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PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

PUHEENJOHTAJA

Esiopetuksen ja koulutyön arviointi lukuvuonna 2013-2014
Opettajat ja koulujen oppilasmäärät lv. 2014-2015
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2014 lukien
Viranhaltijan päätöspöytäkirjat
Ilmoitusasiat
Nuorisotila Haavin vuokraus ulkopuolisille käyttäjille
Koulukuljetussopimukset lv. 2014-2015
Muut asiat
Oikaisuvaatimusohjeet, valitusosoitus ja muutoksenhakukiellot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Ypäjän kunnanvirastossa 21.08.2014 klo 9 – 17.
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PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

§:t 45 – 52

PÖYTÄKIRJAN TAR-

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kirsi Lyytinen ja Janika Varjorinne-Mäkeläinen.
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Janika Varjorinne-Mäkeläinen
pöytäkirjantarkastaja

Ypäjän kunnanvirastossa 21.08.2014 klo 9 – 17

LUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Pöytäkirjanpitäjä

Auli Hossi

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
45 §

kokouspäivä
13.08.2014

sivu
2

______________________________________________________________________
ESIOPETUKSEN JA KOULUTYÖN ARVIOINTI LV. 2013-2014
Sivla 45 §

Opetussuunnitelmaan perustuva vuosittainen työskentelyn suunnitelma
on hyvä asiakirja määritellä vuosittaiset tavoitteet ja niiden arviointi.
Kun vuosittaisen työskentelyn suunnitelmaan liittyy kiinteästi arviointi,
se tuo johdonmukaisuutta koulutuksen suunnitteluun ja kehittämiseen.
Esiopetuksen ja koulujen arviointityöstä koostuu osa kunnan koulutoimen arviointia.
Esiopetuksen ja koulukohtaisen arvioinnin tuloksena tehdään vuosittain
lyhyt kirjallinen raportti, johon kirjataan keskeiset esiin nousseet seikat
niin onnistumisesta kuin mahdollisista kehittämistarpeista ja toimenpideehdotuksista.
Esiopetuksen ja koulujen laatimat raportit lähetetään esityslistan
liitteenä.

Rehtorin päätösehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy esiopetuksen ja koulujen arviointiraportit.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
46 §

kokouspäivä
13.08.2014

sivu
3

_________________________________________________________________________
OPETTAJAT JA KOULUJEN OPPILASMÄÄRÄT LV. 2014-2015
Sivla 46 §

Esityslistan liitteenä lähetetään luettelo opettajista sekä koulujen oppilasmäärät lv. 2014-2015.

Rehtorin päätösehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi luettelon koulujen opettajista sekä
oppilasmääristä.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
47 §

kokouspäivä
13.8.2014

sivu
4

_________________________________________________________________________________________

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2014 LUKIEN
Sivla 47 §

Opetus- ja kulttuuriministeriö on ilmoittanut 1.8.2014 voimaan astuvista
uusista päivähoitomaksuista. Päivähoidosta perittävien asiakasmaksujen
enimmäismäärät sekä pienimmän perittävän maksun euromäärä on tarkistettu sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksillä ja päivähoitomaksun
määräämisessä käytettävät tulorajat yleisellä ansiotasoindeksillä.
Päivähoitomaksujen tulorajat muuttuvat seuraavasti:
Nykyiset tulorajat euroina

Uudet tulorajat euroina
1.8.2014 alkaen

2 henkilöä

1278

1355

3 henkilöä

1576

1671

4 henkilöä

1871

1983

5 henkilöä

1996

2116

6 henkilöä

2121

2248

Jos perheen koko on
suurempi kuin 6, tulorajan
korotus seuraavista lapsista

125

133

Päivähoidon enimmäismaksut muuttuvat seuraavasti:
Nykyinen maksu euroina

Uusi maksu euroina 1.8.2014
alkaen

Enimmäismaksu

264

283

Toisen lapsen enimmäismaksu

238

255

Pienin perittävä lapsikohtainen
maksu

24

26

Varhaiskasvatusjohtaja Karoliina Kärkkäinen on päivittänyt valtakunnallisen ohjeistuksen pohjalta Ypäjän kunnan ohjeistuksen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1.8.2014 alkaen, mikä on liitteenä no 5.
Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen vahvistamista 1.8.2014 alkaen liitteen no 5 mukaisesti.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
48 §

kokouspäivä
13.08.2014

sivu
5

__________________________________________________________________________
VIRANHALTIJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
Sivla 48 §

Rehtorin päätökset ajalta 03.06.-31.07.2014 §§ 154 – 160, §§ 7-15 ja
varhaiskasvatusjohtajan päätökset §§ 57-95 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:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
49 §

kokouspäivä
13.08.2014

sivu
6

_______________________________________________________________________________
ILMOITUSASIAT
Sivla 49 §
Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat
kirjelmät ja päätökset ja hyväksyy niiden kohdalla jäljempänä mahdollisesti esitetyt toimenpide-ehdotukset:

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Ajankohtaista liikuntatoimen kentässä
Opetushallitus
Perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteiden
muuttaminen
Opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset
Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muuttaminen
Lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteiden täydentäminen
Aikuisen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden täydentäminen
CIMO
Kielteinen päätös Nuorisovaihto-hankkeeseen (Ypäjä – Babolna)
Kunnanhallitus
Ote ptk:sta 24.06.2014 § 108
Tarjoukset koulukuljetuksista lv. 2014-2015

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta

pykälä
41 §
50 §

kokouspäivä
11.06.2014
13.08.2014

sivu
11
7

_______________________________________________________________
NUORISOTILA HAAVIN VUOKRAUS ULKOPUOLISILLE KÄYTTÄJILLE
Sivla 41 §

Kiinnostus vuokrata Nuorisotila Haavia on lisääntynyt. Haavissa pidetään mm. lasten ja nuorten synttäreitä. On ilmennyt tarvetta laatia vuokraukselle joitakin ehtoja ja tarkistaa hinnoittelua. Tällä hetkellä vuokraa
peritään 17 euroa vuokrauskerralta.
Hinnoittelussa tulee ottaa jatkossa huomioon vuokrausajan pituus ja
ajankohta. Lisäksi oma toiminta menee aina ulkopuolisen vuokrauksen
edelle.
Minimiaika vuokraukselle on kaksi tuntia ja hinta 30 euroa viikonloppuisin. Lisätunnit ovat 10 euroa/tunti. Arkisin hinta on 20 euroa/kaksi
tuntia ja lisätunnit edelleen 10 euroa/tunti. Mikäli Haavin on tarkoitus
olla auki nuorisotoimen omaan käyttöön, niin tilaa ei siis vuokrata ulkopuolisille.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää, että nuorisotila Haavin uudet vuokrat
1.8.2014 alkaen ovat
1. arkisin 20 euroa/kaksi ensimmäistä tuntia ja sen jälkeen 10 euroa/tunti
2. viikonloppuisin 30 euroa/kaksi ensimmäistä tuntia ja sen jälkeen 10
euroa/tunti
3. tilaa ei vuokrata, mikäli Haavissa on samaan aikaan omaa toimintaa.

Päätös:

Sivistyslautakunta päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

______________________________________________________________________________

Sivla 50 §

Edellisessä kokouksessa sovittiin, että tarkennetaan/lisätään Haavin
vuokrauksen sääntöjä vuokrien tarkistuksen lisäksi.
Haavia vuokrataan vain täysi-ikäisille kohteen sääntöjä noudattaen
(päihteettömyys) ja vuokrausaika päättyy iltaisin viimeistään klo 21.
Vuokrauksen käyttötarkoituksen tulee olla syntymäpäivien vietto ja
muut rauhalliset tapahtumat, ei äänekkäät disko- tai vastaavat musiikkitilaisuudet.
Vuokralainen saa avaimen ja vuokrauksen ohjeet kunnan keskuksesta
sen aukioloaikoina ja vuokralainen vastaa tilaisuuden jälkeen tilan siivouksesta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
50 §

kokouspäivä
13.08.2014

sivu
8

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää, että nuorisotila Haavin uudet vuokrat
1.9.2014 alkaen ovat
1. arkisin 20 euroa/kaksi ensimmäistä tuntia ja sen jälkeen 10 euroa/tunti
2. viikonloppuisin 30 euroa/kaksi ensimmäistä tuntia ja sen jälkeen 10
euroa/tunti
3. tilaa ei vuokrata, mikäli Haavissa on samaan aikaan omaa toimintaa
4. vuokrausaika päättyy viimeistään klo 21
5. vuokralainen saa avaimen kunnantalon keskuksesta ja huolehtii tilan
siivouksesta tapahtuman jälkeen
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
51 §

kokouspäivä
13.08.2014

sivu
9

_______________________________________________________________________________
KOULUKULJETUSSOPIMUKSET LV. 2014-2015
Sivla 51 §

Ypäjän kunnan sivistystoimen johtosäännön 2 §:n mukaan sivistyslautakunta päättää koulukuljetusperiaatteet ja hyväksyy kuljetussopimukset
liikennöitsijöiden kanssa.
Taksi Kankare Oy:n, Tilausliikenne Tujulan ja Tilausliikenne Matti
Mikkolan kanssa tehdyt kuljetussopimukset lukuvuodeksi 2014-2015
(+mahdolliset optiovuodet) esitellään kokouksessa.

Rehtorin päätösehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy Taksi Kankare Oy:n, Tilausliikenne Tujulan ja Tilausliikenne Matti Mikkolan kanssa tehdyt kuljetussopimukset
lukuvuodeksi 2014-2015.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
52 §

kokouspäivä
13.08.2014

sivu
10

_________________________________________________________________________
MUUT ASIAT
Sivla 52 §

Kokouksessa keskusteltiin kouluverkkoasiasta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä

kokouspäivä
13.08.2014

sivu
11

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:

49, 52

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:

45, 46, 47, 48, 50, 51

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: 45, 46, 47, 48, 50, 51
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:

