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85 §

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.

86 §

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 Hautaluoma Kaija ja Koivuniemi Tanja.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

87 §

YHTENÄISKOULUN TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2020 - 2021

Yhtenäiskoulun rehtori on toimittanut koulun työsuunnitelman lukuvuodeksi 2020 –
2021 kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksyttäväksi.
Liitteet: Yhtenäiskoulun työsuunnitelma lukuvuodeksi 2020 - 2021
KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy yhtenäiskoulun työsuunnitelman lukuvuodelle 2020 - 2021.
PÄÄTÖS:
Päätös hyväksyttiin yksimielisesti.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

88 §

TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2023
•
•
•
•
•

•

Taloussuunnitelma kattaa vuodet 2021, 2022, 2023 joista vuosi 2021 on talous-arviovuosi.
Talousarvion laskentapohjana on vuoden 2020 talousarvio.
Hallintokuntien tulee huomioida kunnan tiukentuva talous talousarvioesityksissään. Välttämättömät menojen lisäykset on perusteltava konkreettisesti.
Palkoissa työehtosopimusten mukaiset korotukset ja työkokemuslisät on huomioitava.
Toimielinten tulee esittää toteutettavat toiminnalliset muutokset. Mikäli toiminnalliset muutokset vaikuttavat muiden toimielinten toimintaan, tulee niistä keskustella
ja sopia asianosaisten kanssa ennen päätöksentekoa. Toiminnallisissa muutoksissa
tulee etsiä synergiaetuja, taloudellisuutta ja tehokkuutta koko kunnan näkökulmasta tarkasteltuna.
Investointeja suunnitellaan ja toteutetaan maltillisesti ja tarkan arvioinnin perusteella.

Vuonna 2021 palkkakustannukset nousevat Kuntatyönantajien arvion mukaan
keskimäärin 2,07 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna. Nykyiset työ- ja
virkaehtosopimukset ovat voimassa 1.4.2020–28.2.2022. Sopimuskausi on
23 kuukautta. Sopimusten piirissä ovat kaikki kuntien ja kuntayhtymien palkansaajat.
Sopimukset noudattavat kustannustasoltaan niin sanottua yleistä linjaa eli niiden
kustannusvaikutus on 23 kuukauden sopimusjaksolla 3,04 prosenttia.
Muita huomioitavia seikkoja talousarvion laadinnassa ovat seuraavat:
• Käyttötalouteen luetaan alle 5.000 euron hankinnat (teknisessä toimessa 10.000 euroa) ja tätä suuremmat hankinnat investointimenoihin
• investoinnit budjetoidaan arvonlisäverottomin hinnoin – ainoastaan jos toiminta
kuuluu vähennysrajoitteisen alv:n piiriin, alv sisällytetään investoinnin määrärahaan
• Tulosalueelle on esitettävä toiminnan keskeiset tavoitteet vuonna 2021, joita tulosyksikkökohtaiset tavoitteet täydentävät.
• Syksyn kuluessa seurataan kuluvan vuoden talouden kehittymistä ja täydennetään
karsintaohjeita aikaisemman käytännön mukaisesti.
Talousarvioesitykset tulee tehdä kunnanhallitukselle tiistaihin 6.10.2019 mennessä.
Liite: taloussuunnitelmatuloste
KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta käy läpi lautakunnan alaisten toimintayksiköiden
talousarviot ja investoinnit ja esittää talousarvion kunnanhallitukselle.

PÄÄTÖS:

Hautaluoma Minna poistui kokouksesta klo 18.36
Lepistö Reetta poistui kokouksesta klo 19.06
Hietaluoma Jaakko poistui klo 19.06-19.08
Lintoja Turkka poistui kokouksesta klo 19.06

Päätös hyväksyttiin yksimielisesti.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

89 §

YLIMÄÄRÄISEN OPPILASKULJETUKSEN JÄRJESTÄMINEN

Karvialaisen oppilaan huoltajat ovat 23.9.2020 jättäneet kasvatus- ja
opetuslautakunnalle anomuksen ylimääräisestä oppilaskuljetuksesta.
KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta käy läpi anomuksen ja päättää ylimääräisen oppilaskuljetuksen järjestämisestä.
PÄÄTÖS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta sitoutuu maksamaan oppilaalle ylimääräisen
koulukuljetuksen 3000 euron arvosta lukuvuotta kohden kevätlukukauden 2022
loppuun asti.
Lautakunta valtuuttaa koulutoimenjohtajan kilpailuttamaan kuljetuksen järjestämisen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

90 §

ERITYISLUOKANOPETTAJAN IRTISANOUTUMIEN VIRASTA
Erityisluokanopettaja Aino Yli-Peltola on 17.8.2020 jättänyt
irtisanoutumisilmoituksen virasta. Yli-Peltola irtisanoutuu virastaan niin, että
viimeinen viran voimassaolopäivä on 31.10.2020.
Koulutoimenjohtaja on 26.8.2020 viranhaltijapäätöksellään myöntänyt
irtisanoutumisen Yli-Peltolalle.
KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi erityisluokanopettaja Aino Yli-Peltolan irtisanoutumisen.
PÄÄTÖS:
Päätös hyväksyttiin yksimielisesti.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

91 §

YHTENÄISKOULUN ERITYISOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN
Erityisluokanopettaja Aino Yli-Peltola on irtisanoutunut virastaan. Irtisanoutumien
astuu voimaan 1.11.2020.
Karvian yhtenäiskoulussa on tähän asti työskennellyt kolme erityisopettajaa
täysiaikaisesti. Yksi pienluokan erityisluokanopettajana ja kaksi laaja-alaisena
erityisopettajana. Toinen laaja-alaisista erityisopettajista on vastannut 0-5 luokkien ja
Yli-Peltola 6-9 luokkien niiden erityisen tuen oppilaiden opetuksesta, jotka eivät
opiskele pienluokalla.
Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaisen
opetuksen ohella oppilaanohjausta ja riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea koko
perusopetuksen ajan. Tukea on annettava heti, kun tuen tarve ilmenee.
Jos oppilaalle annettu tehostettu tuki ei riitä auttamaan oppilasta selviytymään
koulutyöstä, tehdään hänelle pedagogiseen selvitykseen perustuva erityistä tukea
koskeva hallintopäätös. Erityisen tuen päätöksen jälkeen oppilaalle laaditaan
henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), josta on
käytävä ilmi erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen
antaminen. Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta oppilaan
tarvitsemasta, perusopetuslain mukaan annettavasta tuesta, johon oppilaalla on
perusopetuslain määrittelemä oikeus.
KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta keskustelee ja päättää erityisopetuksen järjestämisestä
yhtenäiskoulussa.
PÄÄTÖS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti palkata päätoimisen erityisopettajan 1.11.2020
alkaen määräajaksi 5.6.2020 saakka.

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

92 §

VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAN TOISTAISEKSI VOIMASSA
OLEVA TYÖSUHDE
Kasvatus- ja opetuslautakunta julisti toukokuussa 2020 kaksi varhaiskasvatuksen
opettajan toistaiseksi voimassa olevaa työsuhdetta haettavaksi 25.5.2020 mennessä.
Määräaikaan mennessä tehtävää haki yksi kelpoisuusvaatimukset täyttävä hakija.
Toinen työsuhteista täytettiin toistaisesti ja toinen määräaikaisesti.
Tarve toistaiseksi voimassa olevalle varhaiskasvatuksen opettajan työsuhteelle on
edelleen olemassa. Koulutoimenjohtaja on lautakunnan kanssa käydyn
sähköpostikeskustelun perusteella esittänyt kunnanhallitukselle täyttöluvan uusimista
varhaiskasvatuksen opettajan toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään.
Kunnanhallitus on 21.9.2020 hyväksynyt täyttöluvan uusimisen.
KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää julistaa varhaiskasvatuksen opettajan toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen haettavaksi 25.10.2020 mennessä ja valtuuttaa
päivähoidonohjaajan julkaisemaan hakuilmoituksen.
PÄÄTÖS:
Päätös hyväksyttiin yksimielisesti.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

93 §

SOPIMUS PERUSOPETUKSEN TUNTIEN OSTAMISESTA JA
MYYMISESTÄ HONKAJOEN JA KARVIAN KUNNAN KESKEN
Honkajoen ja Karvian kunnat ovat vuonna 2011 oppilasmäärien pienentyessä
neuvotelleet yhteisten opettajien käytöstä ja solmineet sopimuksen perusopetuksen
tuntien ostamisesta.
Sopimuksen pääkohdat ovat seuraavat:
• Honkajoen kunta täyttää biologian ja maantiedon lehtorin viran
1.8.2011alkaen.
• Karvian kunta sitoutuu ostamaan Honkajoen kunnalta em. lehtorin opetusta
vähintään 11 vuosiviikkotuntia.
• Sopimus on voimassa 1.8.2011 alkaen toistaiseksi. Se voidaan irtisanoa 1.8.
alkaen (irtisanomisilmoitus tulee tehdä lokakuun loppuun mennessä).
• Kustannukset jaetaan Honkajoen yhteiskoulun, lukion ja Karvian yläkoulun
kesken pidettyjen oppituntien suhteessa. Matkakustannukset maksetaan
puoliksi Karvian kunnan ja Honkajoen kunnan kesken.
Kankaanpään kaupungin ja Honkajoen kunnan yhdistymishallitus on 11.6.2020
päättänyt, Karvian ja Honkajoen kuntien yhteisestä esityksestä poiketa sopimuksesta
lukuvuonna 2020-2021, jolloin Karvian kunta sitoutuu ostamaan 6 vuosiviikkotuntia
opetusta.
Syyslukukaudesta 2021 alkaen Karvian yhtenäiskoulun biologian ja maantiedon
opetustuntien määrä on seitsemän vuosiviikkotuntia. Opetuksen ostamiselle olisi
tulevaisuudessa tarvetta 4-6 vuosiviikkotuntia.
KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää Honkajoen kunnan kanssa tehdyn sopimuksen
muuttamista niin, että syyslukukaudesta 2021 alkaen Karvian kunta sitoutuu ostamaan
biologian ja maantiedon opetusta 4-6 vuosiviikkotuntia.
PÄÄTÖS:
Päätös hyväksyttiin yksimielisesti
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

94 §

MUUT ASIAT
Muut asiat:
1. Lautakunta keskusteli koulun keittiön muuttuneista toimintatavoista.

95 §

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
30.9.2020

Pykälät
85-95

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat
yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136§)
Pykälät 85, 86, 88, 90, 91, 92, 94, 95
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.
Pykälät 87, 89, 93
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 87, 89, 93
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 12.10.2020
Pöytäkirjanotteet on postitettu 9.10.2020
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
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.

