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16 § ARVIOINTISUUNNITELMAN MUKAISET TIEDOT SIVISTYSLAUTAKUNNALLE
TIEDOKSI
Kihniön koulutoimen arviointisuunnitelman mukaan sivistyslautakunnalle tiedotetaan vuosittain oppilasmäärät, oppilasennusteet, opettajatilanne sekä opetusryhmien koko.
Kihniön kunnan oppilasennuste on koulutoimiston tekemässä tilastossa aina
lukuvuoteen 2022 - 2023 asti. Samasta tilastosta selviävät nykyiset oppilasmäärät luokittain (liite nro 1).
Luokanopettajat ja aineenopettajat ovat kahta lukuun ottamatta päteviä.
Luokanopettajat ovat vakinaisia yhtä lukuun ottamatta. Samoin päätoimiset
aineenopettajat ovat vakinaisia lukuun ottamatta fysiikan, kemian ja tietotekniikan
aineenopettajaa.
Vakinainen erityisopettaja keskittyy alempien luokkien oppilaiden puhe- ja
lukitaitojen harjaannuttamiseen. Hänellä on oma luokkatila yläkoululla.
Erityisopettaja on varannut myös esioppilaita varten tunteja tarpeen mukaan.
Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee arviointisuunnitelman mukaiset asiat tietoonsa
saatetuksi.

Sltk 16 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus
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17 § PERUSKOULUN TÄYTETTÄVÄT VIRAT JA TEHTÄVÄT
Kihniön yhtenäiskoulussa siirrytään uuden opetussuunnitelman käyttöön 1.8.2016
alkaen. Samassa yhteydessä kuudes luokka siirtyy pääosin aineopetukseen. Tähän
asti määräaikaisena täytettyä yhtä luokanopettajan virkaa ei tarvitse täyttää.
Uuden opetussuunnitelman myötä käsityön opetus muuttuu. Jako tekniseen ja
tekstiilityöhön poistuu. Uudistuksen myötä olisi toivottavaa, että käsityön opetus
olisi pitkäjänteistä. Yhtenäiskoululla on ollut puutetta myös musiikin opettajasta.
Kun lisäksi kumpaankin aineeseen on ensi vuonna halukkuutta myös
valinnaisryhmiin, haetaan lukuvuodelle 2016-2017 musiikin ja käsityön
tuntiopettajaa (erityisesti teknisen työn taidot katsotaan eduksi).
Yhtenäiskoulun fysiikan, kemian ja tietotekniikan lehtorin virka on ollut täytettynä
määräaikaisesti, koska opetustuntien riittävyys on ollut ja on edelleen epävarmaa.
Tästä syystä fysiikan, kemian ja tietotekniikan lehtorin virka täytetään osa-aikaisena
määräaikaisesti lukuvuodeksi 2016 – 2017.
Yhtenäiskoulun biologian ja maantiedon lehtori on virkavapaalla ainakin 3.6.2017
saakka. Biologian ja maantiedon lehtorin virkaan haetaan sijaista.
Kihniön kunnan hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta päättää vakinaisten
opettajien valitsemisesta ja sivistystoimenjohtaja päättää muun henkilöstön
valinnasta.
Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta päättää, että seuraavat tehtävät täytetään määräaikaisesti
lukuvuodeksi 2016 - 2017 eli 01.08.2016 - 31.07.2017:
- fysiikan, kemian ja tietotekniikan lehtorin virka (osa-aikainen)
- käsityön ja musiikin tuntiopettajan virka
Lisäksi ajalle 10.08.2016 - 03.06.2017
- biologian ja maantiedon lehtorin viransijaisuus

Sltk 17 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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18 § PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN KESTO

Perusopetuslain 5 §:n mukaan kunta voi järjestää perusopetukseen valmistavaa
opetusta. Lakiin perustuvaa velvollisuutta perusopetukseen valmistavan opetuksen
järjestämiseen ei kunnalla ole, mutta kunta voi sitä omalla itsenäisellä
päätöksellään järjestää. Vaikka kunnalla ei ole lakiin perustuvaa velvollisuutta
perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestämiseen, on opetuksen
järjestäminen maahanmuuttajataustaiselle oppilaalle usein välttämätöntä, jotta
oppilas saisi edellytykset osallistua varsinaiseen perusopetukseen (Kuntaliitto).
Kihniön kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 8.10.2015, että Kihniön kunta
järjestää perusopetusikäisille turvapaikanhakijoille perusopetukseen valmistavaa
koulutusta.
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaan kunnille myönnetään
rahoitusta valmistavaan opetukseen. Lain mukaan perusopetukseen valmistavan
opetuksen rahoitus varainhoitovuodelle lasketaan varainhoitovuotta edeltävän
vuoden syyskuun 20 päivän oppilasmäärän mukaan.
Tarvetta turvapaikanhakijan perusopetukseen valmistavan opetuksen
järjestämiseen syntyy pitkin vuotta. Eduskunta on hyväksynyt lain väliaikaisen
muuttamisen. Laki on voimassa vuoden 2016 loppuun. Lailla mahdollistetaan
rahoitus tilanteissa, joissa oppilas ei ole kirjoilla koulussa laskentapäivänä ja joiden
opiskeluaika on ollut vähintään neljä, mutta alle kahdeksan kuukautta tai vähintään
kahdeksan kuukautta. Laki on rajattu koskemaan ikäluokkaa 6—16.
Oppilaskohtaisesti kunkin oppilaan tilanteen mukaisesti rahoitus tullaan
myöntämään tai jää myöntämättä esim. alle 4 kuukauden osalta. Osa oppilaista voi
siirtyä kesken opetuksen esim. kotimaahan tai muuhun kuntaan, joten ennalta ei
aina ole mahdollista tietää yksittäisten oppilaiden opiskeluaikaa kunnassa.
Laskentapäivien välillä vähintään neljä, mutta alle kahdeksan kuukautta
opiskelleiden oppilaiden rahoitus on puolet täysimääräisestä rahoituksesta.
Täysimääräinen rahoitus vuonna 2016 on n.16.000 €/oppilas.
Perusopetuksen valmistavaa opetusta annetaan 6–10 vuotiaille vähintään 900
tuntia ja tätä vanhemmille vähintään 1000 tuntia. Opetukseen osallistuvalla on
oikeus siirtyä perusopetukseen tai esiopetukseen jo ennen edellä todettujen
tuntimäärien täyttymistä, jos hän pystyy seuraamaan perusopetusta tai esiopetusta.
Opetukseen tulee käyttää tuntia kohti vähintään 45 minuuttia. Opetukseen
käytettävä aika jaetaan tarkoituksenmukaisiksi opetusjaksoiksi.
(Perusopetusasetus 3 §)
Valmistavan opetuksen keston on arvioitu olevan noin 1 vuosi. Oppilaille tehdään
kuitenkin oma yksilöllinen oppimissuunnitelma, joka vaikuttaa opetuksen kestoon.
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Lisäksi oppilas voi siirtyä jo ennen tuntimäärien täyttymistä esi- tai
perusopetukseen, jos valmiudet siihen on.
Opetushallitus on päättänyt valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet
2015 noudatettavaksi 1.8.2016 alkaen. Siihen asti noudatetaan
opetussuunnitelman perusteita 2009. (Opetushallitus) Kihniössä on tehty
perusteiden perusteella valmistavan opetuksen opetussuunnitelma, jota tällä
hetkellä noudatetaan.
Valmistavan opetuksen erityistavoitteena on sellaisen suomen kielen taidon
saavuttaminen, että oppilaat voivat siirtyä perusopetukseen siinä vaiheessa, kun
heidän olemisestaan kunnassa tulee pysyvää.
Kun opiskelijalla on riittävät kieli ja muut edellytykset opetus integroidaan muuhun
kunnan järjestämään opetukseen. Valmistavan opetuksen jälkeen oppilaat siirtyvät
yleisopetukseen, jonka aikana he saavat muiden oppiaineiden opetuksen lisäksi
suomi toisena kielenä -opetusta, oman uskonnon opetusta sekä tarvittaessa tukea
muiden oppiaineiden opiskeluun.
Kihniössä perusopetukseen valmistava opetus alkoi 4.11.2015. Koska turvapaikanhakijoiden pysyminen paikkakunnalla on epävarmaa, olisi tarkoituksenmukaista
jatkaa perusopetukseen valmistavaa opetusta siihen saakka, kunnes perusopetukseen valmistavan opetuksen tuntimäärät täyttyisivät. Samalla mahdollistettaisiin
paikkakunnalle jäävien oppilaiden aloitus integroituna perusopetukseen uuden
lukukauden alkaessa.

Esittelijä:

Ehdotus:
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että
kunta järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta turvapaikanhakijoille
keväällä ja kesällä vuonna 2016 siten, että valmistavalle opetukselle säädetyt
opetuksen tunti- ja aikarajat täyttyvät.

Sltk 18 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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19 § KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN 6. LUOKAN LEIRIKOULU PIISPALASSA 25.05. –
28.05.2016
Kihniön yhtenäiskoulun 6. luokan oppilaita (17 kpl) on lähdössä sivistyslautakunnassa hyväksytyn lukuvuosisuunnitelman mukaisesti leirikouluun nuorisokeskus
Piispalaan 25.05. - 28.05.2016. Kokouksessa on nähtävänä luokanopettaja Elina
Joensuun lähettämä lupa-anomus leirikoulun järjestämiseen.
Kokonaisvastuu leirikoulusta on luokanopettaja Elina Joensuulla. Valvojina toimivat
hänen lisäkseen mukaan lähtevät vanhemmat (2-5 henkilöä). Oppilaat
vanhempineen ovat keränneet pääosin kaikki matkarahat. Leirikoulun ohjelmaan
liittyy nuorisokeskus Piispalan järjestämiä aktiviteetteja.
Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta antaa luvan Kihniön yhtenäiskoulun 6. luokan oppilaille
leirikoulumatkan tekemiseen nuorisokeskus Piispalaan 25.05. - 28.05.2016.
Luokanopettaja Elina Joensuu määrätään matkalle mukaan valvovaksi opettajaksi.
Lisäksi kaikki mukaan lähtevät aikuiset toimivat valvojina matkan aikana.
Leirikoulussa ovat voimassa tiukennettuina koulun järjestyssäännöt, joihin jokainen
oppilas on tutustunut ja ne hyväksynyt.

Sltk 19 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Pöytäkirjaan merkitään, että Annika Oksanen oli esteellisenä poissa kokouksesta
tämän asian käsittelyn ajan.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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ILMOITUS- JA MUUT ASIAT
-

Esittelijä

Aluehallintovirasto, päätös LSSAVI/5327/07.03.01/2015, Valtionavustuspäätös
yleisten kirjastojen toiminnan kehittämiseen, 4.000 euroa
Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 10.03. – 12.04.2016

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

Sltk 20 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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21 § KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT
LUKUVUONNA 2016 - 2017
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta säädetään perusopetuslaissa 628/1988,
muutettu 1136/2003 ja 1081/2006. Sen jälkeen opetushallitus on antanut uudet
perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet 2011 (määräykset ja ohjeet
2011:1), jonka mukainen toiminta tulee järjestää 1.8.2011 alkaen.
Perusteiden mukaan aamu- ja iltapäivätoimintaa on tarjottava koulujen työpäivinä
ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä koko perusopetuksen ajan niille
oppilaille, joille on tehty erityistä tukea koskeva päätös.
Toiminnasta perittävien maksujen osalta eduskunta on hyväksynyt uuden maksujen
enimmäismääriä koskevan korotusesityksen perusopetuslain 48 §:n mukaisesti.
Lakimuutos tulee voimaan 1.8.2016 alkaen.
Toiminnasta perittävät osallistumismaksut Kihniössä 01.08.2016 alkaen:
 90 euroa kuukaudessa, jos lapsi on mukana enintään 3 tuntia/päivä tai 15
tuntia/ viikko
 120 euroa kuukaudessa, jos lapsi on mukana enintään 4 tuntia/päivä tai 20
tuntia/ viikko
 135 euroa kuukaudessa, jos lapsi on mukana yli 4 tuntia/päivä tai yli 20 tuntia/
viikko
 maksut puolitetaan sellaiselta kuukaudelta, jolloin toimintaa annetaan vain
enintään 10 päivänä tai lapsi osallistuu toimintaan sairauden vuoksi enintään
10 päivänä
 alle 10 tuntia kuukaudessa olevalta lapselta toiminnasta perittävä maksu 25
euroa sekä koulun lomaviikosta hyvitys 20 euroa/viikko.
Mikäli ryhmään mahtuu kolmannen vuosiluokan oppilaita, heiltä peritään maksut
20 eurolla korotettuna.
Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä uudet koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan
perittävät maksut 1.8.2016 alkaen.

Sltk 21 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

