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51 § 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. 

 
 
 

 

52 § 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 Isotalo Aila ja Koivuniemi Tanja. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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53 §  Luokanopettajan virka 
 

Kh 21.6.2021 
133 § Luokanopettaja xxx xxx on jättänyt irtisanoutumisilmoituksen virasta 1.8.2021 

alkaen. 
  
 Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti kunnanhallitukselta on 

pyydettävä lupa vakinaisten virkojen ja työsuhteiden täyttämiseen. Yhtenäiskoulun 
lukuvuoden 2021-2022 aloittamisen kannalta virka tulisi täyttää mahdollisimman 
pian, jotta toimintaa pystytään suunnittelemaan ja perusopetusta toteuttamaan 
mahdollisimman vähäisin henkilöstömuutoksin lukukauden aikana. 
 
Tämän johdosta koulutoimenjohtaja on käynyt 14.6.2021 keskustelua kasvatus- ja 
opetuslautakunnan sekä alustavasti kunnanhallituksen kanssa viran kuuluttamisesta 
avoimeksi ehdollisena siten, että se täytetään, mikäli kunnanhallitus antaa täyttöluvan. 
Mikäli lupaa ei myönnetä, voidaan haku keskeyttää ennen hakuajan umpeutumista. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan luokanopettajan toistaiseksi voimassa olevaan 
virkaan. 
 
Päätös: 
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
53 § Luokanopettajan virka oli haettavana 14.-29.6.2021. Määräaikaan mennessä jätetyistä 

hakemuksista koulutoimenjohtaja valitsee haastateltavat ja hyväksyttää päätöksen 
haastateltavista kasvatus- ja opetuslautakunnalla sähköpostitse. 

 
 Lautakunta haastattelee hakijat kokouksen aluksi klo 10.00 alkaen. 
 

Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: 
 
Lautakunta päättää virkaan valinnasta hakijoiden hakemusten ja haastatteluiden perus-
teella. 
 
Päätös: 
 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti valita yksimielisesti luokanopettajan toistaiseksi 
voimassa olevaan virkaan Terhi Halmeen. Valittu osoitti haastattelussa monipuolista 
osaamista luokanopettajana sekä aineenopettajana. Luokanopettajaksi valittu toi 
haastattelussa esiin sitoutumista virkaan ja halukkuutta työn kehittämiseen. 
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54 §  Luokanopettajan määräaikainen tehtävä 
 
Luokanopettajan toistaiseksi voimassa olevaan virkaan valittiin opettaja, joka jää per-
hevapaille lukuvuodeksi 2021-2022. Luokanopettajan tehtävään määräajaksi on valit-
tava sijainen perhevapaiden ajaksi. 
 
Virkaa haki valitun lisäksi kaksi koulutuksellista kelpoista luokanopettajaa ja kolme 
hakijaa, jolla ei ole luokanopettajan kelpoisuutta. Kumpikaan pätevistä luokanopetta-
jista ei ollut haastattelussa kiinnostunut määräaikaisesta työtehtävästä. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 
Kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee toistaiseksi voimassa olevaa virkaa hakeneista 
hakijoista määräaikaisen luokanopettajan lukuvuodeksi 2021-2022. 
 
Päätös: 
 
Lautakunta päätti yksimielisesti valita luokanopettajan määräaikaiseen tehtävään Saija 
Heiniluoman. 
 
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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55 § Muut asiat 
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56 § 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 
5.7.2021 

Pykälät 
51-56 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat 

yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136§) 
Pykälät 51, 52, 55. 56 

 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. 
Pykälät 53, 54 

 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  53, 54 

 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    5.7 .2021        Pöytäkirjanotteet on postitettu sähköpostitse 5.7.2021 
                                                                                                                     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  

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. 

 


