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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 Saija Heiniluoma ja Aila Isotalo. 

  



 

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN JA SEN ALAISTEN TULOSYKSIKKÖJEN 
LASKUJEN HYVÄKSYJÄT 2020 

 

KOLTK § 3 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy toimialaansa kuuluvien laskujen hyväksyjät: 

 

• Päivähoidon laskut hyväksyy päivähoidonohjaaja 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 päivähoidonohjaaja 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. 2020 

 

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 2020. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti, että lautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöi-

sesti torstaisin klo 18.30. 

  



 

LUKUVUODEN 2020 – 2021 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 työ-

päivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäi-

syyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä.  

 

Perusopetusasetuksen 7 §:n mukaan lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 22 viimei-

senä arkipäivänä. Työpäivien lukumääristä voidaan erityisestä syystä poiketa, sen mu-

kaan kuin lailla ja asetuksella säädetään (PoL 23 §, PoA 7 §).  

 

Koulutyön aloittamisajankohdasta on ilmoitettava oppilaiden huoltajille edellisen lu-

kuvuoden koulutyön loppuun mennessä. 

 

Lukuvuonna 2020 - 2021 on peruskouluissa 189 työpäivää.  

 

Esityslistan liitteenä on ehdotus lukuvuoden 2020-2021 koulu- ja loma-ajoista. Poh-

jana on seudullinen esitys ja Kankaanpään päätös koulujen työ- ja loma-ajoista.  

 

Koulu alkaa 13.8.2020, syysloma viikolla 43 ja syyslukukausi päättyy 22.12.2020. 

Kevätlukukausi alkaa 7.1.2021, talviloma viikolla 8 ja koulu päättyy 5.6.2021. 

 

Liite: Koulu- ja loma-ajat lv. 2020– 2021 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

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

2020 – 2021. 

  



 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta keskusteli koulu- ja loma-ajoista. Tanja Koivuniemi 

esitti, että koulu- ja loma-ajat ovat esityksen mukaiset mutta talviloma on viikolla yh-

deksän. Jonna Haavisto ja Marko Lähdekorpi kannattivat esitystä. Koska oli tehty pää-

tösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, määräsi puheenjohtaja suoritettavaksi 

nimenhuutoäänestyksen.  

 

Koulutoimenjohtajan pohjaesitystä kannattavat äänestivät JAA ja Koivuniemen esi-

tystä kannattavat äänestivät EI. Äänestyksessä annettiin kolme JAA-ääntä ja kolme 

EI-ääntä.  

 

JAA-äänet: Heiniluoma, Isotalo ja Nivus.  

EI-äänet: Haavisto, Koivuniemi ja Lähdekorpi.  

Äänet menivät tasan, jolloin puheenjohtajan ääni ratkaisi. 

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

2020 – 2021 liitteen mukaisesti muutettuna niin, että talviloma on viikolla 9.  

 

  



 

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2020 KÄYTTÖSUUNNITELMA 

 

KOLTK § 6   

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2020 kokouksessaan 

18.12.2019. Kunnanhallitus on kokouksessaan 20.1.2020 § 6 antanut vuoden 2020 ta-

lousarvion täytäntöönpano-ohjeet.  

 

Ohjeiden mukaisesti lautakuntien tulee hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelmat. 

 

Liite: Kasvatus- ja opetuslautakunnan käyttösuunnitelma 2020 
 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy lautakunnan vuoden 2020 käyttösuunnitel-

man. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

   

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi lautakunnan vuoden 2020 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 2020: 

 

Koulutoimenjohtaja 10.000 euroa 

Rehtori  10.000 euroa 

Päivähoidonohjaaja 10.000 euroa 

Kirjastonhoitaja 10.000 euroa. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta keskusteli viranhaltijoiden hankintarajoista. Nykyisiä 

hankintarajoja pidettiin korkeina taloudellisesti vaikeassa tilanteessa. Jori Nivus esitti, 

että hankintarajat olisivat 5000 euroa viranhaltijaa kohden mutta 

koulutoimenjohtajalla 10 000 euroa. Aila Isotalo ja Marko Lähdekorpi kannattivat 

Nivuksen ehdotusta. Koska oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, 

määräsi puheenjohtaja suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen.  

 

Koulutoimenjohtajan pohjaesitystä kannattavat äänestivät JAA ja Nivuksen esitystä 

kannattavat äänestivät EI. Äänestyksessä ei annettu yhtään JAA-ääntä ja kuusi EI-

ääntä.  

 

JAA-äänet:  

EI-äänet: Haavisto, Heiniluoma, Isotalo, Koivuniemi, Lähdekorpi ja Nivus. 

 

Lautakunta päätti yksimielisesti vahvistaa seuraavat hankintarajat vuodelle 2020: 

 

Koulutoimenjohtaja 10.000 euroa 

Rehtori  5.000 euroa 

Päivähoidonohjaaja 5.000 euroa 

Kirjastonhoitaja 5.000 euroa. 

 

  



 

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN VAHVISTAMAT 29 §:N MUKAISET 
PERUSOPETUKSEN YKSIKKÖHINNAT VUONNA 2020 

 

KOLTK § 8 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 30.12.2019 päättänyt vahvistaa opetus- ja kulttuuri-

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

2020.  

 

Päätöksen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua kolmen kuukauden kuluessa päätök-

sen tiedoksisaannista (saapunut 14.1.2020) opetus- ja kulttuuriministeriöltä. 

 

Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvauksen perusosa vuonna 2020 on 6.796,81 euroa. 

 

Liitteet:  

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös (OKM/38/221/2019) 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain perusteella rahoitettavan esi- ja perusopetuk-

sen yksikköhinnat vuonna 2020 (V05YK6Y20) 
 

 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 oikai-

sua päätökseen. 

  



 

PERUSOPETUSLAISSA TARKOITETUN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN 
YKSIKKÖHINTA JA OHJAUSTUNTIEN LASKENNALLISET MÄÄRÄT VUONNA 2020 

 

KOLTK § 9 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 29.11.2019 opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 

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

aamu- ja iltapäivätoiminnan vuoden 2020 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 736, joista valtionosuutta maksetaan 10 908 euroa. 

 

Päätös tehdään edellyttäen, että eduskunta hyväksyy valtion vuoden 2020 talousarvio-

esityksen ja siihen liittyvät lakiesitykset päätökseen vaikuttavilta osin muuttumatto-

mana.  

 

Päätöksen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua kolmen kuukauden kuluessa päätök-

sen tiedoksisaannista (Saapunut 14.1.2020) opetus- ja kulttuuriministeriöltä. 

 

Liitteet:  

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös (OKM/36/221/2019) 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tuntimääräpäätösten 2020 liiteraportti 

(V55YK6VNMS20) 

 

 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 oikai-

sua päätökseen. 

  



 

PÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURITOINTA VARTEN KUNNILLE 
KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETTÄVÄSTÄ VALTIONOSUUDESTA SEKÄ 
KUNTAYHTYMILLE, REKISTERÖIDYILLE YHTEISÖILLE JA SÄÄTIÖILLE 
MYÖNNETTÄVÄSTÄ RAHOITUKSESTA VUODELLE 2020 

 

KOLTK § 10 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 31.12.2019 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 2020 mainituissa laeissa tarkoitet-

tuja käyttökustannuksia varten liitteenä olevan raportin mukaisesti. Karvian rahoitus-

osuus on -440.169 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 2020 myönnetyn valtion-

osuuden varainhoitovuoden 2020 keskimääräisten oppilas- ja opiskelijamäärien mu-

kaiseksi vuoden 2020 loppuun mennessä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta an-

netun lain 50 §:n mukaisesti. 

 

Päätöksen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua kolmen kuukauden kuluessa päätök-

sen tiedoksisaannista (Saapunut 14.1.2020) opetus- ja kulttuuriministeriöltä. 

 

Liitteet:  

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös OKM/43/221/2019 

Rahoitusosan liite Opetus- ja kulttuuriministeriön päätökseen 

 

 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 2020 

 

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 

30.12.2019 päättänyt, että vuoden 2020 kotikuntakorvauksen perusosa on 6.796,81 

euroa. 

 

Karviassa kotikuntakorvauksen laskentaperusteena 6-vuotiaita on 21, 7-12 -vuotiaita 

100 ja 13-15 -vuotiaita 67. Karvian kotikuntakorvaustulot vuonna 2020 ovat 44 859 

euroa ja menot 17 672 euroa. 

 

Jos kunta on tyytymätön kunnan kotikuntakorvauksen perusosaa koskevaan päätök-

seen, sillä on oikeus kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksi saannista tehdä 

kirjallinen oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle. Päätös on kirjattu saapuneeksi 

kuntaan 14.1.2020. 

 

Liitteet:  Päätös VN/14483/2019 

  Kotikuntakorvaustulot ja -menot 2020 

   

 

 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 VEROPERUSTEMUUTOKSISTA JOHTUVIEN 
VEROTULOMENETYSTEN KORVAUKSESTA VUONNA 2020 

 

KOLTK § 12 

 

Valtiovarainministeriö on antanut 30.12.2019 päivätyn päätöksen Vn/14481/2019 

kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotu-

lomenetysten korvauksesta vuonna 2020. 

 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden koostuminen: 

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

nan peruspalvelujen valtionosuus koostuu seuraavista valtionosuusperusteista:  

 

1)1 §:n 1 momentissa tarkoitettujen valtionosuustehtävien laskennallisista kustannuk-

sista ja  

2)syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden ja saamelaisten kotiseutualueen kunnan li-

säosien 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 2020 kunnan oma-

rahoitusosuus on 3.654,72 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 li-

säykset 

 

  



 

Verotuloperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvaus: 

 

 Varainhoitovuodesta 2010 lähtien toteutetuista veroperustemuutoksista 

johtuvia kunnallisveromuutoksia vastaava euromäärä maksetaan kun-

nille valtionosuuden yhteydessä. Kunnalle maksetaan sen verotulojen 

menetystä vastaava euromäärä. 

 

Kunnan kunkin varainhoitovuoden verotulojen menetystä laskettaessa 

sovelletaan varainhoitovuotta edeltänyttä vuotta edeltäneen vuoden vero-

tustietoja ja varainhoitovuotta edeltäneen vuoden veroprosentin sekä 

asukaslukua varainhoitovuotta edeltäneen vuoden lopussa. 

 

Veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvausten hal-

linnointiin ja maksamiseen sovelletaan kunnan peruspalvelujen valtion-

osuudesta annetun lain 48 §:n 1 momentin, 49 §:n 1 ja 2 momenttia, 50-

53 §:ää ja 61-63 1:ää. Muutoksenhausta säädetään mainitun lain 12 lu-

vussa. 

 

Toimivalta: Lain 48 §:n mukaan valtionvarainministeriö myöntää kunnan peruspal-

velujen valtionosuuden sekä korvauksen veroperustemuutoksista johtu-

vista verotulomenetyksistä 

 

Päätös: Valtionvarainministeriö on tänään kunnan peruspalvelujen valtionosuu-

desta annetun lain 28 §:n nojalla myöntänyt kunnille kunnan peruspalve-

lujen valtionosuutta sekä päättänyt kuntien veroperustemuutoksista joh-

tuvista verotulomenetysten korvauksista vuodelle 2020 liitteen 1 mukai-

sesti. 

 

 Myönnetyn valtionosuuden määrä ja sen laskentaperusteet sekä verope-

rustemuutoksista johtuvista verotulomenetysten korvauksen laskentape-

rusteet ilmenevät asianomaiselle kunnalle valtiovarainministeriön verk-

kosivuilta. 

 

Oikaisuvaatimusosoitus 

 

Jos kunta on tyytymätön valtiovarainministeriön kunnan peruspalvelujen 

valtionosuuden myöntämistä tai kunnanverotuloihin perustuvaan valti-

onosuuden tasausta koskevaan päätökseen, sillä on kunnan peruspalvelu-

jen valtionosuuslain 64 §:n nojalla oikeus kolmen kuukauden kuluessa 

päätöksestä tiedon saatuaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus valtiova-

rainministeriölle. Päätös on kirjattu saapuneeksi kuntaan 14.1.2020. 

 

Liite: Maksuerittely (liite 1) 

 

  

  



 

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. 

  



 

KUNTASTRATEGIAN LAATIMINEN 

 
KH 9.12.2019 

§ 195 Karvian kuntastrategian voimassaolo on päättymässä vuoden 2019 lopussa. Kuntalain 

37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan 

toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa 

huomioon: 

 1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen; 

 2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen; 

 3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet; 

 4) omistajapolitiikka; 

 5) henkilöstöpolitiikka; 

 6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet; 

 7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen. 

 

 Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista 

toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien 

toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja 

seuranta. 

 

 Uuden kuntastrategian laadinta on aloitettava mahdollisimman pian. Kuntastrategiassa 

on kunnan taloustilanne huomioon ottaen kiinnitettävä erityistä huomiota palveluiden 

järjestämiseen mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Kunnan kaikki palvelut ja niiden 

tuottaminen on tarkoituksenmukaisinta käydä läpi huolellisesti. 

 

  

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää, että kuntastrategian 2020–2023 valmistelu aloitetaan. 

Kunnanhallitus pyytää kutakin lautakuntaa nimeämään työryhmän palveluiden 

nykytilan kartoittamiseen sekä kehittämissuunnitelman laatimiseen tulevat 

toimintaympäristön muutokset huomioon ottaen. Työryhmien tulee olla nimettynä 

tammikuun 2020 loppuun mennessä. 

 

Työryhmään pyydetään nimeämään kaksi lautakunnan jäsentä, johtavat viranhaltijat ja 

kaksi muuta toimialan henkilöstöön kuuluvaa. Elinvoimalautakunnan osalta 

työryhmään pyydetään myös Karvian yrittäjät ry:n sekä Willi Karvia Oy:n edustajat. 

Työryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.  

 

Kunnanhallitus nimeää kaksi edustajaa kuhunkin työryhmään. Lisäksi kunnanhallitus 

nimeää oman työryhmän, jonka on tarkoitus keskittyä erityisesti omistajapolitiikkaan 

(konserniohjeen päivitystarpeet), henkilöstöpolitiikkaan, tiedonhallintaan sekä kunnan 

yleisiin hallintoasioihin. Kunnanjohtajalla on läsnäolo-oikeus kaikissa työryhmissä. 

Kunkin työryhmän on toimittava raportti työskentelystään kunnanhallitukselle 

maaliskuun loppuun mennessä. 

 

Työryhmien saatua työnsä valmiiksi, valmistellaan virkamiestyönä strategialuonnos, 

jota käsitellään valtuustoseminaarissa. Strategian valmistelua jatketaan  

 



valtuustoseminaarin antaman evästyksen pohjalta, ja se tulee hyväksyttäväksi 

viimeistään kesäkuun 2020 valtuuston kokoukseen. 

 

Kuntastrategian valmistuttua se käydään läpi koko henkilöstön sekä kaikkien 

luottamushenkilöiden kanssa.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti, että kuntastrategian 2020–2023 valmistelu aloitetaan. 

Kunnanhallitus pyytää kutakin lautakuntaa nimeämään työryhmän palveluiden 

nykytilan kartoittamiseen sekä kehittämissuunnitelman laatimiseen tulevat 

toimintaympäristön muutokset ja kuntatalous huomioon ottaen. Työryhmien tulee olla 

nimettynä tammikuun 2020 loppuun mennessä. 

 

Työryhmään pyydetään nimeämään kaksi lautakunnan jäsentä, johtavat viranhaltijat ja 

kaksi muuta toimialan henkilöstöön kuuluvaa. Elinvoimalautakunnan osalta 

työryhmään pyydetään myös Karvian yrittäjät ry:n, MTK Karvian sekä Willi Karvia 

Oy:n edustajat. Työryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.  

 

Kunnanhallitus nimeää kaksi edustajaa kuhunkin työryhmään. Lisäksi kunnanhallitus 

nimeää oman työryhmän, jonka on tarkoitus keskittyä erityisesti omistajapolitiikkaan 

(konserniohjeen päivitystarpeet), henkilöstöpolitiikkaan, tiedonhallintaan sekä kunnan 

yleisiin hallintoasioihin. Kunnanjohtajalla on läsnäolo-oikeus kaikissa työryhmissä. 

Kunkin työryhmän on toimittava raportti työskentelystään kunnanhallitukselle 

maaliskuun loppuun mennessä. 

 

Työryhmien saatua työnsä valmiiksi, valmistellaan virkamiestyönä strategialuonnos, 

jota käsitellään valtuustoseminaarissa. Strategian valmistelua jatketaan 

valtuustoseminaarin antaman evästyksen pohjalta, ja se tulee hyväksyttäväksi 

viimeistään kesäkuun 2020 valtuuston kokoukseen. 

 

Kuntastrategian valmistuttua se käydään läpi koko henkilöstön sekä kaikkien 

luottamushenkilöiden kanssa.  

 

KOLTK § 13  

  

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta nimeää kunnanhallituksen pyynnön mukaisesti 

työryhmään palveluiden nykytilan kartoitusta ja kehittämissuunnitelmaa varten 

koulutoimenjohtajan, päivähoidonohjaajan ja rehtorin. Lisäksi työryhmään pyydetään 

yksi lastentarhanopettaja ja yksi opettaja. Kasvatus- ja opetuslautakunta nimeää 

työryhmään kaksi lautakunnan edustajaa. Koulutoimenjohtaja toimii työryhmän koolle 

kutsujana. 

 

  



 

PÄÄTÖS: 

Lautakunta nimeää kunnanhallituksen pyynnön mukaisesti työryhmään palveluiden 

nykytilan kartoitusta ja kehittämissuunnitelmaa varten koulutoimenjohtajan, 

päivähoidonohjaajan ja rehtorin. Lisäksi työryhmään pyydetään yksi 

lastentarhanopettaja ja yksi opettaja. Kasvatus- ja opetuslautakunta nimeää 

työryhmään kaksi lautakunnan edustajaa Haavisto Jonnan ja Lähdekorpi Markon. 

Koulutoimenjohtaja toimii työryhmän koolle kutsujana. Työryhmä kokoontuu 

ensimmäisen kerran tiistaina 11.2.2020 klo 16.30. 

 
  



 

KARVIALAISEN LAPSEN PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMINEN NAAPURIKUNNASSA 

 

KOLTK § 14 

 

Karvialaisen lapsen päivähoidon järjestämistä naapurikunnassa on anottu kevätkau-

deksi 2020. Perusteluiksi on ilmoitettu lapsen päivittäisen hoitoajan venyminen koh-

tuuttoman pitkäksi. Lapsen hoitopäiviksi on 3.2.2020 alkaen ilmoitettu myös lauantait.  

 

Päivähoidon ohjaaja Reetta Lepistö on selvittänyt varhaiskasvatuksen ostamista naa-

purikunnalta. Kunnalla ei ole tällä hetkellä tarjota paikkaa ulkopaikkakuntalaisille. 

Kunnan varhaiskasvatuksesta pyydettiin kysymään palvelun ostamista yksityiseltä päi-

väkodilta. Yksityisellä ei kuitenkaan ole tarjota hoitoa lauantaisin. 

 

Naapurikunnassa hoitopäivä päiväkodissa (kokopäivähoito, täydet tunnit) maksaa 

80,41€/päivä, josta vähennetään perheen maksama hoitomaksu. Perhepäivähoidon ko-

kopäivämaksu on 81,90€/päivä, josta vähennetään perheen maksama hoitomaksu. 

 

Yksityisen päiväkodin hinta on yli 3-vuotiaille 172-210 h/ kk 763 €. 

 

Karviassa hoitopäivän hinta vuonna 2019 oli 74,20€. 

 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta myöntää varhaiskasvatuksen järjestämisen 

naapurikunnan yksityisessä päiväkodissa arkipäivisin 31.5.2020 asti hinnan ollessa 

763 € /kk. Mikäli perheellä on varhaiskasvatuksen tarvetta myös lauantaisin, 

varhaiskasvatus järjestään kokonaisuudessaan Karviassa.   

 

 

PÄÄTÖS: 

Kasvatus- ja opetuslautakunta myönsi varhaiskasvatuksen järjestämisen 

naapurikunnan yksityisessä päiväkodissa arkipäivisin 31.5.2020 asti hinnan ollessa 

763 € /kk. Mikäli perheellä on varhaiskasvatuksen tarvetta myös lauantaisin, 

varhaiskasvatus järjestään kokonaisuudessaan Karviassa. Karvian kunta voi irtisanoa 

sopimuksen päiväkodin kanssa perheen hoidon tarpeen muuttuessa. 
 

 

 

  



 

MUUT ASIAT 

 

KOLTK § 15  

 

 Merkitään tiedoksi: 

 

Lautakunnan jäsenet on kutsuttu ennen seuraavaa valtuuston kokoontumista 

pidettävään kuntastrategiainfoon 30.1.2020 klo 16.00.  

  

Koulukuljetusten kilpailuttaminen tapahtuu kevään 2020 aikana. Kilpailuttamiseen 

liittyviä asiantuntijapalveluja on tarkoitus ostaa ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. 

Kunnansihteeri-koulutoimenjohtaja valmistelee tarjouspyyntöluonnosta. 

  

Lautakunta keskusteli vuoden 2020 käyttösuunnitelmasta. Lautakunta velvoitti yksi-

mielisesti yksiköiden esimiehet (rehtori, päivähoidonohjaaja ja kirjastonhoitaja) ta-

lousarvion toteumavertailun esittelyihin neljännesvuosittain vuoden 2020 lautakunnan 

kokouksissa. ote/ rehtori, päivähoidon ohjaaja, kirjastonhoitaja 

 

Lautakunta keskusteli päivähoidon tilojen järjestämisestä. Päivähoidonohjaaja Reetta 

Lepistö esitteli päivähoidon nykytilannetta, lapsimääriä ja hoidon tarpeen kehittymistä 

kymmenen vuoden aikana. Lisäksi lautakunta keskusteli suunnitelmista päiväkotitilo-

jen remontoimisesta kunnantalon yhteyteen. 

  



 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KOLTK § 16 

  

 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 

 



OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Liite pöytäkirjaan ja pöytäkirjanotteisiin 
 

Karvian kunta 
Kasvatus- ja opetuslautakunta 

Kokouspäivämäärä 
28.1.2020 

Pykälät 
1-16 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat 

yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136§) 
Pykälät 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 

 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. 
Pykälät 5, 7, 14,  

 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 5,7,14  

 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   31.01.2020                        Pöytäkirjanotteet on postitettu  31.01.2020 
                                                                                                                     Tiedoksiantaja: Arja Tuuliniemi 

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 53 

Markkinaoikeus 
Radanrakentajantie 5 
00520 HELSINKI 
puh. 010 364 3300 
Faksi 010 364 3314 
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 

 
 

mailto: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. 

 


