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SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2016
Sivla 1 §

Hallintosäännön 2.luvun 5 §:n mukaan toimielinten kokoukset pidetään
toimielimen päättäminä aikoina.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.
Hallintosäännön 2.luvun 6 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai –
velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää, että se kokoontuu vuonna 2016 keskiviikkoisin klo 18.00 alkaen 9.3., 13.4., 18.5., 15.6., 10.8., 14.9., 12.10. ja 30.11.
Kirjallinen kokouskutsu lähetetään postitse tai toimitetaan muutoin jäsenille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanhallituksen edustajalle
sekä kunnanjohtajalle viimeistään kolme vuorokautta ennen kokouspäivää. Sivistyslautakunnan puheenjohtaja voi tarvittaessa päättää kokousajoista poikkeamisesta.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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PÄIVÄKOTI SULJETTUNA KESÄLLÄ 2016
Sivla 2 §

Heporannan päiväkoti oli heinäkuussa 2015 suljettuna kolme viikkoa
henkilökunnan lomien keskittämisen vuoksi. Hoitoa tarvitsevien lasten
päivähoito järjestettiin perhepäivähoidossa niille lapsille, joiden huoltajat varhaisessa vaiheessa ilmoittivat hoidon tarpeesta.
Lasten hoidontarve vähenee huomattavasti heinäkuussa, kun huoltajat
lomailevat. Lisäksi kesällä 2016 tehdään Heporannan päiväkodin pihan
aita- ja valaistusremontti. Tilapäisellä suoja-aidalla voidaan työmaa-alue
rajata pois päiväkodin käytöstä, jos osa pihasta halutaan pitää päiväkodin
käytössä töiden aikana. Aikaa piha-alueen remonttiin tarvitaan maksimissaan kolme viikkoa.
Lomien keskittämisen sekä piha-alueen remontin takia päiväkoti on järkevää pitää suljettuna kolme viikkoa heinäkuussa 2016. Hoitoa tarvitseville lapsille järjestetään hoito perhepäivähoidossa.
Varhaiskasvatuksen koko henkilöstö on vuosittain pitänyt yhden koulutus- ja suunnittelupäivän. Koulutuspäivä on järjestetty helatorstain jälkeisenä perjantaina. Pedagogisesti sekä taloudellisesti on tarkoituksenmukaista, että koko varhaiskasvatuksen väki osallistuu koulutukseen
samana päivänä. Perheiden on hyvä tietää koulutuspäivä hyvissä ajoin,
jotta he voivat järjestää lapsilleen hoidon. Vuonna 2016 helatorstain jälkeinen perjantai on 6.5.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää, että Heporannan päiväkoti pidetään suljettuna
viikot 27–29.
Sivistyslautakunta päättää, että varhaiskasvatuksen koulutuspäivä järjestetään perjantaina 6.5.2016, jolloin sekä perhepäivähoitajat että päiväkodin henkilökunta osallistuvat varhaiskasvatuksen suunnittelu- ja koulutuspäivään.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
3§

kokouspäivä
27.1.2016

sivu
4

____________________________________________________________________________
PÄIVÄKODIN HENKILÖSTÖMITOITUS JA LASTEN PÄIVÄHOITO-OIKEUS
Sivla 3 §

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistellut hallitusohjelman mukaisesti varhaiskasvatusoikeuden ja päiväkotien henkilöstömitoituksen
muutoksia. Eduskunta on hyväksynyt valtioneuvoston esityksen varhaiskasvatuslain muuttamisesta siten, että jokaisella lapsella on oikeus saada
varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa (HE 80/2015). Lapsella olisi lisäksi
tarpeen mukaan oikeus 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen, mikäli se nähdään tarpeelliseksi. Muutos tulee voimaan 1.8.2016.
Lisäksi valtioneuvosto on 22.10.2015 antanut asetuksen lasten päivähoidosta annetun asetuksen 6 ja 8 §:ien muuttamisesta (1282/2015). Päivähoitoasetuksen 6 §:ää muutetaan siten, että yhtä hoito ja kasvatushenkilöä kohden voi olla kahdeksan kokopäiväistä 3 vuotta täyttänyttä lasta
nykyisen seitsemän lapsen sijaan. Muutos tulee voimaan 1.8.2016. Alle
3 vuotiaiden lasten eikä perhepäivähoidon osalta suhdelukua ole muutettu.
Kaikilla ypäjäläisillä lapsilla on subjektiivinen päivähoito-oikeus riippumatta huoltajien työtilanteesta. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen tarkoittaa sitä, että jatkossa varhaiskasvatusoikeutta voidaan
rajata 20 viikkotuntiin, mikäli huoltajat ovat kotona. Kokopäiväiseen
varhaiskasvatukseen on edelleen oikeus, mikäli lapsen huoltajien työ,
opiskelu, yrittäjyys tai omassa työssä oleminen sitä edellyttää. Ypäjän
kunnassa on toimiva systeemi, jossa perheet voivat valita hoitosopimuspäiviä 4-16 päivää. Kaikki perheet eivät nykyiselläänkään käytä uuden
asetuksen sallimaa 20 tuntia varhaiskasvatuspalveluja. Päivähoitooikeuden rajaamisella ei ole suoria taloudellisia vaikutuksia Ypäjän kunnan kannalta.
Uusia lakiuudistuksia tulee kuitenkin katsoa kokonaisuutena ja tiedossa
olevien tulevaisuuden ennusteiden valossa. Subjektiivisen päivähoitooikeuden rajaaminen mahdollistaa sen, että tarvittaessa lasten hoitoaikoja voidaan paremmin suunnitella ja näin saada joustavuutta varhaiskasvatuspalveluiden tuottamiseen ja järjestämiseen siten, että yhtä aikaa
paikalla olevien lasten määrä pysyy pedagogisesti lapsen edun mukaisena.
Heporannan päiväkodissa on toimintakautena 2015–2016 päiväkodin
historian suurin määrä lapsia kirjoilla. Ypäjän kunnan varhaiskasvatuksessa perhepäivähoidon osuus on laskenut, eikä tällä hetkellä kunnassa
ole kuin kuusi vakituista kunnallista perhepäivähoitajaa, joista yksi toi-
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mii kokeiluluontoisesti päiväkodissa varahoitoyksikössä. Perhepäivähoidon osuuden vähyys luo luonnollisesti painetta päiväkotiin. On syytä
huomioida, että vaikka perhepäivähoidon osuutta haluttaisiin kasvattaa,
ei perhepäivähoitajien palkkaamiseen ole edellytyksiä, mikäli tehtävään
soveltuvia hoitajia ei löydy. Jos päiväkodissa suhdeluku pidetään edelleen 1:7, joudutaan mahdollisesti tulevaisuudessa miettimään uuden
ryhmän perustamista. Asetuksen suhdeluku 1:8 asetus antaa väljyyttä
päiväkodin toiminnan suunnitteluun.
Ryhmäkokoja ei luonnollisesti ole syytä kasvattaa, mikäli lapset saadaan
sijoitettua nykyisten resurssien puitteissa perhepäivähoitoon ja päiväkotiin. Ikäluokat ovat kuitenkin vuosittain erilaisia ja lisääntyvä tarve vuorohoidolle kasvattaa erityisesti päiväkodin sijoituspaikkojen tarvetta,
koska vuorohoito nykyisellään järjestetään päiväkodissa. Mikäli ryhmäkokoa kasvatetaan, vahvistetaan pienryhmätoimintaa sekä huolehditaan
siitä, että henkilöstöllä on riittävä pedagoginen osaaminen suuremman
lapsiryhmän hoitoon ja huolenpitoon.
Tulevia lakiuudistuksia ei ole huomioitu vuoden 2016 talousarviossa.
Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää, että Ypäjän kunnassa astuvat 1.8.2016 voimaan varhaiskasvatuksen uudet asetukset koskien päiväkodin henkilöstömitoitusta (1:8) ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamista.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN VUONNA 2016
Sivla 4 §

Sivistyslautakunta on palkinnut vuosittain pienellä stipendillä sellaisia
ypäjäläisiä urheilijoita, jotka ovat sijoittuneet kolmen parhaan joukkoon
SM-, PM- tai sitä korkeamman tason kisoissa. Määrärahaa tähän palkitsemiseen on ollut käytettävissä 300 euroa.
Vuoden 2016 talousarvioon on varattu edelleen 300 euroa kotitalouksien avustamiseen. Liikunnanohjaajan kanssa on keskusteltu urheilijoiden
palkitsemisesta ja päädytty esittämään lautakunnalle, että vuoden 2016
määräraha jaetaan ypäjäläisen nuoren urheilijan kannustamiseen.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta jakaa hakemuksesta avustuksen enintään kolmelle
ypäjäläiselle menestyneelle alle 30-vuotiaalle nuorelle vuoden 2016 aikana.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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OPPIKIRJAHANKINNAT VUONNA 2016
Sivla 5 §

Sivistyslautakunta on hankkinut oppikirjat vuosina 2010 - 2015 Kirjavälitys Oy:ltä.
Kirjavälitys on toimittajana helppokäyttöinen ja edullinen.
Kirjavälitys on jättänyt tarjouksen oppikirjojen toimittamisesta edelleen
Ypäjän kunnan kouluille vuodelle 2016.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää, että vuoden 2016 oppikirjojen toimittajana
jatkaa Kirjavälitys Oy.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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_________________________________________________________________________
VIRANHALTIJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
Sivla 6 §

Rehtorin päätökset ajalta 11.-31.12.2015 §§ 237-252, 5.1.-18.1.2016 118, varhaiskasvatusjohtajan päätökset §§ 76-98 ja 1-13 sekä kirjastonjohtajan päätökset 17 ja 1-2 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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ILMOITUSASIAT
Sivla 7 §
Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat
kirjelmät ja päätökset ja hyväksyy niiden kohdalla jäljempänä mahdollisesti esitetyt toimenpide-ehdotukset:
Koulutoimisto
Muistio koulun johtajien kokouksesta 3.12.2015
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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MUUT ASIAT
Sivla 8 §

Sivistyslautakunnalle jaettiin Ypäjän Nuorisovaltuuston laatima kirje
koskien kesätyöpaikkoja.
Keskusteltiin nuorten kesätyöllistämisestä ja todettiin, että asiaa käsitellään seuraavassa kokouksessa.
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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: 7, 8
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 1, 2, 3, 4, 5, 6
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: 1, 2, 3, 4, 5, 6
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:

