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73 § 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. 

 

 

 

74 § 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 Koivuniemi Tanja ja Lähdekorpi Marko. 

 

  



 

75 §  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 20.5.2020 

§ 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 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 uuden 
hankintasopimuksen kuljetuspalvelujen kilpailuttamisesta Sarastia Oy:n kanssa. Hankinta 



järjestetään avoimena hankintakilpailuna ja se perustuu kunnan oppilaskuljetusten 
kokonaissopimukseen. 

 

 

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

 

75 § Koulutoimenjohtaja täydensi valmistelun selostusta ja antoi päätösehdotuksensa kokouksessa 
ennen pykälän käsittelyä saatuaan tiedon annetuista tarjouksista kokouspäivänä. 

 

Koulutoimenjohtaja on tehnyt Sarastia Oy:n kanssa toimeksiantosopimuksen koulukuljetusten 
kilpailuttamisesta kasvatus- ja opetuslautakunnan aiemmin päättämin periaattein. 

 

 Tarjouskilpailulla Karvian kunta hakee palveluntuottajaa, joka vastaa koko kunnan koko 
lukuvuoden oppilaskuljetuksista. Lisäksi sopimukseen sisältyy kaikki koulun ja 
varhaiskasvatuksen muut kuljetukset (uimahallimatkat, luokkaretket yms.) koulupäivinä klo 
9.00-15.00. 

 

 Sarastia hankintapalvelut on Karvian kunnan kasvatus- ja opetuslautakunnan toimesta 
pyytänyt avoimella menettelyllä tarjoukset koulukuljetuksista. 

 

 Sopimusaika 01.08.2020 - 31.07.2022. Sopimusta voidaan jatkaa kahdella vuodella. 

 

 Koulukuljetusten laadun vähimmäisvaatimukset on määritelty tarjouspyynnössä. 

 

Hankinnasta julkaistiin 1.6.2020 EU-kynnysarvon ylittävä hankintailmoitus julkisten 
hankintojen ilmoituskanavalla (Hilma) ja tarjouspyyntö 2020 300913 tarjouspalvelu.fi 
toimittajaportaalissa. 

 

  Määräaikaan 3.7.2020 klo 12.00 mennessä tarjouksen jättivät seuraavat 

  tarjoajat: 

   - Tilausliikenne Liikala ky 

   - Triviabus 

   - A.Lamminmäki Oy  

   

Tarjoukset avattiin Sarastia hankintapalveluissa 6.7.2020. Läsnä olivat hankintapalvelujen 
päällikkö Timo Leppälahti ja hankinta-asiantuntija Anita Okkola-Lind. 



 

Tarjousten käsittely avoimessa menettelyssä on kolmivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa 
arvioidaan tarjoajien kelpoisuus ja toisessa vaiheessa tarkastetaan tarjousten vastaavuus 
tarjouspyyntöön ja kolmannessa vaiheessa tehdään tarjouspyynnön mukaisten tarjousten 
välillä tarjousvertailu tarjouspyynnössä ilmoitetuin valintaperustein. Tarjouspyynnössä ja sen 
liitteissä esitettyjen vaatimusten tulee täyttyä, jotta tarjous pääsee mukaan tarjousvertailuun. 

 

Tarjousten käsittelyssä todettiin, että kaikki tarjoajat täyttävät tarjouspyynnössä tarjoajalle 
asetetut kelpoisuusvaatimukset ja tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaiset. 

 

Liitteet: Vertailutaulukko 

 Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus 
 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Saatujen tarjousten ja tarjousvertailun perusteella kasvatus- ja opetuslautakunta päättää valita 
Karvian kunnan koulukuljetusten sopimuskumppaniksi edullisimman tarjouksen tehneen 
Tilausliikenne Liikala ky:n. 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta katsoo, ettei Tilausliikenne Liikala Ky:n tarjous ole 
poikkeuksellisen alhainen. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Jori Nivus saapui pykälän käsittelyn aikana klo 17.35. 

Aila Isotalo poistui esteellisenä pykälän käsittelyn ajaksi klo 17.43-17.44. 

 

 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

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

 
  



76 § SOPIMUS KANSALAISOPISTOTOIMINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ 
VUONNA 2021 

 

Karvian kunta on tehnyt sopimuksen Sastamalan koulutuskuntayhtymän (SASKY) kanssa 
kansalaisopistotoiminnasta 1.8.2015 alkaen. Palvelun tuottamisesta vastaa kuntayhtymän 
pitämä Petäjä-opisto. Sopimus toiminnan järjestämisestä allekirjoitetaan vuosittain. SASKY 
on toimittanut luonnoksen sopimuksesta vuodelle 2021 allekirjoitettavaksi. 

 

Vuonna 2019 Karviassa toteutui 59 Petäjäopiston järjestämää kurssia. Oppitunteja järjestettiin 
1617. Vuonna 2019 kansalaisopistotoiminnan kustannus Karviassa oli 39.775,65 euroa, mikä 
ylitti talousarvioon varatun 28.700,00 euroa.  

 

Vuodeksi 2020 Karvian kunta on sopinut kuntayhtymän varaavan Karvian kunnan käyttöön 
1600 oppituntia sisältäen kansalaisopistokurssit sekä taiteen perusopetuksen. 

 

Vuosien 2021-2022 taloussuunnitelmaan kansalaisopistotoimintaan on varattu 35.400 euroa 
vuodessa. 

 

Karvia maksaa palvelusta kuntayhtymälle kuntaosuutta, jonka ennakon yksikköhinta vuonna 
2021 on 18,60 euroa oppitunnilta. Kuntayhtymä laskuttaa tilaajakunnalta kuntaosuuden 
ennakon toteutuneiden oppituntien mukaan lukukauden päätyttyä kaksi kertaa vuodessa. 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta valtuuttaa koulutoimenjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen 
SASKY:n kanssa kansalaisopistotoiminnan järjestämisestä vuonna 2021. Sopimuksella 
Karvian kunta varaa kuntayhtymältä käyttöönsä 1400 oppituntia sisältäen 
kansalaisopistokurssit sekä taiteen perusopetuksen. 

 

PÄÄTÖS: 

 

 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  

 

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



77 § MUUT ASIAT 
 

 Muut asiat: 

 

Karvian kunnalle on 3.7.2020 myönnetty valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen ja esi- ja 
perusopetukseen koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten 
tasoittamiseksi vuosille 2020-2021.  Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 
varhaiskasvatukseen 20 000 euroa sekä esi- ja perusopetukseen 42 920 euroa. 

 

Karvian kunnalle on 17.6.2020 myönnetty valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-
arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2020-2021. Opetus- ja 
kulttuuriministeriö myönsi esi- ja perusopetukseen 38 000 euroa. 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö teki 17.6.2020 kielteisen päätöksen valtion erityisavustuksesta 
varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 
2020-2021 Karvian kunnalle. 

 

Lähdekorpi Marko tiedusteli päiväkodin täyttöastetta poikkeusolojen päätyttyä. 
Koulutoimenjohtaja totesi varhaiskasvatuksen lapsimäärän olevan tavanomaista kesäkautta 
suurempi. 

 
  



 

78 § 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 
7.7.2020 

Pykälät 
73-78 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat 

yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136§) 
Pykälät 73, 74, 77, 78 

 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. 
Pykälät 75,76, 

 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  76 

 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     10.7.2020                        Pöytäkirjanotteet on postitettu  7.7.2020 
                                                                                                                     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 75 

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-/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. 

 


