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Kokousaika:
Kokouspaikka:

keskiviikkona 10.10.2018 klo 18.00 – 20.19
Kirjasto, Hossintie 2, Ypäjä

Läsnäolo:
Sivistyslautakunnan jäsenet
Sampsa Jaakkola
Susanna Romu
Piia Heikkilä
Kalle Kähkönen
Pasi Uusitalo
Keijo Leppänen
Maarit Ruusiala
Mirja Jokio
Anna-Katariina Ankelo

Henkilökohtainen varajäsen
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Outi Heikkilä
Kirsi Lyytinen
Elina Hirvonen
Hannu Paija
Heikki Levomäki
Olli-Pekka Kaunela
Nina Schulman
Elina Hartelin
Teija Hämäläinen

Muut
Satu Leppälahti
Hanna-Leena Sippola
Riina Levander
Eeva Lehtonen
Auku Heikkilä
Janika Varjorinne-Mäkeläinen
Markku Saastamoinen
Sam Vuorinen
Heikki Vainio
Tanja Jussila

va. kirjastonjohtaja, läsnä §§ 89-97
varhaiskasvatusjohtaja, läsnä §§ 89-97
liikunnanohjaaja
nuoriso-ohjaajan sijainen, läsnä §§ 89-97
nuorisovaltuuston edustaja, läsnä §§ 89-97
kunnanhallituksen edustaja
kunnanhallituksen puheenjohtaja
kunnanjohtaja
rehtori, esittelijä
koulutoimensihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Vakuudeksi
Sampsa Jaakkola
puheenjohtaja

Tanja Jussila
pöytäkirjanpitäjä

Piia Heikkilä
pöytäkirjan tarkastaja

Kalle Kähkönen
pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan
nähtävänäpito

§ 90 mukaan

Tuomas Rautio
toimistosihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

YPÄJÄN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

s. 2

Sivistyslautakunta

10.10.2018

9 / 2018

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Selostus:

Ypäjän kunnan hallintosäännön 5 §:n mukaan toimielimen kokous
pidetään silloin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi
tai enemmistö toimielimen jäsenistä sitä puheenjohtajalle esittää.
Edelleen 6 §:n mukaan kokouskutsun yhteydessä lähetetään
esityslista käsiteltävien asioiden selostuksineen ja pohjaesityksineen,
jollei tälle ole erityistä estettä. Kokouskutsu lähetetään toimielimen
päättämällä tavalla sen varsinaisille jäsenille ja muille läsnäoloon
oikeutetuille tai velvoitetuille. Niin ikään 8 § mukaan toimielimen
varsinainen jäsen kutsuu estyneenä varajäsenensä sijaansa.
Sivistyslautakunnan päätöksen 12.10.2017 60 §:n mukaan
kokouskutsut esityslistoineen lähetetään sähköisesti ypaja.fi osoitteisiin, ellei erityistä syistä muuta johdu, valtuuston
koollekutsumisaikataulua noudattaen (4 pv ennen).
Varsinainen jäsen kutsuu estyneenä ollessaan varajäsenensä
päätöksen mukaisesti ja välittää materiaalin tälle.
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on
päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä.
Ypäjän kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan puheenjohtaja toteaa
läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostitse 4.10.2018.

Päätösehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pito sekä ääntenlaskijat
Selostus:

Kuntalain 140 §:n mukaan toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen
tai
valitusosoituksineen
pidetään
tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei
salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Päätöksen
katsotaan tulleen yleisesti tietoon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä,
kun pöytäkirja on pidetty näin nähtävänä. Kuntalain 138 §:n mukaan
oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.
Kunta voi päättää tämän lisäksi myös muusta toimielinten
pöytäkirjojen nähtävänä pidosta.
Sivistyslautakunnan 9.8.2017 40 § mukaan sivistyslautakunnan
kokouspöytäkirjat pidetään ylläolevan lisäksi yleisesti nähtävänä
myös kunnanviraston yhteispalvelupisteessä sen aukioloaikana
kokousta seuraavan viikon torstaina.

Päätösehdotus:

1. Lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäsentään, jotka
toimivat samalla ääntenlaskijoina.
−
Piia Heikkilä
−
Kalle Kähkönen
2. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen
10.10.2018 jälkeen samana iltana.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä kunnan
tietoverkossa torstaina 11.10.2018 klo 9.00 alkaen kunnan
yleisillä internetsivuilla ja kunnanviraston palvelupisteellä
klo 9.00 - 15.00.
Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleisesti tietoon perjantaina
19.10.2018, josta 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua.

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Käsittelyjärjestys
Selostus:

Ypäjän kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan asiat käsitellään
esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.
Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole
mainittu kokouskutsussa.

Päätösehdotus:

Sivistyslautakunta
käsittelyjärjestyksen.

hyväksyy

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

esityslistan

mukaisen
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Talousarvio 2019
Selostus:

Ensi vuoden talousarviossa Kartanon yhtenäiskoulun käytössä
tarvittava tuntikehys on 470 viikkotuntia (Perttulan yksikkö 216 tuntia
ja Kartanon yksikkö 254 tuntia). Perttulan koululle ei voida
ennusteiden mukaan perustaa yhdysluokkaa, vaan yksi ikäluokka
tulee jakaa kahteen perusopetusryhmään eli luokanopettajia tarvitaan
viittä luokkaa opettamaan kuusi opettajaa. Lisäksi Perttulan koululle
varataan määräraha päätoimisen tuntiopettajan palkkaukseen,
käytännössä jaetaan toinen luokka kahteen ryhmään (käytännössä
ollut näin 1. luokallakin). Yhtenäiskoulussa tarvitaan vähintään kaksi
erityisopettajaa molemmissa yksiköissä, yksi laaja-alainen
erityisopettaja ja yksi erityisluokanopettaja molemmissa yksiköissä.
On jouduttu miettimään, onko jatkossa tarve kolmelle
erityisluokanopettajalle, kun oppilasmäärä kasvaa erityisopetuksessa
ja kovin eri-ikäisten lasten opettaminen samassa ryhmässä on
haasteellista. Kolme erityisopettajaa mahdollistaa oppilaiden
jakamisen suunnilleen seuraavasti: 1-4 luokat, 5-6 luokat ja 7-9
luokat. Koulujen lopullisista tuntikehyksistä ja opettajatarpeista
päätetään erikseen keväällä. Laskennallinen tuntikehys ensi
lukuvuodelle on tällä hetkellä n. 470 tuntia. Talousarvioesityksessä on
varattu laskennallinen määräraha 440 tunnin tuntikehykselle.
Henkilöstömenoissa on varattu määräraha seitsemälle koulunkäynnin
ohjaajalle (Perttulan yksikkö kolme ohjaajaa ja Kartanon yksikkö neljä
ohjaajaa). Tarve tuntuu olevan enempäänkin ohjaajien määrään
oppilaiden oppimisvaikeuksien ja terveydellisten ongelmien vuoksi.
Kuljetuskustannukset nousivat optiovuoden käytön yhteydessä.
Lisäksi talousarviossa on mukana oppilaiden oppilaspaikka- ja
kuljetuskustannukset kunnan ulkopuolella sijaitseviin koulupaikkoihin
(Loimaa ja Turku).
Koulujen kustannukset ovat nousseet uusien opetussuunnitelmien
aiheuttamien tietokoneohjelmien ja/tai lisenssien hankkimisesta.
Koulujen atk- ja monistuskustannukset (leasing) ovat myös vuosien
saatossa nousseet.
Varhaiskasvatuksessa
on
tarve
osa-aikaiselle
ohjaajalle
esiopetuksessa 31.5.2020 asti oppilasmäärän ja apua tarvitsevien
oppilaiden vuoksi.
Talousarviossa
on
varattu
määräraha
kokoaikaiselle
liikunnanohjaajalle 1.8.2019 alkaen hyväksytyn taloussuunnitelman
mukaisesti. Osa-aikaisen liikunnanohjaajan toimeen on kytketty
usean lukuvuoden ajan Kartanon koulun liikunnanopetusta.
Yhtenäiskouluun siirryttäessä luokanopettajien tunnit vähenevät ja
liikunnan opetus siirtyy luokanopettajille. Lisäksi osa-aikaisen
liikunnanohjaajan työaika on ollut riittämätön, kun osa työajasta kuluu
hallintotehtäviin. Varsinainen liikunnanohjaus on erityisesti kärsinyt
liikunnanohjaajan osa-aikaisuudesta.

Pöytäkirjan tarkastus:
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Sivistyslautakunnan menossa olevan vuoden 2018 talousarvion
loppusumma on 2 926 500 euroa. Kuntasuunnitelmassa on lähdetty
siitä, että kustannukset laskevat 100 000 eurolla eli 2 826 500
euroon. Nyt esitetyssä vuoden 2019 talousarviossa loppusumma on
2 959 500 euroa, mikä on 33 000 euroa (+ 1,12 %) enemmän kuin
kuluvana vuonna (ja siis 133 000 euroa enemmän kuin
taloussuunnitelmassa). Talousarvion loppusumma selittyy seuraavilla
talousarvioon vaikuttavilla päätetyillä asioilla (valtakunnalliset
muutokset kohta 1-2), jotka tulee ottaa huomioon:
1. päivähoitomaksujen aleneminen
30 000 euroa
2. palkkojen nousu 2,2 %
50 000 euroa
(henkilöstökulut mukana)
3. kahden rehtorin palkkamenot 3 kk
20 000 euroa
4. liikunnanohjaajan kokoaikaisuus 1.8. alk. 5 500 euroa
5. ohjaajakustannukset Satulavuoren koulu 15 000 euroa
6. Liikkuva koulu –hanke
15 000 euroa
Yllä olevilla tekijöillä on 135 500 euron vaikutus talousarvion
loppusummaan. Lisäksi haluan korostaa, että oppimateriaalien ja
opetusohjelmien lisenssit ovat nostaneet ja nostavat edelleen
kustannuksia.
Liitteenä sivistystoimen talousarvio 2019 ja suunnitelma vuosille 2020
- 2021. Suunnitelmavuotena 2020 toiminta koulutoimessa on
muuttunut ja kustannukset laskeneet koko kalenterivuoden osalta,
kun 1.8.2019 alkaen siirrytään yhteen yhtenäiskouluun. Toiminnalliset
tavoitteet ja mittarit ovat liitteenä.
Kokouksessa ovat mukana talousarvion valmisteluun osallistuneet
sivistystoimen työntekijät.
Rehtorin
päätösehdotus:

Sivistyslautakunta hyväksyy ja esittää kunnanhallitukselle liitteenä
olevan
sivistystoimen
talousarvion
vuodelle
2019
ja
suunnitelmavuosille 2020-21 (LIITE 8).
Lisäksi lautakunta hyväksyy sivistystoimen henkilöstösuunnitelman
(LIITE 9).

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Investointisuunnitelma 2019-2022
Selostus:

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. Kunta on päättänyt, että Pertunkaarta käytetään
kuntalaisten yhtenä liikuntatilana, jolloin kunnan tulee yhteistyössä
Yllätyksen kanssa sopia mahdollisesta tuesta jäljellä olevien
peruskorjausten loppuunsaattamiseksi. Vuotavan katon korjaaminen on
tehtävä mahdollisimman nopeasti ennen kuin vesi vaurioittaa
sisärakenteita.
Määrärahavaraukset tulevat kunnanhallituksen käsittelyssä.
2. Kesäteatterin katsomon kiinteä katto
Kesäteatterin katsomon kattamisen kiinteällä katolla loppuun saattaminen.
Musiikkiteatterin talkootyön osuudeksi on arvioitu 40 000 euroa ja teatterilla
on mahdollisuus talkootyön lisäksi osallistua 50 000 eurolla hankkeeseen.
Kustannusarvio on 190 000 euroa, jolloin kunnan osuudeksi jää 100 000
euroa. Kunta toteuttaa hankkeen avustamalla kulttuuritointa laskennallisesti
seuraavina viitenä vuotena 20 000 eurolla vuodessa.
Kunta saa vastineeksi teatterin esityksiin lippuja jaettavaksi työntekijöilleen
ja yhteistyökumppaneilleen. Kunta voi hakea kulttuuritoimelle haettavaksi
ilmoitettuja avustuksia tähän hankkeeseen.
Hanke on kunnan kulttuurin ja matkailun kannalta merkittävä ja tarpeellinen
sekä perusteltu hanke.
3. Frisbeegolf-radan tekeminen
Frisbeegolf-radan toteuttaminen on aloitettu. Yrittäjät ovat hankkeen
toteuttamisessa mukana ja hankkeelle on saatu hankerahoituksesta
avustusta 12 197 euroa. Rata toteutetaan kahdessa osassa, ensin puolet
kokonaispituudesta ja myöhemmin toinen puoli, mikäli rataa käytetään siinä
määrin,
että
on
perusteltua
pidentää
rata
täysimittaiseksi.
Kokonaiskustannukset on rajattu 24 394 euroon (avustus 50 %
kustannuksista). Kustannus pitää sisällään 9-väyläisen radan
toteuttamisen.
Kunnalle kustannukset vuodelle 2019 ovat 12 200 euroa (lisäksi yrittäjien
osuus).

Käsittelystä:

Kalle Kähkönen esitti, että pitäydytään aiemmassa päätöksessä
(sivistyslautakunta 12.10.2017), jossa kunnan osuus olisi neljänä
perättäisenä vuotena 15 000 euroa/ vuosi. Sivistyslautakunta kannatti
Kähkösen esitystä yksimielisesti.

Rehtorin
päätösehdotus:

Sivistyslautakunta esittää kunnan investointisuunnitelmaan yllä olevat
hankkeet kuitenkin niin, että kesäteatterin katsomon kattamisen osalta
pitäydytään aiemmassa päätöksessä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus:
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Varhaiskasvatuksen järjestäminen joulun välipäivinä ja
heinäkuussa
Selostus:

Varhaiskasvatusta on tarjottava aina, kun asiakkaat sitä tarvitsevat.
Heporannan päiväkoti on ollut suljettuna useita vuosia heinäkuussa
kolme viikkoa sekä joulun välipäivät. Tällöin hoitoa on järjestetty sitä
tarvitseville perhepäivähoidossa. Tällä hetkellä omassa kodissa
työskenteleviä perhepäivähoitajia on vähän (5 hlöä). Heillä kaikilla on
täydet ryhmät ja täysi työaika. Heporannan päiväkodin sulkuaika on
luonut painetta varahoidon järjestämiselle perhepäivähoidossa.
Joulun välipäivinä lasten hoidon tarve on vähäistä. Heinäkuussa
suurin osa asiakkaista lomailee. On perusteltua, että silloin hoitoa
järjestetään vain niille lapsille, jotka sitä tarvitsevat. Varhaiskasvatus
järjestää poikkeusajoista asiakkaille kyselyn todellisesta hoidon
tarpeesta. Ne asiakkaat, jotka eivät käytä hoitoa päivystysaikana,
saavat hyvityksen hoitomaksuun. Mikäli asiakas varaa hoitoa, mutta ei
käytä sitä, peritään siitä lain mukainen sakkomaksu.
Jotta hoidon tarvitseville voidaan järjestää hoitoa niin, että kaikki
työntekijät saavat pitää heille kuuluvat lakisääteiset vuosilomat,
tarvitaan myös perhepäivähoitajat päivystykseen päiväkodilla. Hoito
järjestetään näinä aikoina keskitetysti päiväkodilla. Perhepäivähoidon
varahoito järjestetään muutoinkin aina päiväkodissa silloin kun
perhepäivähoitaja lomailee.

Rehtorin
päätösehdotus:

Sivistyslautakunta päättää, että Heporannan päiväkoti on auki
jatkossa päivystysluonteisesti joulun välipäivinä sekä heinäkuussa
kaikille niille varhaiskasvatuksen asiakkaille, jotka tarvitsevat hoitoa.
Hoitopäivät hyvitetään, mikäli perhe järjestää itse päivystysajan
hoidon. Päivystysaikana myös perhepäivähoitajat osallistuvat
tarvittaessa hoidon järjestämiseen päiväkodilla.

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Viranhaltijapäätökset
Selostus:

Hallintosäännön 18 §:n mukaan asian ottamisesta lautakunnan
käsiteltäväksi voi päättää lautakunta, sen puheenjohtaja ja
lautakunnan esittelijä.
Hallintosäännön mukaan kunnan viranomaisen on ilmoitettava
lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka
voidaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi.
Kokouksessa nähtävillä on rehtorin, varhaiskasvatusjohtajan ja va.
kirjastonjohtajan päätösluettelot henkilöstöhallintoa koskevista
päätöksistä ajalta 8.9.2018 – 2.10.2018.
sekä
rehtorin viranhaltijapäätökset:
---

Rehtorin
päätösehdotus:

Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi edellä mainitut
viranhaltijapäätökset ja päättää, että niitä ei oteta lautakunnan
käsiteltäväksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Ilmoitusasiat

Rehtorin
päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat kirjelmät ja
päätökset ja hyväksyy niiden kohdalla mahdollisesti esitetyt toimenpideehdotukset:
-

Opetus- ja kulttuuriministeriö 25.9.2018, päätös OKM/405/620/2018

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Muut asiat

Keskustelua nuoriso- ja liikuntatoimen ajankohtaisista asioista.
Seuraavat kokoukset:
ke 7.11.
ke 28.11.

Auku Heikkilä, Hanna-Leena Sippola, Eeva Lehtonen ja Satu Leppälahti poistuivat kokouksesta tämän
pykälän jälkeen klo 19.38.

Pöytäkirjan tarkastus:
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EI JULKINEN

Liikunnan päättöarviointi

Pöytäkirjan tarkastus:

EI JULKINEN
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Pöytäkirjan tarkastus:
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Pöytäkirjan tarkastus:
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Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraavissa asiakohdissa (alla, §) tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa hakea niihin
oikaisua. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä
oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen
jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen päätöksestä sopimukseen osallinen kunta ja sen
jäsen (Kuntalaki 134 §).
Pykälät: 94-95
Oikaisuvaatimus osoitetaan:
Postitse os.:
Ypäjän kunta
Sivistyslautakunta
Perttulantie 20
32100 YPÄJÄ
tai saman sisältöisenä ja allekirjoitettuna sähköpostin liitteenä os. kunta@ypaja.fi.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (KuntaL 138
§). Päätösten katsotaan tulleen yleisesti tietoon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 140 §). Tuolloin myös 14 päivän
oikaisuvaatimusaika alkaa kulua.
Allekirjoitetusta oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavissa asiakohdissa (alla, §) tehdyistä päätöksistä ei saa hakea kuntalain 136 §:n
mukaan oikaisua, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 89–93, 96–98

Tätä ohjetta yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje liitetään vain asianosaisille
lähetettyihin pöytäkirjanotteisiin.

Pöytäkirjan tarkastus:

