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KIRJASTON TOIMINTATILASTO VUODELTA 2015
Sivla 15 §

Kirjastonjohtaja on laatinut liitteenä olevan kirjaston toimintatilaston
vuodelta 2015. Tilastossa on vertailua varten myös vuoden 2014 luvut.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen 1 mukaisen kirjaston toimintatilaston vuodelta 2015.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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KIUSAAMISEN EHKÄISYN SUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA
Sivla 16 §

Varhaiskasvatussuunnitelmaa (2014) on täydennetty kiusaamisen ehkäisyn suunnitelmalla, johon on osallistunut koko varhaiskasvatuksen väki.
Prosessi aloitettiin koko henkilöstön pedagogisena palaverina, jossa käsiteltiin kiusaamista varhaislapsuudessa sekä varhaiskasvatuksessa. Prosessi jatkui siten, että kaikki ryhmät sekä perhepäivähoitajat kokosivat
omien ryhmien käytänteitä sekä sopivat malleja havainnointiin ja kiusaamisen ehkäisyyn. Ryhmien raporteista koottiin Ypäjän varhaiskasvatuksen kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma. Lisäksi ryhmien lastentarhanopettajat perehtyivät MLL:n julkaisemaan varhaislapsuuden kiusaamista käsittelevään materiaaliin. Osa päivähoitajista osallistuu vielä kiusaamista käsittelevään koulutukseen huhtikuussa 2016.
Nyt laadittu kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma liitetään vuonna 2017
laadittavaan varhaiskasvatussuunnitelmaan. Suunnitelma on esityslistan
oheismateriaalina.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi varhaiskasvatuksen
kiusaamisen ehkäisyn suunnitelman.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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UUSIA RYHMÄJAKOJA PÄIVÄKODISSA
Sivla 17 §

Uuden varhaiskasvatuslain ensimmäinen vaihe astui voimaan 1.8.2015.
Tasavallan presidentti vahvisti päivähoitolain muutoksen 8.5.2015. Kyseessä on varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamisen ensimmäisestä vaiheesta. Uutena säännöksenä laissa säädetään lapsiryhmien enimmäiskoosta päiväkodeissa. Varhaiskasvatuksen ryhmät tulee
muodostaa ja tilojen suunnittelu ja käyttö järjestää siten, että varhaiskasvatukselle säädetyt tavoitteet voidaan saavuttaa.
Päiväkodin yhdessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea
hoito- ja kasvatustehtävissä olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia. Esimerkiksi kolme vuotta täyttäneiden kokopäivähoidossa olevien lasten
ryhmässä saisi olla yhtä aikaa läsnä enintään 21 lasta ja alle kolmevuotiaiden ryhmässä enintään 12 lasta. Säännös ei estä eri-ikäisten lasten
ryhmien perustamista, ryhmien keskinäistä toimintaa eikä toiminnallisia
pienryhmiä. Edelleen voidaan myös järjestää esimerkiksi koko päiväkodin yhteisiä tapahtumia ja retkiä. Lapsia voi kuitenkin olla kirjoilla
enemmän kuin enimmäiskoon tai suhdeluvun mukaan säädetään. Ryhmäkokoa ja suhdelukuja koskevia säännöksiä sovelletaan myös vuorohoidossa sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten osalta.
Perhepäivähoitajien pitkien sairauslomien sekä vuorohoitotarpeen lisääntyessä ja lasten hoidontarpeen lisääntyessä Heporannan päiväkodin
ryhmäjakoa on uudistettu. Aikaisemmin aikuisia lisäämällä voitiin kasvattaa myös ryhmäkokoa. Heporannan päiväkodissa työskentelee aikuisia tällä hetkellä siten, että oli mielekästä perustaa kahden aikuisen tiimejä. Aikaisemmin alatalossa toimi Varsojen ryhmä, josta on 1.3.2016
alkaen muodostettu kaksi ryhmää – Minivarsat sekä Vauhtivarsat. Ylätalossa ryhmäjako uudistettiin siten, että Ponien ryhmä jaettiin Laukkaponien ja Tähtiponien ryhmiksi. Toiminta on suunniteltu siten, että kaikissa
ryhmissä toimii kaksi hoito- ja kasvatusvastuussa olevaa aikuista. Toimintaa porrastetaan aamupäivien osalta siten, että ryhmät toimivat itsenäisesti oman ohjelman mukaan. Ruokailut ja uniaika ovat yhteisiä. Iltapäivällä, mikäli Laukkaponien ja Tähtiponien yhteenlaskettu lapsiryhmäkoko on yli 21, hyödynnetään esikoulun tiloja, jotka tyhjenevät kello
13.
Ypäjän kunnassa perheet voivat valita 4-16 päivän väliltä hoitosopimuspäiviä. Tämä tarkoittaa sitä, että yhtä päivähoitopaikkaa voi käyttää useampi lapsi, mikäli varmistetaan, että lapset eivät ole yhtä aikaa hoidossa.
Heporannan päiväkodin tilat ovat tällä hetkellä ahtaat. Eteistiloja on niukasti ja varhaiskasvatuksessa pohditaan, miten tiloja voitaisiin käyttää
järkevästi niin, että ne palvelisi parhaiten lasten etua. Yksi vaihtoehto
on, että varhaiskasvatusjohtajan työhuone siirretään kunnantalolle, näin
vapautuu yksi eteinen myös lasten käyttöön.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Uusi laki tiukensi myös henkilöstömitoitusta lomien osalta. Henkilöstömitoitusta tulee noudattaa myös henkilöstön sairaus ja vuosilomien sekä
muiden ennakoitavissa olevien poissaolojen, esimerkiksi koulutukseen
osallistumisen vuoksi sekä mahdollisten lomautusten aikana varautumalla niihin etukäteen. Suhdeluvusta poikkeaminen ei näiden syiden perusteella ole asetuksen mukaan mahdollista. Saman päivän aikana tapahtuviin yllättäviin sairauslomiin tulee pyrkiä saamaan sijainen mahdollisimman pian. Toiminnan järjestäjien tulee kiinnittää huomiota riittävään
sijaisjärjestelmään. Heporannan päiväkodilla on tällä hetkellä käytössä
kaksi ypäjäläistä sijaista. Tällä hetkellä sijaistilanne ei ole ollut riittävä ja
sijaisia on rekrytoitu lisää turvaamaan lomien ja sairauslomien tarpeet.
Haku syksyn päivähoitopaikkoihin on alkanut. Syksyn toimintaa tulee
pohtia sekä arvioida kevään 2016 kokemusten pohjalta tilojen toimivuutta ja kehittää uusien ryhmien toimintatapoja ja tilaratkaisuja.
Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi tiedot uusista päiväkodin ryhmäjaoista.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2016
Päivähoitomaksujen indeksikorotukset
Päivähoidon asiakasmaksuihin on tehty indeksitarkastukset. Tarkistukset tehdään kahden vuoden välein. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut on sidottu indeksiin, ja se nostaa tulorajoja 3,54 prosentilla.
Päivähoitomaksujen korottamisesta on kunnassa tehtävä erillinen päätös.
Indeksikorotukset astuvat voimaan 1.8.2016. Opetus- ja kulttuuriministeriössä on lisäksi valmistelussa hallituksen esitys uudesta varhaiskasvatuksen asiakasmaksulainsäädännöstä. Uuden asiakasmaksulain on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2016 samanaikaisesti alla esiteltävien asiakasmaksujen indeksikorotusten kanssa. Koska asian valmistelu on ministeriössä
kesken, ei tässä vaiheessa päätetä kuin indeksikorotuksista.
Päivähoitomaksu määräytyy perheen koon, palvelun tarpeen ja bruttotulojen mukaan. Ensi elokuusta lähtien korkein hoitomaksu voi olla kokopäivähoidossa olevasta lapsesta (nuorin lapsi) enintään 290 euroa kuukaudessa (aikaisemmin 283 euroa). Seuraavaksi nuorimmaisesta lapsesta
määrätään samansuuruinen maksu kuin nuorimmasta lapsesta, kuitenkin
enintään 261 euroa kuukaudessa (aikaisemmin 255 euroa). Pienin perittävä maksu on 27 euroa (aikaisemmin 26 euroa).
Tulorajat 1.8.2016 alkaen
Yleisellä ansiotasoindeksillä tarkistetut sosiaali- ja terveydenhuollon
annetun lain 7 a §:n 3 momentissa tarkoitetut päivähoitomaksun määräämisessä käytettävät tulorajat ovat 1.8.2016 lähtien seuraavat:
Taulukko 1.

Perheen koko
2 henkilöä
3
4
5
6

Tuloraja euroa/kk
1403
1730
2053
2191
2328

Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä ylin kuukausimaksu on 1.8.2016 alkaen 290 euroa kuukaudessa. Saman perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman päivähoidossa olevan lapsen korkein
perittävä maksu on 261 euroa kuukaudessa. Alin perittävä maksu on 27
euroa. Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun
määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 1.8.2016 lähtien 138 eurolla
kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Osa-aikahoidosta peritään kunnan päättämin perustein hoitoaikaan suhteutettu kokopäivähoidon maksua alempi maksu. Osa-aikaisen hoidon hoitoaikaan suhteutetut maksut säilyvät ennallaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Tilapäinen hoito
Lyhytaikainen enintään kolme päivää kuukaudessa kestävä päivähoito
katsotaan tilapäiseksi. Tilapäistä hoitoa voi tarvita esimerkiksi kotihoidossa oleva lapsi, jos perheellä on joku yllättävä tilanne, ja he tarvitsevat
lapselle hoitoa. Tilapäisen hoidon päivämaksuna on Ypäjän kunnassa
peritty 17 euroa kokopäivähoidosta (yli 5 tuntia) ja 11 euroa osapäivähoidosta (enintään 5 tuntia).
Tilapäisen hoidon maksun voi kunnat itse päättää. Indeksikorotusten yhteydessä on myös syytä tarkastella tilapäisen hoidon hintaa. On perusteluta nostaa maksua 1.8.2016 alkaen siten, että päivähinta on 18 euroa
kokopäivähoidosta (yli 5 tuntia) ja 12 euroa osapäivähoidosta (enintään
5 tuntia).
Kaikilta päiväkotipalvelujen asiakasperheiltä tullaan touko-kesäkuun
2016 aikana pyytämään tulotiedot tai kirjallinen suostumus korkeimpaan
maksuun, joiden pohjalta määritellään uusipäivähoitomaksu.
Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee lisäksi parhaillaan uutta varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia. Sen mahdollisesti tuomista muutoksista päivähoidon asiakasmaksuihin päätetään erikseen myöhemmin, kun
eduskunta on päättänyt laista.
Koululaisten iltapäivätoiminta
Kunnassa järjestetään koululaisille iltapäivätoimintaa. Toimintaa järjestetään kirjaston yläkerrassa. Iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä tarvittaessa myös erityisopetukseen osallistuville
lapsille. Iltapäivätoiminnan järjestäminen on kunnille vapaaehtoista.
Kunnat saavat järjestämiseen valtionavustusta. Toimintaa tulee tarjota
joko 570 tai 760 tuntia koulun työvuoden aikana siten, että toimintaa on
3 tai 4 tuntia päivässä. Iltapäivätoimintaan on hakuaika joka vuosi huhtikuussa ja toiminnasta voi esimerkiksi perhetilanteen muuttuessa lähteä
kesken lukukauden. Toimintaan voi hakea myös kesken lukukauden ja
paikka myönnetään, mikäli ryhmässä on tilaa.
Perusopetuslain muutos korottaa koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävän maksun enimmäismäärää 1.8.2016 alkaen. Enimmäismaksu 570 tunnin osalta nostetaan 120 euroon ja 760 tunnin osalta 160
euroon kuukaudessa. Lain muutoksella tiukennetaan samalla velvollisuutta jättää maksu perimättä tai alentaa sitä, jotta perheen pienituloisuus
ei olisi esteenä lapsen osallistumiselle aamu- ja iltapäivätoimintaan.
Ypäjällä iltapäivätoimintaan on lukuvuonna 2015–2016 osallistunut 19
lasta. Aamupäivätoimintaa ei ole järjestetty. Ypäjällä iltapäivätoiminnan
maksu on määräytynyt siten, että maksu on 60 euroa kuukaudessa, mikäli lapsi on iltapäivätoiminnassa joka päivä. Toimintaan osallistuminen
maksaa 30 euroa, mikäli lapsi osallistuu 10 päivää kuukaudessa. Koululaisten iltapäivätoiminnan tukeminen on tärkeä osa turvallisen koulutien
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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aloittamista. Ypäjän kunnassa toiminta on erittäin ammatillisesti suunniteltua ja ohjattua. On tärkeää, että toimintaa jatketaan siten, että palvelu
on mahdollisimman monen perheen saatavilla, eikä se ole taloudellisesti
perheitä liian kuormittavaa.
Kunnat päättävät itse, minkä suuruisena maksut peritään. Kaikki kunnat
eivät peri aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja enimmäismääräisinä.
Lakiesityksen enimmäismäärät voivat hankaloittaa perheiden taloudellista mahdollisuutta osallistua iltapäivätoimintaan ja näin lisätä lasten iltapäivien turvattomuutta. Ypäjän tämän hetken hinnat ovat valtakunnallisesti katsottuna huomattavasti lakiesitystä pienemmät. Ypäjän kunnan
hintoja on syytä tarkastella yleisten korotusten valossa ja nostaa 10 päivää kuukaudessa toimintaan osallistuville (570h) 35 euroon ja joka päivä
toimintaan osallistuville (760h) 65 euroon kuukaudessa. Hinnoittelussa
tulee huomioida, että Ypäjällä tarjotaan vain iltapäivätoimintaa.
Koululaisten vuorohoito
Ypäjän kunta järjestää varhaiskasvatuksen vuorohoitoa mahdollistamaan
vanhempien säännöllinen vuorotyö. Vuorohoitoa on hoito, joka on normaalin aukiolon (arkisin 5.30–17.00) ulkopuolella. Vuorohoitoon ei ole
subjektiivista oikeutta. Arkisin päiväkoti toimii vuorohoitopaikkana.
Viikonloppuisin hoito järjestetään perhepäivähoitajien kodeissa. Vuorohoitoa tarjotaan harkinnanvaraisesti myös ensimmäisen luokan oppilaille
(1 lk). Koululaiset osallistuvat kuitenkin ensin maksulliseen iltapäivätoimintaan, josta siirtyvät itsenäisesti tarvittaessa päiväkodille. Koululaisille määräytyy vuorohoidosta erillinen maksu. Päivähoito ei kuljeta lapsia iltapäivätoiminnasta päiväkodille.
Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten osalta vuorohoito on osa päivähoitoa, jolloin siitä ei peritä erillistä maksua. Koulualaisten(1lk) osalta
ei Ypäjän kunnassa ole tähän asti peritty erillistä maksua, vaan he lapset
ovat osallistuneet vuorohoitoon tarpeen vaatiessa iltapäivätoiminnan
maksulla.
Vuorohoito on kuitenkin kallista hoitoa, koska se tapahtuu yleensä iltaisin sekä viikonloppuisin. Käytänteitä on syytä muuttaa ja periä vuorohoitoa tarvitsevilta koululaisilta 50 euroa kuukaudessa iltapäivätoiminnan lisäksi, mikäli he tarvitsevat säännöllisesti vuorohoitoa.
Päivähoidon hinta ulkopaikkakuntalaisille
Päivähoidossa ja esiopetuksessa voi olla lapsia, joiden hoitomaksun
maksaa sijoituskunta tai joku muu taho. Ypäjällä on toisessa kunnassa
kirjoilla olevia lapsia varhaiskasvatuksen piirissä vuosittain. Tällä hetkellä päivähoitoa on laskutettu siten, että yksi päivä maksaa 39,50 e.
Hoitopäivien hinta kuuluu laskuttaa todellisten kulujen mukaan. Todellinen maksu määräytyy siten, että kunnallisen päivähoidon päivähoitopaikkojen päivähinnat laskettuna nettomenojen ja toteutuneiden hoitopäivien mukaan.
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Todelliset kustannukset vuonna 2015 olivat 543 435 € nettomenot ja hoitopäiviä 237. Keskimäärin lapsia oli paikalla päivittäin 57. Päivähoitopäivän hinnaksi määräytyy näin keskimäärin 41 euroa.
Rehtorin päätösehdotus:
1. Sivistyslautakunta päättää 1.8.2016 alkaen ottaa käyttöön opetus- ja
kulttuuriministeriön ilmoittamat tarkistetut päivähoitomaksuun vaikuttavat tulorajat ja päivähoidon maksujen indeksikorotukset seuraavan taulukon mukaisesti:
Perheen koko
2 henkilöä
3
4
5
6

Tuloraja euroa/kk
1403
1730
2053
2191
2328

Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä ylin kuukausimaksu on 1.8.2016 alkaen 290 euroa kuukaudessa. Saman perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman päivähoidossa olevan lapsen korkein
perittävä maksu on 261 euroa kuukaudessa. Alin perittävä maksu on 27
euroa. Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 1.8.2016 lähtien 138 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Osa-aikahoidosta peritään
kunnan päättämin perustein hoitoaikaan suhteutettu kokopäivähoidon
maksua alempi maksu. Osa-aikaisen hoidon hoitoaikaan suhteutetut
maksut säilyvät ennallaan.
2. Sivistyslautakunta päättää nostaa tilapäisen hoidon maksua 1.8.2016
alkaen siten, että päivähinta on 18 euroa kokopäivähoidosta (yli 5
tuntia) ja 12 euroa osapäivähoidosta (enintään 5 tuntia).
3. Sivistyslautakunta päättää vahvistaa iltapäivätoiminnan maksuksi
1.8.2016 alkaen 570 tunnin osalta 35 euroa ja 760 tunnin osalta 65
euroa kuukaudessa.
4. Sivistyslautakunta päättää, että vuorohoitoa tarvitsevien koululaisten
kuukausimaksu on 1.8.2016 alkaen 50 euroa kuukaudessa.
5. Sivistyslautakunta päättää, että ulkopaikkakuntalaisten lasten päivähoidon hinta on Ypäjän kunnassa 1.8.2016 alkaen 41 euroa päivä.
6. Sivistyslautakunta päättää, että muilta osin päivähoidon perusteet pysyvät sivistyslautakunnan ja kunnanhallituksen tekemien päätösten
(Sivistyslautakunta 13.8.2014 § 47) (Kh 2.9.2014 § 123) mukaisena.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
19 §

kokouspäivä
13.4.2016

sivu
10

_________________________________________________________________________
KAHDEN PERHEPÄIVÄHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÖLUPA
Sivla 19 §

Perhepäivähoidon osuus varhaiskasvatuksesta on viime vuosina vähentynyt Ypäjän kunnassa. Perhepäivähoito on kuitenkin edelleen erittäin
toivottu, kunnalle edullinen sekä varhaislapsuutta tukeva hoitomuoto.
Tällä hetkellä perhepäivähoidon vähentynyt osuus luo paljon painetta
päiväkodille.
Yksi kunnan perhepäivähoitajista on irtisanoutunut perhepäivähoitajan
toimesta siirtyessään vanhuuseläkkeelle 1.1.2016 alkaen. Tehtävä on
täytetty määräaikaisena 31.5.2016 saakka. Palkkavaraus on tehty vuoden
2016 talousarvioon.
Lisäksi toinen perhepäivähoitaja on sairauslomalla, eikä jatka terveydellisistä syistä tehtävässä. Koska varhaiskasvatuksessa on selkeä tarve
perhepäivähoitajille, esitetään, että myös tämä toimi täytetään toistaiseksi 1.6.2016 alkaen.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta täyttöluvan kahdelle perhepäivähoitajan toimelle 1.6.2016 alkaen.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Varhaiskasvatusjohtaja Hanna-Leena Sippola poistui kokouksesta tämän
pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.50.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
20 §

kokouspäivä
13.4.2016

sivu
11

_________________________________________________________________________
ENGLANNIN KIELEN TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄN TÄYTTÄMINEN
LUKUVUOSIKSI 2016-2017 – 2018-2019

Sivla 20 §

Kunnanhallitus on antanut täyttöluvan englannin kielen tuntiopettajan
tehtävän täyttämiselle kolmeksi lukuvuodeksi 2016-2017 – 2018-2019.
Englannin kielen tuntiopettajana on tänä lukuvuonna toiminut FM
Mira Rastas. Hän on onnistunut työssään hyvin ja on kiinnostunut
jatkamaan tehtävässä.
Englannin kielen tuntiopettajan hoitaa myös ruotsin kielen opetuksen
Levän ja Ypäjänkylän koulujen kuudesluokkalaisille.
Määräaikaisuuden peruste on tehtävän päättyminen Levän ja Ypäjänkylän koulujen lakkauttamisten yhteydessä.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta palkkaa FM Mira Rastaan englannin kielen tuntiopettajan tehtävään määräaikaisesti kolmeksi lukuvuodeksi 2016-2017 –
2018-2019.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
21 §

kokouspäivä
13.4.2016

sivu
12

LUOKANOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN LUKUVUOSIKSI 2016-2017 – 2018-2019
Sivla 21 §

Kunnanhallitus on antanut täyttöluvan Levän koulun luokanopettajan
viran täyttämiselle määräaikaisesti kolmeksi lukuvuodeksi 2016-2017 –
2018-2019. Levän koulun määräaikaisena luokanopettajana on tänä lukuvuonna toiminut FM Marjaana Rajala. Hän on onnistunut työssään
hyvin ja on kiinnostunut jatkamaan tehtävässä.
Määräaikaisuuden peruste on tehtävän päättyminen Levän ja Ypäjänkylän koulujen lakkauttamisten yhteydessä.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta palkkaa FM Marjaana Rajalan Levän koulun luokanopettajan virkaan määräaikaisesti kolmeksi lukuvuodeksi 2016-2017 –
2018-2019.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
22 §

kokouspäivä
13.4.2016

sivu
13

____________________________________________________________________________
ERITYISOPETUKSEN PÄÄTOIMINEN TUNTIOPETTAJA
Sivla 22 §

Kunnanhallitus on antanut täyttöluvan Kartanon koulun päätoimisen
erityisopetuksen tuntiopettajan tehtävän täyttämiselle lukuvuodeksi 2016
- 2017. Kartanon koulussa on tänä lukuvuonna erityisopetuksessa laajaalainen tuntiopettaja (klinikkaopettaja). Opettajan toimenkuva on joko
toimiminen samanaikaisopettajana oppitunneilla tai sitten oppilaat tulevat erityisopetukseen erilliseen opetustilaan. Toimintaa jatketaan samalla
tavalla ensi lukuvuonna.
Erityisopettajana on toiminut äidinkielen opettaja FM Elina Pöllänen.
Hän on onnistunut työssään hyvin ja on kiinnostunut jatkamaan tehtävässä.
Muodollisesti kelpoisia erityisopettajia ei ole työttömänä, joten tehtävä
voidaan täyttää ilman haettavaksi julistamista.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta palkkaa FM Elina Pölläsen Kartanon koulun päätoimiseksi erityisopetuksen tuntiopettajaksi lukuvuodeksi 2016 - 2017.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
pykälä
kokouspäivä
sivu
Sivistyslautakunta
23 §
13.4.2016
14
_______________________________________________________________________________
KOULUJEN TUNTIKEHYKSET LV. 2016 - 2017
Sivla 23 §

Koulut ovat tehneet esityksensä niistä tunneista, jotka tarvitaan oppilaiden opettamiseen ja muuhun toimintaan lukuvuonna 2016 - 2017.
Koulujen tuntikehysesityksiä käsiteltiin johtajien kokouksessa 23.3.2016.
Koulujen esitykset lukuvuoden 2016 - 2017 tuntikehyksiksi lähetetään
esityslistan oheismateriaalina.
Koulujen esitykset lukuvuodelle 2016 - 2017 ovat seuraavat:
Koulu
tuntikehys tuntikehys oppilasmäärä
lv. 16-17 (lv. 15-16)
lv. 16-17(lv 15-16)
Levä
67
76
23
(26)
Perttula
151,5
159,5
90
(92)
Ypäjänkylä 92
89
30
(36)
Kartano
214,5
227,5
77
(81)
Yht.
525+5=530 552
220
(235)
Ensi lukuvuonna otetaan käyttöön alakouluilla uudet opetussuunnitelmat
(= ops). Uudessa opsissa tulee mukaan oppilaille valinnaisaineita ja muutoinkin luokka-asteiden välillä on yhdysluokkaopetuksen kannalta hankaluuksia aiheuttavia oppiaineiden tunteja. Tuntikehystä tarvitaan kouluilla
joissakin tilanteissa opetuksen järjestämiseen, kun luokka-asteiden tuntimäärä ei ole samansuuruinen kaikissa oppiaineissa.
Yllämainitut koulujen tuntimäärät sisältävät koulujen yhteisen erityisopettajan viikkotunteja 19 tuntia. Erityisopettaja on ollut esiopetuksessa 3
viikkotuntia. Erityisopetukseen varataan lisäksi 5 viikkotuntia, jotka
kohdennetaan vasta lukuvuoden 2016-2017 alkaessa, kun erityisopetusta
tarvitsevien oppilaiden tarpeet esiopetus mukaan lukien on lopullisesti
selvillä. Perttulan koulun yhdysluokalla ei lueta vuorokursseina kaikkia
oppiaineita, koska yhdysluokka vaihtelee lukuvuosittain. Uuden opsin
mukaan oppilaiden saama opetuksen kokonaistuntimäärä putoaa kolmella
tunnilla.
Ypäjän kunta sai kuluvana lukuvuonna valtion erityisavustusta yhteensä
26 500 euroa ryhmäkokojen pienentämiseen ja koulunkäynnin ohjaajan
palkkaamiseen. Erityisavustus kohdennettiin Perttulan ja Levän opetusryhmien jakamiseen tuntiopettajilla. Tällaista erityisavustusta ei ole ensi
lukuvuodeksi jaossa.

Rehtorin päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että koulujen viikoittainen tuntimäärä lukuvuonna 2016 - 2017 on enintään seuraava:
Levän koulu
67 tuntia
Perttulan koulu
151,5 tuntia
Ypäjänkylän koulu
92 tuntia
Kartanon koulu
214,5 tuntia
erityisopetus
5 tuntia
yht.
530 tuntia
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
24 §

kokouspäivä
13.4.2016

sivu
15

_________________________________________________________________________
ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN
Forssan seudun kunnat Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä
ovat työstäneet yhdessä sekä esiopetuksen että perusopetuksen opetussuunnitelmat. Kuntien opettajista on valittu jäsenet opetussuunnitelmatyöryhmään, mikä on johtanut opetussuunnitelmatyötä. Työryhmän puheenjohtajana on ollut Minna Lintonen. Minna on Forssan Tölön yhtenäiskoulun (erityiskoulu) rehtori. Ypäjältä työryhmässä on ollut mukana
Tarja Virtanen ja Iiris Ojala.
Työryhmä on päättänyt esittää alueen kunnille yhteistä kokouspäivää
opetussuunnitelmien hyväksymiseksi. Kaikkien kuntien sivistyslautakuntien kokoukset pidetään samaan aikaan tiistaina 26.4.2016 klo 18.30
Jokioisten Paanan yhtenäiskoululla. Ensin Minna Lintonen esittelee uuden opetussuunnitelman juhlasalissa ja sen jälkeen kuntien lautakunnat
siirtyvät pitämään omat kokouksensa. Tällä tavoin saadaan uudelle opetussuunnitelmalle mediajulkisuutta. Tällaisen yhteisen esittelyn järjestäminen kyselymahdollisuuksineen on ehdottomasti paikallaan. Opetussuunnitelmasta päättämisen voi siirtää myöhempiinkin kokouksiin. Paanan koulun rehtori Jari Sillanpää esittelee halukkaille ennen ops:n esittelytilaisuutta uutta Paanan koulua ja kahvia on tarjolla myös ennen opsesittelyä. Ajankohdat tarkentuvat vielä lähempänä.
Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta saattaa tiedokseen uusien opetussuunnitelmien
hyväksymisjärjestelyt.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
25 §

kokouspäivä
13.4.2016

sivu
16

__________________________________________________________________________
LIIKUNTA-, NUORISO- JA KULTTUURITOIMEN PERUSAVUSTUSTEN
JAKAMINEN
Sivla 25 §

Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen perus- ja kohdeavustukset on julistettu haettavaksi 29.3.2016 mennessä.
Perusavustuksia voidaan myöntää ypäjäläisille yhdistyksille ja yhteisöille kuntalaisille suunnatun toiminnan tukemiseen.
Perusavustushakemukseen tulee liittää toimintakertomus, tilinpäätös ja
tilintarkastuskertomus vuodelta 2015, toimintasuunnitelma ja selvitys siitä, mikä on perustoimintaa, johon avustusta haetaan sekä talousarvio
vuodelle 2016. Mikäli kyseessä on uusi hakija, tulee hakemukseen liittää
yhdistyksen säännöt.
Määräaikaan mennessä liikuntatoimen perusavustusta haki
1. Ypäjän Yllätys ry
2 000 euroa
30.3.2016 mennessä nuorisotoimen perusavustusta haki
1. Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistys ry 1 500 euroa
Määräaikaan mennessä kulttuuritoimen perusavustusta ei haettu.
Lautakunnalla on jaettavana avustuksia yhdistyksille ja yhteisöille liikuntatoimessa 2 000 euroa, nuorisotoimessa 900 euroa ja kulttuuritoimessa 300 euroa. Määrärahat tulee jakaa alustavasti perusavustusten ja
kohdeavustusten kesken (aikaisempina vuosina 2/3 osaa perusavustuksiin ja loput kohdeavustuksiin).

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta jakaa liikuntatoimen avustusmäärärahasta 2 000 euroa
perusavustuksiin 1 300 euroa ja kohdeavustuksiin 700 euroa sekä nuorisotoimen avustusmäärärahasta 900 euroa perusavustuksiin 600 euroa ja
kohdeavustuksiin 300 euroa. Kulttuuritoimen avustus 300 euroa jaetaan
kohdeavustuksena.
Edelleen sivistyslautakunta myöntää liikuntatoimen perusavustusta
Ypäjän Yllätys ry:lle 1 300 euroa.
Kohdeavustuksiin varattu 700 euroa jaetaan toimintavuoden aikana.
Edelleen sivistyslautakunta myöntää nuorisotoimen perusavustusta
Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistys ry:lle 600 euroa.
Kohdeavustuksiin varattu 300 euroa jaetaan toimintavuoden aikana.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
pykälä
kokouspäivä
sivu
Sivistyslautakunta
26 §
13.4.2016
17
________________________________________________________________________
VIRANHALTIJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
Sivla 26 §

Rehtorin päätökset ajalta 1.3.-6.4.2016 §§ 65-82 ja varhaiskasvatusjohtajan päätökset §§ 48-72 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
27 §

kokouspäivä
13.4.2016

sivu
18

_____________________________________________________________________________
ILMOITUSASIAT
Sivla 27 §
Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat
kirjelmät ja päätökset ja hyväksyy niiden kohdalla jäljempänä mahdollisesti esitetyt toimenpide-ehdotukset:
Tilastokeskus
Kuntatalouden tiedonkeruu 2015
Muutoksia järjestäjä- ja oppilaitostason oppilaat ja opiskelija –keruuseen
2016
Oppilaitosverkon tarkistus
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
28 §

kokouspäivä
13.4.2016

sivu
19

________________________________________________________________________

MUUT ASIAT
Sivla 28 §

Mirja Jokio muistutti siitä, että kaikille virkaa/tointa hakeneille tulee
ilmoittaa kuka virkaan/toimeen tulee valituksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä

kokouspäivä
13.4.2016

sivu
20

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: 19, 24, 27, 28
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26
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: 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26
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:

