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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.

19 §

Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Kasvatus- ja opetuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu kokousta
seuraavana toisena arkipäivänä klo 15:00 kunnantalolla tai sähköpostitse. Pöytäkirjat
pidetään julkisesti nähtävänä pääsääntöisesti kokousta seuraavan kalenteriviikon
tiistaina.
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lähdekorpi Marko ja Nivus Jori.
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Toimintakertomukset vuodelta 2020
Kunnan tilinpäätökseen liitettävän toimintakertomuksen laatimista varten toimielimiä
on pyydetty tekemään toteutumisvertailu sekä muu kertomusosa.
Rehtori, kirjastonhoitaja ja päivähoidon ohjaaja ovat antaneet kertomustiedot
koulutoimenjohtajalle, joka on koonnut kasvatus- ja opetuslautakunnan
toimintakertomuksen.
Liitteet:
·

Toimintakertomus

Koulutoimenjohtajan päätösehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy tilinpäätökseen liitettävän
toimintakertomuksen vuodelta 2020 ja toimittaa sen kunnanhallitukselle.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Tuntikehys perus- ja esiopetukseen lukuvuodelle 2021 - 2022
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää koulun tuntiresurssista. Tuntikehysehdotuksen
on valmistellut rehtori yhdessä henkilökunnan kanssa. Esityksessä koululla olisi esiopetuksessa kaksi opettajaa, luokilla 1-6 kuusi luokanopettajaa, yksi resurssiopettaja
sekä lisäksi pienryhmää vetävä erityisluokanopettaja.
Luokat 7 - 8 ovat yksisarjaisia. Luokkien 8 - 9 oppilaille on lisäksi JOPO-ryhmä, jolla
on muutama oppilas. JOPO-ryhmää vetää erityisluokanopettaja ja ryhmässä työskentelee koulunkäynninohjaaja.
Koululla on tämän lisäksi yksi laaja-alainen erityisopettajaa. Luokilla 1 ja 2 opetetaan
opetushallituksen määräysten mukaisesti molemmilla luokilla 1 vkt A1 kieltä, englantia. Elämänkatsomustiedon opetukseen on varattu koululle yhteensä 2 vkt.
Tällä hetkellä ei ole tiedossa tarvetta valmistavan opetuksen opetukselle.

2021-2022
Esiopetus
Yhtenäiskoulu 1-6 lk
Erityisopetus 1-6
Yhtenäiskoulu 7-9 lk
Erityisopetus 7-9
Jopo
Alkuopetuksen resurssiopettaja
Valmistava opetus
Yhteensä

40
174,5
53
133,5
15

sis. erityist.
9,5
12,5

13
16
0
445

Koulutoimenjohtajan päätösehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta keskustelee tuntiresurssista ja hyväksyy sen lukuvuodeksi 2021 - 2022.
Päätös:
Kasvatus- ja opetuslautakunta keskusteli tuntiresurssista ja päätti lukuvuoden 20212022 tuntiresurssiksi 446,4 vuosiviikkotuntia.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ote:
arimo.koivisto@karvia.fi, tiina.mustasilta@karvia.fi
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Erityisluokanopettajan virka
Erityisluokanopettaja Irmeli Otava on jättänyt 24.2.2021 irtisanoutumisilmoituksen
virasta siten, että palvelussuhteen viimeinen voimassaolopäivä on 31.7.2021.
Koulutoimenjohtaja on tehnyt viranhaltijapäätöksen, jolla hän on hyväksynyt Otavan
irtisanoutumisen 1.8.2021 alkaen.
Koulutoimenjohtajan päätösehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa
erityisluokanopettajan virkaan.
Sillä edellytyksellä, että kunnanhallitus myöntää täyttöluvan, kasvatus- ja
opetuslautakunta julistaa viran haettavaksi 10.5.2021 mennessä ja valtuuttaa
koulutoimenjohtajan julkaisemaan hakuilmoituksen Karvian kunnan
rekrytointiprosessin ohjeistuksen mukaisesti.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimieliseksi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Erityisopettajan virka ja virkanimikkeen muuttaminen
erityisluokanopettajaksi
Karvian kunnassa on tällä hetkellä kaksi erityisopettajan virkaa, joista toinen on
täytetty toistaiseksi ja yksi erityisluokanopettajan virka, josta viranhaltija on
irtisanoutunut.
Yhtenäiskoulun erityisopetuksen järjestämisestä jatkossa koulutoimenjohtaja on
käynyt keskustelua rehtorin ja nykyisten erityisopettajien kanssa.
Koulutoimenjohtajan päätösehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta muuttaa yhden erityisopettajan virkanimikkeen
erityisluokanopettajaksi ja pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa tähän virkaan.
Sillä edellytyksellä, että kunnanhallitus myöntää täyttöluvan, kasvatus- ja
opetuslautakunta julistaa viran haettavaksi 10.5.2021 mennessä ja valtuuttaa
koulutoimenjohtajan julkaisemaan hakuilmoituksen Karvian kunnan
rekrytointiprosessin ohjeistuksen mukaisesti.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Kasvatus- ja opetuslautakunnan julistamaan avoinna olevaan lastentarhanopettajan
toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen ei hakuajan päättymiseen 25.10.2020
mennessä tullut yhtäkään hakemusta kelpoisuusvaatimuksen täyttävältä hakijalta.
Tehtävää haki kaksi hakijaa, joilla ei ollut koulutuksellista kelpoisuutta
lastentarhanopettajaksi. Työsuhde täytettiin määräajaksi 1.1.2021-31.7.2021.
Koulutoimenjohtajan päätösehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hakea kunnanhallitukselta täyttölupaa lastentarhanopettajan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, sillä edellytyksellä että kunnanhallitus myöntää
täyttöluvan, julistaa lastentarhanopettajan työsuhteen haettavaksi 10.5.2021 mennessä
ja valtuuttaa päivähoidonohjaajan julkaisemaan hakuilmoituksen Karvian kunnan rekrytointiprosessin ohjeistuksen mukaisesti.

24 §

Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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
tiedoksi sähköpostilla. Lautakunta ei ole päättänyt käyttää otto-oikeuttaan.
Koulutoimenjohtajan, päivähoidonohjaajan ja rehtorin viranhaltijapäätökset ajalta
1.1.2021 – 31.3.2021.
Koulutoimenjohtajan viranhaltijapäätökset:
1. Osa-aikaisen koulunkäynninohjaajan palkkaus
2. Psykiatrisen sairaanhoitajan palveluiden ostaminen
3. Tehtävänimikkeen muuttaminen
4. Koulunkäynninohjaajan palkkaus
5. Tehtävänimikkeen muuttaminen
6. Siirtyminen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin
7. Erityisluokanopettajan virasta irtisanoutuminen
8. Osaava Satakunnan seudullinen täydennyskoulutussopimus
9. Ovtes, oppilaitos- ja koulukohtainen lisätehtävä
10. Tuntiopettajan tehtäväkohtaisen palkan hinnoittelutunnuksen korjaaminen
Päivähoidonohjaajan viranhaltijapäätökset:
1. Päätös työkokeilusta
2. Hankintapäätös
3. Tehtävänimikkeen määräaikainen muutos
Koulutoimenjohtajan päätösehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee koonnin viranhaltijapäätöksistä tiedoksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Muut asiat

1. Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi tiedoksi erityisopettaja Irmeli Otavan irtisanoutumisen virasta.
2. Kasvatus- ja opetuslautakunta keskusteli varhaiskasvatuksen vuorohoidon periaatteista ja valtuutti päivähoidonohjaajan päivittämään aiemmin julkaistun periaatteen
lautakunnan antamin evästyksin.
3. Kasvatus- ja opetuslautakunta keskusteli varhaiskasvatuksen palvelujen laajentamisesta varhaiskasvatuslain piiriin kuulumattomille lapsille. Lautakunnan yksimielinen
kanta on olla laajentamatta palvelujen tarjontaa lakisääteisiä palveluja kattavammiksi.
4. Kasvatus- ja opetuslautakunta keskusteli koulupsykologipalvelujen järjestämisestä ja
koulukuraattoriresurssista.
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Ilmoitusasiat
Merkitään tiedoksi seuraavat:
1. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.8.2021. Hallituksen esitys
eduskunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n
muuttamisesta.
https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2021/varhaiskasvatuksen-asiakasmaksutmuuttuvat-182021-alkaen
2. Koulutoimenjohtaja on allekirjoittanut sopimuksen Osaava Satakunta
järjestelmään liittymisestä.
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Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja
valitusosoitus.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Karvian kunta
Kasvatus- ja opetuslautakunta
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Liite pöytäkirjaan ja pöytäkirjanotteisiin
Kokouspäivämäärä
6.4.2021

Pykälät
18-28

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat
yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136§)
Pykälät 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.
Pykälät 21,
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 21
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 . .2020
Pöytäkirjanotteet on postitettu . .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.

