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61 § 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. 

 

 

 

62 § 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 Isotalo Aila. 

  



 

63 § VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 

 

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohjetta ajantasaistetaan ja selkeytetään. Tarkistukset 

liittyvät maksuperusteiden yksinkertaistamiseen ja ohjeistuksesta tehdään kattavampi. 

 

Ohjeistukseen lisätään uudet perusteet kesäajalta perittävistä maksuista ja muuten oh-

jeistus on tarkistettu vastaamaan voimassa olevaa varhaiskasvatuslakia. 

 

Liite: 

• Karvian varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohje 1.8.2020 

 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy muutokset varhaiskasvatusohjeeseen. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi muutokset esitettyyn varhaiskasvatusohjee-

seen seuraavin muutoksin: 

 
 Kesäaikana (1.5.-31.9.) asiakkaalle hyvitetään vähintään kahden viikon yhtenäinen 

poissaolo, mikäli poissaolosta ilmoitetaan vähintään kuukautta ennen poissaolon 

alkamista. 

 

 
 

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

 

 

 

 

 

  



 

64 § RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI ONNIMANNIN MUUTTAMINEN 
PÄIVÄKOTIRYHMÄKSI 

 

Karviassa toimii kaksi varhaiskasvatusyksikköä: päiväkoti Kissankimallus, jossa on 

1.8.2020 alkaen 54 hoitopaikkaa ja ryhmäperhepäiväkoti Onnimanni, jossa on 12 hoi-

topaikkaa. Onnimanni on toiminut kolmen hoitajan ryhmäperhepäiväkotina.  

 

Lasten määrä varhaiskasvatuksessa on jatkuvasti kasvanut, eikä nykyiset hoitopaikat 

päiväkoti Kissankimalluksessa ja ryhmäperhepäiväkoti Onnimannissa riitä hoidon tar-

peessa oleville lapsille. 

 

Varhaiskasvatuslain mukaisesti päiväkotiryhmässä on ryhmäperhepäiväkotia enem-

män hoitopaikkoja kasvattajaa kohti. Muuttamalla Onnimanni päiväkotiryhmäksi on 

mahdollista kasvattaa hoitopaikkojen määrää nykyisestä lisäämättä henkilökunnan 

määrää. 

 

Muutoksen jälkeen Onnimannin ryhmässä olisi hoitopaikkoja enimmillään 21 lapselle. 

Päiväkotiryhmäksi muuttaminen edellyttää yhtä lastentarhanopettajaa ja kahta lasten-

hoitajaa kasvattajiksi kolmen ryhmäperhepäivähoitajan sijaan. Työntekijät pyritään 

järjestämään päiväkotiryhmään sisäisin siirroin, mutta tarvittaessa yhden ryhmäperhe-

päivähoitajan tehtävä muutetaan määräajaksi lastenhoitajaksi.  

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy ryhmäperhepäiväkoti Onnimannin 

muuttamisen päiväkotiryhmäksi 1.8.2020 alkaen 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi ryhmäperhepäiväkoti Onnimannin 

muuttamisen päiväkotiryhmäksi 1.8.2020 alkaen 

 

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

 

 

  



 

65 § LISÄMÄÄRÄRAHA VARHAISKASVATUKSEN SIJAISTEN PALKKOIHIN 

 

Päiväkoti Kissankimalluksessa sekä ryhmäperhepäiväkoti Onnimannissa henkilöstö-

menot ovat ylittyneet talousarvioon varatusta. Ylitystä on aiheutunut muun muassa 

pitkistä sairaslomista aiheutuneista sijaiskustannuksista, kasvaneesta vuorohoidon jär-

jestämisestä sekä avustajien palkkaamisesta. Avustajia on palkattu lasten erityisten 

tarpeiden vuoksi.  

 

Ylitystä budjetoituun on eniten päiväkodin sijaisten palkoissa. Sijaisten palkkoihin on 

vuoden 2020 talousarviossa varattu 20 000 euroa, mikä on toukokuun loppuun men-

nessä ylittynyt jo 2 268 eurolla. Kokonaisuudessaan päivähoitotoiminnan sijaisten 

palkkoihin on varattu vuodelle 2020 24 100 euroa, mistä on toukokuun loppuun men-

nessä käytetty 98 % eli 23 503 euroa. 

 

Lisämäärärahan tarve loppuvuodelle on arviolta 32 400 euroa. Arvio lisämäärärahan 

määrästä perustuu oletukseen sijaistarpeen jatkumisesta samanlaisena loppuvuoden 

ajan.  

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

  

 Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustolle, 

että se myöntää 32 400 euron lisämäärärahan päiväkodin henkilöstömenoihin 

menokohdalle 5605/ 4006. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustolle, 

että se myöntää 32 400 euron lisämäärärahan päiväkodin henkilöstömenoihin me-

nokohdalle 5605/ 4006. 

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

 

  

 

  



 

66 § 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. 

 

 Kunnanhallitus myönsi kokouksessaan 25.5.2020 täyttöluvan matemaattisten ja 

luonnontieteellisten aineiden lehtorin virkaan.  

 

Matemaattisten ja luonnontieteellisten aineiden lehtorin virka on julistettu avoimeksi 

ja hakuilmoitus on ollut nähtävillä kunnan nettisivuilla ja kunnan virallisella 

ilmoitustaululla 28.5.2020 alkaen. Hakuaika päättyy 11.6.2020 klo 12.00. 
 

Tarvittavat haastattelut suoritaan 11.5.2020 ennen kasvatus- ja opetuslautakunnan 

kokousta. 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Hakemuksia matemaattisten ja luonnontieteellisten aineiden lehtorin virkaan saapui 

yksi. Määräaikaan mennessä virkaa haki FM Antti Paavola, joka on ollut lautakunnan 

haastattelemana matemaattisten aineiden lehtorin virkaan valinnan yhteydessä. 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee matemaattisten ja luonnontieteellisten aineiden 

lehtorin toistaiseksi voimassa olevaan virkaan FM Antti Paavolan. Virassa 

noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta valitsi matemaattisten ja luonnontieteellisten aineiden 

lehtorin toistaiseksi voimassa olevaan virkaan FM Antti Paavolan. Virassa 

noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. 

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

 

  

  



 

67 § KIELTEN PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN VIRANSIJAISUUS 

 

Kielten lehtori Heidi Hietaselle on rehtorin viranhaltijapäätöksellä 19.3.2020 

myönnetty opintovapaa haetun mukaisesti ajalle 1.8.2020-31.7.2022.  

 

Virkavapaan ajaksi Karvian yhtenäiskoululle on palkattava sijainen englannin ja 

ruotsin kielen päätoimiseksi tuntiopettajaksi. 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee FM Mirja Koiviston kielten päätoimiseksi 

tuntiopettajaksi ajalle 1.8.2020-31.7.2022. Perusteena valinnalle on Koiviston 

työkokemus Karvian yhtenäiskoulussa kielten määräaikaisena tuntiopettajana. 

  

 PÄÄTÖS 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta valitsi FM Mirja Koiviston kielten päätoimiseksi 

tuntiopettajaksi ajalle 1.8.2020-31.7.2022. Perusteena valinnalle on Koiviston 

työkokemus Karvian yhtenäiskoulussa kielten määräaikaisena tuntiopettajana. 

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

 

  

 

  



 

68 §  VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET  

 

 

Karvian kunnan hallintosäännön mukaisesti sellaiset päätökset, joihin lautakunnalla 

on otto-oikeus, tulee toimittaa lautakunnalle tiedoksi neljän päivän kuluessa päätöksen 

tekemisestä. Lautakunnan ohjeistuksen mukaisesti nämä päätökset on toimitettu tie-

doksi sähköpostilla. Lautakunta ei ole päättänyt käyttää otto-oikeuttaan. 

 

Koulutoimenjohtajan, päivähoidonohjaajan ja rehtorin viranhaltijapäätökset ajalta 

1.1.2020 – 11.6.2020. 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee koonnin viranhaltijapäätöksistä tiedoksi. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi koonnin viranhaltijapäätöksistä tiedoksi. 
 

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

 

 

  



 

69 §  YHTENÄISKOULUN CHROMEBOOK- LAITEHANKINNAT  

 

 

Karvian yhtenäiskoulun oppilaiden Chromebook -laitteiden leasing -sopimus päättyy 

kesällä 2020. Päättyvä sopimus on tehty Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n kanssa 

kolmeksi vuodeksi.  

 

Rehtori on pyytänyt Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:ltä tarjouksen 75 Chromebook 

-laitteesta kolmen vuoden leasing-sopimuksella. Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy on 

antanut tarjoukset kolmesta eri laitteesta kolmen vuoden leasing-sopimuksella: 

 

• Acer Chromebook Spin 311 225 € / kpl 

• Acer Chromebook 511 260 € / kpl 

• Asus Chromebook Flip C214 252 € / kpl 

 

Acerin Spin 311 mallin laitteessa ei ole kameraa, minkä vuoksi laite ei vastaa 

opetuskäytössä tarvittavia vaatimuksia. 

 

Vaatimukset täyttävistä malleista edullisempi on Asus Flip C214. Laitteiden 

hankinnan kokonaishinta 18 900 euroa. 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää 75 kpl:een Asus Chromebook Flip C214 -

laitteen hankinnasta kolmen vuoden leasing -sopimuksella Suupohjan 

Seutupalvelukeskus Oy:ltä hintaan 252 euroa/ kpl. Kasvatus- ja opetuslautakunta 

valtuuttaa rehtorin tarkastamaan ja allekirjoittamaan leasing -sopimuksen lautakunnan 

puolesta.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti 75 kpl:een Asus Chromebook Flip C214 -laitteen 

hankinnasta kolmen vuoden leasing -sopimuksella Suupohjan Seutupalvelukeskus 

Oy:ltä hintaan 252 euroa/ kpl. Kasvatus- ja opetuslautakunta valtuuttaa rehtorin 

tarkastamaan ja allekirjoittamaan leasing -sopimuksen lautakunnan puolesta. 

 
 Lautakunta haluaa sopimusta tehdessä kiinnitettävän huomiota huollon vasteaikaan. 
 

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

 
  

 

  



 

70 § MUUT ASIAT 

 

 Muut asiat: 

 

Lautakunta keskusteli yhtenäiskoulun avustajatarpeesta tulevaisuudessa. 

 

Rehtori ja koulutoimenjohtaja ovat selvittäneet psykiatrisen sairaanhoitajan 

palveluiden ostamista osaksi oppilashuoltoa lukuvuodelle 2020-2021.  

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta keskusteli 26.3.2020 tekemästään päätöksestä 

varhaiskasvatusmaksujen määräaikaisesta vapauttamisesta poikkeusolojen aikana. 

Rajoitustoimet on purettu 14.5.2020 varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta ja 

on palattu noudattamaan normaalia lainsäädäntöä, myös varhaiskasvatusmaksuissa. 

 

  



 

71 § ILMOITUSASIAT 

  

 

 Merkitään tiedoksi seuraavat: 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julistanut haettavaksi 25.6.2020 mennessä valtion 

erityisavustuksen varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen koronaviruksen 

(COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi lukuvuodelle 

2020-2021. 

 

 

 

 

  



 

72 § 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 
11.6.2020 

Pykälät 
61-72 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat 

yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136§) 
Pykälät 61, 62, 65, 68, 70,71,  72 

 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. 
Pykälät 63, 64, 66, 67, 69, 

 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 63, 64, 66, 67, 69, 

 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  15.6.2020                        Pöytäkirjanotteet on postitettu  15.6.2020 
                                                                                                                     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 

 
 

mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi


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. 

 


