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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KOLTK § 56 

  

 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 § 57 

 

 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 Jori Nivus ja Merja Salo. 



 

TALOUSARVIO 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA  2020 - 2021 

 

KOLTK § 58  

 

 Taloussuunnitelma kattaa vuodet 2019, 2020 ja 2021, joista vuosi 2019 on talous-

arviovuosi. 

 Talousarvion laskentapohjana on vuoden 2018 talousarvio. 

 Hallintokuntien tulee huomioida kunnan tiukentuva talous 

talousarvioesityksissään. Välttämättömät menojen sekä tulojen lisäykset on 

perusteltava konkreettisesti. 

 Palkoissa työkokemuslisät ja opettajien vuosisidonnaiset lisät on huomioitava. 

 

Palkkakustannuksia nostetaan 1,95 % ja opettajien osalta 1,65 %. 

Palkkakustannuksissa tulee huomioida lomarahojen 30 % leikkaus. Palkkojen 

sivukulujen %-osuudet ilmoitetaan myöhemmin. Muita huomioitavia seikkoja 

talousarvion laadinnassa ovat seuraavat: 

 

 Käyttötalouteen luetaan alle 5.000 euron hankinnat (teknisessä toimessa 10.000 

euroa) ja tätä suuremmat hankinnat investointimenoihin  

 investoinnit budjetoidaan arvonlisäverottomin hinnoin – ainoastaan jos toiminta 

kuuluu vähennysrajoitteisen alv:n piiriin, alv sisällytetään investoinnin 

määrärahaan.  

 Henkilöstölisäykset on perusteltava erikseen ja niiden kustannusvaikutukset käyt-

tömenoihin eriteltävä yksityiskohtaisesti 

 Työllistämistukitulot on myös ilmoitettava 

 Tulosalueelle on esitettävä toiminnan keskeiset tavoitteet vuonna 2019, joita tulos-

yksikkökohtaiset tavoitteet täydentävät. Samassa yhteydessä on määriteltävä ta-

voitteen toteutumista osoittavat mittarit. 

 Kunnantalon neuvonnan kopiokoneiden valokopiomaksu on mustavalkokopiolta 

0,06 €/kpl, värikopiolta 0,15 €/kpl. Eli hinnat ovat samoja kuin vuonna 2018. 

 Syksyn kuluessa seurataan kuluvan vuoden talouden kehittymistä ja täydennetään 

karsintaohjeita aikaisemman käytännön mukaisesti. 

 

 Talousarvioesitykset tulee tehdä kunnanhallitukselle maanantaihin 8.10.2018 men-

 nessä. 

  

 Liite: taloussuunnitelmatuloste 
 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta käy läpi lautakunnan alaisten toimintayksiköiden talo-

usarviot ja investoinnit ja esittää talousarvion kunnanhallitukselle. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Lautakunta päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. 



LISÄMÄÄRÄRAHAPYYNTÖ YHTENÄISKOULUN HENKILÖSTÖMENOIHIN 

 

KOLTK § 59 

 

Yhtenäiskoulun henkilöstömenot ovat toteutuneet elokuun loppuun mennessä 73,43 

%:n mukaan, kun tasaisen toteuman mukaan olisi kulunut 66,7 %.  Osan toteumasta 

selittävät lomarahojen maksu kesäkuussa sekä eläkemenoperusteisen maksun kirjaus 

elokuussa. Henkilöstötarve on kuitenkin ollut erityisesti sijaisten, perhevapaiden sekä 

avustajien osalta arvioitua suurempi. Myös opettajien palkoissa on lisäystä johtuen 

OVTES-muutoksista ja yleiskorotuksesta sekä tuntikehyksistä. Menoihin vaikuttaa 

myös uudessa OVTES:ssä vuodelle 2018 kirjattavaksi tuleva 9,2% kertaerä. 

 

Arvioitu lisämäärärahan tarve on 89.000 euroa. 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää rehtorin esityksen mukaisesti esittää 

kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustolle, että se myöntää yhtenäiskoulun 

kustannuspaikalle 89.000 euron lisämäärärahan henkilöstökustannuksiin. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti rehtorin esityksen mukaisesti esittää 

kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustolle, että se myöntää yhtenäiskoulun 

kustannuspaikalle 89.000 euron lisämäärärahan henkilöstökustannuksiin. 



 

YHTENÄISKOULUN TYÖSUUNNITELMA  LUKUVUODELLE 2018 - 2019 

 

KOLTK § 60 

 

Yhtenäiskoulun rehtori on toimittanut koulun työsuunnitelman lukuvuodeksi 2018 – 

2019 kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksyttäväksi. 

 

Liitteet: Yhtenäiskoulun työsuunnitelma 
 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy yhtenäiskoulun työsuunnitelman lukuvuodelle 

2018 – 2019. 

 

PÄÄTÖS: 

  

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti jättää asian käsittelyn seuraavaa kokoukseen. 



PÄIVÄHOIDONOHJAAJAN VIRKA 

 

 
KOLTK 6.8.2018 § 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. 

 
KOLTK6.9.2018 § 49 

Kunnanhallitus myönsi virkaan täyttöluvan kokouksessaan 13.8.2018. Viran hakuil-

moitus on julkaistu 14.8.2018 Mol-verkkopalvelussa, kunnan verkko- ja facebook-

sivuilla sekä 16.8 Ylä-Satakunta-lehdessä. 

 

Hakuajan päättymiseen 31.8.2018 klo 14.00 mennessä saapuivat seuraavat hakemuk-

set: Annemari Niiniharju (sosionomi AMK), Kankaanpää, Sanna Kivelä (sosionomi 

AMK) Kankaanpää, Jonna Haavisto (sosionomi AMK), Karvia, Niina Mustajärvi (so-

sionomi AMK) Kauhajoki, Aila Pukaralammi (sosionomi AMK), Karvia sekä Reetta 

Lepistö (kasvatustieteen maisteri), Järvenpää.  



 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta tutustuu hakemuksiin ja päättää haastatteluun 

kutsuttavista hakijoista. Haastattelut suoritetaan 18.9.2018 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta tutustui hakemuksiin. Jori Nivus teki esityksen, että 

virka laitetaan uudelleen hakuun. Kari Halmela kannatti Nivuksen esitystä. Koska 

tehtiin koulutoimenjohtajan esityksestä poikkeava esitys, jota kannatettiin, päätettiin 

suorittaa äänestys. Koulutoimenjohtajan esitystä kannattavat äänestivät JAA ja 

Nivuksen esitystä kannattavat äänestivät EI.  

 

Äänestyksessä annettiin viisi JAA-ääntä ja kaksi EI-ääntä.  

 

Haastatteluihin kutsutaan kaikki hakijat. Haastattelut suoritetaan 18.9.2018 klo 15.00 

alkaen. 

 

KOLTK § 61 

 

Haastattelut on suoritettu 18.9.2018. 
 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee päivähoidonohjaajan toistaiseksi voimassa ole-

vaan virkaan 1.10.2018 lähtien. Virassa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa tehtävien 

aloittamisesta lähtien. Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus sekä ri-

kosrekisteriote. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta valitsi yksimielisesti päivähoidonohjaajan toistaiseksi 

voimassa olevaan virkaan 1.10.2018 lähtien kasvatustieteen maisteri Reetta Lepistön 

Järvenpäästä, varalle valittiin sosionomi AMK Niina Mustajärvi Kauhajoelta. Virassa 

noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa tehtävien aloittamisesta lähtien. Valitun on toimi-

tettava hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikosrekisteriote. 



 

 

LASTENTARHANOPETTAJAN TYÖSUHDE 

 
KOLTK 6.8.2018 § 40 

Lastentarhanopettaja Pirjo Penttilä on irtisanoutunut 6.8.2018 lähtien. 

 

Pirjo Penttilä on toiminut päiväkoti Kissankimalluksen alle 3-vuotiaiden lasten ryh-

män lastentarhanopettajana. 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. 

 
KOLTK6.9.2018  § 50 

Kunnanhallitus myönsi työsuhteen täyttöluvan kokouksessaan 13.8.2018. Hakuilmoi-

tus on julkaistu 14.8.2018 Mol-verkkopalvelussa, kunnan verkko- ja facebook-sivuilla 

sekä 16.8 Ylä-Satakunta-lehdessä. 

 

Hakuajan päättymiseen 31.8.2018 klo 14.00 mennessä saapuivat seuraavat hakemuk-

set: Reetta Lepistö (kasvatustieteen maisteri), Järvenpää. 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta tutustuu hakemuksiin ja päättää haastatteluun 

kutsuttavista hakijoista. Haastattelut suoritetaan 18.9.2018. 

 

PÄÄTÖS: 



Kasvatus- ja opetuslautakunta tutustui hakemuksiin ja päätti kutsua haastatteluun 

Reetta Lepistön. Haastattelut suoritetaan 18.9.2018. 

 

 

KOLTK § 62 

 

Haastattelut on suoritettu 18.9.2018 
 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee lastentarhanopettajan toistaiseksi voimassa ole-

vaan työsuhteeseen. Työ alkaa mahdollisimman pian. Tehtävässä noudatetaan 4 kuu-

kauden koeaikaa tehtävien aloittamisesta lähtien. Valitun on toimitettava hyväksyttävä 

lääkärintodistus sekä rikosrekisteriote. 

 

PÄÄTÖS: 
 

Tehtävän ainoa hakija Reetta Lepistö on valittu §:ssä 61 päivähoidonohjaajan virkaan. 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti, että työsuhde julistetaan uudelleen haettavaksi 

12.10.2018 klo 14.00 mennessä. 



LASTENHOITAJAN TYÖSUHDE 

 

KOLTK § 63 

Päiväkoti Kissankimalluksen lapsimäärä on kasvanut alun perin suunnitellusta 21 yli 

kolmevuotiasta + 8 alle kolmevuotiasta lasta siten, että alle kolmivuotiaiden ryhmässä 

on laskennallisesti 10,5 lasta ja isompien ryhmässä 22 lasta. Alle kolmevuotiaita saa 

olla yhdellä kasvattajalla enintään 4 ja yli kolmevuotiaita enintään 8.  Päiväkodissa on 

vakituisia lastentarhanopettajia kaksi (toinen paikka nyt auki) ja vakituisia lastenhoita-

jia kolme. Lisäksi lasten hoitoajat ovat muuttuneet siten, että työ on osin vuorotyötä.  

Lapsimäärän kasvu näyttää toistaiseksi pysyvältä, ja päiväkodissa on pysyvä tarve nel-

jännelle lastenhoitajalle. Lastenhoitajaa voisi tarpeen mukaan työskennellä muissakin 

varhaiskasvatuksen yksiköissä 

 

Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävään on kasvatus- ja 

ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava sovel-

tuva tutkinto, joihin sisältyy tai joita on täydennetty riittävän laajoilla lasten hoidon, 

kasvatuksen ja opetuksen tutkinnonosilla. 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa 

lastenhoitajan toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen. 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, sillä edellytyksellä että kunnanhallitus myöntää 

täyttöluvan, julistaa työsuhteen haettavaksi 16.11.2018 mennessä ja valtuuttaa 

päivähoidonohjaan julkaisemaan hakuilmoituksen. 

 

PÄÄTÖS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa 

lastenhoitajan toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen. 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti, sillä edellytyksellä että kunnanhallitus myöntää 

täyttöluvan, julistaa työsuhteen haettavaksi 16.11.2018 mennessä ja valtuuttaa 

päivähoidonohjaan julkaisemaan hakuilmoituksen. 



MUUT ASIAT 

 

KOLTK § 64 

  Merkitään tiedoksi: 

 

Muita asioita ei ollut. 



 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KOLTK § 65 

 

 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 

 


