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1§

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

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.

2§

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Kasvatus- ja opetuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu kokousta
seuraavana toisena arkipäivänä klo 15:00 kunnantalolla tai sähköpostitse. Pöytäkirjat
pidetään julkisesti nähtävänä pääsääntöisesti kokousta seuraavan kalenteriviikon
tiistaina.
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Koivuniemi Tanja ja Kytömäki Arja.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3§

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN JA SEN ALAISTEN
TULOSYKSIKKÖJEN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT 2021

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:
Päätös hyväksyttiin yksimielisesti.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4§

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN KOKOUSTYÖSKENTELY
VUONNA 2021
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 2021.
PÄÄTÖS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti kokouspäiviksi pääosin tiistain ja torstain ja
aloittamisajankohdaksi klo 18.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5§

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2021
KÄYTTÖSUUNNITELMA
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2021 kokouksessaan
17.12.2020. Kunnanhallitus on kokouksessaan 25.1.2020 § 6 antanut vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.
Ohjeiden mukaisesti lautakuntien tulee hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelmat.
Liite: Kasvatus- ja opetuslautakunnan käyttösuunnitelma 2021

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy lautakunnan vuoden 2021 käyttösuunnitelman.
PÄÄTÖS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi käyttösuunnitelman liitteen mukaisesti.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6§

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN ALAISTEN
VIRANHALTIJOIDEN HANKINTARAJAT

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 2021:
Koulutoimenjohtaja
Rehtori
Päivähoidonohjaaja
Kirjastonhoitaja

10.000 euroa
5.000 euroa
5.000 euroa
5.000 euroa.

PÄÄTÖS:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7§

LUKUVUODEN 2021 – 2022 KOULU- JA LOMA-AJAT
Sivistystoimen päävastuualuesäännön mukaan kasvatus- ja opetuslautakunta päättää
lukuvuoden koulu- ja lomapäivistä.
Perusopetuslain 23 §:n mukaan 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.
Koulutyön aloittamisajankohdasta on ilmoitettava oppilaiden huoltajille edellisen lukuvuoden koulutyön loppuun mennessä.
Lukuvuonna 2021 - 2022 on peruskouluissa 188 työpäivää.
Esityslistan liitteenä on ehdotus lukuvuoden 2021-2022 koulu- ja loma-ajoista. Pohjana on seudullinen esitys, jota on muutettu Karvian yhtenäiskoulun henkilökunnan
yhteisesti laatiman esityksen mukaisesti.
Koulu alkaa 10.8.2021, syysloma viikolla 43 ja syyslukukausi päättyy 21.12.2021.
Kevätlukukausi alkaa 7.1.2022, talviloma viikolla 9 ja koulu päättyy 5.6.2022.
Pöytäkirjaan on tehty tarkistuksen jälkeen 9.2.2022 ilmeisen virheen korjaus:
Koulu alkaa 10.8.2021, syysloma viikolla 43 ja syyslukukausi päättyy 21.12.2021.
Kevätlukukausi alkaa 10.1.2022, talviloma viikolla 9 ja koulu päättyy 4.6.2022.

Liite: Koulu- ja loma-ajat lv. 2021– 2022

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta vahvistaa lukuvuoden 2021-2022 työpäivät esityksen
mukaisesti.
PÄÄTÖS:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8§

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN VAHVISTAMAT 29 §:N
MUKAISET PERUSOPETUKSEN YKSIKKÖHINNAT VUONNA 2021
Opetus- ja kulttuuriministeriö on 30.12.2020 päättänyt vahvistaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 29 §:n nojalla yksikköhinnat vuodelle
2021.
Päätöksen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (saapunut 18.1.2021) opetus- ja kulttuuriministeriöltä.
Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvauksen perusosa vuonna 2021 on 7.112,84 euroa.
Liitteet:
Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös (VN/28104/2020-OKM-1)
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain perusteella rahoitettavan esi- ja perusopetuksen yksikköhinnat vuonna 2021 (V05YK6Y21)

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee päätöksen tiedoksi ja päättää, ettei se hae oikaisua päätökseen.
PÄÄTÖS:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9§

PERUSOPETUSLAISSA TARKOITETUN AAMU- JA
ILTAPÄIVÄTOIMINNAN YKSIKKÖHINTA JA OHJAUSTUNTIEN
LASKENNALLISET MÄÄRÄT VUONNA 2021

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 4.12.2020 opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
annetun lain (1705/2009) 30 §:n nojalla vahvistanut perusopetuslaissa tarkoitetun
aamu- ja iltapäivätoiminnan vuoden 2021 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 498, joista valtionosuutta maksetaan 7 380 euroa.
Päätös tehdään edellyttäen, että eduskunta hyväksyy valtion vuoden 2021 talousarvioesityksen ja siihen liittyvät lakiesitykset päätökseen vaikuttavilta osin muuttumattomana.
Päätöksen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (Saapunut 18.1.2021) opetus- ja kulttuuriministeriöltä.
Liitteet:
Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös (VN/25565/2020-OKM-1)
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tuntimääräpäätösten 2020 liiteraportti
(V55YK6VMS21)

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee päätöksen tiedoksi ja päättää, ettei se hae oikaisua päätökseen.
PÄÄTÖS:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 §

PÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURITOINTA VARTEN KUNNILLE
KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETTÄVÄSTÄ VALTIONOSUUDESTA
SEKÄ KUNTAYHTYMILLE, REKISTERÖIDYILLE YHTEISÖILLE JA
SÄÄTIÖILLE MYÖNNETTÄVÄSTÄ RAHOITUKSESTA VUODELLE 2021

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 31.12.2020 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 2021 mainituissa laeissa tarkoitettuja käyttökustannuksia varten liitteenä olevan raportin mukaisesti. Karvian rahoitusosuus on -411.728 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 2021 myönnetyn valtionosuuden varainhoitovuoden 2021 keskimääräisten oppilas- ja opiskelijamäärien mukaiseksi vuoden 2021 loppuun mennessä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 50 §:n mukaisesti.
Päätöksen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (Saapunut 18.1.2021) opetus- ja kulttuuriministeriöltä.
Liitteet:
Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös (VN/27874/2020-OKM-1)
Raportti VOP60S21
KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee päätöksen tiedoksi ja päättää, ettei se hae oikaisua päätökseen.
PÄÄTÖS:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 §

PÄÄTÖS KUNTIEN KOTIKUNTAKORVAUKSEN PERUSOSISTA
VUODELLE 2021
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
30.12.2020 päättänyt, että vuoden 2021 kotikuntakorvauksen perusosa on 7.112,84
euroa.
Karviassa kotikuntakorvauksen laskentaperusteena 6-vuotiaita on 22, 7-12 -vuotiaita
101 ja 13-15 -vuotiaita 71. Karvian kotikuntakorvaustulot vuonna 2021 ovat 54 058
euroa ja menot 29 874 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 18.1.2021.
Liitteet:

Päätös VN/27142//2020
Kotikuntakorvaustulot ja -menot 2021

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee päätöksen tiedoksi ja päättää, ettei se hae oikaisua päätökseen.
PÄÄTÖS:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 §

TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2020
Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutumisvertailu ajalta 1-12 / 2020
osoittaa, että toimintatuotot on toteutuneet 185 % mukaan ja toimintakuluista on
toteutunut 95,73 %. Toimintakate on 282 342 euroa budjetoitua korkeampi ja 327 091
euroa vuotta 2020 korkeampi.
Odotettua korkeammat toimintatuotot selittyvät kesällä myönnetystä ylimääräisestä
korona-avutuksesta perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen.
Henkilöstökulujen osuus budjetoiduista toimintakuluista on noin 70 %. ja ne
toteutuivat budjetoidusti.
Perusopetuksen osalta henkilöstökulut ylittyivät hieman budjetoidusta mutta
varhaiskasvatuksen henkilöstökulut jäivät lisämäärärahan budjettiarviossa ennakoitua
alhaisemmiksi.
Henkilöstökulujen toteumaa selittävät yhtenäiskouluun palkattu resurssiopettaja, jonka
palkkakustannuksiin käytettiin kunnalle myönnettyä ns. korona-avustusta.
Varhaiskasvatuksen vuorohoidon tarve ei toteutunut alkusyksyllä ennakoidusti, jolloin
henkilöstökustannuksetkin jäivät alhaisemmiksi, mitä lisämäärärahaa hakiessa
arvioitiin.
Palvelujen ostot jäivät noin 100 000 euroa arvioitua alhaisemmiksi. Säästö selittyy
pääosin keväällä keskeytyneillä koulukuljetuksilla sekä koronatilanteen vuoksi pois
jääneillä kulttuuri- ja koulutuspalveluiden ostoilla kuljetuskustannuksineen.
Toiminnalliset tavoitteet on saavutettu pääosin hyvin mutta koronaepidemiaan liittyvät
varotoimet ovat estäneet osan perusopetukseen suunnitellusta opetuksesta kuten
uinninopetuksen. Varhaiskasvatuksessa talousarvion tavoitteet ovat toteutuneet. Mm.
vuorohoidon kasvaneeseen tarpeeseen on pystytty vastaamaan.
Liite: Talousarvion toteutumisvertailu 1-12/2020

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden
toteutumisvertailun tiedoksi
PÄÄTÖS:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 §
KOLTK
15.12.2020
§ 103

VAPAUTUS VARHAISKASVATUSMAKSUISTA

Karvian päiväkoti Kissankimalluksessa todettiin kaikkien päiväkodissa 23.-27.11.
paikalla olleiden lasten ja hoitohenkilökunnan altistuneen koronavirukselle. Kyseisenä
ajankohtana paikalla olleet lapset ja henkilökunta asetettiin karanteeniin niin, että
karanteeni päättyi suurimmalla osalla lapsista karanteenin viimeinen päivä oli
7.12.2020.
Karviassa suuri osa varhaiskasvatuksen asiakasperheistä on järjestäneet lasten hoidon
kotona karanteeniajan jälkeen 7.12. alkaen. Kunta on kehottanut järjestämään lasten
hoidon kotona niiden, kenelle se on mahdollista, jotta tartuntamäärät Karviassa
saataisiin laskuun.
Varhaiskasvatusmaksuissa on tähän asti noudatettu seuraavanlaista linjaa: Kun lapsi
on sairautensa vuoksi poissa vähintään 11 päivää kalenterikuukauden aikana, peritään
maksuna puolet kuukausimaksusta. Kun lapsi on sairautensa johdosta poissa koko
kalenterikuukauden toimintapäivät, ei maksua peritä ko. kuukaudelta lainkaan. Jos
lapsi on muun kuin sairauden takia poissa koko kalenterikuukauden, peritään puolet
kuukausimaksusta. Muutoin peritään aina määritelty hoitomaksu.

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyvittää 30.11.-31.12. ajalta
varhaiskasvatusmaksun niiltä päiviltä, joina lapsi ei ole ollut suunnitellussa
päivähoidossa.
Koulutoimenjohtaja muutti päätösehdotusta kokouksen alussa:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyvittää 30.11.2020-28.2.2021 ajalta
varhaiskasvatusmaksun niiltä päiviltä, joina lapsi ei ole ollut suunnitellussa
päivähoidossa.

PÄÄTÖS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti hyvittää 30.11.2020-28.2.2021 ajalta
varhaiskasvatusmaksun niiltä päiviltä, joina lapsi ei ole ollut suunnitellussa
päivähoidossa varotoimena koronaepidemian hillitsemiseksi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 §

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyvittää 1.3.2021-31.5.2021 ajalta
varhaiskasvatusmaksun niiltä päiviltä, joina lapsi ei ole ollut suunnitellussa
päivähoidossa varotoimena koronaepidemian hillitsemiseksi.

PÄÄTÖS:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 §

VARAUTUMINEN POIKKEUKSELLISIIIN OPETUSJÄRJESTELYIHIN
”Kevätlukukaudella on voimassa poikkeukselliset opetusjärjestelyt mahdollistava laki
perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta (1191/2020) ja laki Helsingin
eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (1192/2020). Lait
ovat voimassa 1.1.2021-31.7.2021. Lait ovat pääosin samansisältöisiä kuin syksyllä
2020 voimassa olleet lait. Lakien tarkoituksena on ehkäistä koronaviruksen (COVID19) leviämistä, lieventää siitä koituvia haittoja, turvata perusopetuslain mukaisen
opetuksen turvallinen järjestäminen sekä varmistaa oppilaan oikeus saada opetusta.
Opetus järjestetään kevätlukukaudella lähtökohtaisesti lähiopetuksena.”
”Perusopetuksen järjestäjien on tärkeää aktiivisesti seurata epidemiatilanteen kehitystä
ja toimia viranomaisten kulloistenkin päätösten, ohjeiden ja suositusten mukaisesti.
Opetuksen järjestäjät päättävät normaaliolojen lainsäädännön, perusopetuslain
väliaikaisen 20 a §:n ja edellä mainittujen päätösten, ohjeiden ja suositusten
perusteella opetuksen tarkoituksenmukaisesta ja turvallisesta järjestämisestä.
Tartuntatautilain 58 §:n mukaan kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin
voi päättää toimialueellaan oppilaitosten ja päiväkotien tilojen sulkemisesta osittain tai
kokonaan. Aluehallintovirasto voi tehdä alueellaan vastaavat päätökset silloin, kun ne
ovat tarpeen usean kunnan alueella.”
(https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-jarjestaminen-112021alkaen)

Liite:
· https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-jarjestaminen112021-alkaen

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta siirtää hallintosäännön pykälän 23 mukaisesta
toimivallastaan päätöksen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä
koulutoimenjohtajalle. Toimivallan siirto on voimassa 31.7.2021 saakka.
PÄÄTÖS:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 §

MUUT ASIAT

Jori Nivus poistui kokouksesta klo 19.40-19.45 kohdan 9 käsittelyn aikana.
1. Lautakunta merkitsi tiedoksi opetushallituksen laskelma kunnan omarahoitusosuuden
muodostumisesta vuodelle 2021 (ZE60C21).
2. Lautakunta merkitsi tiedoksi OKM:n päätöksen perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja
iltapäivätoiminnan vuoden 2020 laskennallisten ohjaustuntimäärien korjauksesta. Muutos
aiempaan + 2.
3. Lautakunta merkitsi tiedoksi OKM:n 31.12.2020 tekemän päätöksen opetus- ja kulttuuritointa
varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden sekä kuntayhtymille,
rekisteröidyille yhteisöille ja säätiölle myönnettävän rahoituksen tarkistamisesta vuodelle
2020. Muutos aiempaan -1 978 euroa.
4. Lautakunta merkitsi tiedoksi OKM:n päätöksen valtionavustuksesta vuoden 2020 aamu- ja
iltapäivätoiminnan maksutulomenetysten kompensoimiseksi. Karvia: 2 100 euroa.
5. Lautakunta merkitsi tiedoksi
muodostumisesta vuodelle 2020.

tarkistetun

laskelman

kunnan

omarahoitusosuuden

6. Lautakunta keskusteli lasten sairaspoissaolosta varhaiskasvatuksesta koronatoimien aikana.
Lautakunta oli yksimielinen, että Karviassa on noudatettu THL:n ohjeistuksen mukaista linjaa
varhaiskasvatukseen hoitoon otettavien lasten ottamisessa mahdollisissa sairaustapauksissa.
”Kouluun tai varhaiskasvatukseen ei pidä tulla, jos on sairastumiseen viittavia oireita. Jos
lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan
huoltajaa aikuisen valvonnassa. Aikuinen välttää lähikontaktia sairastuneeseen säilyttäen
riittävän etäisyyden. Kun huoltaja toteaa, että lapsella on infektio-oireita, lapsen ei tulisi
mennä kouluun tai varhaiskasvatukseen. Tallaisissa tilanteissa tulee toimia THL:n ohjeiden
mukaan; ajantasainen ohjeistus löytyy THL:n Lapset ja koronavirus -sivulta.” THL
7. Koulun henkilökunta on ilmaissut halunsa käyttää omia puhelimia ja puhelinliittymiä
työnantajan tarjoamien sijaan. Koulun henkilökunta toivoi oman puhelimen käytöstä
maksettavan puhelinkorvausta. Lautakunnan mielestä rehtori voi päättää puhelinkorvauksesta
talousarvion puitteissa.
8. Lautakunta keskusteli kouluruokailusta
organisaatiomuutoksesta yleisesti.

ja

kunnan

ruokapalveluun

liittyvästä

9. Koulutoimenjohtaja esitti lautakunnalle varhaiskasvatuksessa olevan tarve Effican lisäosien
hankinnalle. Tätä hankintaa ei ole huomioitu talousarviossa.

16 §

ILMOITUSASIAT

Merkitään tiedoksi seuraavat:
1. Lastenhoitaja Tatja Pukkiviita on irtisanoutunut tehtävästään 12.1.2021 alkaen.
2. Vastaava lastentarhanopettaja Tiina Köykän tehtävänimike muutetaan hänen omasta
pyynnöstään lastentarhanopettajaksi.

17 §

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS

KOLTK § Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja
valitusosoitus.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Karvian kunta
Kasvatus- ja opetuslautakunta
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Liite pöytäkirjaan ja pöytäkirjanotteisiin
Kokouspäivämäärä
4.2.2021

Pykälät
1-17

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat
yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136§)
Pykälät 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.
Pykälät 7, 13
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 7, 13
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 9.2.2021
Pöytäkirjanotteet on postitettu 8.2.2021
Tiedoksiantaja:

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja
valitusaika

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

OIKAISUVAATIMUS-/VALTUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA TOIMITTAMINEN
Oikaisuvaatimus/valituskirjelmän sisältö

Oikaisuvaatimus/valitusasiakirjojen
toimittaminen

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-/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.

