 97  

 

Perhepäivähoitaja xx anoo opintovapaata lähihoitajaopintojensa suorittamiseksi ajalle 

1.1.–31.12.2018. 

 

Hallintosäännön 49 §:n mukaan yli 30 kalenteripäivän kestoisista harkinnanvaraisista 

vapaista päättää lautakunta. 

 

Liitteet: Anomus 25.10.2017 
 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää myöntää xx anomuksen mukaisesti palkatonta 

työlomaa opintojen suorittamiseksi ajalle 1.1.–31.12.2018. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti myöntää xx anomuksen mukaisesti palkatonta 

työlomaa opintojen suorittamiseksi ajalle 1.1.–31.12.2018. 

  



SISÄISEN TARKASTUKSEN VÄLIRAPORTTI 
 
KOLTK 5.10.2017  § 92 

 

Lautakunnan nimeämät sisäisen tarkastuksen henkilöt (Jonna Haavisto, Marko Lähde-

korpi ja Tuire Huhdanmäki sekä sihteerinä Hanna Vainionpää) ovat suorittaneet si-

säistä tarkastusta yhtenäiskoulu Opinpolussa 5.10.2017. Tarkastuksesta on laadittu ra-

portti, johon on kirjattu tarkastuksessa huomioidut asiat. 

 

Tarkastusta jatketaan syksyn aikana eri toimipisteissä. 

 

Liite: tarkastuksen 5.10.2017 raportti. 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta keskustelee sisäisen tarkastuksen väliraportista ja 

merkitsee sen tiedoksi ja lähettää väliraportin edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle. 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää tarvittavista jatkotoimenpiteistä. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

 Tanja Koivuniemi poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 20.31. 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta keskusteli sisäisen tarkastuksen väliraportista ja 

merkitsi sen tiedoksi ja lähettää väliraportin edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle. 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti viedä tiedoksi tekniselle lautakunnalle, että 

liikuntasalin lattia vaatii välittömiä toimenpiteitä vahinkojen estämiseksi, 

mahdollisesti jopa käyttökieltoon asettamista. 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta kiinnittää huomioita yhtenäiskoulun järjestyssääntöjen 

valmiiksi saattamiseen yhteistyössä oppilaskunnan, vanhempien ja henkilökunnan 

kanssa. Säännöt tulee hyväksyä hallintosäännön mukaisesti ja toimittaa tiedoksi 

lautakunnalle. Sisäistä tarkastusta jatketaan ja tämän vuoden puolella käydään läpi 

myös muita yksiköitä. 

 

KOLTK § 98 

 

 Sisäistä tarkastusta on jatkettu nimettyjen tarkastajien toimesta varhaiskasvatuksessa 

sekä kirjastossa perjantaina 10.11.2017. Tarkastuksesta laaditaan raportti, johon 

kirjataan tarkastuksessa huomioidut asiat. Raportti liitetään väliraporttiin 5.10.2017 ja 

ne muodostavat lautakunnan vuoden 2017 sisäisen valvonnan raportin. 

 

 Liite: tarkastuksen 10.11.2017 raportti  

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 
 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta keskustelee sisäisen valvonnan raportista ja merkitsee 

sen tiedoksi ja lähettää raportin edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle. Kasvatus- ja 

opetuslautakunta päättää tarvittavista jatkotoimenpiteistä. 

 



 PÄÄTÖS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta keskusteli sisäisen valvonnan raportista ja merkitsi sen 

tiedoksi ja lähettää raportin edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle. Kasvatus- ja 

opetuslautakunta päätti, että sisäistä valvontaa jatketaan lautakunnan toimesta 

vähintään kerran vuodessa. 

  



KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN JA SEN ALAISTEN TULOSYKSIKKÖJEN 
LASKUJEN HYVÄKSYJÄT 2017 

 

KOLTK 26.1.2017§ 4KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy toimialaansa kuuluvien laskujen hyväksyjät: 

 

•  Päivähoidon laskut hyväksyy päivähoidon ohjaaja ja tarvittaessa 

koulutoimenjohtaja-kunnansihteeri tai kunnanjohtaja.  

•  Kirjaston laskut hyväksyy kirjastonhoitaja ja tarvittaessa koulutoimenjohtaja-

kunnansihteeri tai kunnanjohtaja. 

•  Koulujen ja erityisopetuksen pienryhmän laskut hyväksyy koulunjohtaja ja 

tarvittaessa varajohtaja, koulutoimenjohtaja-kunnansihteeri tai kunnanjohtaja.  

•  Aamu- ja iltapäivätoiminnan laskut hyväksyy päivähoidon ohjaaja ja tarvittaessa 

koulutoimenjohtaja-kunnansihteeri tai kunnanjohtaja.  

•  Kasvatus- ja opetuslautakunnan laskut hyväksyy koulutoimenjohtaja-kunnansihteeri 

ja tarvittaessa kunnanjohtaja tai kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja.  

 

PÄÄTÖS 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi toimialaansa kuuluvien laskujen hyväksyjät: 

 

•  Päivähoidon laskut hyväksyy päivähoidon ohjaaja ja tarvittaessa 

koulutoimenjohtaja-kunnansihteeri tai kunnanjohtaja.  

•  Kirjaston laskut hyväksyy kirjastonhoitaja ja tarvittaessa koulutoimenjohtaja-

kunnansihteeri tai kunnanjohtaja. 

•  Koulujen ja erityisopetuksen pienryhmän laskut hyväksyy koulunjohtaja ja 

tarvittaessa varajohtaja, koulutoimenjohtaja-kunnansihteeri tai kunnanjohtaja.  

•  Aamu- ja iltapäivätoiminnan laskut hyväksyy päivähoidon ohjaaja ja tarvittaessa 

koulutoimenjohtaja-kunnansihteeri tai kunnanjohtaja.  

•  Kasvatus- ja opetuslautakunnan laskut hyväksyy koulutoimenjohtaja-kunnansihteeri 

ja tarvittaessa kunnanjohtaja tai kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja.  

 

KOLTK § 99 

 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 
 

 Kasvatus- ja opetuslautakunnan laskut voi hyväksyä tarvittaessa koulutoimenjohtajan 

vuosiloman aikana 27.11–8.12.2017 yhtenäiskoulun rehtori. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Arimo Koivisto ei ollut läsnä tämän pykälän käsittelyn aikana. Kasvatus- ja 

opetuslautakunnan laskut voi hyväksyä tarvittaessa koulutoimenjohtajan vuosiloman 

aikana 27.11–8.12.2017 yhtenäiskoulun rehtori.   

  



MUUT ASIAT 

 

KOLTK § 100 

      Merkitään tiedoksi: 

 

Kunnanhallitus muutti kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarviota siten, että 

elintarvikkeisiin lisätään 4000 euroa välipalan monipuolistamiseksi.  

 

Koulutoimen tilastot 20.9.2017 jaetaan kokouksessa tiedoksi lautakunnalle. 

 

Tuotiin tiedoksi vertailu oppilaskohtaisista kustannuksista vuodelta 2015 ja vuo-

den 2018 talousarvion perusteella.  

 

Keskusteltiin kansalaisopiston tiloista. Lautakunta ei näe estettä kansalaisopiston 

toimintojen siirtämiselle Willelästä Kirkonkylän koululle. Keramiikan käsittelyssä 

tulee huomioida oikea ilmanvaihto.  

 

Tuotiin tiedoksi, että oppilaiden tukea ja oppilashuoltoa koskevat asiakirjat tallen-

taan jatkossa Wilmaan.  
  



OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KOLTK § 101 

 

 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 

 


