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57 §  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. 

 
 
 

58 §  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: 

 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lähdekorpi Marko ja Salo Merja. 
 
 
---------------------------------- 
 
 

 Kokouksen aluksi lautakunnan jäsenet esittäytyivät ja lautakunta keskusteli 
kokoustyöskentelyyn liittyvistä käytänteistä. 

 
 Päivähoidonohjaaja Reetta Lepistö esitteli varhaiskasvatuksen tilannetta kunnassa ja 

päivähoidonohjaajan virkaan liittyviä tehtäviä. 
 
 Lepistö poistui kokouksesta klo 19.48. 
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59 §  Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokoustyöskentely loppuvuonna 2021 

 
 Esityslista lähetetään/ laitetaan sähköisesti saataville kasvatus- ja opetuslautakunnan 

jäsenille, kunnanjohtajalle, kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanhallituksen 
edustajalle. Pöytäkirjan kopiot lähetetään/ asetetaan sähköisesti saataville 
kunnanjohtajalle, kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja tilintarkastajille. Tarkastettu 
ja allekirjoitettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla 
mahdollisimman pian tarkastamisen jälkeen. Kokouspaikka on pääosin kunnantalo ja 
kokouksia pidetään tarpeen mukaan.  

 
 Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: 
 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää kokoustyöskentelymenettelystä loppuvuodeksi 
2021. 
 

 Päätös: 
 

 Lautakunta kokoontuu loppuvuonna 30.9., 14.10 ja 2.12. klo 18.00. Tarvittaessa 
lautakunta kokoontuu muuna ajankohtana, josta sovitaan erikseen. 
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60 §  Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutokset ja 
täydennykset sekä paikalliseen opetussuunnitelmaan tehtävät 
muutokset 
 
Opetushallitus on antanut määräyksen (OPH-557-2021) muuttaa ja täydentää Perus-
opetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 kappaleita siten, että  
 

· kappaletta ”1.4 Paikallisen opetussuunnitelman laadinta ja keskeiset opetusta 
ohjaavat ratkaisut muutetaan ja täydennetään ohjaussuunnitelman sisällön 
osalta erikseen toimitetun liitteen mukaisesti ja  
 

· kappaletta ”15.4.19 Oppilaanohjaus” muutetaan ja täydennetään tehostetun 
henkilökohtaisen oppilaanohjauksen osalta erikseen toimitetun liitteen mukai-
sesti.  

 
Edellä mainittuihin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutoksiin pe-
rustuvat muutokset paikallisiin perusopetuksen opetussuunnitelmiin tulee laatia ja ot-
taa käyttöön 1.8.2021 alkaen.  

 
Opetushallitus on antanut määräyksellään (OPH-5042-2020) Perusopetuksen opetus-
suunnitelman perusteisiin sekä sellaisenaan paikallisiin opetussuunnitelmiin liitettävät 
perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit, jotka otetaan käyttöön lukuvuoden 2021 – 
2022 päättöarvioinnin yhteydessä.  
 
Karvian yhtenäiskoulun opetushenkilöstö on valmistellut tarkennuksia ja muutoksia 
Karvian kunnan perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman ja lukuun 8 ”Oppi-
laanohjauksen ohjaussuunnitelma” ja lukuun 26, ”Oppilaan oppimisen ja osaamisen 
arviointi perusopetuksessa” ja lukuun 34 ”Vuosiluokat 7-9”. Pienehköjä korjauksia ja 
tarkennuksia on tehty myös opetussuunnitelman lukuun 24.  
 
Kaikki edellä mainitut Karvian kunnan perusopetuksen paikalliseen opetussuunnitel-
maan tehdyt muutokset on koottu yhdeksi esityslistan liitteeksi. 
 
Liitteet:  

· Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutokset ja täyden-
nykset kappaleisiin 1.4 Paikallisen opetussuunnitelman laadinta ja keskeiset 
opetusta ohjaavat ratkaisut sekä 15.4.19 Oppilaanohjaus määräys (OPH-557-
2021) 

· Muutosmääräykseen (OPH-557-2021) liite 1 Perusopetuksen opetussuunnitel-
man perusteiden 2014 muutokset koskien opetuksen järjestäjän ohjaussuunni-
telmaa sekä oppilaanohjausta 

· Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit määräys (OPH-5042-2020) 
· Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit Liite 1 määräykseen (OPH-5042-

2020) 
· Opetussuunnitelmaan tehdyt muutokset 
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Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: 
 
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy Opetushallituksen liitteenä olevan 
muutosmääräyksen (OPH-557-2021) mukaiset päivitykset Karvian kunnan 
opetussuunnitelmaan oppilaanohjauksen ohjaussuunnitelman ja kappaleen 15.4.19 
osalta. Muutokset on otettu käyttöön 1.8.2021 alkaen. 

 
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy muutosmääräyksen (OPH-5042-2020) ja 
merkitsee tiedoksi Karvian kunnan perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman 
liitteeksi liitettävät uudet päättöarvioinnin kriteerit, jotka on otettu käyttöön 1.8.2021 
alkaen.  
 
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy Karvian kunnan opetussuunnitelman lukuihin 
24 ja 26 tehdyt paikallisten ohjeiden ja painotusten muutokset. Päivitetty suunnitelma 
on astunut voimaan 1.8.2021. 
 
 
Päätös: 

  
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy Opetushallituksen liitteenä olevan 
muutosmääräyksen (OPH-557-2021) mukaiset päivitykset Karvian kunnan 
opetussuunnitelmaan oppilaanohjauksen ohjaussuunnitelman ja kappaleen 15.4.19 
osalta. Muutokset on otettu käyttöön 1.8.2021 alkaen. 

 
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy muutosmääräyksen (OPH-5042-2020) ja 
merkitsee tiedoksi Karvian kunnan perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman 
liitteeksi liitettävät uudet päättöarvioinnin kriteerit, jotka on otettu käyttöön 1.8.2021 
alkaen.  
 
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy Karvian kunnan opetussuunnitelman lukuihin 
24 ja 26 tehdyt paikallisten ohjeiden ja painotusten muutokset. Päivitetty suunnitelma 
on otettu käyttöön 1.8.2021. 
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61 §  Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman 
päivittäminen 
 
 Perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 
2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai 
siirretyille oppilaille. Kunta vastaa toiminnan kokonaisuudesta. 
 
 Aamu- ja iltapäivätoiminnasta säädetään perusopetuslain luvussa 8 a. Kunta saa 
valtionosuutta perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan 
järjestämiseen. 

 
 Aamu- ja iltapäivätoiminnan tulee perustua Perusopetuksen aamu- ja 
iltapäivätoiminnan perusteisiin 2011. Sen pohjalta kunnan tulee laatia ja hyväksyä 
toimintasuunnitelma. Toiminnan suunnittelussa painotetaan muun muassa yhteistyötä 
kotien ja koulujen, eri hallintokuntien sekä toiminnan järjestäjien kanssa. 
Perusopetuslain 48 b §:n mukaan kunnan tulee hyväksyä koululaisten aamu- ja iltapäi-
vätoiminnan toimintasuunnitelma. Karvian hallintosäännön 23 §:n mukaisesti toimin-
tasuunnitelman hyväksyy kasvatus- ja opetuslautakunta. Edellinen toimintasuunni-
telma on otettu käyttöön 1.8.2011. 
 
Liitteet:  

· Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, Toimintasuunnitelma 2021 
  
 

Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: 
  

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toi-
mintasuunnitelman 2021.  
 
Päätös: 
 
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toi-
mintasuunnitelman 2021. Toimintasuunnitelma otetaan käyttöön 2.9.2021. 
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62 §  Nuorisovaltuuston edustajan läsnäolo-oikeus kasvatus- ja 
opetuslautakunnan kokouksessa 
 

 Kuntalaki velvoittaa jokaista kuntaa perustamaan nuorisovaltuuston tai muun nuorten 
vaikuttajaryhmän turvaamaan nuorten vaikuttamismahdollisuudet kunnassa. 

 
Karvian nuorisovaltuusto perustettiin ensimmäisen kerran vuonna 2017. Keväällä 
2021 valittuun nuorisovaltuustoon on ilmoittautunut kahdeksan nuorta.  
 
Karvian nuorisovaltuusto on kokouksessaan 19.8.2021 päättänyt aikaisempien vuosien 
tapaan nuorisovaltuuston edustajista kunnan toimielimissä. Nuorisovaltuusto on 
valinnut edustajakseen kasvatus- ja opetuslautakuntaan Aleksi Sepän. Päätös 
nuorisovaltuustoedustajista toimielimiin on ehdollinen riippuen toimielinten 
päätöksestä myöntää läsnäolo- ja puheoikeus nuorisovaltuuston edustajalle.  
 
 Karvian kunnan hallintosäännön 130 §:n mukaan toimielin päättää muiden kuin 
jäsentensä, esittelijän, kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan läsnäolo- 
ja puheoikeudesta kokouksessaan. 

  
Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: 

  
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää kutsua nuorisovaltuuston edustajan kokouk-
siinsa. Edustaja ei kuitenkaan voi olla läsnä käsiteltäessä salassa pidettäviä asioita. 
Läsnäolo-oikeudesta voidaan lautakunnan yhteisellä päätöksellä poiketa ilman erillistä 
perustelua. 
 
Päätös: 
 

 Esitys hyväksytään yksimielisesti. 
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63 §  Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden 
toteutumisvertailu 1-6 / 2021 

 
Talousarvion toteutumisvertailu ajalle 1-6/2021 tuodaan lautakunnalle tiedoksi.  
 
Talousarvion käyttötalouden toimintakulut ovat toteutuneet 45 %:n mukaisesti, eli 
kokonaisuudessaan tasaisen kertymän mukaisesti, koska henkilöstön lomarahat 
kirjataan aiemmista vuosista poiketen heinäkuun toimintakuluiksi. Vertailussa 
yksittäisten merkittävien kustannuserien toteuma kuitenkin ylittää tasaisen kertymän, 
mihin on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta kasvatus- ja opetuslautakunnan 
määrärahat riittäisivät. Mm. koulutoimen työsuhteisten kuukausipalkkoihin on kulunut 
58 % ja sijaisten palkkoihin 140 % budjetoidusta. Kaikki koulutoimen palkat ja 
palkkiot ovat toteutuneet 49 %:n mukaisesti. 
 
Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet pääosin. Perusopetuksen 7.-9. luokkalaiset 
oppilaat olivat maaliskuussa kolme viikkoa etäopetuksessa. Tammi-helmikuun 
vaihteessa osa alkuopetuksen oppilaista oli etäopetuksessa karanteenimääräyksen 
vuoksi. Laadun arvioinnissa käytettävän perusopetuksen laatukäsikirjan päivitys on 
tehty maaliskuussa. Oppilashuollon koulupsykologipalvelua ei ole pystytty tarjoamaan 
suunnitellusti valtakunnallisen resurssipulan vuoksi. Kiireellisimpien 
psykologipalvelujen toteutus on järjestetty ostopalveluna. Oppilashuoltoa tukemaan 
on ostettu psykiatrisen sairaanhoitajan palveluita. 
 
Varhaiskasvatuksessa on neljä päiväkotiryhmää, joista yksi toimi kevään ajan 
väistötiloissa. Varhaiskasvatuksessa on pystytty vastaamaan vuorohoidon 
kasvaneeseen tarpeeseen. Covid-epidemia on aiheuttanut runsaasti sekä lasten että 
varhaiskasvatuksen henkilöstön poissaoloja toimintakaudella. Suunniteltuja toimintoja 
kuten sidosryhmäpalavereja on jouduttu siirtämään myöhempään ajankohtaan. 
 
Liite:  

· Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutumisvertailu ajalta 1-6/2021  
 

 
 Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: 

 
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee talousarvion toteutumisvertailun tiedoksi. 
 

 Päätös: 
  
 Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
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64 § Muut asiat 
 

1. Kunnanhallitus on 5.8.2021 hyväksynyt talousarvion 2022 laadintaohjeet hallintokunnille. 
Lautakuntien talousarvioesitykset tulee tehdä kunnanhallitukselle 15.10.2021 mennessä. 

 
2. Lautakunta keskusteli ap-ip-toiminnan maksuista ja päätti, että maksuperusteita käydään pe-

riaatekeskustelua tulevassa lautakunnan kokouksessa. 
 

3. Kasvatus- ja opetuslautakunta keskusteli koulukuljetuksen järjestämisen periaatteista ja mah-
dollisen optiovuoden käyttämisestä kuljetushankinnassa. 

 
4. Kasvatus- ja opetuslautakunta keskusteli yhtenäiskoulun henkilöstötilanteesta.  

 
5. Koulutoimenjohtaja kertoi yhtenäiskoulun koulupsykologitilanteesta. 

 
6. Lautakunta päätti kutsua rehtorin ja lautakunnan varajäsenet seuraavaan lautakunnan kokouk-

sen alkuun. 
 

7. Lautakunta keskusteli varhaiskasvatuksen virka- ja työsuhdenimikkeiden muuttamisesta ajan-
tasaisiksi. 
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65 § 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 
2.9.2021 

Pykälät 
57-65 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat 

yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136§) 
Pykälät 57, 58, 59, 63, 64, 65 

 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. 
Pykälät 60, 61, 62 

 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  60, 61, 62 

 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. 

 


