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 Ojaniemi Kati esittelijä / pöytäkirjanpitäjä 
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Asiat §:t 77 – 85  

 

 

Pöytäkirjantarkastus 

 

 Pöytäkirja on tarkastettu  

 

 

Nähtävänä olo 

 

 Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnan nettisivuilla 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KOLTK § 77 

  

 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 § 78 

 

 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 Kari Halmela. 

  



 

LASTENHOITAJAN TYÖSUHDE 

 

KOLTK 18.9.2018 § 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. 

 
KH 15.10.2018 §165  

   

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää myöntää kasvatus- ja opetuslautakunnalle täyttöluvan 

lastenhoitajan toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti myöntää kasvatus- ja opetuslautakunnalle täyttöluvan 

lastenhoitajan toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen. 

 

KOLTK § 79 



 

Hakuilmoitus on julkaistu 17.10.2018 Mol-verkkopalvelussa, kunnan verkko- ja face-

book-sivuilla. Hakuajan päättymiseen 16.11.2018 klo 14 mennessä saapuneet hake-

mukset ja haastatteluun kutsutut käydään läpi kokouksessa.  

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätösehdotus tehdään kokouksessa. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta kävi keskustelua avoimena olleen lastenhoitajan työ-

suhteen täyttämisestä. Kasvatus- ja opetuslautakunta totesi, että hakijoiden joukossa 

on pitkään määräaikaisia ketjutettuja työsopimuksia tehnyt sijainen, joka tulisi ensisi-

jaisesti valita.  

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti valita lastenhoitajan toistaiseksi voimassa ole-

vaan työsuhteeseen Jenna Leppäsen.  

  



UUDEN PÄIVÄKOTIRYHMÄN PERUSTAMINEN 

 

KOLTK § 80 

 

Päiväkoti Kissankimalluksessa on tällä hetkellä kaksi päiväkotiryhmää ja yksi perhe-

päivähoitajien ryhmä. Päiväkoti Kissankimalluksen lapsimäärä on kasvanut alun perin 

suunnitellusta 21 yli kolmevuotiasta + 8 alle kolmevuotiasta lasta siten, että alle kol-

mivuotiaiden 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 ja vakituisia lasten-

hoitajia kolme. Lisäksi lasten hoitoajat ovat muuttuneet siten, että työ on osin vuoro-

työtä. Päiväkodin aukioloaika on pidentynyt (5.15 – 17.00). Henkilökunta resurssin tu-

lisi olla riittävä, että aamuun ja iltapäivään riittää kasvattajia. Lapsimäärän kasvu näyt-

tää toistaiseksi pysyvältä. Lapsiennuste esitellään kokouksessa. 

 

Yhden Nuppusissa olevan määräaikaisen lastenhoitajan työsopimus päättyy joulu-

kuussa. Kisulit -ryhmän perhepäivähoitajien työsopimukset päättyvät myös joulukuus-

sa, joten ryhmän jatkosuunnitelmia tarvitaan pikaisesti. Lisäksi päiväkodissa on yksi 

määräaikainen lastenhoitaja toukokuun loppuun saakka. Päiväkodin pedagogiikan ja 

kasvatuksen tasalaatuisuuden vuoksi tulisi perhepäivähoitajien tilapäiseksi perustetun 

ryhmän tilalle perustaa kolmas päiväkotiryhmä.  

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää uuden päiväkotiryhmän perustamisesta.  

 

PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta kävi keskustelua uuden päiväkotiryhmän 

perustamisesta.  

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti pyytää kunnanhallitukselta lupaa uuden 

päiväkotiryhmän perustamiseksi.  

 

Sillä edellytyksellä, että kunnanhallitus päättää hyväksyä uuden päiväkotiryhmän 

perustamisen, kasvatus- ja opetuslautakunta pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa 

yhdelle erityislastentarhanopettajan tai lastentarhanopettajan työsuhteelle ja yhdelle 

varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toistaiseksi voimassa olevalle työsuhteelle.  

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, sillä edellytyksellä että kunnanhallitus myöntää 

täyttöluvan, julistaa paikat haettavaksi 14.1.2019 klo 14 mennessä ja valtuuttaa 

päivähoidonohjaajan julkaisemaan hakuilmoitukset.  

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee haastateltavat saatuaan koonnin hakijoista ja 

päättää haastatteluajankohdan. Haastatteluajankohta ilmoitetaan lautakunnan jäsenille 

hyvissä ajoin ennen haastatteluajankohtaa.  

 

  



 Haastatteluun osallistuvat mahdollisuuksien mukaan kasvatus- ja opetuslautakunnan 

jäsenet.  

  



 

KARVIAN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA 2016 PÄIVITYKSET 

 

KOLTK § 81 

 

Karvian kunnan opetussuunnitelmaan 2016 on hyväksytty Kasvatus- ja 

opetuslautakunnassa 30.5.2016. Opetussuunnitelmaan on tehty päivityksiä arvioinnin 

osalta kappaleisiin 25.1 Itsearviointi ja arviointikeskustelu sekä kappaleeseen 26.2 

Välitodistus ja lukuvuositodistus.  

 

Alakoulun osalta vuodenvaihteen jälkeen tammikuussa oppilas suorittaa itsearvioinnin 

ja käydään oppilaan tekemää itsearviointia hyödyntäen arviointikeskustelu kokoon-

panolla oppilas, huoltaja ja luokanopettaja. Arviointikeskustelussa esiin tulleet keskei-

set asiat kirjataan Wilmaan.  
 

Luokilla 1 - 6 käydään arviointikeskustelu vuodenvaihteen jälkeen. Arviointikeskuste-

lu korvaa välitodistuksen. Kevätlukukauden päättyessä luokille 1-6 annetaan 

lukuvuositodistus. Luokilla 1 - 4 on käytössä sanallinen arviointi ja luokilla 5 - 6 on 

käytössä numeroarviointi.  

 

 Liite: Karvian kunnan päivitetty opetussuunnitelma  

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä Karvian kunnan opetussuunnitelmaan 

2016 kohtiin itsearviointi ja arviointikeskustelu sekä välitodistus ja lukuvuositodistus 

tehdyt päivitykset. 

 

 PÄÄTÖS 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti hyväksyä Karvian kunnan opetussuunnitelmaan 

2016 kohtiin itsearviointi ja arviointikeskustelu sekä välitodistus ja lukuvuositodistus 

tehdyt päivitykset. 

  



 

KARVIAN KUNNAN OPPILASHUOLLON SUUNNITELMA 2016 PÄIVITYKSET 

 

KOLTK § 82 

 

Karvian kunnan oppilashuollon suunnitelma on hyväksytty Kasvatus- ja 

opetuslautakunnassa 30.5.2016. Oppilashuollon suunnitelmaan on tehty päivitys 

kohtaan 3.2.3 Poissaolojen seuranta, paljon poissaoloja. 

 

Poissaolot vaikuttavat oppilaan mahdollisuuteen saada opetusta. Ne heikentävät 

koulumenestystä, ja niistä saattaa muodostua tapa ratkaista ikäviä/vaikeita tilanteita. 

Kun poissaolojen määrä ylittää 50 tunnin rajan luokanvalvoja/luokanopettaja 

ilmoittaa asiasta rehtorille ja kutsuu oppilaan huoltajat palaveriin tilanteen 

selvittämiseksi ja mahdollisten tukitoimien käynnistämiseksi. Jos poissaolot jatkuvat, 

luokanopettaja/luokanvalvoja kokoaa moniammatillisen yksilökohtaisen 

oppilashuoltoryhmän koolle, joka selvittää syitä poissaololle. Tarvittaessa tehdään 

lastensuojeluilmoitus. Yli 100 tunnin poissaoloista tehdään pääsääntöisesti 

lastensuojeluilmoitus.  

 

Liite: Karvian kunnan oppilashuollon päivitetty suunnitelma  

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä Karvian kunnan oppilashuollon 

suunnitelmaan kohtaan poissaolot tehdyt päivitykset.  

 

 PÄÄTÖS 

  

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti, että asia jätetään pöydälle ja se palautetaan 

uudelleen valmisteltavaksi.  

  



 

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSU PERUSTEET 1.8.2018 ALKAEN 

 

KOLTK § 83 

 

 Lapsen varhaiskasvatuksesta perittävät maksut perustuvat varhaiskasvatuksen  

asiakasmaksuista annettuun lakiin (1503/2016) 16§ ja varhaiskasvatuslakiin  

(36/1973). Opetus- ja kulttuuriministeriö ilmoittavat näiden lakien nojalla seu- 

raavaa: Yleisellä ansiotasoindeksillä tarkistettu varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 

annetun lain 5§:n 2 momentissa tarkoitetut varhaiskasvatuksen asiakasmaksun  

määräämisessä käytettävät tulorajat muuttuvat. Korkein maksu on 1.8.2018 alka- 

en 289€/kk. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy perheen koon, palvelun tar-

peen ja perheen bruttotulojen mukaan. Karvian kunnan varhaiskasvatuksen maksukäy-

tännöt esitellään kokouksessa. 

  

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä varhaiskasvatuksen asiakasmaksu 

perusteet 1.8.2018 alkaen ja käy keskustelun maksukäytännöistä.  

 

 PÄÄTÖS 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti hyväksyä varhaiskasvatuksen asiakasmaksu 

perusteet 1.8.2018 sekä maksukäytännöt liitteen mukaisesti.  

 Liite: Karvian kunnan varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 

  



 

MUUT ASIAT  

 

KOLTK § 84 

 

  Merkitään tiedoksi: 

 

 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt hallintosäännön päivitykset 15.11.2018  

  

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisten työntekijöiden nimikkeiden päivittäminen 

helmikuulle 2019.  

 

Keskusteltiin matematiikan opetuksesta.  

  



 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KOLTK § 85 

 

 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 

 


