Valinnainen liikunta, pitkä
Syvennetään pakollisessa liikunnassa opittuja taitoja liikunnan eri osa-alueilla. Oma vastuunotto
opiskelusta ja toimiminen ryhmän osana sen hyväksi korostuu.

Perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteiden
2014 muutokset ja täydennykset
koskien A1-kielen opetusta
vuosiluokilla 1 – 2
Opetushallituksen laatimat
vuosiluokkien 1 - 2 A1-kielen
opetussuunnitelman perusteet ja
niiden pohjalta laaditut
vuosiluokkaistukset
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LUKU 13 VUOSILUOKAT 1–2
13.4.3 VIERAAT KIELET

VIERAS KIELI, A1-OPPIMÄÄRÄ
Kielikasvatus
Kielitaidon kehittyminen alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu elinikäisenä prosessina. Monikielinen
kompetenssi kehittyy kotona, koulussa ja vapaa-ajalla. Se koostuu äidinkielten ja muiden kielten sekä niiden
murteiden eritasoisista taidoista. Koulun kieltenopetuksen lähtökohtana on kielen käyttö eri tilanteissa. Se
vahvistaa oppilaiden kielitietoisuutta ja eri kielten rinnakkaista käyttöä sekä monilukutaidon kehittymistä.
Oppilaat oppivat tekemään havaintoja erikielisistä teksteistä ja vuorovaikutuksen käytänteistä, käyttämään
kielitiedon käsitteitä tekstien tulkinnassa ja hyödyntämään erilaisia tapoja oppia kieliä. Oppilaat käyttävät
eri kielten taitoaan kaiken oppimisen tukena eri oppiaineissa. Oppilaita ohjataan lukemaan kielitaidolleen
sopivia tekstejä ja hankkimaan opiskelussa tarvittavaa tietoa eri kielillä.
Oppilaita ohjataan tiedostamaan sekä omaa että muiden kielellisten ja kulttuuristen identiteettien
monikerroksisuutta. Myös vähemmistökielten ja uhanalaisten kielten merkitys tuodaan esiin opetuksessa.
Opetus tukee oppilaiden monikielisyyttä hyödyntämällä kaikkia, myös oppilaiden vapaa-ajalla käyttämiä
kieliä. Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja kannustaa käyttämään
vähäistäkin kielitaitoa rohkeasti. Kielikasvatus edellyttää eri oppiaineiden yhteistyötä.
Tarkennus: Opetussuunnitelmassa teksti ymmärretään laaja-alaisesti. Teksti voi olla kuvaa, ääntä,
puhetta, videota, musiikkia, eleitä ja ilmeitä perinteisen kirjoitetun tekstin lisäksi. (ks POPS – L4
monilukutaito s. 22)

Oppiaineen tehtävä
Vuosiluokilla 1–2 vieraan kielen opetuksen erityisenä tehtävänä on herättää oppilaiden myönteinen
asenne kielenoppimiseen sekä vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää
vähäistäkin kielitaitoa rohkeasti. Opetus herättelee oppilaiden uteliaisuutta kieliin. Opetus tukee oppilaan
kykyä havainnoida ja hyödyntää ympäröivässä maailmassa olevia kielellisiä ja kulttuurisia virikkeitä.
Opetuksessa tarjotaan monipuolisia kokemuksia vieraasta kielestä ja siihen liittyvästä kulttuurista.
Opetuksessa korostuu oppimisen ilo, vaihtelevat työtavat, toiminnallisuus ja suullinen vuorovaikutus
arkeen liittyvissä tilanteissa. Käsiteltävät aihepiirit valitaan yhdessä oppilaiden kanssa heitä aidosti itseään
kiinnostavista asioista. Opetuksessa käsitellään monipuolisesti erilaisia aiheita. Opetuksen alussa oppilaalta
ei edellytetä luku- ja kirjoitustaitoa. Oppilaan kiinnostusta suullista ja kirjoitettua kieltä kohtaan herätellään
ja lisätään. Vähitellen lisätään myös oppilaan kiinnostusta lukemista ja kirjoittamista kohtaan.

VIERAS KIELI, A1-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 1–2
Vuosiluokkaistetut A1-kielen opetuksen tavoitteet, oppimisen tavoitteet ja opetuksen sisällöt 1. luokan
lopussa
Opetuksen tavoitteet
vuosiluokan 1 lopussa

Opetuksen tavoitteista
johdetut oppimisen
tavoitteet vuosiluokan
1 lopussa

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet
vuosiluokan 1 lopussa

Laaja-alainen
osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1 tutustua koulun ja
lähiympäristön kieliin ja
kulttuureihin. Ohjata
oppilasta
havainnoimaan omaa ja
kohdekieltä.

Oppilas oppii
tiedostamaan kielellistä
ja kulttuurista
moninaisuutta
arjessaan sekä
havainnoimaan omaa ja
kohdekieltä.
(tavoitetta ei arvioida)

T2 ohjata oppilasta
arvostamaan omaa
kielitaustaansa sekä

Oppilas oppii
S1 Tutustutaan yhdessä L1, L2
arvostamaan omaa
kielelliseen ja
kielitaustaansa sekä eri
kulttuuriseen
kieliä ja kulttuureja.
(tavoitetta ei arvioida)
moninaisuuteen omassa
lähiympäristössä.

kielellistä ja kulttuurista
moninaisuutta

S1 Pohditaan yhdessä,
mitä kieliä koulussa ja
lähiympäristössä
puhutaan ja opiskellaan.
Tutustutaan näihin
kieliin liittyviin
kulttuureihin.
Keskustellaan eri kielten
yhtäläisyyksistä ja
eroista.
Opetuksessa tarjotaan
oppilaille
mahdollisuuksia
tutustua eri kieliin ja
kulttuureihin
hyödyntämällä
mahdollisuuksien
mukaan esimerkiksi
verkkoyhteyksiä.

L1, L2, L5, L7

Kielenopiskelutaidot
T3 tarjota oppilaille
mahdollisuuksia
harjoitella yhteistyötä
muiden oppilaiden
kanssa ja toimia
ryhmässä.

Oppilas harjoittelee
yhteistyö- ja
ryhmätyötaitoja.

S2 Harjoitellaan
tekemään yhteistyötä ja
työskentelemään
pareittain ja ryhmissä.

L1, L2, L6

T4 ohjata ja rohkaista
oppilasta tekemään
havaintoja kielistä ja
kielenkäytöstä.

Oppilas tekee
havaintoja kielistä ja
kielenkäytöstä. Oppilas
arvaa ja päättelee
rohkeasti kohdekielisten
sanojen ja ilmausten
merkityksiä.
(tavoitetta ei arvioida)

L1, L4, L5

T5 tutustua yhdessä
erilaisiin tapoihin oppia
kieliä ja tutustua
yhdessä tavoitteiden

Oppilas harjoittelee
erilaisia tapoja oppia
kieltä.

S2 Havainnoidaan
pääsääntöisesti
puhuttua kieltä.
Harjoitellaan sanojen
merkitysten päättelyä
asiayhteyden,
yleistiedon tai muiden
kielten osaamisen
perusteella.
S2 Pohditaan, miten
kieliä opitaan ja miten
kieliä voi oppia.
Harjoitellaan erilaisia
tapoja opiskella kieltä.

L1, L7

asettamiseen kielten
opiskelulle.

Harjoitellaan positiivisen
palautteen antamista
esimerkiksi
toiminnallisin keinoin.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T6 ohjata ja rohkaista
oppilasta käyttämään
kieltä arjen
vuorovaikutustilanteissa

Oppilas harjoittelee
käyttämään kieltä
tuetusti muutamissa
yleisimmin toistuvissa
arjen
viestintätilanteissa.

S3 Sisältöjen valinnan
lähtökohtana ovat
oppilaiden arki ja
kiinnostuksen kohteet.
Sisältöjä valitaan
yhdessä oppilaiden
kanssa. Keskeisiä
sisältöjä ovat eri
kielenkäyttötarkoituksii
n liittyvät tilanteet,
kuten tervehtiminen,
hyvästely, omasta
itsestä kertominen ja
arkeen liittyvät
kielenkäyttötilanteet.
Opetuksessa
harjoitellaan kohteliasta
kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa
. Osana vuorovaikutusta
harjoitellaan sanastoa ja
rakenteita fraaseina
esimerkiksi laulujen,
leikkien, draaman ja
pelien ja sovellusten
avulla.
Opetuksessa tarjotaan
oppilaille
mahdollisuuksia
tutustua eri kieliin ja
kulttuureihin
hyödyntämällä
mahdollisuuksien
mukaan esimerkiksi
verkkoyhteyksiä.

L1, L2, L4, L5, L6, L7

T7 ohjata oppilasta
hyödyntämään
nonverbaalisia keinoja
ja käyttämään erilaisia
keinoja päätellä sanojen
merkityksiä. Rohkaista
oppilasta ilmaisemaan
omia oivalluksiaan sekä

Oppilas harjoittelee
hyödyntämään erilaisia
apukeinoja kuten eleitä,
ilmeitä ja TVT-taitoja
vuorovaikutustilanteissa
. Oppilas arvaa tai
päättelee yksittäisten
sanojen merkityksiä
ohjatusti. Oppilas

S3 Pohditaan, miten voi
toimia, jos osaa kieltä
vain vähän.
Harjoitellaan erilaisten
viestinnässä tarvittavien
apukeinojen, kuten
eleiden, ilmeiden,
piirtämisen ja
sovellusten käyttöä.

L1, L2, L3, L4, L5, L7

viestin ymmärtämiseen
liittyviä vaikeuksia.

harjoittelee
ilmaisemaan, onko
ymmärtänyt
kuulemansa. Oppilas
harjoittelee ohjatusti
tuomaan esille omia
oivalluksiaan.

Harjoitellaan sanojen
merkitysten päättelyä
asiayhteyden,
yleistiedon tai muiden
kielten osaamisen
perusteella.

T8 rohkaista oppilasta
käyttämään kieltä
viestintätilanteeseen ja
kulttuuriin sopivalla
tavalla.

Oppilas harjoittelee
käyttämään joitakin
kielelle ja kulttuurille
tyypillisiä
kohteliaisuuden
ilmauksia.

S3 Harjoitellaan
käyttämään arjen
vuorovaikutustilanteissa
kielelle ja kulttuurille
tyypillisimpiä
kohteliaisuuden
ilmauksia, kuten
tervehtiminen,
hyvästely, kiittäminen ja
avun pyytäminen.
Harjoitellaan luontevaa
reagointia
vuorovaikutustilanteissa
.

L2, L4, L6, L7

S3 Sisältöjen valinnan
lähtökohtana ovat
oppilaiden arki ja
kiinnostuksen kohteet.
Sisältöjä valitaan
yhdessä oppilaiden
kanssa. Oppilas tutustuu
puhuttuihin teksteihin
sekä arjessa kuuluvaan
ja näkyvään kieleen.
Kuunnellaan ja
havainnoidaan
kohdekielen ääntämistä.
Ymmärtämistä
harjoitellaan esimerkiksi
laulujen, leikkien,
lorujen, tarinoiden,
kuvien ja sovelluksien
avulla.

L1, L2, L3, L4, L5, L7

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
Oppilas oppii
tunnistamaan ja
ymmärtämään
muutamia kuulemiaan
ja näkemiään sanoja ja
ilmauksia.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

S3 Sisältöjen valinnan
lähtökohtana ovat
oppilaiden arki ja
kiinnostuksen kohteet.
Sisältöjä valitaan
yhdessä oppilaiden
kanssa. Tutustutaan
kohdekielen
ääntämiseen. Sanastoa
ja rakenteita
harjoitellaan osana
vuorovaikutusta
erilaisissa oppilaille
tutuissa tilanteissa sekä
esimerkiksi kuvien,
laulujen, leikkien,
lorujen, tarinoiden,
draaman sekä pelien ja
sovellusten avulla.

L1, L2, L3, L4, L5, L7

Vuosiluokkaistetut A1-kielen opetuksen tavoitteet, oppimisen tavoitteet ja opetuksen sisällöt 2. luokan
lopussa
Opetuksen tavoitteet
vuosiluokan 2 lopussa

Opetuksen tavoitteista Tavoitteisiin liittyvät
johdetut oppimisen
sisältöalueet
tavoitteet vuosiluokan
vuosiluokan 2 lopussa
2 lopussa
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1 tutustua kieliin ja
Oppilas oppii
S1 Pohditaan yhdessä,
kulttuureihin koulussa,
tiedostamaan kielellistä mitä kieliä koulussa,
lähiympäristössä ja
ja kulttuurista
lähiympäristössä ja
Suomessa. Ohjata
moninaisuutta
Suomessa puhutaan ja
oppilasta tunnistamaan arjessaan sekä
tutustutaan niissä
kohdekieli muista
tunnistamaan
esiintyviin kulttuureihin.
kielistä.
kohdekieli muista
Keskustellaan eri kielten
osaamistaan kielistä.
yhtäläisyyksistä ja
(tavoitetta ei arvioida)
eroista.
Opetuksessa tarjotaan
oppilaille
mahdollisuuksia
tutustua eri kieliin ja
kulttuureihin
hyödyntämällä
mahdollisuuksien
mukaan esimerkiksi
verkkoyhteyksiä.

Laaja-alainen
osaaminen

L1, L2, L5, L7

T2 ohjata oppilasta
arvostamaan omaa
kielitaustaansa sekä
kielellistä ja kulttuurista
moninaisuutta

Oppilas oppii
arvostamaan omaa
kielitaustaansa sekä eri
kieliä ja kulttuureja.
(tavoitetta ei arvioida)

S1 Pohditaan yhdessä
kielellisen ja
kulttuurisen
moninaisuuden
merkitystä ja arvoa eri
yhteisöille.

L1, L2

T3 tarjota oppilaalle
mahdollisuuksia tehdä
yhteistyötä muiden
kanssa ja toimia
ryhmässä
T4 ohjata oppilasta
tekemään havaintoja
kielestä ja
kielenkäytöstä sekä
kehittämään kielellistä
päättelykykyä

Oppilas oppii yhteistyöja ryhmätyötaitoja.

S2 Harjoitellaan
tekemään yhteistyötä ja
työskentelemään
pareittain ja ryhmissä.

L1, L2, L6

Oppilas oppii
arvaamaan ja
päättelemään sanojen ja
ilmausten merkityksiä
sekä tekemään
havaintoja kielestä ja
kielenkäytöstä.
(tavoitetta ei arvioida)

T5 tutustua yhdessä
erilaisiin tapoihin oppia
kieliä ja kokeilla,
millaiset tavat oppia
kieliä sopivat oppilaalle
parhaiten. Harjoitellaan
yhdessä asettamaan
tavoitteita kielten
opiskelulle.

Oppilas oppii
tunnistamaan,
kokeilemaan,
harjoittelemaan ja
käyttämään erilaisia
kielenopiskelutaitoja.

S2 Havainnoidaan
L1, L4, L5
pääsääntöisesti
puhuttua kieltä.
Harjoitellaan sanojen
merkitysten päättelyä
asiayhteyden,
yleistiedon tai muiden
kielten osaamisen
perusteella.
S2 Pohditaan, miten
L1, L7
kieliä opitaan ja miten
kieliä voi oppia.
Harjoitellaan erilaisia
tapoja opiskella kieltä.
Harjoitellaan arvioimaan
omaa kielitaitoa itse- ja
vertaisarvioinnin
keinoin.

Kielenopiskelutaidot

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T6 rohkaista oppilasta
käyttämään kieltä
monipuolisesti
erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa

Oppilas oppii
käyttämään kieltä
viestintäkumppanin
tukemana muutamissa
yleisimmin toistuvissa
viestintätilanteissa.

S3 Sisältöjen valinnan
lähtökohtana ovat
oppilaiden arki ja
kiinnostuksen kohteet.
Sisältöjä valitaan
yhdessä oppilaiden
kanssa. Keskeisiä
sisältöjä ovat eri
kielenkäyttötarkoituksii
n liittyvät tilanteet,
kuten tervehtiminen,
hyvästely, omasta
itsestä kertominen ja
arkeen liittyvät
kielenkäyttötilanteet.
Opetuksessa
harjoitellaan kohteliasta

L1, L2, L4, L5, L6, L7

kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa
. Osana vuorovaikutusta
harjoitellaan sanastoa ja
rakenteita fraaseina
esimerkiksi laulujen,
leikkien, draaman ja
pelillistämisen avulla.
Opetuksessa tarjotaan
oppilaille
mahdollisuuksia
tutustua eri kieliin ja
kulttuureihin
hyödyntämällä
mahdollisuuksien
mukaan esimerkiksi
verkkoyhteyksiä.

T7 ohjata oppilasta
hyödyntämään
nonverbaalisia keinoja
ja käyttämään erilaisia
keinoja päätellä sanojen
merkityksiä. Rohkaista
oppilasta ilmaisemaan
omia oivalluksiaan sekä
viestin ymmärtämiseen
liittyviä vaikeuksia.

Oppilas oppii
hyödyntämään erilaisia
apukeinoja kuten eleitä,
ilmeitä, sanastoja ja
TVT-taitoja
selviytyäkseen
vuorovaikutustilanteista
. Oppilas oppii
arvaamaan tai
päättelemään
yksittäisten sanojen
merkityksiä. Oppilas
oppii ilmaisemaan, onko
ymmärtänyt
kuulemansa. Oppilas
oppii tuomaan esille
omia oivalluksiaan.

S3 Pohditaan, miten voi
toimia, jos osaa kieltä
vain vähän.
Harjoitellaan erilaisten
viestinnässä tarvittavien
apukeinojen, kuten
eleiden, ilmeiden,
piirtämisen ja
sovellusten käyttöä.
Harjoitellaan sanojen
merkitysten päättelyä
asiayhteyden,
yleistiedon tai muiden
kielten osaamisen
perusteella.
Harjoitellaan ilmaisuja,
joita tarvitaan, kun
viestin ymmärtämisessä
on ongelmia.

L1, L2, L3, L4, L5, L7

T8 rohkaista oppilasta
käyttämään kieltä
viestintätilanteeseen ja
kulttuuriin sopivalla
tavalla.

Oppilas oppii
käyttämään joitakin
kielelle ja kulttuurille
tyypillisiä
kohteliaisuuden
ilmauksia.

S3 Totutellaan
käyttämään arjen
vuorovaikutustilanteissa
kielelle ja kulttuurille
tyypillisimpiä
kohteliaisuuden
ilmauksia, kuten
tervehtiminen,
hyvästely, kiittäminen ja
avun pyytäminen.
Harjoitellaan luontevaa
reagointia

L2, L4, L6, L7

vuorovaikutustilanteissa
.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
T9 ohjata oppilasta
ymmärtämään
kohdekielen
tavallisimpia sanoja ja
ilmauksia oppilaille
tutuissa tilanteissa.

Oppilas oppii
ymmärtämään
muutamia kuulemiaan
ja näkemiään sanoja ja
ilmauksia.

S3 Sisältöjen valinnan
L1, L2, L3, L4, L5, L7
lähtökohtana ovat
oppilaiden arki ja
kiinnostuksen kohteet.
Sisältöjä valitaan
yhdessä oppilaiden
kanssa. Oppilas tutustuu
ensisijaisesti
puhuttuihin teksteihin ja
vähitellen myös
kirjoitettuihin teksteihin
sekä arjessa kuuluvaan
ja näkyvään kieleen.
Kuunnellaan ja
havainnoidaan
kohdekielen ääntämistä
sekä sana- ja
lausepainoa,
puherytmiä ja
intonaatiota.
Ymmärtämistä
harjoitellaan esimerkiksi
laulujen, leikkien,
lorujen, tarinoiden,
kuvien ja sovelluksien
avulla.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
T10 ohjata oppilasta
käyttämään kohdekielen
tavallisimpia sanoja ja
ilmauksia oppilaille
tutuissa tilanteissa
erityisesti puheessa ja
harjoittelemaan
ääntämistä

Oppilas oppii
käyttämään
tavallisimpia sanoja ja
ilmauksia puheessa sekä
ääntämään niitä
ymmärrettävästi.

S3 Sisältöjen valinnan
lähtökohtana ovat
oppilaiden arki ja
kiinnostuksen kohteet.
Sisältöjä valitaan
yhdessä oppilaiden
kanssa. Harjoitellaan
runsaasti ja
monipuolisesti
kohdekielen ääntämistä

L1, L2, L3, L4, L5, L7

sekä sana- ja
lausepainoa,
puherytmiä ja
intonaatiota. Sanastoa
ja rakenteita
harjoitellaan osana
vuorovaikutusta
erilaisissa oppilaille
tutuissa tilanteissa sekä
esimerkiksi kuvien,
laulujen, leikkien,
lorujen, tarinoiden,
draaman ja
pelillistämisen avulla.
Tarjotaan
mahdollisuuksia
tutustua vähitellen
kirjoittamiseen.
Vieraan kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1–2 (opetussuunnitelman perusteet)
Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteista Tavoitteisiin littyvät
johdetut oppimisen
sisältöalueet
tavoitteet
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1 tutustutaan, mitä
Oppilas oppii
S1 Pohditaan yhdessä,
kieliä ja kulttuureita
tiedostamaan kielellistä mitä kieliä koulussa,
koulussa,
ja kulttuurista
lähiympäristössä ja
lähiympäristössä ja
moninaisuutta
Suomessa puhutaan ja
Suomessa on. Ohjata
arjessaan sekä
tutustutaan niissä
oppilasta tunnistamaan tunnistamaan
esiintyviin
kohdekieli muista
kohdekieli muista
kulttuureihin.
kielistä.
osaamistaan kielistä.
Keskustellaan eri
(tavoitetta ei arvioida)
kielten yhtäläisyyksistä
ja eroista.

Laaja-alainen
osaaminen

T2 ohjata oppilasta
arvostamaan omaa
kielitaustaansa sekä
kielellistä ja
kulttuurista
moninaisuutta

L1, L2

Oppilas oppii
arvostamaan omaa
kielitaustaansa sekä eri
kieliä ja kulttuureja.
(tavoitetta ei arvioida)

S1 Pohditaan yhdessä
kielellisen ja
kulttuurisen
moninaisuuden
merkitystä ja arvoa eri
yhteisöille.

L1, L2, L5, L7

Kielenopiskelutaidot
T3 tarjota oppilaalle
mahdollisuuksia tehdä
yhteistyötä muiden
kanssa ja toimia
ryhmässä

Oppilas oppii yhteistyö- S2 Harjoitellaan
ja ryhmätyötaitoja.
tekemään yhteistyötä
ja työskentelemään
pareittain ja ryhmissä.

L1, L2, L6

T4 ohjata oppilasta
tekemään havaintoja
kielestä ja
kielenkäytös-tä sekä
kehittämään kielellistä
päättelykykyä

Oppilas oppii
arvaamaan ja
päättelemään sanojen
ja ilmausten
merkityksiä sekä
tekemään havaintoja
kielestä ja
kielenkäytöstä.
(tavoitetta ei arvioida)

S2 Havainnoidaan
pääsääntöisesti
puhuttua kieltä.
Harjoitellaan sanojen
merkitysten päättelyä
asiayhteyden,
yleistiedon tai muiden
kielten osaamisen
perusteella.

L1, L4, L5

T5 tutustutaan yhdessä
erilaisiin tapoihin oppia
kieliä ja kokeillaan,
millaiset tavat oppia
kieliä sopivat oppilaalle
parhaiten.
Harjoitellaan yhdessä
asettamaan tavoitteita
kielten opiskelulle.

Oppilas oppii tunnistamaan, kokeilemaan,
harjoittelemaan ja
käyttämään erilaisia
kielenopiskelutaitoja.

S2 Pohditaan, miten
kieliä opitaan ja miten
kieliä voi oppia.
Harjoitellaan erilaisia
tapoja opiskella kieltä.
Harjoitellaan
arvioimaan omaa
kielitaitoa itse- ja
vertaisarvioinnin
keinoin.

L1, L7

S3 Sisältöjen valinnan
lähtökohtana ovat
oppilaiden arki ja
kiinnostuksen kohteet.
Sisältöjä valitaan
yhdessä oppilaiden
kanssa. Keskeisiä
sisältöjä ovat eri
kielenkäyttötarkoituksii
n liittyvät tilanteet,
kuten tervehtiminen,
hyvästely, omasta
itsestä kertominen ja
arkeen liittyvät
kielenkäyttötilanteet.
Opetuksessa
harjoitellaan
kohteliasta
kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteiss
a. Osana
vuorovaikutusta
harjoitellaan sanastoa
ja rakenteita fraaseina
esimerkiksi laulujen,
leikkien, draaman ja
pelillistämisen avulla.

L1, L2, L4, L6, L7

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T6 rohkaista oppilasta
käyttämään kieltä
monipuolisesti
erilaisissa
vuorovaikutustilanteiss
a

Oppilas oppii käyttämään kieltä viestintäkumppanin tukemana
muutamissa yleisimmin
toistuvissa
viestintätilanteissa.

T7 ohjata oppilasta
hyödyntämään nonverbaalisia keinoja ja
käyttämään erilaisia
keinoja päätellä
sanojen merkityksiä.
Rohkaista oppilasta
ilmaisemaan omia
oivalluksiaan sekä
viestin ymmärtämiseen
liittyviä vaikeuksia.

Oppilas oppii
hyödyntämään erilaisia
apukeinoja kuten
eleitä, ilmeitä,
sanastoja ja TVT-taitoja
selviytyäkseen
vuorovaikutustilanteist
a. Oppilas oppii
arvaamaan tai
päättelemään
yksittäisten sanojen
merkityksiä. Oppilas
oppii ilmaisemaan,
onko ymmärtänyt
kuulemansa. Oppilas
oppii tuomaan esille
omia oivalluksiaan.

S3 Pohditaan, miten voi
toimia, jos osaa kieltä
vain vähän.
Harjoitellaan erilaisten
viestinnässä
tarvittavien
apukeinojen, kuten
eleiden ja piirtämisen
käyttöä. Harjoitellaan
sanojen merkitysten
päättelyä
asiayhteyden,
yleistiedon tai muiden
kielten osaamisen
perusteella.
Harjoitellaan ilmaisuja,
joita tarvitaan, kun
viestin
ymmärtämisessä on
ongelmia.

L1, L2, L3, L4, L5, L7

T8 rohkaista oppilasta
käyttämään kieltä
viestintätilanteeseen ja
kulttuuriin sopivalla
tavalla

Oppilas oppii
käyttämään joitakin
kielelle ja kulttuurille
tyypillisiä kohteliaisuuden ilmauksia

S3 Totutellaan
käyttämään kielelle ja
kulttuurille
tyypillisimpiä
kohteliaisuuden
ilmauksia arjen
vuorovaikutustilanteiss
a, kuten tervehtiminen,
hyvästely, kiittäminen
ja avun pyytäminen.
Harjoitellaan luontevaa
reagointia
vuorovaikutustilanteiss
a.

L2, L4, L6, L7

S3 Sisältöjen valinnan
lähtökohtana ovat
oppilaiden arki ja
kiinnostuksen kohteet.
Sisältöjä valitaan
yhdessä oppilaiden
kanssa. Oppilas
tutustuu ensisijaisesti
puhuttuihin teksteihin
ja vähitellen myös
kirjoitettuihin
teksteihin sekä arjessa
kuuluvaan ja näkyvään

L1, L2, L3, L4, L5, L7

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
T9 ohjata oppilasta
ymmärtämään
kohdekielen
tavallisimpia sanoja ja
ilmauksia oppilaille
tutuissa tilanteissa

Oppilas oppii
ymmärtämään
muutamia kuulemiaan
ja näkemiään sanoja ja
ilmauksia.

kieleen. Kuunnellaan ja
havainnoidaan
kohdekielen
ääntämistä sekä sanaja lausepainoa,
puherytmiä ja
intonaatiota.
Ymmärtämistä
harjoitellaan
esimerkiksi laulujen,
leikkien, lorujen,
tarinoiden ja kuvien
avulla.
Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
T10 ohjata oppilasta
käyttämään
kohdekielen
tavallisimpia sanoja ja
ilmauksia oppilaille
tutuissa tilanteissa
erityisesti puheessa ja
harjoittelemaan
ääntämistä

Oppilas oppii
käyttämään
tavallisimpia sanoja ja
ilmauksia puheessa
sekä ääntämään niitä
ymmärrettävästi

.

S3 Sisältöjen valinnan
lähtökohtana ovat
oppilaiden arki ja
kiinnostuksen kohteet.
Sisältöjä valitaan
yhdessä oppilaiden
kanssa. Harjoitellaan
runsaasti ja
monipuolisesti
kohdekielen
ääntämistä sekä sanaja lausepainoa,
puherytmiä ja
intonaatiota. Sanastoa
ja rakenteita
harjoitellaan osana
vuorovaikutusta
erilaisissa oppilaille
tutuissa tilanteissa sekä
esimerkiksi kuvien,
laulujen, leikkien,
lorujen, tarinoiden,
draaman ja
pelillistämisen avulla.
Tarjotaan
mahdollisuuksia
tutustua vähitellen
kirjoittamiseen.

L1, L2, L3, L4, L5, L7

Vieraan kielen A1-oppimäärän työtapoihin ja oppimisympäristöihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla
1–2
Työtapojen valinnassa tulee ottaa huomioon erilaiset ja eri taustoista tulevat oppijat sekä oppilaiden
ikäkausi ja kehitysvaihe. Työtapojen tulee olla monipuolisia, oppilaslähtöisiä ja oppilaita osallistavia.
Työtapoja valittaessa lähtökohtana on toiminnallisuus ja tutkiva oppiminen. Opetusta voidaan eheyttää
niin, että kohdekielen taitojen oppiminen nivotaan muiden oppiaineiden opetukseen.
Työtavoilla ohjataan oppilaita monipuoliseen vuorovaikutukseen, yhteiseen pohtimiseen, kielelliseen
uteliaisuuteen ja päättelyyn sekä yhteistyötaitojen kehittämiseen. Työtavoissa yhdistyy leikinomaisuus,
musiikki, draama, pelit ja liike sekä eri aistien hyödyntäminen. Oppilaille tarjotaan suullisen
vuorovaikutuksen lisäksi mahdollisuuksia tutustua kohdekieleen ja oppia sitä myös kirjoitetun kielen kautta.
Oppilaita ohjataan pohtimaan kielen oppimistaan sekä vähitellen ottamaan vastuuta omasta
oppimisestaan.
Opetuksessa voidaan hyödyntää koko koulua ja koulun lähiympäristöä oppimisympäristöinä. Monikielisyys,
kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus ovat näkyvissä oppimisympäristöissä. Kohdekieli kuuluu ja näkyy
oppimistilanteissa ja oppilaalle tutuissa vuorovaikutustilanteissa. Oppimisympäristöjä voidaan muuttaa
erilaisiin kielenoppimistilanteisiin sopiviksi ja siten mahdollistaa monipuoliset työtavat sekä työskentely
ryhmissä ja itsenäisesti. Oppimisympäristöjä suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa. Oppimisympäristöt
tukevat oppilaan luontaista uteliaisuutta ja kokeilunhalua sekä leikillisyyttä ja mielikuvitusta, jotta oppilas
rohkaistuu käyttämään vähäistäkin kielitaitoaan alusta asti. Oppimisympäristöjen avulla vahvistetaan
oppilaiden monilukutaidon kehittymistä hyödyntämällä opetuksessa esimerkiksi kuvia, liikettä, ääntä ja
erilaisia didaktisia välineitä. Opetuksessa tarjotaan oppilaille mahdollisuuksia tutustua kohdekieleen ja
kohdekieleen liittyvään kulttuuriin hyödyntämällä erilaisia oppimisympäristöjä sekä mahdollisuuksien
mukaan esimerkiksi verkkoyhteyksiä muiden kohdekieltä puhuvien kanssa.
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vieraan kielen A1-oppimäärässä vuosiluokilla 1–2

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu,
kielenopiskelutaitojen vahvistaminen sekä toiminnalliset, luovuutta ja osallisuutta edistävät
työtavat tukevat oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Heille kerrotaan monipuolisen kielitaidon
merkityksestä ja heitä kannustetaan opiskelemaan monipuolisesti kieliä.
Opetus tulee järjestää oppilaiden lähtökohdat huomioon ottaen ja opetusta tulee tarvittaessa eriyttää.
Oppilaalla on oikeus saada oppimisen tukea tuen tarpeen ilmetessä. Oppilaan vapauttamiseen kielen
opiskelusta tulee olla erityisen painavat syyt ja sen tulee perustua jokaisen oppilaan osalta yksilölliseen
harkintaan. Oppimisen ja koulunkäynnin tuesta määrätään perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteiden 2014 luvussa 7. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin
edistyville tai kohdekieltä entuudestaan osaaville oppilaille. Oppilaita ohjataan löytämään itselleen sopivaa
ja kiinnostavaa oppimista edistävää aineistoa esimerkiksi verkosta tai kirjastosta.
Oppilaan oppimisen arviointi vieraan kielen A1-oppimäärässä vuosiluokilla 1–2
Lukuvuoden aikana toteutettavan arvioinnin ensisijainen tehtävä on ohjata oppimista kannustavan
palautteen avulla. Opettajan antama palaute antaa oppilaille mahdollisuuden tulla tietoiseksi oppimisen
tavoitteista sekä omista taidoista ja niiden kehittämisestä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä,
että opettaja antaa oppilaille mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan eri tavoin. Oppilaat harjoittelevat
opettajan ohjaamana itse- ja vertaisarvioinnin taitoja osana kielten opiskelua.
Lukuvuoden päätteeksi A1-kielen sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi tekemiensä
havaintojen perusteella oppilaiden osaamista suhteessa kaikkiin opetussuunnitelman perusteissa

oppimiselle asetettuihin tavoitteisiin. Opettajan arvioidessa oppilaan oppimista on huolehdittava siitä, että
oppilaat voivat osoittaa osaamistaan eri tavoin.

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6
14.1 Vuosiluokkien 2 ja 3 välinen siirtymävaihe ja vuosiluokkien 3–6 tehtävä
Vuosiluokkien 2 ja 3 välinen siirtymävaihe
Siirtymävaiheessa on tärkeä varmistaa opiskelun edellyttämien perustaitojen hallinta ja vahvistaa kunkin
oppilaan itseluottamusta koululaisena. Oppilaita tuetaan erityisesti lukemisen, kirjoittamisen sekä
matematiikan valmiuksissa ja opiskelutaidoissa. Myös itsenäisen ja ryhmässä työskentelyn taitojen
kehittäminen sekä vastuullisuuteen oppiminen tulevat entistä tärkeämmiksi. Koulutyön onnistumista
tuetaan yhdessä kotien kanssa.
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EU-hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ 285182
Koulukuljetukset Karvian kunta
I Kohta: Hankintaviranomainen
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi

Karvian kunta, kasvatus- ja opetuslautakunta

Kansallinen yritys- ja
yhteisötunnus

0133735-0

Postiosoite

Tornatorintie 3

Postitoimipaikka

Kotka

Postinumero

48100

Maa

Suomi

Yhteyshenkilö

Timo Leppälahti

Sähköpostiosoite

hankinta@sarastia.fi

NUTS-koodi

Kymenlaakso FI1C4

Pääasiallinen osoite (URL) http://www.sarastia.fi

I.3) Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta
osoitteesta
https://tarjouspalvelu.fi/taitoa?id=285182&tpk=66e854dd-b5ac-4a12-95c4-ba0676f681f4
Lisätietoja saa
Edellä mainittu osoite (Kohta I.1)
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
Sähköisesti osoitteessa
https://tarjouspalvelu.fi/taitoa?id=285182&tpk=66e854dd-b5ac-4a12-95c4-ba0676f681f4

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos

I.5) Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II Kohta: Hankinnan kohde
Hankinnan kohde
II.1 Hankinnan laajuus
Sarastia Oy
Tornatorintie 3
48100 Kotka
2360731-5

Puhelin
Telefax
Email
Internet

hankinta@sarastia.fi
http://www.sarastia.fi
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II.1.1) Nimi
Koulukuljetukset Karvian kunta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi
Päänimikkeistö
Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta) (60000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus
Koulukuljetukset Karvian kunta
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin
Tarjoukset voivat koskea
Kaikkia osia

II.2) Kuvaus
Hankintasopimuksen kohde
Koulukuljetukset Karvian kunta
II.2.1) Nimi
Aamureitti 1:Alkava-Alkkia-koulu
Osa nro
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Päänimikkeistö
Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta) (60000000-8)

II.2.3) Suorituspaikka
NUTS-koodi
Satakunta FI196

II.2.4) Kuvaus hankinnasta
Aamureitti 1:Alkava-Alkkia-koulu
II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Sarastia Oy
Tornatorintie 3
48100 Kotka
2360731-5

Puhelin
Telefax
Email
Internet

hankinta@sarastia.fi
http://www.sarastia.fi
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Hinta

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
13.08.2020 - 01.06.2024
Tätä sopimusta voidaan jatkaa
Ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään
Ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet
Ei
II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä
sähköinen luettelo
Ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai
ohjelmaan
Ei

II.2) Kuvaus
Hankintasopimuksen kohde
Koulukuljetukset Karvian kunta
II.2.1) Nimi
Aamureitti 2:Sara-Karviankylä-koulu-Sarvela- koulu
Osa nro
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Päänimikkeistö
Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta) (60000000-8)

II.2.3) Suorituspaikka
Sarastia Oy
Tornatorintie 3
48100 Kotka
2360731-5

Puhelin
Telefax
Email
Internet

hankinta@sarastia.fi
http://www.sarastia.fi
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NUTS-koodi
Satakunta FI196
II.2.4) Kuvaus hankinnasta
Aamureitti 2:Sara-Karviankylä-koulu-Sarvela- koulu
II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
13.08.2020 - 01.06.2024
Tätä sopimusta voidaan jatkaa
Ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään
Ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet
Ei
II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä
sähköinen luettelo
Ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai
ohjelmaan
Ei

II.2) Kuvaus
Hankintasopimuksen kohde
Koulukuljetukset Karvian kunta
II.2.1) Nimi
Aamureitti 3:Tuulenkylä-Rannankylä-Suomijärvi-koulu

Sarastia Oy
Tornatorintie 3
48100 Kotka
2360731-5

Puhelin
Telefax
Email
Internet

hankinta@sarastia.fi
http://www.sarastia.fi
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Osa nro
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Päänimikkeistö
Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta) (60000000-8)

II.2.3) Suorituspaikka
NUTS-koodi
Satakunta FI196

II.2.4) Kuvaus hankinnasta
AAMUREITTI 3: Tuulenkylä-Rannankylä-Suomijärvi-koulu

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
13.08.2020 - 01.06.2024
Tätä sopimusta voidaan jatkaa
Ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään
Ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet
Ei
II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä
sähköinen luettelo
Ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Sarastia Oy
Tornatorintie 3
48100 Kotka
2360731-5

Puhelin
Telefax
Email
Internet

hankinta@sarastia.fi
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Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai
ohjelmaan
Ei

II.2) Kuvaus
Hankintasopimuksen kohde
Koulukuljetukset Karvian kunta
II.2.1) Nimi
Aamureitti 4: Kantti-koulu-Marjasuo-Sarvela-koulu
Osa nro
4
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Päänimikkeistö
Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta) (60000000-8)

II.2.3) Suorituspaikka
NUTS-koodi
Satakunta FI196

II.2.4) Kuvaus hankinnasta
Aamureitti 4:Kantti-koulu-Marjasuo-Sarvela-koulu

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
13.08.2020 - 01.06.2024
Tätä sopimusta voidaan jatkaa
Ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään
Ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Sarastia Oy
Tornatorintie 3
48100 Kotka
2360731-5

Puhelin
Telefax
Email
Internet

hankinta@sarastia.fi
http://www.sarastia.fi
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Lisähankintamahdollisuudet
Ei
II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä
sähköinen luettelo
Ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai
ohjelmaan
Ei

II.2) Kuvaus
Hankintasopimuksen kohde
Koulukuljetukset Karvian kunta
II.2.1) Nimi
Aamureitti 5: Ämmälä-Kirkkojärvi-Karhusaari-Partakylä-koulu
Osa nro
5
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Päänimikkeistö
Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta) (60000000-8)

II.2.3) Suorituspaikka
NUTS-koodi
Satakunta FI196

II.2.4) Kuvaus hankinnasta
Aamureitti 5: Ämmälä-kirkkojärvi-Karhusaari-Partakylä-koulu
II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
13.08.2020 - 01.06.2024

Sarastia Oy
Tornatorintie 3
48100 Kotka
2360731-5

Puhelin
Telefax
Email
Internet

hankinta@sarastia.fi
http://www.sarastia.fi
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Tätä sopimusta voidaan jatkaa
Ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään
Ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet
Ei
II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä
sähköinen luettelo
Ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai
ohjelmaan
Ei

IV Kohta: Menettely
IV.1) Kuvaus
IV.1.1) Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta
Kyllä
IV.2) Hallinnolliset tiedot
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
24.04.2020 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
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kuukautta (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
3
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä
24.04.2020 13:00

VI Kohta: Täydentävät tiedot
VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta
Ei

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4) Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi

Markkinaoikeus

Postiosoite

Radanrakentajantie 5

Postitoimipaikka

Helsinki

Postinumero

00520

Maa

Suomi

Puhelin

+358 295643300

Sähköpostiosoite

markkinaoikeus@oikeus.fi

Faksi

+358 295643314

Pääasiallinen osoite (URL) http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

Tarjouspalvelun tiedot
Hankinnan tunniste
285182
Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä
Halvin hinta
Kuinka toimittajan tulee Tarjouspalvelussa ilmoittaa hankinnan kohteen tiedot
Syöttölomakkeella
Hankintamenettely
Osatarjoukset hyväksytään
Sarastia Oy
Tornatorintie 3
48100 Kotka
2360731-5
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Lisätietokysymykset
Lisätietokysymykset on lähetettävä 13.04.2020 12:00 mennessä
Lisätiedot
Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät
myös kysymyksiin annetut vastaukset.
Liikesalaisuustiedot
Toimittajat voivat ehdottaa tietoja liikesalaisuuksiksi Tarjouspalvelussa
Kelpoisuusvaatimus- ja Hankinnan kohteet -lomakkeilla (hankintayksikkö voi
molemmissa tapauksissa edelleen hallita liikesalaisuustietoja
vertailutaulukkovaiheessa)
Ei
Lisätiedot
Liikesalaisuus
Jos tarjoukseen halutaan liittää liikesalaisuuksia sisältäviä tietoja, ne tulee koota erilliselle
asiakirjalle, joka tulee liittää tarjoukseen nimellä ”Liikesalaisuudet”.
Luottamukselliseksi ilmoitettuja tietoja/asiakirjoja ei käsitellä liikesalaisuuksina, vaan
hankintayksikkö katsoo ne asianosaisjulkisiksi.
Tarjottu hinta ei ole liikesalaisuus.

Muut ehdot

Tarjouspyynnön muut ehdot

Minimivaatimus

Maksimivaatimus

Palveluntuottajan
kelpoisuusvaatimukset
Hankintayksikön on
päätöksellään suljettava
ehdokas tai tarjoaja
tarjouskilpailun ulkopuolelle,
jos hankintayksikön tiedossa
on, että ehdokas tai tarjoaja
taikka sen hallinto-, johto- tai
valvontaelimen jäsen tai
edustus-, päätös- tai
valvontavaltaa käyttävä
henkilö
on rikosrekisteristä ilmenevällä
lainvoimaisella tuomiolla
tuomittu hankintalain 80 §:ssä
mainituista rikoksista.
Tarjouskilpailun perusteella
sopimuskumppaniksi valittu
palveluntuottaja sitoutuu
toimittamaan
rikosrekisteriotteen edellä
mainituista henkilöistä ennen
hannkintasopimuksen tekoa.

Kyllä

Taloudellinen suorituskyky
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Taloudellisen suorituskyvyn
varmistamiseksi edellytämme,
että tarjoukseen on liitettävä
esim. Suomen Asiakastieto
Oy:n Rating Alfa -raportti tai
vastaavan yrityksen selvitys
yrityksen taloudellisesta
tilanteesta. Tarjoajan
luokituksen on oltava
vähintään Rating Alfa A tai
vastaava. Uuden alkavan
yrityksen tai muun tarjoajan,
jolta ei ole saatavana Rating
Alfa -luokitusta tai vastaavaa,
tulee toimittaa jokin muu
luotettava selvitys, josta
voidaan todeta taloudellisten
edellytysten täyttyminen.
Raportti/selvitys ei saa olla
kolmea kuukautta vanhempi.

Ladattava

Tilaajavastuulaki
Tilaaja noudattaa
tilaajavastuulakia (Laki tilaajan
selvitysvelvollisuudesta ja
vastuusta ulkopuolista
työvoimaa
käytettäessä1233/2006).

Kyllä

Valitun palveluntuottajan on
ennen
sopimuksen tekoa toimitettava
tilaajavastuulain edellyttämät
asiakirjat Hankinta Sarastiaan.
Asiakirjat eivät saa olla kolmea
kuukautta vanhempia.
Tiedot, todistukset ja
selvitykset
toimitetaan niistä maksuista ja
rekisteröinneistä, jotka tarjoaja
on velvoitettu
suorittamaan
yritys-/toimintamuotonsa tms.
perusteella. Aloittava
yrittäjä/yritys toimittaa
vain ne asiakirjat, jotka
toiminnan
alkuvaiheessa ovat
saatavissa.
- selvitys siitä, onko tarjoaja
merkitty ennakkoperintälain
1118/1996 mukaiseen
ennakkoperintärekisteriin ja
työnantajarekisteriin sekä
arvonlisäverolain (1501/1993)
mukaiseen
arvonlisäverovelvollisen
rekisteriin (http://www.ytj.fi)
Jos tarjoajaa ei ole merkitty
johonkin em. rekistereistä,
koska lainsäädäntö ei
rekisteröitymistä edellytä, tulee
tarjoajan tällöin toimittaa
selvitys rekisteröimättömyyden
perusteista.
- kaupparekisteriote tai
kaupparekisteristä muutoin
saadut kaupparekisteriotetta
vastaavat tiedot
(http://www.prh.fi)
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- selvitys siitä, ettei yrityksellä
ole verotustietojen
julkisuudesta ja
salassapidosta
annetun lain (1346/1999) 20 b
§:n 1 momentin 2 kohdassa
tarkoitettua verovelkaa
(http://www.vero.fi) taikka
viranomaisen antama selvitys
verovelan määrästä
- todistus työntekijöiden
eläkevakuutusten ottamisesta
ja eläkevakuutusmaksujen
suorittamisesta tai selvitys
siitä, että erääntyneitä
eläkevakuutusmaksuja
koskeva maksusopimus on
tehty ja sitä noudatetaan.
Mikäli tarjoaja on yksityinen
elinkeinonharjoittaja,
toimitetaan todistus
yrittäjän
eläkevakuutusmaksujen
suorittamisesta tai selvitys
erääntyneiden
eläkevakuutusmaksujen
maksusopimuksesta
ja sen noudattamisesta tai
päätös
vakuutusvelvoitetta
koskevasta vapautuksesta
- Selvitys työhön
sovellettavasta
työehtosopimuksesta tai
keskeisistä työehdoista,
Selvitys voi olla tarjoajan
itsensä laatima.
Yksityisyrittäjän ei tarvitse
selvitystä toimittaa.
- selvitys työterveyshuollon
järjestämisestä.
Selvityksen voi antaa
esimerkiksi toimittamalla
jäljennöksen
työterveyshuoltosopimuksesta.
Selvitykseksi riittää myös
tarjoajan itse laatima
kirjallinen selvitys, josta
ilmenee lakisääteisen
työterveyshuollon
järjestäminen. Tällöin
selvityksestä tulee ilmetä
vähintään, missä
työntekijöiden
työterveyshuolto on sovittu
järjestettävän.
Valittu palveluntuottaja
sitoutuu
sopimusaikana esittämään
vastaavat verojen
maksamiseen ja
eläkevakuutusmaksujen
suorittamiseen liittyvät
todistukset/selvitykset tilaajalle
12 kuukauden välein.

Kyllä

Hankinnan kohteen kriteerit
Aamureitti 1:Alkava-Alkkia-koulu
Osatarjoukset osa-alueen sisällä ei sallittu
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Aamureitti 1: Alkava-Alkkia-koulu
Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan
MinimiMaksimivaatimus vaatimus
Kilometrimäärä 30
Oppilasmäärä 26
Aamureitti 2:Sara-Karviankylä-koulu-Sarvela- koulu
Osatarjoukset osa-alueen sisällä ei sallittu
Aamureitti 2: Sara-Karviankylä-koulu-Sarvela- koulu
Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan
MinimiMaksimivaatimus vaatimus
Kilomertimäärä 40
Oppilasmäärä 16
Aamureitti 3:Tuulenkylä-Rannankylä-Suomijärvi-koulu
Osatarjoukset osa-alueen sisällä ei sallittu
Aamureitti 3: Tuulenkylä-Rannankylä-Suomijärvi-koulu
Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan
MinimiMaksimivaatimus vaatimus
Kilometrit 30
Oppilasmäärä 21
Aamureitti 4: Kantti-koulu-Marjasuo-Sarvela-koulu
Osatarjoukset osa-alueen sisällä ei sallittu
Aamureitti 4: Kantti-koulu-Marjasuo-Sarvela-koulu

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan
MinimiMaksimivaatimus vaatimus
Kilomertrimääeä 40
Oppilasmäärä 20
Aamureitti 5: Ämmälä-Kirkkojärvi-Karhusaari-Partakylä-koulu
Osatarjoukset osa-alueen sisällä ei sallittu
Aamureitti 5: Ämmälä-Kirkkojärvi-Karhusaari-Partakylä-koulu
Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan
MinimiMaksimivaatimus vaatimus
Kilometrit 25
Oppilasmäärä 22
Yleiset kriteerit/tiedot
Minimivaatimus

Maksimivaatimus

Reitit
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Reitit ajetaan koulupäivinä,
oppilasmäärät ovat viitteellisiä
ja perustuvat tämän hetken
tietoihin, lopulliset reitit ja
oppilasmäärät selviävät
elokuussa

Kyllä

Tarjouspyynnössä olevien
reittien pituudet lasketaan
siitä, kun ensimmäinen
oppilas tulee autoon ja
viimeinen jää pois autosta.

Kyllä

Hankintasopimuksen
tehneiden liikennöitsijöiden
kanssa sovitaan iltapäivien
paluukyydeistä niin, että
jokaista reittiä kohden on
ainakin yksi iltapäivän
paluureitti sopimuksen
tehneelle liikennöitsijälle.
Paluureitti ajetaan samalla
kilometrihinnalla kuin
aamureitti.
Kuljetukissa tapahtuvista
muutoksista sovitaan
liikennöitsijän kanssa
etukäteen, ennen muutosta.
Kuljetussuunnitelmaa
tarkistettaessa kesken
lukuvuoden tai lukuvuosittain
otetaan reitin muutos
huomioon hinnassa joko
korottavana tai alentavana
tekijänä kilometrihinnan
mukaan, mikäli reitti pitenee
tai lyhenee
Hintoihin ei voi sisällyttää
laskutuslisiä tai muita kuluja.
Koulunkäyntiin liittyvien
tavaroiden kuljetus (sukset,
luistimet yms.) sisältyy
hintaan.

Kyllä

Vaatimukset autoille
Liikennöinnissä käytettävä
kalusto on Suomen
tieliikenteeseen hyväksyttyä,
toimintakuntoista ja
katsastettua. Ajoneuvot on
huollettava ja siivottava,
liikennöinnissä käytettävien
autojen tulee olla siistejä ja
puhtaita ja kaluston teknisten
laitteiden tulee toimia
moitteettomasti.Tupakointi
autoissa on kokonaan kielletty.

Kyllä

Liikennöinnissä
noudatetaan :
Liikenne- ja
viestintäministeriön voimassa
olevaa asetusta 553/2006
Koulu- ja päivähoitokuljetusten
kuormituksesta ja
turvallisuusjärjestelyistä ja
asetusta 801/2011 em.
asetuksen 9 §:n
kumoamisesta ja liikenne- ja
viestintäministeriön lakia
1110/2010 ja
asetusta 405/2011 alkolukon
käytöstä koulu- ja
päivähoitokuljetuksissa.
Sarastia Oy
Tornatorintie 3
48100 Kotka
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Lakia ajoneuvojen energia- ja
ympäristövaikutusten
huomioon ottamisesta
julkisissa
hankinnoissa

Kyllä

Autoissa on auto kohtainen
puhelinnumero. Liikennöitsijän
tulee ilmoittaa
puhelinnumeromuutoksesta
viiveettä tilaajalle.

Kyllä

Autot on varustettu
lainsäädännön edellyttämällä
"Koulukyyti "-merkeillä

Kyllä

Tarjoaja on tutustunut
tarjouspyynnön liitteenä
olevaan Karvian kunnan
koulukuljetus sääntöön ja
sitoutuu noudattamaan niitä.

Kyllä

Liikennöitsijän hyvittää
laskussaan, jos ajettava reitti
jonain päivänä olennaisesti
lyhenee tai peruuntuu
kokonaan ja muutoksesta on
ilmoitettu liikennöitsijälle
edellisenä arkipäivänä.
Hyvityksen suuruus on
tarjouksen perusteella
annetun km-hinnan mukainen.

Kyllä

Mikäli reittejä yhdistetään
kesken lukuvuoden (esim.
oppilasmuutosten johdosta) ja
siitä johtuen joku reitti loppuu,
niin muutoksesta sovitaan
vähintään kuukautta ennen,
minkä jälkeen ostaja ei ole
velvollinen korvauksiin
luopuneista reiteistä.

Kyllä

Rikostaustan
selvitysvelvollisuus
Tarjoaja sitoutuu selvittämään
kuljettajiensa rikostaustat
ennen sopimuskauden
alkamista (Laki lasten kanssa
työskentelevien rikostaustan
selvittämisestä 504/14.6.2002)

Kyllä

Vaatimukset kuljettajille
Kuljettajan tulee olla
ajotaidoiltaan,
asiakaspalvelutaidoiltaan ja
terveydentilaltaan soveltuva
kuljettamaan lapsimatkustajia
Kuljettajalla tulee olla
asiakaspalvelutyössä
tarvittava riittävä
suomenkielen suullinen taito.

Kyllä

Asiakaspalvelun tulee olla
ystävällistä ja asiallista sekä
koululaiskuljettajalla tulee olla
kyky toimia oheiskasvattajana
ja aikuisen mallina.

Kyllä

Kuljettajan tulee varmistaa,
että oppilailla on turvavyöt
asianmukaisesti kiinnitettyinä
ja tarvittaessa hänen on myös
avustettava ja opastettava
oppilasta turvavyön käytössä.

Kyllä

Asiakaspalvelun tulee olla
ystävällistä ja asiallista

Kyllä

Sarastia Oy
Tornatorintie 3
48100 Kotka
2360731-5

Puhelin
Telefax
Email
Internet

hankinta@sarastia.fi
http://www.sarastia.fi

15/19

Sarastia Oy
EU-hankintailmoitus Tarjouspyyntö 285182
Päiväys 13.03.2020

Kuljettajan on tarvittaessa
avustettava oppilas autoon ja
autosta.

Kyllä

Ajoneuvojen tulee tieliikenteen
moottoriajoneuvojen
energiatehokkuuden ja
ympäristövaikutusten osalta
olla seuraavien
vähimmäisvaatimusten
mukaisia (Laki ajoneuvojen
energia- ja
ympäristövaikutusten
huomioimisesta julkisissa
hankinnoissa 1509/2011):
Linja-autot:
Ajoneuvojen on päästöjen
osalta täytettävä vähintään
Euro V– luokan vaatimukset ajoneuvojen
energiakulutuksen ja
hiilidioksidipäästöjen osalta
edellytetään sopimusaikana
polttoaineenkulutuksen
seurantaa ja raportointia
vuosittain tilaajalle sekä
pyrkimystä energiakulutuksen
vähentämiseen Auton ikä voi
olla koko sopimuskauden
aikana enintään 10 vuotta.
Auton ikä lasketaan
käyttöönotto kuukaudesta
lukien

Kyllä

Tarjoukseen on liitetty selvitys
tarjotuista autoista.
Selvityksestä tulee ilmetä:
Palvelussa käytettävä auto,
vuosimalli, matkustajamäärä

Ladattava

Liikennöinnissä on
noudatettava sovittuja
aikatauluja.

Kyllä

Alihankinta
Tarjoajalla on oikeus käyttää
alihankkijaa/alihankkijoita,
mutta tarjoajalla on
kokonaisvastuu palvelun
tuottamisesta. Tarjoaja vastaa
alihankkijoidensa työstä, kuten
omasta työstään ja
tuloksista,kuten omista
tuloksistaan.
Mikäli tarjoaja käyttää
palvelun tuottamisessa
alihankkijoita, tulee
tarjouksessa olla selvitys
käyttämistään alihankkijoista.
Liikennelupa
Valitun palveluntuottajan on
ennen sopimuskauden alkua
esitettävä asianmukainen
liikennelupa
palvelun tilaajalle.
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Liikennöitsijä ja kuljettajat
vastaavat siitä, että he
noudattavat kunnan
opetustoimen hallintoa
koskevassa laissa säädettyä
salassapitovelvollisuutta sekä
voimassaolevaa
lainsäädäntöä, sekä sen
perusteella annettuja
määräyksiä ja ohjeita.

Kyllä

Seurantapalaverit
Seurantapalaverit pidetään
tarvittaessa, koolle kutsujana
palvelun tilaaja.
Sopimusehdot
Tarjoaja on tutustunut
tarjouspyynnön liitteenä oleviin
julkisten hankintojen yleisiin
sopimusehtoihin
palveluhankinnoissa JYSE
PALVELUT 2014 4_2017 ja
sitoutuu noudattamaan niitä

Kyllä

Muut tiedot
Hankintayksikön esittely
Karvian kunta /Koulukuljetukset
Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot
Tarjous on laadittava suomen kielellä.

Hinta ja kaupalliset ehdot
Hinnat alv 0 %.

Laskutus ja maksuehto
Laskutus tapahtuu vähintään kerran kuukaudessa.
Maksuehto 14 päivän netto, viivästyskorko on korkolain mukainen.
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Hylkäämisperusteet
Tarjousten tulee vastata tarjouspyynnössä mainittuja vaatimuksia. Julkisissa hankinnoissa
tarjous suljetaan pois tarjouskilpailusta, jos se ei vastaa tarjouspyyntöä.
Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois sellainen tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan
teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on
laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen. Tarjouksen tekijän
on pyydettäessä esitettävä luotettava selvitys teknisistä ja taloudellisista edellytyksistä.
Tarjoajan kelpoisuutta arvioitaessa otetaan huomioon hankintalain mukaiset soveltuvuuden
vaatimukset, jotka todetaan hankintalain 80-81 §:ssä.
Myöhästynyttä tarjousta ei käsitellä.
Ehdolliset tarjoukset suljetaan pois tarjouskilpailusta.
Sopimusmenettely
Hankinnasta tehdään sopimuskumppaniksi valitun palveluntuottajan kanssa kirjallinen
hankintasopimus, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman.
Hankintasopimus syntyy ja tulee sitovaksi vasta, kun molemmat osapuolet ovat
allekirjoittaneet sopimuksen.
SOPIMUSEHDOT
Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja palveluhankinnoissa
JYSE 2014 PALVELUT 04_2017 (liitteenä) siltä osin kuin tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole
muuta mainittu.Huom, Maksuehto 14 päivän netto, viivästyskorko on korkolain mukainen.
Hankintasopimuksen muodostavat seuraavat sopimusasiakirjat ja niiden pätemisjärjestys
on
1. Hankintasopimus
2. Tarjouspyyntö sekä mahdolliset tarjousaikana esitetyt lisäkysymykset ja niiden
vastaukset
3. JYSE 2014 PALVELUT 04_2017
4. Tarjous
Tarjousasiakirjojen julkisuus
Tarjouksen tiedot ovat hankintapäätöksen jälkeen asianosaisjulkisia tarjouskilpailuun
osallistuneille ja hankintasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen julkisia lukuun ottamatta
liikesalaisuuksia.
Tarjottu hinta ei ole liikesalaisuus.
Päätöksenteon perusteet
Tarjousten käsittely avoimessa menettelyssä on kolmivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa
arvioidaan tarjoajien kelpoisuus ja edellytykset suoriutua hankintasopimuksesta, toisessa
vaiheessa tarkastetaan tarjousten vastaavuus tarjouspyyntöön ja kolmannessa vaiheessa
tehdään tarjouspyynnön mukaisten tarjousten välillä tarjousvertailu tarjouspyynnössä
ilmoitetuin valintaperustein.
Päätöksenteon perusteena on halvin hinta.
Erimielisyyksien ratkaiseminen
Sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten
keskinäisillä neuvotteluilla. Mikäli yhteisymmärrystä ei saavuteta, riitaisuudet jätetään
Kymenlaakson käräjäoikeuden ratkaistaviksi.
Sarastia Oy
Tornatorintie 3
48100 Kotka
2360731-5

Puhelin
Telefax
Email
Internet

hankinta@sarastia.fi
http://www.sarastia.fi

Sarastia Oy
EU-hankintailmoitus Tarjouspyyntö 285182
Päiväys 13.03.2020

Liitteet ja linkit
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KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA
KUNNAN KOULUTOIMI

Hallinto, peruskoulut, esiopetus ja koululaisten aamu- ja
iltapäivätoiminta
Toiminta-ajatus:
Perusopetus
Karvian koulutoimen tavoitteena on kasvattaa karvialaisista nuorista persoonaltaan ja itsetunnoltaan terveitä
yhteistoimintaan kykeneviä nuoria, jotka oppivelvollisuutensa aikana saavuttavat omiin kykyihinsä ja
taipumuksiinsa verrattuna mahdollisimman hyvän tieto- ja taitotason ja suorittavat perusopetuksen
oppimäärän sekä hakeutuvat ja pääsevät toisen asteen koulutukseen.

Esiopetusta annetaan oppivelvollisuutta edeltävänä vuotena samoin kuin pidennetyn oppivelvollisuuden
piirissä oleville lapsille. Toiminta-ajatuksena on eheyttävä kokonaisuuksiin pyrkivä opetus ja kasvatus
yhdessä kotien kanssa ottaen huomioon oppilaan yksilöllisen kehityksen.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjottiin 1.-2. luokkalaisille sekä erityisoppilaille. Sitä
järjestettiin aamu- ja iltapäivätoimintana yhtenäiskoululla. Koulunkäyntiavustajat ja ryhmäperhepäivähoitaja
vastasivat pääosin toiminnasta. Toiminta oli maksullista.

Lautakunnan kokoonpano:
Lautakunta kokoontui 8 kertaa.
Lautakunta 1-12/2019 (8 kokousta)
Varsinainen jäsenet (läsnä kokouksia)
Haavisto Jonna pj. (8)
Isotalo Aila vpj. (8)
Lähdekorpi Marko (7)
Nivus Jori (6)
Halmela Kari (7)
Heiniluoma Saija (2)
Koivuniemi Tanja (6)
Huhdanmäki Tuire (3)

Varajäsenet
Salo Merja
Lintoja Turkka
Viitala Ilkka
Tuuliniemi Teemu
Ala-Korte Kalevi
Hautaluoma Kaija (3)
Kytömäki Arja (2)

Lisäksi kokouksiin osallistui:
Hanna Vainionpää, koulutoimenjohtaja, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä (1)
Kati Ojaniemi, vs. koulutoimenjohtaja, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä (7)
Reetta Lepistö, päivähoidonohjaaja (4)
Hietaluoma Jaakko, kunnanhallituksen edustaja (4)
Arimo Koivisto (5)
Nevala Mimosa, nuorisovaltuuston edustaja (4)
Voitto Raita-aho, kunnanhallituksen pj. (0)
Tarja Hosiasluoma, kunnanjohtaja (2)
Sjöman-Haapaniemi Marika vs. päivähoidonohjaaja (1)

Talousarvion sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:
Koulutuspalvelujen tehtävänä on tarjota lapsille tasokasta esiopetusta ennen oppivelvollisuuskoulun
alkamista sekä turvata oppilaille laadukas perusopetus. Koulutuksen tavoitteena on edistää lapsen ja nuoren
kokonaisvaltaista kehitystä ottaen huomioon sekä sosiaaliseen kasvuun liittyvät asiat että tiedollisten
valmiuksien opettaminen.
Tavoitteet
Perusopetuksen laatua arvioidaan ja toimintaa kehitetään systemaattisesti arviointitulosten pohjalta. Laadun
arvioinnissa käytetään perusopetuksen laatukäsikirjaa.
Perusopetuksen tavoitteena on taata kaikille lapsille ja nuorille tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen sekä
omien edellytystensä mukaiseen kehittymiseen. Tavoitteena on, että arkityö kouluissa on sujuvaa,
työviihtyvyys ja oppimistulokset hyviä.
Oppilaiden oppimista, kasvua ja hyvinvointia tuetaan suunnitelmallisella varhaisella puuttumisella sekä
ennaltaehkäisevällä toiminnalla.
Oppilaita kannustetaan ja heille annetaan valmiuksia yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen
sekä yrittäjyyteen.
Keskeisimmät perusopetuksen tavoitteet:
- jatkuva kehitys laadunhallinnan kautta
- yhteistyön hiominen ja lisääminen naapurikuntien kanssa opetustarjonnassa yläkoulun tuntimäärän
pudotessa
- hankkeiden käytännön toteuttaminen siten, että niillä on käytännön hyötyä koulujen opetustoiminnalle
Tavoitteena on, että oppivelvollisuuskoulun jälkeen nuorilla on selvillä jatkokoulutusmahdollisuudet ja
jatkokoulutuspaikka.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat tunnusluvut v. 2019
(luvuissa ei kustannuslaskennallisia eriä)
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Hallinto
Peruskoulut
Esiopetus
Koulutoimi
yhteensä 5100

Budjetti, netto

Toteutuma,
netto

Poikkeama Käyttö%

47 756
2 212 668
101 126

46 199
2 124 126
112 855

1 557
88 542
-11 729

97
96
112

2 361 550

2 283 180

78 370

97

28 700

39 776

-11 076

139

9 000

9 931

931

110

Kirjastotoimi 5500

100 729

98 642

2 087

98

Päivähoito ja lasten
kotihoidon tuki 5600

746 454

759 303

-12 850

102

3 246 433

3 190 833

55 600

98

Kansalaisopisto 5300
Muu koulutus 5400

Kaikki yhteensä (netto)

Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta:
Yleisesti tavoitteet esi- ja perusopetuksessa on saavutettu melko hyvin. Laatutyötä on jatkettu
suunnitelmallisesti. Yhteistyö opetustarjonnassa naapurikuntien kanssa on jatkunut, mutta sitä ei ole
kehitetty tai lisätty olennaisesti. Lakisääteiset oppilashuoltopalvelut on järjestetty yhteistyössä Posan ja
Kankaanpään kaupungin kanssa. Karvia on saanut Opetushallitukselta hankerahoitusta kerhotoiminnan
kehittämiseen, tasa-arvon edistämiseen, tutor-toimintaan, kielenopetuksen varhentamiseen sekä
koulunkäyntiavustajan palkkaamiseen.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä toimialueellaan
kokouksessaan 6.10.2014. Päätöksen mukaan jokainen johtava viranhaltija toimittaa lautakunnalle kirjallisen
raportin sisäisen valvonnan selonteosta vuoden loppuun mennessä käsiteltäväksi. Kasvatus- ja
opetuslautakunta on nimennyt keskuudestaan kolme edustajaa suorittamaan sisäistä valvontaa.
Lautakunnan edustajat sihteerinään koulutoimenjohtaja kävivät suorittamassa varhaiskasvatuksessa,
kirjastossa ja yhtenäiskoulussa tarkastuksia ja haastatteluja. Tarkastusten raportti toimitettiin
kunnanhallitukselle.
Sisäisessä tarkastuksessa yhtenäiskoulussa riskeiksi todettiin Chrome Book-laitteiden huolto, mikä on
vaillinaista sujuvan käytön takaamiseksi. Lisäksi ilmastointilaitteen ääni on osassa opetustiloja häiritsevä.
Varhaiskasvatuksen osalta aiemman vuoden tarkastuksessa todetut puutteet todettiin korjatuksi. Toiminnan
riskiksi todettiin, ettei henkilökunnalla ole varallaolovelvoitetta, mikä kuormittaa päivähoidonohjaajaa.

Henkilöstön määrä 31.12.2019:
Opettajat
Keittiöhenkilökunta
Toimistosihteeri
Koulunkäyntiavustajat
Koulukuraattori
Koulupsykologi

22 (vakituiset, määräaikaiset, sivutoimiset)
3 (vak.)
1 ( vak.)
11 (6 vak. / 5 määräaikaista)
1,5 pv/vko (kuntien yhteinen)
1 pv/vko (kuntien yhteinen)

Oppilasmäärä lukuvuonna 2019-2020
Peruskoululaisia oli keskimäärin 203, joista esioppilaita 22. Oppilasmäärä lisääntyi 10 oppilaalla
edellisvuodesta. Erityisopetuksessa Kankaanpäässä oli keskimäärin 1 oppilas. Koulukuljetusoppilaita oli
keskimäärin 131. Kaikki 9. luokan 15 oppilasta saivat päättötodistuksen ja jatko-opiskelupaikan.
Henkilöstötarve oli toimintavuoden 2019 aikana arvioitua suurempi sijaisten, perhevapaiden sekä avustajien
osalta. Lisämäärärahaa tarvittiin toimintavuoden 2019 aikana henkilöstökuluihin.

tilastointipäivä 20.9.2019
Lv. 2019 - 2020
Yhtenäiskoulu

Esiopp. 1 2
22 21 11

3
20

4
22

5
15

6
20

Yht. 06
131

7 8
19 28

9
25

yht. 7- Yht. 09
9
72
203

Kunnan koulutoimi v. 2019
TALOUSARVIO

TOTEUMA

67 000

128 299

61 299

TOIMINTAMENOT

2 319 250

2 411 480

-92 230

NETTO

2 252 250

2 283180

TOIMINTATULOT

SUUNNITELMAN
MUK. POISTOT
LASKENNALLISET
ERÄT (netto)

INVESTOINTIOSA
Investointeja ei ollut.

301 031
436 117

POIKKEAMA

109 300

TA-MUUTOS

POIKKEAMA
MUUTOKSEN
JÄLKEEN

109 300

17 070

-30 930

78 370

Karvian kunta
Kylä-Karviantie 17
39930 KARVIA

KÄYTTÖTALOUS
KIRJASTOTOIMI

TOIMINTA
Toiminta-ajatus:
Kirjaston tehtävänä on olla kaikille avoin kulttuurin, tiedon ja sivistyksen keskus. Kirjasto tukee kokoelmillaan
ja palveluillaan yhtäläisiä oikeuksia ja mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja virkistäytymiseen.

Talousarvion sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:
Kirjastolain mukaan yl. kirjaston tehtävänä on 1) tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin, 2)
ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa, 3) edistää lukemista ja kirjallisuutta, 4) tarjota tietopalvelua,
ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon, 5) tarjota tiloja oppimiseen,
harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä 6) edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista
vuoropuhelua.
Palveluja voidaan järjestää yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Karvian kunta on ostanut kirjaston johtajan
palvelut Honkajoen kunnalta 1.7.2016 alk. Karvian kirjasto on myös osa Satakunnan yleisten kirjastojen
verkostoa, Satakirjastoja. Satakirjastojen toimintaa ohjaavista asioista päättää Satakirjastojen johtoryhmä.
Tavoitteena on, että asiakkaat näkevät Satakirjastot kokonaisuutena, tehdä Satakirjastoista luonnollinen osa
ihmisten elämää ja tarjota samat palvelut kaikille Satakirjastojen asiakkaille asuinpaikasta riippumatta.
Kokoelmiaan jokainen Satakirjasto kehittää omatoimisesti, mutta maakunnallista kokoelmaa silmällä pitäen.
Satakirjastoilla on yhteinen kokoelmastrategia. Jokaisen Satakirjaston tehtävänä on ylläpitää kirjastolain
edellyttämää ajantasaista, kiinnostavaa ja houkuttelevaa kokoelmaa omalta osaltaan.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat tunnusluvut:
Tilastotietoja:
- kokoelmat yht. 45 001 nidettä; kirjakokoelman koko 41 119 nidettä
- kirjahankintojen määrä v 2019: 1 474 nidettä (vähennys v:een 2017 24,08 %)
- kokonaislainaus v 2019: 28 699 lainaa (kasvu v:sta 2018 1,47 %; v:sta 2017 5,79 %)
- saatujen seutulainojen määrä v 2019: 2183 kpl (v 2018: 2086 kpl; v 2017: 1754 kpl)
- myös muihin Satakirjastoihin lähetettyjen seutulainojen määrä kasvussa: v 2019: 4992 kpl (v 2018:
3569 kpl; v 2017: 2346 kpl)
- kirjastonkäytön opastukset ja kirjavinkkaus 11 kpl (178 osall.)
- satutunnit ja satutuokiot 11 kpl (152 osall.)
- kirjailijavierailut (Arttu Tuominen) ja teatteriesitykset (Risto Räppääjä ja yöhaukka, Eila hallahapsi)
(170 osall.)
- lisäksi kirjaston tiloissa ollut kunnan muiden toimijoiden järjestämää toimintaa (vanhusten viikko,
Willin kansan viikko)

Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta:
Kirjastolaissa määriteltyjä tavoitteita on toteutettu mm. uusimalla vanhentuneet tietokoneet ja ohjelmistot,
ylläpitämällä uutuushankintaa ja tekemällä kokoelmatyötä, koululaiskäynnein ja satutunnein, tarjoamalla
neuvontaa ja tietopalvelua, tarjoamalla kirjastonkäytön opastusta ja esittelemällä palveluita sekä kehittämällä
tiloja uudelleenjärjestelyin ja kalusteita uusimalla. Kirjastolla on oma lukudiplomi koululaisten käyttöön.
Satakirjastot-yhteistyö mahdollistaa nykyaikaisen ja kiinnostavan e-aineistokokoelman ylläpidon. Kirjaston
tiloissa ja kotona voi käyttää e-kirjojen lisäksi e-äänikirjoja, e-lehtiä ja Kirjastokino-suoratoistopalvelua.
Kirjastossa voi myös rekisteröityä valtion erikoiskirjasto Celian asiakkaaksi.
Seutulainaus on Karviassa vähäisempää kuin useissa muissa Satakirjastoissa, mutta kasvussa. Oman
kirjaston kokoelma asukasta kohden on Karviassa huomattavasti suurempi kuin koko maan keskiarvo, mutta

Karvian kunta
Kylä-Karviantie 17
39930 KARVIA
lainauskierto pienempi, mistä voidaan päätellä, että kokoelmassa on paljon vanhaa aineistoa, jota ei enää
kauheasti lainata. Asiakkaiden suurin kiinnostus kohdistuu uuteen aineistoon. Aineistojen hinnannousun ja
säästöajattelun ristipaineessa haasteena on uutuushankinnan pitäminen riittävällä tasolla. Koska tilanne on
sama kaikilla Satakirjastoilla, maakunnallisen kokoelman mieltäminen omaksi vaatii uudenlaista ajattelua
henkilöstön lisäksi asiakkailta.
Henkilöstön määrä 31.12.2019: kirjastovirkailija 5 pv/vko, kirjastonhoitaja 1 pv/vko, palkkatukityöllistetty 18 t
23 min/vko (3.11. alk.). Tarvittaessa tilapäistä työvoimaa esim. lomien ajan.

VARHAISKASVATUS JA LASTEN KOTIHOIDONTUKI
VARHAISKASVATUS, LASTEN LEIKKITOIMINTA, LASTEN KOTIHOIDON TUKI SEKÄ PERHETYÖTOIMINTA

Toiminta-ajatus:
Karvian varhaiskasvatuksen tavoitteena on tarjota laadukasta varhaiskasvatusta, tukea hoidossa olevien
lasten vanhempia kasvatustehtävässään ja yhdessä heidän kanssaan edistää lasten tasapainoista kehitystä.
Tavoitteena on lapsen kehityksen mukaisen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen sekä terveyden ja
hyvinvoinnin edistäminen. Varhaiskasvatusta ohjaavana asiakirjana toimii varhaiskasvatuslaki,
valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet sekä Karvian kunnan varhaiskasvatussuunnitelma.
Karvian varhaiskasvatuksella on oma perhetyöntekijä. Perhetyö on ennaltaehkäisevää
lastensuojelutyötä, jolla pyritään saamaan apu ajoissa sitä tarvitseviin perheisiin. Perhetyö on
perheiden tukimuoto, joka vähentää muita lastensuojelullisia toimenpiteitä.
Talousarvion sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:
Tavoitteena on järjestää jokaiselle varhaiskasvatusta tarvitsevalle lapselle turvallinen varhaiskasvatuspaikka
sekä toteuttaa laadukasta toimintaa määrärahojen puitteissa.
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat tunnusluvut:
Varhaiskasvatuksen piirissä olevat lapset ikäryhmittäin 31.12.2019
Varhaiskasvatusta järjestettiin Päiväkoti Kissankimalluksessa sekä ryhmäperhepäiväkoti Onnimannissa.
Esiopetuksen oppilaat saivat varhaiskasvatusta perheiden tarpeen mukaan aamu- ja iltapäivätoimintana.
ikä
alle 3 -vuotiaat

kokopäivähoito (yli 5t)
18 lasta

osapäivähoito (alle 5t)
1 lapsi

3-5 -vuotiaat

45 lasta

2 lasta

6 -vuotiaat

4 lasta

12 lasta

yhteensä

67 lasta

15 lasta

Lapsia yhteensä 82 lasta, joista 67 lasta kokopäiväistä, 15 lasta osapäiväistä.
Läsnäolopäiviä vuoden aikana 12 834 kpl
kokopäiväisiä 10 823 kpl, osapäiväisiä 2001 kpl
Ostopalveluna vuonna 2019 Karvian kunta osti naapurikunnasta varhaiskasvatuksen yhdelle lapselle.
Kotihoidontuen piirissä oli Karviassa vuonna 2019: 33 - 42 lasta ja 24 - 32 perhettä.
Loppuvuonna 2019 Karvian varhaiskasvatuspalveluita käytti reilu 70% kunnan kaikista
varhaiskasvatusikäisistä lapsista ja määrä on jatkuvassa kasvussa. EU:n tavoite varhaiskasvatukseen
osallistumiseksi on 95%.
Varhaiskasvatusta järjestettiin resurssien ja kysynnän mukaan. Päiväkodin aukiolo vakioitui klo 5 – 17.30.
Iltoja ja viikonloppuja koskevaa vuorohoitoa järjestettiin satunnaisesti perheiden tarpeiden mukaan.
Loppuvuoteen mennessä kaikki paikat olivat täynnä päiväkodissa. Ryhmäperhepäiväkodissa oli yksi paikka
vapaana.

Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta:
Vuoden 2019 aikana varhaiskasvatuksen tarpeisiin pystyttiin vastaamaan olemassa olevilla
varhaiskasvatuksen palveluilla. Varhaiskasvatuspaikka järjestyi jokaiselle varhaiskasvatusta tarvitsevalle
lapselle. Karviassa ei ole rajattu lasten subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta, joten jokaisella lapsella on
ollut yhtäläinen mahdollisuus saada varhaiskasvatusta. Kaikille varhaiskasvatuksessa oleville lapsille
laadittiin yhteistyössä vanhempien kanssa varhaiskasvatussuunnitelma.
Talousarviossa asetetut keskeiset toiminnalliset tavoitteet saavutettiin ja keskeiset ratkaistavaksi asetetut
asiat ratkaistiin. Päiväkodin kanssa samoissa tiloissa toiminut perhepäivähoidon parihoitajaryhmä
muutettiin päiväkotiryhmäksi. Tällä muutoksella ratkaistiin kustannustehokkaasti sekä tilakysymys että
kasvavaan varhaiskasvatustarpeeseen vastaaminen. Päiväkodin kasvavaan ruokailijamäärään haettiin
ratkaisua kokeilemalla ruuan kuljetusta koulun keittiöltä päiväkodille. Kokeilu oli onnistunut ja ruuan
kuljettamisesta koulun keittiöltä päiväkodille tuli vakiintunut käytäntö vuoden 2019 aikana.
Määrärahoissa ylitystä tuli palkkojen osalta. Varhaiskasvatusta toteuttaessa tulee huomioida lain ja
normien määräämät asiat kuten lainmukainen henkilöstömitoitus. Henkilöstön määrä on vastannut lain
vaatimuksia. Palkkojen osalta määrärahojen ylitys johtui runsaasta sijaisten määrästä vuonna 2019.
Henkilöstön määrä 31.12.2019:
Päiväkodissa
3 lastentarhanopettajaa, joista yksi vakituinen, kaksi määräaikaista
(Yksi vakituisista lastentarhanopettajista on tehnyt esikoulun opettajan sijaisuutta Yhtenäiskoululla.
Lastentarhanopettajan paikka päiväkodissa on tällä ajalla korvattu sisäisillä siirroilla ja määräaikaisilla
työntekijöillä)
7 lastenhoitajaa, joista viisi vakituista ja kaksi määräaikaista
2 avustajaa
1 keittäjä
Esikoulun varhaiskasvatuksessa
1 lastenhoitaja
Ryhmäperhepäivähoidossa
2 ryhmäperhepäivähoitajaa
1 lastenhoitaja
1 päivähoidon ohjaaja
Perhetyössä 1 määräaikainen perhetyöntekijä
Lasten leikkitoiminta 1 määräaikainen ohjaaja
Lasten leikkitoimintaa järjestettiin Kirkonkylän koululla 3.6. - 28.6.2019 sekä Saran koululla 1.7. - 12.7.2019.
Lapsia toiminnassa oli mukana keskimäärin 10 lasta/päivä. 1 määräaikainen työntekijä.

INVESTOINTIOSA
Piharemontti vuonna 2019 (tekninen toimi)

