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______________________________________________________________________
NUORISOTAKUUTA KOSKEVA KUNTAKOKEILU
Sivla 61 §

Ypäjän nuorisotoimi on halunnut lähteä mukaan nuorisotakuuta koskevaan kuntakokeiluun. Forssan kaupunki on toimittanut Forssan seudun
kuntien yhteistä nuorisotakuukokeilua koskeneen hakemuksen valtionvarainministeriöön. Valtion puolelta sopimusosapuolina ovat valtionvarainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Forssan sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden toimiala on valmistellut asian ministeriöiden kanssa.
Kokeilussa kehitetään pääasiassa nuorten yhteisen palvelupisteen toimintaa kaupungin perustamassa Viltteri-nimisessä nuorten ohjaus- ja
palvelupisteessä. Viltteri-palvelupisteessä on syyskuun alusta lähtien tarjottu alle 30-vuotiaille monialaista tukea, neuvontaa ja valmennusta.
Viltterissä eri viranomaiset tekevät asiakaspalvelussa yhteistyötä. Viltterissä nuoret saavat useiden eri asiantuntijoiden palveluja ja voivat hoitaa
asioita yhdessä toimipisteessä keskitetysti. Palveluja ovat mm. Kelan ja
TE-toimiston palvelut, etsivä nuorisotyö ja työvalmennus, fshky:n aikuissosiaalityö ja terveydenhuolto sekä eri oppilaitosten neuvontapalvelut.
Nuorille palvelu on vapaaehtoista ja ilmaista. Keskeistä Viltteripalvelussa on tarjota nuorille nopea siirtyminen pois työttömyydestä ja
antaa hyvät mahdollisuudet päästä koulutukseen sekä saavuttaa tarvittavat palvelut. Alle 30-vuotiaille nuorille (jatkossa mahdollisesti koko seutukunnan nuorille) tarjotaan neuvontaa, ohjausta ja valmennusta samassa
paikassa. Tavoitteena on tehdä yhä vaikuttavampaa ja asiakaslähtöisempää yhteistyötä nuorten elinolojen ja työllistymiskyvyn parantamiseksi
yli sektorirajojen. Viltteri-palvelujen kehittämiseksi ja vahvistamiseksi
voidaan hakea ESR-rahoitusta.
Kuntakokeilusopimus on liitteenä. Kokeilua seurataan ja tuloksia arvioidaan asiakkaan saamien palvelujen tuloksellisuutta kuvaavien indikaattorien ja toiminnan taloudellisuutta ja tuottavuutta kuvaavien tunnuslukujen avulla. Sopimusosapuolet sopivat indikaattoreista ennen kokeilulain voimaantuloa ja tämä indikaattorisopimus otetaan varsinaisen sopimuksen liitteeksi.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunta osallistuu vuosina 2015-2016 järjestettävään nuorisotakuuta koskevaan kuntakokeiluun ja hyväksyy kokeilun toteuttamista koskevan liitteenä olevan sopimuksen.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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ETSIVÄ NUORISOTYÖ – HANKKEEN JATKORAHOITUS
Sivla 49 §

Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä 30 000 euroa avustusta seudullisen etsivän työn kehittämiseksi (yhden seudullisen etsivän nuorisotyöntekijän palkkaus). Forssan
seudun kunnat päättivät yhteisesti, että seudullisen etsivän työn vastuutahoksi tulee FSTKY ja että kunnat kehittävät omaa etsivää nuorisotyötään, jotka liitetään tähän palvelukokonaisuuteen kiinteästi mukaan. Etsivänä seudullisena nuorisotyöntekijänä toimii Taina Hintsanen
1.10.2012-30.9.2013. Forssan seudun kuntien hankkeen omarahoitusosuus on 30 000 euroa, josta Ypäjän kunnan osuus asukaslukujen
suhteessa on 2 190 euroa.
Käytännössä kunnat kehittävät omaa nuorisotyötään ja kuntayhtymässä
toimii kuntien nuorisotoimen käytössä oleva seudullinen työpari. Seudullinen ja paikallinen etsivä nuorisotyö saadaan toimimaan tehokkaasti,
kun toimintatavat ja –prosessit ovat yhtenäiset koko alueella. Paikalliset
tarpeet tietysti huomioidaan.
Forssan seudun kunnat ovat hakeneet jatkorahoitusta seudulliselle etsivä
nuorisotyö –hankkeelle 1.3.2013-28.2.2014 (käytännössä 1.10.201330.9.2014, koska hankkeen aloitus on siirtynyt). Myös tämän jatkorahoitushankkeen omarahoitusosuus on 30 000 euroa, josta Ypäjän osuus on
siis n. 2 200 euroa. Tämän lisäksi Ypäjän kunta on hakenut avustusta
kuntakohtaisen etsivän nuorisotyön kehittämiseen 12 000 euroa vuosille
2013-2014. Perusteluna hakemukselle on nuorisotyöntekijän etsivään
työhön jatkossa käyttämä työaika (20 % työajasta). Mikäli Ypäjän kunta
saa avustusta kuntakohtaiseen etsivään nuorisotyöhön, avustusrahalla
voidaan palkata esim. nuorisotilan valvojiksi tuntityöntekijöitä, jolloin
nuorisotyöntekijän aikaa vapautuu etsivään työhön yksin tai yhdessä
seudullisen etsivän nuorisotyöntekijän kanssa.

Rehtorin päätösehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy, että Ypäjän kunta on mukana seudullisessa
etsivä nuorisotyö –hankkeessa vuosina 2013-2014.
Edelleen sivistyslautakunta hyväksyy, että kunta on hakenut avustusta
kunnan etsivän nuorisotyön kehittämiseen.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

________________________________________________________________________________
Sivla 56 §

Seudullinen etsivätyö nuorisotyö on saanut hankkeelle jatkorahoituksen
OKM:ltä vuodelle 2013, joka käytetään 30.09.2014 loppuun. FSTKY
tiedustelee, onko Ypäjän kunta edelleen mukana, kun haetaan uutta määrärahaa vuodelle 2014 (käytännössä 1.10.2014-30.9.2015). Kuntien
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osuus on yhteensä 30 000 euroa, josta Ypäjän osuus asukaslukujen suhteessa on 2 190 euroa.

Ypäjän kunta on edelleen mukana hankkeessa ja hakee myös avustusta
kuntakohtaiseen etsivään nuorisotyöhön. Tänä vuonna saimme 6 000 euroa.
Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy, että Ypäjän kunta on mukana seudullisessa
etsivä nuorisotyö –hankkeessa vuosina 2014-2015.
Edelleen sivistyslautakunta hyväksyy, että kunta hakee avustusta kunnan
omaan etsivään nuorisotyöhön.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

_________________________________________________________________________________________

Sivla 62 §

Seudullinen etsivä nuorisotyö on saanut hankkeelle jatkorahoituksen
OKM:ltä vuodelle 2014 (käytännössä käytetään 1.10.2014-30.9.2015).
FSHKY on hakemassa hankkeelle jatkorahoitusta 30 000 euroa vuodelle
2015 (käyttö 1.10.2015-30.9.2016), mistä Ypäjän kunnan osuus on 2 190
euroa (jako asukaslukujen suhteessa).
Tarvitsemme yhteistyökumppania etsivässä nuorisotyössä, mistä syystä
olemme kuntana mukana seudullisessa etsivässä nuorisotyössä. Haemme
avustusta tämän lisäksi omaan kuntakohtaiseen etsivään nuorisotyöhön
12 000 euroa. Tälle vuodelle saimme 6 000 euroa. Nuoriso-ohjaaja tekee
käytännössä tämän etsivän nuorisotyön ja nuorisotilaan palkataan valvoja vastaavaksi ajaksi. Tämä valvoja on toistaiseksi kunnan koulunkäynnin ohjaajaksi-nuorisotilan valvojaksi palkattu Silja Haavisto.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy, että Ypäjän kunta on mukana seudullisessa
etsivä nuorisotyö –hankkeessa vuosina 2015-2016.
Edelleen sivistyslautakunta päättää hakea vuodelle 2015 avustusta kunnan oman etsivän nuorisotyön hoitamiseen 12 000 euroa.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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_______________________________________________________________________
YPÄJÄN KOULUTOIMESSA YHTENÄISKOULUUN SIIRTYMINEN
Sivla 63 §

Kunnan koulutoimessa on perusteltua siirtyä neljän koulukiinteistön
ylläpitämisestä ja perusopetuksen järjestämisestä neljässä koulussa hallinnollisesti yhteen kouluun (= yhtenäiskoulu), joka toimii kahdessa eri
koulukiinteistössä (nykyiset Perttulan ja Kartanon koulukiinteistöt). Rakentamiseen ei ole perusteltua panostaa resursseja tässä taloudellisessa
tilanteessa.
Perustelut esitykselle:
1. Oppilasmäärä on edelleen laskusuunnassa, nykyisen ennustejakson
aikana lasku on 30 oppilaan suuruusluokkaa (lukuvuosittainen vaihtelu
on suuri, oppilaita on lv 2013-2014 233 oppilasta ja ennustejakson viimeisenä lukuvuotena 2020-21 201 oppilasta). Oppilaita on keskimäärin
22 oppilasta luokka-asteella. Tämä oppilasmäärä on niin alhainen, ettei
ole tarvetta useamman koulun ylläpitämiselle.
Oppilasmäärä edellyttää teoriassa vain yhtä perusopetusryhmää (erityisesti Kartanon koulussa) lähes kaikissa reaaliaineissa, mutta tällä hetkellä joudutaan jakamaan ikäluokat kahteen perusopetusryhmään. Kahteen
perusopetusryhmään jakaminen on välttämätöntä vasta oppilasmäärän
ollessa selvästi yli 25 oppilasta.
Vaihtoehtona yhtenäiskoululle on Kartanon koulun opettajien määrän
vähentäminen (yt-neuvottelut, irtisanominen) oppilasryhmien yhdistämisen kautta.
2. Levän ja Ypäjänkylän koulussa on yhdysluokat 3-6 eli neljä ikäluokkaa 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 opetuksellisesti ja pedagogisesti mahdollisia oppilaan näkökulmasta tarkasteltuna.
Vaihtoehtona on 5.-6. lk:n oppilaiden opetuksen järjestäminen koko
kunnassa yhdessä koulussa (käytännössä Kartanon koulussa, koska oppilaat eivät mahdu Perttulan kouluun) TAI Levän ja Ypäjänkylän kouluille
on perustettava kolme perusopetusryhmää 1-2, 3-4 ja 5-6 (käytännössä
kummallekin koululle lisätään opetustuntiresurssia ja palkataan yksi
luokanopettaja lisää).
3. Kuntien yhteistyön lisääntyessä (tai kuntaliitokset) tulevat johtamaan
suurella todennäköisyydellä pienten yksiköiden lakkauttamisiin ELLEI
kunta valmistaudu tilanteeseen ja tee tarvittavia rakenteellisia muutoksia
ennen mahdollisia yhteistyöneuvotteluja.
JOS Ypäjän kunnan koulutoimi on rakennettu yhtenäiskouluksi ja nykyisessä Kartanon koulussa toimii yhtenäiskoulun 5.-9. luokat, yhtenäiskoulu saa jatkaa toimintaansa (todennäköisesti!). Näin nykyisen Ypäjän
kunnan alueen oppilaille pystytään jatkossakin antamaan koko peruskou-
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luopetus esikoulusta perusopetuksen päättöarviointiin asti. Nuoret siirtyvät vasta toisen asteen oppilaitoksiin pois Ypäjältä.
4. Siirtyminen yhtenäiskouluun vähentää opetukseen tarvittavaa tuntimäärää merkittävästi. Lukuvuonna 2013-2014 koulujen opetukseen
käyttämä kokonaistuntimäärä on 529 tuntia ja lukuvuonna 2014-2015
tarvittava tuntimäärä on 550 tuntia. Siirtyminen yhtenäiskouluun pudottaa tarvittavan tuntimäärän 490 tuntiin eli tarvittava tuntimäärä vähenee
vähintään 40 tuntia. Tuntimäärän väheneminen vastaa kahden opettajan
tehtävän vähenemistä. Tuntimäärä on todennäköisesti alhaisempi kuin
edellä on arvioitu, koska ikäluokkia voidaan opettaa yhdessä opetusryhmässä enemmän kuin tällä hetkellä opettajien työllistymisen helpottuessa ikäluokkien ollessa yhdessä toimipisteessä.
5. Uusien opetussuunnitelmien voimaantullessa 1.8.2016 alkaen ruotsin
kielen opettaminen alkaa 6. luokalla. Ruotsin kielen opetusjärjestelyjen
kannalta on kustannusten kannalta hyvä, mikäli kaikki kuudesluokkalaiset ovat yhdessä koulussa (Kartanon koululla), eikä kolmella alakoululla.
Muutoin joudutaan järjestämään opetusta kaikilla kouluilla tai oppilaat
kuljettamaan yhteen kouluun.
6. Kaikilla kouluilla tulee olla toiminnasta vastaava johtaja. Tällä hetkellä meillä on neljä koulunjohtajaa. Koko yhtenäiskoulua johtaa virkarehtori ja toisessa toimipaikassa tarvitaan sen päivittäisestä toiminnasta vastaava apulaisrehtori. Koulutoimen hallinto kevenee yhtenäiskoulun myötä kahden koulunjohtajan resurssin verran.
7. Kunnan opetustoimesta vastaavan henkilöstön määrä vähenee kahdella opettajalla ja kahdella koulunkäynnin ohjaajalla. On huomioitava, että
ketään toistaiseksi kunnan palveluksessa olevaa viran- tai toimenhaltijaa
ei tarvitse irtisanoa.
8. Erityisopetusta tarvitsevat oppilaat hyötyvät keskittämisestä. Erityisopettaja/erityisopettajat ovat oppilaiden saatavilla kaikkina koulupäivinä.
9. Kuljetusreitit on suunniteltava ja kuljetuksista pyydetään tarjoukset.
Koulujen aloitusajat voidaan porrastaa, mikäli se on tarpeen kuljetusjärjestelyjen helpottamiseksi. Koulukuljetukset tulevat kustantamaan
enemmän kuin tällä hetkellä, mutta tätä ei pysty etukäteen arvioimaan.
10. Yhtenäiskouluun siirtymisestä syntyviä säästöjä (ilman kuljetuskustannusvaikutuksia):
a) Opetustuntien määrän väheneminen (= opettajien määrän väheneminen)
70 000 €
b) Koulunkäynnin ohjaajien määrän väheneminen
30 000 €
c) Johtamisjärjestelmän keveneminen
12 000 €
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
63 §

kokouspäivä
29.10.2014

sivu
7

d) Kiinteistöjen määrän väheneminen (slogan: ”Panostus opetukseen, ei
seiniin!”)
60 000 €
+ lisäksi (mahdolliset)
myyntitulot
yht.
172 000 €
11. 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 pitänyt alakoulujen vakituisen opetushenkilöstön kanssa kuulemis- ja keskustelutilaisuuden 22.9.2014.
12. Ypäjänkylälle tulee järjestää peli- ja luistelukenttä koulun lakkauttamisen ja koulukiinteistön myymisen jälkeen yhteistyössä kyläyhdistyksen kanssa. Kouluteiden vaarallisuus tulee myös arvioida uudelleen ja
tehdä mahdolliset muutokset ja lisäykset vaarallisuuksiin koulujen sulkemisten yhteydessä.
13. Sivistyslautakunta valmistelee koulutoimen johtosäännön sen jälkeen, kun kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen kunnan uudesta strategiasta, mihin liittyy sivistystoimen osuus mukaan lukien koulujen määrä ja
luokkien sijoittaminen jäljellä oleviin kouluihin.
14. Yhtenäiskouluun siirtyminen on perusteltua toteuttaa lukuvuoden
2017-2018 alusta alkaen, koska tässä vaiheessa alakoulujen luokkakohtainen oppilasmäärä ei edellytä kahta perusopetusryhmää (nykyisten ennusteiden mukaan). Tällöin Perttulan koulun tilat riittävät paremmin
koululle sijoitetuille opetusryhmille.
15. Liitteenä on opetushallituksen kokoama yhteenveto Ypäjän kunnan
ja naapurikuntien perusopetuksen oppilaskohtaisista käyttökustannuksista vuodelta 2012. Yhteenvetoon on jaettu kustannukset myös toiminnoittain. 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.
16. Liitteenä on rehtorin kokoama yhteenveto Kartanon koulun ja naapurikuntien yläkoulujen opetusryhmien oppilasmääristä. Kuntien/koulujen
ja koulujen sisällä luokkien välillä on melko suuriakin eroja. Kaiken
kaikkiaan yläkoulujen oppilasmäärät ovat melko alhaiset myös naapurikunnissa.
17. Asiasta on pyydetty koulujen ja Ypäjän OAY:n lausunto. Saapuneet
lausunnot ovat esityslistan liitteinä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta keskustelee tässä kokouksessa kouluverkkoasiasta
(mm. kustannusvertailusta ja vierailusta Perttulan koululla) ja päättää
asiasta seuraavassa kokouksessa 12.11.2014.
Päätös:

Sivistyslautakunta tutustui Perttulan koulun tiloihin ennen kokoustaan
ja päätti tutustua Kartanon koulun tiloihin keskiviikkona 5.11.2014
klo 17.
Keskusteltiin rehtorin esityksestä yhtenäiskouluun siirtymisestä ja hänen
esittämistään perusteluista. Lisäselvityksiä seuraavaan kokoukseen tarvitaan mm. luokka- ja ryhmäjaoista sekä hallinnon kustannuksista.
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_________________________________________________________________________

MUUT ASIAT
Sivla 64 §

Lautakunnan jäsen Mirja Jokio otti esille kunnan kesätyöntekijöiden
palkkaamisen palvelukeskukseen. Aiemmin kesätyöntekijöitä on ollut
varsinaisen hoitohenkilökunnan apuna palvelukeskuksessa, mutta palvelukeskuksen toiminnan siirryttyä FSHKY:n alaisuuteen, kesätyöntekijöitä ei ole enää palkattu. Todettiin, että kesätyöntekijöiden palkkaamiseen
ollaan laatimassa uusia sääntöjä ja tässä yhteydessä voidaan neuvotella
myös FSHKY:n kanssa, jotta hyväksi havaittua toimintaa voitaisiin jatkaa.
Sivistyslautakunnan kokouksen 24.09.2014 ilmoitusasioissa oli SPR
Ypäjän osaston aloite ylijääneen kouluruuan myymisestä. Todettiin, että
kouluruuan myyminen SPR:lle ei täytä terveystarkastajan asettamia vaatimuksia.
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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: 63, 64
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:

61, 62

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: 61, 62
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:

