
 

 

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUKSEN PIENRYHMISSÄ JÄRJESTÄ-

MISTÄ KOSKEVA SOPIMUS 

Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnat sekä Forssan kaupunki ovat tehneet seuraa-

van sopimuksen opetustoimen järjestämisestä erityisopetuksen osalta (pienryhmät) koskien edellä 

mainittujen kuntien alueella asuvia oppilaita. Erityisopetus koskee ainoastaan niitä oppilaita, joiden 

opetus on tarkoituksenmukaista järjestää yhteisesti. Kunnat voivat edelleen ylläpitää tai perustaa 

omia erityisopetuksen pienryhmiä tarpeidensa mukaan. 

1. Sopimuksen mukaista pienryhmäopetusta erityistä tukea tarvitseville oppilaille annetaan 

ensin Forssan kaupungin ylläpitämässä Tölön koulussa ja tämän jälkeen Tölön koulun ti-

lalle valmistuvassa uudessa koulussa. 

2. Esityksen oppilaan ottamisesta sopimuksen mukaiseen pienryhmään tekee lähettävä 

kunta. Oppilaaksi ottamisesta päättää Forssan kaupunki. 

3. Ilmoitukset/varaukset tulevan lukuvuoden oppilaspaikoista tulee tehdä huhtikuun loppuun 

mennessä. Siihen mennessä ilmoitettuja/varattuja oppilaspaikkoja varten kaupunki varau-

tuu järjestämään tilat etukäteen. Tämän jälkeen oppilaita voidaan ottaa pienryhmiin ainoas-

taan siinä tapauksessa, että ryhmissä on tilaa.  

4. Sopimuksessa mainittujen kuntien kouluilla on mahdollisuus hyödyntää Tölön koulun muita 

erityisen tuen palveluja, kuten konsultaatiopalveluja ja tukivierailuja. Näiden palvelujen hin-

noittelusta päättää Tölön koulun rehtori. 

5. Forssan kaupunki huolehtii opetuksen edellyttämästä oppilashuollosta, hallinnosta ja talou-

desta. 

6. Sopimuksessa tarkoitetun pienryhmäopetuksen järjestämisestä aiheutuvat käyttökustan-

nukset vähennettynä valtionosuuksilla laskutetaan kultakin meneillään olevalta lukuvuo-

delta vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Laskutuksen perusteet ovat samat kuin sijoi-

tettujen lasten laskutuksen periaatteet (Kuntaliiton yleiskirje 12/2020).  

7. Sopimuskunnalla on oikeus tarkastaa sopimuksen mukaista toimintaa koskevat selvitykset 

ja saada tarpeelliset tiedot selvitysten ja lopputilitysten perusteista. 

8. Tätä sopimusta noudatetaan vuoden 2021 tammikuun 1. päivästä alkaen. 

9. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen irtisanomisaika on lukuvuosi. Irtisanominen 

on tehtävä viimeistään 30.4., jotta sopimus päättyy seuraavan lukuvuoden päättyessä. Irti-

sanominen koskee vain sopimuksen irtisanovaa kuntaa. Muiden osalta sopimus on edel-

leen voimassa, paitsi silloin, kun irtisanojana toimii Forssan kaupunki.  

10. Tätä sopimusta voidaan muuttaa kuntien yhdenmukaisin päätöksin. 

11. Tämä sopimus kumoaa tätä aikaisemmat sopimuskuntien hyväksymät ja voimassa olleet 

erityisopetusta/pienryhmäopetusta koskeneet sopimukset. 

12. Sopimusta on laadittu kullekin sopijapuolelle samanlainen kappale. 
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