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KOULUJEN TUNTIKEHYKSET LV. 2017 - 2018
Sivla 12 §

Koulut ovat tehneet esityksensä niistä tunneista, jotka tarvitaan oppilaiden opettamiseen ja muuhun toimintaan lukuvuonna 2017 - 2018.
Koulujen tuntikehysesityksiä käsiteltiin johtajien kokouksessa 15.3.2016.
Koulujen esitykset lukuvuoden 2017 - 2018 tuntikehyksiksi lähetetään
esityslistan oheismateriaalina.
Koulujen esitykset lukuvuodelle 2017 - 2018 ovat seuraavat:
Koulu
tuntikehys tuntikehys oppilasmäärä
lv. 17-18 (lv. 16-17)
lv. 17-18(lv 16-17)
Levä
64
67
17
(23)
Perttula
188,5
151,5
99
(90)
Ypäjänkylä 92
92
24
(30)
Kartano
232,5
214,5
79
(77)
Yht.
577+5=582 525+5=530 219
(220)
Uudessa opsissa oppilaille tulee valinnaisaineita jo alakouluilla ja luokka-asteiden välillä on yhdysluokkaopetuksen kannalta hankaluuksia aiheuttavia oppiaineiden tunteja. Tuntikehystä tarvitaan kouluilla joissakin
tilanteissa opetuksen järjestämiseen, kun luokka-asteiden tuntimäärä ei
ole saman suuruinen kaikissa oppiaineissa.
Yllämainitut koulujen tuntimäärät sisältävät koulujen yhteisen erityisopettajan viikkotunteja 18 tuntia. Erityisopettaja on ollut esiopetuksessa 3
viikkotuntia. Erityisopetukseen varataan lisäksi 5 viikkotuntia, jotka
kohdennetaan vasta lukuvuoden 2017-2018 alkaessa, kun erityisopetusta
tarvitsevien oppilaiden tarpeet esiopetus mukaan lukien on lopullisesti
selvillä.
Perttulan koulun tuntimäärään sisältyy valmistavan opettajan tunteja 20
tuntia. Kotouttamisperheen lapsien opetukseen saadaan valtiolta kaiksinkertainen yksikköhinta, joten valmistavan opettajan palkkaukseen tarvittava määräraha saadaan valtiolta. Perttulan koulun tuntimäärään sisältyy lisäksi kuudennen luokanopettajan palkkaukseen tarvittavat tunnit
(päätoiminen tuntiopettaja).
Kartanon koululle on esitetty luokkamuotoista erityisopetusta varten tunnit. Koululle palkataan toinen erityisopettaja. Tällä ratkaisulla ei tarvitse
kuljettaa oppilasta Loimaalle erityisopetukseen.

Rehtorin päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että koulujen viikoittainen tuntimäärä lukuvuonna 2017 - 2018 on enintään seuraava:
Levän koulu
64 tuntia
Perttulan koulu
188,5 tuntia
Ypäjänkylän koulu
92 tuntia
Kartanon koulu
232,5 tuntia
erityisopetus
5 tuntia
yht.
582 tuntia
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
12 §

kokouspäivä
22.3.2017

sivu
3

Lisäksi sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle edelleen kunnanvaltuustolle esitettäväksi, että sivistyslautakunnalle myönnetään 20 000
euron ylitysoikeus Kartanon koulun luokkamuotoisen erityisopettajan
palkkaukseen 1.8.2017 alkaen ja 15 000 euron ylitysoikeus Perttulan
koulun tuntiopettajan (kuudes luokanopettaja) palkkaukseen 1.8.2017
alkaen.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
13 §

kokouspäivä
22.3.2017

sivu
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_________________________________________________________________________
KOULUKULJETUKSET LV. 2017 – 2018
Sivla 13 §

Taksi Kankare Oy:n kanssa on tehty kuljetussopimus lukuvuodeksi
2016 – 2017. Sopimukseen sisältyy mahdollisuus optiovuoteen.
Taksi Kankare Oy:n edustaja Inge Kankareen kanssa on neuvoteltu
14.02.2017 ensi lukuvuoden koulukuljetuksista. Liikennöitsijä on halukas jatkamaan nykyisellä sopimuksella, johon tehtäisiin pieni hinnantarkistus liikennöitsijän tarjouksessa ilmoittamaan kilometrihintaan.

Rehtorin päätösehdotus: Koska kuljetukset toimivat hyvin ja Taksi Kankare Oy on valmis hoitamaan koulukuljetukset myös ensi lukuvuonna, sivistyslautakunta päättää
jatkaa koulukuljetusten ostosopimusta lukuvuodelle 2017 - 2018.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
14 §

kokouspäivä
22.3.2017

sivu
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________________________________________________________________________
LASTENKULTTUURIKESKUS LEKAAN LIITTYMINEN
Sivla 14 §

Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n hallitus päätti 16.8.2016 perustaa yhdistyksen yhteyteen ”Leka-leikki ja kasvu, verkostomaisen lastenkulttuurikeskuksen” tukemaan yhdistyksen jo olemassa olevaa lasten ja nuorten kulttuuritoimintaa. Verkostomaisen lastenkulttuurikeskuksen toimintaa rahoitetaan mm. kuntien toimintamaksulla, joka on 2 euroa alle 18vuotiasta asukasta kohden. Ypäjän kunnan osalta tämä tarkoittaa 892 euron maksua. Kuntamaksujen lisäksi toimintaan on saatu rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.
Verkostomainen lastenkulttuurikeskus palvelee mm. seuraavissa
asioissa:
• erilaiset työpajat lapsille ja nuorille eri taiteenalat huomioiden
• esityskiertueet lapsille ja nuorille teemoittain eri taiteenaloja esitellen
• lasten ja nuorten oman esitys- ja näyttelytoiminnan järjestäminen
• säännöllisen taide- ja kulttuurikasvatuksen harrastustoiminnan kehittäminen
• alueellisen lasten ja nuorten taidefestivaalin kehittäminen
• asiantuntijapalvelut kunnille esim. avustus ja neuvonta, kulttuurisuunnitelmien teko osaksi varhaiskasvatusta ja koulutoimintaa
• koulutukset ja seminaarit lasten ja nuorten kanssa työskenteleville
• kulttuuripoliittiinen vaikuttaminen, kuntarajat ylittävät ja valtakunnalliset verkostotapaamiset
Ypäjän kunta on entuudestaan Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n jäsen.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää, että Ypäjän kunta liittyy verkostomaiseen lastenkulttuurikeskukseen. Kustannus vuositasolla on 892 euroa.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
15 §

kokouspäivä
22.3.2017

sivu
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_______________________________________________________________________
VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUSPÄIVÄ
Sivla 15 §

Varhaiskasvatuksen koko henkilöstö (päiväkodin henkilökunta sekä perhepäivähoitajat) on perinteisesti pitänyt koulutuspäivän helatorstain jälkeisenä perjantaina. Päiväkoti ja perhepäivähoito on ollut silloin kiinni.
Vuonna 2017 varhaiskasvatussuunnitelma uudistuu ja tästä johtuen koulutuspäivä on erityisen tärkeä. Varhaiskasvatussuunnitelmaan liittyvät
seutukunnalliset opetushallituksen lisärahoituksella järjestetyt koulutuspäivät on pidetty suunnitelman mukaisesti, mutta kunnan oman henkilöstön koulutuspäivä koetaan silti tarpeelliseksi. Perheitä tiedotetaan
koulutuspäivästä hyvissä ajoin ja hoitoa tarvitseville lapsille järjestetään
hoito määräaikaisesti toimivien perhepäivähoitajien luona. Mikäli perheet järjestävät koulutuspäivänä hoidon itse, perheille hyvitetään päivä
toukokuun laskussa.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää, että varhaiskasvatuksen henkilöstö pitää koulutuspäivän perjantaina 26.5.2017. Hoitopäivä hyvitetään perheille, jos
he järjestävät hoidon itse.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
16 §

kokouspäivä
22.3.2017

sivu
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_____________________________________________________________________________
PÄIVÄKODIN KESÄSULKU
Sivla 16 §

Päiväkoti on ollut useana vuonna kiinni heinäkuussa kolmen viikon ajan.
Päiväkodin henkilökunnalla on pitkät lomat ja päiväkodin kesäsulun aikana henkilöstö pystyy pitämään samanaikaisesti kolme viikkoa lomaa.
Suurin osa asiakkaista lomailee myös heinäkuussa. Henkilökunnan lomien keskittäminen vähentää sijaisten palkkaustarvetta. Lisäksi päiväkodissa tulee kerran vuodessa tehdä suursiivous sekä lattioiden vahaus,
jotka vaativat sitä, että tiloja ei silloin käytetä. Päiväkodin lomasulun aikana järjestetään hoitoa perhepäivähoitajien luona niille lapsille, jotka
hoitoa tarvitsevat.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää, että päiväkoti pidetään kiinni heinäkuussa
viikot 27–29. Varahoito järjestetään perhepäivähoidossa niille lapsille,
jotka tarvitsevat kesäsulun aikana hoitoa.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
17 §

kokouspäivä
22.3.2017

sivu
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________________________________________________________________________
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Sivla 17 §

Rehtorin päätökset ajalta 2.2.-14.3.2017 §§ 21-54, varhaiskasvatusjohtajan päätökset §§ 17-36 ja kirjastonjohtajan päätökset 7-8 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
18 §

kokouspäivä
22.3.2017
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___________________________________________________________________________
ILMOITUSASIAT
Sivla 18 §
Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat kirjelmät ja
päätökset ja hyväksyy niiden kohdalla jäljempänä mahdollisesti esitetyt
toimenpide-ehdotukset:
Tilastokeskus
Kuntatalouden tiedonkeruu 2016
Oppilaitosverkon tarkistus

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
19 §

kokouspäivä
22.3.2017
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_______________________________________________________________________________
KIRJASTON TOIMINTATILASTO VUODELTA 2016
Sivla 19 §

Kirjastonjohtaja on laatinut liitteenä olevan kirjaston toimintatilaston
vuodelta 2016. Tilastossa on vertailua varten myös vuoden 2015 luvut.

Rehtorin päätösehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen 5 mukaisen kirjaston toimintatilaston vuodelta 2016.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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kokouspäivä
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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: 18
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19
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: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19
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:

