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______________________________________________________________________
NUORISOVALTUUSTON VALINTA
Sivla § 53

Nuorisovaltuuston kaksivuotinen toimikausi on katkolla 1.1.2015 alkaen. Nuorisovaltuustoon valitaan uudet jäsenet syksyn aikana. Lokakuun
Ypäjäläisessä on ilmoitus, miten nuoret voivat ilmoittaa halukkuutensa
tulla valituksi Nuorisovaltuuston jäseneksi.
Nuorisovaltuusto esittää sivistyslautakunnalle jäsenten valintaa valmistelevan toimikunnan perustamista. Nuorisovaltuusto valitsi toimikuntaan
jäseneksi nuorisovaltuustosta Antero Kallion, Jessika Pakarisen ja Linnea Kumpulaisen sekä vs. nuoriso-ohjaaja Riina Levanderin. Sivistyslautakunnan esittelijän on myös perusteltua olla mukana toimikunnan
kokoontumisissa. Lisäksi nuorisovaltuusto esittää Sampsa Jaakkolan valitsemista sivistyslautakunnan edustajaksi valmistelevaan toimikuntaan.
Esityslistan liitteenä nuorisovaltuuston säännöt.

Rehtorin päätösehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy nuorisovaltuuston ehdotuksen valintaa
valmistelevan toimikunnan perustamisesta ja valitsee sivistyslautakunnan jäsenen/jäsenet toimikuntaan.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin ja toimikuntaan valittiin sivistyslautakunnan
jäsenet Sampsa Jaakkola ja Niina Laaksonen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
54 §

kokouspäivä
24.09.2014

sivu
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_________________________________________________________________________________________

YPÄJÄN KUNNAN/KIRJASTON LIITTYMINEN YLEISTEN
KIRJASTOJEN KONSORTIOON
Sivla § 54

Maakuntakirjastot ovat olleet edelläkävijöitä ja perustaneet maakuntakirjastojen konsortion jo vuonna 2004.
Konsortioajatusta on laajennettu koskemaan Suomen yleisiä kirjastoja
Yleisten kirjastojen konsortio –hankkeessa ja kirjastojen on mahdollista
solmia Yleisten kirjastojen yhteistyösopimus Helsingin kaupungin/kaupunginkirjaston kanssa. Yhteistyösopimus hyväksyttiin Helsingin kulttuuri- ja kirjastolautakunnassa 28.1.2014. Konsortion jäsenyys
on vapaaehtoista.
Konsortio on yleisten kirjastojen rahoittama toimintamalli yhteisten asioiden hoitoon. Konsortion tarkoitus on ennen kaikkea järkeistää sellaisia kirjastotoimintoja, joita nyt tehdään hajautetusti ja päällekkäisesti, ja
tätä kautta vapauttaa kirjastoissa tehtävää työtä johonkin muuhun. Konsortion tehtäviksi on määritelty yleisten kirjastojen valtakunnallisen yhteistyön kehittäminen esimerkiksi seuraavissa toiminnoissa: hankinnat,
luettelointi, kirjastojärjestelmät, koulutus, tiedottaminen ja markkinointi.
Tarkoituksena on, että kaikki Suomen yleiset kirjastot liittyisivät konsortioon. Yhteistyöllä haetaan taloudellisia säästöjä, volyymietuja, toiminnan tehostumista sekä tietämyksen ja osaamisen jakamista. Alkuvaiheessa keskitytään yleisille kirjastoille ajankohtaisiin e-aineistoihin ja
niiden yhteishankintaan. Seuraavaksi on vuorossa luettelointitietojen
yhteishankinnat. Myöhemmin voi tulla muita yhteishankintojen muotoja.
Louna-kirjastojen johtajisto on käsitellyt asiaa kokouksessaan 25.6.2014
ja päättänyt esittää kuntien/Louna-kirjastojen liittymistä konsortioon.
Liittyjä on aina kunta ja liittyminen tulee vahvistaa kunnan hallintosäännön mukaisessa järjestyksessä.
Vuonna 2014 konsortioon kuuluminen ei aiheuta kunnalle kustannuksia,
sillä Opetus- ja kulttuuriministeriön avustus kattaa toiminnasta aiheutuvat kulut. Vuoden 2015 alusta alkaen Ypäjän kunnan maksu on 150 euroa vuodessa (alle 10 000 asukkaan kunnat).
Yhteistyösopimus on liitteenä.

Rehtorin päätösehdotus: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Ypäjän kunta
/kunnankirjasto liittyy Yleisten kirjastojen konsortioon ja allekirjoittaa
Yleisten kirjastojen yhteistyösopimuksen Helsingin kaupungin/kaupunginkirjaston kanssa.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
55 §

kokouspäivä
24.09.2014

sivu
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_______________________________________________________________________
KOULUJEN LUKUVUODEN 2014-2015 LUKUVUOSISUUNNITELMAT
Sivla 55 §

Koulut ovat toimittaneet sivistyslautakunnalle lukuvuosisuunnitelmansa
lukuvuodeksi 2014-2015. Lyhyt koonta lukuvuosisuunnitelmista lähetetään esityslistan liitteenä. Lukuvuosisuunnitelmat ovat nähtävissä kokouksessa.
Koulujen lukuvuoden 2014-2015 toiminnasta lyhyesti:
Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat
syyslukukausi
11.08.-20.12.2014
työpäivä
alakoulut lauantai 20.09.2014
yläkoulu lauantai 22.11.2014
syysloma
13.-19.10.2014
kevätlukukausi
05.01.-30.05.2015
talviloma
16.02.-22.02.2015
pääsiäisloma
03.04.-06.04.2015
Oppilasmäärät
Levän koulu
Perttulan koulu
Ypäjänkylän koulu
Kartanon koulu
yht.

33
91
33
76
233

Opetukseen käytetyt tuntimäärät

Erityistehtävien ja erityis-ja
resurssiop. tunnit
Levä
57
10
Perttula
140
14,5
Ypäjänkylä
79
8
Kartano
169
35
yht.
445
67,5
Kokonaistuntimäärä on lv. 512,5 (lv. 2013-2014 513,5 h, lv. 2012-2013
525 h, lv. 2011-2012 509 h, lv. 2010-2011 540 h, lv. 2009-2010 528,5 h)
Opettajien määrä
Levän koulu
2
Perttulan koulu
7
Ypäjänkylän koulu
3
Kartanon koulu
10
yht.
22
Levän koululla on kaksi luokanopettajaa ja kaksi koulunkäynninohjaajaa. Perttulan koulussa on viisi luokanopettajaa, koulujen yhteinen englannin kielen opettaja ja koulujen yhteinen erityisopettaja. Lisäksi Perttulan koulussa on kaksi koulunkäynninohjaajaa (yksi koulunkäynninohjaajan toimi on avoinna). Ypäjänkylän koulussa on kaksi luokanopettajaa, erityisluokanopettaja ja kaksi koulunkäynninohjaajaa.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
55 §

kokouspäivä
24.09.2014

sivu
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Kartanon koulussa on yhdeksän virkaa, joista neljä virkaa on täytetty.
Muuten opetus hoidetaan päätoimisten tuntiopettajien toimesta. Kartanon koulussa oli pienluokka lukuvuodesta 2010-2011 lukuvuoteen 20132014. Tänä lukuvuonna koulussa on päätoiminen erityisopetuksen tuntiopettaja, joka toimii koko koulun ns. resurssiopettajana ilman varsinaista omaa pienluokkaa.
Lisäksi koulussa on kaksi koulunkäynninohjaajaa.
Koulut ilmoittavat lukuvuosisuunnitelmassaan kaikki merkittävät tapahtumat koulutyössä sekä koulun ulkopuolella annettavan opetuksen.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy koulujen lukuvuosisuunnitelmat lukuvuodeksi 2014-2015.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
56

kokouspäivä
24.09.2014
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__________________________________________________________________________
OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2014

Sivla 56 §

Esityslistan liitteenä lähetetään osavuosikatsaus ajalta 01.01.30.06.2014.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi osavuosikatsauksen ajalta 01.01.30.06.2014.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
57 §

kokouspäivä
24.09.2014

sivu
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___________________________________________________________________________
TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA
VUOSILLE 2016-2017
Sivla 57 §

Taloussuunnitelma tehdään kolmeksi vuodeksi, joista ensimmäinen on
talousarviovuosi ja seuraavat kaksi ovat suunnitelmia tuleville vuosille.
Sivistyslautakunta päättää talousarviossaan ja taloussuunnitelmassaan
sivistystoimen tehtävistä, tavoitteista ja niiden seurannasta sekä näiden
toimintojen rahoittamisesta. Talousarvioasetelmassa jaetaan sivistystoimi päävastuualueeseen
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Varhaiskasvatus
Peruskoulutus ja opetustoimen hallinto
Muut koulutuspalvelut
Kirjasto
Kulttuuripalvelut
Liikuntapalvelut
Nuorisopalvelut

Sivistyslautakunta päättää käyttösuunnitelmassaan tehtävien ja niitä vastaavien määrärahojen jakamisesta seuraaville vastuualueille:
1) Varhaiskasvatus
a) Päiväkoti
b) Perhepäivähoito
c) Lasten koti- yksityisen hoidon tuki
d) Esiopetus
e) Aamu- ja iltapäivätoiminta
f) Muu lasten päivähoito
2) Peruskoulutus ja opetustoimen hallinto
a) Opetustoimen hallinto
b) Levän koulu
c) Perttulan koulu
d) Ypäjänkylän koulu
e) Kartanon koulu
f) Jakamaton
3) Muut koulutuspalvelut
a) Kansalaisopisto
b) Muut koulutuspalvelut
4) Kirjasto
5) Kulttuuripalvelut
6) Liikuntapalvelut
7) Nuorisopalvelut
Viranhaltijat päättävät määrärahojen jakamisesta eri momenteille.
Liitteenä on esittelijän ehdotus sivistystoimen vuoden 2015 talousarvioksi sekä taloussuunnitelmaksi vuosille 2016-2017.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
57 §

kokouspäivä
24.09.2014

sivu
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Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle esitettäväksi sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2016-2017 liitteen mukaisena.
Lisäksi lautakunta hyväksyy sivistystoimen henkilöstösuunnitelman.
Investointisuunnitelmaan sivistyslautakunta esittää liikuntahallin rakentamista.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
58 §

kokouspäivä
24.09.2014

sivu
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__________________________________________________________________________
VIRANHALTIJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
Sivla 58 §

Rehtorin päätökset ajalta 01.08.-12.09.2014 §§ 161 – 200, varhaiskasvatusjohtajan päätökset §§ 99-112 ja kirjastonjohtajan päätökset §§ 24-25
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
59 §

kokouspäivä
24.09.2014

sivu
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_______________________________________________________________________________
ILMOITUSASIAT
Sivla 59 §
Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat
kirjelmät ja päätökset ja hyväksyy niiden kohdalla jäljempänä mahdollisesti esitetyt toimenpide-ehdotukset:

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Valtion erityisavustus pedagogiseen ICT-ohjaukseen perusopetuksessa
Tilastokeskus
Syksyn 2014 opiskelijatiedonkeruut
FSHKY
Kouluterveydenhuollon terveyden edistämissuunnitelma
Lukuvuosi 2014 – 2015
SPR Ypäjän osasto
Aloite ylijääneen kouluruoan myymisestä
Koulutoimisto
Muistio koulunjohtajien kokouksesta 20.08.2014

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
60 §

kokouspäivä
24.09.2014

sivu
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_________________________________________________________________________

MUUT ASIAT
Sivla 60 §

Seuraava sivistyslautakunnan kokous päätettiin pitää keskiviikkona
29.10.2014.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä

kokouspäivä
24.09.2014

sivu
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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: 56, 59, 60
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:

53, 54, 55, 57, 58

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: 53, 54, 55, 57, 58
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:

