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______________________________________________________________________ 
 
YPÄJÄN KOULUTOIMEN STRATEGIA 
  
Sivla 65 § Kunnan koulutoimessa on perusteltua siirtyä neljän koulukiinteistön 

ylläpitämisestä ja perusopetuksen järjestämisestä neljässä koulussa kah-
teen kouluun.  Koulutoimi järjestetään ’yhtenäiskoulumallin’ mukaisesti 
niin, että opetusta annetaan kahdessa eri koulukiinteistössä (nykyiset 
Perttulan ja Kartanon koulukiinteistöt). Rakentamiseen ei ole perusteltua 
panostaa resursseja tässä taloudellisessa tilanteessa ja näillä oppilasen-
nusteilla.  

 
Perustelut esitykselle: 
 
1. Oppilasmäärä on edelleen laskusuunnassa, nykyisen ennustejakson 
aikana lasku on 30 oppilaan suuruusluokkaa (lukuvuosittainen vaihtelu 
on suuri, oppilaita on lv 2015-2016 240 oppilasta ja ennustejakson vii-
meisenä lukuvuotena 2020-21 204 oppilasta). Oppilaita on keskimäärin 
23 oppilasta luokka-asteella. Tämä oppilasmäärä on niin alhainen, ettei 
ole tarvetta useamman koulun ylläpitämiselle. 

 
Keskimääräinen oppilasmäärä edellyttää teoriassa vain yhtä perusopetus-
ryhmää lähes kaikissa reaaliaineissa, mutta tällä hetkellä ikäluokat on ja-
ettu kahteen perusopetusryhmään. Kahteen perusopetusryhmään jakami-
nen on välttämätöntä vasta oppilasmäärän ollessa yli 25 oppilasta. 
  
Liitteenä kunnan opetusryhmien määrät, mikäli siirrytään kahteen kou-
luun nykyisten ennusteiden pohjalta (perusteena oppilasmäärän ollessa 
yli 25 oppilasta, perustetaan kaksi opetusryhmää).  

 
2. Levän ja Ypäjänkylän koulussa on yhdysluokat 3-6 eli neljä ikäluok-
kaa yhdessä opetusryhmässä. Opettajan (ja koulunkäynnin ohjaajan) aika 
ei riitä huomioimaan kaikkia oppilaita. Oppilailla on keskittymisen ja 
oppimisen vaikeuksia aikaisempaa enemmän (tai ongelmat tulevat esille 
nykyisin helpommin). Neljän luokan yhdysluokat eivät ole opetukselli-
sesti ja pedagogisesti mahdollisia oppilaan näkökulmasta tarkasteltuna.  
 
Vaihtoehtona on 5.-6. lk:n oppilaiden opetuksen järjestäminen koko 
kunnassa yhdessä koulussa (käytännössä Kartanon koulussa, koska oppi-
laat eivät mahdu toistaiseksi Perttulan kouluun) TAI Levän ja Ypäjänky-
län kouluille on perustettava kolme perusopetusryhmää 1-2, 3-4 ja 5-6 
(käytännössä kummallekin koululle lisätään opetustuntiresurssia n. 10 
tuntia ja palkataan päätoiminen tuntiopettaja luokanopettajan tehtävään). 

 
3. Siirtyminen kahteen kouluun vähentää opetukseen tarvittavaa tunti-
määrää merkittävästi.  Lukuvuonna 2013-2014 koulujen opetukseen 
käyttämä kokonaistuntimäärä on 529 tuntia ja lukuvuonna 2014-2015 
tarvittava tuntimäärä on 532 tuntia (tuntikehyspäätöksestä 24.9.2014 on 
jäänyt Kartanon koulun opettajien erityistehtävät pois). Siirtyminen  
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yhtenäiskouluun pudottaa tarvittavan tuntimäärän lähivuosina 490 tun-
tiin eli tuntimäärä vähenee vähintään 40 tuntia. Tuntimäärän vähenemi-
nen vastaa kahden opettajan tehtävän vähenemistä. Tuntimäärä on to-
dennäköisesti alhaisempi kuin edellä on arvioitu, koska ikäluokkia voi-
daan opettaa yhdessä opetusryhmässä enemmän kuin tällä hetkellä opet-
tajien työllistymisen helpottuessa ikäluokkien ollessa yhdessä toimipis-
teessä.  
 
4.  Uusien opetussuunnitelmien voimaantullessa 1.8.2016 alkaen ruotsin 
kielen opettaminen alkaa 6. luokalla. Ruotsin kielen opetusjärjestelyjen 
kannalta on kustannusten vuoksi hyvä, mikäli kaikki kuudesluokkalaiset 
ovat yhdessä koulussa (Kartanon koululla), eikä kolmella alakoululla. 
Muussa tapauksessa ruotsin kielen opetus järjestetään kaikilla alakou-
luilla. Kuudesluokkalaisten siirtäminen Kartanon koululle lisää kustan-
nuksia, kun oppilaat siirtyvät pääosin Kartanon koulun aineenopettajien 
opetukseen. Kartanon koulun opetustuntien noususta puolet kompensoi-
tuu Perttulan koulun yhdysluokan poistumisella, mikä vähentää yhdys-
luokasta aiheutuvien jakotuntien poistumisen kautta Perttulan koulun 
kokonaistuntimäärää 10 tunnilla. 
                                                                                         
5. Kaikilla kouluilla tulee olla toiminnasta vastaava johtaja. Tällä hetkel-
lä kunnassa on neljä koulunjohtajaa. Koulujen yhdistämisen jälkeen Kar-
tanon koulua johtaa edelleen virkarehtori ja Perttulan koulussa on luot-
tamustoiminen koulunjohtaja. Molemmissa kouluissa on varajohtajansa. 
Koulutoimen hallinto kevenee koulujen yhdistämisen kautta kahden 
koulunjohtajan resurssin verran. 
 
6. Kunnan opetustoimesta vastaavan henkilöstön määrä vähenee kahdel-
la opettajalla ja kahdella koulunkäynnin ohjaajalla. On huomioitava, että 
ketään toistaiseksi kunnan palveluksessa olevaa viran- tai toimenhaltijaa 
ei tarvitse irtisanoa. Tuntimäärä, mikä tarvitaan rehtorin ja 18 opettajan 
työllistämiseksi on 400 tuntia. Ennustejakson lopulla opetukseen tarvit-
tava tuntimäärä on n. 430 tuntia. 
  
7. Erityisopetusta tarvitsevat oppilaat hyötyvät keskittämisestä. Erityis-
opettaja/erityisopettajat ovat oppilaiden saatavilla kaikkina koulupäivinä. 
   
8. Kuljetusreitit on suunniteltava ja kuljetuksista pyydetään tarjoukset. 
Koulujen aloitusajat voidaan porrastaa, mikäli se on tarpeen kuljetusjär-
jestelyjen helpottamiseksi.  Koulukuljetukset tulevat kustantamaan 
50 000 euroa nykyistä enemmän (koulutoimensihteerin arvio). 
 
9. Yhtenäiskouluun siirtymisestä syntyvä säästöarvio: 

 
a) Opetustuntien määrän väheneminen (= opettajien määrän vähenemi-
nen)             +   70 000 € 
b) Koulunkäynnin ohjaajien määrän väheneminen  

                           +   30 000 € 
c) Johtamisjärjestelmän keveneminen   

                          +   10 000 € 
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                                   d) Koulukiinteistöt eivät ole koulutoimen käytössä   
                          +   60 000 €                                      

 + lisäksi mahdolliset myyntitulot  
 

   e) Kuljetuskustannusten nousu   
                          -    50 000 € 
  

f)  Kuudesluokkalaiset aineopetukseen   
                        -    20 000 € 
               

     yht.             + 100 000 € 
 

10. Kartanon koululla järjestettiin kouluverkkoa koskeva informaatio- ja 
kuulemistilaisuus ti 16.9.2014 klo 18. Paikalla oli alle 50 kuntalaista, 
joista n. 20 oli sivistyslautakunnan ja valtuuston jäseniä. Rehtori on pitä-
nyt alakoulujen vakituisen opetushenkilöstön kanssa kuulemis- ja kes-
kustelutilaisuuden 22.9.2014. 

 
11. Yhtenäiskouluun siirtyminen on perusteltua toteuttaa nykyisillä oppi-
lasennusteilla lukuvuoden 2019-2020 alusta, koska tässä vaiheessa ala-
koulujen  luokkakohtainen oppilasmäärä ei edellytä kahta perusopetus-
ryhmää. Tällöin Perttulan koulun tilat riittävät paremmin koululle sijoi-
tetuille opetusryhmille. Perttulan koululle mahtuu tässä vaiheessa myös 
5. lk, mikäli sitä pidetään siinä vaiheessa kasvatuksellisesti parempana 
vaihtoehtona kuin luokan sijoittamista Kartanon koulun yhteyteen.    

 
12. Liitteenä on opetushallituksen kokoama yhteenveto Ypäjän kunnan 
ja naapurikuntien perusopetuksen oppilaskohtaisista käyttökustannuksis-
ta vuodelta 2012. Yhteenvetoon on jaettu kustannukset myös toiminnoit-
tain. Oleellinen tieto on koko kuntakentän oppilaskohtainen kustannus 
8 343 euroa ja Ypäjän kunnan vastaava kustannus 9 615 euroa. Ero on 1 
272 euroa oppilasta kohti eli kaikkiaan 292 560 euroa.   

 
13. Liitteenä on rehtorin kokoama yhteenveto Kartanon koulun ja naapu-
rikuntien yläkoulujen opetusryhmien oppilasmääristä. Kuntien/koulujen 
ja koulujen sisällä luokkien välillä on melko suuriakin eroja. Kaiken 
kaikkiaan yläkoulujen oppilasmäärät ovat melko alhaiset myös naapuri-
kunnissa.   

 
14. Asiasta on pyydetty koulujen ja Ypäjän OAY:n lausunto.  Lausunnot 
ovat liitteinä. 

 
Sivistyslautakunta on tutustunut Perttulan koulun tiloihin 29.10.2014 ja 
Kartanon koulun tiloihin 5.11.2014. 
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Rehtorin päätösehdotus:  
 

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle edelleen kunnanvaltuustol-
le esitettäväksi kunnan strategiaan koulutoimen osalta kahteen kouluun 
siirtymistä 1.8.2019 alkaen yllä olevan selvityksen pohjalta, mikäli oppi-
lasmäärissä ja –ennusteissa ei tapahdu oleellista nousua lähivuosina. 

 
Edelleen sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle edelleen kunnan-
valtuustolle esitettäväksi perusopetuksen 6. luokan siirtämistä yläkoulun 
yhteyteen ja aineopetukseen 1.8.2015 alkaen. Perusteena siirrolle on uu-
den opetussuunnitelman mukanaan tuomat muutokset (ruotsin kielen 
opetus alkaa 6. luokalla). 

 
Päätös: Keskustelun kuluessa Juha Mäenpää teki ehdotuksen Jukka Aaltosen 

kannattamana, että 6. luokan siirtoa yläkoulun yhteyteen ja aineopetuk-
seen ei tehdä ennen kahteen kouluun siirtymistä 1.8.2019 alkaen. 

 
 Puheenjohtaja totesi, että asiasta on tehty esittelijän päätösehdotuksesta 

poikkeava esitys, joten asiasta on äänestettävä.  Puheenjohtaja teki ni-
menhuutoäänestysesityksen, jossa esittelijän ehdotusta kannattavat ää-
nestävät JAA ja Juha Mäenpään esitystä kannattavat äänestävät EI.  Ää-
nestysesitys hyväksyttiin. 

 
 Suoritetussa äänestyksessä annettiin yhdeksän ääntä, jotka jakautuivat 

neljä JAA ääntä ja viisi EI ääntä.  Äänestyspöytäkirja on pöytäkirjan liit-
teenä (LIITE 7). 

 
Puheenjohtaja totesi äänestyksen jälkeen, että Juha Mäenpään ehdotus 
hyväksyttiin, ja sivistyslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle edel-
leen kunnanvaltuustolle esitettäväksi kunnan strategiaan koulutoimen 
osalta kahteen kouluun siirtymistä 1.8.2019 alkaen yllä olevan selvityk-
sen pohjalta, mikäli oppilasmäärissä ja –ennusteissa ei tapahdu oleellista 
nousua lähivuosina. 

 
 
 
 
 
Kirsi Lyytinen saapui paikalle tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.05. 
 
Juha Mäenpää jätti pöytäkirjan liitteeksi perustelut päätösehdotukseensa (LIITE 8). 
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___________________________________________________________________________ 
 
VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 
 
Sivla 66 § Kunnan varhaiskasvatussuunnitelma on varhaiskasvatuksen sisällöllinen 

kehys kunnassa. Suunnitelma on väline ohjata, johtaa ja kehittää var-
haiskasvatusta kunnassa. Suunnitelman taustalla on aina valtakunnalli-
nen Varhaiskasvatuksen perusteet. Valtakunnallisen asiakirjan teksti on 
kirjoitettu yleisellä tasolla. Sitä ”avataan” kunnan näkökulmasta yhteisen 
keskustelun ja pohdinnan avulla. Ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa rat-
kaisua, vaan erilaisia näkökulmia, joita todennetaan yhdessä. 

 
Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan sisällytetään oman kunnan kan-
nalta keskeiset varhaiskasvatuksen linjaukset ja strategiat sekä yhteys 
esiopetuksen opetussuunnitelmaan. Suunnitelmaan kirjataan myös kun-
nan varhaiskasvatuksen arvot, toiminta-ajatus ja tavoitteet.  

 
Varhaiskasvatuksen toiminnallisena tavoitteena vuodelle 2013 oli oman 
kunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen.  Suunnitelman laa-
dintaan osallistuivat vanhemmat, lapset ja henkilökunta. Suunnitelma on 
liitteenä. 

  
Rehtorin päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteenä olevan Ypäjän kunnan varhaiskas-
vatussuunnitelman. 

 
Päätös:    Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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_________________________________________________________________________ 
 
VIRANHALTIJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 
 
Sivla  67 §      Rehtorin päätökset ajalta 13.09.2014-04.11.2014 §§ 201 – 233, varhais-

kasvatusjohtajan päätökset §§ 113-134 ja kirjastonjohtajan päätökset §§ 
26-29 ovat nähtävänä lautakunnan kokouksessa ja aikaisempaa tutustu-
mista varten koulutoimistossa. 

 
Kuntalain 51 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen 
puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viran-
haltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän 
lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnan-
hallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on 
tehnyt päätöksen. 

 
Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden pu-
heenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asian-
omaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimi-
valtaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen pu-
heenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu johtosäännössä 
määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamista kunnanhalli-
tuksen käsiteltäväksi. 

 
  Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 
 

1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta tai toimitusme-
nettelyä koskevia asioita; eikä 
2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoi-
men asioita. 

 
Rehtorin päätösehdotus:  
  Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja 

päättää, että niitä ei oteta sivistyslautakunnan käsiteltäväksi. 
 

Päätös:                               Päätösehdotus hyväksyttiin.                                          
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___________________________________________________________________________ 
 
 
ILMOITUSASIAT 
 
Sivla 68 §  
 
Rehtorin päätösehdotus: 

  Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat 
kirjelmät ja päätökset ja hyväksyy niiden kohdalla jäljempänä mahdolli-
sesti esitetyt toimenpide-ehdotukset: 

   
   

Opetushallitus 
Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen sekä uskonnollisten tilai-
suuksien järjestäminen esi- ja perusopetuksessa 
 
Kuntaliitto 
Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden kotikunnan mak-
suosuuden määräytyminen vuonna 2014 
 
 
Kunnanhallitus 
Ote ptk:sta 21.10.2014  
§ 136 Toimielinten pöytäkirjat 
 
 

   
Päätös:            Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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_____________________________________________________________________________ 
 
 
MUUT ASIAT 
 
Sivla 69 §  Kokouksessa ei käsitelty muita asioita.
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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:  
 68, 69 
 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oi-

kaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
 Pykälät:     
 65, 66, 67 
 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: 65, 66, 67 
 
 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. 
 
 __________ 
 

mailto:kunta@ypaja.fi

