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31 § Perusopetuksen opetussuunnitelman määräaikainen muutos
Kihniön sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 15.06.2016 perusopetuksen
uuden opetussuunnitelman. Uusi opetussuunnitelma on dynaaminen asiakirja, joka
päivittyy tarvittaessa.
Suomen valtioneuvosto on kehysriihessään 11.04.2018 linjannut, että ensimmäisen
vieraan kielen eli A1-kielen opiskelu varhaistuu alkamaan jo peruskoulun
ensimmäisen vuoden keväällä. Varhaisempi kieltenopetus koskee kaikkia
ekaluokkalaisia 1.1.2020 alkaen. Varhentamisen vaatimat asetusmuutokset
annetaan syksyllä 2018 ja opetussuunnitelmat Opetushallituksessa vuoden 2019
aikana. Varhaistukseen käytettävät vuosiviikkotunnit (1 tunti ensimmäisen luokan
keväälle ja 1 tunti toiselle luokalle) lisätään tuntikehyksen. että 1.1.2020 alkaen
englantia opetetaan 1. luokasta lähtien. Kihniön kunta on saanut Opetushallitukselta hankerahaa kielenopetuksen varhaistamiseen jo lukuvuodeksi 20172018 ja edelleen lukuvuodeksi 2018-2019. Varhaistaminen toteutetaan lukuvuonna
2018-2019 päiväkodissa, esikoulussa ja 1. luokalla tutustumalla eri kieliin ja 2.
luokalla opettamalla englantia tunti viikossa. Varhaistamisen toteuttamiseksi 1.- 2.
luokkien tuntimäärä nostetaan 20:sta 21:een lukuvuodeksi 2018-2019.

Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta päättää muuttaa 1. - 2. luokkalaisten tuntimääriä määräaikaisesti
(20 -> 21) lukuvuodeksi 2018 – 2019.

Sltk 31 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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32 §

Kihniön kunnan koulukuljetukset
liikennöitsijöiden valinta

sekä

asiointi-

ja

kutsutaksiliikenne,

Kihniön sivistystoimi on pyytänyt tarjouksia koulukuljetusten sekä asiointi- ja
kutsutaksiliikenteen hoitamisesta ajalla 1.8.2018 – 31.7.2020 ( + mahdollinen
optiovuosi). Tarjoukset on pyydetty ajalla 11.5 – 18.6.2018. Tarjouspyyntö on
julkaistu kunnan internet-sivustolla sekä HILMA-palvelussa 11.5.2018.
Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä. Hankintamuotona oli avoin menettely, johon
kaikki tarjoajat voivat jättää tarjouksen. Myös osatarjouksia oli mahdollista tehdä.
Tarjouksen valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Hinnan osuus on
80 % ja laatutekijöiden osuus 20 %.
Tarjouksia saatiin määräaikaan 18.6.2018 klo 15 mennessä kolme (3) kappaletta.
Kaikki tarjoukset täyttivät tarjoajan kelpoisuudelle asetetut vaatimukset ja ovat
tarjouspyynnön mukaisia.
Hyväksytyt tarjoukset olivat seuraavat:
Reitti
1
2
3
4
5
6a
6b
7
8

Liikennöitsijä
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

oheismateriaalina:
 tarjousten avauspöytäkirja (kokouksessa nähtävänä)

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Esittelijä

Ehdotus

Sivistyslautakunta päättää valita koulukuljetusten sekä asiointi- ja kutsutaksiliikenteen liikennöitsijöiksi hankinnan kokonaisedullisuuden mukaan tarjouksen
tehneet xx, tarjouspyynnön 11.5.2018 ja tarjouksen pvm. 18.6.2018 mukaisin
ehdoin.
Sopimukset eivät synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävillä
hankintasopimuksilla, joka voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua
siitä, kun asianosaiset ovat saaneet tiedon tai heidän katsotaan saaneen tiedon
päätöksestä.
Hankintalain 75 §:n mukaan hankintayksikön asiakirjojen julkisuuteen sekä
asianosaisten tiedonsaantioikeuteen sovelletaan julkisuuslakia (621/1999).
Hankinta-asiakirjat tulevat asianosaisille julkisiksi hankintaa koskevan
päätöksenteon jälkeen mutta muille vasta sen jälkeen kun hankintasopimus
on allekirjoitettu.
Sltk 32 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Tiina Jokioja ilmoitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan ja poistui kokouksesta
asian käsittelyn päätöksenteon ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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33 § Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2018 alkaen
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuksen
asiakasmaksulain (1503/2016) 16 §:n perusteella. Indeksitarkistukset tehdään
kahden vuoden välein.
Elokuun 2018 alusta voimaan tulevista varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen
indeksitarkistuksista on 8.12.2017 annettu opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus
(840/2017).
Varhaiskasvatuksessa perittävät asiakasmaksut on tarkistettu opetustoimen
hintaindeksillä ja maksun määräämisessä käytettävät tulorajat yleisellä
ansiotasoindeksillä. Muita muutoksia ei päivähoitomaksuihin eikä niiden
määräämisperusteisiin ole tehty.
Asiakasmaksulaissa
säädetään
kunnan
järjestämässä
päiväkotija
perhepäivähoidossa perittävistä asiakasmaksuista. Lakia muutettiin 1.1.2018
alkaen tulorajojen ja sisarusalennuksen osalta. Nyt päätetyt muutokset muuttavat
em. lakimuutoksen tulorajoja sekä asiakasmaksuja uudelleen 1.8.2018 alkaen.

Perheen
koko

Bruttotuloraja/kk
31.7.2018 asti

Uusi bruttotuloraja/kk
1.8.2018 alkaen

2
3
4
5
6

2050 €
2646 €
3003 €
3361 €
3718 €

2102 €
2713 €
3080 €
3447 €
3813 €

Maksuprosentti yhtenäistettiin 10,7 %:ksi 1.1.2018 alkaen aiemman päätöksen
yhteydessä.
Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, lisätään maksun määräämisen
perusteena olevaa tulorajaa 142 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä
lapsesta.

Esityslistan liitteet
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2018 alkaen. (liite 1)

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Sivistyslautakunta

7
27.06.2018

Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen nro 1 mukaiset varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2018 voimaan tuleviksi.

Sltk 33 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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34 §

Arviointisuunnitelman mukaiset tiedot 9 .luokan oppimistasosta
Kihniön kunnan arviointisuunnitelman mukaan 9. luokan oppimistaso arvioidaan
keväisin yhteisellä kokeella jossakin oppiaineessa. Kihniön peruskoulun
yhdeksännen luokan oppilaat osallistuivat keväällä 2018 Matemaattisten Aineiden
Opettajien Liiton (MAOL ry) järjestämään valtakunnalliseen matematiikan
kokeeseen. Arviointiraportti on liitteenä nro .
Oppilaat tekivät kokeen matematiikan luokassa ja opettaja korjasi sen ohjeiden
mukaan. Kokeen maksimipistemäärä oli 46, joka vastasi arvosanaa 10. Arvosanan 8 tai sitä paremman saaneet ovat oppineet hyvin pääosan peruskoulun
keskeisistä asioista. Kihniössä 91,7 % yhdeksäsluokkalaisista oli tässä ryhmässä.
Valtakunnallinen pisteiden keskiarvo oli yhdeksännen luokan matematiikan
kokeessa 20,1 ja arvosanojen keskiarvo 6,75. Kihniöläisten oppilaiden saamien
pisteiden 29,0 ja arvosanojen keskiarvo oli 7,75 eli huomattavasti parempi kuin
valtakunnallinen taso.
Äidinkielen
osalta
arvioitiin
kielitietoa,
kirjallisuutta
ja
kirjoittamista.
Arvosanajakauma oli seuraava: Kiitettävä tai erinomainen 10 kpl, hyvä 5 kpl,
tyydyttävä 7 kpl, kohtalaisia tai välttäviä 2 kpl, hylättyjä 0 kpl. Kokeen keskiarvoksi
muodostui 8,1. Arviointiraportti on liitteenä.
9. luokan valtakunnalliseen
vertailuaineistoa.

kokeeseen

ei

ole

saatavana

valtakunnallista

Esityslistan liitteet:
Raportti matematiikan 9. luokan oppimistasosta (liite 2 )
Raportti äidinkielen 9. luokan oppimistasosta (liite 3)
Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee 9. luokan arviointisuunnitelman mukaiset tiedot
matematiikan ja äidinkielen valtakunnallisessa kokeessa keväällä 2018 tietoonsa
saatetuksi liitteiden 2 ja 3 mukaisesti.

Sltk 34 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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35 § Arviointisuunnitelman mukaiset tiedot 6. luokan oppimistasosta
Kihniön kunnan arviointisuunnitelman mukaan 6. luokan oppimistaso arvioidaan
keväisin yhteisellä kokeella jossakin oppiaineessa. Keväällä 2018 Kihniön
peruskoulun kuudennen luokan oppilaat osallistuivat Matemaattisten Aineiden
Opettajien Liiton (MAOL ry) järjestämään valtakunnalliseen matematiikan
kokeeseen. Arviointiraportti on liitteenä nro .
Oppilaat tekivät kokeen omassa luokassaan ja opettaja korjasi sen ohjeiden
mukaan. Kokeen maksimipistemäärä oli 51, joka vastasi arvosanaa 10. Arvosanan 8 tai sitä paremman saaneet ovat oppineet hyvin pääosan peruskoulun
alaluokkien asioista. Kihniössä 100 % kuudesluokkalaisista oli tässä ryhmässä.
Valtakunnallinen arvosanojen keskiarvo kuudennen luokan matematiikan kokeessa
oli 8,00. Kihniöläisten oppilaiden saamien arvosanojen keskiarvo oli huomattavasti
parempi eli 8,75.
Esityslistan liitteet:
Raportti matematiikan 6. luokan oppimistasosta (liite 4 )

Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee 6. luokan arviointisuunnitelman mukaiset tiedot
matematiikan valtakunnallisessa kokeessa keväällä 2018 tietoonsa saatetuksi
liitteen nro 4 mukaisesti.

Sltk 35 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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36 § Lausunto kunnanhallitukselle tarkastuslautakunnan huomioista arviointikertomuksessa

Kihniön kunnan tarkastuslautakunta pyytää vuoden 2017 arviointikertomuksessaan
kunnanhallitusta antamaan valtuustolle kuntalain 121.5 §:ään perustuvan
lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.
Sivistyslautakunnan osalta tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota yhteen
perusopetuksen keskeiseen tavoitteeseen, turvalliseen polkuun varhaiskasvatuksesta perusopetuksen jälkeisiin jatko-opintoihin. Tähän tavoitteeseen liittyen
tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että koulukiusaamiseen puuttumista seurataan
ja että seurannan tuloksista raportoidaan.
Kihniö
muiden
kuntien
ohella
osallistuu
kahden
vuoden
välein
kouluterveyskyselyyn, jonka tulokset ovat kuntien saatavilla niin valtakunnallisesti
kuin kuntakohtaisestikin. Vuoden 2017 keväällä tehdyn kouluterveyskyselyn
tulokset ovat saatavilla. Kouluterveyskyselyssä kyselylomakkeeseen vastasivat 4-5
luokkalaiset sekä 8-9 luokkalaiset. Tässä kyselyssä kysytään myöskin
koulukiusaamisesta.
Kihniön yhtenäiskoulussa on käytössä ns. Kivakoulu-ohjelma, jossa pidettävillä
tunneilla pyritään eri asioiden kautta ehkäisemään kiusaamista. Kivakoulu-ohjelma
sisältää myöskin ratkaisumallit jo olemassa olevan kiusaamiseen lopettamiseen.
Kivakoulussa myöskin seurataan konfliktien ratkaisun kestävyyttä seurannalla.
Kivakoulun toimenpiteet kirjataan ylös ja arkistoidaan.

Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta kutsuu terveydenhoitaja Kirsi Kiliqin ja koulukuraattori Katri
Toivosen kertomaan lautakunnalle vuoden 2017 kouluterveyskyselyn tuloksista
sekä erityisopettaja Helena Ala-Lahden ja vararehtori Pirjo-Riitta Lehtisen
kertomaan Kivakoulu-ohjelmasta. Vierailut toteutetaan syksyn 2018 aikana.

Sltk 36 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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37 §

Talousarvion toteutumaraportti 31.05.2018
Sivistyslautakunnan menojen toteutumaprosentti on 37,2 ja tulojen toteutumaprosentti on 75,6.

Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteutumaraportin 31.05.2018 tietoonsa
saatetuksi.

Sltk 37 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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38 §

Ilmoitus- ja muut asiat

Esittelijä

-

Opetushallitus 70/655/2018, Päätös avustuksen myöntämisestä esi- ja
perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin. Avustusta myönnetty
18.000 euroa.

-

Opetushallitus 12/302/2018, Päätös avustuksen myöntämisestä hankkeelle
Kihniön kerhotoiminnan edistäminen. Avustusta myönnetty 5.000 euroa.

-

Aluehallintovirasto, LSSAVI/1995/2018, Päätös avustuksen myöntämisestä
hankkeelle Kihniön liikkuva koulu. Avustusta myönnetty 19.000 euroa.

-

Kuntatyönantajat, 25.04.2018, yleiskirje 9/2018: Kunnallinen yleinen virka- ja
työehtosopimus 2018-2019

-

Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 10.05.2018 – 19.06.2018

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

Sltk 38 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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39 § SALAINEN

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Sivistyslautakunta

14
27.06.2018

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: 33, 34, 35, 36, 37, 38
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät: 31
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
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
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Pykälät: 32
Valitusaika, 14 päivää
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).

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Sivistyslautakunta
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27.06.2018

Oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan sekä pöytäkirjanotteeseen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

