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______________________________________________________________________
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 01.01.-31.12.2013
Sivla 25 §
Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä 3 olevan talousarvion
toteutumisen ajalta 01.01.-31.12.2013.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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sivu
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_____________________________________________________________________________
KOULUKULJETUKSEEN KUULUVAT OPPILAAT LV. 2014-2015
Sivla 26 §

Perusopetuslaki 32 § 1 mom.
Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä
kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen.
Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten
päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta
esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. Perusopetusta,
lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan
kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja
muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi,
rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on
oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus.
Koulukuljetus järjestetään ilman huoltajan anomusta niille oppilaille,
joiden koulumatka on yli viisi kilometriä. Matka määritellään lyhintä
jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin.
Huoltajan anomuksesta maksuton koulukuljetus on järjestetty myös niille oppilaille, joiden koulumatka on 1.-3. luokilla yli kolme kilometriä tai
koulutie on ollut vaarallinen.
Vaarallisia kouluteitä ovat olleet Forssantie ja sen ylitys Leväntien kohdalla ja 10-tie. Lautakunta on päättänyt tien vaarallisuudesta poliisiviranomaisen lausunnon ja tielaitoksen liikennemäärätietojen perusteella.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää, että koulukuljetukseen kuuluvat oppilaat, joiden koulumatka on yli viisi kilometriä sekä huoltajan anomuksesta ilmainen koulukuljetus järjestetään myös seuraaville oppilaille:
- 1.-3. luokan oppilaat, joiden koulumatka on yli kolme kilometriä
- 1.-3. luokan oppilaat, jotka joutuvat käyttämään LoimaanForssantietä tai ylittämään sen Leväntien kohdalla
- 1.-6. luokan oppilaat, jotka joutuvat käyttämään 10-tietä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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_________________________________________________________________________
KOULUKULJETUSREITIT LV. 2014-2015
Sivla 27 §

Koulukuljetusreittejä ovat seuraavat:
Ypäjänkylä – Ypäjänkylän koulu
Ypäjä kk. – Ypäjänkylän koulu
Ypäjänkylä – Kartanon koulu
Kartanonkylä – Varsanoja – Perttulan koulu
Manninen – Kuusjoki – Perttulan koulu - Kartanon koulu
Palikkala - Hyrsynkulma – Saarikko – Levän koulu – Kartanon koulu
Esiopetukseen tulevat oppilaat – Toimintakeskus

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy edellä mainitut koululaiskuljetusreitit lukuvuodeksi 2014-2015.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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_______________________________________________________________________
OPISKELUHUOLLON JÄRJESTÄMINEN YPÄJÄN KUNNASSA
Sivla 28 §

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki astuu voimaan 1.8.2014.
Uuden lain 9. § Järjestämisvastuu mukaan koulutuksen järjestäjä vastaa
siitä, että opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuoltosuunnitelma toteutuu. Koulutuksen järjestäjän on järjestettävä opiskeluhuolto yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen opiskeluhuoltopalveluista vastuussa olevien viranomaisten kanssa siten, että opiskeluhuollosta muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus.
Oppilaitoksen sijaintikunta vastaa opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä alueellaan sijaitsevien esi- ja perusopetusta, lukiokoulutusta ja ammatillista peruskoulutusta antavien
oppilaitosten opiskelijoille heidän kotipaikastaan riippumatta. Perusopetuslain 7 ja 8 §:ssä tarkoitettujen opetuksen järjestäjien opetuksessa olevien oppilaiden psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä
vastaa opetuksen järjestäjä.
Oppilaitoksen sijaintikunta vastaa koulu- ja opiskeluterveydenhuollon
järjestämisestä terveydenhuoltolaissa säädetyn mukaisesti.
Opiskelijalla on oikeus saada maksutta sellainen opiskeluhuolto, jota
opetukseen tai koulutukseen osallistuminen edellyttää. Opiskeluterveydenhuolto on opiskelijalle maksutonta lukuun ottamatta yli 18vuotiaiden opiskelijoiden sairaanhoitopalveluja.
Opiskelijoiden kotikunnat ovat maksuvelvollisia opiskelijoittensa käyttämistä kuraattori- ja psykologipalveluista (palveluiden käytön kirjausten
perusteella kuntayhtymä huolehtii laskutuksesta).
Ypäjän kunta ostaa peruskoulutuksen koulupsykologi- ja koulukuraattoripalvelut kuntayhtymältä 1.1.2014 alkaen. Koulupsykologina on Satu
Valkas ja koulukuraattorin tehtävät hoitaa perhetyöntekijä Johanna Laine. Ypäjän Hevosopistolla on tällä hetkellä oma osa-aikainen kuraattori
Katja Hynninen sekä tuntikorvausperiaatteella toimiva psykologi Annikki Alho.
Uuden lain tullessa voimaan 1.8.2014 alkaen Hevosopiston opiskeluhuollon järjestämisen siirtyessä kunnan vastattavaksi kuraattori- ja psykologipalvelut tulevat Hevosopistolle kuntayhtymän kautta. Kuntayhtymän, kunnan ja Hevosopiston välillä 23.4.2014 käytyjen neuvottelujen
tuloksena on päädytty siihen, että kuntayhtymä ostaa kuraattori- ja psykologipalvelut Hevosopistolta, jolloin nykyiset Hevosopiston kuraattori
ja psykologi antavat jatkossakin Hevosopiston opiskelijoille heidän tarvitsemat ko. palvelut. Tilanne voi muuttua, mikäli kuntayhtymälle palkataan lisää viranhaltijoita esim. toisen asteen palveluiden tuottamista varten. On myös mahdollista, että Hevosopiston nykyiset kuraattori ja psykologi palkataan kuntayhtymään osa- tai kokoaikaisiksi viranhaltijoiksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Toisena vaihtoehtona olisi järjestää kuraattoripalvelut kunnan ja Hevosopiston yhteisenä. Psykologipalvelut tulisi järjestää joka tapauksessa ostopalveluna kuntayhtymältä, koska tarve on huomattavasti vähäisempi
kuin kuraattoripalveluiden tarve.
Kuntayhtymän alueella on opiskeluhuollon palvelut keskitetty hyvinvointikuntayhtymälle, ellei kunnan tarve selkeästi edellytä oman kokoaikaisen kuraattorin palkkaamista (Jokioinen ja Tammela). Näissäkin kunnissa on harkinnassa siirtää kuraattoripalveluiden ostaminen jatkossa
kuntayhtymältä.
Mikäli kunta järjestäisi itse kuraattoripalvelut Hevosopistolle, kunta joutuisi laskuttamaan opiskelijoiden kotikuntia opiskelijoiden käyttämistä
palveluista. Tästä laskutuksesta syntyisi merkittävä työmäärän lisäys
kunnan toimistotyöntekijöille. Kuntayhtymällä on valmiina laskutuksesta vastaava organisaatio.
Rehtorin päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että kunnan alueella sijaitsevan ammatillista
peruskoulutusta antavan Ypäjän Hevosopiston opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut tulevat Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän järjestämänä 1.8.2014 alkaen.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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__________________________________________________________________________
KUNNAN STIPENDIT LUKIOLAISILLE
Sivla 29 §

Nuorisovaltuusto esittää sivistyslautakunnalle kunnan stipendien jakamista Kosken ja Loimaan lukioissa käyville ypäjäläisille opiskelijoille.
Nuorisovaltuuston esitys on esityslistan liitteenä.
Kunnan stipendit tulee jakaa tasapuolisesti kaikille toisen asteen koulutusaloille (lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille), mikäli stipendien
jakaminen halutaan aloittaa. Tämän hetkisessä taloudellisessa tilanteessa
ei liene perusteltua aloittaa uusia toimintatapoja, vaikka ne käytännössä
perusteltuja esityksiä ovatkin.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta ei myönnä stipendejä toisen asteen koulutuksessa
oleville ypäjäläisille opiskelijoille.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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__________________________________________________________________________
VIRANHALTIJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
Sivla 30 §

Rehtorin päätökset ajalta 22.03.-28.04.2014 §§ 83-105 sekä varhaiskasvatusjohtajan päätökset §§ 34-49 ja kirjastonjohtajan päätökset 34-49
ovat nähtävänä lautakunnan kokouksessa ja aikaisempaa tutustumista
varten koulutoimistossa.
Kuntalain 51 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen
puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän
lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on
tehnyt päätöksen.
Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu johtosäännössä
määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamista kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:
1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä
2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja
päättää, että niitä ei oteta sivistyslautakunnan käsiteltäväksi.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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_______________________________________________________________________________
ILMOITUSASIAT
Sivla 31 §
Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat
kirjelmät ja päätökset ja hyväksyy niiden kohdalla jäljempänä mahdollisesti esitetyt toimenpide-ehdotukset:

Opetushallitus
Valtionavustuksen myöntäminen
Yleissivistävä koulutus
Kerhotoiminnan kehittäminen
Tilastokeskus
Oppilaitosverkon tarkastus ja päivitys
Koulutoimisto
Muistio koulun johtajien kokouksesta 14.04.2014

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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_______________________________________________________________________________
MUUT ASIAT
Sivla 32 §

Sivistyslautakunnan päätti kokouksessaan 02.04.2014, että koulukuljetuksista pyydetään tarjoukset lukuvuodelle 2014-2015.
Tarjouspyyntö Ypäjän kunnan koulukuljetuksista on julkaistu Hilmasivustoilla, kunnan ilmoitustaululla, Ypäjän kunnan kotisivuilla ja Ypäjäläinen –lehdessä. Tarjouspyyntö lähetetään esityslistan liitteenä.

Rehtorin päätösehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tiedokseen tarjouspyynnön koulukuljetuksista.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA MUUTOKSENHAKUKIELLOT
MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 25, 31, 32
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:

26, 27, 28, 29, 30

HValL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:
Ypäjän kunnan sivistyslautakunta
Perttulantie 20
32100 YPÄJÄ
kunta@ypaja.fi

Pykälät: 26, 27, 28, 29, 30
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätösten
katsotaan yleisesti tulleen kunnan jäsenten tietoon pöytäkirjan nähtävänäolopäivänä

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

