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KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.3.2016  klo 18.00 – 18.50 

 

KOKOUSPAIKKA  Kunnantalo 

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT  

 

 

 LIITE   

 

9  Perhepäivähoidon kustannuskorvaukset 

10  Nuorten kesätyöpaikat 

11  Viranhaltijapäätökset 

12  Täyttöluvat tuntiopettajille ja luokanopettajan viralle sekä koulunkäyn-

ninohjaajille 

13  Ilmoitusasiat 

14  Muut asiat 

  Oikaisuvaatimusohjeet, valitusosoitus ja muutoksenhakukiellot 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

PÖYTÄKIRJAN 

NÄHTÄVÄNÄPITO 

 Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaati-

musohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Ypäjän kun-

nanvirastossa 17.3.2016  klo 9 – 17. 

 

 

PUHEENJOHTAJA 

  

     JUHANI KAUNELA 

  Juhani Kaunela 
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KOKOUSAIKA   9.3.2016  klo 18.00 – 18.50 

 

KOKOUSPAIKKA   Kunnantalo 

 

SAAPUVILLA OLLEET 

JÄSENET  

 

 

 

 

 

 

 

 
POISSA OLLEET 

 Juhani Kaunela puheenjohtaja  

Jukka Aaltonen   

Sampsa Jaakkola   

Mirja Jokio   

Niina Laaksonen   

Terhi Löfstedt   

Juha Mäenpää   

Pirkko Lipponen   

Ulla Salmi varajäsen  

   

Janika Varjorinne-

Mäkeläinen 

  

 

 

MUUT SAAPUVILLA  

OLLEET  

 Heikki Vainio rehtori, esittelijä 

Maija Kempppainen nuoriso-ohjaaja 

Antero Kallio nuorisovaltuuston edustaja 

Auli Hossi koulutoimensihteeri, pöytäkirjanpitäjä 
 

 

LAILLISUUS- JA 

PÄÄTÖSVALTAISUUS  

 Päätös:  Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätös- 

valtaiseksi. 

 

ASIAT   §:t   9 - 14 

 

PÖYTÄKIRJAN TAR-

KASTUS  

 Päätös:  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Terhi Löfstedt ja Juha 

Mäenpää 

 

PÖYTÄKIRJAN 

ALLEKIRJOITUS JA 

VARMENNUS  

  

 

Juhani Kaunela                               Auli Hossi 

puheenjohtaja                                  pöytäkirjanpitäjä 

 

PÖYTÄKIRJAN 

TARKASTUSAIKA  

 Perjantai 11.3.2016 

 

ALLEKIRJOITUKSET 

 

 

  

 

Terhi Löfstedt  Juha Mäenpää 

pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
 

 

PÖYTÄKIRJA ON OL-

LUT YLEISESTI NÄH-

TÄVÄNÄ  

 Ypäjän kunnanvirastossa  17.3.2016 klo 9 – 17 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä                           Auli Hossi 
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______________________________________________________________________ 

 

 

PERHEPÄIVÄHOIDON KUSTANNUSKORVAUKSET 

 

Sivla 9 § Suomen Kuntaliitto on laatinut vuosittaisen suosituksen kunnallisen per-

hepäivähoidon kustannuskorvauksista. Kustannuskorvausten tarkistami-

sessa käytettiin kuluttajahintaindeksiä ja sen alaindeksiä 01 Elintarvik-

keet ja alkoholittomat juomat. Kokonaisindeksin muutos marraskuusta 

2014 marraskuuhun 2015 oli -0,24 %. Marraskuusta joulukuuhun 2015 

kokonaisindeksin sekä elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien kas-

vuksi on arvioitu 0,20 %. Suomen Kuntaliitto suosittelee, että kunnalli-

sessa perhepäivähoidossa suoritetaan ajalla 1.1.2016–31.12.2016 omassa 

kodissaan työskenteleville perhepäivähoitajille seuraavien yksikköhinto-

jen pohjalta laskettuja kustannuskorvauksia: 

 

 

  

 

 

 

 

 

Kulukorvaus on voimassa olevan lainsäädännön mukaan perhepäivähoi-

tajan veronalaista ansiotuloa, koska sitä ei ole tuloverolaissa säädetty ve-

rovapaaksi tuloksi. Korvausten on tarkoitus kattaa hoidosta hoitajalle ai-

heutuvat todelliset kustannukset. Kustannuskorvaussuosituksen muita 

kustannuksia koskeva osuus sisältää korvauksien muista kuin ravintoai-

neista aiheutuvista tavanomaisista.  

 

Erityisruokavalio järjestetään lapselle terveydellisistä ja päivähoitolain  

2 a §:stä johtuvista syistä. Palvelusopimusta tehdessä määritellään eri-

tyisruokavalioiden tarve ja arvioidaan, aiheuttaako erityisruokavalio li-

säkustannuksia hoidon järjestämisessä. Erityisruokavalioiden osalta kus-

tannuskorvauksia voidaan kuntaliiton suosituksen mukaan korottaa seu-

raavasti: 

 

vähälaktoosinen ruokavalio 5 % 

laktoositon 0-10 % 

gluteeniton (keliakia) 30 % 

maidoton  0-15 % 

vilja-allergia 5-30 % 

 

Ypäjän kunnassa on suoritettu kustannuskorvauksia seuraavasti:  

 

alle kouluikäinen/koululainen  

aamiainen tai välipala tai ilta-

pala 

0,75/0,97 

lounas tai päivällinen  1,77/2,31 

muu kustannus, 1,78/1,77 

alle kouluikäinen/koululainen  

aamiainen tai välipala tai ilta-

pala 

0,73/0,94 

lounas tai päivällinen 1,72/2,23 

muu kustannus 1,77/1,77 
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Rehtorin päätösehdotus:  
Sivistyslautakunta päättää, että Ypäjän kunnan omassa kodissaan työs-

kenteleville perhepäivähoitajille maksetaan vuonna 2016 kustannuskor-

vaukset voimassa olevilla Ypäjän hinnoilla, jotka ovat edelleen Suomen 

Kuntaliiton suosituksia hieman suuremmat.  Erityisruokavaliot kirjataan 

palvelusuunnitelmaan ja niiden kustannuksista tehdään aina erillinen ar-

vio.  

 

 

Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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_________________________________________________________________________ 

 

NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT 

 

Sivla 10 § Nuorisovaltuusto (nuva) on lähestynyt sivistyslautakuntaa ja esittänyt 

muutostoiveita nuorten kesätyöllistämiseen. Suurimpana muutostoiveena 

nuva on esittänyt, että arvontaan pääsee ensisijaisesti mukaan nuoret, 

jotka eivät ole olleet mukana edellisenä vuonna.  Tämän lisäksi nuva on 

esittänyt nuoren ottamista mukaan arvontatilaisuuteen. 

 

Nuoriso-ohjaajan mukaan on perusteltua, että ensisijaisesti arvonnassa 

ovat mukana ne nuoret, jotka eivät olleet kunnan järjestämässä kesätyö-

paikassa edellisenä kesänä. Lisäksi nuoriso-ohjaaja esittää, että nuoren 

olisi mahdollista hakea myös kahden viikon mittaista kesätyöpaikkaa 

(aikaisemmin pelkästään kuukauden mittaisia työsuhteita). Tällöin nuori 

pystyy osallistumaan mm. omille harrastusleireille ja toimimaan seura-

kunnassa isosena rippikoulussa. 

 

Oheismateriaalina nuorten kesätyöpaikkahakemus (julkaistu maaliskuun 

Ypäjäläisessä). Nuoriso-ohjaaja on nuorten kesätyöllistämisen vastuu-

henkilö.  

 

Rehtorin päätösehdotus:  

Sivistyslautakunta päättää, että  

1. nuorten kesätyöpaikat arvotaan ensisijaisesti sellaisille nuorille, jotka 

eivät olleet kunnan kesätöissä edellisenä kesänä,  

2. kesätyöpaikkaa voi hakea myös kahden viikon mittaisena ja  

3. kunnan työntekijät suorittavat edelleen kesätyöpaikkojen arvonnan. 

 

Päätös:        Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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_________________________________________________________________________ 

 

VIRANHALTIJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 
 

Sivla 11 §      Rehtorin päätökset ajalta 19.1.-29.2.2016 §§ 3 ja 19-64,  varhaiskasvatus-

johtajan päätökset §§ 14-47 ovat nähtävänä lautakunnan 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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___________________________________________________________________________ 

 

TÄYTTÖLUVAT TUNTIOPETTAJILLE JA LUOKANOPETTAJAN VIRALLE SEKÄ KOU-

LUNKÄYNNINOHJAAJILLE 

 

Sivla 12 § Levän koulun luokanopettaja on valittu määräaikaisesti lukuvuodeksi 

2015-2016 perusteena luokanopettajan virkojen tarpeen vähentyminen 

lähitulevaisuudessa. 

 

Tämän lisäksi koululaitoksessa seuraavat tuntiopettajat on valittu määrä-

aikaisesti lukuvuodeksi 2015-2016: 

 

1. englannin päätoiminen tuntiopettaja (Mira Rastas) 

2. erityisopetuksen laaja-alainen päätoiminen tuntiopettaja (Elina Pöllä-

nen) 

3. Kartanon koulun usean oppiaineen ja Levän koulun (resurssiopettaja) 

päätoiminen tuntiopettaja (Harri Seppänen)  

4. musiikin ja Perttulan koulun (resurssiopettaja) päätoiminen tuntiopet-

taja (Kati Kiiski)  

 

Perusteena näillekin määräaikaisuuksille on pääsääntöisesti tuntiopetta-

jien tarpeen mahdollinen poistuminen lähitulevaisuudessa. Levän kou-

lulla tarvitaan luokanopettaja koulun sulkemiseen asti 31.7.2019 ja ala-

kouluilla on englannin kielen tuntiopettajan tarve kyläkoulujen sulkemi-

seen 31.7.2019 asti. On tarkoituksenmukaista täyttää virka ja tuntiopetta-

juus jäljellä olevaksi kolmeksi lukuvuodeksi (tehtävissä tällä hetkellä 

muodollisesti kelpoiset hoitajat).    

 

Kartanon koululla tarvitaan laaja-alainen erityisopettaja. Koululla on 

muutamia oppilaita, joilla on tehostetun tuen ja erityisen tuen tarve muu-

tamissa oppiaineissa. Nämä oppilaat ovat erityisopettajan opetuksessa ja 

ohjauksessa. 

  

Kartanon (ja myös muilla kouluilla) tarvitaan eri oppiaineisiin tuntiopet-

tajia mm. musiikkiin. Kunnan osa-aikainen liikunnanohjaaja on toiminut 

Kartanon koulun liikunnan tuntiopettajana. Tämä järjestely on osoittau-

tunut hyväksi ratkaisuksi, ja järjestelyä on tarkoitus jatkaa tulevana lu-

kuvuotena.    

 

Koulunkäynnin ohjaajia tarvitaan Levän koulussa yksi ohjaaja, Kartanon 

ja Ypäjänkylän kouluissa kaksi ohjaajaa ja Perttulassa kolme ohjaajaa 

(yht. 8 ohjaajaa).  Ohjaajista on palkattu toistaiseksi kolme ohjaajaa. 

Kunnanhallitukselta tulee pyytää lupa viiden ohjaajan palkkaamiseen 

määräaikaisesti lukuvuodeksi 2016-2017. 
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Rehtorin päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta täyttöluvat seuraaviin vir-

koihin ja toimiin: 

 

1. luokanopettajan virka Levän koululle määräaikaisesti kolmeksi luku-

vuodeksi 2016-2017 – 2018-2019 

2. englannin kielen tuntiopettajan tehtävä kolmeksi lukuvuodeksi 2016-

2017 – 2018-2019 

3. laaja-alainen erityisopetuksen tuntiopettaja (yläkoulu) lukuvuodeksi 

2016-2017 

4. tuntiopettajan tehtäviä muutamiin oppiaineisiin (mahdollisesti mu-

siikki ja liikunta) lukuvuodeksi 2016-2017 sekä 

5. viisi osa-aikaista koulunkäynnin ohjaajan tointa lukuvuoden työajaksi 

15.8.2016-4.6.2017 

 

Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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ILMOITUSASIAT 

 

Sivla 13 §  

 

Rehtorin päätösehdotus: 

  Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat 

kirjelmät ja päätökset ja hyväksyy niiden kohdalla jäljempänä mahdolli-

sesti esitetyt toimenpide-ehdotukset: 

 

Tilastokeskus 

  Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvauskysely 31.12.2015 

   

Koulutoimisto 

  Muistio koulun johtajien kokouksesta 21.1.2016 

 

Päätös:       Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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MUUT ASIAT 

 

Sivla 14 § Keskusteltiin koulukuljetusten järjestämisestä lv. 2016-2017 ja todettiin, että koulu-

kuljetusten hoitamisesta on tehtävä tarjouspyyntö.  Optiovuosi olisi ollut mahdollinen, 

mutta liikennöitsijöiden kanssa käydyssä neuvottelussa 4.2.2016  Matti Mikkola il-

moitti, ettei ole enää halukas seuraavana lukuvuonna jatkamaan koulukuljetusten hoi-

tamista.   

 

 Nuoriso-ohjaaja kertoi etsivästä nuorisotyöstä sekä ja työpajatoiminnasta. 
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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: 12, 13, 14 

  

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oi-

kaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

 Pykälät:    9, 10, 11 

  

 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:  9, 10, 11 

 

 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

