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34 § Kevään 2017 yhteisvalinta
Kihniön yhtenäiskoulun opinto-ohjaaja Hanna Katajamäki on lähettänyt sivistyslautakunnalle tiedoksi listan, johon on kirjattuna 9. luokan oppilaiden sijoittuminen
toisen asteen koulutukseen kevään 2017 yhteisvalinnassa.
Kaikki 17 yhteisvalintaan osallistunutta oppilasta ovat saaneet opiskelupaikan.
Lukioon jatkoi 10 oppilasta, joista Parkanon lukioon 8 oppilasta. Muut seitsemän
ovat jakautuneet tasaisesti eri ammatillisiin oppilaitoksiin Pirkanmaalla, KeskiSuomessa ja Pohjanmaalla.

Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi kevään 2017 yhteisvalinnan
mukaisen kihniöläisten nuorten sijoittumisen toisen asteen koulutukseen.

Sltk 34 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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35 § Lukuvuoden 2017-2018 lukuvuosisuunnitelman hyväksyminen
Opetuksen järjestäjän tulee laatia lukuvuosittain opetussuunnitelmaan perustuva
suunnitelma, jossa määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta sekä työajoista,
koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muista tarpeellisista opetuksen
järjestämiseen liittyvistä asioista. (PoA 9 §)
Lukuvuosisuunnitelma on laadittu opetussuunnitelman mukaisesti. Kihniön kunnan
peruskoulun työajat ovat seuraavat:

Syyslukukausi alkaa 10.08.2017 ja päättyy 21.12.2017.
Kevätlukukausi alkaa 08.01.2018 ja päättyy 02.06.2018.
Syysloma on viikolla 42 eli 16. – 22.10.2017.
Talviloma on viikolla 9 eli 26.02. – 04.03 2018.
Joululoma alkaa 22.12.2017 ja päättyy 07.01.2018.
Pääsiäisloma on 30.03. – 02.04.2018.
Muut lomapäivät 06.12.2017, 30.04. - 01.05. ja 10.05.2018

Luokkatunnit Kihniön yhtenäiskoulussa:
Yhtenäiskoulu
294 h
Erillinen esiopetusryhmä
24 h
Laaja-alainen erityisopetus
26 h
Erityisopetuksen pienryhmä
24 h
________________________________________
Yhteensä
368 h

Tukiopetusta annetaan seuraavasti:
Yhtenäiskoulu

137 h / lukuvuosi

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Oppilasmäärät 06.09.2017:
Esioppilaita
25
Erityisopetuksen pienryhmä
4
vuosiluokat 1-5
85
vuosiluokat 6-9
77
________________________________________
Yhteensä
191

Poikkeamat lukujärjestyksiin on kirjattu koulun omaan lukuvuosisuunnitelmaan.
Suunnitelmissa on mm. laskettelu-, uinti- ja kevätretkiä, luokkaretkiä ja leirikouluja,
yökouluja, kulttuuripäivä, konsertteja sekä erilaisia liikuntaan liittyviä kilpailuja.
Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy lukuvuoden 2017 - 2018 yhtenäiskoulun lukuvuosisuunnitelman.

Sltk 35 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Suunnitelmien hyväksyminen
Sivistystoimen johtosäännön mukaan lautakunnan tulee hyväksyä erilaiset koulun
suunnitelmat sekä järjestyssäännöt. Järjestyssäännöt, kriisisuunnitelma ja
pelastussuunnitelma esitellään kokouksessa.

Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy yhtenäiskoulun pelastus- ja kriisisuunnitelmat sekä
järjestyssäännöt.

Sltk 36 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Liittyminen Kuntahankintojen puitesopimukseen koskien kirjaston
kirjallisuushankintoja
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 kirjallisuushankintoja.
Kihniön kunnankirjastolla on ollut hankintasopimus kirja- ja äänikirjahankinnoista
BTJ Finland Oy:n kanssa. Hankintaan johtanut kilpailutus tehtiin yhteistyössä 11
muun Pirkanmaan kirjaston kanssa v. 2012. Tuolloin kilpailutuksen käytännön
tekijänä oli Valkeakosken kaupunki. Kuntahankintojen kilpailutuksen valituksista
johtuen vuodeksi 2017 Kihniön kunnankirjastolla on ollut väliaikainen
hankintasopimus kirja- ja äänikirjahankinnoista BTJ Oy:n kanssa entisin ehdoin.
Esityslistan liitteet
Puitesopimus (liite 1)

Esittelijä

Ehdotus:
Kihniön kunta / sivistyslautakunta päättää liittyä KL – Kuntahankinnat Oy:n
kirjallisuushankintojen puitesopimukseen ja hyväksyy sen allekirjoitettavaksi liitteen
nro 1 mukaisena. Lautakunta valtuuttaa sivistystoimenjohtaja Matti Sillanpään
allekirjoittamaan sopimuksen Kihniön kunnan puolesta.

Sltk 37 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Talousarvion toteutumaraportti 31.07.2017
Sivistyslautakunnan menojen toteutumaprosentti on 53,0 ja tulojen toteutumaprosentti on 71,1.

Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteutumaraportin 31.07.2017 tietoonsa
saatetuksi.

Sltk 38 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Ilmoitus- ja muut asiat

Esittelijä

-

Kuntaliitto yleiskirje 19.05.2017: Yleinen tietosuoja-asetus

-

Kuntaliitto yleiskirje 01.06.2017: Kunnan verkkotiedottaminen sekä
henkilötietojen käsittely ja julkisuus – Kuntalain (410(2015) 1.6.2017
voimaantulevat säännökset

-

Kuntaliitto yleiskirje 22.06.2017: Laki liikenteen palveluista tuo muutoksia kuntien
kuljetushankintoihin

-

Kuntatyönantaja yleiskirje 5/2017 08.06.2017: Vuoden 2017
ammattiyhdistyskoulutuksiin sovitut muutokset / lisäykset

-

Kuntahankinnat, ennakkokiinnostus koulutarvikkeiden hankinnan kilpailutuksen

-

Kuntahankinnat, ennakkokiinnostus koulukirjojen hankinnan kilpailutukseen

-

Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksen esityslista
24.08.2017 ja pöytäkirja 06.06.2017

-

Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokouksen esityslista 24.08.2017

-

Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 29.06. – 30.08.2017

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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Liittyminen
Kuntahankintojen
puitesopimukseen
siivousvälineitä ja pehmopapereita
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koskien

siivousaineita,

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 vakiintu- essa ja
sopimuskannan kasvaessa alentaa palvelumaksuja kuntien hyväksi. Liitteenä nro 2
on luonnos puitesopimuksesta, joka koskee siivousaineiden, siivousvälineiden ja
pehmopapereiden hankintaa.

Esityslistan liitteet
Puitesopimus (liite 2)
Esittelijä

Ehdotus:
Kihniön kunta / sivistyslautakunta päättää liittyä KL – Kuntahankinnat Oy:n
siivousaineiden, siivousvälineiden ja pehmopaperien hankinnan puite-sopimukseen
ja hyväksyy sen allekirjoitettavaksi liitteen nro 2 mukaisena. Lautakunta valtuuttaa
sivistystoimenjohtaja Matti Sillanpään allekirjoittamaan sopimuksen Kihniön kunnan
puolesta.

Sltk 40 §

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

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Kihniön sivistyslautakunta
OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
___________________________________________________________________________________
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
Pykälät: 34, 38, 39
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät:
HvaL 3 §:n 1 mom./ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
___________________________________________________________________________________
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:
Kihniön sivistyslautakunta, Kihniöntie 41, 39820 KIHNIÖ
sähköposti kihnio@kihnio.fi
Pykälät 35, 36, 37, 40
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
___________________________________________________________________________________
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta valittamalla kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta
annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös
asianosainen sekä kunnan jäsen
Valitusviranomainen:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Puhelinnumero: 029 56 42200 (vaihde)
Kunnallisvalitus, valitusaika 30 päivää, pykälät:
Hallintovalitus, valitusaika 30 päivää, pykälät:
Valitusasiakirjojen on oltava perillä hallinto-oikeudessa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä
ennen klo 16:15.
________________________________________________________________________________
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pykälät:
Valitusaika
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
_________________________________________________________________________________
Valituskirjassa on ilmoitettava
 valittajan nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite
 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätöksiin haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on
allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna
jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
_________________________________________________________________________________

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajois- sa, että
ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite_____________________________Pykälät
Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite_____________________________Pykälät
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
__________________________________________________________________________________
Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015).

Oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan sekä pöytäkirjanotteeseen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

