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Asiat

§ 37 - 40

Pöytäkirjan tarkastustapa

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Satu Keihonen ja Tero Pystykoski

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Anneli Inkinen

Matti Sillanpää

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
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SISÄLLYSLUETTELO:

37 §
38 §
39 §
40 §

KL –KUNTAHANKINNAT OY:N PUITESOPIMUKSEEN LIITTYMINEN
PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO 1.8.2016
ILMOITUS- JA MUUT ASIAT
KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN TILOJEN VUOKRAUSHINTOJEN TARKISTAMINEN

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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KL –KUNTAHANKINNAT OY:N PUITESOPIMUKSEEN LIITTYMINEN
KL-Kuntahankinnat Oy on Suomen Kuntaliiton kokonaan omistama voittoa
tavoittelematon yhtiö, joka ei jaa osinkoa. Yhtiö on hankintalain 11 §:n mukainen
yhteishankintayksikkö, joka kilpailuttaa sekä tekee puitejärjestelyjä ja
hankintasopimuksia kunta-asiakkaidensa puolesta. Yhtiön organisaatio on pieni ja
siksi toiminnassa panostetaan verkostomaiseen toimintatapaan tekemällä
yhteistyötä kuntien ja Kuntaliittokonsernin asiantuntijoiden kanssa sekä ostamalla
osaamista ulkoa.
KL-Kuntahankinnat kattaa kulunsa sopimustoimittajien maksamilla palvelumaksuilla, joiden suuruus vaihtelee tuotealueittain. Palvelumaksut ovat keskimäärin
1 – 1,5 % ja kaikille samat. Tavoitteena on toiminnan vakiintuessa ja sopimuskannan kasvaessa alentaa palvelumaksuja kuntien hyväksi. Liitteenä nro 1 on
luonnos puitesopimuksesta (liitteineen), joka koskee elintarvikkeita.
Kihniön kunta on ollut KL-Kuntahankinnat Oy:n elintarvikkeiden puitesopimuksen
piirissä edellisen sopimuskauden 2012-2016. Nykyinen sopimuskausi päättyy
31.01.2016.
Kihniön kunnan puolesta sopimuksen allekirjoittaa sivistystoimenjohtaja Matti
Sillanpää.

Esittelijä

Ehdotus:
Kihniön kunta / sivistyslautakunta päättää liittyä KL – Kuntahankinnat Oy:n
elintarvikkeiden puitesopimukseen ja hyväksyy sen allekirjoitettavaksi liitteen nro 1
mukaisena.

Sltk 37 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO

Valtioneuvosto antoi 28.6.2012 asetuksen perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen
tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (Valtioneuvoston asetus 422/2012).
Asetuksessa määritellään tavoitteet esiopetukselle, perusopetukselle,
lisäopetukselle sekä perusopetukseen valmistavalle opetukselle. Asetus sisältää
myös perusopetuksen tuntijaon sekä joukon mm. kielenopetusta ja erityistä tukea
koskevia säännöksiä.
Uudistuksessa lisätään taide- ja taitoaineiden, yhteiskuntaopin ja liikunnan
tuntimääriä. Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetustuntimäärää vähennetään.
Draaman käyttöä opetusmenetelmänä lisätään sekä äidinkielen että
yhteiskuntaopin opetuksessa. Fysiikkaa, kemiaa, biologiaa, maantietoa ja
terveystietoa opetetaan 1-6 luokilla vastedes ympäristöoppiin integroituna.
Taide- ja taitoaineiden kaikille yhteistä opetusta lisätään neljällä vuosiviikkotunnilla.
Liikuntaan, musiikkiin ja kuvaamataitoon kohdistetuilla lisäyksillä vahvistetaan
taidekasvatuksen yhdenvertaisuutta sekä tuetaan aktiivisen liikuntaharrastuksen
kehittymistä kaikille nuorille. Kotitalous luetaan vastaisuudessa myös virallisesti
taide- ja taitoaineiden kokonaisuuteen.
Historian ja yhteiskuntaopin opetusta varhennetaan ja lisätään kahdella vuosiviikkotunnilla. Nykyistä nuoremmat oppilaat saavat uuden tuntijaon tultua voimaan
opetusta yhteiskunnallisen vaikuttamisen periaatteista. Uudistuksella vastataan
suomalaisten nuorten heikkoon kiinnostukseen yhteiskunnallisiin asioihin,
tarpeeseen vahvistaa yhteiskunnallista osaamista ja tarpeeseen lisätä
arvokasvatusta. B1-kielen (Ruotsi) opetusta varhennetaan alkamaan alakoulussa.
Opetushallitus on päättänyt opetussuunnitelman perusteista esiopetuksen,
oppivelvollisten perusopetuksen ja lisäopetuksen osalta. Kaikilla kouluasteilla
uudet perusteet korostavat oppimisen iloa ja oppilaiden omaa aktiivista roolia.
Tärkeitä ovat vuorovaikutustaidot ja yhdessä tekeminen. Tulevaisuuden haasteita
varten vahvistetaan oppilaiden laaja-alaista osaamista.
Siirtymäaika käyttöönotolle (378/2014)
Valtioneuvosto hyväksyi 15.5.2014 perusopetuksen uuden tuntijaon käyttöönotolle
siirtymäajan. Perusopetuksen vuosiluokat 1–6 siirtyvät uuden tuntijaon ja uusien
opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen lukuvuonna 2016–2017. Vuosiluokat
7–9 jatkavat edellisen tuntijaon (1435/2001) ja vuoden 2004 Perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti laadittujen paikallisten opetussuunnitelmien pohjalta ja siirtyvät uuteen opetussuunnitelmaan porrastetusti.
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Opetussuunnitelman perusteiden lukujen 1-12 mukaisesti laadittu opetussuunnitelma otetaan käyttöön kaikilla vuosiluokilla 1.8.2016 lukuun ottamatta lukuun 6
sisältyvää päättöarviointia ja todistuksia koskevia määräyksiä sekä lukuun 12
sisältyviä perusopetuksen valinnaisuutta koskevia määräyksiä. Näiltä osin
käyttöönotto tapahtuu vuosiluokittain porrastettuna siten kuin edellä todetaan.
Päättöarviointi tehdään vuoden 2004 perusteisiin sisältyviä päättöarvioinnin
kriteerejä käyttäen. Vuosiluokat 7–9 siirtyvät vuosiluokka kerrallaan uuden
tuntijaon ja uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen 2019 mennessä.
Siirtymäaikaa perustellaan sillä, että porrastetulla siirtymisellä taataan
perusopetuksen oppilaiden vähimmäistuntimäärän täyttyminen sekä
oikeudenmukainen ja valtakunnallisesti yhdenvertainen päättöarviointi.
Porrastettu siirtyminen uuteen tuntijakoon helpottaa siirtymävaiheen järjestelyitä
(mm. oppimateriaalihankintoja).
Tuntijako 2016 Kihniössä
Uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti laadittujen paikallisten
opetussuunnitelmien tulee olla hyväksyttyinä siten, että niiden mukaiseen
opetukseen voidaan siirtyä 1.8.2016 alkavan lukuvuoden alusta lukien. Kihniön
perusopetuksen tuntijakoa on valmisteltu opettajien muodostamassa opetussuunnitelmatyöryhmässä. Ehdotus on ollut lausunnolla koululla, huoltajilla ja
oppilaskunnalla kokouksessa. Ehdotusta on muokattu saadun palautteen
perusteella.
Tuntijakoluonnoksessa on tunnit jaoteltu valtioneuvoston tuntijaon mukaisesti.
Perusopetuksen tavoitteena on oppilaan laajan yleissivistyksen muodostuminen.
Opetuksessa vahvistetaan oppilaiden ajattelun, oppimaan oppimisen,
vuorovaikutuksen ja yhteistyön taitoja sekä motivaatiota. Opetuksen tulee edistää
oppilaiden terveyttä, hyvinvointia, turvallisuutta ja arjenhallintaa sekä kehittää
niihin liittyviä valmiuksia.
Tavoitteena on äidinkielen monipuolinen kirjallinen ja suullinen hallinta sekä
valmiudet vuorovaikutukseen myös toisella kotimaisella kielellä ja muilla kielillä.
Biologiaan ja maantietoon, fysiikkaan ja kemiaan sekä terveystietoon liittyviä
asioita opetetaan osana ympäristöopissa integroidusti vuosiluokilla 1-6.
Uudessa tuntijaossa painotetaan, että oppilaat oppivat matemaattis-luonnontieteellisen ajattelun ja soveltamisen perusteita. Ruotsin kielen opinnot aloitetaan 5.
luokalla. Kieliohjelma laaditaan opetussuunnitelmatyön yhteydessä. Alakoulun (1-6
luokat) kokonaistuntimäärä Kihniössä esitetään vahvistettavaksi uudessa
tuntijaossa 1-2 luokilla yhteensä 20 h, 3.luokalla 23 h, 4. luokalla 24 h, 5.luokalla 25
h ja 6. luokalla 26 h. Yläkoulun kokonaismäärä on 7-9 luokilla yht. 30 tuntia /
vuosiluokka.
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Alakoululla opetetaan taito- ja taideaineita valinnaistunneilla yhteensä 6 h ja
yläkoulussa 5 h. Käsityön ja kuvataiteen tuntimäärä jäi valtakunnallisen tuntijaon
yhteydessä vähäiseksi. Osa tästä valinnaisaineresurssista suunnataan näihin
aineisiin.
Yläkoulun 8. luokan taito- ja taideaineen valinnaisaineena (2 h) voi opettaa
perusopetukseen soveltuvia, syventäviä ja soveltavia tässä asetuksessa säädettyjä
tavoitteita tukevia aineita tai useasta aineesta muodostettuja ainekokonaisuuksia
sen mukaan kuin tarkennettuun kuntakohtaiseen opetussuunnitelmaan tullaan
määrittelemään.
Yläkoululla vapaasti valittavia valinnaisia aineita on kaikkiaan 8 h.
Opetussuunnitelmatyöryhmä esittää, että perusopetuksen tuntiraami vahvistetaan
228 vuosiviikkotuntiin (valtioneuvoston asettama minimi on 222 vuosiviikkotuntia).
Vuosiviikkotuntimäärässä on yhden tunnin vähennys nykyiseen tuntimäärään.
(nykyinen tuntijako liitteenä 2, uusi tuntijakoesitys liitteenä 3)
Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta
1. hyväksyy Kihniön kunnan opetussuunnitelman 2016 tuntijaon liitteen mukaisesti
2. päättää ottaa uuden tuntijaon käyttöön valtioneuvoston hyväksymän
siirtymäajan mukaisesti.

Sltk 38 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Sivistyslautakunta

39 §

10.12.2015

7

ILMOITUS- JA MUUT ASIAT

- HE 120 / 2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen
rahoituksesta annetun lain 12 ja 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.
Esittelijä

Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 06.11.2015 – 02.12.2015.

Ehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi ja päättää, ettei se
käytä otto-oikeuttaan.

Sltk 39 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN TILOJEN VUOKRAUSHINTOJEN TARKISTAMINEN

Sivistyslautakunta on vahvistanut yhtenäiskoulun tilojen käytöstä yksityisiltä ja
yhdistyksiltä perittävät vuokrat 1.1.2002 alkaen. Toimintaympäristön muutoksen
vuoksi lautakunnan tulisi määritellä hinnat myös lakisääteisiä kunnan palveluja
tuottaville yrityksille.
Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta päättää Kihniön yhtenäiskoulun tilojen vuokrasta kunnan
lakisääteisiä palveluja tuottaville yrityksille seuraavasti. (sis. alv 24 %)
Erityisluokat (mm. tietotekniikka, tekninen työ)
Luokkahuone
Juhlasali
Ruokala+keittiö
Ruokala+keittiö+juhlasali
Liikuntahalli

30 e/h, päivävuokra
25 e/h, päivävuokra
50 e/h, päivävuokra
30 e/h, päivävuokra
80 e/h, päivävuokra
50 e/h, päivävuokra

Vuokrat tulevat voimaan 1.1.2016 alkaen.

Sltk 40 §

Päätös:
Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti ottaa asian käsiteltäväksi.
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

90 e
75 e
150 e
90 e
240 e
150 e

