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29 § ESIOPETUKSEN 1.8.2016 VOIMAANTULEVAN UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN
HYVÄKSYMINEN
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. Opetushallitus on
22.12.2014 hyväksynyt esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet, joiden mukaisesti opetuksen järjestäjän tulee laatia ja hyväksyä paikallinen opetussuunnitelma
ja ottaa se käyttöön viimeistään 1.8.2016.
Kihniön kunnan esiopetuksen opetussuunnitelma on laadittu rinnakkain Kihniön
kunnan kuntatasoisen perusopetuksen opetussuunnitelman kanssa.
Opetussuunnitelman laadinnassa tehtiin yhteistyötä seutukunnallisesti muiden
pienten kuntien kanssa (Karvia, Honkajoki, Jämijärvi ja Siikainen). Kihniön kunnan
kuntatasoinen esiopetuksen opetussuunnitelma noudattaa Opetushallituksen
esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 rakennetta ja
käsittelyjärjestystä. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 ja
kuntakohtainen esiopetuksen opetussuunnitelma muodostavat kokonaisuuden.
Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman laadintaa varten seutukunnallinen
pienten kuntien ryhmä kokosi eri kunnista ko. aihealueen opettajia, jotka työstivät
oman osuutensa aineen opetussuunnitelmasta. Esiopetuksen ryhmässä työskenteli
esiopettajia eri kunnista. Työryhmä on vastannut kuntatasolla esiopetuksen
opetussuunnitelman uudistamistyöstä, opetussuunnitelman kehittämisestä sekä
yhteistyöstä eri sidosryhmien kanssa. Kihniöläiset painotukset seutukunnalliseen
versioon on valmistellut Kihniön kunnan esiopettaja.
Kuntakohtainen esiopetuksen opetussuunnitelma on laadittu sähköiselle alustalle.
Kihniön kunnan verkkosivu toimii esiopetuksen opetussuunnitelman julkaisupaikkana.
Esiopetuksen opetussuunnitelman keskeisimmät uudistukset liittyvät laaja-alaisen
osaamisen käsitteeseen, opetuksen yhteisiin tavoitteisiin ja oppimiskokonaisuuksien muodostamiseen. Opetuksessa pyritään ilmiöpohjaisuuteen, eheyttämiseen
sekä lapsen mielenkiinnon kohteiden huomioimiseen suunniteltaessa ja toteutettaessa toimintaa. Työtapojen valinnassa korostuvat leikki ja toiminnalliset työtavat.
Esiopetusta ja opetussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään esiopetuksen
arviointisuunnitelman mukaisesti. Esiopetuksen toimijoiden oman työn arviointia ja
kehittämistä sekä lasten itsearvioinnin merkitystä korostetaan. Oppimisympäristöä
laajennetaan toimimalla yhteistyössä mm. kirjasto-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen
kanssa. Toiminnassa korostetaan liikkuvaa elämäntapaa ja liikunnan iloa.
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Kihniön kunnan esiopetuksen opetussuunnitelmaa noudatetaan Kihniön kunnan
toteuttamassa ja koordinoimassa esiopetuksessa.
Esiopetussuunnitelma on ollut kommentoitavana Kihniön yhtenäiskoulun facebooksivuilla.
Kihniön kunnan esiopetussuunnitelma on toimitettu lautakunnan jäsenille
sähköisenä versiona.
Lautakunnan kokouksessa asiaa esittelee Kihniön kunnan opetussuunnitelmavastaava, lehtori Ari Lindström.
Esittelijä

Ehdotus:

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Kihniön kunnan esiopetussuunnitelman
sähköisen liitteen mukaisesti ja ottaa sen käyttöön 1.8.2016.
Sltk 29 §

Päätös:

Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
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30 § PERUSOPETUKSEN 1.8.2016 VOIMAANTULEVAN UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN
HYVÄKSYMINEN
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 valmistavaan opetukseen. Opetushallitus on
hyväksynyt 22.12.2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet.
Opetussuunnitelman perusteet on laadittu perusopetuslain ja –asetuksen sekä
valtioneuvoston asetuksen pohjalta. Opetussuunnitelman perusteiden tehtävänä
on tukea ja ohjata opetuksen järjestämistä sekä edistää perusopetuksen
yhdenvertaista toteutumista.
Perusopetuksen järjestäjän on laadittava ja hyväksyttävä valtakunnallisten
perusteiden mukainen paikallinen opetussuunnitelma, joka otetaan käyttöön
vuosiluokkien 1-6 osalta 1.8.2016 alkaen. Kuitenkin lukuvuonna 2016-2017
opetetaan kuudennella vuosiluokalla valinnaisen aineen sijasta ruotsia ja
yhteiskuntaoppia.
Yläkoulun osalta opetussuunnitelma otetaan vaiheittain käyttöön seuraavasti:
seitsemäs vuosiluokka 1.8.2017, kahdeksas vuosiluokka 1.8.2018 ja yhdeksäs
vuosiluokka 1.8.2019. Opetussuunnitelman perusteiden lukujen 1-12 mukaisesti
laadittu opetussuunnitelma voidaan kuitenkin ottaa käyttöön kaikilla vuosiluokilla
1.8.2016 lukuun ottamatta perusteiden lukuun 6 sisältyviä päättöarviointia ja todistuksia koskevia määräyksiä sekä lukuun 12 sisältyviä perusopetuksen valinnaisuutta koskevia määräyksiä. Näiltä osin käyttöönotto tapahtuu vuosiluokittain
porrastettuna siten kuin edellä on todettu.
Kihniön kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma on laadittu perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukaisesti kuntatasoiseksi opetussuunnitelmaksi, jota on valmisteltu rinnakkain Kihniön kunnan esiopetuksen opetussuunnitelman kanssa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 ja kuntakohtainen perusopetuksen opetussuunnitelma muodostavat kokonaisuuden.
Kihniön perusopetuksen opetussuunnitelma noudattaa valtakunnallisten perusteiden mukaista rakennetta ja käsittelyjärjestystä. Kuntakohtainen perusopetuksen
opetussuunnitelma on laadittu sähköiselle alustalle. Kihniön kunnan verkkosivu
toimii perusopetuksen opetussuunnitelman julkaisupaikkana.
Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman laadintaa varten seutukunnallinen
pienten kuntien ryhmä kokosi eri kunnista ko. aihealueen opettajia, jotka työstivät
omasta opetettavasta aineestaan osuutensa perusopetuksen opetussuunnitelmasta. Opetettavien aineiden osuudet tehtiin siis seutukunnallisena yhteistyönä.
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Oppiaineryhmien tehtävänä on ollut avata ja täydentää vuosiluokkakokonaisuuksien
tavoitteita ja sisältöjä.
Kukin kunta teki perusopetuksen opetussuunnitelman yleisen osan omana työnään.
Kihniössä opetussuunnitelman yleisen osan kihniöläisiä painotuksia on valmisteltu
erilaisissa työryhmissä opetussuunnitelman teosta vastaavan lehtori Ari Lindströmin
johdolla yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.
Opetussuunnitelman perusteissa yleisten osan luvuissa 1-12 kuvataan perusopetuksen merkitys, tehtävä ja yleiset tavoitteet sisältäen laaja-alaisen osaamisen
osaamiskokonaisuudet. Lisäksi yleisessä osassa kuvataan yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuurin kehittäminen, oppimisen arviointi ja valinnaisuus
perusopetuksessa. Luvuissa 13-15 on kuvattu oppiaineet, tavoitteet, sisällöt, laajaalainen osaaminen ja arviointi.
Perusopetuksen opetussuunnitelma on ollut kommentoitavana Kihniön
yhtenäiskoulun facebook-sivuilla.
Kihniön kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma on toimitettu lautakunnan
jäsenille sähköisenä versiona.
Lautakunnan kokouksessa asiaa esittelee Kihniön kunnan opetussuunnitelmavastaava, lehtori Ari Lindström.

Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Kihniön kunnan perusopetuksen
opetussuunnitelman sähköisten liitteiden mukaisesti ja ottaa sen käyttöön
vuosiluokkien 1-6 osalta 1.8.2016 alkaen ja vuosiluokkien 7-9 osalta siten, että
seitsemännen vuosiluokan opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2017,
kahdeksannen vuosiluokan osalta 1.8.2018 ja yhdeksännen vuosiluokan osalta
1.8.2019.

Sltk 30 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
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31 § ARVIOINTISUUNNITELMAN MUKAISET TIEDOT 6. LUOKAN OPPIMISTASOSTA
Kihniön kunnan arviointisuunnitelman mukaan 6. luokan oppimistaso arvioidaan keväisin yhteisellä kokeella jossakin oppiaineessa. Keväällä 2016 Kihniön peruskoulun kuudennen luokan oppilaat osallistuivat Matemaattisten
Aineiden Opettajien Liiton (MAOL ry) järjestämään valtakunnalliseen matematiikan kokeeseen. Arviointiraportti on liitteenä nro 1.
Oppilaat tekivät kokeen omassa luokassaan ja opettaja korjasi sen ohjeiden
mukaan. Kokeen maksimipistemäärä oli 60, joka vastasi arvosanaa 10. Arvosanan 8 tai sitä paremman saaneet ovat oppineet hyvin pääosan peruskoulun
alaluokkien asioista. Kihniössä 22,2 % kuudesluokkalaisista oli tässä ryhmässä.
Valtakunnallisessa vertailussa arvosanan 10 sai 21 oppilasta, joista yksi oli
kihniöläinen.
Valtakunnallinen arvosanojen keskiarvo kuudennen luokan matematiikan kokeessa
oli 7,50. Kihniöläisten oppilaiden saamien arvosanojen keskiarvo 7,17 oli
valtakunnallista tasoa heikompi.
Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee 6. luokan arviointisuunnitelman mukaiset tiedot
matematiikan valtakunnallisessa kokeessa keväällä 2016 tietoonsa saatetuksi.

Sltk 31 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
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ARVIOINTISUUNNITELMAN MUKAISET TIEDOT 9. LUOKAN OPPIMISTASOSTA /
MATEMATIIKKA
Kihniön kunnan arviointisuunnitelman mukaan 9. luokan oppimistaso arvioidaan keväisin yhteisellä kokeella jossakin oppiaineessa. Kihniön peruskoulun
yhdeksännen luokan oppilaat osallistuivat Matemaattisten Aineiden Opettajien
Liiton (MAOL ry) järjestämään valtakunnalliseen matematiikan kokeeseen.
Arviointiraportti on liitteenä nro 2.
Oppilaat tekivät kokeen matematiikan luokassa ja opettaja korjasi sen ohjeiden
mukaan. Kokeen maksimipistemäärä oli 60, joka vastasi arvosanaa 10. Arvosanan 8 tai sitä paremman saaneet ovat oppineet hyvin pääosan peruskoulun
keskeisistä asioista. Kihniössä 31,6 % yhdeksäsluokkalaisista oli tässä ryhmässä.
Valtakunnallinen pisteiden keskiarvo oli yhdeksännen luokan matematiikan
kokeessa 32,10 ja arvosanojen keskiarvo 7,25. Kihniöläisten oppilaiden saamien
pisteiden 31,91 ja arvosanojen keskiarvo 7,17 oli valtakunnallisen keskiarvon
mukainen.
Kihniön peruskoulun yhdeksännen luokan oppilaat osallistuivat myös äidinkielen ja
kirjallisuuden valtakunnalliseen kokeeseen. Arviointiraportti on liitteenä nro 3.
Kihniön oppilaiden saamien arvosanojen keskiarvo äidinkielessä oli 7.50.

Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee 9. luokan arviointisuunnitelman mukaiset tiedot
matematiikan ja äidinkielen valtakunnallisissa kokeissa keväällä 2016 tietoonsa
saatetuksi.

Sltk 32 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
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33 § PÄIVÄKODIN JOHTAJAN VALINTA
Sivistystoimen päiväkodin johtajan virka julistettiin haettavaksi 08.04.2016 ja
viimeinen hakupäivä oli 25.04.2016. Kunnanhallitus valitsi kokouksessaan
16.05.2016 sivistyslautakunnan esityksestä virkaan Anna-Maria Pursiaisen.
Virkaan valittu kuitenkin ilmoitti, ettei ota virkaa vastaan. Virka julistettiin uudelleen
haettavaksi 20.05.2016 ja viimeinen hakupäivä oli 6.6.2016. Päiväkodin johtaja
vastaa päiväkodin toiminnan, pedagogiikan ja henkilöstön johtamisesta sekä
suunnittelee, toteuttaa, seuraa ja arvioi toimintaa ja taloutta. Päiväkodin johtajan
tehtäviin kuuluu myös lastentarhanopettajan tehtävät lapsiryhmässä sekä koko
kunnan päivähoidosta vastaaminen.
Virkaan haki määräajassa kolme pätevää henkilöä.
Vakinaiseen virkaan valittavan henkilön tulee olla viran täyttöhetkellä muodollisesti
pätevä. Hakuasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa ja ne arkistoidaan kokouksen
jälkeen sivistystoimistoon.
Virkaa täytettäessä otetaan huomioon tasa-arvolain säädökset ja kunnallisen
viranhaltijalain palvelussuhdeturvasta annetun lain 12 §:n syrjintäkielto sekä
perustuslaissa säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin.
Kihniön kunnan hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta päättää vakinaisten
opettajien valitsemisesta ja sivistystoimenjohtaja päättää muun henkilöstön
valinnasta. Päiväkodin johtajasta hallintosäännössä ei ole mainintaa, joten valinta
kuuluu kunnanhallitukselle, jolle sivistyslautakunta tekee ehdotuksen.
Haastatteluryhmä haastattelee hakijat tiistaina 14.06.2016 ja keskiviikkona
15.06.2016.
Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että päiväkotiin valitaan johtaja
1.8.2016 alkaen 4 kuukauden koeajalla. Valinta suoritetaan ehdollisena siten, että
valitun on ennen valintapäätöksen vahvistamista esitettävä rikosrekisterilain nro
504/2002 mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus viimeistään
30 päivän kuluessa.

Sltk 33 §

Päätös:
Keskustelun kuluessa Tero Pystykoski teki ehdotuksen, että kunnanhallitukselle
ehdotetaan, että päiväkodin johtajaksi valitaan sosionomi (YAMK) Tiina Rikala sekä
hänen kieltäytymisensä varalle 1. varasijalle LTO Tanja Kuusisto ja 2. varasijalle
sosionomi (AMK) Annika Aittoniemi. Esitystä kannatti Annika Oksanen.
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Anneli Inkinen teki vastaehdotuksen, että kunnanhallitukselle ehdotetaan , että
päiväkodin johtajaksi valitaan LTO Tanja Kuusisto ja hänen kieltäytymisensä varalle
1. varasijalle sosionomi (YAMK) Tiina Rikala ja 2. varasijalle sosionomi (AMK)
Annika Aittoniemi. Esitystä kannatti Arto Vehkapuru.
Koska keskustelun kuluessa oli tullut kaksi erilaista kannatettua ehdotusta, tuli
suorittaa äänestys. Äänestystavaksi päätettiin kädennostoäänestys.
Tero Pystykosken ehdotusta kannatti kaksi lautakunnan jäsentä (Pystykoski,
Oksanen) ja Anneli Inkisen ehdotusta kuusi lautakunnan jäsentä ( Jokioja T,
Rahkola, Koskinen, Vehkapuru, Peltomäki, Inkinen).
Sivistyslautakunnan päätökseksi tuli Anneli Inkisen ehdotus. Sivistyslautakunta
ehdottaa kunnanhallitukselle, että päiväkodin johtajaksi valitaan 1.8.2016 alkaen 4
kuukauden koeajalla LTO Tanja Kuusisto ja hänen kieltäytymisensä varalle 1.
varasijalle sosionomi (YAMK) Tiina Rikala ja 2. varasijalle sosionomi (AMK) Annika
Aittoniemi. Valinta suoritetaan ehdollisena siten, että valitun on ennen
valintapäätöksen vahvistamista esitettävä rikosrekisterilain nro 504/2002 mukainen
rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus viimeistään 30 päivän kuluessa.
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34 § LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON SELVITYSPYYNTÖ
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää saapuneen kantelun johdosta Kihniön
sivistyslautakunnan lausuntoa sekä Kihniön yhtenäiskoulun selvitystä mm.
uskonnonvapautta ja päivänavauksia koskevissa asioissa. Selvityksessä tulee ottaa
kantaa kantelukirjoituksessa esitettyihin väitteisiin ja toteamuksiin.
Kantelussa todetaan, että koulussa on loukattu uskonnonvapautta, kun huoltajilta on
kysytty lukuvuoden alussa vain yleisesti, saako oppilas osallistua tilaisuuksiin, joissa on
uskonnollista sisältöä.
Edelleen kantelussa todetaan, että koulussa on syrjitty oppilaita, jotka eivät ole luterilaisia.
Uskonnoton päivänavaus pidetään liian pienessä tilassa ja niissä on harvoin sisältöä.
Uskonnottomat oppilaat käyvät päivänavauksessa eri tilassa, muut kuuntelevat ne
luokassa.
Kantelussa todetaan lisäksi, että koulussa on suosittu seurakuntaa yhteistyökumppanina,
koska koulun ilmoitustaululla on seurakunnan mainoksia.
Pyydetty lausunto, selvitykset ja liitteet on pyydetty toimittamaan Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintovirastolle 17.6.2016 mennessä. Kantelun on tehnyt Uskonnottomat Suomessa
ry ja kantelun kohteena on Kihniön yhtenäiskoulu.
Kantelun johdosta Kihniön yhtenäiskoulun rehtori Sirpa Yli-Salomäki on antanut selvityksen
asiasta, liite nro 4
Esittelijä:

Ehdotus:
Sivistyslautakunta päättää vastata Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston
selvityspyyntöön seuraavasti:
1. Sivistyslautakunta lähettää aluehallintovirastolle Kihniön yhtenäiskoulun rehtorin
laatiman selvityksen asiasta.
2. Sivistyslautakunta toteaa näkemyksenään, että Kihniön yhtenäiskoulussa on toimittu
Opetushallituksen antaman uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusta sekä
uskonnollisten tilaisuuksien järjestämistä koskevan ohjeen mukaisesti sekä toimittu
tasapuolisesti yhteistyössä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa.

Sltk 34 §

Päätös:

Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Sivistyslautakunta

35 §

15.06.2016

12

TALOUSARVION TOTEUTUMARAPORTTI 30.04.2016
Sivistyslautakunnan menojen toteutumaprosentti on 31,2 ja tulojen toteutumaprosentti on 50,2.

Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteutumaraportin 30.04.2016 tietoonsa
saatetuksi.

Sltk 35 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Sivistyslautakunta

36 §

15.06.2016

13

ILMOITUS- JA MUUT ASIAT

Esittelijä

-

Aluehallintoviraston päätös 11.5.2016: Kuraattori- ja psykologipalvelut järjestetty
Kihniössä oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellyttämällä tavalla, valvonta päättynyt

-

Kunnan esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset avattu kilpailutukseen
HILMA:ssa, tarjouksia pyydetty 27.06.2016 mennessä

-

Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 05.05. – 08.06.2016

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

Sltk 36 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

