KIHNIÖN KUNTA

ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Nro 2

Kunnanvaltuusto

Kokousaika
Kokouspaikka

Maanantai 02.05.2016 kello 18.00 – 18.40
Puumilan Taitotalo
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jäsenet

Wiinamäki Petteri, pj.
Markkola Juha-Matti, l varapj.
Mäkipää Lea, II varapj.
Aittoniemi Helena
Ala-Katara Severi
Alkkiomäki Jari
Annala Tarmo
Hellgren Jussi
Jokioja Tiina
Koivistoinen Hannu
Korkiakoski Mika

Koskinen Jari
Kärkelä Pilvi
Mäkinen Heikki
Niemenmaa Nina
Pusa Leila
Silvennoinen Erja
Toivonen Katri
Törmä Tapani
Yli-Hietanen Harri
Yli-Knuuttila Jouko

Muut saapuvilla olleet

Liukku Petri
Syrjälä Heikki

kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjä
IT-päällikkö, asiantuntija

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiat

9 – 11 §§:t

Pöytäkirjan tarkastustapa

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus

Pöytäkirjan tarkastus

Tapani Törmä

Juha-Matti Markkola

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Petteri Wiinamäki

Petri Liukku

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika: 03.05.2016

Tapani Törmä
Pöytäkirja ollut yleisesti
nähtävänä

Juha-Matti Markkola
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LANGATTOMAN LAAJAKAISTAVERKON RAKENTAMINEN
44 §

Ukkoverkot Oy on itsenäinen ja riippumaton, pääosin toimivan johdon ja
suomalaisten mobiiliosaajien omistama palveluyritys, joka operoi, myy ja markkinoi
koko Suomen kattavaa Ukko Mobile 4G LTE- mobiilidataverkkoa ja tuottaa
paikallisesti Suomen nopeinta kiinteää langatonta Internet-yhteyttä tarjoavaa
Ukkonet LTE -palvelua. Yhtiö keskittyy langattomien tietoliikennepalveluiden
tuottamiseen erityisesti yrityksille, viranomaisille ja muille vaativille käyttäjäryhmille.
Ukkoverkot on luontevin tietoliikenneinfrastruktuurin tarjoaja esineiden internetissä.
Yhtiö ei tarjoa puhe- eikä tekstiviestipalveluita.
Ukkoverkkojen 2.6GHz:n taajuudella toimiva langaton UkkoNet LTE -mobiiliyhteys
(2.6GHz, TDD-LTE Band 38) soveltuu erinomaisesti korkeatasoisen internetyhteyden tuomiseen niin yrityksiin, alkutuottajille kuin koteihin. UkkoNet LTE tukiasemasolut ovat peittoalueeltaan pieniä ja ne toimitetaan valittuihin kohteisiin
asiakastarpeiden mukaan. Palvelun Internet-yhteysnopeudet (edellyttäen, että
tukiaseman ja vastaanottimen välillä on näköyhteys “line of sight”) ovat:
● 50Mbps 3-5 kilometrin päähän tukiasemasta
● 20Mbps 5-7 kilometrin päähän tukiasemasta
● 10Mbps 7-10 kilometrin päähän tukiasemasta
Radiosuunnittelun yhteydessä Ukkoverkot toimittaa asiakkaan käyttöön
tietokonemallinnetun kartan palvelun peittoalueesta. Aivan UkkoNet tukiaseman
välittömässä läheisyydessä ilman rajoittimia on mahdollista saavuttaa jopa yli 100
Mbps nopeuksia. Tarjotussa toteutuksessa luvataan erityisesti 50 Mbps, 20 Mbps ja
10 Mbps yhteysnopeuksia loppukäyttäjille.
Ratkaisussa käyttäjien mobiilireitittiminä käytetään ulosasennettavia suuntaavalla
antennilla varustettuja laitteita, esim. KZTech AM4000V LTE tai vastaava.
Luotettavimman yhteyden saavuttamiseksi reitittimen antennilla ja tukiasemalla on
hyvä olla ‘näköyhteys’ eli ns. line-of-sight. Aivan tukiaseman läheisyydessä on
mahdollista käyttää myös sisätiloihin sijoitettavia mobiilireitittimiä, esim. Ukkoverkot
Atel ALR-U276 tai vastaava. Mikäli luvatut nopeudet poikkeavat peittoaluekartassa
luvatuista nopeuksista niin Ukkoverkot sitoutuu uudelleen optimoimaan tukiasemia
niin, että myös käytännössä päästään peittoaluekartassa luvattuihin nopeuksiin.
Ukkoverkot toimittaa kunnalle sopimuksen mukaisesti yhden tai useampia UkkoNet
LTE –tukiasemia yhdessä tarkemmin määriteltäviin kohteisiin. Omistusoikeus
toimitettuihin tukiasemiin säilyy Ukkoverkot Oy:llä tai tämän määräämällä.
Ukkoverkot käyttää tukiasemien pysyttämisessä valmiita kaupallisesti tarjolla olevia
tukiasemapaikkoja, mikä asettaa rajoitteita tukiasemien sijoittelulle. Myös uusien
tukiasemapaikkojen rakentaminen, tai esim. kunnan omien tukiasemien tai alueen

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Kunnanvaltuusto

02.05.2015

4

rakennusten kattojen käyttäminen tukiasemana on mahdollista, mutta tästä
neuvotellaan
erikseen tapauskohtaisesti, ja toteutuksella on kustannusvaikutuksia. Tukiaseman
pystytysprojektin kesto on noin 12 viikkoa. Sopimuskauden pituus on 36 kk.
Kartoittaessa langattoman laajakaistan rakentamista kunta on selvittänyt, että
markkinoilta ei löydy vastaavia tarjoajia.
Esittelijä:

Ehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle että:
-

Kihniön kunta osallistuu rakentamaan alueellensa yhteistyössä Ukkoverkot Oy:n
kanssa langattoman tietoliikenneverkon UkkoNet LTE tukiasemia käyttäen.
Rakennushankkeen kokonaiskustannus ilman rahoitusta on 92.000 euroa alv 0.
Sopimuskauden pituus on 36 kk.

-

Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä 7 olevan tarjousasiakirjan (mikä
sopimuskohdan 2. mukaan on sopimuksen liite 1)

-

Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä 8 olevan sopimusasiakirjan

-

Kunnanvaltuusto hyväksyy Kuntarahoituksen tekemän tukiverkkoja koskevan
rahoitustarjouksen. Rahoitettuna yllä mainittujen tukiasemien kustannukset
kunnalle ovat 2578 € / kk x 36 kk eli yhteensä 92.808 euroa ( alv 0)

-

Kunnanvaltuusto valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen ja
tekemään siihen mahdollisia pieniä teknisluonteisia muutoksia ja/ tai korjauksia.

Khall.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
___________________
9§
Khall

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto hyväksyy, että:
-

Kihniön kunta osallistuu rakentamaan alueellensa yhteistyössä Ukkoverkot Oy:n
kanssa langattoman tietoliikenneverkon UkkoNet LTE tukiasemia käyttäen.
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Rakennushankkeen kokonaiskustannus ilman rahoitusta on 92.000 euroa alv 0.
Sopimuskauden pituus on 36 kk.

Kvalt

-

Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä 1 olevan tarjousasiakirjan (mikä
sopimuskohdan 2. mukaan on sopimuksen liite 1)

-

Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä 2 olevan sopimusasiakirjan

-

Kunnanvaltuusto hyväksyy Kuntarahoituksen tekemän tukiverkkoja koskevan
rahoitustarjouksen. Rahoitettuna yllä mainittujen tukiasemien kustannukset
kunnalle ovat 2578 € / kk x 36 kk eli yhteensä 92.808 euroa ( alv 0)

-

Kunnanvaltuusto valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen ja
tekemään siihen mahdollisia pieniä teknisluonteisia muutoksia ja/ tai korjauksia.

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.
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PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN KESTO
Siv.ltk 18.04.2016 § 18
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.
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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.
siv.ltk 18.04.2016 § 18
Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
____________
46 §
Esittelijä

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

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
_________________
10 §
Khall

Ehdotus:
Kunnanvaltuusto hyväksyy, että Kihniön kunta järjestää perusopetukseen
valmistavaa opetusta turvapaikanhakijoille keväällä ja kesällä vuonna 2016 siten,
että valmistavalle opetukselle säädetyt opetuksen tunti- ja aikarajat täyttyvät.

Kvalt

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.
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MUUT ASIAT
11 §

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja kunnanjohtaja ovat neuvotelleet Kihniön ev.lut.
seurakunnan omistaman Pyhäniemen leirikeskuksen ostamisesta Kihniön kunnalle.
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