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KOULUJEN LUKUVUODEN 2015-2016 LUKUVUOSISUUNNITELMAT
Sivla 51 §

Koulut ovat toimittaneet sivistyslautakunnalle lukuvuosisuunnitelmansa
lukuvuodeksi 2015-2016. Lyhyt koonta lukuvuosisuunnitelmista lähetetään esityslistan liitteenä. Lukuvuosisuunnitelmat ovat nähtävissä kokouksessa.
Koulujen lukuvuoden 2015-2016 toiminnasta lyhyesti:
Lukuvuoden 2015-2016 työ- ja loma-ajat
syyslukukausi
17.08.-19.12.2015
työpäivä
lauantai 19.9.2015
syysloma
12.10.-18.10.2015
kevätlukukausi
04.01.-04.06.2016
talviloma
22.02.-28.02.2016
pääsiäisloma
25.03.-28.03.2016
Oppilasmäärät
Levän koulu
Perttulan koulu
Ypäjänkylän koulu
Kartanon koulu
yht.

26
92
36
81
235

Opetukseen käytetyt tuntimäärät

Erityistehtävien tunnit

Levä
Perttula
Ypäjänkylä
Kartano

9 (10)
19,5(14,5)
9 (8)
29,5 (31,5)
67 (64)

yht.
Opettajien määrä
Levän koulu
Perttulan koulu
Ypäjänkylän koulu
Kartanon koulu
yht.

65 (57)
146 (140)
82 (79)
185 (196)
478 (472)

2
8
3
10
23

Levän koululla on kaksi luokanopettajaa ja tuntiopettaja (yhteinen Kartanon koulun kanssa) sekä yksi koulunkäynninohjaaja. Perttulan koulussa on viisi luokanopettajaa, yksi tuntiopettaja, koulujen yhteinen englannin kielen opettaja ja koulujen yhteinen erityisopettaja. Lisäksi Perttulan
koulussa on kolme koulunkäynninohjaajaa. Ypäjänkylän koulussa on
kaksi luokanopettajaa, erityisluokanopettaja ja kaksi koulunkäynninohjaajaa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
51 §

kokouspäivä
23.09.2015

sivu
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Kartanon koulussa on yhdeksän virkaa, joista neljä virkaa on täytetty.
Muuten opetus hoidetaan päätoimisten tuntiopettajien toimesta, päätoimisia tuntiopettajia on kuusi. Lisäksi koulussa on kaksi koulunkäynninohjaajaa.
Koulut ilmoittavat lukuvuosisuunnitelmassaan kaikki merkittävät tapahtumat koulutyössä sekä koulun ulkopuolella annettavan opetuksen.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy koulujen lukuvuosisuunnitelmat lukuvuodeksi 2015-2016.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
52 §

kokouspäivä
23.9.2015

sivu
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_______________________________________________________________________
OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.6.2015

Sivla 52 §

Esityslistan liitteenä lähetetään osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2015.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi osavuosikatsauksen ajalta 1.1.30.6.2015.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
53 §

kokouspäivä
23.09.2015

sivu
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___________________________________________________________________________
TALOUSARVIO VUODELLE 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA
VUOSILLE 2017-2018
Sivla 53 §

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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
53 §

kokouspäivä
23.09.2015

sivu
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Ensi vuoden talousarvioon ja suunnitelmavuosille ei ole varattu lukuvuosille 2017-2018 määrärahaa alakoulujen resurssiopettajien palkkaukseen. On todennäköistä, että valtio ei tule kohdentamaan määrärahoja
resurssiopettajien palkkaukseen. Käytännössä meillä on lukuvuonna
2015-2016 resurssiopettajien avulla jaettu sekä Perttulan että Levän koulujen yhdysluokkia.
Tilapäisiä lisäkustannuksia aiheuttaa uusien opetussuunnitelmien aiheuttamat oppikirjojen ja/tai tablettien hankkimiset. Osittain näitä kustannuksia voidaan jakaa useammalle vuodelle, kaikkia kirjoja ei tarvitse uusia samalla kertaa.
Levän ja Ypäjänkylän koulujen kopiokoneet (10 vuotta vanhat) eivät ole
enää toimintakuntoisia. Levän koululla monistus tapahtuu tulostimen
avulla. Näiden koulujen kopiokoneet on uusittava. Kunnan hankkiessa
koneet kustannus on 5 000 euroa koulua kohti. Koneet voidaan hankkia
myös leasingillä, jolloin vuosikustannus on 1 700 euroa. Talousarviossa
on koneiden hankintaan varauduttu lesingillä.
Liitteenä on sivistystoimen talousarvio ja suunnitelma vuosille 20162018. Suunnitelmavuosien aikana toiminta sivistystoimessa jatkuu nykyisen laajuisena. Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit valmistuvat kokoukseen mennessä.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy ja esittää kunnanhallitukselle edelleen
kunnanvaltuustolle esitettäväksi sivistystoimen vuoden 2016 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2017-2018 liitteen mukaisena.
Lisäksi lautakunta hyväksyy sivistystoimen henkilöstösuunnitelman.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
54 §

kokouspäivä
23.9.2015

sivu
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_____________________________________________________________________________

SIVISTYSLAUTAKUNNAN ESITYKSET INVESTOINTISUUNNITELMAAN

Sivla 54 §

Kunnan ensi vuoden investointeihin esitetään seuraavia hankkeita:
1. Kartanon koulun peliareena erityisesti oppilaiden välituntikäyttöön
sekä koko vapaa-aikatoimen käyttöön päivisin, iltaisin ja viikonloppuisin. Peliareena on tulossa entistä ajankohtaisemmaksi, kun ensi syksystä
alkaen koululaisille tulee tarjota tunti päivässä liikkumista sisältäviä opetustuokioita.
Hanke toteutetaan, mikäli hankkeeseen saadaan tukea lähiliikuntapaikkarahoituksesta (tai vastaavalta). Kustannusarvio hankkeelle on 50 000
ja tuen suuruus mahdollisesti 25 000 euroa. Kunnan osuus 25 000 euroa.
2. Kesäteatterin katsomon rakentaminen
Kesäteatterin kevytkatteen uusiminen. Hankkeeseen haetaan rahoitusta
Louna Plussa ry:ltä. Kustannusarvio on 150 000 euroa ja tuen suuruus on
135 000 euroa. Kunnan osuus 15 000 euroa.
3. Kunnan uuden liikuntahallin rakentaminen / yhteistyö Ypäjän Yllätys
ry:n kanssa liikuntahalli Pertunkaaren käytöstä edelleen kunnan sisäliikuntatilana
4. Päiväkodin piha-alueen aidan uusiminen ja valaistuksen parantaminen
Nykyinen osittain lahonnut valkoiseksi maalattu puuaita on uusittava
ennen kaikkea lasten turvallisuuden takaamiseksi. Kustannusarvio on
30 000 euroa.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta esittää kunnan investointisuunnitelmaan yllä olevat
hankkeet.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
55 §

kokouspäivä
23.9.2015

sivu
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___________________________________________________________________________
UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAINEN TUNTIJAKO
Sivla 55 §

Seutukunnan tuntijakotyöryhmä, missä Tarja Virtanen on ollut ypäjäläisenä jäsenenä, on tehnyt esityksen seutukunnan OPS2016:n oppiaineiden
tuntijaoksi. Oppilaan saama kokonaistuntimäärä putoaa nykyisestä kolmella opetustunnilla peruskoulutuksen aikana, tuntimäärä vähenee alakoulun puolella.
Valinnaisuus lisääntyy ja tulee uutena asiana mukaan alakoulujen opetukseen. Tähän asti valinnaisia aineita on ollut vasta 8.-9. luokalla.
Kokonaistuntimäärät pysyvät Ypäjällä Kartanon koulussa samoina kuin
seutukunnan yläkouluissa, mutta pieniä eroja on eri luokilla opetettavien
tuntimäärien kohdalla.
Uusi tuntijako on liitteenä 6 ja nykyinen voimassa oleva tuntijako sekä
seutukunnan työryhmän esitys tuntijaoksi ovat esityslistan oheismateriaaleina.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy uuteen opetussuunnitelmaan liitteen 6 mukaisen tuntijaon, mikä astuu voimaan vaiheittain 1.8.2016 alkaen.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
56 §

kokouspäivä
23.9.2015
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Sivla 56 §

Rehtorin päätökset ajalta 5.8.-15.9.2015 §§ 154 – 174 ja varhaiskasvatusjohtajan päätökset 6.8.-15.9.2015 §§ 16-26 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
57 §

kokouspäivä
23.9.2015

sivu
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ILMOITUSASIAT
Sivla 57 § §
Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat
kirjelmät ja päätökset ja hyväksyy niiden kohdalla jäljempänä mahdollisesti esitetyt toimenpide-ehdotukset:
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia.
Tilastokeskus
Syksyn 2015 opiskelijatiedonkeruut
Forssan seudun ehkäisevän päihdetyön yhteyshenkilöverkosto
Kannanotto ja ehdotus, että nuorisotoimi lopettaa tapahtumien ja toiminnan järjestämisen Karrinpuomissa.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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pykälä

kokouspäivä
23.9.2015

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: 52, 53, 54, 57
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:

51, 55, 56

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: 51, 55, 56
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:

