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51 §

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.

52 §

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 Nivus Jori ja Halmela Kari.

53 §

LASTENHOITAJIEN TEHTÄVIIN VALINNAT

Kasvatus- ja opetuslautakunta on kokouksessaan 30.4.2020 esittänyt
kunnanhallitukselle kolmen lasten hoitajan palkkaamista toistaiseksi voimassa olevaan
työsuhteeseen. Kunnanhallitus on 4.5.2020 myöntänyt luvan tehtävien täyttämiseen.
Ilmoitus haettavista työpaikoista on julkaistu kunnan kotisivuilla ja Karvian
kunnantalon ilmoitustaululla 7.5.2020.
Hakuaika päättyi 25.5.2020.
Tehtävään hakivat: lähihoitaja Hautala Anni, lastenhoitaja Hautaluoma Mira,
lähihoitaja Hokkanen Susanna, lastenohjaaja (29.5.2020) Ojala Tuuli ja päivähoitaja
Santaharju Sari.
KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee hakemusten perusteella kolme lastenhoitajaa
toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.
PÄÄTÖS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta valitsi hakemusten perusteella kolme lastenhoitajaa
toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Valituiksi tulivat lähihoitaja Hautala
Anni, lastenhoitaja Hautaluoma Mira ja päivähoitaja Santaharju Sari. Tehtävissä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

54 §

LASTENTARHANOPETTAJIEN TEHTÄVIIN VALINNAT

Kasvatus- ja opetuslautakunta on kokouksessaan 30.4.2020 esittänyt
kunnanhallitukselle kahden lastentarhanopettajan palkkaamista toistaiseksi voimassa
olevaan työsuhteeseen. Kunnanhallitus on 4.5.2020 myöntänyt luvan tehtävien
täyttämiseen.
Ilmoitus haettavista työpaikoista on julkaistu kunnan kotisivuilla, TE-toimiston
työnhakupalvelussa ja Karvian kunnantalon ilmoitustaululla 7.5.2020.
Hakuaika päättyi 25.5.2020.
Tehtävää hakivat sosionomi AMK Pesola Hanna ja päivähoitaja Santaharju Sari.
KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee hakemusten perusteella kaksi
lastentarhanopettajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.
PÄÄTÖS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta valitsi hakemusten perusteella lastentarhanopettajaksi
toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen sosionomi (AMK) Pesola Hannan.
Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

55 §

KARVIAN YHTENÄISKOULUN PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO
Perusopetuksen tuntijaossa määritellään perusopetuksessa opetettavien aineiden
viikkotuntimäärät eri luokka-asteilla.
Kasvatus- ja opetuslautakunta on 4.2.2016 hyväksynyt yhtenäiskoulun perusopetuksen
tuntijaon. Tuntijakoa on muutettu 26.3.2020, kun luokille 1-2 tuli uutena oppiaineena
englanti ja valinnaisen liikunnan opetussuunnitelmaa muutettiin.
Rehtori on laatinut tuntijakoon seuraavat muutokset kasvatus-opetuslautakunnalle
hyväksyttäväksi:
1-2 luokkien käsityön ja kuvataiteen tuntien määrä vähenee kahdesta yhteen
vuosiviikkotuntiin.
3-4 luokkien liikunnan tuntien määrä vähenee kolmesta kahteen vuosiviikkotuntiin.
4-5 luokkien liikunnan tuntien määrä kasvaa kahdesta kolmeen vuosiviikkotuntiin.
•

Liite: Tuntijako 1.8.2020 alkaen

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy muutokset tuntijakoon.
PÄÄTÖS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi muutokset tuntijakoon.

56 §

TUNTIKEHYS PERUS- JA ESIOPETUKSEEN LUKUVUODELLE 2020 2021

KOLTK 26.3.2020
§ 21

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää koulun tuntiresurssista. Tuntikehysehdotuksen
on valmistellut rehtori yhdessä henkilökunnan kanssa. Esityksessä koululla olisi esiopetuksessa yksi opettaja, luokilla 1-6 seitsemän luokanopettajaa sekä lisäksi pienryhmän opettaja. Luokat 7 ja 8 ovat yksisarjaisia ja luokka 9 olisi jaettuna kahdeksi rinnakkaisluokaksi. 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 laajaalaista erityisopettajaa. Kielten opetuksen hankerahaa ei ole käytettävissä, mutta esikoulussa on 1 vkt englantia kunnan kustantamana. Luokilla 1 ja 2 opetetaan opetushallituksen määräysten mukaisesti molemmilla luokilla 1 vkt A1 kieltä, englantia. Elämänkatsomustiedon opetukseen on varattu koululle yhteensä 2 vkt.

2019-2020

2020-2021

21

21

Yhtenäiskoulu 1-6 lk

198

198

erityisopetus 1-6

50

52

175,9

183,9

24

24

468,9

478,9

Esiopetus

Yhtenäiskoulu 7-9 lk
erityisopetus
Yhteensä

sis. erityist.

8

16,9

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta keskustelee tuntiresurssista ja hyväksyy sen lukuvuodeksi 2020 - 2021.
PÄÄTÖS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti hyväksyä lukuvuodeksi 2020-2021 esitetyn tuntiresurssin 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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------KH 14.4.2020
§ 80

Kunnanhallitus keskusteli kasvatus- ja opetuslautakunnan 26.3.2020 kokouksessa
§:ssä 21 käsitellystä esi- ja perusopetuksen tuntikehyksen hyväksymisestä lukuvuodelle 2020-2021. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti käyttää otto-oikeutta kasvatusja opetuslautakunnan §:ssä 21 käsittelemässä asiassa perusteena se, että lautakunnan
olisi tullut palauttaa asia valmisteluun lautakunnan määrittelemin raamein eikä puuttua tuntikehyksen sisältöön. Kunnanhallitus päätti palauttaa asian valmisteluun määritellen tuntikehykseksi 450 vuosiviikkotuntia.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------KOLTK 19.5.2020
§ 50

Kasvatus- ja opetuslautakunta velvoitti rehtorin toimittamaan valmistellun
tuntikehyksen lautakunnalle 26.5. klo 12.00 mennessä.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

54 §

Muutokset aiemmin esitettyyn tuntikehykseen:
Luokilla 1 - 6 on ainoastaan 6 luokanopettajaa, koska ensimmäistä luokkaa ei jaeta
kahteen opetusryhmään. Esikoulussa ei opeteta 1 vkt:a valinnaista englannin kieltä.
Tuntikehystä on karsittu muuttamalla tuntijakoa vähentämällä valinnaisaineryhmien
määrää ja karsimalla alakoulun jakotunteja. Myös alakoulun pienryhmän erityisopetuksen tuntimäärää on pienennetty. Näin koulun kokonaistuntikehys on saatu pienennettyä tuntimäärään 442,3 viikkotuntia, mikä on 7,7 viikkotuntia alle lautakunnan ja
kunnanhallituksen myöntämän tuntikehyksen 450 viikkotuntia.
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KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy rehtorin esittämän tuntikehyksen lukuvuodelle 2020-2021.
PÄÄTÖS:

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi rehtorin esittämän tuntikehyksen lukuvuodelle
2020-2021.

57 §

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 hankintailmoitus julkaistava Hilmassa. Hilma on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan. Hankinnan arvo ylittää myös. ns. EU-kynnysarvon, jolloin sitä koskevat säännökset mm.
määräajoista ja yhteisestä eurooppalaisesta hankinta-asiakirjasta tulevat sovellettavaksi.
Vs. koulutoimenjohtaja on tehnyt Sarastia Oy:n kanssa hankintasopimuksen Karvian
koulukuljetuksien kilpailuttamisesta. Hankintasopimuksen mukaan Sarastia Oy huolehtii kilpailuttamisen käytännönjärjestelyistä Karvian kunnan määrittelemin tarjousehdoin ja suunnittelemin reitein. Sarastia on tehnyt vs. koulutoimenjohtajan antamin 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.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOLTK 19.5.2020

44 §

Vs. koulutoimenjohtaja on keskeyttänyt koulukuljetushankinnan, koska kaikki hankintakilpailussa annetut tarjoukset ylittävät talousarvioissa 2020-2022 oppilaskuljetuksiin
varatun määrärahan.
Koulukuljetuksien hankinnasta on käyty periaatekeskustelua kunnan talouden tasapainottamiseksi nimetyn ohjausryhmän kanssa. Ohjausryhmän kanta on, että hankinta tulisi aloittaa uusin ehdoin asiantuntijapalveluja apuna käyttäen, jotta se pystyttäisiin toteuttamaan siihen varatuin määrärahoin.
KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että oppilaskuljetuksista lukuvuosille 20202024 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 20202024, sisältäen kahden vuoden option, aloitetaan uusi hankinta ja lautakunta tekee uuden hankintasopimuksen kuljetuspalvelujen kilpailuttamisesta Sarastia Oy:n kanssa.
Hankinta järjestetään avoimena hankintakilpailuna ja se perustuu kunnan oppilaskuljetusten kokonaissopimukseen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------57 §
Vs. koulutoimenjohtaja on tehnyt Sarastia Oy:n kanssa uuden hankintasopimuksen
Karvian koulukuljetuksien kilpailuttamisesta. Hankintasopimuksen mukaan Sarastia
Oy huolehtii kilpailuttamisen käytännönjärjestelyistä Karvian kunnan määrittelemin
tarjousehdoin. Sarastia on tehnyt vs. koulutoimenjohtajan antamin ehdoin tarjouspyyntöluonnoksen kuljetusten hankinnasta.
Liite:
• Tarjouspyyntöluonnos
KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta käy läpi tarjouspyyntöluonnoksen, tekee siihen
lisäyksen kunnan järjestämistä uimakoulumatkoista ja hyväksyy sen.

PÄÄTÖS:

Kasvatus- ja opetuslautakunta kävi läpi tarjouspyyntöluonnoksen, teki siihen lisäyksen
kunnan järjestämistä kesäkuun uimakoulumatkoista ja hyväksyi sen muilta osin.

58 §

MUUT ASIAT
Muut asiat:
1. Kunnanhallitus on kokouksessaan 25.5.2020 jättänyt luonnoksen kuntastrategiasta
2020-2025 lautakunnille lausuttavaksi. Tavoitteena on, että strategia saadaan
kunnanvaltuustolle hyväksytettäväksi 25.6.2020.
Kasvatus- ja opetuslautakunta perehtyi strategialuonnokseen ja esitti
koulutoimenjohtajalle muutaman huomion luonnoksesta. Lisäksi lautakunta pyysi
katsomaan strategiaosuudessa vain tulevaisuuteen eikä menneisyyteen.
2. Kunnanhallitus myönsi kokouksessaan 25.5.2020 kasvatus- ja opetuslautakunnalle
täyttöluvan matemaattisten ja luonnontieteellisten aineiden lehtorin virkaan.
3. Koulutoimenjohtaja toi lautakunnan tiedoksi viranhaltijapäätökset
varhaiskasvatuksen avustajan ja koulunkäynninohjaajan työsuhteiden
täyttämisestä.

59 §

ILMOITUSASIAT

Merkitään tiedoksi seuraavat:

60 §

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja
valitusosoitus.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Karvian kunta
Kasvatus- ja opetuslautakunta
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Liite pöytäkirjaan ja pöytäkirjanotteisiin
Kokouspäivämäärä
27.5.2020

Pykälät
51-60

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat
yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136§)
Pykälät 51, 52, 57, 58, 59, 60
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.
Pykälät 53, 54, 55, 56
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 53, 54, 55, 56
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 1.6.2020
Pöytäkirjanotteet on postitettu 28.5.2020
Tiedoksiantaja:

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja
valitusaika

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.
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

OIKAISUVAATIMUS-/VALTUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA TOIMITTAMINEN
Oikaisuvaatimus/valituskirjelmän sisältö

Oikaisuvaatimus/valitusasiakirjojen
toimittaminen

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-/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.

