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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KOLTK § 1 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. 

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 

 

KOLTK § 2 Kasvatus- ja opetuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu koulutoimistossa, 

pääsääntöisesti kokousta seuraavana arkipäivänä klo 13 jälkeen. Pöytäkirja pidetään 

julkisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla heti tarkastamisen jälkeen. 

 

 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jori Nivus ja Kari Halmela. 

 

Tuire Huhdanmäki saapui klo 18.03 

  



KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN JA SEN ALAISTEN TULOSYKSIKKÖJEN 
LASKUJEN HYVÄKSYJÄT 2018 

 

KOLTK § 3 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy toimialaansa kuuluvien laskujen hyväksyjät: 

 

• Päivähoidon laskut hyväksyy päivähoidon ohjaaja ja tarvittaessa 

koulutoimenjohtaja-kunnansihteeri tai kunnanjohtaja. 

• Kirjaston laskut hyväksyy kirjastonhoitaja ja tarvittaessa koulutoimenjohtaja-

kunnansihteeri tai kunnanjohtaja. 

• Koulun laskut hyväksyy rehtori ja tarvittaessa vararehtori, koulutoimenjohtaja-

kunnansihteeri tai kunnanjohtaja. 

• Aamu- ja iltapäivätoiminnan laskut hyväksyy päivähoidon ohjaaja ja tarvittaessa 

koulutoimenjohtaja-kunnansihteeri tai kunnanjohtaja. 

• Kasvatus- ja opetuslautakunnan laskut hyväksyy koulutoimenjohtaja-kunnansihteeri 

ja tarvittaessa kunnanjohtaja tai kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja. 

 

PÄÄTÖS 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi toimialaansa kuuluvien laskujen hyväksyjät: 

 

• Päivähoidon laskut hyväksyy päivähoidon ohjaaja ja tarvittaessa 

koulutoimenjohtaja-kunnansihteeri tai kunnanjohtaja. 

• Kirjaston laskut hyväksyy kirjastonhoitaja ja tarvittaessa koulutoimenjohtaja-

kunnansihteeri tai kunnanjohtaja. 

• Koulun laskut hyväksyy rehtori ja tarvittaessa vararehtori, koulutoimenjohtaja-

kunnansihteeri tai kunnanjohtaja. 

• Aamu- ja iltapäivätoiminnan laskut hyväksyy päivähoidon ohjaaja ja tarvittaessa 

koulutoimenjohtaja-kunnansihteeri tai kunnanjohtaja. 

• Kasvatus- ja opetuslautakunnan laskut hyväksyy koulutoimenjohtaja-kunnansihteeri 

ja tarvittaessa kunnanjohtaja tai kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja. 

 

 

 

  



KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN KOKOUSTYÖSKENTELY V. 2018 

 

KOLTK § 4 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 

kunnantoimiston lautakuntien kokoushuone ja kokouksia pidetään tarpeen mukaan.  

 

Kokouspäivä on ollut pääosin tiistai tai torstai ja aloittamisaika klo 18.00.  

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää kokoustyöskentelymenettelystä vuodeksi 2018. 

 

PÄÄTÖS: 
 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti, että kokouspäivät sovitaan tarpeen mukaan. 

  



LUKUVUODEN 2018 – 2019 KOULU- JA LOMA-AJAT 

 

KOLTK § 5 Sivistystoimen päävastuualuesäännön mukaan kasvatus- ja opetuslautakunta päättää 

lukuvuoden koulu- ja lomapäivistä. 

 

Peruskoululaki määrittelee työpäivien lukumäärän: 

PL 23 § Peruskoulun lukuvuosi alkaa 1 päivänä elokuuta ja päättyy 31 päivänä heinä-

kuuta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuiten-

kin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja va-

punpäivä. Lukuvuoden koulutyön päättymisajankohdasta säädetään asetuksella. PA 7 

§. Lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä.  

 

Koulutyön aloittamisajankohdasta on ilmoitettava oppilaiden huoltajille edellisen lu-

kuvuoden koulutyön loppuun mennessä. 

 

Lukuvuoden 2018 - 2019 koulupäivien todellinen määrä on 188 ja pohjana on käytetty 

seudullista esitystä. 

 

Tässä ehdotuksessa koulu alkaisi torstaina 9.8.2018. 

Lauantai 1.9.2018 olisi työpäivä (kodin ja koulun päivä) 

Syysloma olisi viikolla 43. 

Perjantai 7.12.2018 olisi vapaapäivä. 

Syyslukukausi päättyisi perjantaina 21.12.2018. 

Kevätlukukausi alkaisi maanantaina 7.1.2019. 

Talviloma olisi viikolla 9. 

Kevätlukukausi päättyy lauantaina 1.6.2019. 

 

Liite: Oppilaiden koulu- ja loma-ajat lv. 2018 – 2019 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy oppilaiden koulu- ja loma-ajat lukuvuodelle 

2018 – 2019. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi oppilaiden koulu- ja loma-ajat lukuvuodelle 

2018 – 2019 liitteen mukaisesti. 

  



KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2018 KÄYTTÖSUUNNITELMA 

 

KOLTK § 6 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2018 kokouksessaan 

13.12.2017. Kunnanhallitus on kokouksessaan 22.1.2018 § 6 antanut vuoden 2018 

talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. 

 

Ohjeiden mukaisesti lautakuntien tulee hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelmat. 

 

Liite: Kasvatus- ja opetuslautakunnan käyttösuunnitelma 2018 
 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy lautakunnan vuoden 2018 käyttösuunnitel-

man. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi lautakunnan vuoden 2018 käyttösuunnitelman. 

  



KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN 
HANKINTARAJAT 

 

KOLTK § 7 Hallintosäännön 65 §:n mukaan kukin toimielin vahvistaa viranhaltijoiden 

hankintarajat vuosittain. Hankintarajat tulee vahvistaa tilivelvollisille 

osastopäälliköille sekä toimintayksiköiden esimiehille. 
 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta vahvistaa seuraavat hankintarajat vuodelle 2018: 

 

Koulutoimenjohtaja 10.000 euroa 

Rehtori  10.000 euroa 

Päivähoidonohjaaja 10.000 euroa 

Kirjastonhoitaja 10.000 euroa. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta vahvisti seuraavat hankintarajat vuodelle 2018: 

 

Koulutoimenjohtaja 10.000 euroa 

Rehtori  10.000 euroa 

Päivähoidonohjaaja 10.000 euroa 

Kirjastonhoitaja 10.000 euroa. 

 



OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN VAHVISTAMAT 29 §:N MUKAISET 
PERUSOPETUKSEN YKSIKKÖHINNAT VUONNA 2018 

 

KOLTK § 8 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on 29.12.2017 päättänyt vahvistaa opetus- ja kulttuuri-

toimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 29 §:n nojalla yksikköhinnat vuodelle 

2018.  

 

Päätöksen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua kolmen kuukauden kuluessa päätök-

sen tiedoksisaannista (15.1.2018) opetus- ja kulttuuriministeriöltä. 

 

Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvauksen perusosa vuonna 2018 on 6.511,92 euroa. 

 

Liite: Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 42/221/2017 
 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee päätöksen tiedoksi ja päättää, ettei se hae oi-

kaisua päätökseen. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi päätöksen tiedoksi ja päätti, ettei se hae oi-

kaisua päätökseen. 
  



PERUSOPETUSLAISSA TARKOITETUN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN 
YKSIKKÖHINTA JA OHJAUSTUNTIEN LASKENNALLISET MÄÄRÄT VUONNA 2018 

 

KOLTK § 9 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on 4.12.2017 opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 

annetun lain (1705/2009) 30 §:n nojalla vahvistanut perusopetuslaissa tarkoitetun aa-

mu- ja iltapäivätoiminnan vuoden 2018 yksikköhinnaksi 26,00 euroa ohjaustuntia 

kohden. 

 

Samalla opetusministeriö on mainitun lain 49 §:n nojalla vahvistanut rahoituksen las-

kemisessa käytettävien ohjaustuntien laskennalliset määrät toimintaa järjestäville kun-

nille oheisen liiteraportin osoittamalla tavalla. Karvian kunnalle laskennallisia tunteja 

on vahvistettu yhteensä 1.477, joista valtionosuutta maksetaan 21.889 euroa. 

 

Päätös tehdään ehdolla, että eduskunta hyväksyy valtion vuoden 2018 talousarvioesi-

tyksen. Mikäli esitykset eivät toteudu, opetus- ja kulttuuriministeriö tekee uuden pää-

töksen 

 

Päätöksen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua kolmen kuukauden kuluessa päätök-

sen tiedoksisaannista (15.1.2018) opetus- ja kulttuuriministeriöltä. 

 

Liite: Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 41/221/2017 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee päätöksen tiedoksi ja päättää, ettei se hae oi-

kaisua päätökseen. 

 

 PÄÄTÖS: 
 

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi päätöksen tiedoksi ja päätti, ettei se hae oi-

kaisua päätökseen. 



PÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURITOINTA VARTEN KUNNILLE 
KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETTÄVÄSTÄ VALTIONOSUUDESTA SEKÄ 
KUNTAYHTYMILLE, REKISTERÖIDYILLE YHTEISÖILLE JA SÄÄTIÖILLE 
MYÖNNETTÄVÄSTÄ RAHOITUKSESTA VUODELLE 2018 

 

KOLTK § 10 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 29.12.2017 opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 

annetun lain (1705/2009) 57 §:n ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 16 

§:n nojalla päättänyt myöntää kunnille valtionosuutta sekä kuntayhtymille, rekiste-

röidyille yhteisöille ja säätiöille rahoitusta vuodeksi 2018 mainituissa laeissa tarkoitet-

tuja käyttökustannuksia varten liitteenä olevan raportin mukaisesti, Karvian rahoitus-

osuus on -428.262 euroa. 

 

Päätöksellä myönnetään rahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun 

lain 5 §:ssä tarkoitettuja koulutusmuotoja, kulttuurilaitoksia, liikuntamuotoja ja nuori-

sotyötä varten. 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö tarkistaa kunnille vuodeksi 2018 myönnetyn valtion-

osuuden varainhoitovuoden 2018 keskimääräisten oppilas- ja opiskelijamäärien mu-

kaiseksi vuoden 2018 loppuun mennessä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta an-

netun lain 50 §:n mukaisesti. 

 

Päätöksen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua kolmen kuukauden kuluessa päätök-

sen tiedoksisaannista (15.1.2018) opetus- ja kulttuuriministeriöltä. 

 

Liite: Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 45/221/2017 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee päätöksen tiedoksi ja päättää, ettei se hae oi-

kaisua päätökseen. 

 

 PÄÄTÖS: 
 

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi päätöksen tiedoksi ja päättää, ettei se hae oi-

kaisua päätökseen. 

 

  



PÄÄTÖS KUNTIEN KOTIKUNTAKORVAUKSEN PERUSOSISTA VUODELLE 2018 

 

KOLTK § 11 

 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 38 §:n mukaan kotikuntakor-

vaus määräytyy kuntien ja muiden opetuksen järjestäjien esi- ja perusopetuksen toteu-

tuneiden kustannusten perusteella erikseen 6-, 7-12- ja 13–15–vuotiaille. 

 

Toteutuneet kustannukset määräytyvät mainitun lain 59 §:n mukaisesti vähennettynä 

kuitenkin kustannuksilla, jotka aiheutuvat erikoissairaanhoidossa olevan oppilaan pe-

rusopetuslain 4 a §:ssä tarkoitetun opetuksen tuesta sekä pidennetyn oppivelvollisuu-

den opetuksesta siltä osin kuin ne ylittävät toteutuneen kotikuntakorvauksen tason. 

 

Kotikuntakorvauksen perusosa lasketaan jakamalla kuntien ja muiden opetuksen jär-

jestäjien yhteenlasketut esi- ja perusopetuksen toteutuneet kustannukset kuntien paino-

tetulla 6-15-vuotiaiden määrällä. Kuntien painotettu 6-15-vuotiaiden määrä saadaan 

kertomalla kuntien 6-vuotiaiden määrä luvulla 0,61, 7-12-vuotiaiden määrä luvulla 1 

ja 13-15-vuotiaden määrä luvulla 1,60 ja laskemalla näin saadut tulot yhteen. Muulle 

oppivelvolliselle oppilaalle kotikuntakorvaus määräytyy 13-15-vuotiaiden kotikunta-

korvauksen perusteella. 

 

Valtiovarainministeriö päättää kotikuntakorvauksen perusosan euromäärästä varain-

hoitovuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Valtiovarainministeriö on 

28.12.2017 päättänyt, että vuoden 2018  kotikuntakorvauksen perusosa on 6.511,92 

euroa. 

 

Karviassa kotikuntakorvauksen laskentaperusteena  6-vuotiaita on 20, 7-12 vuotiaita 

126 ja 13-15 vuotiaita 71. Karvian kotikuntakorvaustulot vuonna 2018 ovat 26.048 eu-

roa ja menot 10.419 euroa. 

 

Jos kunta on tyytymätön kunnan kotikuntakorvauksen perusosaa koskevaan päätök-

seen, sillä on oikeus kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista 

(10.1.2018) tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle. 

 

Liite: Päätös VM/2474/02.02.06.00/2017 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee päätöksen tiedoksi ja esittää 

kunnanhallitukselle, ettei päätökseen haeta oikaisua. 

 

PÄÄTÖS: 
 

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi päätöksen tiedoksi ja esittää 

kunnanhallitukselle, ettei päätökseen haeta oikaisua.  

  



VALTIOVARAINMINISTERIÖN PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN 
VALTIONOSUUDESTA JA PÄÄTÖS KUNNAN VEROTULOIHIN PERUSTUVAN 
VALTIONOSUUKSIEN TASAUKSEN VAHVISTAMISESTA KUNNILLE VUONNA 2018 

 

KOLTK § 12 

 

Valtiovarainministeriö on antanut 28.12.2017 päivätyn päätöksen 

VM/2473/02.02.06.00/2017 kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätöksen 

kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta vuonna 

2018. 

 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden koostuminen: 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetunlain (1704/2009) 5 §:n mukaan 

kunnan peruspalvelujen valtionosuus koostuu seuraavista valtionosuusperusteista:  

 

1) 1 §:n 1 momentissa tarkoitettujen valtionosuustehtävien laskennallisista 

kustannuksista ja  

2) syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden ja saamelaisten kotiseutualueen 

kunnan lisäosien määräytymisperusteista.  

 

Kunnalle myönnetään valtionosuutta 1 §:ssä tarkoitettujen valtionosuustehtävien jär-

jestämisestä aiheutuviin kustannuksiin euromäärä, joka saadaan, kun 6-13 §:n mukai-

sesti määräytyvät laskennalliset kustannukset lasketaan yhteen ja saadusta summasta 

vähennetään 56 §:ssä tarkoitettu kunnan omavastuuosuus. Vuonna 2018 kunnan oma-

rahoitusosuus on 3.599,08 euroa asukasta kohden. Näin saatuun euromäärään lisätään 

kunnan 26-28 §:ssä tarkoitetut syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden ja saamelais-

ten kotiseutualeen kunnan lisäosat. 

 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta lisätään ja vähennetään lain 7 luvun tarkoite-

tuilla erillä. Näitä ovat  

- verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus,  

- verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen muutoksen neutrali-

sointi kunta-valtio suhteessa 

- vuoden 2010 valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus  

- työmarkkinatuen ja toimeentulotuen huomioon ottaminen valtionosuu-

dessa, 

- vuoden 2015 työmarkkinatukiuudistukseen liittyvä tasaus,  

- veroperustemuutoksien huomioon ottaminen valtionosuudessa, 

- maakuntien liittojen tehtäviin liittyvä rahoituksen siirto  

- perustoimeentulotuen KELA siirtoon liittyvä vähennys 

- kilpailukykypakettiin liittyvä vähennys 

- eläketukeen liittyvä vähennys sekä 

- määräaikaiset kuntien valtionosuuteen kohdistuvat vähennykset ja lisä-

ykset 

 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus on yhteensä 8.226.495 euroa. 

Josta verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on  2.487.983 euroa. 

 

 



 Jos kunta on tyytymätön valtiovarainministeriön kunnan peruspalvelujen valtionosuu-

den myöntämistä tai kunnanverotuloihin perustuvaan valtionosuuden tasausta koske-

vaan päätökseen, sillä on kunnan peruspalvelujen valtionosuuslain 64 §:n nojalla oi-

keus kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan tehdä kirjallinen oi-

kaisuvaatimus valtiovarainministeriölle. Päätös on kirjattu saapuneeksi kuntaan 

10.1.2018. 

 

Liite: Valtiovarainministeriön päätös VM/2473/02.02.06.00/2017 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee päätöksen tiedoksi ja esittää 

kunnanhallitukselle, ettei päätökseen haeta oikaisua. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi päätöksen tiedoksi ja päätti esittää 

kunnanhallitukselle, ettei päätökseen haeta oikaisua. 



PÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURITOINTA VARTEN KUNNILLE 
KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETTÄVÄSTÄ VALTIONOSUUDESTA SEKÄ 
KUNTAYHTYMILLE, REKISTERÖIDYILLE YHTEISÖILLE JA SÄÄTIÖILLE 
MYÖNNETTÄVÄN RAHOITUKSEN TARKISTAMISESTA VUODELLE 2017 

 

KOLTK § 13 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 7.12.2017 opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 

annetun lain (1705/2009) 57 §:n. ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 16 

§:n nojalla päättänyt myöntää kunnille valtionosuutta vuodeksi 2017 mainituissa laeis-

sa tarkoitettuja käyttökustannuksia varten. Karvian rahoitusosuus on muuttunut -

457.175 eurosta -447.785 euroon. Muutos johtuu kunnan ilmoittamista maahanmuut-

tajien valmistavan opetuksen läsnäolokuukausista. 

 

Vuodesta 2017 alkaen perusopetukseen valmistavan opetuksen läsnäolokuukausien 

rahoitus ja aikuisten perusopetuksen suoritettujen kurssien rahoitus on ensin arvioon 

perustuva ja kahden vuoden päästä se muutetaan toteumaan perustuvaksi eli silloin ra-

hoituksessa huomioidaan toteutuneiden ja arvioitujen läsnäolokuukausien ero. 

  

 OKM tarkistaa kunnille vuodeksi 2017 myönnetyn valtionosuuden varainhoitovuoden 

2017 loppuun mennessä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 50 §:n 2 

mom nojalla. 

 

 Tämä päätös korvaa opetus- ja kulttuuriministeriön 3.8.2017 tekemän päätöksen vuo-

delle 2017. 

 

Päätöksen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua kolmen kuukauden kuluessa päätök-

sen tiedoksisaannista (13.12.2017) opetus- ja kulttuuriministeriöltä. 

 

Liite: Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 52/221/2016 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee päätöksen tiedoksi ja päättää, ettei se hae oi-

kaisua päätökseen. 

 

 PÄÄTÖS: 
 

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi päätöksen tiedoksi ja päätti, ettei se hae oi-

kaisua päätökseen. 



VARHAISKASVATUKSEN ASIAKAS MAKSUT 1.1.2018 ALKAEN 

 

KOLTK § 14 

 

Eduskunta on 8.12.2017 hyväksynyt hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi var-

haiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta (HE 

115/2017 vp, EV 147/2017 vp). Tämä laki astui voimaan 1.1.2018. 

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.1.2018 alkaen 

Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä ylin kuukausimaksu on enin-

tään 290 euroa. Sisaralennus perheen toisesta lapsesta on 50 % ja kolmannesta lapses-

ta 80 %. 

Alin perittävä maksu on 27 euroa. 

Osa-aikaisesta hoidosta peritään kunnan päättämin perustein hoitoaikaan suhteutettu 

kokopäivähoidon maksua alempi maksu. Tilapäisesti annettavasta hoidosta peritään 

18 euroa hoitopäivältä. 

 

Tulorajat ja maksuprosentit 1.1.2018 alkaen 

Perheen koko,  Tuloraja,       Korkein                                        

henkilöä   euroa/kuukausi      maksuprosentti 

                   2                      2050                10,7 

                   3                      2646                10,7 

                   4                      3003                10,7 

                   5                      3361                10,7 

                   6                      3718                10,7 

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista tulee kunnassa tehdä päätös. 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta vahvistaa oheiset varhaiskasvatuksen asiakasmaksut, 

tulorajat ja maksuprosentit. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti vahvistaa oheiset varhaiskasvatuksen 

asiakasmaksut, tulorajat ja maksuprosentit. 



SATAKIRJASTOT-YHTEISJÄRJESTELMÄN KAUKOPALVELUMAKSUT 1.3.2018 
ALKAEN 

 

KOLTK § 15 

 

Satakirjastoilla on yhteiset käyttösäännöt ja yhteiset toimintatavat ja yhteisjärjestel-

mään liittyvät maksut. Uusin kirjastolaki 1492/2017 astui voimaan 1.1.2017.  Kirjasto-

lain mukaan kirjaston aineistojen käyttö kirjastossa ja niiden lainaaminen ja varaami-

nen on maksutonta samoin kuin neuvonta- ja opastuspalvelut.  

 

Kirjastolain 8§:n mukaan kirjasto voi periä myöhästymismaksun eräpäivän jälkeen pa-

lautetusta aineistosta, noutamattomista varauksista sekä palautuskehotuksista, lasku-

tuksesta ja perintätoimenpiteistä aiheutuneet kulut. Myös kaukopalvelu voi olla mak-

sullista. 

 

Satakirjastojen yhteisjärjestelmään liittyvät maksut kaukopalvelua lukuun ottamatta on 

viimeksi päivitetty voimaan 1.1.2017 alkaen. Kaukopalvelumaksut ja muut maksut 

kuten kopio- ja tulostusmaksut ovat olleet kuntakohtaisia.  

 

Satakirjastojen johtoryhmä, johon kuuluvat kaikkien 16 kunnan kirjastotoiminnasta 

vastaavat viranhaltijat, on kokouksessaan 10.1.2018 päättänyt esittää, että myös kau-

kopalvelun maksut yhtenäistetään samoiksi kaikissa Satakirjastoissa. Tämä lisää enti-

sestään asiakkaiden yhdenvertaista kohtelua ja Satakirjastojen yhtenäisiä käytänteitä. 

 

Kirjastolaki (8 §) merkitsi maakuntakirjastojärjestelmän korvautumista alueellista ke-

hittämistehtävää hoitavilla kirjastoilla. Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ylei-

sistä kirjastoista 660/2017 antoi Satakunnan ja Varsinais-Suomen kuntien alueellisen 

kehittämistehtävän Turun kaupunginkirjastolle. Samalla Porin velvoite lähettää kauko-

lainoja muille kirjastoille maksutta poistui. Muilla Satakirjastoilla kuin maakuntakir-

jastolla ei muille kirjastoille annettavan kaukopalvelun maksuttomuusvelvoitetta ole 

ollut.   

 

Kaukopalvelua on kahdensuuntaista. Henkilöasiakkaiden kaukopalvelu tarkoittaa, että 

aineistoa, jota ei ole omassa kirjastossa tai omassa yhteisjärjestelmän kirjastoissa ole, 

voidaan tilata asiakkaalle muista kirjastoista, arkistoista tai muista organisaatioista.  

Kirjastoille ja muille organisaatioille lähetetään kaukolainaksi näiden pyytämää ai-

neistoa.  

 

Satakirjastojen johtoryhmän ehdotus kaikkia Satakirjastoja koskeviksi kaukopalvelu-

maksuiksi ja niiden rajoituksiksi on: 

Kaukopalvelu henkilöasiakkaille: Kaukolaina Suomesta 8 €/kpl; jäljennöksistä ve-

loitetaan lisäksi lähettäjäkirjaston määräämä maksu; kaukolaina Pohjoismaista 15 

€/kpl; Kaukolaina muualta ulkomailta 30 €/kpl. Kaukopalvelun asiakkaan tulee olla 

rekisteröitynyt lainaaja. Maksu peritään myös noutamattomasta kaukolainasta, samoin 

jos asiakas peruu kaukolainan, joka on jo matkalla lähettäjäkirjastosta. 

Kaukopalvelu kirjastoille tai vastaaville organisaatioille: Kaukolaina 15 €/kpl; jäl-

jennökset tai tulosteet 15 € / ensimmäiset 20 sivua ja seuraavat sivut 1 € / sivu. Käsi-

kirjastoaineistoa, pääsääntöisesti kotiseutukokoelman aineistoa ja vanhaa huonokun-

toista aineistoa ei kaukolainata. 



Johtoryhmän esitys Satakirjastot-yhteisjärjestelmän maksuiksi tulee viedä jokaisen 

kunnan asianomaisen luottamuselimen päätettäväksi. 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää Karvian kunnankirjastoa ja Satakunnan 

seutukirjastoa koskevat kaukopalvelumaksut seuraavasti: 

 

- kaukopalvelu henkilöasiakkaille: kaukolaina Suomesta 8 €/kpl; jäljennöksistä 

veloitetaan tämän lisäksi lähettäjäkirjaston määräämä maksu; kaukolaina 

Pohjoismaista 15 €/kpl; kaukolaina muualta ulkomailta 30 €/kpl. 

 

- Kaukopalvelu kirjastoille tai vastaaville organisaatioille: kaukolaina 15 €/kpl; 

jäljennökset tai tulosteet 15 € / ensimmäiset 20 sivua ja seuraavat sivut 1 € / sivu. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti Karvian kunnankirjastoa ja Satakunnan 

seutukirjastoa koskevat kaukopalvelumaksut seuraavasti: 

 

- kaukopalvelu henkilöasiakkaille: kaukolaina Suomesta 8 €/kpl; jäljennöksistä 

veloitetaan tämän lisäksi lähettäjäkirjaston määräämä maksu; kaukolaina 

Pohjoismaista 15 €/kpl; kaukolaina muualta ulkomailta 30 €/kpl. 

 

- Kaukopalvelu kirjastoille tai vastaaville organisaatioille: kaukolaina 15 €/kpl; 

jäljennökset tai tulosteet 15 € / ensimmäiset 20 sivua ja seuraavat sivut 1 € / sivu. 

 



SATAKIRJASTOJEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1.3.2018 ALKAEN 

 

KOLTK § 16 

 

Satakirjastoilla on ollut yhtenäiset käyttösäännöt yhteisjärjestelmän alusta asti. Myös 

Satakirjastot yhteisjärjestelmään liittyvät maksut ja toimintatavat ovat yhtenäiset.  

Kirjastolain (1492/2016) 14 §: n mukaan kunta voi hyväksyä yleisen kirjaston käyttö-

säännöt, joilla edistetään kirjaston sisäistä järjestystä, turvallisuutta ja viihtyisyyttä.  

 

Käyttösäännöissä voidaan antaa määräyksiä kirjaston tilojen ja omaisuuden käytön 

ohella kirjastoaineiston lainaamisesta, varaamisesta, palauttamisesta ja palauttamisen 

määräajoista sekä lainauskiellosta, kirjaston käyttökiellosta ja maksuista. Kirjastolain 

15 §:ssä säädetään kirjaston lainauskiellosta ja kirjaston käyttökiellosta. 

 

Satakirjastojen johtoryhmä, joka koostuu kaikkien 16 mukana olevan kunnan kirjasto-

toiminnasta vastaavista viranhaltioista, on kokouksessaan 10.1.2018 päättänyt esittää 

käyttösääntöjen päivittämistä vastaamaan kirjastolain säädöksiä. Lisäksi on täsmen-

netty joitakin muita määräyksiä, kuten kirjastokortin saamisesta sekä kirjastokortin 

voimassaoloa tietyissä tapauksissa.   

 

Johtoryhmän esitys Satakirjastot-yhteisjärjestelmän maksuiksi tulee viedä jokaisen 

kunnassa päätettäväksi. 

 

liite: käyttösäännöt 1.3.2018 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy osaltaan Satakirjastojen yhteiset 

käyttösäännöt tulevaksi voimaan 1.3.2018. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi osaltaan Satakirjastojen yhteiset käyttösäännöt 

tulevaksi voimaan 1.3.2018. 



SALASSA PIDETTÄVÄ 

 

KOLTK § 17 

 

 



MUUT ASIAT 

 

KOLTK § 18 Merkitään tiedoksi: 

  

Koulunväen ja kunnanhallituksen sekä kasvatus- ja opetuslautakunnan 

yhteinen illanvietto järjestetään Sampolassa keskiviikkona 21.2.2018 klo 

17.00 alkaen. 

Aloitamme yhteisellä ruokailulla. 

 

Keskusteltiin kouluterveyskyselyn tuloksista. Kouluterveydenhoitaja te-

kee asiasta yhteenvedon, joka toimitetaan lautakunnalle. 

 

Jaakko Hietaluoma toivoi, että alakouluikäisten liikunnanopetuksen 

laatua yhtenäiskoululla kehitettäisiin. Monipuolisia liikuntalajeja 

esitellään myös liikkuva koulu – hankkeen tiimoilta. 

 

Marko Lähdekorpi tiedusteli yhtenäiskoulun ilmastoinnin ja lämmityk-

sen ongelmista. Kunnanhallitus on pyytänyt asiasta selvitystä seuraavaan 

kokoukseensa. 

 

Seuraava lautakunnan kokous 3.4.2018 klo 18.00, tarvittaessa pidetään 

kokous myös aiemmin. 

  



OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KOLTK § 19 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 

 


