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Pöytäkirjan tarkastus: 

 

 
 
Kokousaika: maanantaina 13.2.2023 klo 18.00–18.51 

 
 

Kokouspaikka: Hevospitäjän yhtenäiskoulu 
Kartanon yksikkö, Varsanojantie 97, Ypäjä 
Luokka 8 (biologia, maantieto, kuvaamataito) 
 

 
 
Läsnäolo: 
 
Sivistyslautakunnan jäsenet 
 

Henkilökohtainen varajäsen 
 

 Maarit Ruusiala puheenjohtaja, poissa 19 §  Riina Levander 
 Piia Johanna Heikkilä varapuheenjohtaja, pj. 19 §: ajan 

klo 18.08-18.18. 
 Jari Lintukangas 

 Salmi Eija Salmi   Heidi Moilanen 
 Vesa Oja   Jukka Aaltonen 
 Eetu Niemi   Jouni Niemi  
 Leena Kalalahti    Jonna Hakamäki  
 Erkki Pyykkö    Jannika Timonen  
 Miia Myllymäki    Eva Suvanto  
 Keijo Leppänen     Maurits Hietamäki   

 

Muut 

 Matti Alanko kh:n puheenjohtaja  
 Mirja Jokio  kh:n edustaja 
 Tatu Ujula  kunnanjohtaja 
 Ellen Sivula, poissa 19 § nuorisovaltuuston edustaja     
 Sini Lilja, poissa 19 § esittelijä, sivistys- ja hyvinvointijohtaja 
 Tanja Jussila pöytäkirjanpitäjä 

Kokoukseen viranhaltijana kutsuttu :  

 Turo Järvelä yhtenäiskoulun rehtori, pykälät 16–23; esittelijänä pykälässä 19 
   

 
Vakuudeksi    
 MAARIT RUUSIALA PIIA HEIKKILÄ TANJA JUSSILA 

 Maarit Ruusiala Piia Heikkilä Tanja Jussila 
 puheenjohtaja, pois lukien 19 § varapuheenjohtaja,19 § pöytäkirjanpitäjä 
 
Pöytäkirjan tarkastus    
 KEIJO LEPPÄNEN  HEIDI MOILANEN 

 Keijo Leppänen  Heidi Moilanen 
 Pöytäkirjantarkastaja  Pöytäkirjantarkastaja 
 
 

   

Pöytäkirjan 
nähtävänäpito 

18 § päätöksen mukaan    

   Mia-Maria Ankelo 
   toimistosihteeri 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 

SIVLA 16 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Selostus: Ypäjän kunnan hallintosäännön 121 §:n mukaan toimielimen kokous 
pidetään silloin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi 
tai enemmistö toimielimen jäsenistä sitä puheenjohtajalle esittää.  
 
Edelleen 122 §: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 127 § mukaan toimielimen varsinainen 
jäsen kutsuu estyneenä varajäsenensä sijaansa. 
 
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on 
päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä. 
 
Ypäjän kunnan hallintosäännön 131 §:n mukaan puheenjohtaja 
toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja 
päätösvaltaisuuden. 
 
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sivistys- ja 
hyvinvointilautakunnan varsinaisille jäsenille ja läsnäololuettelossa 
mainituille sähköisesti 8.2.2023. 
 

  
Päätösehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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SIVLA 17 § Käsittelyjärjestys 
 

Selostus: Ypäjän kunnan hallintosäännön 133 §:n mukaan asiat käsitellään 
esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. 
Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei 
ole mainittu kokouskutsussa. 
 

  
Päätösehdotus: Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy esityslistan mukaisen 

käsittelyjärjestyksen. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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SIVLA 18 § Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäpito 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. 
 
Ypäjän kunnan hallintosäännön 143 § mukaan toimielimen 
pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.  
 

  
Päätösehdotus: 1. Lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäsentään, 

jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina. 
-   Keijo Leppänen 
-   Heidi Moilanen  

 
2. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen. 

Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä 
14.2.2023 klo 9.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla ja 
kunnanviraston palvelupisteellä klo 9.00–13.00.  
 
Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleisesti tietoon 22.2.2023, 
jolloin 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua. 

 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 

 

SIVLA 19 § Oppilasasia salainen  
 

Selostus: Pykälä on salainen; julkisuuslaki 24 §, kohta 30. 

 

Selostus ja päätösesitys kokouksessa. 

 

 

 

  
Valmistelija: Rehtori Turo Järvelä 
  
Esittelijä: Rehtori Turo Järvelä  
  
   
Käsittelystä: Sini Lilja, Maarit Ruusiala ja Ellen Sivula olivat poissa kokouksesta 

tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo 18.08–18.18. 
Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi varapuheenjohtaja Piia 
Heikkilä ja esittelijänä rehtori Turo Järvelä. 

  
Päätös: Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti asiasta salaisen liitteen 

mukaisesti. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 

 

SIVLA 20 § Täyttölupa/ lehtorin virka 1.8.2023 alkaen  
 

Selostus: Englannin, historian ja yhteiskuntaopin lehtorin viran haltija on 
opintovapaansa päätteeksi sanonut itsensä irti 31.7. 2023 alkaen.    
Lehtorin virkaan haetaan opettajaa, jolla on velvollisuus opettaa 
tarvittaessa myös muita aineita.   
 

  
Valmistelija: Rehtori Turo Järvelä 
  
Esittelijä: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Sini Lilja 

 
  
Päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää pyytää kunnanhallitukselta lupaa lehtorin 

viran täyttämiseksi toistaiseksi 1.8.2023 alkaen.   
   
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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SIVLA 21 § Täyttölupa/ virkasuhteinen päätoiminen tuntiopettaja, laaja-alainen 
   erityisopetus 1.8.2023–31.12.2025    
 

Selostus: Viranhaltija on perhevapaalla 23.11.2025 asti. Viransijaisena on nyt 
tehtävään hyvin soveltuva, mutta vailla muodollista pätevyyttä oleva 
henkilö, joten viransijaisuus on laitettava julkiseen hakuun.     
  
 

  
Valmistelija: Rehtori Turo Järvelä 
  
Esittelijä: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Sini Lilja 

 
  
Päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa 

virkasuhteisen laaja-alaisen erityisopetuksen päätoimisen 
tuntiopettajan palkkaamiseksi 1.8.2023–31.12.2025. 

   
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  

 
 



YPÄJÄN KUNTA   PÖYTÄKIRJA s. 34 
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 13.2.2023  2/ 2023 

 

Pöytäkirjan tarkastus: 

 

 

SIVLA 22 § Täyttölupa/ virkasuhteinen päätoiminen tuntiopettaja, liikunta, 
  1.8.2023–31.7.2024  
 

Selostus: Hevospitäjän yhtenäiskoulussa haettiin päätoimista virkasuhteista 
liikunnan tuntiopettajaa viimeksi keväällä 2022. Pätevien ja tehtävään 
soveltuvien hakijoiden puuttuessa tehtävään palkattiin silloin kunnan 
liikunnanohjaaja, joka on muodollisesti epäpätevä mutta soveltuu 
tehtävään hyvin. Hän on hoitanut tehtävää jo aiemmin lukuvuodesta 
2020–2021 alkaen.    
 
Määräaikaisuuden perusteena on se, että opetustuntien määrä ei 
todennäköisimmin seuraavina vuosina riitä päätoimiseen 
tuntiopettajuuteen. Liikunnan opettajan tuntimäärä lukuvuonna 2023–
2024 on 16 vuosiviikkotuntia. 
 

  
Valmistelija: Rehtori Turo Järvelä 
  
Esittelijä: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Sini Lilja 

 
  
Päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa 

virkasuhteisen päätoimiselle liikunnan tuntiopettajalle määräajaksi 
1.8.2023–31.7.2024.  

 

   
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 

 
SIVLA 23 § Täyttölupa/ sivutoiminen tuntiopettaja, käsityö, 1.8.2023–4.6.2024 
 

Selostus: Kovien materiaalien käsityönopetus järjestetään Hevosopistolta 
vuokratuissa tiloissa. Opetuksen toteutunut tuntimäärä on jatkuvasti 
pysytellyt alle päätoimisuuden rajan. Valinnaiset käsityökurssit ovat 
säännöllisesti toteutuneet tuntimäärällä 4 h viikossa.  Vuosiluokan 7 
käsityönopetusta on vuosittain toteutunut 3–6 h viikossa. Lukuvuonna 
2022–2023 opetusta on ollut 7 h viikossa. Lukuvuonna 2023–2024 
laskennallinen oletettava tuntimäärä on 7–10 h viikossa.    
 
Teknisen työn opettajuuden yhdistäminen nykyisiin virkoihin ei ole 
mahdollista tällä hetkellä. 
  
 

  
Valmistelija: Rehtori Turo Järvelä 
  
Esittelijä: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Sini Lilja 

 
  
Päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa 

virkasuhteiselle sivutoimiselle käsityönopettajalle määräajaksi 
1.8.2023–4.6.2024.    

   
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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SIVLA 24 § Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisen monijäsenisen  
  toimielimen nimeäminen  
 

Selostus: Perusopetus-, lukio-, ammatillisesta koulutuksesta ja tutkinto-
koulutukseen valmentavasta koulutuksesta (TUVA) annettuihin 
lakeihin on tehty eräitä muutoksia. Kunnille merkittävin muutos 
ammatillisen koulutuksen osalta on se, että ammatillisesta 
koulutuksesta annetun lain 93 §:n 1 momenttia on muutettu siten, että 
yksityisten ammatillisen koulutuksen järjestäjien toimivalta päättää 
oppivelvollisuuslaissa tarkoitetun oppivelvollisen opiskeluoikeuden 
peruuttamisesta ja palauttamisesta sekä kurinpitotoimista on siirtynyt 
kunnille.  
 
Kyse on merkittävästä muutoksesta nykytilanteeseen, kun yksityiset 
ammatillisen koulutuksen järjestäjät eivät 1.8.2022 jälkeen voi tehdä 
oppivelvollisia opiskelijoitaan koskevia opiskeluoikeuden 
peruuttamista ja palauttamista, määräaikaista erottamista sekä 
opiskeluoikeuden pidättämistä koskevia päätöksiä. Kunnille kyse on 
uudesta lakisääteisestä tehtävästä. Lakimuutos edellyttää, että 
yksityisten ammatillisen koulutuksen järjestäjien kotipaikan 
mukaisissa kunnissa on jatkossa kunnan asettama ammatillisesta 
koulutuksesta annetun lain 93 §:ssä tarkoitettu monijäseninen 
toimielin. Kunta päättää myös toimielimen toimintatavoista ja 
päätöksenteosta. Ypäjän Hevospisto Oy on Ypäjän kunnassa toimiva 
määrityksen mukainen yksityinen ammatillinen oppilaitos.  
 
Toimielimen kokoonpanosta säädetään ammatillisesta koulutuksesta 
annetun lain 93 §:ssä ja kyse on siten erityislainsäädäntöön 
perustuvasta toimielimestä, kuntalain 30 §:n tunnistama toimielin se ei 
siten ole, vaan toimielimeksi on nimettävä lain määrittämä toimielin. 
Kyseisen säännöksen mukaan 
 
 ”Monijäsenisessä toimielimessä tulee olla ainakin:  
• koulutuksen järjestäjän  
• opiskelijahuollon  
• opettajien  
• työelämän  
• opiskelijoiden edustus.  
Koulutuksen järjestäjä tai kunta nimeää toimielimen puheenjohtajan ja 
muut jäsenet enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 
Opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevassa asiassa 
koulutuksen järjestäjä tai kunta nimeää toimielimeen lisäksi tutkinnon 
suorittajan koulutussopimustyöpaikan tai oppisopimuskoulutuksen 
osalta työnantajan edustajan. Toimielimen puheenjohtajaksi tulee 
nimetä muu kuin opiskelijoita edustava jäsen. Opiskelijoita edustavan 
jäsenen tulee olla 15 vuotta täyttänyt. Opiskelijoita edustavalla 
jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. 
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Toimielimen äänivaltaiset jäsenet toimivat virkavastuulla. Koulutuksen 
järjestäjä tai kunta päättää tarkemmin toimielimen toimintatavoista ja 
päätöksenteosta. Toimielin voi olla myös kahden tai useamman 
koulutuksen järjestäjän yhteinen.”  
 
Samassa yhteydessä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 109 
§:n on lisätty uusi 6 momentti, jonka mukaan ” Koulutuksen järjestäjän 
on salassapitosäännösten estämättä annettava 93 §:n 1 momentissa 
tarkoitetulle kunnan monijäseniselle toimielimelle välttämättömät 
tiedot mainitun säännöksen mukaisiin tehtäviin kuuluvan asian 
ratkaisemiseksi.” Tällä turvataan se, että kunnan asettamalla 
monijäsenisellä toimielimellä on käytössään kaikki välttämättömät 
tiedot, joita se tarvitsee oppivelvollisen opiskelijan opiskeluoikeuden 
peruuttamista ja palauttamisesta sekä säädettyjä kurinpitotoimia 
koskevan asian ratkaisemisessa.    
  
Muutos hallintosääntöön:  
Ypäjän kunnan nykyisessä hallintosäännössä ei ole mainintaa 
ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 93 §:ssä tarkoitetusta 
monijäsenisestä toimielimestä. Lakimuutoksesta johtuen 
hallintosääntöön on tarpeen jatkossa sisällyttää määräykset siitä, 
mikä kunnan viranomainen on toimivaltainen päättämään edellä 
mainitun monijäsenisen toimielimen asettamisesta ja kokoonpanosta 
sekä laissa säädetyistä toimenpiteistä. Sivistys- ja 
hyvinvointilautakunta olisi Ypäjän kunnassa luonnollisin toimielin 
tehtävään, sillä se vastaa myös kunnan muista kasvatukseen ja 
opetukseen liittyvistä asioista. Ypäjän kunnan hallintosäännön (Luku 
5 Toimielinten tehtävät ja toimivallan jako, 25 § sivistys- ja 
hyvinvointilautakunta) kohtaan “sivistys- ja hyvinvointilautakunta 
päättää” tulisi näillä perustein lisätä:  
  
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää:  
• ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 93 §:ssä 
tarkoitetun monijäsenisen toimielimen asettamisesta  
  
Mikäli asianomainen oppilas opiskelee koulutus- tai oppisopimuksella, 
niin ryhmässä pitää tällöin olla myös erikseen juuri sen kyseisen 
työpaikan työnantajan edustaja, jossa oppilas koulutus- tai 
oppisopimuksella opiskelee. Tämä kyseinen jäsen täytyy siten nimetä 
aina tapauskohtaisesti ja käytännön tasolla lienee järkevää, että 
sivistys- ja hyvinvointijohtajalle siirrettäisi vastuu tällaisen 
tapauskohtaisesti nimettävän henkilön nimeämisestä. Ypäjän kunnan 
hallintosäännön Luku 5 § 26 Viranhaltijoiden tehtävät ja toimivalta-
kohtaa “sivistys- ja hyvinvointijohtaja päättää” tulisi näillä perustein 
lisätä:  
  

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja päättää:  
• ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 93 §:ssä 
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tarkoitetun monijäsenisen toimielimen tapauskohtaisesti 
nimettävän koulutussopimustyöpaikan tai 
oppisopimuskoulutuksen työnantajan edustajan nimeämisestä 
toimielimeen silloin, kun kyse on tällaisesta koulutusmuodosta 
ja päätöksestä, joka koskee opiskeluoikeuden peruuttamista tai 
palauttamista  
   

  
Valmistelija: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Sini Lilja 
  
Esittelijä: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Sini Lilja 

 
  
Päätösehdotus: Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää osaltaan hyväksyä ja esittää 

edelleen kunnanhallitukselle ja sen jälkeen edelleen valtuustolle, että 
  
1) sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätäntävallan alle 
hallintosäännön kohtaan 25 § Lautakuntien tehtävät ja ratkaisuvalta 
lisätään kohta  
 
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää:  
• ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 93 §:ssä tarkoitetun 
monijäsenisen toimielimen asettamisesta    
  
2) sivistys- ja hyvinvointijohtajan päätäntävallan alle hallintosäännön 
kohtaan 26 § Viranhaltijoiden tehtävät ja toimivalta lisätään kohta  
 
Sivistys- ja hyvinvointijohtaja päättää:  
• ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 93 §:ssä tarkoitetun 
monijäsenisen toimielimen tapauskohtaisesti nimettävän 
koulutussopimustyöpaikan tai oppisopimuskoulutuksen työnantajan 
edustajan nimeämisestä toimielimeen silloin, kun kyse on tällaisesta 
koulutusmuodosta ja päätöksestä, joka koskee opiskeluoikeuden 
peruuttamista tai palauttamista  

   
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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SIVLA 25 § Varhaiskasvatussuunnitelman ja hallintosäännön muutokset  
 

Selostus: Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ovat muuttuneet 1.8.2022 
alkaen. Perusteissa on määrätty varhaiskasvatuksen kolmiportaisesta 
tuesta; yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa on määrätty, että 
tehostetun sekä erityisen tuen antamisesta on tehtävä hallintopäätös.  
Ypäjän kunnassa on 2.1.2023 kokonaan uudessa virassa on 
aloittanut varhaiskasvatuspäällikkö-varhaiskasvatuksen erityis-
opettaja. Organisaation uudistamisen takia olemme päivittäneet myös 
Ypäjän varhaiskasvatussuunnitelmaa. Päivityksen kohteena ovat 
olleet erityisesti nimikkeiden ja vastuiden muutokset sekä tuen 
prosessi. Päivitetty varhaiskasvatussuunnitelma on liitteenä 3. 
Uudistettuun varhaiskasvatussuunnitelmaan on kirjattu, että 
hallintopäätökset tehostetun ja erityisen tuen osalta valmistelee 
varhaiskasvatuspäällikkö-varhaiskasvatuksen erityisopettaja, mutta 
sivistys- ja hyvinvointijohtaja tekee varsinaiset hallintopäätökset.  
Tämä siitä syystä, että varhaiskasvatuspäällikkö toimii myös 
varhaiskasvatuksen erityisopettajan roolissa ja olisi jokseenkin hyvän 
hallinnon vastaista tehdä tukeen liittyviä hallintopäätöksiä omien 
esitystensä pohjalta. 
Ypäjän kunnan hallintosäännön Luku 5 § 26 Viranhaltijoiden tehtävät 
ja toimivalta-kohtaa “sivistys- ja hyvinvointijohtaja” sekä 
“varhaiskasvatuspäällikkö-varhaiskasvatuksen erityisopettaja” tulisi 
näillä perustein muokata seuraavanlaisiksi:  
 
Muutosehdotus:  
 
Sivistys- ja hyvinvointijohtaja 
vastaa:  

• toimialansa kokonaistoiminnasta, taloudesta, ohjeistuksesta ja 
edelleen kehittämisestä kunnanhallituksen, kunnanjohtajan ja 
lautakuntansa alaisuudessa  

• toimialansa sisäisestä valvonnasta  
• kunnan kirjasto- ja kulttuuripalveluiden kokonaisuudesta, 

ohjeistuksesta ja edelleen kehittämisestä  
• kunnan hyvinvointikertomuksen- ja suunnitelman valmistelusta 

valtuustokausittain  
• kunnan hyvinvointiraportin valmistelusta valtuustolle vuosittain 

  
Päättää  

• niistä toimialan talousarvioon varatulla määrärahalla 
toteutettavista hankinnoista, joiden arvo ei ylitä 10. 000 
(kymmentä tuhatta) euroa  

• sivistystoimen hallinnassa olevien rakennusten ja tilojen 
vuokraamisesta ja käyttöön luovuttamisesta  

• vastuualueellaan irtaimiston poistoista ja poistetun irtaimiston 
myymisestä ja hävittämisestä  



YPÄJÄN KUNTA   PÖYTÄKIRJA s. 40 
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 13.2.2023  2/ 2023 

 

Pöytäkirjan tarkastus: 

 

• vastuualueelleen kuuluvissa vahingonkorvaustapauksissa 
korvauksen myöntämisestä silloin, kun kunta on 
korvausvelvollinen, korvaushakemus jää vastuuvakuutuksen 
omavastuurajan alapuolelle, korvauspäätöksellä ei ole 
ennakkoratkaisuksellista arvoa, päätösvaltaa ei ole siirretty 
muulle toimielimelle tai viranhaltijalle ja korvaus on 
korkeintaan 5.000,00 (viisituhatta) euroa  

• omavastuun perimisestä vahingon aiheuttajalta  
• toimialansa joukkoliikenneasioista ja kuljetussopimusten 

hyväksymisestä lautakunnan periaatteiden mukaisesti  
• oppilaan oikeudesta käydä koulua vieraassa kunnassa  
• esi- ja perusopetuksen koulumatka- ja majoitusedusta  
• esikoulun oppilaan pidennetystä oppivelvollisuudesta ja 

erityisestä tuesta, jos koulu ja huoltaja ovat asiasta 
yksimielisiä  

• esioppilaan erityisen tuen jatkumisesta ensimmäisen 
luokan syyskaudelle  

• varhaiskasvatuksessa olevan lapsen tehostetun ja 
erityisen tuen hallintopäätöksen tekemisestä 
tehostettuun ja erityiseen tukeen siirryttäessä, kun 
huoltajat kannattavat päätöstä  

• kokoelmien aineiston antamisesta muiden kunnan yksiköiden 
käytettäviksi  

• kokoelmatyöstä, poistoista ja lahjoituksista lautakunnan 
antamien perusteiden mukaisesti   

•  kirjaston aukioloajoista lautakunnan antamien perusteiden 
mukaisesti  

• (ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 93 §:ssä 
tarkoitetun monijäsenisen toimielimen tapauskohtaisesti 
nimettävän koulutussopimustyöpaikan tai 
oppisopimuskoulutuksen työnantajan edustajan 
nimeämisestä toimielimeen silloin, kun kyse on tällaisesta 
koulutusmuodosta ja päätöksestä, joka koskee 
opiskeluoikeuden peruuttamista tai palauttamista)  

  
Varhaiskasvatuspäällikkö-varhaiskasvatuksen erityisopettaja  
 
vastaa:  

• palvelualueensa kokonaistoiminnasta, taloudesta, 
ohjeistuksesta ja edelleen kehittämisestä  

• varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamisesta  
• toimialansa sisäisestä valvonnasta  

 
päättää:  

• lapsen ottamisesta ja sijoittamisesta varhaiskasvatukseen  
• niistä talousarvioon varatulla määrärahalla toteutettavista 

palvelualueensa hankinnoista, joiden arvo ei ylitä 10.000 
(kymmentä tuhatta) euroa  
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• päivähoidon, esiopetuksen ja avoimen varhaiskasvatuksen 
antamisesta ja järjestämisestä asiakkaalle  

• päiväkodin tilojen vuokrauksesta tai käyttöön 
luovuttamisesta  

• asiakkaiden maksupäätöksistä ja 
maksupäätöshuojennuksista  

• kuntien välisistä päivähoidon osto- ja myyntisopimuksista  
• lapsen erityisvarhaiskasvatuksen järjestämisestä   

 

  
Valmistelijat: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Sini Lilja  

Varhaiskasvatuspäällikkö-varhaiskasvatuksen erityisopettaja Mari 
Purhonen  

  
Esittelijä: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Sini Lilja 
  
Päätösehdotus: 1) Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää osaltaan hyväksyä ja 

esittää edelleen kunnanhallitukselle ja sen jälkeen edelleen 
valtuustolle muutosehdotuksen mukaisia muutoksia hallintosäännön 
kohtaan 26 § sivistys- ja hyvinvointijohtajan sekä 
varhaiskasvatuspäällikkö-varhaiskasvatuksen erityisopettajan, 
viranhaltijoiden tehtävät ja toimivalta.  

2) Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan 
muokatun varhaiskasvatussuunnitelman.  

 

   
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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SIVLA 26 § Varhaiskasvatuksen henkilöstön pedagoginen päivä 19.5.2023 
 

Selostus: Varhaiskasvatuksen koko henkilöstö (päiväkodin ja esiopetuksen 
henkilöstö sekä perhepäivähoitajat) on vuosittain pitänyt yhden 
koulutus- ja suunnittelupäivän. Tämä pedagoginen päivä on yleensä 
järjestetty helatorstain jälkeisenä perjantaina. Pedagogisesti ja 
taloudellisesti on tarkoituksenmukaista, että koko varhaiskasvatuksen 
henkilöstö osallistuu koulutukseen samana päivänä. Perheiden on 
hyvä tietää koulutuspäivästä hyvissä ajoin, jotta he voivat järjestää 
lapselleen hoidon.  
 
Kuluvana vuonna helatorstain jälkeinen perjantai on 19.5.2023.  
  

  
Valmistelijat: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Sini Lilja  

Varhaiskasvatuspäällikkö-varhaiskasvatuksen erityisopettaja Mari 
Purhonen  
 

  
Esittelijä: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Sini Lilja 

 
  
Päätösehdotus: Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää, että  

 
1) Heporannan päiväkoti, esiopetus sekä perhepäivähoitajien ryhmät 
ovat suljettuna perjantaina 19.5.2023 varhaiskasvatuksen 
henkilökunnan pedagogisen päivän vuoksi. 
 

2) asiakasmaksu hyvitetään niille perheille, jotka itse järjestävät 
hoidon kyseisenä päivänä lapselleen.  

   
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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SIVLA 27 § Viranhaltijapäätökset 
 

Selostus: Hallintosäännön 30 §:n mukaan asian ottamisesta lautakunnan 
käsiteltäväksi voi päättää lautakunta, sen puheenjohtaja ja lautakunnan 
esittelijä. Hallintosäännön 31 §:n mukaan kunnan viranomaisen on 
ilmoitettava lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, 
jotka voidaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. 
 
Lautakunnan kokouksen yhteydessä ovat nähtävinä 
viranhaltijapäätökset: 
 
sivistys- ja hyvinvointijohtaja  
- --- 

 
yhtenäiskoulun rehtori 
- 3 §, päätoiminen liikunnan tuntiopettaja 1.2.-31.7.2023 

 
varhaiskasvatuspäällikkö-varhaiskasvatuksen erityisopettaja 
- --- 

 
Lisäksi nähtävillä ovat viranhaltijoiden päätösluettelot: 
ePopulus ja Pro Consona ajalta 19.1.–10.2.2023.  
 

  
Päätösehdotus: Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi edellä 

mainitut päätökset ja päättää, ettei päätöksiä oteta lautakunnan 
käsiteltäväksi. 

   
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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SIVLA 28 § Saapuneet asiakirjat 
 
 

Selostus: - 24.1.2023: Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hyte- ja 
yhdyspintatiimin tervehdys Kanta-Hämeen kunnille 
 
 
 

  
Päätösehdotus: Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee saapuneet asiakirjat 

tiedoksi ja saattaa ne tarvittavilta osiltaan toimeksi. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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SIVLA 29 § Ilmoitusasiat  
 

a) Liukuesteiden ikäraja alennettu 65-vuoteen. Haku 15.2.2023 alkaen 
Ypäjän apteekista.  
 

b)  
 

Kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö sekä turvallisemman tilan 
määrittely yksiköittäin 

  

  
  
  
  

  
  
  
Päätösehdotus: Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen  

ja saattaa ne tarvittavilta osiltaan toimeksi. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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SIVLA 30 § Muut asiat    
 

  
a) Seuraava kokous on maanantaina 13.3.2023 klo 18.00. 
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 
   

Muutoksenhakukiellot 
Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan 

oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain 
valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 16–18, 20–24, 25 (kohta 2), 28–30 
          
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 19, 25 (kohta 1), 26, 27 
 
 
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: ________________________________ 

 

  

 

Oikaisuvaatimusohjeet 
Oikaisuvaatimusviran- 
omainen ja -aika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen/ 
hankintaoikaisun. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu 
tehdään, osoite ja postiosoite: 
 
Ypäjän kunta/ Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 
Perttulantie 20 
32100 Ypäjä 
puhelin: 02 7626 500, sähköposti:kunta@ypaja.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät: _________________________________________ 
Hankintaoikaisupykälät: __________________________________________ 
 
Oikaisuvaatimus aluehallintovirastoon, pykälä: 19  
 
Aluehallintovirasto, PL 1, 13035 AVI 
kirjaamo.etela@avi.fi 
puh. 0295 016 000 
 
Valitusaika 14 päivää 
 
Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Ypäjän kunnan 
kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan 
päättymistä. 

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista 
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä 
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.  

 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7. päivänä siitä, kun 

mailto:kunta@ypaja.fi
mailto:kirjaamo.etela@avi.fi


YPÄJÄN KUNTA   PÖYTÄKIRJA s. 48 
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 13.2.2023  2/ 2023 

 

Pöytäkirjan tarkastus: 

 

Oikaisuvaatimuksen  
sisältö 

pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi kunnan kotisivuille. 
 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimus-
ajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Oikaisuvaatimuksesta/hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus 
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
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Valitusosoitus 
Valitusviranomainen  
ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta 
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös 
on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta 
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 
Valitusviranomainen, yhteystiedot: 
Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna 
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5,  
13100 Hämeenlinna 
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi   
Puhelinnumero: 029 5642 210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon 
sattuessa 050 4073 429 (lisämaksuton) 
Faksinumero: 029 5642 269 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  
 
Kunnallisvalitus, pykälät: ________________________________________ 
Valitusaika 30 päivää 
 
Hallintovalitus, pykälät: __________________________________________ 
Valitusaika _____ päivää 
 
Muu,  
pykälät: __________________________________________ 
Valitusaika _____ päivää 
 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

 

Valituskirjelmä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava 
valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi; sekä 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja 
kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset 
valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava 
valituskirjelmä. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä: 
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys 

valitusajan alkamisen ajankohdasta 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §). 

 

Valitusasiakirjojen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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toimittaminen ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto 
tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä 
arkipäivänä. 
 
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. 
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille 
valitusajan kuluessa. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite, postinumero 
Pykälät:  
 
Valitusasiakirjat on toimitettava (1: nimi, osoite, postinumero 
Pykälät:  
 

 

Oikeudenkäyntimaksu Valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksu 
260 euroa. Jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä 
muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei 
myöskään peritä, jos asianosainen on laissa vapautettu maksusta. 
Maksuvelvollinen on asian vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
 

 

Valitus markkinaoikeudelle Oikeudenkäyntimaksu on 2 000 euroa. 
 
Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa 
asiassa hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, käsittelymaksu on 
4 000 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, 
käsittelymaksu on 6 000 euroa. 
 
Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 500 euroa. 
 
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 
sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien 
yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
(1398/2016) soveltamisalaan kuuluvassa muutoksenhakuasiassa peritään 
markkinaoikeudessa 2 §:ssä säädetyn maksun sijasta 500 euroa, jos 
muutoksenhakuasia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiasta ratkaisua, 
se jää tutkimatta tai se jää sillensä. 

 

 
Lisätietoja 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään 
pöytäkirjanotteeseen. 

 
1)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 

 


