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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KOLTK § 21 

  

 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 § 22  

  

 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 Jori Nivus.  

  



 

YHTENÄISKOULUN REHTORIN OPETUSVELVOLLISUUS 

 

KOLTK § 23 

 

Yhtenäiskoulun rehtorin Arimo Koiviston työaika ja opetusvelvollisuus määräytyvät 

OVTES osio B III luvun 9 ja 10 §:n mukaan. Koulussa on palkkaperusteryhmiä 13. Rehto-

rin työaika sijoittuu palkkaperustevälykseen 10–20, eli virkaehtosopimuksen mukaan ope-

tusvelvollisuus olisi 5-7 tuntia viikossa. Opetusvelvollisuuden määrä voidaan kuitenkin pai-

kallisesti päättää tätä pienemmäksi koulun koon ja paikallisten olosuhteiden mukaan. Rehto-

ri Arimo Koiviston opetusvelvollisuus on lukuvuonna 2018–2019 ollut 0 tuntia. 

 

Peruskoulun rehtorin työmäärä on viime vuosina lisääntynyt huomattavasti ja työ on muut-

tunut yhä haasteellisemmaksi. Harvoin rehtori pystyy varsinaisen työajan puitteissa selviy-

tymään tehtävistään. Nyt, kun kyseessä on edelleen nuori kehittämistoimia vaativa yhte-

näiskoulu, on rehtorin työmäärä merkittävästi suurempi. On tarkoituksenmukaista että rehto-

rin työaika kokonaisuudessaan on käytettävissä koulun johtamiseen, hallinnointiin ja kehit-

tämiseen. 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää että yhtenäiskoulun rehtorilla ei ole 

opetusvelvollisuutta lukuvuonna 2018–2019. Tilannetta tarkastellaan jatkossa uudelleen. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti, että yhtenäiskoulun rehtorilla ei ole 

opetusvelvollisuutta lukuvuonna 2019 - 2020. Tilannetta tarkastellaan jatkossa uudelleen. 

Aila Isotalo jätti asiasta eriävän mielipiteen.  

  



 

TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA 2018 

 

KOLTK § 24 

  

 Kunnan tilinpäätökseen liitettävän toimintakertomuksen laatimista varten toimielimiä on 

pyydetty tekemään toteutumisvertailu sekä muu kertomusosa.  

 

 Rehtori on toimittanut koulunsa toimintakertomukset lautakunnalle sekä kirjastonhoitaja ja 

päivähoidon ohjaaja ovat antaneet kertomustiedot koulutoimistoon.  

 

 Liite: Toimintakertomus 2018 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy tilinpäätökseen liitettävän toimintakertomuksen 

vuodelta 2018 ja toimittaa sen kunnanhallitukselle. 

 

 PÄÄTÖS 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi tilinpäätökseen liitettävän toimintakertomuksen 

vuodelta 2018 ja toimittaa sen kunnanhallitukselle. 

  



 

TUNTIKEHYS PERUS- JA ESIOPETUKSEEN LV. 2019 - 2020 

 

KOLTK § 25 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää koulun tuntiresurssista. Tuntikehysehdotuksen on 

valmistellut rehtori yhdessä henkilökunnan kanssa. Esityksessä koululla olisi esiopetuksessa 

yksi opettaja, luokille 1-6 seitsemän luokanopettajaa sekä pienryhmä. Luokat 7 yhdessä 

ryhmässä, luokka 8 olisi jaettuna kahteen ryhmään ja luokka 9 kahtena ryhmänä. Lisäksi 

esitetään luokkien 7-9 pienryhmän perustamista. Ryhmää vetämään tarvitaan erityisopettaja 

ja koulunkäynninohjaaja. Mahdollisen perustettavan pienryhmän tuntikehys 25 viikkotuntia 

ei vielä ole mukana tuntikehystaulukossa. 

Lisäksi koululla on kaksi laaja-alaista erityisopettajaa. Kielten opetuksen hankerahaa ei ole 

käytettävissä, mutta syyskaudelle esitetään esikouluun englantia 1 viikkotunti, luokalle 1 

englantia 1 viikkotunti ja 2-luokalle 1 viikkotunti. Kevään osalta kielten rahoitus 1-luokalle 

tulee opetushallituksen kautta. Tuntikehystaulukot ovat oheismateriaalina. 

 

 
         

 2019-2020 2019-2020 sis. erityist.    

Esiopetus 20 21     

Yhtenäiskoulu 1-6 

lk 194,5 198 8    

erityisopetus 1-6 50 50     

Yhtenäiskoulu 7-9 

lk 195,5 175,9 15,9 

 

   

erityisopetus 25 24     

Yhteensä 485 468,9    

 

  

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta keskustelee tuntiresurssista ja hyväksyy sen lukuvuodeksi 

2019 – 2020. 

 

 PÄÄTÖS 

   

Kasvatus- ja opetuslautakunta keskusteli tuntiresurssista ja hyväksyi tuntikehyksen luku-

vuodeksi 2019 -2020 esityksen seuraavasti: koululla on esiopetuksessa yksi opettaja, luokil-

le 1-6 seitsemän luokanopettajaa sekä pienryhmä. Luokat 7 yhdessä ryhmässä, luokka 8 oli-

si jaettuna kahteen ryhmään ja luokka 9 kahtena ryhmänä.  

 

 

 

 

 



Pienryhmän sijaan perustetaan Joustavan perusopetuksen (JoPo) ryhmä. Ryhmää vetämään 

luokanopettaja ja koulunkäynninohjaaja. Tuntikehykseen lisätään 25 viikkotuntia JoPo ryh-

mälle. 

 

Kielten opetukseen hyväksyttiin esikouluun englantia 1 viikkotunti, luokalle 1 englantia 1 

viikkotunti ja 2-luokalle 1 viikkotunti. Kevään 2020 osalta kielten rahoitus 1-luokalle tulee 

opetushallituksen kautta.  

  



 

KOULUNKÄYNTIAVUSTAJA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄKERHONOHJAAJA 
NIMIKKEIDEN MUUTTAMINEN 

 

KOLTK § 26 

 

Karvian kunnan koulutoimessa koulunkäyntiavustajien ja aamu- ja iltapäiväkerhonohjaajien 

tehtävänimike on koulunkäyntiavustaja. Koulunkäyntiavustaja on ollut yleinen tehtävänimi-

ke vuoteen 2010, jolloin koulunkäyntiavustajan sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimin-

nan ohjauksen ammattitutkinnot yhdistettiin. Ammattitutkinnon nimi on nykyään koulun-

käynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnanohjauksen ammattitutkinto. Uudistuksen jälkeen on 

käytössä ollut koulunkäynninohjaaja nimike. Koulunkäynninohjaaja nimike vastaa parem-

min työtehtäviä. 

 

Karvian kunnan koulunkäyntiavustajat ja aamu- ja iltapäiväkerhon ohjaajat ovat esittäneet, 

että nimikkeet muutetaan koulunkäynninohjaajaksi. Koulunkäynninohjaaja-nimike soveltuu 

nykyiseen palkkausjärjestelmään eikä nimikemuutoksella ole vaikutusta palkkaukseen.  

 

Liite: Karvian kunnan koulunkäyntiavustajien ja aamu- ja iltapäiväkerhonohjaajien hake-

mus. (Saapunut19.2.2019) 
 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 
 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää muuttaa koulunkäyntiavustajien ja aamu- ja iltapäi-

vänkerhonohjaajien tehtävänimikkeet koulunkäynninohjaaja nimikkeeksi. Nimikkeen muu-

toksella ei ole vaikutusta palkkaukseen.  

 

PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti muuttaa koulunkäyntiavustajien ja aamu- ja iltapäivän-

kerhonohjaajien tehtävänimikkeet koulunkäynninohjaaja nimikkeeksi. Nimikkeen muutok-

sella ei ole vaikutusta palkkaukseen.  

  



 

KARVIAN KUNNAN OPPILASHUOLLON SUUNNITELMA 2016 PÄIVITYKSET 

 
KOLTK 22.11.2018 § 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.  

 

KOLTK § 27 

 

 Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä on 17.1.2019 keskustellut poissaoloja koskevasta 

päivityksestä. Oppilashuollon suunnitelman kohta 3.2.3 Poissaolojen seuranta, paljon 

poissaoloja teksti esitetään korvattavaksi seuraavalla tekstillä:  

 

 ”Kun poissaolojen määrä ylittää 50 tunnin rajan, pois lukien koulun myöntämät ja 

lääkärintodistuksella myönnetyt poissaolot, 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 voidaan tehdä lastensuojeluilmoitus. Yli 100 tunnin poissaoloista 

tehdään pääsääntöisesti lastensuojeluilmoitus. Oppilaan kohdalla esille tullut huolenaihe 

käsitellään ensin  

 

 



 moniammatillisessa yksilökohtaisessa (tässä ryhmässä mukana opetushenkilöstön, ja 

oppilashuoltohenkilöstön edustus ja  

 

 huoltaja + oppilas) oppilashuoltoryhmässä, jossa päätetään koulun järjestämistä 

tukitoimista sekä tarvittaessa muista toimenpiteistä. YHR muistio kirjataan Wilmaan 

kohtaan muistiot, jotka näkyvät Wilmassa vain asianosaisille.” 

 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä Karvian kunnan oppilashuollon 

suunnitelmaan kohtaan poissaolot tehdyt päivitykset.  

 

PÄÄTÖS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti hyväksyä Karvian kunnan oppilashuollon 

suunnitelmaan kohtaan poissaolot tehdyt päivitykset lisäämällä kohtaan seuraavan 

tarkennuksen: yli sadan tunnin luvattomista poissaoloista tehdään pääsääntöisesti 

lastensuojeluilmoitus.  

  



 

OPPILASASIA (SALASSAPIDETTÄVÄ) 

 

KOLTK § 28 

  



 

MUUT ASIAT 

 

KOLTK §  29  

  

 Merkitään tiedoksi: 

 

Päiväkodin ruokailun järjestäminen kesän 2019 aikana. Todettiin, että pyritään järjestämään 

sijainen esimerkiksi koulun keittiön henkilökunnasta.  

 

Todettiin, että päivähoitoon on tullut päivähoitohakemus, jossa on tarve vuorohoidon 

järjestämiselle. Päivähoidonohjaaja selvittää vaihtoehtoja hoidon järjestämiseksi.    

 

Keskusteltiin päivähoidon tilatarpeista.  

 

Keskusteltiin päiväkodin ohjeistuksesta liittyen päiväkodin aukioloaikoihin ja huoltajien 

työvuorojen ilmoittamiseen. Viedään tiedoksi päivähoidonohjaajalle valmistella selvitystä 

asiasta lautakunnalle.  

 

  



 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KOLTK § 30 

 

  Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 

 


