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KOULUTOIMENSIHTEERIN VUOROTTELUVAPAA

Sivla 60 §

Auli Hossi on hakenut sivistyslautakunnalta vuorotteluvapaata 8.5.30.9.2017. Tämän jälkeen Auli pitää vuosilomia ja jää eläkkeelle
1.1.2018 alkaen.
Vuorotteluvapaan saamisen ehtona on, että kunnan tulee palkata työtön
työnhakija kunnan palvelukseen. Tämä palkattava työntekijä voidaan
palkata mihin tahansa tehtävään. On mahdollista, että tässä koulutoimensihteerin tapauksessa vuorotteluvapaan sijainen tullaan palkkaamaan
kunnan palvelukseen muuhun tehtävään, koska vuorotteluvapaan päättymisen jälkeen koulutoimensihteeri ei palaa enää hoitamaan virkaansa
ja neuvomaan uutta työntekijää.

Rehtorin esitys:
Sivistyslautakunta myöntää koulutoimensihteeri Auli Hossille vuorotteluvapaata 8.5.-30.9.2017.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Koulutoimensihteeri Auli Hossi poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi ja pöytäkirjanpitäjänä toimi tämän pykälän ajan rehtori Heikki Vainio.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta
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kokouspäivä
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__________________________________________________________________________

TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA SUUNNITELMAVUOSILLE 2018-2019
Sivla 61 §

Ensi vuoden talousarviossa ja suunnitelmavuosina ovat koulujen tuntikehykset kuluvan lukuvuoden tasolla. Perttulan koululle on tulossa ennusteiden mukaan melko iso yhdysluokka. Koulujen tuntikehyksistä ja
opettajatarpeista päätetään erikseen keväällä. Henkilöstömenoissa on varattu määräraha yhdeksälle koulunkäynnin ohjaajalle, joista yksi ohjaaja
on henkilökohtainen (tällä hetkellä Levän koulussa). Kilpailukykysopimuksen perusteella kunnan työntekijöiden lomarahoja leikataan. Kuljetuskustannukset nousivat uusien sopimusten ja Loimaalla koulua käyvän
oppilaan kuljetuksesta johtuen.
Koulujen kustannukset ovat nousseet uusien opetussuunnitelmien aiheuttamien tietokoneohjelmien ja/tai tablettien hankkimisesta. Koulujen atkja monistuskustannukset ovat myös vuosien saatossa nousseet. Tablettien hankkimiseen on esitetty määrärahaa myös investointisuunnitelmaan.
Varhaiskasvatuksessa tarvitaan osa-aikainen ohjaaja esiopetuksessa
1.8.2017 alkaen lukuvuodeksi 2017-2018 oppilasmäärän ja apua tarvitsevien oppilaiden vuoksi.
Syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja nuorten koulunkäynnin turvaamiseksi
(=koulumotivaation puute) talousarvioon tulee varata määräraha tukihenkilön/osa-aikaisten tukihenkilöiden palkkaamiseen. Tätä määrärahaa
ei ole esitetty ensi vuoden talousarvioon.
Kiintiöpakolaisten koulunkäyntiin ja muuhun perheen tukihenkilötoimintaan täytyy varata määräraha. Esitys kunnanhallitukselle määrärahan
varaamisesta. Kokouksessa ovat mukana talousarvion valmisteluun
osallistuneet sivistystoimen työntekijät.
Liitteenä sivistystoimen talousarvio 2017 ja suunnitelma vuosille 20182019. Toisena suunnitelmavuotena 2019 toiminta koulutoimessa muuttuu, kun siirrytään 1.8.2019 alkaen yhteen alakouluun. Tätä muutosta ei
ole vielä huomioitu suunnitelmavuoden talousarviossa. Toiminnalliset
tavoitteet ja mittarit ovat liitteenä.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy ja esittää kunnanhallitukselle liitteenä olevan sivistystoimen talousarvion vuodelle 2017 ja suunnitelmavuosille
2018-19 tavoitteineen ja mittareineen.
Lisäksi lautakunta hyväksyy sivistystoimen henkilöstösuunnitelman.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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SIVISTYSLAUTAKUNNAN ESITYKSET INVESTOINTISUUNNITELMAAN
Sivla 62 §

Kunnan ensi vuoden investointeihin esitetään seuraavia hankkeita:
1. Yhteistyö Ypäjän Yllätys ry:n kanssa liikuntahalli Pertunkaaren käytöstä
Pertunkaari toimii kunnan sisäliikuntatilana. Pertunkaaren katto on uusimisen tarpeessa, samoin kuin lämmitysjärjestelmä (uusi kattila). Kunnan mahdollinen osuus kustannuksista kirjataan investointisuunnitelmaan (neuvottelut kesken).
2. Koulujen atk-laitteet
Uuden opetussuunnitelman myötä koulujen erilaisten atk-laitteiden tarve
on lisääntynyt huomattavasti. Varataan kertaluonteinen määräraha
15 000 euroa investointisuunnitelmaan, jolloin käyttötalouspuolen talousarvio ei nouse kohtuuttomasti atk-laitteiden hankinnan vuoksi.
3. Kesäteatterin katsomon kiinteä katto
Kesäteatterin katsomon kattaminen kiinteällä katolla ja tuulensuojaseinillä. Hankkeeseen haetaan rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Kustannusarvio on 192 000 euroa (alv 0 %) ja haettavan
tuen suuruus on 116 000 euroa. Kunnalta haetaan 55 000 euroa ja
teatterin osuus on 21 000 euroa. Sivistyslautakunta esittää kunnan rahoitusosuudeksi 15 000 euroa, mikäli opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää rahoituksen hankkeelle.

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

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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VIRANHALTIJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
Sivla 63§

Rehtorin päätökset ajalta 7.9.-30.9.2016 §§ 187- 214 ja varhaiskasvatusjohtajan päätökset §§ 159- 166 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:
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NUORISOVALTUUSTON SÄÄNTÖJEN 3. §:N MUUTTAMINEN
Sivla 64 §
Nykyinen 3§ (Nuorisovaltuuston toimikausi, kokoonpano sekä valinta)
Nuorisovaltuuston toimikausi ja kokoonpano
Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta kerrallaan, poikkeuksena ensimmäinen kausi on vuoden mittainen. Toimikausi on aina tammikuun 1. päivästä joulukuun 31. päivään.
1. Nuorisovaltuustoon otetaan 10 vapaaehtoisesti ilmoittautunutta edustajaa.
2. Nuorisovaltuustoon valitaan 10 jäsentä ja 5 varajäsentä
3. Nuorisovaltuustoon otetaan 6 edustajaa sekä 3 varajäsentä Kartanon koulusta ja 4 toisen asteen opiskelijaa sekä 2 varajäsentä.
4. Ilmoittautua voivat nuoret, jotka vaalivuonna täyttävät 14 – 17 vuotta ja joiden kotipaikka
vaalivuoden alussa on Ypäjän kunta.
5. Ehdokkaaksi tulee ilmoittautua viimeistään 31.10. kyseisen toimikauden viimeisellä vuodella.
6. Kartanon koulun oppilaat voivat ilmoittautua halukkaiksi nuorisovaltuustoon Kartanon koulussa ja toisen asteen opiskelijat kunnantalolla.
7. Nuorisovaltuuston valitsee hakijoista sivistyslautakunta.
Nuorisovaltuuston ehdotus 3 §:n muutoksiksi (kohdat lihavoitu):
Nuorisovaltuuston toimikausi ja kokoonpano
Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta kerrallaan, poikkeuksena ensimmäinen kausi on vuoden mittainen. Toimikausi on aina tammikuun 1. päivästä joulukuun 31. päivään.
1. Nuorisovaltuustoon otetaan 10 vapaaehtoisesti ilmoittautunutta edustajaa.
2. Nuorisovaltuustoon valitaan 10 jäsentä ja 5 varajäsentä
3. Nuorisovaltuustoon otetaan 6 edustajaa sekä 3 varajäsentä peruskoulun oppilaista ja 4
toisen asteen opiskelijaa sekä 2 varajäsentä.
4. Ilmoittautua voivat nuoret, jotka vaalivuonna täyttävät 14 – 17 vuotta ja joiden kotipaikka vaalivuoden alussa on Ypäjän kunta.
5. Ehdokkaaksi tulee ilmoittautua viimeistään 31.10. kyseisen toimikauden viimeisellä
vuodella.
6. Nuoriso valtuustoon haluavat ehdokkaat voivat ilmoittautua Kartanon koululla tai
nuorisotila Haavissa.
7. Mikäli ehdokkaiden määrä ylittää valtuuston sallitun jäsenmäärän nuorisovaltuusto järjestää kaksiosaiset vaalit. Vaalit järjestetään osaksi Kartanon koululla ja
osaksi nuorisotila Haavissa.
Äänestys suoritetaan suljettuna lippuäänestyksenä, jossa jokaisella äänioikeutetulla
on kaksi ääntä: yksi ääni peruskoulussa olevalle ehdokkaalle ja toinen toisella asteella olevalle ehdokkaalle. Kartanon koulun oppilaat äänestävät omassa koulussaan ja muut paikalliset nuoret äänestävät nuorisotila Haavissa.
Äänioikeutettuja ovat kaikki, vaalivuonna 14 – 17 täyttävät ypäjäläiset nuoret.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Vaalit ovat kolmipäiväiset, äänestyspäivät jakautuvat seuraavasti: Kartanon koulussa yksi äänestyspäivä ja nuorisotila Haavissa kaksi äänestyspäivää.
Äänestys suoritetaan marraskuun 30. päivään mennessä.
Ääntenlaskenta suoritetaan istuvan nuorisovaltuuston kokouksessa seuraavassa
kokouksessa.
Sääntömuutoksen taustalla on halu lisätä nuorten kiinnostusta aitoon demokratiaan ja
vaalien järjestämiseen ja itse vaalitapahtumaan.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy yllä olevan nuorisovaltuuston sääntömuutoksen ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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MUUT ASIAT
Sivla 65 §

Varhaiskasvatusjohtaja Hanna-Leena Sippola kertoi vanhojen maksamattomien päivähoitolaskujen perinnästä. Keskustelun jälkeen sivistyslautakunta totesi, että varhaiskasvatusjohtaja on toiminut oikein ja hoitanut vastuullisesti virkaansa.
Nuoriso-ohjaaja Maija Kemppainen kertoi nuorisotoimen ajankohtaisista
asioista mm. etsivästä nuorisotyöstä, työpajan toiminnasta ja nuorisotila
Haavin aukioloajoista ja kävijämääristä.
Lisäksi hän kertoi liikuntakalenterista. Liikunta- ja nuorisotoimi ovat
yhdessä laatimassa kalenteria, johon kootaan kaikki Ypäjällä järjestettävät liikuntaryhmät. Liikuntakalenteri julkaistaan Ypäjän kunnan nettisivuilla sekä Ypäjäläisessä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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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: 61, 62, 64, 65
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 60, 63
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: 60, 63
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:

