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41 § 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. 

 
 
 

 

42 § 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 Tuuliniemi Teemu ja Koivuniemi Tanja. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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43 § Hallintosäännön uudistaminen, laajennettu oppivelvollisuus 

 
Uusi oppivelvollisuuslaki (1214/2020) tulee voimaan 1.8.2021. Sen myötä 
oppivelvollisuus laajenee ja toisen asteen opinnoista tulee maksuttomia laajennetun 
oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille.  
 
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran niihin oppivelvollisiin, jotka keväällä ovat 
perusopetuksen 9. luokalla (pääosin vuonna 2005 syntyneet). Jatkossa 
oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa 
toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto).  
 
Oppivelvollisuusiän nostaminen 18 vuoteen ja oppivelvollisuuden laajentaminen 
toiselle asteelle edellyttää sen varmistamista, että kaikilla perusopetuksen päättävillä 
on toisen asteen opinnoissa tarvittavat tiedot, taidot ja osaaminen. Oppivelvollisuuden 
laajentamisesta linjataan hallitusohjelmassa.  
 
Perusopetuksen järjestäjän osalta tämä tarkoittaa, että 1.1.2021 tulee voimaan 
oppivelvollisen nuoren jatko-opintoihin hakeutumisvelvollisuutta koskeva ohjaus- ja 
valvontavastuu.  
 
1.8.2021 alkaen tulee voimaan tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus 
perusopetuksessa, mitä koskeva päivitys perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteisiin tehdään vuoden 2021 aikana.  
 
Mitä opiskelun maksuttomuus tarkoittaa  
Opiskelijalle maksuttomia ovat opetus (nykyisinkin maksutonta), päivittäinen ruokailu 
(nykyisinkin maksutonta), opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit, 
opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet, lukion oppimäärän päätteeksi 
suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät 5 koetta sekä niiden 
osalta hylättyjen kokeiden uusiminen, vähintään seitsemän kilometrin pituiset 
koulumatkat sekä joissakin erityistapauksissa myös majoitus- ja matkakustannukset. 
 
Koulujen ja oppilaitosten vastuu  
Perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjillä sekä 
muilla oppivelvollisuuskoulutusta järjestävillä sekä viimesijassa asuinkunnalla on 
velvollisuus ohjata ja valvoa oppivelvollisuuden Pomarkun kunta Pöytäkirja 1/2021 
16 Pöytäkirjantarkastajat: suorittamista. Näin voidaan varmistaa, että opiskelijaa 
voidaan tukea ja ohjata riittävästi koko opiskelun ajan.  
 
Perusopetuksen päättymisen jälkeen vastuu oppivelvollisuuden suorittamisen 
ohjauksesta, tuesta ja valvonnasta on perusopetuksen järjestäjällä siihen asti, kunnes 
oppivelvollinen aloittaa opinnot perusopetuksen jälkeisessä koulutuksessa. 
Oppivelvollisen nuoren huoltajan tai muun laillisen edustajan tulee huolehtia siitä, että 
nuori suorittaa oppivelvollisuuden (OVL 9 §). Jos huoltaja tahallaan tai törkeästä 
huolimattomuudesta laiminlyö tämän velvollisuuden, hänet voidaan tuomita 
sakkorangaistukseen (OVL 22 §).  
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Perusopetuksen järjestäjä ”saattaen vaihtaa” oppilaat toiselle asteelle. Jos joku 
perusopetuksen päättävä jää ilman opiskelupaikkaa, perusopetuksen järjestäjä on 
velvollinen ilmoittamaan tästä oppilaan asuinkunnalle, joka ottaa kopin nuoresta.  
 
Kun opiskelija aloittaa toisen asteen koulutuksessa, vastuu opiskelijan ohjauksesta, 
tuesta ja valvonnasta siirtyy tälle, esimerkiksi lukiokoulutuksen tai ammatillisen 
koulutuksen järjestäjälle.  
 
Jos opiskelija haluaa vaihtaa oppilaitoksesta tai alalta toiselle, koulutuksen järjestäjät 
ohjaavat ja tukevat opiskelijaa siihen saakka, kunnes opiskelijalla on uusi 
opiskelupaikka.  
 
Asuinkunnan vastuu  
Asuinkunnan tehtävänä on perusopetuksen järjestäjän tekemän ilmoituksen perusteella 
selvittää niiden perusopetuksen keväällä päättäneiden nuorten tilanne, jotka vielä 
syksyllä ovat ilman opiskelupaikkaa. Nuoret saavat ohjausta toisen asteen 
koulutukseen hakeutumiseksi. Tarvittaessa nuoria ohjataan myös hakeutumaan 
muiden palveluiden, kuten terveys- ja sosiaalipalveluiden sekä kuntoutuspalveluiden 
piiriin. Jos soveltuvaa opiskelupaikkaa ei ohjauksesta ja yhteistyöstä huolimatta löydy 
ja nuori arvioidaan koulukuntoiseksi, kunnalla on velvollisuus osoittaa 
oppivelvolliselle opiskelupaikka soveltuvassa nivelvaiheen koulutuksessa.  
 
Asuinkunnan tehtävänä on vastaavalla tavalla koulutuksen järjestäjän tekemän 
ilmoituksen perusteella ohjata myös niitä oppivelvollisia, jotka ovat keskeyttäneet 
toisen asteen opintonsa ja joilla ei ole uutta opiskelupaikkaa.  
 
Vastuu ohjata nuori eteenpäin on perusopetuksen järjestäjällä  
Velvollisuus ohjata ja valvoa oppivelvollisen hakeutumista perusopetuksen jälkeiseen 
koulutukseen perusopetuksen 9. luokalla on perusopetuksen järjestäjällä. Jos 
oppivelvollinen ei saa opiskelupaikkaa yhteishaussa, perusopetuksen järjestäjä jatkaa 
myös kevätlukukauden koulutyön päätyttyä ohjausta, jotta oppivelvollinen voisi voi 
hakea opiskelupaikkaa yhteishaun jälkeisessä jatkuvassa haussa. Jos oppivelvollinen 
nuori vielä kesän jälkeen on ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttää aloittamansa 
opinnot, ohjaus- ja valvontavastuu siirtyy perusopetuksen tai koulutuksen järjestäjän 
ilmoituksen perusteella nuoren asuinkunnalle.  
 
Milloin oppivelvollisuus päättyy  
Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen 
suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai 
vastaavan ulkomaisen koulutuksen.  
 
Oppivelvollisuuslaissa säädetään kunnalle uusia tehtäviä ja toimivaltuuksia eri 
rooleissa oppivelvollisen asuinkuntana, oppilaan perusopetuksen järjestäjänä ja 
opiskelijan oppivelvollisuuslain 4 §:ssä tarkoitettuna koulutuksen järjestäjänä. 
 
Päätökset oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä (7 §) ja opiskelupaikan 
osoittamisesta (15 §) ovat uudentyyppisiä päätöksiä, joista ei säädetty aikaisemmassa 
lainsäädännössä. Koska oppivelvollisuuslaissa ei säädetä toimivaltaisesta 
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päätöksentekijästä, kunnan ja koulutuksen järjestäjän on hallintosäännössä nimettävä 
toimivaltainen päätöksentekijä.  
 
Koulutuksen järjestäjä päättää oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä. 
Päätös ehdotetaan tehtävän eri tavalla riippuen siitä, onko oppivelvollinen jonkun 
koulutuksen järjestäjän opiskelija. Jos oppivelvollinen ei ole minkään koulutuksen 
järjestäjän opiskelija, keskeyttämisestä päättää oppivelvollisen asuinkunta.  

 
Opiskelupaikan osoittamisen osalta asuinkunnan tehtävänä on kahden kuukauden 
kuluttua ohjaus- ja valvontavastuun alkamisesta osoittaa oppivelvolliselle 
opiskelupaikka tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa tai työhön ja 
itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa, jos oppivelvollinen ei ole aloittanut 
oppivelvollisuuslain 4 §:ssä tarkoitetussa koulutuksessa.  

 
 
Liite:  

https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2021/oppivelvollisuuden-laajentaminen 
 
 Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: 

 
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että 
kunnanvaltuusto tekee seuraavat muutokset Karvian kunnan hallintosääntöön uuden 
oppivelvollisuuslain johdosta.  
 
§ 24 koulutoimenjohtajan tehtäviin ja toimivaltaan lisätään: 
 

· Päättää oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä, jos oppivelvollinen 
ei ole minkään koulutuksen järjestäjän opiskelija (oppivelvollisuuslain 7 §).  
 

· Päättää opiskelupaikan osoittamisesta, mikäli oppivelvollinen ei ole 
ohjauksesta huolimatta aloittanut perusopetuksen jälkeisissä opinnoissa 
(oppivelvollisuuslaki 15 §) 

 
 

 Päätös: 
 
 Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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44 § Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toistaiseksi voimassa oleva työsuhde 
 
Koltk 20.5.2021 
§ 36   
  Päiväkoti Kissankimalluksen lastenhoitaja irtisanoutui tehtävästään tammikuussa 

2021. Kuluvan kevään ajan tehtäviä on hoidettu sijaisjärjestelyin. Henkilöstötarve ei 
ole kuitenkaan vähentymässä nykyisestä elokuussa alkavan varhaiskasvatuksen 
toimintakauden alussa. Henkilöstötarpeeseen vaikuttaa lasten määrän lisäksi 
vuorohoidon vakiintuminen osaksi päiväkodin toimintaa. 

 
 Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: 
 

Kasvatus- ja opetuslautakunta pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa lastenhoitajan 
toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. 
 
Sillä edellytyksellä, että kunnanhallitus myöntää täyttöluvan, kasvatus- ja 
opetuslautakunta julistaa tehtävän haettavaksi 20.6.2021 mennessä ja valtuuttaa 
koulutoimenjohtajan julkaisemaan hakuilmoituksen Karvian kunnan 
rekrytointiprosessin ohjeistuksen mukaisesti. 

 
 Päätös: 

 
 Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  
Kh 31.5.2021 
§ 99 Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan lastenhoitajan toistaiseksi voimassa 
olevaan työsuhteeseen.  
 
Päätös: 

 
 Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Työpaikkailmoitus varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävään on julkaistu 1.6.2021. 
Hakuaika tehtävään päättyy 16.6. klo 15.00. Kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee 
haastatteluun kutsuttavat ja haastattelee hakijat ennen lautakunnan kokousta 
17.6.2021. 

  
 Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: 
 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää lastenhoitajan toistaiseksi voimassa olevaan 
työsuhteeseen valittavan henkilön. 
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 Päätös: 

 
Lautakunta päätti yksimielisesti hakemusten ja haastattelujen perusteella, että 
lastenhoitajan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen valitaan Susanna 
Hokkanen. Perusteluina valinnalle on, että tehtävään valitulla on 
kelpoisuusvaatimuksen lisäksi nepsy-koulutusta ja kasvatustieteiden perusopinnot 
aloitettuna. Valitulla on monipuolista työkokemusta lasten ja nuorten ohjaamisesta. 
Lisäksi tehtävään valittu on osoittanut sitoutumista, joustavuutta ja hyviä 
vuorovaikutustaitoja työssänsä. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. 

 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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45 § Kieltenopettajan virka 
                  
Kh 10.5.2021 
§ 86 Karvian kunnassa on yksi kieltenopettajan virka. Nykyiselle viranhaltijalle on 

myönnetty opintovapaa virasta ajalle 1.8.2020-31.7.2022.  
 
Viranhaltija on valittu Seinäjoen kaupungin lehtorin virkaan 15.4.2021 ja hän on 
ilmoittanut jättävänsä ilmoituksen asiasta virkavalintapäätöksen valitusajan jälkeen. 
 
Kasvatus- ja opetuslautakunnan ja koulutoimenjohtajan kanssa käydyn sähköpostikes-
kustelun perusteella lautakunta esittää yksimielisesti kunnanhallitukselle kieltenopetta-
jan viran täyttämistä 9.8.2021 alkaen, mikäli nykyinen kieltenopettaja jättäytyy vi-
rasta. Lautakunta on sähköpostitse valtuuttanut koulutoimenjohtajan julkaisemaan ha-
kuilmoituksen. 

                       
Lautakunta perustelee täyttöluvan myöntämisen käsittelyn kiirehtimistä rekrytoinnin 
sujuvoittamisella ja mahdollisesti pysyvämmän henkilökunnan saamisella opetustoi-
meen lukuvuoden 2021-2022 alusta. 

 
                     Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
                              

Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan kieltenopettajan virkaan, mikäli nykyinen 
viranhaltija jättäytyy virasta. 

 
                      Päätös: 
 
 Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Koltk 20.5.2021 
§ 38 Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi tiedoksi Heidi Hietasen englannin ja toisen ko-

timaisen kielen lehtorin virasta irtisanoutumisen 1.8.2021 alkaen. 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 Koulutoimenjohtaja julkaisi hakuilmoituksen kieltenopettajan toistaiseksi 
voimassaolevaan virkaan 19.5.2021. Haku päättyi 6.6.2021. 
 
Hakuaikana virkaan haki seitsemän hakijaa, joista kaikilla on virkaan vaadittava 
kelpoisuus. Hakijoista kaksi kutsuttiin haastatteluun. Koulutoimenjohtaja ja rehtori 
valitsivat haastatteluun kutsuttavat. Lautakunta hyväksyi valinnan haastateltavista 
tutustuttuaan hakijayhteenvetoon. Haastatteluun kutsuttavilla oli eniten työkokemusta 
valittavan viran tehtävistä. Hakijoista kaksi haastateltiin 10.6.2021. 
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 Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: 
                              

1. Kasvatus- ja opetuslautakuntaa päättää englannin ja toisen kotimaisen kielen 
lehtorin virkanimikkeen muuttamisesta kielten lehtoriksi. 
 

2. Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hakemusten ja haastattelun perusteella 
kielten lehtorin virkaan valinnasta. 

 
                      Päätös: 
 

1. Kasvatus- ja opetuslautakuntaa päätti englannin ja toisen kotimaisen kielen 
lehtorin virkanimikkeen muuttamisesta kielten lehtoriksi. 
 

2. Lautakunta päätti hakemusten ja haastattelun perusteella yksimielisesti valita 
kielten lehtorin virkaan FM, Suvi Lenkkerin ja varasijalle FM, Mirja Koiviston. 
Perusteluina valinnalle on, että virkaan valitulla on hakijoista soveltuvin 
koulutuksellinen kelpoisuus virkaan, erityispedagogiikan opintoja ja osaamista 
sekä työkokemusta eri ikäisten oppilaiden opettamisesta. Virkaan valinnassa 
noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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46 § Varhaiskasvatuksen opettajan toistaiseksi voimassa oleva työsuhde 
 
Koltk 30.9.2020 
§ 92 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 tois-
taiseksi 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 lastentar-
hanopettajan toistaiseksi voimassa olevan työsuhteeseen.  
 
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, sillä edellytyksellä että kunnanhallitus myöntää 
täyttöluvan, julistaa lastentarhanopettajan työsuhteen haettavaksi 10.5.2021 mennessä 
ja valtuuttaa päivähoidonohjaajan julkaisemaan hakuilmoituksen. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  



    Kokouspäivämäärä 
    
Kasvatus- ja opetuslautakunta  17.6.2021   12 

 
Koltk 6.4.2021 
§ 24 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 lastentar-
hanopettajan 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 rek-
rytointiprosessin ohjeistuksen mukaisesti. 

  
 Päätös:  
  
 Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kh 19.4.2021 
§ 62 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
 
Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan lastentarhanopettajan toistaiseksi 
voimassaolevaan tehtävään.  
 
Päätös:  
 
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Koltk 20.5.2020 
§ 34 Lastentarhanopettajan työsuhde oli haettavana 19.4.-10.5.2021. Tehtävään tuli kaksi 

hakemusta, joista toisella hakijalle on koulutuksellinen kelpoisuus varhaiskasvatuksen 
opettajatyöhön. 
 

 Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: 
 

Lastentarhanopettajan työsuhde julistetaan vähäisen hakijamäärän vuoksi uudelleen 
haettavaksi. Tehtävää aiemmin hakeneiden hakemukset huomioidaan uudessa haussa. 

  
 Päätös: 

 
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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§ 46 Lastentarhanopettajan työsuhde julistettiin uudelleen haettavaksi 24.5.2021. Hakuaika 

tehtävään oli 11.6.2021 klo 14.00 mennessä.  
 

 Tehtävään saapui kaksi hakemusta, joista toisella hakijoista on koulutuksellinen 
kelpoisuus tehtävään. Kasvatus- ja opetuslautakunta haastattelee tehtävään hakeneet. 

 
 Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: 
 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää lastentarhanopettajan valinnasta toistaiseksi 
voimassa olevaan työsuhteeseen. 

  
 Päätös: 
 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti keskeyttää hakuprosessin kesän ajaksi vähäisen 
hakijamäärän vuoksi ja jatkaa hakua syksyn aikana. 

 
Lautakunta päätti valtuuttaa päivähoidonohjaajan julkaisemaan hakuilmoituksen 
syksyn 2021 aikana uudestaan Karvian kunnan rekrytointiprosessin ohjeistuksen 
mukaisesti. 

 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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47 § Lasten ja nuorten seudullinen hyvinvointisuunnitelma 2021 - 2024 
                  
 Posan yhtymähallitus on kokouksessaan 16.3.2021 hyväksynyt lasten ja nuorten 

hyvinvointisuunnitelman vuosille 2021-2024, pöytäkirjassa todetaan:  
  
 "Vuoden 2008 alusta voimaan tulleen lastensuojelulain mukaan kunnan tai useamman 

kunnan on yhdessä laadittava suunnitelma lasten ja nuortenhyvinvoinnin edistämiseksi 
sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi (LsL 417/2007, 12 §). 
Suunnitelma on lakisääteinen väline ohjata, johtaa ja kehittää lasten ja nuorten 
hyvinvointityötä kunnassa. 

 
 Suunnitelma hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkastetaan vähintään 

kerran neljässä vuodessa. Suunnitelman ohjausvaikutusta korostaa se, että sen sisältö, 
kehittämistoimet ja voimavaraehdotukset on otettava huomioon laadittaessa kuntalain 
(L 635/1995) mukaista kunnan talousarviota ja –suunnitelmaa eri vuosille. 

 
 Suunnitelmassa päätöksentekijät määrittävät kunnan lapsi- ja lasten suojelupolitiikan 

keskeiset sisällöt ja painopisteet sekä varaavat toiminnan ja sen kehittämisen 
edellyttämät voimavarat. 

 
 Suunnitelman tulee lain mukaan sisältää kunnan määrittämältä suun nittelukaudelta 

tiedot  
 

§ lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta  
§ lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista 

ja palveluista 
§ lastensuojelun tarpeesta kunnassa 
§ lastensuojeluun varattavista voimavaroista 
§ lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä ole vasta 

lastensuojelun palvelujärjestelmästä 
§ yhteistyön järjestämiseksi eri viranomaisten sekä lapsille että nuorille 

palveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä sekä  
§ suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta” 

 
Suunnitelman on valmistellut seudullinen työryhmä, johon Karviasta on kuulunut 
liikuntasihteeri. 
 
Liite:  

· Lasten ja nuorten seudullinen hyvinvointisuunnitelma vuosille 2021 - 2024 
 
                     Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: 
                              

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy osaltaan lasten ja nuorten seudullisen 
hyvinvointisuunnitelman vuosille 2021 - 2024 ja lähettää sen edelleen 
kunnanhallitukselle ja valtuustolle. 
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 Päätös: 

 
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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48 § Muut asiat 
 

Luokanopettaja Niina Lehtonen on 11.6.2021 sähköpostitse ilmoittanut 
irtisanoutuvansa luokanopettajan virasta 1.8.2021 alkaen.  
 
Kunnan hallintosäännön 58 §:n mukaisesti viranhaltijan ilmoitus virkasuhteen 
irtisanomisesta saatetaan palvelussuhteen ottamisesta päättäneen viranomaisen tietoon. 

 
Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti merkitä tiedoksi luokanopettaja Niina Lehtosen 
irtisanoutumisilmoituksen.  
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49 § Ilmoitusasiat 
 

1. 453/2021 Laki varhaiskasvatuslain muuttamisesta.  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan varhaiskasvatuslain (540/2018) 1 §:n 6 momentti ja 36 
§:n otsikko sekä lisätään 36 §:ään uusi 3 momentti sekä lakiin uusi 57 a ja 57 b. 
 

2. Lautakunta merkitsi tiedoksi määräaikaisen koulupsykologin hankintapäätöksen Kankaan-
pään kaupungin kautta. 

 
  
 
 
  



    Kokouspäivämäärä 
    
Kasvatus- ja opetuslautakunta  17.6.2021   18 

 

50 §  Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus 
 
 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 
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Kaisamaija Ronkainen

Lähettäjä: Jonna Haavisto <jonna.haavisto@live.fi>
Lähetetty: perjantai 18. kesäkuuta 2021 12.15
Vastaanottaja: Tanja Koivuniemi; teemu.tuuliniemi@hotmail.com; Kaisamaija Ronkainen
Aihe: Re: PK 4_2021 (2).docx

Pöytäkirja on kokouksen kulun mukainen. 

Jonna Haavisto 
Kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja 

Hanki Outlook for Android 
 

From: Kaisamaija Ronkainen <Kaisamaija.Ronkainen@karvia.fi> 
Sent: Friday, June 18, 2021 11:21:43 AM 
To: Jonna Haavisto (Contact) <jonna.haavisto@live.fi>; Tanja Koivuniemi <tanjakoivuniemi78@gmail.com>; 
teemu.tuuliniemi@hotmail.com <teemu.tuuliniemi@hotmail.com> 
Subject: PK 4_2021 (2).docx  
  
Hei, 
liitteenä lautakunnan kokouspöytäkirja. Voitte kuitata pöytäkirjan tarkastetuksi vastaamalla tähän sähköpostiviestiin 
esim. ”pöytäkirja on kokouksen kulun mukainen”. Sähköpostitse lähetetyt kuittaukset liitetään pöytäkirjanotteisiin. 
  
Kaisamaija Ronkainen 
kunnansihteeri – koulutoimenjohtaja 
Karvian kunta 
p. 044 772 75 20 
  
www.karvia.fi 
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Kaisamaija Ronkainen

Lähettäjä: Tanja Koivuniemi <tanjakoivuniemi78@gmail.com>
Lähetetty: perjantai 18. kesäkuuta 2021 12.41
Vastaanottaja: Kaisamaija Ronkainen
Kopio: Jonna Haavisto (Contact); teemu.tuuliniemi@hotmail.com
Aihe: Re: PK 4_2021 (2).docx

Pöytäkirja on kokouksen kulun mukainen. 
 
Tanja Koivuniemi  
 
pe 18. kesäk. 2021 klo 11.21 Kaisamaija Ronkainen <Kaisamaija.Ronkainen@karvia.fi> kirjoitti: 

Hei, 

liitteenä lautakunnan kokouspöytäkirja. Voitte kuitata pöytäkirjan tarkastetuksi vastaamalla tähän 
sähköpostiviestiin esim. ”pöytäkirja on kokouksen kulun mukainen”. Sähköpostitse lähetetyt kuittaukset liitetään 
pöytäkirjanotteisiin. 

  

Kaisamaija Ronkainen 

kunnansihteeri – koulutoimenjohtaja 

Karvian kunta 

p. 044 772 75 20 

  

www.karvia.fi 
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Kaisamaija Ronkainen
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Lähetetty: perjantai 18. kesäkuuta 2021 17.26
Vastaanottaja: Kaisamaija Ronkainen
Aihe: Vs: PK 4_2021 (2).docx

Pöytäkirja on kokouksen kulun mukainen.  
 
Teemu Tuuliniemi  

Lähettäjä: Kaisamaija Ronkainen <Kaisamaija.Ronkainen@karvia.fi> 
Lähetetty: perjantai 18. kesäkuuta 2021 11.21 
Vastaanottaja: Jonna Haavisto (Contact) <jonna.haavisto@live.fi>; Tanja Koivuniemi 
<tanjakoivuniemi78@gmail.com>; teemu.tuuliniemi@hotmail.com <teemu.tuuliniemi@hotmail.com> 
Aihe: PK 4_2021 (2).docx  
  
Hei, 
liitteenä lautakunnan kokouspöytäkirja. Voitte kuitata pöytäkirjan tarkastetuksi vastaamalla tähän sähköpostiviestiin 
esim. ”pöytäkirja on kokouksen kulun mukainen”. Sähköpostitse lähetetyt kuittaukset liitetään pöytäkirjanotteisiin. 
  
Kaisamaija Ronkainen 
kunnansihteeri – koulutoimenjohtaja 
Karvian kunta 
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www.karvia.fi 
  
  
  
  


