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Pöytäkirjantarkastus 

 

 Pöytäkirja on tarkastettu 15.12.2020 
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101 § 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. 

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

 

 

 

102 § 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 Marko Lähdekorpi ja Aila Isotalo. 

 

 

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

 

  



 

103 § VAPAUTUS VARHAISKASVATUSMAKSUISTA 

 

 

 Karvian päiväkoti Kissankimalluksessa todettiin kaikkien päiväkodissa 23.-27.11. 

paikalla olleiden lasten ja hoitohenkilökunnan altistuneen koronavirukselle. Kyseisenä 

ajankohtana paikalla olleet lapset ja henkilökunta asetettiin karanteeniin niin, että 

karanteeni päättyi suurimmalla osalla lapsista karanteenin viimeinen päivä oli 

7.12.2020. 

 

Karviassa suuri osa varhaiskasvatuksen asiakasperheistä on järjestäneet lasten hoidon 

kotona karanteeniajan jälkeen 7.12. alkaen. Kunta on kehottanut järjestämään lasten 

hoidon kotona niiden, kenelle se on mahdollista, jotta tartuntamäärät Karviassa 

saataisiin laskuun. 

 

Varhaiskasvatusmaksuissa on tähän asti noudatettu seuraavanlaista linjaa: Kun lapsi 

on sairautensa vuoksi poissa vähintään 11 päivää kalenterikuukauden aikana, peritään 

maksuna puolet kuukausimaksusta. Kun lapsi on sairautensa johdosta poissa koko 

kalenterikuukauden toimintapäivät, ei maksua peritä ko. kuukaudelta lainkaan. Jos 

lapsi on muun kuin sairauden takia poissa koko kalenterikuukauden, peritään puolet 

kuukausimaksusta. Muutoin peritään aina määritelty hoitomaksu.  

  

 

  

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyvittää 30.11.-31.12. ajalta 

varhaiskasvatusmaksun niiltä päiviltä, joina lapsi ei ole ollut suunnitellussa 

päivähoidossa.  

 

Koulutoimenjohtaja muutti päätösehdotusta kokouksen alussa:  

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyvittää 30.11.2020-28.2.2021 ajalta 

varhaiskasvatusmaksun niiltä päiviltä, joina lapsi ei ole ollut suunnitellussa 

päivähoidossa. 

 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti hyvittää 30.11.2020-28.2.2021 ajalta 

varhaiskasvatusmaksun niiltä päiviltä, joina lapsi ei ole ollut suunnitellussa 

päivähoidossa varotoimena koronaepidemian hillitsemiseksi. 

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

  
  

  



 

104 § TOTEUTUMISVERTAILU 1-9 / 2020 

 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutumisvertailu ajalta 1-9 / 2020 

osoittaa, että toimintakulut ovat toteutuneet 72 % mukaan, kun tasaisen kertymän 

mukaan toteumaprosentti olisi 75 %.  

 

 Henkilöstökulujen osuus budjetoiduista toimintakuluista on noin 70 %. Niiden 

toteuma on ensimmäiseltä puolelta vuodelta 77 %.  

 

 Perusopetuksen osalta henkilöstökulujen toteuma on 78 % ja esiopetuksen 75 %. 

 Päivähoidossa henkilöstökulujen toteuma on 74 % kunnanvaltuuston myönnettyä 32 

400 euron lisämääräraha sijaisten palkkoihin.  

 

 Henkilöstökulujen toteumaa selittävät osittain lomarahat, jotka on maksettu 

kesäkuussa. Varatut määrärahat riittävät nykyisellä palvelutarjonnalla. 

Varhaiskasvatuksen vuorohoidon tarve on kuitenkin kasvanut ja henkilöstökulut 

saattavat ylittää budjetoidun kuitenkin niin, että sitovuusatasolla kulut eivät näyttäisi 

ylittyvän.  

 

 Toiminnalliset tavoitteet on saavutettu pääosin hyvin mutta koronaepidemiaan liittyvät 

varotoimet ovat estäneet osan perusopetukseen suunnitellusta opetuksesta kuten 

uinninopetuksen. Varhaiskasvatuksessa talousarvion tavoitteet ovat toteutuneet. Mm. 

vuorohoidon kasvaneeseen tarpeeseen on pystytty vastaamaan.  

 

 Liite: Talousarvion toteutumisvertailu 1-9/2020  

 

  

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden 

toteutumisvertailun tiedoksi  

 

PÄÄTÖS: 

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

 

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

  
  

  



 

105 § ARVIOINNIN UUDISTAMINEN PERUSOPETUKSESSA 

 

 

 Opetushallitus yhdenmukaistaa niitä periaatteita, joiden mukaan opettajat arvioivat 

oppilaiden oppimista ja osaamista peruskouluissa. Tavoitteena on parantaa oppilaiden 

yhdenvertaisuutta. Uudistuksen myötä numeroarviointi alkaa kaikissa kouluissa 

neljännellä luokalla. 

 

 Opetushallitus on täsmentänyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

arviointia koskevaa lukua osana vaiheittain tehtävää, pitkäaikaista arvioinnin 

kehittämistyötä. 

 

 Uusi arviointiluku on julkaistu erillisenä määräyksenä, joka kumoaa vuoden 2014 

opetussuunnitelman perusteisiin sisältyvän oppimisen arviointiluvun (6). 

  

Yksi muutoksista on todistuksiin liittyvän numeroarvioinnin aikaistaminen niin, että se 

aloitetaan jatkossa kaikissa Suomen kouluissa neljännellä vuosiluokalla. Näin 

oppilailla ja heidän huoltajillaan on yhdenvertainen mahdollisuus saada tietoa 

oppilaan osaamisesta suhteessa tavoitteisiin. Aiemmin numeroarvioinnin on voinut 

aloittaa opetuksen järjestäjän päätöksellä vuosiluokilla 1–7, mutta viimeistään 

kahdeksannesta luokasta eteenpäin. Opettaja voi täydentää numeroarviointia 

sanallisella arvioinnilla. 

 

 Opetushallituksen selvityksen mukaan numeroarviointi aloitetaan tällä hetkellä 

suurimmassa osassa kuntia juuri 4. vuosiluokalla, joissakin kunnissa kuitenkin vasta 7. 

luokalla. Erityisesti huoltajat ovat antaneet palautetta, että tämä on liian myöhään. 

 Arviointiluvun liitteenä julkaistaan todistusmalleja, joita koulut voivat käyttää omien 

todistustensa pohjana. 

 

 Täsmennyksillä Opetushallitus haluaa varmistaa, että kouluissa tehtävä arviointi 

perustuu valtakunnallisesti mahdollisimman yksiselitteisiin ja ymmärrettäviin 

linjauksiin. 

 

 Loppukevään ja syksyn 2020 aikana koulun henkilökunta on perehtynyt 

oppilasarviointia koskevan uudistetun luvun 6 sisältöihin ja ottanut siinä määriteltyjä 

käytänteitä soveltuvin osin käyttöön. Kevään 2021 aikana koulun 

opetushenkilökunnalle järjestetään oppilasarviointiin liittyen koulutusta aiheena 

paikallisen opetussuunnitelman päivittäminen, kriteereihin ja oppimisen tavoitteisiin 

perehtyminen sekä opetushenkilöstön arviointiosaamisen kehittäminen.  

 Kevään 2020 aikana Karvian kunnan peruskoulun opetussuunnitelman ulkoasu 

oppilasarviointia koskevien lukujen (luvut 25, 26, 27) osalta päivitetään vastaamaan 

perusopetuksen arviointiluvun 6 ja sen liitteiden asiasisältöjä 

 

  

 

  

  

 



 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Lautakunta päättää, että Karvian kunnan koululaitoksessa otetaan käyttöön 

opetushallituksen antaman määräyksen mukaisesti perusopetuksen oppilasarviointia 

koskevan luvun 6 ja sen liitteessä esitetyt toimintamallit. Toimintamalleja on Karvian 

yhtenäiskoulu Opinpolussa soveltuvin osin käytetty jo 01.08.2020 alkaen.   

 

Lautakunta päättää, että kunnan koulutoimessa otetaan käyttöön uuden määräyksen 

mukaiset todistusmallit käyttäen niitä jo lukuvuoden 2020–2021 aikana annettavissa 

todistuksissa.  

 

Lautakunta päättää, että luokan 4 oppilasarvioinnissa siirrytään lukuvuoden 2020–

2021 alusta käyttämään annetun määräyksen mukaisesti numeroarviointia. Tähän 

saakka kunnassa on ollut käytössä peruskoulun luokilla 1–4 sanallinen 

todistusarviointi.  

 

 

PÄÄTÖS: 

 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

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

  
  

 

 

  



 

106 § LUKUVUODEN 2020-2021 VÄLIARVIOINTI 

 

 

Koronan ja etäopetuksen vuoksi peruskoulun oppilasarviointi on hankaloitunut. Li-

säksi on käynnissä uuden ohjeistuksen mukainen todistuspohjien uudistaminen, mikä 

on teknisesti osoittautunut sinänsä yksinkertaisuudessaan nykyisessä Primus-järjestel-

mässä todella hankalaksi ja työlääksi, eli vaatii vielä lisätyötä.  

 

Koulun opettajakunta on palaverissaan keskustellut asiasta ja pyytänyt rehtorin esittä-

mään lautakunnalle, että kaikkien peruskoulun luokkien 1-9 väliarviointi syyslukukau-

den osalta annettaisiin tänä lukuvuonna todistusarviointina 29.01.2021 

 
  

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Peruskoulun luokkien 1-9 väliarviointi annetaan tänä lukuvuonna todistusarviointina 

29.1.2021. 

 

 

PÄÄTÖS: 

 
 Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

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

  
  

  



 

107 § LUOKANOPETTAJAN PALKKAUS OPINTOVAPAAN AJAKSI 

 

 

Rehtori Arimo Koivisto on myöntänyt luokanopettaja Risto Anttilalle opintovapaata 

jätetyn hakemuksen mukaisesti 7.1.2021-31.7.2022. 

 

Luokanopettajan virkaan on palkattava opintovapaan ajaksi sijainen. 

 
  

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Luokanopettajan viransijaiseksi opintovapaan 7.1.2020-31.7.2022 ajaksi palkataan 

Terhi Halme Karviasta. Halmeella on koulutuksellinen kelpoisuus luokanopettajaksi, 

työkokemusta vastaavista tehtävistä sekä oppilaiden ja työyhteisön tuntemus nykyisen 

työsuhteensa kautta.  

 

 

PÄÄTÖS: 

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

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

  
  

 
  



108 § PIENHANKINTAOHJE 

 
KH 2.11.2020 

§ 199 Karvian kunnassa on laadittu kunnan pienhankintaohje yrittäjien, luottamusmiesten ja 

kunnan viranhaltijoiden yhteistyönä vuonna 2013. Ohjeeseen on tehty muutoksia, jotka 

kunnanhallitus on hyväksynyt 21.9.2015. 

 

Uudet julkisia hankintamenettelyjä koskevat lait tulivat voimaan 

1.1.2017.  Lainsäädäntö perustuu EU:n julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin. 
 

Vuonna 2017 voimaan tulleen lainsäädännön myötä tavaroiden ja palveluiden 

hankintojen kansallinen kynnysarvo nousi 60 000 euroon aiemmasta 30 000 eurosta. 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankintojen kynnysarvo nousi 100 000 eurosta 400 000 

euroon ja ns. erityisten palveluhankintojen kynnysarvo 300.000 euroon. 

Rakennusurakoiden kansallinen kynnysarvo säilyi nykyisessä 150 000 eurossa. 

Käyttöoikeussopimusten uusi kansallinen kynnysarvo on 500 000 euroa. 

 

Kansalliset kynnysarvot (hankintalain 25 §) alittavat hankinnat eli pienhankinnat ovat 

hankintalain soveltamisalan ulkopuolella mutta niitä säätelevät EU:n 

perustamissopimuksen mukaiset yleiset periaatteet eli tasapuolisuuden, 

syrjimättömyyden, avoimuuden ja suhteellisuuden periaatteet. Näitä hankintoja varten 

kunnassa on laadittu pienhankintaohje. 

 

Nykyinen pienhankintaohje on päivitettävä vastaamaan vuoden 2017 alusta voimaan 

tullutta lainsäädäntöä.  
 

 Liite: luonnos Karvian kunnan pienhankintaohjeesta 

  

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus lähettää hankintaohjeluonnoksen lautakunnille lausuttavaksi ja antaa 

lautakunnille evästystä hankintaohjeen hankintarajoihin liittyen. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti niin, että lausunto pyydetään myös Karvian Lämpö 

oy:ltä ja Koy Karvian vuokrataloilta. 

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

 
108 § KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta tutustuu hankintaohjeluonnokseen ja antaa siitä 

lausuntonsa. 

 

 PÄÄTÖS:  

 Lautakunta tutustui hankintaohjeeseen ja piti sitä hyväksyttävänä. 

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

  
  



 

109 § MUUT ASIAT 

 

 

 Muut asiat: Lautakunta keskusteli etäopetuksesta. 

 

 

  



  

110 § 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 
15.12.2020 

Pykälät 
100-110 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat 

yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136§) 
Pykälät 100, 101, 104, 108, 109, 110 

 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. 
Pykälät 103, 105, 106, 107,  

 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 103, 105, 106, 107, 

 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     16.12.2020                        Pöytäkirjanotteet on postitettu  16.12.2020 
                                                                                                                     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. 

 


