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PÖYTÄKIRJAN 
NÄHTÄVÄNÄPITO 

 Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaati-
musohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Ypäjän kun-
nanvirastossa 19.11.2015 klo 9 – 17. 

 
 
PUHEENJOHTAJA 

  
     JUHANI KAUNELA 

  Juhani Kaunela 
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KOKOUSAIKA   9.11.2015  klo 18.00 – 18.30 
 
KOKOUSPAIKKA   Veteraanitupa 
 
SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET  
 
 
 
 
 
 
 
 
POISSA OLLEET 

 Juhani Kaunela puheenjohtaja  
Jukka Aaltonen   
Sampsa Jaakkola   
Terhi Löfstedt   
Juha Mäenpää   
Pirkko Lipponen   
Janika Varjorinne-
Mäkeläinen 

  

Simo Suonpää varajäsen  
   
Mirja Jokio   
Niina Laaksonen   

 

 
MUUT SAAPUVILLA  
OLLEET  

 Heikki Vainio rehtori, esittelijä 
Antero Kallio nuorisovaltuuston edustaja 
Auli Hossi koulutoimensihteeri, pöytäkirjanpitäjä 
  
  

 

 
LAILLISUUS- JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS  

 Päätös:  Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätös- 
valtaiseksi. 

 
ASIAT   §:t   58 - 62  
 
PÖYTÄKIRJAN TAR-
KASTUS  

 Päätös:  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirkko Lipponen ja 
Janika Varjorinne-Mäkeläinen. 

 
PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS  

  
 
Juhani Kaunela                               Auli Hossi 
puheenjohtaja                                  pöytäkirjanpitäjä 

 
PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSAIKA  

  
Ypäjällä 11.11.2015 

 
ALLEKIRJOITUKSET 
 
 

  
 
Pirkko Lipponen  Janika Varjorinne-Mäkeläinen 
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 

 

 
PÖYTÄKIRJA ON OL-
LUT YLEISESTI NÄH-
TÄVÄNÄ  

 Ypäjän kunnanvirastossa  19.11.2015 klo 9 – 17 
 
 
Pöytäkirjanpitäjä                           Auli Hossi 
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_____________________________________________________________________________ 
 
PÄIVÄKOTI SULJETTU JOULUNA 
 
Sivla 58 § Varhaiskasvatuspalveluja tulee tarjota lapsille tarvittaessa myös loma-

aikoina. Loma-aikoina varhaiskasvatuspalveluja on syytä kuitenkin te-
hostaa, sillä monet lapset lomailevat huoltajiensa kanssa. Joulun ja uu-
denvuoden välipäivinä yleensä vain harvat lapset tarvitsevat hoitoa, eikä 
päiväkotia välttämättä ole järkevää pitää auki. Jokaiselta asiakasperheel-
tä kysytään joulun ajan hoidontarvetta marraskuun aikana. Niille lapsille, 
jotka tarvitsevat hoitoa joulun välipäivinä, pyritään tarjoamaan hoitoa 
perhepäivähoidossa. Mikäli hoidon tarvitsijoita on niin paljon, ettei per-
hepäivähoitoon mahdu, pidetään päiväkoti avoinna.  

 
Rehtorin päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta hyväksyy, että Heporannan päiväkoti on tarvittaessa 
kiinni 24.12.2015–3.1.2016 välisen ajan, mikäli perheille tehdyn kyselyn 
pohjalta näyttää, että se on perusteltua. 

 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 



YPÄJÄN KUNTA  pykälä kokouspäivä                      sivu  

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
 
 
 
 

Sivistyslautakunta  59 § 9.11.2015  3 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
KOULUKULJETUKSEN JÄRJESTÄMINEN LÄÄKÄRINLAUSUNNON PERUSTEELLA 
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_______________________________________________________________________ 
 
KUUDENSIEN LUOKKIEN SIIRTO YLÄKOULUUN AINEOPETUKSEEN JA ERITYISLUO-
KAN SIIRTO PERTTULAN KOULUUN (keskusteluasia) 
 
Sivla 60 § Kunnan uuteen valmisteilla olevaan strategiaan vuosille 2016-2020 kir-

jataan maininta kouluverkon tarkistamisesta, mutta ei varsinaista tarkkaa 
ajankohtaa (tämän hetkisen käsitykseni mukaan).   

 
Kuudesluokkalaisten siirtäminen yläkoulun yhteyteen ja aineopetukseen 
1.8.2016 alkaen on nyt entistä enemmän mahdollista, koska oppilasmää-
rän vähenemisellä ei ole merkitystä koulun olemassaololle. On lukuisia 
seikkoja, jotka puoltavat kuudesluokkalaisten siirtoa yhteen jo nyt ennen 
koulujen lopullista sulkemista. Kertauksena lyhyesti siirtoa puoltavat 
seikat: 
 
1. Oppilasmäärä pienenee Levän ja Ypäjänkylän koulun yhdysluokalla 
3-5 eli opettajalla ja ohjaajalla aikaa enemmän oppilasta kohti. 

 
2. Perttulan viisiopettajaiselle koululle ei tule yhdysluokkaa. 

 
3. Uuden ops:n mukainen ruotsin opetuksen järjestäminen helpottuu, 
koska opetus alkaa 6. luokalla kahden oppitunnin verran. 

 
4. Kartanon koulun opettajien kulkeminen alakouluille poistuu. 

 
Siirtoa vastustavat saavat pontta siirron aiheuttamasta kustannusten nou-
susta: 
 
1. Kartanon koulun opetukseen tarvitsema tuntimäärä nousee jonkin ver-
ran (oheismateriaalina alustava Kartanon koulun tuntikehyslaskelma ensi 
lukuvuodelle). 

 
Tuntikehystarve: lisäys Kartanon koululla      235 – 202 =   32 tuntia  

    (ilman tukiop:ta ja erityisteht.) 
                                ruotsin opetus                                                        - 4 
                                vähennys resurssiopetuksesta (9+15=23)               -15 (arvio) 
                                tarve                                                                  =  13 
 

Koulujen yhteenlaskettu kokonaistuntimäärä laskee, mikäli Kartanon 
koululle ei siirretä kuudesluokkalaisia, eikä alakouluille anneta tuntike-
hystä tuntiopettajien palkkaamiseen ja opetusryhmien jakotunteihin. 
Opetusministeriöltä ei tulla enää saamaan resurssitunteja opetusryhmien 
jakamiseen (tämän hetkisen käsitykseni mukaan). 

 
2. Kuljetuskustannukset nousevat todennäköisesti jonkin verran, kun 
kuudesluokkalaisilla on 26 tuntia viikossa ja yläkoululaisilla 30 tuntia 
viikossa. 
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Näen tämän siirron mahdollisuutena kehittää koulutointa jo ennen kylä-
koulujen sulkemista.  

 
Erityisluokan mahdollinen siirtäminen (valtuustoaloite) Ypäjänkylän 
koulusta Perttulan kouluun ei nosta kustannuksia (kustannusneutraali). 
Perttulan koulussa ei ole ylimääräistä luokkatilaa, joten näen asian niin, 
että erityisluokka voidaan siirtää ja kannattaa pohtia siirtämistä vasta, jos 
kuudennet luokat siirretään Kartanon koululle. Tilat sijoittuvat entisiin 
opettajien asunnoista tehtyihin toisen kerroksen luokkatiloihin.  

 
Rehtorin päätösehdotus:  

Sivistyslautakunta keskustelee strategiaan liittyvistä sivistystointa kos-
kevista kysymyksistä ja ohjeistaa esittelijää mahdollista jatkovalmistelua 
silmällä pitäen.      

 
Päätös: Sivistyslautakunta keskusteli kuudensien luokkien siirrosta Kartanon 

kouluun.  Enemmistö sivistyslautakunnasta oli sitä mieltä, että kuudensi-
en luokkien siirtoa yläkoulun yhteyteen ja aineopetukseen ei tehdä ennen 
kahteen kouluun siirtymistä. 
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_________________________________________________________________________ 
 
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
 
Sivla 61 §      Rehtorin päätökset ajalta 16.9. - 2.11.2015 §§ 175 - 215 varhaiskasvatus-

johtajan päätökset 16.9. - 2.11.2015 §§ 27 - 62 ovat nähtävänä lautakun-
nan kokouksessa ja aikaisempaa tutustumista varten koulutoimistossa. 

 
Kuntalain 51 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen 
puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viran-
haltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän 
lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnan-
hallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on 
tehnyt päätöksen. 

 
Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden pu-
heenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asian-
omaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimi-
valtaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen pu-
heenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu johtosäännössä 
määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamista kunnanhalli-
tuksen käsiteltäväksi. 

 
  Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 
 

1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta tai toimitusme-
nettelyä koskevia asioita; eikä 
2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoi-
men asioita. 

 
Rehtorin päätösehdotus:  
  Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja 

päättää, että niitä ei oteta sivistyslautakunnan käsiteltäväksi. 
 

Päätös:                               Päätösehdotus hyväksyttiin.                                            
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___________________________________________________________________________ 
 
 
ILMOITUSASIAT 
 
Sivla 62 §  
 
Rehtorin päätösehdotus: 

  Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat 
kirjelmät ja päätökset ja hyväksyy niiden kohdalla jäljempänä mahdolli-
sesti esitetyt toimenpide-ehdotukset: 

   
  Kuntaliitto  

 Lastensuojelun vuoksi sijoitetun oppilaan korvauksen määräytyminen 
vuonna 2015 

 
 Kunnanhallitus 
 Ote ptk:sta 20.10.2015  
 138 §  Valtuustoaloite/Kokoomuksen valtuustoryhmä ja vihreiden val-

tuustoryhmä 
 
 Koulutoimisto 
 Muistio koulun johtajien kokouksesta 17.9.2015  

 
Päätös:       Päätösehdotus hyväksyttiin.  
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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: 60, 62 
  
 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oi-

kaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
 Pykälät:  58, 61   
  
 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:  58, 61 
 
 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. 
 
 __________ 
 
 

mailto:kunta@ypaja.fi
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 Valitusviranomainen ja  valitusaika  
  Seuraaviin päätöksiin voidaan 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, osoite ja postiosoite 
 Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
 Raatihuoneenkatu 1 
 13100 HÄMEENLINNA 
 
 Kunnallisvalitus, pykälät              Valitusaika 
 

30 päivää 
 
 Hallintovalitus, pykälät              Valitusaika 
 59 
                30 päivää 
 
 
 Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite  Pykälät        
 Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
 PL 150 
 13101  HÄMEENLINNA 
 Valitusaika     14 päivää 
 
 Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
 Valituskirja   
 Valituskirjassa on ilmoitettava 
 - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 
 - päätös, johon haetaan muutosta 
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
 - muutosvaatimuksen perusteet 
 
 Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. 

Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava  myös laatijan ammatti, 
asuinkunta ja postiosoite. 

 
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi 
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.  

  
Valitusasiakirjojen toimittaminen  
 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla 
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin 
ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.   

 
 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
 
 
 
 __ 
 


