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Ennen kokouksen alkua lautakunta kävi tutustumassa uuden yhtenäiskoulun rakennustyömaalla. 

 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KOLTK § 65  

  

 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 § 66 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu koulutoimistossa, 

pääsääntöisesti kokousta seuraavana arkipäivänä klo 13 jälkeen. Pöytäkirja pidetään 

julkisesti nähtävänä kokousta seuraavan kalenteriviikon keskiviikkona. 

 

 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kalevi Ala-Korte ja Tuire Huhdanmäki. 

  



salassa pidettävä 

  



VALTIONAVUSTUS PERUSOPETUKSEN TASA-ARVOA EDISTÄVIIN 
TOIMENPITEISIIN 

 

KOLTK § 68 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Karvian kunnalle valtionavustusta esi- ja 

perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, erityisopetuksen laadun kehittä-

miseen, siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaukseen ja opetusryhmäkoon 

pienentämiseen 15.000 euroa. Myönnetty avustus on 70 % hankkeen kokonaiskus-

tannuksista, eli hankkeelle tarvitaan 30 % omarahoitusosuus, mikä varataan vuoden 

2018 talousarvioon. 

 

Myönnetyllä avustuksella palkataan koulunkäyntiavustaja lukuvuodeksi 2017 - 2018. 

 

Päätökseen tyytymätön voi hakea oikaisua ministeriöltä 30 päivän kuluessa päätöksen 

tiedoksisaannista (5.6.2017). 

 

Liite: päätös 31.5.2017 OKM/14/520/2017 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee päätöksen tiedoksi. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi päätöksen tiedoksi. 

  



 

VALTIONAVUSTUS KOULUN KERHOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN 

 

KOLTK § 69 

 

 Opetushallitus on 18.5.2017 myöntänyt Karvian kunnalle valtionavustusta koulun 

kerhotoiminnan kehittämiseen 5 000 euroa. Avustuksen suuruus on 75 % 

hyväksytyistä kokonaismenoista, joten kunnan omarahoitusosuus on 25 %, 2 

143euroa. 

 

Avustuksen käyttöaika alkaa 1.8.2017 ja päättyy 31.12.2018. Avustusta voidaan käyt-

tää kerhotoiminnan kehittämisestä ja järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin kun-

nissa ja kouluissa. Tällaisia kustannuksia ovat mm. kerhonohjaajien palkkiot, henki-

löstön täydennyskoulutuksesta, hankkeeseen kohdistuvista sijaisjärjestelyistä, kerho-

kuljetuksista ja materiaali- ja välinehankinnoista aiheutuvat kohtuulliset kustannukset. 

 

Raportti valtionavustuksen käytöstä tulee toimittaa opetushallitukselle 28.2.2019 

mennessä. 

 

Valtionavustusta koskevasta päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen opetushallituk-

selle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (18.5.2017). 

 

Liite: Opetushallituksen päätös 18.5.2017 6/517/2017 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee päätöksen tiedoksi. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi päätöksen tiedoksi. 

  



LIIKKUVA KOULU – KEHITTÄMISAVUSTUS LUKUVUODELLE 2017-2018 

 

KOLTK § 70 

 

 

 Lounais-Suomen aluehallintovirasto on 8.6.2017 päättänyt myöntää Liikkuva koulu – 

kehittämisavustusta Karvian kunnalle 5.000 euroa lukuvuodelle 2017- 2018. 

 

 Avustus kohdentuu palkkioihin, koulutukseen, ja liikuntavälinehankintoihin. 

 

Selvitys valtionavustuksen käytöstä tulee toimittaa AVI:lle 29.6.2018 mennessä. 

 

Valtionavustusta koskevasta päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen opetushallituk-

selle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (8.6.2017). 

 

Liite: Päätös 8.6.2017 LSAVI/709/07.03.03/2017 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee päätöksen tiedoksi. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi päätöksen tiedoksi. 

  



MUUT ASIAT 

 

KOLTK § 71 

  Merkitään tiedoksi: 

 

 

Englannin valtakunnallisten 6. luokan kokeiden tulokset tuotiin tiedoksi. 

 

Esityslistoja ei toimiteta enää varajäsenille sähköpostitse, vaan ne ovat luettavissa 

kunnan verkkosivuilla. Lautakunnan jäsenille tehdään tunnukset extranettiin, ja 

syksyllä tiedustellaan kellä jäsenillä on tarvetta kunnan hankkimaan laitetta. 

 

Välipalan tarjoamisesta on ollut puhetta vanhempainillassa. Lautakunta kiinnitti 

huomiota siihen, että välipala olisi terveellistä. Näkemys oli, että välipala pysyisi 

maksuttomana, mutta siihen voisi resursoida hieman enemmän välipalan monipuo-

listamiseksi. 

 

Keskusteltiin leikkikenttätoiminnasta. 

  



 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KOLTK § 72 

 

 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 

 


