
Kasvatus- ja opetuslautakunta 
 
Lautakunnan kokoontuminen ja kokoonpano:  
 
Lautakunta kokoontui 11 kertaa. 
 

Varsinainen jäsenet (läsnä kokouksia) Varajäsenet 
 

 
Haavisto Jonna pj. (11) Salo Merja  
Isotalo Aila vpj. (9) Lintoja Turkka (2) 
Lähdekorpi Marko (8) Viitala Ilkka 
Nivus Jori (6) Tuuliniemi Teemu 
Halmela Kari (3) Ala-Korte Kalevi (1) 
Heiniluoma Saija (6), (1.1.-7.9.2020) Hautaluoma Kaija (1) 
Koivuniemi Tanja (9) Kytömäki Arja, (1.1.-31.10.2020) 
Kytömäki Arja (2), (1.10.-31.12.2020) Haapa Kirsi, (1.10.-31.12.2020) 

  
 
Lisäksi kokouksiin osallistui: 
Ronkainen Kaisamaija, koulutoimenjohtaja, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä (11) 
Lepistö Reetta, päivähoidonohjaaja (7) 
Hietaluoma Jaakko, kunnanhallituksen edustaja (5)   
Koivisto Arimo (2) 
Nevala Mimosa, nuorisovaltuuston edustaja (2) 
Voitto Raita-aho, kunnanhallituksen pj. (1) 
Tarja Hosiasluoma, kunnanjohtaja (3) 
Hautaluoma Minna, kirjastonhoitaja (1) 
 
 
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat tunnusluvut v. 2020 
(luvuissa ei kustannuslaskennallisia eriä)  
 

  Budjetti, 
netto 

Toteutuma, 
netto Poikkeama Käyttö% 

Hallinto  49 911 47 183 2 728 95 % 
Peruskoulut 2 053 049 1 886 389 166 660 92 % 
Esiopetus  97 352 109 619 -12 267 113 % 
Koulutoimi yhteensä 2 200 312 2 043 190,10 157 122 93 % 

     

Kansalaisopisto 35 400 37 932 -2 532 107 % 
     

Muu koulutus 11 000 5 785 5 215 53 % 
     

Kirjastotoimi 101 693 95 877 5 816 94 % 
     

Päivähoito ja lasten kotihoidon tuki 797 678 750 066 47 612 94 % 
Kaikki yhteensä (netto) 3 146 083 2 932 851,02 213 232 93 % 



Kunnan koulutoimi 
 
Hallinto, peruskoulut, esiopetus ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta 
 
Toiminta-ajatus:  
 
Perusopetus 
Karvian koulutoimen tavoitteena on kasvattaa karvialaisista nuorista persoonaltaan ja itsetunnoltaan 
terveitä yhteistoimintaan kykeneviä nuoria, jotka oppivelvollisuutensa aikana saavuttavat omiin kykyihinsä 
ja taipumuksiinsa verrattuna mahdollisimman hyvän tieto- ja taitotason ja suorittavat perusopetuksen 
oppimäärän sekä hakeutuvat ja pääsevät toisen asteen koulutukseen. 
 
Esiopetusta annetaan oppivelvollisuutta edeltävänä vuotena samoin kuin pidennetyn oppivelvollisuuden 
piirissä oleville lapsille. Toiminta-ajatuksena on eheyttävä kokonaisuuksiin pyrkivä opetus ja kasvatus 
yhdessä kotien kanssa ottaen huomioon oppilaan yksilöllisen kehityksen. 
 
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjottiin 1.-2. luokkalaisille sekä erityisoppilaille. Sitä järjestettiin 
aamu- ja iltapäivätoimintana yhtenäiskoululla. Koulunkäyntiavustajat ja ryhmäperhepäivähoitaja 
vastasivat pääosin toiminnasta. Toiminta oli maksullista. 
 
Talousarvion sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: 
 
Koulutuspalvelujen tehtävänä on tarjota lapsille tasokasta esiopetusta ennen oppivelvollisuuskoulun 
alkamista sekä turvata oppilaille laadukas perusopetus. Koulutuksen tavoitteena on edistää lapsen ja 
nuoren kokonaisvaltaista kehitystä ottaen huomioon sekä sosiaaliseen kasvuun liittyvät asiat että 
tiedollisten valmiuksien opettaminen. 
 
Perusopetuksen laatua arvioidaan ja toimintaa kehitetään systemaattisesti arviointitulosten pohjalta. 
Laadun arvioinnissa käytetään perusopetuksen laatukäsikirjaa.  
Perusopetuksen tavoitteena on taata kaikille lapsille ja nuorille tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen 
sekä omien edellytystensä mukaiseen kehittymiseen. Tavoitteena on, että arkityö kouluissa on sujuvaa, 
työviihtyvyys ja oppimistulokset hyviä.  
 
Oppilaiden oppimista, kasvua ja hyvinvointia tuetaan suunnitelmallisella varhaisella puuttumisella sekä 
ennaltaehkäisevällä toiminnalla. 
Oppilaita kannustetaan ja heille annetaan valmiuksia yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen 
sekä yrittäjyyteen. 
 
Keskeisimmät perusopetuksen tavoitteet: 
- jatkuva kehitys laadunhallinnan kautta 
- yhteistyön hiominen ja lisääminen naapurikuntien kanssa opetustarjonnassa yläkoulun tuntimäärän 
pudotessa 
- hankkeiden käytännön toteuttaminen siten, että niillä on käytännön hyötyä koulujen opetustoiminnalle 
 
Tavoitteena on, että oppivelvollisuuskoulun jälkeen nuorilla on selvillä jatkokoulutusmahdollisuudet ja 
jatkokoulutuspaikka. 
 
 
 
 
 



Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta:   
 
2020 oli haasteellinen keväällä puhjenneen koronapandemian vuoksi. Koronan vuoksi koko koulu oli 
etäopetuksessa kaksi eri jaksoa 18.03.–15.05. ja 30.11.–19.12. Tavoitteet esi- ja perusopetuksessa on 
voitu saavuttaa melko hyvin olosuhteet huomioiden. 
 
Karvia on saanut Opetushallitukselta hankerahoitusta kerhotoiminnan kehittämiseen ja tasa-arvon 
edistämiseen. Lisäksi on tullut ns. koronarahaa. Koulukuraattorinpalvelut sekä koulupsykologipalvelut 
Karvia ostaa Kankaanpään kaupungilta. Kuraattori on yhden 1,5 päivää viikossa ja psykologi oli 1 päivän 
viikossa kevään ajan. Syksyllä ei ole pysyvää koulupsykologipalvelua ollut käytössä. 
 
 
Henkilöstön määrä 31.12.2020:  
 
Opettajat    22 (vakituiset, määräaikaiset, sivutoimiset) 
Keittiöhenkilökunta  3 (vak.) 
Toimistosihteeri  1 ( vak.)  
Koulunkäyntiavustajat  11 (6 vak. / 5 määräaikaista) 
Koulukuraattori  1,5 pv/vko (kuntien yhteinen) 
Koulupsykologi  1 pv/vko (kuntien yhteinen) 
 
 
Oppilasmäärä lukuvuonna 2020-2021: 
 
Peruskoululaisia oli keskimäärin 204 ja heistä esioppilaita 20. Oppilasmäärä on pysynyt samassa kuin 
viime vuonna. Erityisopetuksessa Kankaanpäässä oli keskimäärin 1 oppilas. Koulukuljetusoppilaita oli 
keskimäärin 137. Päättötodistuksen saivat kaikki 9. luokan 25 oppilasta ja he saivat jatko-opiskelupaikan 
toiselle asteelle. Henkilöstötarve oli toimintavuoden 2020 aikana arvioitua suurempi sijaisten, 
perhevapaiden ja koronatoimien tuomien muutosten vuoksi.  

          
Lv. 2019 - 2020 Esiop. 1 2 3 4 5 6 Yht. 0-6 7 8 9 yht. 7-9 Yht. 0-9 
Yhtenäiskoulu 20 23 20 10 22 25 17 135 21 18 30 69 204 

 
Tilastointipäivä 20.9.2020  
 
 
 
 
 

Toteumavertailu Talousarvio Toteuma Poikkeama TA-muutos Poikkeama 
muut. jälk.   

Toimintatulot         102 000         172 796           70 796               70 796   
Toimintamenot -    2 299 112   -  2 215 986           83 126   -        3 200             86 326   
Netto -    2 197 112   -  2 043 190         153 922   -        3 200           157 122   
Suunn. muk. poistot  -     282 098   -     282 098    -       282 098   
Laskennall. erät  -     351 963   -     351 963    -       351 963   

 
 
 
Investointiosa 
Investointeja ei ollut.  



Kansalaisopisto (Sastamalan koulutuskuntayhtymä, Petäjä-opisto) 
 
Toiminta-ajatus lyhyesti kuten talousarviossa:  
 
Kansalaisopisto järjestää koulutusta, jonka tavoitteena on vastata toiminta-alueen asukkaiden koulutuksellisiin 
tarpeisiin sekä vaalia ja ylläpitää alueen perinteitä. Koulutus painottuu taide- ja taitoaineisiin sekä terveyttä 
edistäviin aineisiin. Kansalaisopistotoimintaan kuuluu myös taiteen perusopetus. 
 
Talousarvion sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:  
 
Asiakkaiden määrään ja tarpeiden muutokseen reagoivalla valmistelulla ja päätöksenteolla pyritään 
varmistamaan voimavarojen riittävyys ja taloudellinen liikkumavara. 
 
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat tunnusluvut:  
 
Kalenterivuonna 2020 Karviassa toteutui 58 kurssia suunnitellusta 59 kurssista. Osallistujia kursseilla oli 
yhteensä 548, joista valtaosa naisia. Karviassa toteutui 1316 oppituntia eli tavoitteeksi asetettua 1600 tuntia 
ei saavutettu. Oppiaineista suosituin oli kuvataiteet. Muita suosittuja oppiaineita olivat kädentaidot, teatteri 
sekä musiikki. 
 
Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta:  
 
Kurssi- ja osallistujamäärä laski edellisestä vuodesta ja toteutuneita tunteja oli edellisvuotta vähemmän. Myös 
toteutuneiden kurssien määrä väheni edellisvuodesta. Osallistujamäärään ja kurssien toteutumiseen vaikutti 
koronapandemia ja toimet sen torjumiseksi.  
 
Henkilöstön määrä 31.12.2020:  
Ei henkilöstöä  
 
 
 
 
 
 Toteumavertailu Talousarvio Toteuma Poikkeama TA-muutos Poikkeama 

muut. jälk.  

Toimintatulot           
Toimintamenot -35 400 -37 932 -2 532 0 -2 532 
Netto -35 400 -37 932 -2 532 0 -2 532 
Suunn. muk. poistot 0 0 0 0 0 
Laskennall. erät 0 -329,75 -330 0 -330 

 



Muu koulutus (musiikkiopisto) 
 
Toiminta-ajatus lyhyesti kuten talousarviossa:  
Musiikin opetusta ostetaan Kankaanpään musiikkiopistolta. 
 
Talousarvion sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:  
Tavoitteena on tarjota musiikin opetusta kaikille, jotka täyttävät pääsyvaatimukset. 
 
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat tunnusluvut:  
Oppilaita oli 7. Kiinnostus musiikin opetuksen lisääntymistä kohtaa näkyy myös musiikkileikkikoululaisten 
määrässä.  
 
Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta: 
Oppilaat ovat sitoutuneet aktiiviseen ja mielekkääseen opiskeluun, koska keskeyttäneitä on melko vähän ja 
vaadittuja tasoja ja tutkintoja on suoritettu. 
 
 

 

Talousarvio Toteuma Poikkeama TA-muutos Poikkeama 
muut. jälk. Toteumavertailu 

 

Toimintatulot           
Toimintamenot -11 000 -5 785 5 215 0 5 215 
Netto -11 000 -5 785 5 215 0 5 215 
Suunn. muk. poistot 0  0 0  

Laskennall. erät 0 -268,18 -268 0 -268 



Kirjastotoimi 
 
Toiminta-ajatus:  
 
Kirjaston tehtävänä on olla kaikille avoin kulttuurin, tiedon ja sivistyksen keskus. Kirjasto tukee kokoelmillaan 
ja palveluillaan yhtäläisiä oikeuksia ja mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja virkistäytymiseen. 
 
Talousarvion sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:  
 
Kirjastolain mukaan yl. kirjaston tehtävänä on 1) tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin 2) 
ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa 3) edistää lukemista ja kirjallisuutta 4) tarjota tietopalvelua, 
ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon 5) tarjota tiloja oppimiseen, 
harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä 6) edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista 
vuoropuhelua. 
 
Palvelut voidaan järjestää yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Karvian kunta on ostanut kirjaston johtajan 
palvelut Honkajoen kunnalta 1.7.2016 alk. Karvian kirjasto on osa Satakunnan yl. kirjastojen verkostoa, 
Satakirjastoja. Satakirjastojen toimintaa ohjaavista asioista päättää Satakirjastojen johtoryhmä. Tavoitteena 
on, että asiakkaat näkisivät Satakirjastot kokonaisuutena, tehdä Satakirjastoista luonnollinen osa ihmisten 
elämää ja tarjota samat palvelut kaikille Satakirjastojen asiakkaille asuinpaikasta riippumatta. 
 
Kokoelmiaan jokainen Satakirjasto kehittää omatoimisesti, mutta maakunnallista kokoelmaa silmällä pitäen. 
Satakirjastoilla on yhteinen kokoelmastrategia. Jokaisen Satakirjaston tehtävänä on ylläpitää kirjastolain 
edellyttämää ajantasaista, kiinnostavaa ja houkuttelevaa kokoelmaa omalta osaltaan. 
 
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat tunnusluvut:  
 
Tilastotietoja: 

- kokoelmat yht. 44 047 nidettä; kirjakokoelman koko 39 949 nidettä 
- kirjahankintojen määrä 1326 nidettä (vähennys v:een 2019 -10,04 %) 
- kokonaislainaus 25 494 lainaa + e-kirjojen, e-lehtien, e-musiikin ja e-kuvatallenteiden käyttökerrat 

1903 kpl 
- saatujen seutulainojen määrä 2888 kpl (v 2019: 2183; v 2018: 2086 kpl; v 2017: 1754 kpl) 
- muihin Satakirjastoihin lähetettyjen seutulainojen määrä 7020 kpl (v 2019: 4992 kpl; v 2018: 3569 

kpl; v 2017: 2346 kpl) 
- kirjastonkäytön opastukset ja kirjavinkkaus 3 kpl (55 osall.) 
- satutunnit ja satutuokiot 3 kpl (34 osall.) 
- muita ryhmäkäyntejä 24 kpl (pääas. päiväkodin ja yhteiskoulun lainauskäyntejä) 
- kirjailijavierailuja ja muita tapahtumia ei järjestetty koronaepidemian vuoksi 
- vapaa-ajanlautakunta järjesti kaksi Willin yön tilateatteriesitystä kirjaston tiloissa 6.11. 

 
Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta:   
 
Tavoitteiden toteutumisen osalta suurin haaste v 2020 oli maailmanlaajuinen koronaepidemia, joka sulki 
kirjastoja määräajaksi ja rajoitti toimintaa myös muuten. Kirjastot olivat valtioneuvoston päätöksellä 
suljettuina 17.3. – 31.5. Varausten ja kirjakassien noutomahdollisuus sallittiin 5.5. alkaen. Toinen sulku 
koettiin 27.11. alueellisten koronarajoitusten vuoksi. Ovet kirjastossa avattiin seuraavan kerran 1.2.2021. 
 
Pitkät sulkuajat näkyvät tilastoissa paitsi aukiolotuntien, myös fyysisten kirjastokäyntien ja lainauslukujen 
lähes samansuuruisena laskuna ed. v:een verrattuna: aukiolotunnit -10,18 %, kirjastokäynnit -11,75 %, 
kokonaislainaus -11,17 %. Lainauslukujen laskuun vaikuttaa myös keväällä tehdyt automaattiset eräpäivien 
siirrot. Aukiolotuntia kohti tarkasteltuna lainaus on kuitenkin pysynyt jokseenkin samana kuin v 2019. 
Verkkoaineistojen käyttö on noussut. E-aineistoihin ja varsinkin niiden etäkäyttöön tehtiin lisäsatsauksia. 
 
Kirjastossa jouduttiin myös tekemään uudenlaisia hankintoja, kuten kasvomaskit, käsidesit, pleksi ja 
lattiatarra, ja kehittämään uusia toimintatapoja, kuten kirjakassipalvelu. Kokoukset pidettiin pääsääntöisesti 
etänä. Kirjailijavierailuja tai muita tapahtumia ei kirjastossa voitu järjestää. Koululaisryhmiä ja päiväkotilapsia 



vieraili kirjastossa jonkin verran, mutta vähemmän kuin normaalisti. Koronarajoitusten ohella ja osin niiden 
ansiosta päästiin kuitenkin tekemään normaalia runsaammin kokoelmatyötä ja mm. järjestettiin 
aikuistenosaston kaunokirjallisuushyllyt uuteen uskoon. Aineistopoistoja tehtiin 49.44 % enemmän kuin v 
2019. 
 
Seutulainaus on Karviassa edelleen harvinaisempaa kuin muissa Satakirjastoissa. Seutulainoja Karviaan 
tilattiin toiseksi vähiten kaikista Satakirjastoista. Lähetettyjen seutulainojen osuus on Karviassa kuitenkin 
suuri, mikä selittynee osin kirjaston kokoelmien suuruudella etenkin vanhan aineiston osalta. 
 
Henkilöstön määrä 31.12.2020: kirjastovirkailija 5 pv/vko, kirjastonhoitaja 1 pv/vko. Palkkatukityöllistetty 18 
t 23 min / vko 3.5. asti. Tarvittaessa tilapäistä työvoimaa lomien ja muiden poissaolojen ajan. 
 
   
 

 
Toteumavertailu Talousarvio Toteuma Poikkeama TA-muutos Poikkeama 

muut. jälk.   
Toimintatulot 840 3 716 2 876 0 2 876 
Toimintamenot -102 533 -99 594 2 939 0 2 939 
Netto -101 693 -95 877 5 816 0 5 816 
Suunn. muk. poistot 0 -8 379 -8 379 0 -8 379 
Laskennall. erät 0 -43 681 -43 681 0 -43 681 



Päivähoito ja lasten kotihoidontuki 
 
Varhaiskasvatus, lasten leikkitoiminta, lasten kotihoidon tuki sekä perhetyö 
 
Toiminta-ajatus:  
Tarjota laadukasta varhaiskasvatusta, tukea varhaiskasvatuksessa olevien lasten vanhempia 
kasvatustehtävässään ja yhdessä heidän kanssaan edistää lasten tasapainoista kehitystä. Varhaiskasvatuksen 
tavoitteena on lapsen kehityksen mukaisen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen sekä terveyden ja 
hyvinvoinnin edistäminen. Varhaiskasvatusta ohjaavana asiakirjana toimii varhaiskasvatuslaki, 
valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet sekä Karvian kunnan varhaiskasvatussuunnitelma. 
 
Karvian varhaiskasvatuksella on oma perhetyöntekijä. Perhetyö on matalankynnyksen tukimuoto, jolla pyritään 
saamaan apu ajoissa ja nopeasti sitä tarvitseviin perheisiin. Perhetyö on varhaiskasvatuksen oma perheiden 
tukimuoto päiväkotitoiminnan lisänä. 
 
Talousarvion sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:  

- Tavoitteena on järjestää jokaiselle hoitopaikkaa tarvitsevalle lapselle turvallinen varhaiskasvatuspaikka 
sekä toteuttaa laadukasta toimintaa määrärahojen puitteissa. Varhaiskasvatuslain mukaista 
varhaiskasvatusta toteutettaessa tulee huomioida lain ja normien määräämät asiat, kuten esimerkiksi 
henkilöstömitoituksen oikea määrä ja oikeus varhaiskasvatukseen. 

- Varhaiskasvatuksen tiloja koskevat kysymykset tulee ratkaista. Päiväkoti Kissankimalluksen tilat 
kunnantalon alakerrassa ovat riittämättömät ja Saran koulun kiinteistöstä muuttava Onnimannin 
ryhmäperhepäiväkoti tarvitsee pysyvän tilaratkaisun. Samalla on pohdittava 
ryhmäperhepäiväkotimuotoisen toiminnan jatkoa tulevaisuudessa. 

- Vuorohoidon tarve alkoi Karvian varhaiskasvatuksessa aikaisempaa suuremmalla volyymilla vuoden 
2019 aikana. Vuoden 2020 aikana tarpeen tiedetään jatkuvan.  

- Erityisopettajan palveluiden kattavampi ja riittävämpi määrä. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan 
palveluiden tarve on aiempaa suurempi, mutta varhaiskasvatuksen käytössä on vain muutama tunti 
viikoittain tähän tarpeeseen vastaamista. 

- Tavoitteena on, jatkona edellisille vuosille, pedagogisten toimintatapojen kehittäminen ja 
oppimisympäristöjen muokkaus. 

 
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat tunnusluvut: 
Varhaiskasvatuksessa olevat lapset ikäryhmittäin 31.12.2020. 
Varhaiskasvatusta järjestettiin Päiväkoti Kissankimalluksessa sekä ryhmäperhepäiväkoti Onnimannissa. 
Esiopetuksen oppilaat saivat varhaiskasvatusta perheiden tarpeen mukaan aamu- ja iltapäivätoimintana. 
 
ikä    kokopäivähoito (yli 5t)  osapäivähoito (alle 5t) 
alle 3 -vuotiaat 
 

17  lasta 
 

1 lapsi 
 

3-5 -vuotiaat 
 

50  lasta 
 

1  lapsi 
 

6 -vuotiaat (esikoululaiset) 
 

1 lapsi 12 lasta 
 

yhteensä 
 

68 lasta 
 

14 lasta 
 

Lapsia yhteensä 82 lasta, joista 68 kokopäiväistä lasta, 14 osapäiväistä lasta. 
 
 



Koronaepidemian aiheuttamien varotoimenpiteiden ja muutosten vuoksi läsnäolopäiviä on vuoden 2020 ajalta 
paljon vähemmän kuin normaalisti. Koronan vuoksi päiväkotitoiminta supistui keväällä 2020 maaliskuusta 
toukokuuhun. Lapset hoidettiin pääasiassa kodeissa, joten päiväkodissa lapsia oli vain noin 20 – 50 % 
normaalista lapsimäärästä. Korona aiheutti päiväkodin sulkemisen kunnantalon tiloissa joulukuussa 2020. 
Lähes kaikki lapset ja lähes koko henkilöstö joutui tartuntatautiviranomaisten määräämään karanteeniin ja 
eripituisiin eristyksiin. Päiväkodin lapsimäärä oli koko loppuvuoden 2020 vain murto-osa normaalista. 
 
Läsnäolopäiviä vuoden aikana 9142 kpl, kokopäiväisiä 7934 kpl, osapäiväisiä 1208 kpl. 
Ostopalveluna vuonna 2020 Karvian kunta osti naapurikunnista varhaiskasvatuksen kahdelle lapselle. 
Kotihoidontuen piirissä oli Karviassa vuonna 2020: 29 - 42 lasta ja 20 - 30 perhettä. 
Varhaiskasvatuspalveluiden käyttö on viime vuosina noussut. Loppuvuonna 2020 Karvian 
varhaiskasvatuspalveluita käytti  66% kunnan kaikista varhaiskasvatusikäisistä lapsista. Tilastoissa tämä 
näyttäytyy laskuna edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2020 Karviassa syntyi 10 lasta, eli muutamaan 
edelliseen vuoteen verrattuna vähemmän lapsia. 
 
Varhaiskasvatusta järjestettiin resurssien ja kysynnän mukaan. Päiväkodin aukiolo on vakioitunut välille klo 5 
– 17.30. Iltoja ja viikonloppuja koskevaa vuorohoitoa järjestettiin satunnaisesti perheiden tarpeiden mukaan. 
Lasten määrä varhaiskasvatuksessa kasvoi vuoden 2019 aikana, ja vuonna 2020 kaikki päiväkotipaikat olivat 
täynnä.  Vuoden 2020 päiväkodin ryhmissä on ollut edellistä vuotta enemmän alle kolmevuotiaita. Alle 
kolmevuotias käyttää 21 lapsen ryhmässä kaksi paikkaa, joten alle kolmevuotias vähentää päiväkotiryhmän 
paikkalukua. Perheiden tarpeen mukaan on ollut myös valittavana kokopäivähoitoa vähemmän päiviä. Tämän 
ansiosta osa lapsista on pystynyt käyttämään samaa paikkaa, kun hoitopäivät ovat eri päivinä. 
 
Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta: 
 
Vuoden 2020 aikana varhaiskasvatuksen tarpeisiin pystyttiin vastaamaan olemassa olevilla varhaiskasvatuksen 
palveluilla. Hoitopaikka järjestyi jokaiselle varhaiskasvatusta tarvitsevalle lapselle. Kaikilla perheillä on ollut 
yhtäläinen mahdollisuus saada lapselleen hoitopaikka. Kaikille varhaiskasvatuksessa oleville lapsille laadittiin 
yhteistyössä vanhempien kanssa varhaiskasvatussuunnitelma. Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus toteutui 
jokaisella varhaiskasvatuspaikkaa hakeneella lapsella. 
 
Vuoden 2020 aikana varhaiskasvatuksen tilakysymyksiä pohdittiin ja ratkaistiin monella tavalla. 
Ryhmäperhepäiväkoti Onnimanni muutti Saran koulun tiloista Karvian keskustassa sijaitsevaan entiseen 
Syreenin palvelukodin kiinteistöön. Kunnantalon vanhaan osaan suunniteltiin päiväkodin lisäosa kahdelle 
ryhmälle. Remontti aloitettiin teknisen toimen toimesta syksyllä 2020 purkamalla kunnantalon vanhan osan 
rakenteet. 
Saran koulun kiinteistö myytiin uudelle omistajalle alkuvuodesta 2020. Ryhmäperhepäiväkoti oli Saran koulun 
tiloissa muutaman kuukauden ajan vuokralla ja muutti uusiin väliaikaisiin tiloihin, Syreenin kiinteistöön, 
toukokuun alussa 2020. Ryhmäperhepäiväkoti muutettiin osaksi olemassa olevaa päiväkotia, ja siitä tuli 
Kissankimalluksen neljäs päiväkotiryhmä 1.8.2020. Onnimannin ryhmä muuttaa kunnantalon yhteyteen 
remontoitaviin tiloihin niiden valmistuttua (arvio syksyn 2021 aikana). Henkilöstön osalta muutos tarkoitti sitä, 
että ryhmään tarvittiin lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa. Nämä muutokset tehtiin sisäisillä 
järjestelyillä ja väliaikaisilla muutoksilla. 
 
Vuorohoito 
 
Kunnan tulee järjestää vuorohoito sitä tarvitseville lapsille. Tähän tarpeeseen pystyimme vastaamaan vuoden 
2020 aikana hyvin. Koronan aiheuttamat varotoimenpiteet aiheuttivat tarpeissa ajoittain muutoksia. Päiväkoti 
oli loppuvuoden karanteeniaikaa lukuun ottamatta auki normaalisti ja vuorohoito järjestettiin perheiden 
tarpeiden mukaisesti. Vuorohoitoa tarvitseville lapsille päiväkoti on ilmoitetun tarpeen mukaan ollut auki myös 
viikonloppuisin ja öisin. 
 
Erityisopettaja ja muut henkilöstötarpeet 
 
Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluiden uudelleen järjestelyn suhteen tavoite ei toteutunut. Vuoden 
2020 aikana rekrytoitiin päiväkotiin varhaiskasvatuksen opettajia kahteen kertaan. Ensimmäisellä 



hakukierroksella, keväällä 2020, päiväkotiin palkattiin vakituiseen työsuhteeseen lastentarhanopettaja, joka oli 
jo hoitanut tehtävää määräaikaisena. 
Toisella hakukierroksella, syksyllä 2020, ei varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään ollut päteviä hakijoita. 
Ilman varhaiskasvatuksen tutkintoa tehtäviä hakeneista valittiin määräaikaisiin työsuhteisiin kaksi 
lastenhoitajan kelpoisuudella tehtävään hakenutta. 
Varhaiskasvatuksen erityisopettajaa emme onnistuneet saamaan kummallakaan hakukierroksella. 
 
Pedagogiset toimintatavat 
 
Vuoden 2020 varhaiskasvatuksen toiminnalle pohdittiin suuntaviivoja. Toimintatapoja kehitettiin läpi koko 
vuoden ja pedagogiseksi painopistealueeksi valikoitui positiivinen pedagogiikka. Positiivisen pedagogiikan 
lähtökohtia käytiin läpi yhteisissä palavereissa. Positiivista pedagogiikkaa kehitetään myös tähän suunnatulla 
opinnäytetyöllä. Lastentarhanopettaja Marika Sjöman-Haapaniemi tekee ylemmän korkeakoulututkintonsa 
opinnäytetyön positiivisesta pedagogiikasta ja käytännön työ toteutetaan Kissankimalluksen päiväkodissa. Tätä 
toimintatapaa tukemaan suunniteltiin myös mentoritoiminta, jota vedetään kahden mentorikoulutuksen 
saaneen työntekijän johdolla. Mentoritoiminta aloitetaan vuoden 2021 aikana. 
 
Suhdelukumuutos 
 
1.8.2020 tuli voimaan lakimuutos koskien varhaiskasvatuksen lasten ja aikuisten suhdelukua. Tämä vaikutti 
toiminnan järjestämiseen siten, että ryhmäkokoa jouduttiin pienentämään. Aiemmin Karvian 
varhaiskasvatuksessa oli käytössä suhdeluku, joka tarkoitti yhtä aikuista kohti kahdeksaa yli kolmevuotiasta 
lasta. Lakimuutoksen jälkeen yhtä aikuista kohti saa olla seitsemän yli kolmevuotiasta lasta. Käytännössä 
tämän vuoksi resurssin lisäystä tuli reilusti yhden kasvattajan verran. 
1.8.2020 tuli lakimuutos myös subjektiiviseen varhaiskasvatusoikeuteen. Kaikille lapsille palautui yhtäläinen 
oikeus varhaiskasvatukseen, riippumatta vanhempien työllisyys- tai muusta tilanteesta. Tätä oikeutta ei ollut 
Karviassa aiemminkaan rajattu, joten tämä lakimuutos ei tuonut muutosta toimintaamme. 
 
Sijaisten palkkoihin haettiin lisämäärärahaa. Vuorohoito ei toteutunut kuitenkaan kaikessa laajuudessaan, 
joten lisätyöntekijöitä ei tarvittu niin runsaasti kuin etukäteen arvioitiin. Myös koronan aiheuttamat muutokset 
vaikuttivat siihen, että määräaikaisia työntekijöitä ei tarvittu työvuoroihin niin paljon kuin normaalitilanteessa 
olisi tarvittu. Lisämäärärahaa ei näin ollen kokonaisuudessaan tarvittu lisätyöntekijöiden palkkaamiseksi. 
 
Liikuntahanke yhteistyössä liikuntatoimen kanssa 
 
Liikuntatoimen kanssa yhteistyössä on kehitetty päiväkodin liikuntaa. Ensimmäinen hanke kohdistui päiväkodin 
sisäliikuntaan vuonna 2019 ja vuoden 2020 hanke kohdistettiin päiväkodin ulkoliikuntaan. Hankkeelle on 
kehitetty myös jatkoa liikuntamahdollisuuksien kehittämisen parissa. 
 
  



Henkilöstön määrä 31.12.2020: 
 
Päiväkoti 
Neljä päiväkotiryhmää sekä esiopetuksen lisänä toimiva varhaiskasvatus 
4 lastentarhanopettajaa, joista kaksi vakituista, kaksi määräaikaista           
(yksi vakituinen lastentarhanopettaja perhevapailla ja hänellä sijainen, ja yksi kelpoinen lastentarhanopettaja 
puuttuu, tässä määräaikaisuutta hoitaa yksi lastenhoitajista) 
7 lastenhoitajaa (vakituisia)   
3 lastenhoitajaa (määräaikaisia)    
1 avustaja      
1 keittäjä (1.1.2021 siirtyy päiväkodin alaisuudesta teknisen toimen alaisuuteen) 
Esikoulun varhaiskasvatus 
1 lastenhoitaja     
Ryhmäperhepäivähoito (31.7.2020 saakka, 1.8.2020 muuttui Kissankimalluksen päiväkotiryhmäksi) 
2 ryhmäperhepäivähoitajaa     
1 lastenhoitaja     
 
1 päivähoidon ohjaaja 
 
Perhetyössä 1 määräaikainen perhetyöntekijä   
Leikkikenttätoimintaa ei koronavarotoimien vuoksi järjestetty vuonna 2020 lainkaan. 
 
 
 

Toteumavertailu Talousarvio Toteuma Poikkeama TA-muutos Poikkeama 
muut. jälk.   

Toimintatulot 62 000 75 648 13 648 0 13 648 
Toimintamenot -827 278 -825 714 1 564 -32400 33 964 
Netto -765 278 -750 066 15 212 -32 400 47 612 
Suunn. muk. poistot 0 0 0 0 0 
Laskennall. erät 0 -154 482 -154 482 0 -154 482 

 
 
 
Investointiosa 
Piharemontti vuonna 2019/2020 (tekninen toimi). 
Päiväkodin lisätilojen remontointi 2020-2021 kunnantalon vanhaan osaan (tekninen toimi). 
 


