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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 kokousta seuraavan kalenteriviikon keskiviikkona.
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Reima Tuohiluoma ja Marko Lähdekorpi.

TUNTIKEHYS PERUS- JA ESIOPETUKSEEN LV. 2017 - 2018
KOLTK § 3
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää koulun tuntiresurssista. Tuntikehysehdotuksen
on valmistellut rehtori yhdessä henkilökunnan kanssa. Esityksessä koululla olisi esiopetuksessa yksi opettaja, luokille 1-6 kuusi luokanopettajaa, resurssiopettaja sekä
pienryhmä. Luokat 7 ja 9 olisi jaettuna kahteen ryhmään ja luokka 8 yhtenä ryhmänä.
Lisäksi koululla on kaksi laaja-alaista erityisopettajaa. Tuntikehystaulukot oheismateriaalina.
Tuntikehys lukuvuodelle 2017 - 2018
Koulu
Kantti
Kirkonkylä
Sara
Sarvela
Yläkoulu
Yhteensä

2016-2017

Esiopetus
Kirkonkylä
Sara
Yhteensä

2016-2017

2017-2018

19
19
38

19

60
101,5
58
93
184
496,5

2017-2018

yhtenäiskoulu
1-6 lk
yhtenäiskoulu
7-9 lk

sis. erityist.

199,5

5,5

182,5

17,5

382

19

Erityisopetus
Pienryhmä 25
Laaja-alainen 50
Yhteensä 75
Lisäksi kouluilla on kerhotunteja, jotka korvataan omalta menokohdaltaan, eikä niitä ole
merkittynä tuntikehykseen.
Yhtenäiskoulun tuntikehys 0-9 kokonaisuudessaan olisi 476, kun se on lukuvuonna
2016 - 2017 on ollut 604,5 tuntia.
KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta keskustelee tuntiresurssista ja hyväksyy sen lukuvuodeksi 2017 – 2018.
PÄÄTÖS
Rehtori Arimo Koivisto esitteli lautakunnalle tuntikehysluonnosta. Kasvatus- ja
opetuslautakunta keskusteli tuntiresurssista ja hyväksyi sen lukuvuodelle 2017–2018
rehtorin esityksen mukaisesti sillä muutoksella, että 7. luokka jaettaisiin pääasiassa
kielissä ja matemaattisissa aineissa ja tuntikehyksestä vähennetään tältä osin 8 tuntia.

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN JA SEN ALAISTEN TULOSYKSIKKÖJEN
LASKUJEN HYVÄKSYJÄT 2017
KOLTK § 4 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy toimialaansa kuuluvien laskujen hyväksyjät:
• Päivähoidon laskut hyväksyy päivähoidon ohjaaja ja tarvittaessa
koulutoimenjohtaja-kunnansihteeri tai kunnanjohtaja.
• Kirjaston laskut hyväksyy kirjastonhoitaja ja tarvittaessa koulutoimenjohtajakunnansihteeri tai kunnanjohtaja.
• Koulujen ja erityisopetuksen pienryhmän laskut hyväksyy koulunjohtaja ja
tarvittaessa varajohtaja, 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 päivähoidon ohjaaja ja tarvittaessa
koulutoimenjohtaja-kunnansihteeri tai kunnanjohtaja.
• Kirjaston laskut hyväksyy kirjastonhoitaja ja tarvittaessa koulutoimenjohtajakunnansihteeri tai kunnanjohtaja.
• Koulujen ja erityisopetuksen pienryhmän laskut hyväksyy koulunjohtaja ja
tarvittaessa varajohtaja, 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. 2017
KOLTK § 5 Esityslista lähetetään kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenille, kunnanjohtajalle,
kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanhallituksen edustajalle ja tilintarkastajille,
jotka on nimitetty kasvatus- ja opetuslautakunnan tarkastajiksi. Pöytäkirjan kopiot
lähetetään kunnanjohtajalle, kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja tilintarkastajille.
Tarkastettu ja allekirjoitettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä pääsääntöisesti
kokousta seuraavan kalenteriviikon keskiviikkona. Kokouspaikka on pääosin
kunnantoimiston lautakuntien kokoushuone ja kokouksia pidetään tarpeen mukaan.
Kokouspäivä on ollut pääosin tiistai tai torstai ja aloittamisaika klo 18.00. Pöytäkirjat
julkaistaan soveltuvin osin kunnan kotisivuilla.
KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää kokoustyöskentelymenettelystä vuodeksi 2017.
PÄÄTÖS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti kokoustyöskentelymenettelystä vuodeksi 2017
siten, että kokouspäivä on pääosin tiistai tai torstai ja aloittamisaika klo 18.00

LUKUVUODEN 2017 – 2018 KOULU- JA LOMA-AJAT
KOLTK § 6 Sivistystoimen päävastuualuesäännön mukaan kasvatus- ja opetuslautakunta päättää
lukuvuoden koulu- ja lomapäivistä.
Peruskoululaki määrittelee työpäivien lukumäärän:
PL 23 § Peruskoulun 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. Lukuvuoden koulutyön päättymisajankohdasta säädetään asetuksella. PA 7
§. Lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä.
Koulutyön aloittamisajankohdasta on ilmoitettava oppilaiden huoltajille edellisen lukuvuoden koulutyön loppuun mennessä.
Lukuvuoden 2017 - 2018 koulupäivien todellinen määrä on 189 ja pohjana on käytetty
seudullista esitystä.
Tässä ehdotuksessa koulu alkaisi maanantaina 14.8.2017.
Lauantai 2.9.2017 olisi koulupäivä, jolloin vietetään uuden koulun avoimien ovien
päivää ja lauantai 17.2.2018 urheilupäivä.
Syysloma olisi viikolla 43.
Syyslukukausi päättyisi perjantaina 22.12.2017.
Kevätlukukausi alkaisi maanantaina 8.1.2018.
Talviloma olisi viikolla 9.
Kevätlukukausi päättyy lauantaina 2.6.2018.
Liite: Oppilaiden koulu- ja loma-ajat lv. 2017 – 2018
KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy oppilaiden koulu- ja loma-ajat lukuvuodelle
2017 – 2018.
PÄÄTÖS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi oppilaiden koulu- ja loma-ajat lukuvuodelle
2017 – 2018 liitteen mukaan.

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 KÄYTTÖSUUNNITELMA
KOLTK § 7 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2017 kokouksessaan
15.12.2016. Kunnanhallitus on kokouksessaan 23.1.2017 § 6 antanut vuoden 2017
talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.
Ohjeiden mukaisesti lautakuntien tulee hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelmat.
Liite: Kasvatus- ja opetuslautakunnan käyttösuunnitelma 2017
KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy lautakunnan vuoden 2017 käyttösuunnitelman.
PÄÄTÖS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi lautakunnan vuoden 2017 käyttösuunnitelman.

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN VAHVISTAMAT 29 §:N MUKAISET
PERUSOPETUKSEN YKSIKKÖHINNAT VUONNA 2017
KOLTK § 8
Opetus- ja kulttuuriministeriö on 30.12.2016 päättänyt vahvistaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 29 §:n nojalla yksikköhinnat vuodelle
2017.
Päätöksen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (13.1.2017) opetus- ja kulttuuriministeriöltä.
Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvauksen perusosa vuonna 2017 on 6.573,54 euroa.
Liite: Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 50/221/2016
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 2017
KOLTK § 9
Opetus- ja kulttuuriministeriö on 1.12.2016 opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
annetun lain (1705/2009) 30 §:n nojalla vahvistanut perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan vuoden 2017 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 733, joista valtionosuutta maksetaan 10.863 euroa.
Päätös tehdään ehdolla, että eduskunta hyväksyy valtion vuoden 2017 talousarvioesityksen. Mikäli esitykset eivät toteudu, opetus- ja kulttuuriministeriö tekee uuden päätöksen
Päätöksen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (13.1.2017) opetus- ja kulttuuriministeriöltä.
Liite: Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 49/221/2016
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 2017
KOLTK § 10
Opetus- ja kulttuuriministeriö on 30.12.2016 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 2017 mainituissa laeissa tarkoitettuja käyttökustannuksia varten liitteenä olevan raportin mukaisesti. Karvian rahoitusosuus on -457.175 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 2017 myönnetyn valtionosuuden varainhoitovuoden 2017 keskimääräisten oppilas- ja opiskelijamäärien mukaiseksi vuoden 2017 loppuun mennessä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 50 §:n mukaisesti.
Päätöksen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (13.1.2017) opetus- ja kulttuuriministeriöltä.
Liite: Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 52/221/2016
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 KUNTIEN KOTIKUNTAKORVAUKSEN PERUSOSISTA VUODELLE 2017
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
30.12.2016 päättänyt, että vuoden 2017 kotikuntakorvauksen perusosa on 6.573,54 euroa.
Karviassa kotikuntakorvauksen laskentaperusteena 6-vuotiaita on 21, 7-12 vuotiaita
126 ja 13-15 vuotiaita 80. Karvian kotikuntakorvaustulot vuonna 2017 ovat 12.030 euroa ja menot 31.553 euroa.
Jos kunta on tyytymätön kunnan kotikuntakorvauksen perusosaa koskevaan päätökseen, sillä on oikeus kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista
(9.1.2017) tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle.
Liite: Päätös VM/2275/02.02.06.00/2016
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 2017
KOLTK § 12
Valtiovarainministeriö on antanut 30.12.2016 päivätyn päätöksen
VM/2274/02.02.06.00/2016 kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätöksen
kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta vuonna
2016.
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 2017 kunnan omarahoitusosuus on 3.627,38 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 valtionosuus on yhteensä
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on

8.672.084 euroa.
2.586.626 euroa.

Jos kunta on tyytymätön valtiovarainministeriön kunnan peruspalvelujen valtionosuuden myöntämistä tai kunnanverotuloihin perustuvaan valtionosuuden tasausta koske-

vaan 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
9.1.2017.
Liite: Valtiovarainministeriön päätös VM/2274/02.02.06.00/2016
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.

KUNTALAISALOITE KOULULAITOKSEN 120-VUOTIS HISTORIAN
UUSINTAPAINOKSESTA
KOLTK § 13
Rauni Virtanen on esittänyt Karvian kunnalle, että hänen kirjoittamastaan Karvian
koululaitoksen historiikista Kun valistus virisi – Koulua Karviassa 120 vuotta - teoksesta vuodelta 2007 otettaisiin uusintapainos kunnan 150-vuotisen historian sekä
Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Aikanaan painettu 300 kirjan erä on myyty loppuun.
Liite: Aloite
KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta keskustelee aloitteesta.
PÄÄTÖS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti, että teoksesta tilataan 150 kappaleen 2. painos.
Kirjaan tulee lisätä saatesanat: Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti uusintapainoksen
painattamisesta uuteen yhtenäiskouluun siirryttäessä.
Kirjaa myydään 15 euron kappalehinnalla.

ANOMUS OIKEUDESTA KOTIHOIDON TUKEEN /SALASSA PIDETTÄVÄ
KOLTK § 14

MARTTA SALOSEN KIRJAKOKOELMA
KOLTK § 15
Martta Salosen kirjakokoelma on aikoinaan testamentattu Karvian kunnalle ja kunnanhallitus on 15.3.1988 § 70 päättänyt, että koululautakunta vastaa kokoelman hoidosta. Käytännössä kirjat on siirretty kirjaston varastoon, jossa niillä ei ole käyttöä ja
ne vievät tilaa. Kirjastonhoitaja toivoo, että kirjoille mahdollisesti saataisiin jotain
käyttöä ja myös kirjaston pientä varastotilaa voitaisiin vapauttaa.
Kirjastonhoitaja esittää seuraavia vaihtoehtoja
1) kirjat liitetään osaksi kirjaston kokoelmaa. Tarpeellisiksi katsotut lisätään kirjaston
aineistotietokantaan ja niitä voi lainata. Tarpeettomiksi katsotut (mukana on esim. paljon kirjakerhon kirjoja) poistetaan. Tarpeellisuudesta päättää kirjaston henkilökunta.
2) kokoelma siirretään muualle säilytykseen.
3) kirjasto valitsee kokoelmasta haluamansa teokset kirjaston kokoelmiin ja loput siirretään muualle.
Kirjakokoelman sisältö oheismateriaalina.
KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta keskustelee asiasta ja päättää Martta Salosen kirjakokoelman jatkosta.
PÄÄTÖS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti, että tarpeellisiksi katsotut lisätään kirjaston aineistotietokantaan ja niitä voi lainata. Kanttiin mahdollisesti perustettavaan koulumuseoon siirretään sinne soveltuvat kirjat. Tarpeettomiksi katsotut poistetaan.

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
KOLTK § 16
Kunnan hallintosäännön 2014 mukaisesti sellaiset päätökset, joihin lautakunnalla on
otto-oikeus, tulee toimittaa lautakunnalle tiedoksi neljän päivän kuluessa päätöksen
tekemisestä. Lautakunnan ohjeistuksen mukaisesti nämä päätökset on toimitettu tiedoksi sähköpostilla. Lautakunta ei ole päättänyt käyttää otto-oikeuttaan.
Koulutoimenjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 7.12. - 19.12.2016.
KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee koonnin viranhaltijapäätöksistä tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee koonnin viranhaltijapäätöksistä tiedoksi.

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2017
KOLTK § 17
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki HE 205/2016 VP tulee voimaan 1.3.2017.
Korkein perittävä maksu on 290 € perheen ensimmäisestä (nuorimmasta) lapsesta ja
toisesta lapsesta perittävä maksu on 90 % perheen nuorimman lapsen maksusta.
Alin perittävä maksu on 27 €.
Tilapäisesti annettavasta varhaiskasvatuksesta kunta saa päättää maksun.
Enintään 20 h/vko hoidosta korkeintaan 60 % maksu.
20 h – 35 h/vko huomioitava maksussa.
Yli 35 h/vko 100 % maksu.
Varhaiskasvatusmaksut ovat tulosidonnaisia kuukausimaksuja.
TULORAJAT JA MAKSUPROSENTIT 1.3.2017
PERHEEN KOKO
2
3
4
5
6

TULORAJA
1915
1915
2053
2191
2328

MAKSU%
11,5
9,4
7,9
7,9
7,9

PÄIVÄHOIDONOHJAAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
1) Osapäiväinen varhaiskasvatus alle 25 h/viikko, maksu olisi 60 %
kokopäivämaksusta.
2) Osapäiväinen varhaiskasvatus 25 h/vko – 35 h/vko, maksu olisi 85 %
kokopäivämaksusta.
3) Kokopäiväinen varhaiskasvatus (yli 35 h/vko) maksu 100 %.
Kokopäiväisestä varhaiskasvatuksesta olisi mahdollista valita ns. osaviikkoinen
varhaiskasvatus: 5, 10 tai 15 hoitopäivää/kk, koska laki sen edelleen sallii.
Maksut olisivat vastaavasti 25 % (5 pv), 50 % (10 pv), 75 % (15 pv).
4) Korkein perittävä maksu 290 € perheen ensimmäisestä lapsesta, toisesta lapsesta
90 % ensimmäisen lapsen maksusta.
5) Tilapäisesti annettavasta varhaiskasvatuksesta maksu olisi 20 €/päivä.
6) Tulorajat ja maksuprosentit kuten yllä.

PÄÄTÖS:
Jonna Haavisto esitti, että tulorajoja nostettaisiin 4 % kaikissa perhekokoluokissa.
Marko Lähdekorpi kannatti Haaviston esitystä. Suoritettiin äänestys, jossa esittelijän
esitystä kannattavat äänestivät JAA ja Haaviston esitystä kannattavat äänestivät EI.
Äänestyksessä annettiin 3 JAA-ääntä ja 2 EI – ääntä. Päätökseksi tuli
päivähoidonohjaajan esitys.
1) Osapäiväinen varhaiskasvatus alle 25 h/viikko, maksu on 60 %
kokopäivämaksusta.
2) Osapäiväinen varhaiskasvatus 25 h/vko – 35 h/vko, maksu on 85 %
kokopäivämaksusta.
3) Kokopäiväinen varhaiskasvatus (yli 35 h/vko) maksu 100 %.
Kokopäiväisestä varhaiskasvatuksesta on mahdollista valita ns. osaviikkoinen
varhaiskasvatus: 5, 10 tai 15 hoitopäivää/kk, koska laki sen edelleen sallii.
Maksut olisivat vastaavasti 25 % (5 pv), 50 % (10 pv), 75 % (15 pv).
4) Korkein perittävä maksu 290 € perheen ensimmäisestä lapsesta, toisesta lapsesta
90 % ensimmäisen lapsen maksusta.
5) Tilapäisesti annettavasta varhaiskasvatuksesta maksu on 20 €/päivä.
6) Tulorajat ja maksuprosentit kuten yllä.

MUUT ASIAT
KOLTK § 18

Merkitään tiedoksi:
Kaikille oppilaille järjestetty kouluviihtyvyyskysely marraskuussa 2016
tuodaan tiedoksi.
Elintarvikekilpailutukseen nimettiin valmistelevaan työryhmään koulutoimenjohtaja, keittäjä, kouluruokailuvastaava, lautakunnan edustajana
Marko Lähdekorpi sekä MTK Karvian edustaja. Ktj kutsuu ryhmän
koolle.
Kasvatus- ja opetuslautakunta keskusteli huoltajilta saapuneista kirjeistä
ja huolenaiheista yläkoululla. Lautakunta keskusteli rehtori Arimo Koiviston kanssa yhtenevistä käytännöistä muistutusten antamisessa.

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
KOLTK § 19 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja
valitusosoitus.

