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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KOLTK § 37 

 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 § 38 

 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 Kari Halmela ja Merja Salo. 



 

PÄIVÄHOIDONOHJAAJAN VIRKA 

 

 

KOLTK § 39 

Päivähoidonohjaaja Arja Ruinu on irtisanoutunut virastaan 1.10.2018 lähtien eläkkeel-

le jäämisen vuoksi. 

 

Päivähoidonohjaaja vastaa Karvian kunnan varhaiskasvatuksesta (ei esiopetuksesta), 

kotihoidontukiasioista, leikkikenttätoiminnasta sekä perhetyöstä. Päivähoidonohjaaja 

on hallintosäännön mukaisesti päivähoidon toimintayksiön esimies ja vastaa hallinto-

säännön mukaan päivähoidon toiminnasta, hallinnosta ja taloudesta. Työtehtäviin kuu-

luu mm. varhaiskasvatuksen henkilöstöhallinnosta vastaaminen, lasten sijoittaminen 

päivähoitoyksiköihin, maksupäätökset ja laskutus, päivähoidon kehittäminen ja turval-

lisuus- ja valvonta-asiat. Kunnan toimintaa kehitettäessä päivähoidonohjaajan työteh-

täviin voidaan mahdollisesti liittää muita työtehtäviä. 

 

Kelpoisuusvaatimuksena päivähoidonohjaajan virkaan on lastentarhanopettajan päte-

vyys (esim. lastentarhanopettaja tai sosionomi AMK) 

 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa 

päivähoidonohjaan virkaan 1.10.2018 lähtien toistaiseksi. 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, sillä edellytyksellä että kunnanhallitus myöntää 

täyttöluvan, julistaa viran haettavaksi 31.8.2018 mennessä ja valtuuttaa 

koulutoimenjohtajan julkaisemaan hakuilmoituksen. 

 

PÄÄTÖS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa 

päivähoidonohjaan virkaan 1.10.2018 lähtien toistaiseksi. 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti, sillä edellytyksellä että kunnanhallitus myöntää 

täyttöluvan, julistaa viran haettavaksi 31.8.2018 mennessä ja valtuutti 

koulutoimenjohtajan julkaisemaan hakuilmoituksen. 



 

LASTENTARHANOPETTAJAN TYÖSUHDE 

 

 

KOLTK § 40 

Lastentarhanopettaja on irtisanoutunut 6.8.2018 lähtien. 

 

Hän on toiminut päiväkoti Kissankimalluksen alle 3-vuotiaiden lasten ryhmän lasten-

tarhanopettajana. Varhaiskasvatuslain mukaisten henkilöstövaatimusten täyttämiseksi 

työtehtävä tulee täyttää mahdollisimman pian. 

 

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on lastentarhanopettajan pätevyys (esim. lastentar-

hanopettaja tai sosionomi AMK) 

 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa 

lastentarhanopettajan toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen. 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, sillä edellytyksellä että kunnanhallitus myöntää 

täyttöluvan, julistaa työsuhteen haettavaksi 31.8.2018 mennessä ja valtuuttaa 

koulutoimenjohtajan julkaisemaan hakuilmoituksen. 

 

PÄÄTÖS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa 

lastentarhanopettajan toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen. 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti, sillä edellytyksellä että kunnanhallitus myöntää 

täyttöluvan, julistaa työsuhteen haettavaksi 31.8.2018 mennessä ja valtuutti 

koulutoimenjohtajan julkaisemaan hakuilmoituksen. 



TILAPÄISEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA § 42 VARTEN 

 

 

KOLTK § 41 

Puheenjohtaja Jonna Haavisto on poissa ja varapuheenjohtaja Aila Isotalo on esteelli-

siä käsittelemään oppilaskuljetusta koskevaa pykälää, uuden numeroinnin mukaan § 

42. 

 

Hallintosäännön 134 §:n mukaan asian käsittelyä varten on valittava tilapäinen pu-

heenjohtaja. 

 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee tilapäisen puheenjohtajan keskuudestaan 

hallintosäännön mukaisesti oppilaskuljetuksia koskevaan pykälään 42. 

 

PÄÄTÖS: 

 

 Aila Isotalo esitti puheenjohtajaksi Tuire Huhdanmäkeä. Tuire Huhdanmäki esitti Kari 

Halmelaa ja Marko Lähdekorpi kannatti Huhdanmäen esitystä. Kari Halmela kannatti 

Isotalon esitystä. On annettu kaksi poikkeavaa esitystä, joita on kannatettu. 

Puheenjohtaja ilmoitti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys. Huhdanmäkeä 

kannattavat äänestävät JAA ja Halmelaa kannattavat äänestävät EI. 

 

 Äänestyksessä annettiin kaksi JAA – ääntä ja neljä EI – ääntä. Tilapäiseksi 

puheenjohtajaksi valittiin Kari Halmela. 

 

 Pykälänumerointia muutettiin tästä pykälästä eteenpäin. 



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 4.5.2017 § 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. 

 

KOLTK § 42 

Liikennöitsijät ovat ottaneet kuntaan yhteyttä ja toivovat, että kasvatus- ja opetuslau-

takunta tekisi päätöksen mahdollisesta optiovuodesta jo lukuvuoden 2018 - 2019 alka-

essa. Liikennöitsijät esittävät, että tarjouspyynnön mukainen mahdollisuus hintojen 

tarkistukseen kustannusten nousun perusteella jätetään tekemättä, mikäli kunta päättää 

optiovuoden käyttämisestä. Liikennöitsijät ovat ilmoittaneet myös sitoutuvansa pitä-

mään nykyiset sopimushinnat myös optiovuonna 2019 - 2020. 

 

Tarjouspyynnön mukaisesti hintoja voidaan tarkistaa jälkimmäiselle lukuvuodelle 

(2018 - 2019) kustannusten noustua olennaisesti, eli vähintään 1,5 %. Linja-

autoliikenteen kustannusindeksin mukaan sopimusliikenteen kustannukset ovat nous-

seet toukokuusta 2017 toukokuuhun 2018 2,4 %. Mahdollista kustannusten muutosta 

lukuvuodelle 2019 - 2020 on hankala ennustaa erityisesti polttoainekustannusten  

vaihtelun vuoksi. 

 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 



 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä liikennöitsijöiden esityksen 

optiovuoden käyttämisestä siten, että reitit ajetaan lukuvuoden 2017 - 2018 mukaisilla 

sopimustaksoilla lukuvuosina 2018 - 2019 sekä 2019 - 2020. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Aila Isotalo sekä Marko Lähdekorpi poistuivat esteellisinä tämän pykälän käsittelyn 

ajaksi sukulaisuussuhteen vuoksi klo 18.45 - 19.53. 

 

Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimii Kari Halmela ja Halmelan tilalla 

pöytäkirjantarkastajana Tuire Huhdanmäki. 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti hyväksyä liikennöitsijöiden esityksen 

optiovuoden käyttämisestä siten, että reitit ajetaan lukuvuoden 2017 - 2018 mukaisilla 

sopimustaksoilla lukuvuosina 2018 - 2019 sekä 2019 - 2020 ilman korotuksia. 

 

Tämän pykälän jälkeen lautakunta piti tauon 19.54 - 20.01. 



LISÄMÄÄRÄRAHA PÄIVÄKODIN KALUSTEISIIN 

 

 

KOLTK § 43 

Varhaiskasvatuspaikkojen kysyntä on kasvanut, eivätkä nykyiset paikat (Kissankimal-

lus 12 + 24 paikkaa, Onnimanni 12 paikkaa) riitä syksyllä 2018. Tilapäisenä ratkaisu-

na kunnantalon alakertaan perustetaan kahden hoitajan ryhmäperhepäiväkoti, johon 

voidaan sijoittaa kahdeksan lasta. Lapsia varten kyseisiin tiloihin on hankittava muun 

muassa sängyt sekä pöytiä ja tuoleja.  

 

Päivähoidonohjaajan pyytämän tarjouksen mukaan tarvittavan kaluston kustannus on 

noin 4.300 euroa. 

 

 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustolle, 

että se myöntää 4.300 euron lisämäärärahan päiväkodin kalusteisiin. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti esittää kunnanhallituksen kautta 

kunnanvaltuustolle, että se myöntää 4.300 euron lisämäärärahan päiväkodin 

kalusteisiin. 



OPETUSTOIMEN LAADUNHALLINTA 

 

KOLTK 15.5.2018 § 32 

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi kunnan opetustoimen laatukäsikirjan kokouk-

sessaan 13.9.2012 § 62 ja lisätyt aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kerhotoiminnan 

osuudet 3.4.2013 § 17. 

 

Laaturyhmä on järjestänyt laadunarviointipäivän käsikirjan mukaisesti jälleen 

19.4.2018. Laatuvastaava on koostanut päivän tulokset ja päivittää niiden pohjalta laa-

tukäsikirjan hyväksyttäväksi syksyllä 2018. 

 

Laatupäivän tuloksena kehittämiskohteiksi lukuvuodelle 2018-2019 valikoitui ulko-

luokkaopetuksen kehittäminen, digitaalisuus (laitteiden toimivuuden parantaminen ja 

tehokas käyttöönotto) sekä oppilaiden ja opettajien välisten suhteiden parantaminen, 

monipuolinen opetus. 

 

Oheismateriaalia tiivistelmä päivästä 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että lukuvuonna 2018 -2019 

kehittämiskohteeksi valitaan ulkoluokkaopetuksen kehittäminen, digitaalisuus 

(laitteiden toimivuuden parantaminen ja tehokas käyttöönotto) sekä oppilaiden ja 

opettajien välisten suhteiden parantaminen ja monipuolinen opetus. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti, että lukuvuonna 2018 -2019 kehittämiskohteeksi 

valittiin ulkoluokkaopetuksen kehittäminen, digitaalisuus (laitteiden toimivuuden 

parantaminen ja tehokas käyttöönotto) sekä oppilaiden ja opettajien välisten suhteiden 

parantaminen ja monipuolinen opetus. 

 

KOLTK § 44 

Laatuvastaava Marjo Yliluoma on päivittänyt opetustoimen laatukäsikirjan kouluver-

kon, opetussuunnitelman ja kuntastrategian muutosten sekä arviointipäivän 18.4.2018 

perusteella. 

 

Liite: laatukäsikirja 2018 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy päivitetyn laatukäsikirjan. 

 

PÄÄTÖS: 

 



Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi päivitetyn laatukäsikirjan. Kasvatus- ja ope-

tuslautakunta toivoo, että seuraavassa päivityksessä laatukäsikirja uudistetaan ja van-

hentuneet tiedot on poistettava.  



MUUT ASIAT 

 

KOLTK § 45  Merkitään tiedoksi: 

  

Seuraava kokous torstaina 6.9.2018 klo 18.30 alkaen. Lautakunnan ilta-

koulu ennen kokousta klo 17.00 alkaen. Kutsutaan mukaan iltakouluun 

Arimo Koivisto, Marjo Yliluoma, Tarja Hosiasluoma, Voitto Raita-Aho 

ja Päivi Suominen. 

 

Keskusteltiin koulukuljetuksista ja niiden turvallisuuden seurannasta. 



 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KOLTK § 46 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 

 


