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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KOLTK § 17 

 

 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 § 18 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu kokousta 

seuraavana toisena arkipäivänä klo 15:00 kunnantalolla. Pöytäkirjat pidetään julkisesti 

nähtävänä pääsääntöisesti kokousta seuraavan kalenteriviikon tiistaina. 

 

 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Koivuniemi Tanja ja Lähdekorpi Marko. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Reetta Lepistö esitteli kokouksen aluksi varhaiskasvatuksen tilannetta lapsimäärien ja 

toiminnan osalta. Lepistö poistui kokouksesta esittelyn jälkeen klo 18.49. 

 

Arimo Koivisto esitteli perusopetuksen toimintakertomuksen ja alustavan 

tuntikehyksen lukuvuodelle 2020-2021. Koivisto poistui kokouksesta esittelyn jälkeen 

klo 20.38. 

  



 

 

 

YHTENÄISKOULUN REHTORIN OPETUSVELVOLLISUUS 

 

KOLTK § 19  

 

Yhtenäiskoulun rehtorin Arimo Koiviston työaika ja opetusvelvollisuus määräytyvät 

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

Rehtorin työaika sijoittuu palkkaperustevälykseen 10–20, eli virkaehtosopimuksen 

mukaan opetusvelvollisuus olisi 5-7 tuntia viikossa. Opetusvelvollisuuden määrä voi-

daan kuitenkin paikallisesti päättää tätä pienemmäksi koulun koon ja paikallisten olo-

suhteiden mukaan. Rehtori Arimo Koiviston opetusvelvollisuus on lukuvuonna 2019–

2020 ollut 0 tuntia yhtenäiskoulun kehittämisen vaatineen työmäärän vuoksi. 

 

Peruskoulun rehtorin työmäärä on viime vuosina lisääntynyt huomattavasti ja työ on 

muuttunut yhä haasteellisemmaksi. Yhtenäiskoulun toiminta alkaa kuitenkin olla va-

kiintunutta, joten rehtorille on perusteltua määrittää OVTES:n mukaisesti opetusvel-

vollisuus. Opetusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista määrittää ko-

vin suureksi, jotta turvataan rehtorille riittävästi aikaa hallinnollisten tehtävien hoita-

miseen. 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että yhtenäiskoulun rehtorin opetusvelvollisuus 

on lukuvuodesta 2020-2021 lähtien 5 tuntia viikossa. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti, että yhtenäiskoulun rehtorin opetusvelvollisuus 

on lukuvuodesta 2020-2021 lähtien 5 tuntia viikossa. 

  



 

 

TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA 2019 

 

KOLTK § 20    

 

 Kunnan tilinpäätökseen liitettävän toimintakertomuksen laatimista varten toimielimiä 

on pyydetty tekemään toteutumisvertailu sekä muu kertomusosa.  

 

 Rehtori, kirjastonhoitaja ja päivähoidon ohjaaja ovat antaneet kertomustiedot 

koulutoimenjohtajalle, joka on koonnut kasvatus- ja opetuslautakunnan 

toimintakertomuksen.  

 

Liitteet: 

 

• Toimintakertomus 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy tilinpäätökseen liitettävän 

toimintakertomuksen vuodelta 2019 ja toimittaa sen kunnanhallitukselle. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi tilinpäätökseen liitettävän 

toimintakertomuksen vuodelta 2019 ja toimittaa sen kunnanhallitukselle. 

  



 

 

TUNTIKEHYS PERUS- JA ESIOPETUKSEEN LUKUVUODELLE 2020 - 2021 

 

KOLTK § 21 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää koulun tuntiresurssista. Tuntikehysehdotuksen 

on valmistellut rehtori yhdessä henkilökunnan kanssa. Esityksessä koululla olisi esi-

opetuksessa yksi opettaja, luokilla 1-6 seitsemän luokanopettajaa sekä lisäksi pienryh-

män opettaja. Luokat 7 ja 8 ovat yksisarjaisia ja luokka 9 olisi jaettuna kahdeksi rin-

nakkaisluokaksi. Luokkien 7 - 9 oppilaille on lisäksi JOPO-ryhmä, jolla on muutama 

oppilas. JOPO-ryhmää vetää erityisluokanopettajaksi valmistuva luokanopettaja ja 

ryhmässä työskentelee koulunkäynninohjaaja. Koululla on tämän lisäksi kaksi laaja-

alaista erityisopettajaa. Kielten opetuksen hankerahaa ei ole käytettävissä, mutta esi-

koulussa on 1 vkt englantia kunnan kustantamana. Luokilla 1 ja 2 opetetaan opetus-

hallituksen määräysten mukaisesti molemmilla luokilla 1 vkt A1 kieltä, englantia. Elä-

mänkatsomustiedon opetukseen on varattu koululle yhteensä 2 vkt. 

 

        

 2019-2020 2020-2021 sis. erityist.    

Esiopetus 21 21     

Yhtenäiskoulu 1-6 lk 198 198 8    

erityisopetus 1-6 50 52     

Yhtenäiskoulu 7-9 lk 175,9 183,9 16,9 

 

   

erityisopetus 24 24     

Yhteensä 468,9 478,9    

 

  

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta keskustelee tuntiresurssista ja hyväksyy sen lukuvuo-

deksi 2020 - 2021. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti hyväksyä lukuvuodeksi 2020-2021 esitetyn tunti-

resurssin seuraavin muutoksin: 

 

1. Esikoulun englanninkielen opetus poistetaan tuntikehyksestä mutta kielen 

harjoittelua toivotaan sisällytettävän muuhun ohjattuun toimintaan. 

2. Ensimmäisen luokan oppilaat jaetaan ryhmiin vain kolmella vuosiviikkotunnilla. 

3. Kolmannen luokan jakotunnit poistetaan. 

4. Valinnaisaineiden tuntikehykseksi hyväksytään 25 vuosiviikkotuntia. 

5. Lisäksi tuntikehyksestä on vähennettävä 3.9 vuosiviikkotuntia rehtorin 

valitsemalla tavalla. 



 

 

  

 Valinnaisaineissa lautakunta suosittelee ryhmien yhdistämistä niissä oppiaineissa, 

joissa se on mahdollista ja lautakunta määrää valinnaisaineiden opetusryhmien 

vähimmäisoppilasmääräksi viisi oppilasta. 

  

 Tuntikehyksen kokonaismääräksi hyväksyttiin 450 viikkotuntia. 

  



 

 

MATEMAATTISTEN AINEIDEN PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN VIRKA 

 

KOLTK § 22    

 

Matemaattisten aineiden lehtori on jättänyt irtisanoutumisilmoituksen virasta 

29.1.2020 siten, että palvelussuhteen viimeinen voimassaolopäivä on 31.1.2020. 

Koulutoimenjohtaja on tehnyt viranhaltijapäätöksen, jolla hän on hyväksynyt 

irtisanoutumisen 31.1.2020 alkaen. Kunnanhallitukselta on pyydetty täyttölupaa 

luokanopettajan virkaan.  

 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, sillä edellytyksellä että kunnanhallitus myöntää 

täyttöluvan, julistaa viran haettavaksi 10.5.2020 mennessä, ja valtuuttaa vs. 

koulutoimenjohtajan julkaisemaan hakuilmoituksen Karvian kunnan 

rekrytointiprosessin ohjeistuksen mukaisesti. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti, julistaa viran haettavaksi 10.5.2020 mennessä, ja 

valtuutti vs. koulutoimenjohtajan julkaisemaan hakuilmoituksen Karvian kunnan 

rekrytointiprosessin ohjeistuksen mukaisesti. Tämänhetkisen koronatilanteen vuoksi 

rekrytointiprosessissa voidaan mahdolliset haastattelut tehdä etäyhteydellä. 

  



 

 

VARHAISKASVATUSMAKSUJEN INDEKSIKOROTUS 

 

KOLTK § 23 

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa (1503/2016) säädetään kunnan järjestämässä 

päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista. Perittävä asiakasmaksu 

määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan 

perusteella.   

Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta 289 

euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 27 euroa. Toisesta lapsesta perittävä 

maksu on enintään 50 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 145 euroa 

kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. 

Varhaiskasvatuksesta perittävää maksua määritettäessä otetaan tuloina huomioon 

lapsen, hänen vanhemman tai muun huoltajan sekä näiden kanssa yhteistaloudessa 

avio- tai avoliitossa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta 

vapaat tulot. 

Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa korkeintaan 20 tuntia viikossa, kuukausimaksu on 

enintään 60 prosenttia kokoaikaisesta maksusta. Varhaiskasvatuksen kestäessä 

keskimäärin vähintään 35 tuntia viikoittain, voidaan kuukausimaksuna periä 

kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu. Varhaiskasvatuksen kestäessä enemmän 

kuin 20 tuntia, mutta alle 35 tuntia viikoittain, kunnan tulee periä maksu, joka on 

suhteutettu varhaiskasvatusaikaa 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 29.11.2019 ilmoittanut indeksillä tarkistetuista 

varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 

edellyttämät indeksitarkistukset asiakasmaksuun ja tulorajoihin tehdään joka toinen 

vuosi. Elokuun 2020 alusta tehtävän indeksitarkastuksen myötä varhaiskasvatuksesta 

perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta 288 euroa kuukaudessa ja alin 

perittävä maksu on 27 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 50 

prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 144 euroa kuukaudessa. 

Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoituksen 

indeksillä tarkistetuista varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista tiedoksi. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoituksen 

indeksillä tarkistetuista varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista tiedoksi. 

  



 

 

MUUTOS OPETUSSUUNNITELMAAN 

 

KOLTK § 24 

 

Tammikuussa 2020 kaikki aloittavat A1-kielen opiskelun jo ensimmäisellä luokalla. 

Opetushallitus julkaisi vuosiluokkien 1–2 A1-kielen opetussuunnitelman perusteet eli 

VOPS:n toukokuussa 2019. VOPS:n taustalla on lainsäädännön muutos. Tuntijakoon 

lisättiin kaksi vuosiviikkotuntia A1-kielen opetukseen. Opetuksen järjestäjä voi itse 

päättää kuinka nämä kaksi vuosiviikkotuntia sijoitetaan ensimmäiselle ja toiselle 

luokalle. Opetusta tulee kuitenkin järjestää jo ensimmäisen luokan kevätlukukaudella 

vähintään puolella vuosiviikkotunnilla. Tämä VOPS on täydennys vuoden 2014 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. 

 

 Lisäksi liikunnan opetussuunnitelmaa on täydennetty valinnaisen liikunnan osalta.  

 

Liitteet: 

 

• Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutokset ja 

täydennykset koskien A1-kielen opetusta vuosiluokilla 1 – 2. 

• Täydennys valinnaisen liikunnan opetussuunnitelmaan. 

 

 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteiden 2014 muutokset ja täydennykset koskien A1-kielen opetusta vuosiluokilla 

1 – 2. 

 

  

 PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi tiedoksi perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteiden 2014 muutokset ja täydennykset koskien A1-kielen opetusta vuosiluokilla 

1 – 2 ja täydennyksen valinnaisen liikunnan opetussuunnitelmaan. 

  



 

 

MÄÄRÄAIKAINEN VAPAUTUS VARHAISKASVATUSMAKSUISTA 

 

KOLTK § 25  

 

Suomen hallitus on 16.3.2020 linjannut toimenpiteitä koronavirustilanteen 

hoitamiseksi Suomessa. Toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata 

yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset ovat voimassa 13.4.2020 asti. 

Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa 

vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot. 

 

Linjauksen mukaisesti varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä 

järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Näin turvataan yhteiskunnan toiminnan 

kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja 

mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti. Valtioneuvosto linjaa, että ne vanhemmat 

ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin. 

 

Karviassa suuri osa varhaiskasvatuksen asiakasperheistä on järjestäneet lasten hoidon 

kotona heti Suomen hallituksen antaman linjauksen jälkeen 17.3.2020 lähtien. 

 

Varhaiskasvatusmaksuissa on tähän asti noudatettu seuraavanlaista linjaa: 

Kun lapsi on sairautensa vuoksi poissa vähintään 11 päivää kalenterikuukauden 

aikana, peritään maksuna puolet kuukausimaksusta. Kun lapsi on sairautensa johdosta 

poissa koko kalenterikuukauden toimintapäivät, ei maksua peritä ko. kuukaudelta 

lainkaan. Jos lapsi on muun kuin sairauden takia poissa koko kalenterikuukauden, 

peritään puolet kuukausimaksusta. Muutoin peritään aina määritelty hoitomaksu. 

 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyvittää poikkeusolojen aikana 

varhaiskasvatusmaksun niiltä päiviltä, joina lapsi ei ole ollut päivähoidossa. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti hyvittää poikkeusolojen aikana 

varhaiskasvatusmaksun niiltä päiviltä, joina lapsi ei ole ollut päivähoidossa. 

  



 

 

OPPILASKULJETUKSET 2020-2024 

 

KOLTK § 26 

 

Oppilaskuljetusten sopimukset päättyvät kevätlukukauteen 2020. Syyslukukaudesta 

2020 oppilaskuljetussopimukset on uusittava ja hankinta kilpailutettava. 

 

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 sovelletta-

vaksi.  

 

Vs. koulutoimenjohtaja on tehnyt Sarastia Oy:n kanssa hankintasopimuksen Karvian 

koulukuljetuksien kilpailuttamisesta. Hankintasopimuksen mukaan Sarastia Oy huo-

lehtii kilpailuttamisen käytännönjärjestelyistä Karvian kunnan määrittelemin tar-

jousehdoin ja suunnittelemin reitein. Sarastia on tehnyt vs. koulutoimenjohtajan anta-

min ehdoin ja reitein tarjouspyyntöluonnoksen.  

 

Liite: 

• Tarjouspyyntöluonnos 

 

  

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta käy läpi tarjouspyyntöluonnoksen ja hyväksyy sen. 

 

 PÄÄTÖS: 

  

 Kasvatus- ja opetuslautakunta kävi läpi tarjouspyyntöluonnoksen ja hyväksyi sen. 

  



 

 

ÄIDINKIELEN PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN SIJAISUUS 

 

KOLTK § 27  

 

Äidinkielen lehtorille on rehtorin viranhaltijapäätöksellä 19.3.2020 myönnetty 

opintovapaa haetun mukaisesti 1.8.2020-31.7.2022.  

Karvian yhtenäiskoulun alustavan tuntikehyksen mukaan 7-9 -luokkien äidinkielen 

opetusta lukuvuonna 2020-2021 on 14 vuosiviikkotuntia ja 10 vuosiviikkotuntia 

lukuvuonna 2021-2022. Äidinkielenopettajan opetusvelvollisuus on 18 

vuosiviikkotuntia. 

 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää julistaa viransijaisuuden haettavaksi 10.5.2020 

mennessä, jos äidinkielen tuntiopettajan palveluja ei pystytä järjestämään 

ostopalveluna tai olemassa olevin opettajaresurssein. Lautakunta valtuuttaa vs. 

koulutoimenjohtajan julkaisemaan hakuilmoituksen Karvian kunnan 

rekrytointiprosessin ohjeistuksen mukaisesti. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti julistaa viransijaisuuden haettavaksi 10.5.2020 

mennessä, jos äidinkielen tuntiopettajan palveluja ei pystytä järjestämään 

ostopalveluna tai olemassa olevin opettajaresurssein. Lautakunta valtuutti vs. 

koulutoimenjohtajan julkaisemaan hakuilmoituksen Karvian kunnan 

rekrytointiprosessin ohjeistuksen mukaisesti. Tämänhetkisen koronatilanteen vuoksi 

rekrytointiprosessissa voidaan mahdolliset haastattelut tehdä etäyhteydellä. 

 

Mahdolliset ostopalvelut tai järjestelyt olemassa olevin opettajaresurssein on 

selvitettävä koulutoimenjohtajalle 14.4.2020 mennessä rehtorin toimesta. 

  



 

 

KOKOUSKUTSUSSA MAINITSEMATTOMAN ASIAN OTTAMINEN KÄSITTELYYN / 
ETÄOPETUSSÄÄNNÖN LAATIMINEN YHTENÄISKOULUSSA 

 

KOLTK § 28 

 

 Karvian kunnan hallintosäännön mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai 

jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi 

asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.  

  

 Valtakunnallisen poikkeustilanteen aikana järjestetystä etäopetuksesta nousi 

kokouksessa runsaasti keskustelua ja huolta oppilaiden tasapuolisesta oikeudesta 

opetukseen. Koulutoimenjohtaja esitti ja puheenjohtaja kannatti lautakunnan 

käsittelevän etäopetuksen toteutumista omana asianaan. 

 

 Asian ottamisesta käsittelyyn on tehtävä erillinen päätös. 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää kokouskutsussa mainitsemattoman asian ottami-

sesta käsittelyyn. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti yksimielisesti ottaa asian käsittelyyn. 

  



 

 

ETÄOPETUSSÄÄNNÖN LAATIMINEN YHTENÄISKOULUSSA 

 

KOLTK § 29 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa 

palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä 

on säädettyjen ja muualla määrättyjen tehtävien lisäksi huolehtia kunnan kasvatus- ja 

opetustoimen sekä kirjastotoimen, kansalaisopistotoiminnan ja muun koulutuksen 

järjestämisestä sen mukaan kuin jäljempänä määrätään. Lautakunta seuraa ja arvioi 

palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua 

palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. 

 

Karvian kunnan hallintosäännön mukaan lautakunta päättää koulutoimen 

järjestämisessä noudatettavista perusteista ja yleisistä ohjeista sekä perusopetuksen 

opetussuunnitelmien sekä opetussuunnitelmiin perustuvien suunnitelmien, joita 

kutsutaan työsuunnitelmiksi hyväksymisestä. 

 

Suomen hallituksen 16.3.2020 antamien koronavirusepidemian torjuntaan liittyvien 

linjausten mukaan perusopetus järjestetään 13.4. asti etäopetuksena eräitä poikkeuksia 

lukuun ottamatta. Yleisesti on kuitenkin odotettavissa rajoitustoimien jatkuvan vielä 

pidempään. 

 

Yhtenäiskoulun oppilaille järjestetystä etäopetuksesta ja sen puutteesta on tullut 

runsaasti palautetta kunnan viranhaltijoille ja luottamushenkilöille. 

Oppilaiden tasapuolinen oikeus opetukseen on taattava. Etäopetuksen tavasta, 

määrästä ja sen toteutumisen seurannasta on sovittava yhteisin ohjein ja säännöin. 

 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää etäopetussääntöjen laadinnasta ja niiden hyväk-

symisestä. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Lautakunta velvoitti rehtorin laatimaan Karvian yhtenäiskoululle etäopetussäännön. 

Säännöstä on selvittävä seuraavat seikat: 

 

• Live- ja videoyhteyksin opetuksen vähimmäismäärä viikossa. 

• Yhteydenpidon vähimmäismäärä oppilaan vanhempiin.  

• Yhteydenpidon vähimmäismäärä oppilaisiin. 

• Määrittely annettujen tehtävien tarkastuksen väliajoista. 

• Määrittely opettajien velvollisuudesta vastata vanhempien Wilma-viesteihin. 

 

Lautakunta päätti, että oppilaille annettujen tehtävien ilmoituskanavana on oltava 

Wilma. 

 

 



 

 

Lautakunnan päätöksellä rehtorin on toimitettava etäopetussääntö sähköpostitse 

3.4.2020 klo 12.00 mennessä lautakunnalle, joka hyväksyy sen tarvittavin muutoksin. 

Lautakunta valvoo säännön noudattamista. 

  



 

 

 

MUUT ASIAT 

 

KOLTK § 30 

 

 Merkitään tiedoksi: 

 

1. Matemaattisten aineiden lehtori on jättänyt irtisanoutumisilmoituksen virasta 

29.1.2020 siten, että palvelussuhteen viimeinen voimassaolopäivä on 31.1.2020.  

 

2. Vs. koulutoimenjohtaja antoi tilannekatsauksen varhaiskasvatukselle 

suunnitelluista tilaratkaisuista. Tekninen lautakunta on kokouksessaan 20.2.2020 

pykälässä 16 päättänyt esittää kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustolle, että 

varhaiskasvatuksen tilantarpeeseen vastataan saneeraamalla kunnanviraston vanha 

osa päiväkodiksi esitettyjen suunnitelmien mukaisesti. Kunnanvaltuusto on 

kokouksessaan 24.3. 2020 hyväksynyt esityksen. Lautakunta päätti 

varhaiskasvatuksen toiminnan siirrettäväksi teknisen lautakunnan osoittamiin 

tiloihin mahdollisimman pian. 

 

3. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja 

iltapäivätoiminnan vuoden 2019 laskennallisten ohjaustuntimäärien korjauksesta. 

 Liite: OKM/53/221/2018 ja oikaisuvaatimusosoitus 

 

4. Opetus- ja kulttuuriministeriön 31.12.2019 tekemä päätös opetus- ja kulttuuritointa 

varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden sekä 

kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävän rahoituksen 

tarkistamisesta vuodelle 2019. 

 Liite: OKM/62/221/2018 ja oikaisuvaatimusosoitus 

 

 

5. Lautakuntakeskusteli työntekijöiden työtilanteesta ja töiden järjestämisestä poik-

keustilanteessa. 

  



 

 

ILMOITUSASIAT 

  

KOLTK § 31  

 

 Merkitään tiedoksi seuraavat: 

 

 

  



 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KOLTK § 32  

 

 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 

 

 


