
  

 

 

 

KARVIAN KUNTA 

Kasvatus- ja opetuslautakunta     5/2018 
 

 

Aika  6.9.2018 klo 18.54 – 20.32 

 

Paikka  Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone 
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 Hietaluoma Jaakko kunnanhallituksen edustaja 
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Asiat §:t 47 - 55 

 

 

Pöytäkirjantarkastus 

 

 Pöytäkirja on tarkastettu 6.9.2018 

 

 

Nähtävänä olo 

 

 Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla 11.9.2018 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KOLTK § 47 

 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 § 48 

 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 Tanja Koivuniemi ja Marko Lähdekorpi. 

  



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. 

 

KOLTK § 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. 

  



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. lasten-

tarhanopettaja 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. 

 

KOLTK § 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. 

  



TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU 1-6/2018 

 

 

KOLTK § 51 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteumavertailu ajalta 1-6.2018 osoittaa, 

että toimintakulut ovat toteutuneet 52 % mukaan, kun tasaisen kertymän mukaan to-

teumaprosentti olisi 50 %. Suurimpana yksittäisenä näkyvät yhtenäiskoulun henkilös-

tökulut, jotka ovat toteutuneet 55 % mukaan. Lomarahat ovat kunnanhallituksen pää-

töksen mukaisesti maksettu jo kesäkuussa, mikä osaltaan selittää ylitystä. Näyttää kui-

tenkin siltä, etteivät varatut määrärahat tältä osin tule riittämään. Koulutoimen nettoto-

teuma on 51 %. Kirjaston osalta toteuma on 55 % ja päivähoidon osalta 54 % 

 

 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee talousarvion toteutumisvertailun tiedoksi. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi talousarvion toteutumisvertailun tiedoksi. 

  



VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET  

 

KOLTK § 52 
 

Kunnan hallintosäännön  mukaisesti sellaiset päätökset, joihin lautakunnalla on otto-

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

misestä. Lautakunnan ohjeistuksen mukaisesti nämä päätökset on toimitettu tiedoksi 

sähköpostilla. Lautakunta ei ole päättänyt käyttää otto-oikeuttaan. 

 

Koulutoimenjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 1.1.-20.8.2018 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee koonnin viranhaltijapäätöksistä tiedoksi. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi koonnin viranhaltijapäätöksistä tiedoksi. 

  



TOIMISTOSIHTEERIN NIMIKKEEN MUUTTAMINEN 

 

KOLTK § 53 

 

Toimistosihteeri Anne-Mari Kontiainen työskentelee kirjastossa vastaten mm. kirjas-

ton asiakaspalvelusta sekä aineiston järjestämisestä. Palkkatoimikunta on 2.5.2016 

määritellyt sovellettavaksi hinnoittelutunnukseksi 05KIR050, kirjastopalveluiden vaa-

tivat ammattitehtävät. Kontiainen on suorittanut Kirjastolain 17 §:ssä tarkoitetun, kir-

jastossa asiantuntijatehtävissä toimivilta vaadittavan, kirjasto- ja informaatioalan kor-

keakoulututkinnon. Tehtävää parhaiten kuvaava ja soveltuvin nimike on kirjastovir-

kailija. 
 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 
 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää muuttaa toimistosihteeri Anne-Mari Kontiaisen 

nimikkeen kirjastovirkailijaksi. Nimikkeen muutoksella ei ole vaikutusta palkkauk-

seen.  

 

PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti muuttaa toimistosihteeri Anne-Mari Kontiaisen 

nimikkeen kirjastovirkailijaksi. Nimikkeen muutoksella ei ole vaikutusta palkkauk-

seen.  

  



MUUT ASIAT 

 

KOLTK §  54 Merkitään tiedoksi: 

  

Kunnanhallitus on pyytänyt kasvatus- ja opetuslautakuntaa pohtimaan 

päivähoidon tilantarvetta tulevaisuudessa. 

  



 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KOLTK § 55 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 

 


