KIHNIÖN KUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Sivistyslautakunta

Kokousaika
Kokouspaikka

15.05.2018

Nro 4/2018
1

Tiistai 15.05.2018 klo 17.30 – 18.25
Kunnanhallituksen kokoushuone

Saapuvilla olleet
jäsenet

Törmä Leila
Jokioja Tiina
Haapamäki Arsi
Kortesluoma Sirpa
Kuusisto Kosti
Nevanperä Mikko
Oksanen Silja
Pietikäinen Petteri
Rahkola Jaana

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Muut saapuvilla olleet

Koivistoinen Hannu
Sillanpää Matti
Markkola Roosa

kunnanhallituksen edustaja
esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
nuorisovaltuuston edustaja

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiat

§§ 25 – 30

Pöytäkirjan tarkastustapa

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Petteri Pietikäinen ja Jaana Rahkola.

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: 15.05.2018

Allekirjoitukset

Petteri Pietikäinen
Pöytäkirja ollut yleisesti
nähtävänä

Jaana Rahkola

Paikka ja pvm: 16.05.2018 alkaen
Kunnan nettisivut
Virka-asema

Allekirjoitus

Toimistosihteeri

Terttu Räsänen

KIHNIÖN KUNTA
Sivistyslautakunta

2
15.05.2018

SISÄLLYSLUETTELO:
25 § Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman hyväksyminen
lukuvuodelle 2018-2019
26 § Perusopetuksen yhteisen englannin lehtorin valinta
27 § Perusopetuksen matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin valinta
28 § Talousarvion investointiosan sivistystoimen investointien määrärahan käyttötarkoituksen
muutos
29 § Talousarvion toteumaraportti 01.01. – 31.03.2018
30 § Ilmoitusasiat
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Lautakunta
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25 § Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman hyväksyminen
lukuvuodelle 2018-2019
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2018 –
2019 on päivitetty.
Esityslistan liitteet: Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma
lukuvuodelle 2018-2019, liite 1
Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan
toimintasuunnitelman, liite 1, lukuvuodelle 2018 – 2019.

Sltk 25 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus
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26 § Perusopetuksen yhteisen englannin lehtorin valinta
Perusopetuksen yhteisen englannin kielen lehtorin virka julistettiin haettavaksi
29.03.2018 Kihniön kunnan kotisivuilla, kunnan ilmoitustaululla, Ylä-Satakunta –
lehdessä ja TE-palveluiden sivulla. Viimeinen hakupäivä oli 17.04.2018. Virkaan
haki määräajassa 12 hakijaa, joista 7 oli päteviä. Virkaa hakeneista kutsuttiin
rehtorin ja vararehtorin muodostaman haastatteluryhmän haastatteluun 4 hakijaa.
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.
Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta päättää valita perusopetuksen yhteisen englannin kielen lehtorin
virkaan FM, HM Inka Mattilan 01.08.2018 alkaen 5 kuukauden koeajalla. 1.
varasijalle valitaan FM Ville Hämäläinen ja 2. varasijalle FM Piia Jäntti. Valinta
suoritetaan ehdollisena siten, että valitun on ennen valintapäätöksen vahvistamista
esitettävä rikosrekisterilain nro 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30
päivän kuluessa päätöksestä.

Sltk 26 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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27 § Perusopetuksen matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin valinta
Perusopetuksen matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin virka julistettiin
haettavaksi 29.03.2018 Kihniön kunnan kotisivuilla, kunnan ilmoitustaululla, YläSatakunta –lehdessä ja TE-palveluiden sivulla. Viimeinen hakupäivä oli 17.04.2018.
Virkaan haki määräajassa 3 hakijaa, jotka kaikki olivat päteviä. Virkaa hakeneista
kutsuttiin rehtorin ja vararehtorin muodostaman haastatteluryhmän haastatteluun 2
hakijaa.
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.
Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta päättää valita perusopetuksen matematiikan, fysiikan ja kemian
lehtorin virkaan DI Outi Potilan 01.08.2018 alkaen 5 kuukauden koeajalla. Valinta
suoritetaan ehdollisena siten, että valitun on ennen valintapäätöksen vahvistamista
esitettävä rikosrekisterilain nro 504/2002 mukainen rikosrekisteri viimeistään 30
päivän kuluessa päätöksestä.

Sltk 27 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta
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Valtuusto
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28 § Talousarvion investointiosan sivistystoimen investointien määrärahan käyttötarkoituksen
muutos
Vuoden 2018 talousarviossa on sivistyslautakunnan investointien määrärahoissa
varattu 40.000 euroa Ässäareenan rakentamiseen. Areenan rakentaminen on
sidottu S-ryhmältä / Suomen Palloliitolta saatavaan avustukseen. Koska ko.
avustusta ei Kihniölle myönnetty, määrärahaa ei voida talousarviovuonna käyttää
ko. tarkoitukseen.
Kunnan kuntosalin käyttäjiltä on tullut toiveita kuntasalilaitteiden uudistamisesta,
koska viimeisistä hankinnoista on jo melko paljon aikaa ja osa laitteista on jo
lähiaikoina käyttöikänsä päässä. Olisi tarkoituksenmukaista muuttaa määrärahan
käyttötarkoitusta kuntosalin uusien laitteiden hankintaan.

Esittelijä:

Ehdotus:
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että
sivistyslautakunnan investoinneissa tehdään määrärahan käyttötarkoituksen
muutos niin, että Ässäkentälle varatusta 40.000 eurosta (912302 Liikuntapaikat)
20.000 euroa siirretään kuntosalin kuntosalilaitteiden uusintaan (910114 Irtain
omaisuus).

Sltk 28 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Lautakunta totesi lausuntonaan, että kalusteiden hankinnassa olisi hyvä kuulla
kuntosalin käyttäjiä laajasti sekä käyttää suunnitteluun ulkopuolista suunnittelijaa.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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29 §

Talousarvion toteutumaraportti 31.03.2018
Sivistyslautakunnan menojen toteutumaprosentti on 22,6 ja tulojen toteutumaprosentti on 43,5.

Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteutumaraportin 31.03.2018 tietoonsa
saatetuksi.

Sltk 29 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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30 §

Ilmoitus- ja muut asiat

Esittelijä

-

Opetushallitus 60/228/2018, Päätös avustuksen myöntämisestä kielten
opetuksen varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen hankkeelle
Kansainvälistä meininkiä takametsien mukuloille. Avustusta myönnetty 9.500
euroa.

-

Aluehallintovirasto, LSSAVI/5691/2017, Päätös avustuksen myöntämisestä
Kihniön etsivän nuorisotyöntekijän palkkaamiseen. Avustusta myönnetty 13.750
euroa.

-

Kuntaliitto, 20.02.2018, yleiskirje 2/2018: Kansallinen veteraanipäivä 27.04.2018

-

Kuntatyönantajat, 19.03.2018, yleiskirje 1/2018: Kunnallinen yleinen virka- ja
työehtosopimus 2018-2019

-

Kuntatyönantajat, 19.03.2018, yleiskirje 2/2018: KVTES 2018-2019, työaikaluku
ja liite 18

-

Kuntatyönantajat, 20.03.2018, yleiskirje 6/2018: Kunnallinen opetushenkilöstön
virka- ja työehtosopimus 2018-2019

-

Koulukuljetuskilpailutus avattu HILMAAN 11.05.2018

-

Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 28.03.2018 – 09.05.2018

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

Sltk 30 §

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: 29, 30
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät: 25, 26, 27, 28
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 25 , 26, 27, 28
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

