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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 Tuire Huhdanmäki ja Aila Isotalo.

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN JA SEN ALAISTEN TULOSYKSIKKÖJEN
LASKUJEN HYVÄKSYJÄT 2019
KOLTK § 3 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy toimialaansa kuuluvien laskujen hyväksyjät:
• Päivähoidon laskut hyväksyy päivähoidonohjaaja ja tarvittaessa koulutoimenjohtajakunnansihteeri tai kunnanjohtaja.
• Kirjaston laskut hyväksyy kirjastonhoitaja ja tarvittaessa koulutoimenjohtajakunnansihteeri tai kunnanjohtaja.
• Koulun laskut hyväksyy rehtori ja tarvittaessa vararehtori, koulutoimenjohtajakunnansihteeri 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 päivähoidonohjaaja ja tarvittaessa koulutoimenjohtajakunnansihteeri tai kunnanjohtaja.
• Kirjaston laskut hyväksyy kirjastonhoitaja ja tarvittaessa koulutoimenjohtajakunnansihteeri tai kunnanjohtaja.
• Koulun laskut hyväksyy rehtori ja tarvittaessa vararehtori, koulutoimenjohtajakunnansihteeri 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. 2019
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 2019.
PÄÄTÖS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti, että lautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti torstaisin klo 18.00.

LUKUVUODEN 2019 – 2020 KOULU- JA LOMA-AJAT
KOLTK § 5 Sivistystoimen päävastuualuesäännön mukaan kasvatus- ja opetuslautakunta päättää
lukuvuoden koulu- ja lomapäivistä.
Perusopetuslain 23 §:n mukaan perusopetuksessa lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta
ja päättyy 31 päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Perusopetusasetuksen 7 §:n mukaan lukuvuoden
koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. Työpäivien lukumääristä voidaan erityisestä syystä poiketa, sen mukaan kuin lailla ja asetuksella säädetään (PoL
23 §, PoA 7 §).
Koulutyön aloittamisajankohdasta on ilmoitettava oppilaiden huoltajille edellisen lukuvuoden koulutyön loppuun mennessä.
Lukuvuonna 2019 - 2020 on peruskouluissa 187 työpäivää.
Esityslistan liitteenä on ehdotus lukuvuoden 2019-2020 koulu- ja loma-ajoista. Pohjana on seudullinen esitys.
Koulu alkaa 8.8.2019, syysloma viikolla 43 ja syyslukukausi päättyy 20.12.2019.
Kevätlukukausi alkaa 7.1.2020, talviloma viikolla 8 ja koulu päättyy 30.5.2020.
Liite: Koulu- ja loma-ajat lv. 2019– 2020
KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy oppilaiden koulu- ja loma-ajat lukuvuodelle
2019 – 2020.
PÄÄTÖS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta keskusteli koulu ja loma-ajoista. Keskustelun aikana
Tanja Koivuniemi esitti, että talviloma on viikolla yhdeksän. Jonna Haavisto kannatti
esitystä. Koska oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, määräsi puheenjohtaja suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen. Pohjaesitys kaksi ääntä, Tanja
Koivuniemen tekemä kannatettu esitys viisi ääntä. Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi oppilaiden koulu- ja loma-ajat lukuvuodelle 2019 – 2020 liitteen mukaisesti
muutettuna niin, että talviloma on viikolla 9. Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti lisäksi, että viikolla 37-39 on yksi lauantai koulupäivä. Helatorstain jälkeinen perjantai
on vapaapäivä.

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2019 KÄYTTÖSUUNNITELMA
KOLTK § 6
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2019 kokouksessaan
12.12.2018 .Kunnanhallitus on kokouksessaan 21.1.2019 § 6 antanut vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.
Ohjeiden mukaisesti lautakuntien tulee hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelmat.
Liite: Kasvatus- ja opetuslautakunnan käyttösuunnitelma 2019
KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy lautakunnan vuoden 2019 käyttösuunnitelman.
PÄÄTÖS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi lautakunnan vuoden 2019 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 2019:
Koulutoimenjohtaja
Rehtori
Päivähoidonohjaaja
Kirjastonhoitaja

10.000 euroa
10.000 euroa
10.000 euroa
10.000 euroa.

PÄÄTÖS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta vahvisti seuraavat hankintarajat vuodelle 2019:
Koulutoimenjohtaja
Rehtori
Päivähoidonohjaaja
Kirjastonhoitaja

10.000 euroa
10.000 euroa
10.000 euroa
10.000 euroa.

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN VAHVISTAMAT 29 §:N MUKAISET
PERUSOPETUKSEN YKSIKKÖHINNAT VUONNA 2019
KOLTK § 8
Opetus- ja kulttuuriministeriö on 19.11.2018 päättänyt vahvistaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 29 §:n nojalla yksikköhinnat vuodelle
2019.
Päätöksen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (saapunut 15.1.2018) opetus- ja kulttuuriministeriöltä.
Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvauksen perusosa vuonna 2019 on 6.600,17 euroa.
Liitteet:
Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös (OKM754/221/2018)
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain perusteella rahoitettavan esi- ja perusopetuksen yksikköhinnat (V05YK6Y19)
KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee päätöksen tiedoksi ja päättää, ettei se hae oikaisua päätökseen.
PÄÄTÖS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi päätöksen tiedoksi ja päätti, ettei se hae oikaisua päätökseen.

PERUSOPETUSLAISSA TARKOITETUN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN
YKSIKKÖHINTA JA OHJAUSTUNTIEN LASKENNALLISET MÄÄRÄT VUONNA 2019
KOLTK § 9
Opetus- ja kulttuuriministeriö on 29.11.2018 opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
annetun lain (1705/2009) 30 §:n nojalla vahvistanut perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan vuoden 2019 yksikköhinnaksi 26,00 euroa ohjaustuntia
kohden.
Samalla opetusministeriö on mainitun lain 49 §:n nojalla vahvistanut rahoituksen laskemisessa käytettävien ohjaustuntien laskennalliset määrät toimintaa järjestäville kunnille oheisen liiteraportin osoittamalla tavalla. Karvian kunnalle laskennallisia tunteja
on vahvistettu yhteensä 704, joista valtionosuutta maksetaan 10 433 euroa.
Päätös tehdään edellyttäen, että eduskunta hyväksyy valtion vuoden
20189talousarvioesityksen ja siihen liittyvät lakiesitykset päätökseen vaikuttavilta
osin muuttumattomana.
Päätöksen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (Saapunut 15.1.2019) opetus- ja kulttuuriministeriöltä.
Liite: Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös (OKM/53/221/2018)
KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee päätöksen tiedoksi ja päättää, ettei se hae oikaisua päätökseen.
PÄÄTÖS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi päätöksen tiedoksi ja päätti, ettei se hae oikaisua päätökseen.

PÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURITOINTA VARTEN KUNNILLE
KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETTÄVÄSTÄ VALTIONOSUUDESTA SEKÄ
KUNTAYHTYMILLE, REKISTERÖIDYILLE YHTEISÖILLE JA SÄÄTIÖILLE
MYÖNNETTÄVÄSTÄ RAHOITUKSESTA VUODELLE 2019
KOLTK § 10
Opetus- ja kulttuuriministeriö on 31.12.2018 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, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille rahoitusta vuodeksi 2019 mainituissa laeissa tarkoitettuja käyttökustannuksia varten liitteenä olevan raportin mukaisesti. Karvian rahoitusosuus on -427.856 euroa.
Päätöksellä myönnetään rahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun
lain 5 §:ssä tarkoitettuja koulutusmuotoja, kulttuurilaitoksia, liikuntamuotoja ja nuorisotyötä varten.
Opetus- ja kulttuuriministeriö tarkistaa kunnille vuodeksi 2019 myönnetyn valtionosuuden varainhoitovuoden 2019 keskimääräisten oppilas- ja opiskelijamäärien mukaiseksi vuoden 2019 loppuun mennessä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 50 §:n mukaisesti.
Päätöksen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (Saapunut 15.1.2019) opetus- ja kulttuuriministeriöltä.
Liitteet:
Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös OKM/62/221/2018
Rahoitusosan liite Opetus- ja kulttuuriministeriön päätökseen
KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee päätöksen tiedoksi ja päättää, ettei se hae oikaisua päätökseen.
PÄÄTÖS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi päätöksen tiedoksi ja päättää, ettei se hae oikaisua päätökseen.

PÄÄTÖS KUNTIEN KOTIKUNTAKORVAUKSEN PERUSOSISTA VUODELLE 2019
KOLTK § 11
Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 38 §:n mukaan kotikuntakorvaus määräytyy kuntien ja muiden opetuksen järjestäjien esi- ja perusopetuksen toteutuneiden 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 perusopetuslain 4 a §:ssä tarkoitetun opetuksen tuesta sekä pidennetyn oppivelvollisuuden opetuksesta siltä osin kuin ne ylittävät toteutuneen kotikuntakorvauksen tason.
Kotikuntakorvauksen perusosa lasketaan jakamalla kuntien ja muiden opetuksen järjestäjien yhteenlasketut esi- ja perusopetuksen toteutuneet kustannukset kuntien painotetulla 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 kotikuntakorvauksen perusteella.
Valtiovarainministeriö päättää kotikuntakorvauksen perusosan euromäärästä varainhoitovuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Valtiovarainministeriö on
28.12.2018 päättänyt, että vuoden 2019 kotikuntakorvauksen perusosa on 6.600,17 euroa.
Karviassa kotikuntakorvauksen laskentaperusteena 6-vuotiaita on 9, 7-12 -vuotiaita
119 ja 13-15 -vuotiaita 68. Karvian kotikuntakorvaustulot vuonna 2019 ovat 39 601
euroa ja menot 17 160 euroa.
Jos kunta on tyytymätön kunnan kotikuntakorvauksen perusosaa koskevaan päätökseen, sillä on oikeus kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksi saannista tehdä
kirjallinen oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle. Päätös on kirjattu saapuneeksi
kuntaan 9.1.2019.
Liitteet:

Päätös VM/2546/02.02.06.00/2018
Kotikuntakorvaustulot 2019
Kotikuntakorvausmenot 2019

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 2019
KOLTK § 12
Valtiovarainministeriö on antanut 28.12.2018 päivätyn päätöksen
VM/2545/02.02.06.00/2018 kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätöksen
kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta vuonna
2019.
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 järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin euromäärä, joka saadaan, kun 6-13 §:n mukaisesti määräytyvät laskennalliset kustannukset lasketaan yhteen ja saadusta summasta
vähennetään 56 §:ssä tarkoitettu kunnan omavastuuosuus. Vuonna 2019 kunnan omarahoitusosuus on 3.524,51 euroa asukasta kohden. Näin saatuun euromäärään lisätään
kunnan 26-28 §:ssä tarkoitetut syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden ja saamelaisten kotiseutualeen kunnan lisäosat.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta lisätään ja vähennetään lain 7 luvun tarkoitetuilla erillä. Näitä ovat
verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus,
verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen muutoksen neutralisointi kunta-valtio suhteessa
vuoden 2010 valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus
työmarkkinatuen ja toimeentulotuen huomioon ottaminen valtionosuudessa,
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 lisäykset
Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 29 §:n mukaan kunnalle
myönnetään verotuloihin perustuvaa valtionosuuden lisäystä (tasauslisä), jos kunnan

laskennallinen verotulo asukasta kohden on pienempi kuin euromäärä, joka saadaan
jakamalla kaikkien kuntien yhteenlasketut laskennalliset verotulot kuntien yhteenlasketulla asukasmäärällä (tasausraja). Kunta saa tasauslisää 80 prosenttia tasausrajan ja
kunnan asukasta kohden lasketun laskennallisen verotulon erotuksesta.
Jos kunnan laskennallinen verotulo asukasta kohden ylittää tasausrajan, tehdään kunnan valtionosuuteen tasausvähennys. Tasausvähennys on 30 prosenttia tasausrajan
ylittävästä asukaskohtaisesta euromääräistä lisättynä mainitun ylityksen luonnollisella
logaritmilla. Luonnollinen logaritmi muunnetaan prosenttiyksiköiksi.
Jos kunnille yhteensä maksettavat tasauslisät ovat suuremmat kuin kuntien valtionosuuksiin tehtävä tasausvähennykset, vähennetään kuntien valtionosuudesta tätä erotusta vastaava euromäärä. Jos kuntien valtionosuuteen yhteensä tehtävä tasausvähennykset ovat suuremmat kuin kunnille maksettava tasauslisä, lisätään kuntien valtionosuuteen vastaavasti tätä erotusta vastaava määrä. Valtionosuuden vähennys tai lisäys
on kaikissa kunnissa asukasta kohti yhtä suuri.
Edellä mainittua kuntien valtionosuuksiin lisättävää tai vähennettävää määrä laskettaessa ei oteta huomioon varainhoitovuoden alussa toteutettavia kuntien yhdistymisiä.
Kunnan laskennallista verotuloa laskettaessa otetaan huomioon kunnallisvero ja kunnon osuus yhteisön tuloverosta ( yhteisövero). Näiden lisäksi laskennallista verotuloa
laskettaessa otetaan huomioon 50 prosenttia ydinvoimalaitosten kiinteistöverolain
(654/1992) 14 §:n 1 momentissa tarkoitetusta laskennallista kiinteistöverosta. Verotuloihin perustuvassa valtionosuuden tasauksessa huomioon otettavista verotuloista annetaan tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.
Karvian kunnan peruspalvelujen valtionosuus ja opetustoimen muu rahoitus vuonna
2019:
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus on yhteensä
Josta verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on
Kotikuntakorvaustulot
Kotikuntakorvausmenot
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa
sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettu rahoitus

8.174.713 euroa.
2.588.499 euroa.
39.601 euroa
-17.160 euroa
-427.856

Jos kunta on tyytymätön valtiovarainministeriön kunnan peruspalvelujen valtionosuuden myöntämistä tai kunnanverotuloihin perustuvaan valtionosuuden tasausta koskevaan päätökseen, sillä on kunnan peruspalvelujen valtionosuuslain 64 §:n nojalla oikeus kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle. Päätös on kirjattu saapuneeksi kuntaan
9.1.2019.
Liite: Valtiovarainministeriön päätös VM/2545/02.02.06.00/2018 ja Maksuerittely liite
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.

SATAKIRJASTOJEN E-KIRJOJEN JA E-ÄÄNIKIRJOJEN HANKINTA JA LAINAUS
KOLTK § 13
Satakirjastojen e-kirjojen, e-äänikirjojen ja niiden lainausalustan palveluntarjoajana on
ollut Ellibs Oy. Nykyinen sopimuskausi Ellibsin kanssa päättyy. Satakirjastojen johtoryhmän kokouksessa 28.11.2018 päätettiin Satakirjastojen liittymisestä KL Kuntahankintojen puitesopimukseen. Puitesopimukseen on valittu kaksi palveluntarjoajaa,
Axiell Media AB ja Ellibs Oy. Axiell Media on etusijatoimittaja. Mikäli kirjasto haluaa solmia sopimuksen Ellibsin kanssa, on se perusteltava.
Satakirjastot, mukaan lukien Karvian kirjasto, haluavat jatkaa sopimusta Ellibsin
kanssa, sillä Ellibsin lainausalusta ja aineistontarjonta vastaa teknisiltä ja toiminnallisilta ominaisuuksiltaan paremmin kirjaston ja kirjaston asiakkaiden tarpeita. Ellibsin
tarjontaan kuuluu suomenkielisiä e-kirjoja 4000 kpl ja suomenkielisiä e-äänikirjoja
729 kpl, kun taas Axiellin tarjonta on pääosin ruotsinkielistä. Axiellin tarjonta sisältää
vain 1907 suomenkielistä e-kirjaa ja 311 suomenkielistä e-äänikirjaa. Ellibsin järjestelmässä lainat voi myös palauttaa ennen laina-ajan päättymistä toisin kuin Axiellin
järjestelmässä, missä laina-aika on kiinteä 28 vrk.
Ellibsin lainausalustan hinta on kunnan väkiluku x 0,01681 € ja Axiell Media Ab:n
kunnan väkiluku x 0,013 €. Kyse on pienestä hinnanerosta. Satakirjastojen ekirjahankintojen yhteishinnaksi on Satakirjastojen johtoryhmässä päätetty 25 000 €.
Kirjat maksaa ensin Pori, joka laskuttaa muilta kunnilta niiden osuuden myöhemmin
suhteessa asukaslukuun. Karvian prosenttiosuus hinnasta on 1,11 %. Palvelujen kokonaishinnat e-kirjahankintoineen ovat Karvian osalta siis: Axiell 318,68 € ja Ellibs
309,33 €.
KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Karvian kunnankirjaston e-kirjat, e-äänikirjat ja niiden lainausalusta hankitaan Ellibs
Oy:ltä.

PÄÄTÖS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti, että Karvian kunnakirjaston e-kirjat, e-äänikirjat
ja niiden lainausalustat hankitaan Ellibs Oy:ltä.

LASTENTARHANOPETTAJAN JA LASTENHOITAJAN TYÖSUHDE
KOLTK 22.11.2018 § 80
Päiväkoti Kissankimalluksessa on tällä hetkellä kaksi päiväkotiryhmää ja yksi perhepäivähoitajien ryhmä. Päiväkoti Kissankimalluksen lapsimäärä on kasvanut alun perin
suunnitellusta 21 yli kolmevuotiasta + 8 alle kolmevuotiasta lasta siten, että alle kolmivuotiaiden ryhmässä on laskennallisesti 10,5 lasta ja isompien ryhmässä 22 lasta.
Alle kolmevuotiaita saa olla yhdellä kasvattajalla enintään 4 ja yli kolmevuotiaita
enintään 8. Päiväkodissa on vakituisia lastentarhanopettajia kaksi ja vakituisia lastenhoitajia kolme. Lisäksi lasten hoitoajat ovat muuttuneet siten, että työ on osin vuorotyötä. Päiväkodin aukioloaika on pidentynyt (5.15 – 17.00). Henkilökunta resurssin tulisi olla riittävä, että aamuun ja iltapäivään riittää kasvattajia. Lapsimäärän kasvu näyttää toistaiseksi pysyvältä. Lapsiennuste esitellään kokouksessa.
Yhden Nuppusissa olevan määräaikaisen lastenhoitajan työsopimus päättyy joulukuussa. Kisulit -ryhmän perhepäivähoitajien työsopimukset päättyvät myös joulukuussa, joten ryhmän jatkosuunnitelmia tarvitaan pikaisesti. Lisäksi päiväkodissa on yksi
määräaikainen lastenhoitaja toukokuun loppuun saakka. Päiväkodin pedagogiikan ja
kasvatuksen tasalaatuisuuden vuoksi tulisi perhepäivähoitajien tilapäiseksi perustetun
ryhmän tilalle perustaa kolmas päiväkotiryhmä.
KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää uuden päiväkotiryhmän perustamisesta.
PÄÄTÖS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta kävi keskustelua uuden päiväkotiryhmän
perustamisesta.
Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti pyytää kunnanhallitukselta lupaa uuden
päiväkotiryhmän perustamiseksiSillä edellytyksellä, että kunnanhallitus päättää
hyväksyä uuden päiväkotiryhmän perustamisen, kasvatus- ja opetuslautakunta pyytää
kunnanhallitukselta täyttölupaa yhdelle erityislastentarhanopettajan tai
lastentarhanopettajan työsuhteelle ja yhdelle varhaiskasvatuksen lastenhoitajan
toistaiseksi voimassa olevalle työsuhteelle.
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, sillä edellytyksellä että kunnanhallitus myöntää
täyttöluvan, julistaa paikat haettavaksi 14.1.2019 klo 14 mennessä ja valtuuttaa
päivähoidonohjaajan julkaisemaan hakuilmoitukset.
Kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee haastateltavat saatuaan koonnin hakijoista ja
päättää haastatteluajankohdan. Haastatteluajankohta ilmoitetaan lautakunnan jäsenille
hyvissä ajoin ennen haastatteluajankohtaa.

Haastatteluun osallistuvat mahdollisuuksien mukaan kasvatus- ja opetuslautakunnan
jäsenet.

KH 10.12.2018 §213

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä uuden päiväkotiryhmän perustamisen ja myöntää
kasvatus- ja opetuslautakunnalle täyttöluvan erityislastentarhanopettajan tai
lastentarhanopettajan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen ja
varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti hyväksyä uuden päiväkotiryhmän perustamisen ja myönsi
kasvatus- ja opetuslautakunnalle täyttöluvan erityislastentarhanopettajan tai
lastentarhanopettajan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen ja
varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen.

KOLTK § 14
Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 10.12.2018 hyväksyä päätti hyväksyä uuden
päiväkotiryhmän perustamisen ja myönsi kasvatus- ja opetuslautakunnalle täyttöluvan
erityislastentarhanopettajan tai lastentarhanopettajan toistaiseksi voimassa olevaan
työsuhteeseen ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toistaiseksi voimassaolevaan
työsuhteeseen.
Hakuilmoitukset on julkaistu kunnan verkkosivuilla 14.12.2018 ja Molverkkopalvelussa 17.12.2018.
Haku-ajan päättymiseen 14.1.2019 klo 14 mennessä saapuivat seuraavat hakemukset:
Lastentarhanopettaja hakijat (3):
Huhdanpää Henna, Kasvatustieteen kandidaatti, Kankaanpää
Seppänen Tarja, Sosionomi, Vantaa
Mäkipää Roosa, Sosionomi, Linnakylä
Lastenhoitaja hakijat (26):
Kallio Marika, Vuoropäällikkö, Parkano
Kuusela Ritva, Lähihoitaja, Karvia
Hautamäki Mirka, Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, Kihniö
Helminen Noramaria, Hoiva-avustaja, Parkano
Milbach Liisi, Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, Karvia
Kannosto Heli, Lähihoitaja, Parkano.

Hietala Eija, Lastenohjaaja, Karvia
Kulmala Minna-Maaria, Lähihoitaja, Vatajankoski
Nikkanen Noora, Lähihoitaja, Jämijärvi
Laakso Jenni, Lähihoitaja, Parkano

Kallio-Majamäki Heli, Lähihoitaja, Karvia
Salomäki Salla, Taloushallinnon merkonomi, Karvia
Nurminen Heidi, Lähihoitaja, Kauhajoki
Ivanoff Elina, Lähihoitaja, Seinäjoki
Alamettälä Maaria, Lähihoitaja, Parkano
Hautaluoma Mira, Perhepäivähoitaja, Karvia
Sampokoski Saija, Lähihoitaja, Karvia
Hönnilä Sari, Päivähoitaja, Jyväskylä
Hautala Anni, Lähihoitaja, Karvia
Mustakoski Nina, Sairaanhoitaja, Karvia
Tuuliniemi Kaisa, Lähihoitaja, Terveystieteiden kandidaatti, Ikaalinen
Alahonko Pirjo, Lähihoitaja, Honkajoki
Ruinu Emilia, Hoiva-avustaja, Parkano
Tuuri Tiina, Lähihoitaja, Kankaanpää
Kaunisto Miia, Koulunkäyntiavustaja, Nummijärvi
Heinonen Tuuli, Muotoilija, Kuivasjärvi
Kasvatus- ja opetuslautakunta tutustui hakemuksiin 17.1.2019 ja päätti haastatteluun
kutsuttavista hakijoista.
Haastatteluun kutsuttiin lastentarhanopettaja hakijat Huhdanpää Henna ja Seppänen
Tarja, Sosionomi.
Lastenhoitajan haastatteluihin kutsuttiin hakijat:
Kannosto Heli, Lähihoitaja (perui hakemuksen 18.1.2019)
Kallio-Majamäki Heli
Nurminen Heidi
Ivanoff Elina,
Sampokoski Saija
Hönnilä Sari, Päivähoitaja, Jyväskylä
Hautala Anni, Lähihoitaja, Karvia
Tuuliniemi Kaisa, Lähihoitaja, Terveystieteiden kandidaatti, Ikaalinen
Alahonko Pirjo, Lähihoitaja, Honkajoki
Tuuri Tiina, Lähihoitaja, Kankaanpää (Perui hakemuksen 23.1.2019)
Haastatteluun kutsuttiin Kulmala Minna-Maaria ja Hietala Eija.
Haastattelut suoritettiin 24.1.2019
KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Työ alkaa mahdollisimman pian. Tehtävissä
noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa tehtävien aloittamisesta lähtien. Valittujen on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikosrekisteriote.

PÄÄTÖS:

Kasvatus- ja opetuslautakunta valitsi lastentarhanopettajan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen kasvatustieteen kandidaatti Henna Huhdanpään. Kasvatus- ja opetuslautakunta valitsi lastenhoitajan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen lähihoitaja Saija Sampokosken ja varalle Sari Hönnilän. Työ alkaa mahdollisimman pian.
Tehtävissä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa tehtävien aloittamisesta lähtien. Valittujen on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikosrekisteriote.

OPPILASHUOLLON OHJAUSRYHMÄ

KOLTK § 15

Koulukohtaisessa oppilashuoltoryhmässä 17.1.2019 on käyty keskustelua
oppilashuollon ohjausryhmästä. Opetushallituksen mukaan opetuksen järjestäjä
asettaa oppilashuollon ohjausryhmän ja koulukohtaiset oppilashuoltoryhmät.
Yksittäistä oppilasta koskevat asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa
asiantuntijaryhmässä.

Oppilashuoltoryhmät ovat monialaisia, mikä tarkoittaa että ryhmässä on opetushenkilöstön lisäksi kouluterveydenhuoltoa sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja edustavia
jäseniä sen mukaan kun käsiteltävä asia edellyttää.

Oppilashuollon ohjausryhmä vastaa opetuksen järjestäjäkohtaisen oppilashuollon
yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Sille asetetut
tehtävät voi hoitaa myös muu tehtävään soveltuva ryhmä. Ohjausryhmä voi olla
kahden tai useamman opetuksen järjestäjän yhteinen. Sama ryhmä voi olla myös
useamman koulutusmuodon yhteinen, jolloin ryhmästä on perusteltua käyttää
nimitystä opiskeluhuollon ohjausryhmä. Karvian yhtenäiskoululla ei ole nimettynä
oppilashuollon ohjausryhmää.
Karvian kuntaan nimetään oppilashuollon ohjausryhmä. Oppilashuollon
ohjausryhmäksi esitetään olemassa olevaa lasten ja nuorten hyvinvointiryhmää.
KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta nimeää oppilashuollon ohjausryhmän.

PÄÄTÖS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta nimesi oppilashuollon ohjausryhmäksi lasten ja nuorten
hyvinvointiryhmän.

OPPILASKULJETUKSIEN AAMUREITTI
KOLTK § 16
Oppilaiden vanhemmilta on tullut toiveita koulukuljetuksien aamureitin suunnan
muutoksesta koskien aamureittiä 6 Kantti-Marjasuo ja aamureittiä 3 Sarvela –
Karviankylä -Alkkia. Sama liikennöitsijä ajaa kyseiset reitit. Koska
oppilaskuljetukset on kilpailutettu, ei reittien muutosta voida tehdä ilman asian uutta
käsittelyä. Liikennöitsijän ilmoituksen mukaan reittien järjestyksen muuttaminen
aiheuttaisi myös kustannusten nousua. Etenkin reitin nro 3 kustannukset nousisivat n.
10 000 euroa vuodessa laskutusperusteen johdosta. Reittien aikaistaminen vaatisi
myös koulun aamuvalvonnan aikaistamista 15 minuutilla. Vanhemmilta on liikennöitsijään oltu yhteydessä myös sen puolesta, että reitteihin ei tehtäisi muutosta.

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:

Kasvatus- ja opetuslautakunta keskustelee asiasta. Päätösehdotus tehdään
kokouksessa.
PÄÄTÖS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti yksimielisesti, että koulukuljetuksien aamureitin
suuntaa ei muuteta.

PERUSOPETUSLAISSA TARKOITETUN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN
VUODEN 2018 OHJAUSTUNTIEN LASKENNALLISTA MÄÄRÄÄ KOSKEVA OIKAISU
KOLTK § 17

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 5.12.2018 opetus- ja kulttuuritoimen
rahoituksestaannetun lain(1705/2009) 49§ nojalla vahvistanut rahoituksen
laskemisessa käytettävien ohjaustuntien laskennalliset määrät toimintaa järjestäville
kunnille liiteraportin osoittamalla tavalla. Ohjaustunteja on jaettu lisää 6376 tuntia
kuntien ilmoittamien tuntimäärien suhteessa. Päätökseen tyytymätön saa vaatia
oikaisua opetus- ja kulttuuriministeriöltä kolmen kuukauden kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista. Päätös on saapunut 28.1.2019.
Liitteet:
 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tuntimääräpäätöksen
2018 liiteraportti
KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tehdyn oikaisun tiedoksi ja päättää, ettei se
hae oikaisua päätökseen.
PÄÄTÖS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi tehdyn oikaisun tiedoksi ja päätti, ettei se hae
oikaisua päätökseen.

PÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURITOINTA VARTEN KUNNILLE
KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETTÄVÄN VALTIONOSUUDEN SEKÄ
KUNTAYHTYMILLE, REKISTERÖIDYILLE YHTEISÖILLE JA SÄÄTIÖILLE
MYÖNNETTÄVÄN RAHOITUKSEN TARKISTAMISESTA VUODELLE 2018
KOLTK § 18
Opetus- ja kulttuuriministeriö on 31.12..2018 opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
annetun lain (1705/2009) 50 §:n. ja 57 §:n 3 momentin sekä vapaasta sivistystyöstä
annetun lain (632/1998) 16 §:n 1 momentin nojalla tarkistanut kunnille vuodeksi 2018
myönnetyn valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille vuodeksi 2018 myönnetyn rahoituksen vuoden 2018 keskimääräisen oppilas ja
opiskelijamäärien mukaiseksi liitteenä olevan raportin (VOP6OS18) sarakkeen 01
mukaisesti. Päätöksessä on korjattu valtionosuuden /rahoituksen määrää eräiden koulutuksen järjestäjien /ylläpitäjien osalta hallintolain (434/2003) 50 ja 51 §:n nojalla.
Päätöksessä on myös otettu huomioon aamu- ja iltapäivätoiminnan vuodelle 2018
myönnetyt lisäsuoritteet. Karvian rahoitusosuus on muuttunut -427.767 eurosta 428.262 euroon.

Tämä päätös korvaa opetus- ja kulttuuriministeriön 6.8.2018 tekemän päätöksen
(DNRO 45/221/2017).
Päätöksen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Päätös on saapunut tiedoksi
28.1.2019.
Liite: Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 45/221/2017
KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee päätöksen tiedoksi ja päättää, ettei se hae oikaisua päätökseen.
PÄÄTÖS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi tehdyn oikaisun tiedoksi ja päätti, ettei se hae
oikaisua päätökseen.

MUUT ASIAT
KOLTK § 19

Merkitään tiedoksi:
Valtionavustushakemusta koskeva päätös 415/2172/2018:
Valtion erityisavustus koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen sekä
siihen liittyviin kokeiluihin.
OPH tiedote 9.1.2019: Esi- ja perusopetuksen valtionosuusrahoitukseen
vaikuttavat 20.9. tilastointipäivän korjaukset.
Pirkko Välimäen tekemä aloite koskien alennettua kuntosalikortin hintaa. Todettiin, että päätös asiasta tehdään kunnanhallituksessa.
Keskusteltiin iltahoidon järjestämisestä päiväkodissa / perhetyöntekijän
palkkaamisesta. Todettiin, että palkataan osa-aikainen perhetyöntekijä
perheen erityistarpeen täyttämiseksi.
Päiväkodin tiloista puuttuu tarvittavia kalusteita. Todettiin, että hankitaan tarvittavat kalusteet.
Keskusteltiin rasvattomasta ja kevytmaidosta. Kasvatus- ja opetuslautakunnalla ei ole huomautettavaa kevytmaidon käyttöön liittyen.
Keskusteltiin työterveyshuollon tarkastuskäynnin tuloksista.
Kysely huoltajille tulokset. Todettiin, että pyydetään tulokset nähtäväksi.
Koulunkäyntiavustajan nimikkeen muuttaminen. Todettiin, että koulunkäyntiavustajan nimike muutetaan.
Todettiin, että matematiikan opettajana on aloittanut FM Kari Kleemola.
Lautakunta keskusteli rehtorin toiminnasta.

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
KOLTK § 20 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja
valitusosoitus.

