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Aika

Keskiviikko 9.10.2019 klo 18.13 – 22.16

Paikka

Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Läsnä

Haavisto Jonna
Isotalo Aila
Koivuniemi Tanja
Lähdekorpi Marko
Nivus Jori
Hautaluoma Kaija

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen

Poissa

Halmela Kari

jäsen

Muut saapuvilla olleet
Ojaniemi Kati
esittelijä / pöytäkirjanpitäjä
Hietaluoma Jaakko
kunnanhallituksen edustaja
Sjöman-Haapaniemi Marika vs. päivähoidonohjaaja
Tarja Hosiasluoma
kunnanjohtaja

Asiat

§:t 61 - 64

Pöytäkirjantarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu 9.10.2019

Nähtävänä olo
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnan nettisivuilla 10.10.2019

SISÄLLYSLUETTELO:
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

3

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

3

TALOUSARVIO 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA 2021 - 2022

4

MUUT ASIAT

5

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS

6

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

KOLTK § 61
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 § 62
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:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaija Hautaluoma ja Aila Isotalo.

TALOUSARVIO 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA 2021 - 2022
KOLTK § 63





Taloussuunnitelma kattaa vuodet 2020, 2021, 2022 joista vuosi 2020 on talousarviovuosi.
Talousarvion laskentapohjana on vuoden 2019 talousarvio.
Hallintokuntien tulee huomioida kunnan tiukentuva talous talousarvioesityksissään. Välttämättömät menojen lisäykset on perusteltava konkreettisesti.
Palkoissa työkokemuslisät on huomioitava.

Palkkakustannuksissa kunta-alan palkkasumman nousuksi ennustetaan 3,8 % (Kuntaliitto 4.4.2019) Nykyiset työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa 31.3.2020 saakka.
Lomarahojen leikkaus loppuu. Palkkojen sivukulujen % -osuudet pysynevät vuoden
2019 tasolla.
Muita huomioitavia seikkoja talousarvion laadinnassa ovat seuraavat:
 Käyttötalouteen luetaan alle 5.000 euron hankinnat (teknisessä toimessa 10.000
euroa) ja tätä suuremmat hankinnat investointimenoihin
 investoinnit budjetoidaan arvonlisäverottomin hinnoin – ainoastaan jos toiminta
kuuluu vähennysrajoitteisen alv:n piiriin, alv sisällytetään investoinnin määrärahaan
 Henkilöstölisäykset on perusteltava erikseen ja niiden kustannusvaikutukset käyttömenoihin eriteltävä yksityiskohtaisesti
 Työllistämistukitulot on myös ilmoitettava
 Tulosalueelle on esitettävä toiminnan keskeiset tavoitteet vuonna 2020, joita tulosyksikkökohtaiset tavoitteet täydentävät. Samassa yhteydessä on määriteltävä tavoitteen toteutumista osoittavat mittarit.
 Kunnantalon neuvonnan kopiokoneiden valokopiomaksu on mustavalkokopiolta
0,06 €/kpl, värikopiolta 0,15 €/kpl. Eli hinnat ovat samoja kuin vuonna 2018.
 Syksyn kuluessa seurataan kuluvan vuoden talouden kehittymistä ja täydennetään
karsintaohjeita aikaisemman käytännön mukaisesti.
Talousarvioesitykset tulee tehdä kunnanhallitukselle tiistaihin 15.10.2019 mennessä.
Liite: taloussuunnitelmatuloste
KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta käy läpi lautakunnan alaisten toimintayksiköiden talousarviot ja investoinnit ja esittää talousarvion kunnanhallitukselle.
PÄÄTÖS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta kävi läpi lautakunnan alaisten toimintayksiköiden talousarviot ja päätti esittää talousarvion kunnanhallitukselle.

MUUT ASIAT
KOLTK § 64
Merkitään tiedoksi:
Kokouksen alkuun oli kutsuttu vararehtori Marjo Yliluoma ja erityisopettaja Katri
Lamberg keskustelemaan yhtenäiskoulun käytänteistä.
Vuoden 2019 osalta sisäisessä valvonnassa sovittu kiinnitettävän huomiota erityisesti
toiminnan laatuun käyttäjänäkökulmasta. Sisäinen valvonta päätettiin toteuttaa 29.10.
klo 9 alkaen lautakunnan alaisissa yksiköissä ja siihen osallistuvat kasvatus- ja
opetuslautakunnan jäsenistä Jonna Haavisto, Kaija Hautaluoma ja Marko Lähdekorpi
sekä mahdollisesti myös muut lautakunnan jäsenet sekä koulutoimenjohtaja.
Koulutoimenjohtaja tiedottaa asiasta yksikköjä.
Merkitään tiedoksi huoltajalta saapunut kirje (saapunut 19.9.2019).
Merkitään tiedoksi Karvian kunnanvaltuuston kokouspöytäkirjan otteet kokouksesta
3.10.2019 pykälät 37 ja 38.

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
KOLTK § 65
Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja
valitusosoitus.

