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____________________________________________________________________________ 
 
LUKUVUODEN 2016-2017 TYÖ- JA LOMA-AJAT 
 
Sivla  63 §       Perusopetuslain 23 §:n mukaan lukuvuodessa on 190 työpäivää.  Luku-

vuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiviksi kuin lau-
antaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä.  Perusope-
tuksessa lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä hei-
näkuuta.  Lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäi-
vänä (perusopetusasetus 7 §).  Lukuvuonna 2016-2017 koulupäiviä on 
187, koska itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vappu ovat arkipäivinä (tiis-
tai, perjantai ja maanantai). 
 
Koulun johtajien kanssa on keskusteltu lukuvuoden 2016-2017 työ- ja 
loma-ajoista.   

 
Rehtorin päätösehdotus:    

Sivistyslautakunta päättää, että lukuvuoden 2016-2017  
työ- ja loma-ajat ovat seuraavat:  
 
SYYSLUKUKAUSI  ti 16.08. –  ke 21.12.2016 
syysloma vko 42 ma 17.10. - su 23.10.2016 
KEVÄTLUKUKAUSI ti  03.01. -  la 03.06.2017 
talviloma vko 8 ma 20.02. - su 26.02.2017 
pääsiäisloma  pe  14.04. - ma 17.04.2017 
+ 1 lauantaityöpäivä lukuvuoden aikana  

   
Lisäksi sivistyslautakunta päättää, että esiopetuksen työ- ja loma-ajat 
ovat samat kuin perusopetuksen lukuun ottamatta lauantaityöpäiviä. 
  

 
Päätös:    Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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___________________________________________________________________________ 
 
 
OPETTAJIEN TÄYDENNYSKOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 
 
Sivla  64 §  OVTES,  Osio B 
  14 § Opettajatyöpäivät 
  1 mom. 

Toistaiseksi palveluksessa olevalla sekä määräaikaisella vähintään lu-
kuvuoden työajaksi otetulla viranhaltijalla on velvollisuus varsinaisten 
koulupäivien ja muun työvelvollisuuden lisäksi osallistua opinto- ja 
suunnittelutyöhän kolmena päivänä lukuvuodessa.  Kyseisistä päivistä 
yksi voidaan pitää erityisestä syystä työnantajan katsoessa sen tarkoi-
tuksenmukaiseksi kahtena yhteensä vähintään kuusi tuntia kestävänä eri 
tilaisuutena.   
 
Sivistyslautakunnalla on vastuu kouluhenkilöstön täydennyskoulutukses-
ta sekä koulutoimen kehittämisestä. 
 
Opettajien täydennyskoulutussuunnitelma vuodelle 2016 on liitteenä. 
Ensi ja vielä seuraavanakin vuonna täydennyskoulutuksessa korostuu 
opetussuunnitelmien uudistamistyö ja uuden opetussuunnitelman sisäis-
täminen. Suunnitelmasta on keskusteltu koulunjohtajien kanssa.  
 
 
 

Rehtorin päätösehdotus:  
Sivistyslautakunta hyväksyy liitteenä 7 olevan vuoden 2016 
opettajien täydennyskoulutussuunnitelman. 

 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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__________________________________________________________________________ 
 
ERITYISLUOKAN SIIRTO PERTTULAN KOULUUN 
 
Sivla 65 § Kokoomuksen ja vihreiden valtuustoryhmien valtuustoaloite: ’Erityis-

luokan sijoittaminen Ypäjänkylän koululle niinsanottuna (tekohengityk-
senä) on ollut huono ratkaisu. Se, että sijainti on pieni kyläkoulu sivuky-
lällä eriarvoistaa oppilaat ja on logistisesti ja taloudellisesti kannattama-
ton. Siirto Perttulaan takaisi erityisopetuksen paremman käytön suu-
remmalle oppilasmäärälle tarvittaessa ja toisi joustavuutta opetukseen. 
Isommassa yksikössä on helpompi käyttää erityisopetusta myös ainekoh-
taiseen erityisopetukseen. 

 
Ypäjän kunnan sivistystoimen johtosäännössä 4 § sanotaan, että erityis-
opetuksen pienluokka sijaitsee Ypäjänkylän koululla. Tämä tulisi muut-
taa niin, että erityisluokan paikkaa ei johtosäännöissä mainita. Se toisi 
joustavuutta koulutoimen mahdollisiin muutoksiin tilojen ja oppilasmää-
rien muutoksissa. 

 
Valtuustoaloitteena me allekirjoittaneet ehdotamme, että sivistystoimi 
valmistelee erityisluokan siirron Perttulan kouluun ja valmistelee sivis-
tystoimen johtosäännön muutoksen edellä olevin perusteluin.’ 

 
Perttulan koulun tilat ovat rajalliset, eikä ole muutoinkaan perusteltua 
siirtää tässä vaiheessa erityisluokkaa Ypäjänkylän koulusta Perttulan 
kouluun. Kunnan strategiaan on kirjattu, että koulutoimessa on suunnit-
teilla siirtyminen yhteen alakouluun oppilasmäärän vähetessä. Sivistys-
lautakunta on päättänyt 12.11.2014, että koulutoimessa siirrytään kah-
teen kouluun 1.8.2019 alkaen (Kartanon ja Perttulan koulut), mikäli op-
pilasmäärässä ei tapahdu oleellista nousua lähivuosina. Erityisluokan 
siirtoa ja johtosääntömuutosta ei ole tarpeen lähteä nyt erillisenä toteut-
tamaan, kun näköpiirissä on lähivuosina koko koulutointa koskevien 
muutoksien valmisteleminen.   

 
Rehtorin päätösehdotus:  

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että erityisluokan siirto 
toteutetaan osana koko koulutoimen strategian toteuttamista.       

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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_________________________________________________________________________ 
 
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
 
Sivla 66 §      Rehtorin päätökset ajalta 4.11.- 27.11.2015 §§ 217-235, varhaiskasvatus-

johtajan päätökset 9.11.- 25.11.2015 §§ 63-75 sekä kirjastonjohtajan pää-
tökset 13.11.-16.11.2015 §§ 13-16 ovat nähtävänä lautakunnan kokouk-
sessa ja aikaisempaa tutustumista 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 67 §  
 
Rehtorin päätösehdotus: 

  Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat 
kirjelmät ja päätökset ja hyväksyy niiden kohdalla jäljempänä mahdolli-
sesti esitetyt toimenpide-ehdotukset: 
 
Levän koulu 
Lisäys Levän koulun lukuvuosisuunnitelmaan 2015-2016 
1.-2. lk:n retki 

   
 Koulutoimisto 
 Muistio koulun johtajien kokouksesta 29.10.2015  

 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin.      
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_______________________________________________________________________________ 

 
LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN KOHDEAVUSTUSTEN JAKAMINEN 
 
Sivla 68 §  Sivistyslautakunnalla on vuonna 2015 yhteensä 700 euroa jaettavana 

liikuntatoimen kohdeavustuksiin sekä yhteensä 300 euroa nuorisotoimen 
kohdeavustuksiin. Kohdeavustuksia myönnetään erilliseen, varsinaisen 
perustoiminnan ulkopuoliseen toimintaan, esim. kertaluontoisten tapah-
tumien järjestämiseen, projekteihin tai kalustohankintoihin. Kohdeavus-
tukset maksetaan kuitteja vastaan. 
 
Liikuntatoimen kohdeavustuksia on haettu määräaikaan 30.11.2015 
mennessä seuraavasti: 
1. Ypäjän Yllätys ry  Äänentoistojärjestelmän  

    uusiminen 700,00 € 
  
Nuorisotoimen kohdeavustuksia on haettu määräaikaan 30.11.2015 
mennessä seuraavasti: 
1. MLL/Ypäjän paikallisyhdistys ry Rantauimakoulun uimaopetus 
                     445,00 € 
2. Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistys ry Piirustuskurssin ohjaajan  
   palkkaus    160,00 € 
 
Ypäjän Yllätys hakee kohdeavustusta 700 euroa liikuntavuoroilla ja ta-
pahtumissa käytettävän äänentoistojärjestelmän hankintahinnan kattami-
seen. Kohdeavustus maksetaan toteutuneisiin kustannuksiin kuitteja vas-
taan.        

 
 
Rehtorin päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta myöntää liikunta- ja nuorisotoimen kohdeavustuksia 
vuoden 2015 määrärahoista seuraavasti: 
1. MLL/Ypäjän paikallisyhdistys ry  440,00 € 
2. Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistys ry  160,00 € 
3. Ypäjän Yllätys ry   400,00 €  

yht.             1 000,00 € 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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________________________________________________________________________________ 
 
 
LOUNA-KIRJASTOJEN MAKSUMUUTOKSET 
 
Sivla 69 § Louna-kirjastoilla on yhteiset käyttösäännöt ja maksut.  Tilivuoden 2014 

ajan kokeiltiin käytäntöä, jossa asiakas saattoi maksaa maksunsa siihen 
Louna-kirjastopisteeseen, missä hän kulloinkin asioi riippumatta siitä, 
minkä kunnan kirjastossa ne ovat muodostuneet.  Kokeilu ei koskenut 
laskutukseen siirtyneitä maksuja eikä aineistokorvauksia. 

 
Vuoden 2014 maksukertymää kussakin Louna-kirjastossa verrattiin edel-
lisen vuoden maksukertymään.  Kokeilu osoitti, että maksujen vastaanot-
taminen ristiin kuntien välillä ei olennaisesti vähentänyt tai lisännyt 
minkään kunnan maksukertymää.  Koska käytäntö osoittautui asiakas-
palvelutilanteissa toimivaksi ja palvelua parantavaksi niin asiakkaan 
kuin kirjastojenkin näkökulmasta, ovat Louna-kirjastojen johtajat koko-
uksessaan 22.4.2015 päätyneet esittämään, että käytäntö vakiinnutettai-
siin. 

 
Rehtorin päätösehdotus: 

Lautakunta päättää, että asiakas voi halutessaan maksaa Ypäjän kunnan-
kirjastossa syntyneitä asiakasmaksujaan myös muihin Louna-kirjastoihin 
niissä asioidessaan ja että muutos astuu voimaan 1.1.2016 sillä edelly-
tyksellä, että kaikki Louna-kirjastokunnat ovat tehneet samansisältöisen 
päätöksen. 

 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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___________________________________________________________________________ 
 
KIRJASTOJÄRJESTELMÄN KILPAILUTUS 
 
Sivla 70 § Ypäjän kunnan sivistyslautakunta on valtuuttanut Forssan kaupungin 

tekemään kirjastojärjestelmän kilpailutukseen liittyvät päätökset Ypäjän 
kunnan puolesta. Valtuutus ei sisältänyt oikeutta neuvotella hankintaso-
pimuksesta Ypäjän kunnan puolesta eikä oikeutta allekirjoittaa hankinta-
sopimusta Ypäjän kunnan puolesta koskien kirjastojärjestelmän hankin-
taa. 

 
Rehtorin päätösehdotus: Ypäjän kunnan sivistyslautakunta valtuuttaa Forssan kaupungin neuvot-

telemaan kirjastojärjestelmän hankintasopimuksesta Ypäjän kunnan puo-
lesta ja allekirjoittamaan kirjastojärjestelmän hankintasopimuksen Ypä-
jän kunnan puolesta.  Valtuutus koskee kirjastojärjestelmän hankintaa.  
Hankintasopimuksessa sopijapuolina tulevat olemaan valituksi tuleva 
tarjoaja ja Louna-kirjastot (kirjastokimppa). 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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___________________________________________________________________________________________ 
 
 
MUUT ASIAT 
 
Sivla 71 § Kokouksessa paikalla olleet lautakunnan valmistelevat johtajat ja ohjaa-

jat pitivät lyhyen katsauksen niistä asioista, jotka ovat tulossa lautakun-
nan päätettäväksi ensi vuoden aikana. 
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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: 65, 67, 71 
  
 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oi-

kaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
 Pykälät:    63, 64, 66, 68, 69, 70 
  
 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:  63, 64, 66, 68, 69, 70 
 
 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

