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42 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

 

 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. 

 

 

43 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 

 

 

 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 Heiniluoma Saija ja Koivuniemi Tanja 
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44 §  OPPILASKULJETUKSET 2020-2024 

 
KOLTK 26.3.2020 

§ 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. 

 

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

 
KOLTK 30.4.2020 

§ 39 

 

 Muut asiat: 

 

  

1. Koulukuljetusten tarjouskilpailu päättyy 4.5.2020. 

Kasvatus- ja opetuslautakunta keskusteli kuljetusten kilpailutuksesta ja päätti antaa 

koulutoimenjohtajalle valtuudet keskeyttää hankinnan, jos annettujen tarjousten 

perusteella hankinta ylittää selvästi talousarviossa koulukuljetuksiin varatun 

määrärahan. 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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KOLTK 44 § 

 
Vs. koulutoimenjohtaja on keskeyttänyt koulukuljetushankinnan, koska kaikki hankin-

takilpailussa annetut tarjoukset ylittävät talousarvioissa 2020-2022 oppilaskuljetuksiin 

varatun määrärahan. 

 

Koulukuljetuksien hankinnasta on käyty periaatekeskustelua kunnan talouden tasapai-

nottamiseksi nimetyn ohjausryhmän kanssa. Ohjausryhmän kanta on, että hankinta tu-

lisi aloittaa uusin ehdoin asiantuntijapalveluja apuna käyttäen, jotta se pystyttäisiin to-

teuttamaan siihen varatuin määrärahoin.  

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että oppilaskuljetuksista lukuvuosille 2020-

2024 aloitetaan uusi hankinta ja lautakunta tekee uuden hankintasopimuksen 

kuljetuspalvelujen kilpailuttamisesta Sarastia Oy:n kanssa. Hankinta järjestetään 

avoimena hankintakilpailuna ja se perustuu kunnan oppilas- ja ruokakuljetusten 

kokonaissopimukseen. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Koulutoimenjohtaja muutti päätösehdotustaan niin, että kuljetushankintaan ei kuulu 

sopimus ruokakuljetuksista.  

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että oppilaskuljetuksista lukuvuosille 2020-

2024, sisältäen kahden vuoden option, aloitetaan uusi hankinta ja lautakunta tekee uu-

den hankintasopimuksen kuljetuspalvelujen kilpailuttamisesta Sarastia Oy:n kanssa. 

Hankinta järjestetään avoimena hankintakilpailuna ja se perustuu kunnan oppilaskulje-

tusten kokonaissopimukseen. 

 

 

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

  

  



    Kokouspäivämäärä 

    

Kasvatus- ja opetuslautakunta  19.5.2020   5 

 

 

45 § MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJAN VIRKA 

 

 

Matemaattisten aineiden lehtori Markku Mäkelä on jättänyt irtisanoutumisilmoituksen 

virastaan 29.1.2020 siten, että palvelussuhteen viimeinen voimassaolopäivä oli 

31.1.2020. Koulutoimenjohtaja on tehnyt viranhaltijapäätöksen, jolla hän on 

hyväksynyt irtisanoutumisen 31.1.2020 alkaen. Kunnanhallitukselta on pyydetty 

täyttölupaa virkaan.  

 

Kunnanhallitus on myöntänyt täyttöluvan matemaattisten aineiden opettajan virkaan 

kokouksessaan 23.3.2020. 

 

Matemaattisten aineiden opettajan virka julistettiin avoimeksi kunnan 

rekrytointiprosessin ohjeistuksen mukaisesti ja hakukuulutus on ollut nähtävillä 

kunnan nettisivuilla, virallisella ilmoitustaululla ja TE-palveluissa 9.5.2020 alkaen. 

 

Hakuajan päättymiseen 10.5.2020 mennessä saapui neljä hakemusta. Yksi hakemus 

saapui hakuajan päätyttyä. 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta on kutsunut haastateltavaksi seuraavat hakijat: 

 

FM Alftan Saara, DI Erämaa Juha, FM Paavola Antti ja FM Suominen Maria 

 

Haastattelut suoritetaan 15.5.2020. 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee matemaattisten aineiden opettajan toistaiseksi 

voimassa olevaan virkaan. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta haastatteli hakijat 15.5.2020. 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta valitsi matemaattisten aineiden toistaiseksi voimassa 

olevaan lehtorin virkaan 10.8.2020 alkaen DI Juha Erämaan ja varalle FM Antti Paa-

volan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. 

Valitulla on virkaan vaadittu kelpoisuus ja riittävä työkokemus sekä haastatteluiden 

perusteella soveltuvat henkilökohtaiset ominaisuudet. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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46 § KOKOUSKUTSUSSA MAINITSEMATTOMAN ASIAN OTTAMINEN 
KÄSITTELYYN / MATEMAATTISTEN JA LUONNONTIETEELLISTEN 
AINEIDEN LEHTORIN VIRKA  

  

 Karvian kunnan hallintosäännön mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai 

jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi 

asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.  

 

Karvian yhtenäiskoulussa on ollut vuodesta 2017 alkaen kaksi matemaattisten ainei-

den opettajaa. Toinen tehtävistä on toistaiseksi voimassa oleva virka ja toinen opetta-

jan tehtävä on täytetty määräaikaisena. Puheenjohtaja ehdotti ja lautakunta kannatti 

yksimielisesti kunnanhallitukselta täyttöluvan hakemista toisen matemaattisten ainei-

den lehtorin toistaiseksi voimassa olevaan virkaan. 
 

 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. 

 

 

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

 

  



    Kokouspäivämäärä 

    

Kasvatus- ja opetuslautakunta  19.5.2020   7 

 

 

47 §  MATEMAATTISTEN JA LUONNONTIETEELLISTEN AINEIDEN LEHTORIN 
VIRKA 

 
 Karvian kunnassa on kaksi peruskoulun lehtorin virkaa, joissa ovat työskennelleet 

matemaattisten aineiden opettajat. Vuodesta 2008 vain toinen lehtorin viroista on 

täytetty. Yhtenäiskoulussa ja aikaisemmin yläkoululla on kuitenkin ollut jatkuvasti 

kaksi matemaattisten aineiden opettajaa. Toinen matemaattisten aineiden opettajan 

tehtävä on täytetty vuosien ajan määräaikaisesti.  

 

Yhtenäiskoululla ei ole tulevaisuudessa tarvetta kahdelle vain matemaattisten aineiden 

opettajalle, mutta luonnontieteellisten aineiden (biologia ja maantiede) opetusta on 

ostettu Honkajoelta vuodesta 2011. 

 

Lautakunta päätyi esitykseen, koska matemaattisten aineiden lehtorin toistaiseksi 

voimassa olevaan virkaan 19.5.2020 valittiin varalle FM Antti Paavola, jolla on 

pätevyys matematiikan ja biologian opettamiseen. Lisäksi hakijalle on kokemusta 

fysiikan, kemian ja maantieteen opettamisesta. Matemaattisten ja luonnontieteellisten 

aineiden lehtorin viran täyttämisellä pätevällä hakijalla, opetusta ei tarvitsisi ostaa 

Honkajoelta.  

  

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kunnanhallitukselle toisen peruskoulun lehtorin 

viran täyttämistä toistaiseksi voimassa olevana. 

 Mikäli kunnanhallitus myöntää täyttöluvan, niin virkaan valitaan matemaattisten ja 

luonnontieteellisten aineiden lehtoriksi FM Antti Paavola. 

 

PÄÄTÖS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle toisen matemaattisten 

aineiden opettajan viran täyttämistä toistaiseksi voimassa olevana. 

 Mikäli kunnanhallitus myöntää täyttöluvan, niin virkaan valitaan FM Paavola Antti. 

Virassa noudatettaisiin kuuden kuukauden koeaikaa. 
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48 §  ÄIDINKIELEN PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN VIRANSIJAISUUS 

  

 

Äidinkielen lehtori Mervi Tuominiemelle on rehtorin viranhaltijapäätöksellä 

19.3.2020 myönnetty opintovapaa haetun mukaisesti 1.8.2020-31.7.2022.  

 

Äidinkielen päätoimisen tuntiopettajan viransijaisuus julistettiin avoimeksi kunnan 

rekrytointiprosessin ohjeistuksen mukaisesti ja hakukuulutus on ollut nähtävillä 

kunnan nettisivuilla, virallisella ilmoitustaululla ja TE-palveluissa 21.4.2020 alkaen. 

 

Hakuajan päättymiseen 10.5.2020 mennessä saapui viisi hakemusta.  

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta kutsuu haastateltavaksi seuraavat hakijat: 

 

FM Lehtiniemi Outi, FM Siermala Elina ja FM Virtanen Seija 

 

 

Haastattelut suoritetaan 15.5.2020. 

 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee äidinkielen päätoimisen tuntiopettajan 

viransijaisuuden ajaksi 1.8.2020-31.7.2022. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta haastatteli hakijat 15.5.2020. 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti valita FM Elina Siermalan äidinkielen päätoimi-

sen tuntiopettajan sijaisuuteen ajalle 1.8.2020-31.7.2022. Työsuhteen täyttämisessä 

noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.  

Valitulla on virkaan vaadittu kelpoisuus ja riittävä työkokemus sekä haastatteluiden 

perusteella soveltuvat henkilökohtaiset ominaisuudet. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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49 §  KARVIALAISEN LAPSEN PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMINEN PARKANON 
KAUPUNGISSA    

  

Karvialaisen lapsen päivähoito on järjestetty 1.4.2018 lähtien kasvatus- ja opetuslauta-

kunnan vuosittain tekemällä päätöksellä. Perusteluiksi perhe on ilmoittanut lapsen päi-

vittäisten hoitomatkojen ja omien työmatkojensa muodostuvan kohtuuttoman pitkiksi. 

Lisäksi perusteluna on vuorohoidon tarve. 

 

Naapurikunnassa hoitopäivä (yli 35 h/ viikko) maksaa n. 64 €/päivä ja kuukautta kohti 

maksu olisi 1280 €, josta vähennetään vielä perheen maksama hoitomaksu.  

Perhe toivoo palvelua jatkettavan seuraavalle toimintavuodelle 1.8.2020 – 30.7.2021. 

 

Karviassa hoitopäivän hinta vuonna 2019 oli keskimäärin 74,20€. Lisäksi vuorohoi-

don tarve nostaa lapsikohtaista kustannusta. 

 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta myöntää maksusitoumuksen päivähoidon 

järjestämiseksi naapurikunnassa. 

 

PÄÄTÖS: 

 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta myönsi maksusitoumuksen päivähoidon järjestämiseksi 

naapurikunnassa. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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50 § MUUT ASIAT 

 

 Muut asiat: 

 

Päivähoidonohjaaja on julkaissut kolmen lastenhoitajan ja kahden 

lastentarhanopettajan toistaiseksi voimassa olevaa työsuhdetta haettavaksi 25.5.2020 

mennessä. Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti hakijoiden haastattelusta ja valinnasta 

27.5.2020.  

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta velvoitti rehtorin toimittamaan valmistellun 

tuntikehyksen lautakunnalle 26.5. klo 12.00 mennessä.  

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta keskusteli yhtenäiskoulun kustannusten 

säästötavoitteista ja rehtorin vastuusta säästökohteiden ratkaisussa. 
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51 § ILMOITUSASIAT 

  

 

 Merkitään tiedoksi seuraavat: 

 

Lounais-Suomen aluehallintoviraston on lähettänyt tartuntatautilain 58§:n mukaisen 

päätöksen koskien oppilaitosten tilojen käyttöä. 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt lausuntopyynnön luonnoksesta hallituksen 

esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 

 

Kunnanhallitus on esittänyt 14.5.2020 kunnanvaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä 

koulukuljetusten hankintaan 
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52 § OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

 

 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 

 

 

 



OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Liite pöytäkirjaan ja pöytäkirjanotteisiin 
 

Karvian kunta 
Kasvatus- ja opetuslautakunta 

Kokouspäivämäärä 
19.5.2020 

Pykälät 
42-52 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat 

yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136§) 
Pykälät 42, 43, 44, 46, 47, 50, 51, 52 

 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. 
Pykälät 45, 48, 49 

 HvalL 3 §:n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla 
(pykälät ja valituskieltojen perusteet) ViranhaltijaL § 50 
Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen viranhaltija tai työntekijä voi saada asian käsiteltäväksi työnantajan ja 
ammattiyhdistyksen välisessä paikallisneuvottelussa kunnallisen pääsopimuksen 8, 10 ja 11 §:n mukaisesti. 
Pykälät  

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

 Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös 
on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä 
kunnan jäsen 
Pykälät 45, 48, 49 

 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 
Karvian kasvatus- ja opetuslautakunta 
Kylä-Karviantie 17 
39930 KARVIA 

 PoL 42 §:n mukaisissa oppilasta koskevissa asioissa, oikaisuvaatimus tehdään aluehallintovirastolle 
Pykälät  
Valitusviranomainen  
                        Lounais-Suomen aluehallintovirasto 
                                  Turun päätoimipaikka 
                                  Itsenäisyydenaukio 2 
                                  PL 22 
                                  20801 TURKU 

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
Pöytäkirja on tietoverkossa nähtävillä   22.5.2020                        Pöytäkirjanotteet on postitettu  22.5.2020 
                                                                                                                     Tiedoksiantaja 

VALITUSOSOITUS 

 Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt 
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta 
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

Valitusviranomainen ja 
valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella 
Kunnallisvalitus (valitusaika 30 päivää), valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
Pykälät  
Valitusviranomainen, jolle valitus tehdään  

Turun hallinto-oikeus 
PL 32 
20101 TURKU  
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku 
 

Hallintovalitus (valitusaika 30 päivää), valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Yksittäistä oppilasta koskevat asiat (PoL 42 a §):  
Pykälät  
Valitusviranomainen, jolle valitus tehdään  

Turun hallinto-oikeus 
PL 32 
20101 TURKU  
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku 

  

Hankintapäätös Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista 
hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua 
(hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo 
ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon. 
 
Valitus markkinaoikeuteen (valitusaika 14 päivää), pykälät 53 

Markkinaoikeus 
Radanrakentajantie 5 
00520 HELSINKI 
puh. 010 364 3300 
Faksi 010 364 3314 
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 
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OIKAISUVAATIMUS-/VALTUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA TOIMITTAMINEN 
Oikaisuvaatimus-
/valituskirjelmän sisältö 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava 
-oikaisuvaatimuksen/valitusosoituksen tekijän nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 
-päätös, johon haetaan muutosta 
-miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
-muutosvaatimuksen perusteet 
Oikaisuvaatimukseen/valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai viran 
puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta oikaisuvaatimus-/valitusaika on 
luettava. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. 

Oikaisuvaatimus-
/valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimus-
/valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin 
välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen 
oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä. 

 


