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Rahkola Jaana

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Muut saapuvilla olleet

Koivistoinen Hannu
Sillanpää Matti

kunnanhallituksen edustaja
esittelijä, pöytäkirjanpitäjä

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiat

§§ 1 – 7

Pöytäkirjan tarkastustapa

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa Kortesluoma ja Arsi Haapamäki.

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Leila Törmä

Matti Sillanpää

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika: 24.01.2018

Allekirjoitukset

Sirpa Kortesluoma
Pöytäkirja ollut yleisesti
nähtävänä

Arsi Haapamäki

Paikka ja pvm: 25.01.2018 alkaen
Kunnan nettisivut
Virka-asema
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1 § Sivistyslautakunnan kokousajat ja koollekutsuminen vuonna 2018
Kihniön kunnan hallintosäännön mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja
paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen
kokouksen pitämisestä.
Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtaja. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan
kokouskutsun yhteydessä.
Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunnan vuoden 2018 kokoukset pidetään tarvittaessa ja kokouspäivä
on pääsääntöisesti keskiviikko. Kokouspaikka on yleensä kunnanviraston
kokoushuone ja kokoukset alkavat kello 17.30.
Kokouskutsuna toimitetaan esityslista, joka pyritään postittamaan viimeistään neljä
päivää ennen kokouspäivää. Kiireellisissä tapauksissa kokous voidaan kutsua
koolle myös puhelimen välityksellä.

Sltk 1 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Sivistyslautakunnan pöytäkirjojen tarkastus ja nähtävänä pitäminen
Kihniön kunnan hallintosäännön mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja
varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä
tavalla.
Hallintosäännön mukaan kokouksesta kirjoittaa pöytäkirjan puheenjohtajan johdolla
pöytäkirjanpitäjä ja pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan nettisivuilla.

Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta päättää, että lautakunnan vuoden 2018 pöytäkirjat tarkastaa
kussakin kokouksessa erikseen valittavat kaksi pöytäkirjantarkastajaa viimeistään
pöytäkirjan nähtäville laittamispäivään mennessä.
Sivistyslautakunta päättää, että vuonna 2018 sivistyslautakunnan kokouksesta
laadittu pöytäkirja julkaistaan soveltuvin osin kunnan nettisivuilla viimeistään
seitsemäntenä päivänä kokouksesta. Esityslistat julkaistaan soveltuvin osin kunnan
nettisivulla.

Sltk 2 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Sivistyslautakunnan talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2018
Kihniön kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvio- ja taloussuunnitelman mukaan
talousarvion käyttötalousosassa valtuusto asettaa toiminnalliset tavoitteet sekä
osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimielimelle tehtävien
hoitamista varten. Asianomainen hallintokunta jakaa tehtäväkokonaisuudelle
annetun määrärahan käyttösuunnitelmassaan edelleen vastuuyksiköille ja
kustannuspaikoille meno- ja tulolajitarkkuudella.
Esityslistan liitteet
Meno- ja tulolajitarkkuudella tehty ehdotus talousarvion käyttösuunnitelmaksi
sivistyslautakunnan osalta vuodelle 2018 (liite 1)

Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen nro 1 mukaisen käyttösuunnitelman vuodelle
2018. Käyttösuunnitelmaan voidaan talousarviovuoden aikana tehdä tarpeellisia
muutoksia.

Sltk 3 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Lukuvuoden 2018 – 2019 työ- ja lomapäivät
Perusopetuslain mukaan kunta päättää koulujen työ- ja loma-ajoista. Laki määrää
ainoastaan, että koulutyö aloitetaan elokuussa ja päätetään viikon 22 viimeisenä
arkipäivänä (PA 7 §). Lukuvuodessa on 190 työpäivää, mutta muuksi arkipäiväksi
kuin lauantaiksi osuvat itsenäisyyspäivä, loppiainen tai vapunpäivä vähentävät
kukin osaltaan lukuvuoden pituutta yhdellä päivällä (PL 23 §).
Lukuvuonna 2018 – 2019 on 188 työpäivää ja liitteessä nro 2 on ehdotus työpäivistä ja loma-ajoista. Ehdotuksen mukaan lukuvuosi 2018 – 2019 alkaa
keskiviikkona 08.08.2018, syysloma on viikolla 42 ja syyslukukausi päättyy torstaina
20.12.2018. Kevätlukukausi alkaa maanantaina 07.01.2019, talviloma on viikolla 9
ja lukuvuosi päättyy lauantaina 01.06.2019.
Esityslistan liitteet
Työ- ja lomapäivät lukuvuonna 2018-2019 ( liite 2)

Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen nro 2 mukaisen ehdotuksen lukuvuoden 2018 –
2019 työ- ja lomapäiviksi. Kihniön kunnan peruskoulussa lukuvuosi alkaa
keskiviikkona 08.08.2018 ja syyslukukausi päättyy torstaina 20.12.2018.
Kevätlukukausi alkaa maanantaina 07.01.2019 ja päättyy lauantaina 01.06.2019.

Sltk 4 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.1.2018
Eduskunta on 8.12.2017 hyväksynyt varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskevan
lain muutoksen. Asiakasmaksulain 5 §:n 2 momenttia muutetaan siten, että maksujen määräytymisen perusteena olevia tulorajoja korotetaan. Samalla maksuprosentteja muutetaan siten, että varhaiskasvatusmaksun määrä on aina 10,70 prosenttia
tulorajoista laskettuna riippumatta perheen koosta. Lain 8 §:ää muutetaan siten,
että toisen lapsen maksu on 50 prosenttia nuorimman lapsen laskennallisesta
kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Seuraavien lasten sisaralennus on
edelleen 80 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.
Muutos pohjautuu voimassa olevaan asiakasmaksulakiin eikä lakiin esitetä muita
muutoksia. Laissa säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivä hoidossa perittävistä asiakasmaksuista. Maksut määräytyvät edelleen perheen tulojen
ja koon sekä lapsen varhaiskasvatusajan mukaan. Myös varhaiskasvatuksen
maksun määräämisen perusteena huomioon otettavat tulot säilyvät ennallaan.
Tulorajojen nosto alentaa erityisesti pieni- ja keskituloisten perheiden varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja. Isoimmat maksualennukset kohdistuvat monilapsisiin
perheisiin.
Perheen
koko

Bruttotuloraja/kk
31.12.2017 asti

Uusi bruttotuloraja/kk
1.1.2018 alkaen

2
3
4
5
6

1915€
1915€
2053€
2191€
2328€

2050€
2646€
3003€
3361€
3718€

Tulorajojen korottamisen lisäksi maksuprosentti yhtenäistetään seuraavan taulukon
mukaisesti:
Perheen
koko

Maksuprosentti
31.12.2017 asti

Uusi maksuprosentti
1.1.2018 alkaen

2
3
4
5
6

11,5%
9,4%
7,9%
7,9%
7,9

10,7%
10,7%
10,7%
10,7%
10,7%

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, lisätään maksun määräämisen
perusteena olevaa tulorajaa 138 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä
lapsesta.

Esityslistan liitteet
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.1.2018 alkaen. (liite 3)
Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen nro 3 mukaiset varhaiskasvatuksen
asiakasmaksut 1.1.2018 voimaan tuleviksi.

Sltk 5 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Ilmoitus- ja muut asiat

Esittelijä

-

Opetushallitus, päätös 345/540/2017, Tutoropettajien toiminta ja kouluttaminen,
myönnettävä määrä 8.000 euroa ( valtionavustus 80%)

-

Aluehallintovirasto, päätös LSSAVI/6345/07.03.02/2016, Maahanmuuttajien
kotouttaminen liikunnan avulla, käyttöajan pidennys myönnetty 30.06.2018
saakka (aiemmin 31.12.2017)

-

Suomen Palloliitto, Kihniön kunnan hakemus Ässäkentän rakentamiseksi,
avustusta ei myönnetä.

-

Opetus- ja kulttuuriministeriö, päätös OKM/42/221/2017, Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamat opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain
(1705/2009) 29 §:n mukaiset esi- ja perusopetuksen yksikköhinnat vuonna 2018

-

Opetus- ja kulttuuriministeriö, päätös OKM/41/221/2017, Perusopetuslaissa
tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinta ja ohjaustuntien
laskennalliset määrät vuonna 2018

-

Opetus- ja kulttuuriministeriö, päätös OKM 45/41/2017, Päätös opetus- ja
kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille
myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2018

-

Opetus- ja kulttuuriministeriö, päätös OKM/17/221/2017, Liikuntatoimen ja
nuorisotyön yksikköhinnat vuonna 2018

-

Kuntaliitto, 21.12.2017, yleiskirje 30/2017: Muutoksia varhaiskasvatuksen
asiakasmaksuihin 1.8.2018 alkaen.

-

Kuntatyönantajat, 20.12.2017, yleiskirje 8/2017, Matkakustannusten korvaukset
1.1.2018 alkaen

-

Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 23.11.2017 – 17.01.2018

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

Sltk 6 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Liittyminen Kuntahankintojen puitesopimukseen koskien koulun oppikirjoja ja niihin
liittyviä oheismateriaaleja 2018-2021
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 4 on
luonnos puitesopimuksesta, joka koskee kirjallisuushankintoja.
Kihniön kunnalla on ollut hankintasopimus oppikirjoista edelliselläkin kaudella
Kuntahankintojen kautta kilpailutuksen mukaisesti. Toimittajana oli Kirjavälitys.
Uuden kilpailutuksen on voittanut edelleen Kirjavälitys, mutta BTJ Finland Oy on
tehnyt päätöksestä valituksen markkinaoikeuteen. Sitoumuksessa liitytään siis
ensin väliaikaiseen puitesopimukseen ja oikeuden päätöksestä riippuen myös
varsinaiseen puitesopimukseen.
Esityslistan liitteet
Puitesopimus (liite 4)

Esittelijä

Ehdotus:
Kihniön kunta / sivistyslautakunta päättää liittyä KL – Kuntahankinnat Oy:n
kirjallisuushankintojen puitesopimukseen ja hyväksyy sen allekirjoitettavaksi liitteen
nro 4 mukaisena. Lautakunta valtuuttaa sivistystoimenjohtaja Matti Sillanpään
allekirjoittamaan sopimuksen Kihniön kunnan puolesta.

Sltk 7 §

Päätös:
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: 3, 6
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät: 1, 2, 4, 5, 7
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 1, 2, 4, 5, 7
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

