
YPÄJÄN KUNTA    ASIALISTA 
Sivistyslautakunta    7 / 2018 

 

 
Ypäjän kunta 

Sivistyslautakunta 
Perttulantie 20 
32100 Ypäjä 

kunta@ypaja.fi 
www.ypaja.fi    

 
 
 
 

Kokousaika: tiistaina 21.8.2018 klo 19.00 – 20.03 
Kokouspaikka: Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä 
  
Käsiteltävät asiat:  
  
Nro (§) Asia Sivu Liite 

 Laillisuus ja päätösvaltaisuus ...................................................................... 2 
 Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pito sekä ääntenlaskijat ........................ 3 
 Käsittelyjärjestys ......................................................................................... 4 
 Lastentarhanopettajien nimikemuutos varhaiskasvatuksen opettajiksi ja 

päivähoitajien nimikemuutos lastenhoitajiksi 1.9.2018 lukien ...................... 5 
 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2018 alkaen ................................. 6 
 Perusopetuksen ja esiopetuksen arviointi lv. 2017-2018 ............................. 7 
 Opetushenkilöstö ja oppilasmäärä lv. 2018-2019 ........................................ 8 
 Viranhaltijapäätökset ................................................................................... 9 
 Ilmoitusasiat .............................................................................................. 10 
 Muut asiat ................................................................................................. 11 

Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot .............................................................. 12 
 

 

OM 

OM 

 
X = liite 
om. = jaettu oheismateriaalina  
 
 
 

SAMPSA JAAKKOLA 
Sampsa Jaakkola 
Sivistyslautakunnan puheenjohtaja 



YPÄJÄN KUNTA   PÖYTÄKIRJA s. 1 
 
Sivistyslautakunta   21.8.2018  7 / 2018  

 

 
Pöytäkirjan tarkastus: 

 
 
 
Kokousaika: tiistaina 21.8.2018 klo 19.00 – 20.03 
Kokouspaikka: Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä 

 
Läsnäolo: 
 
Sivistyslautakunnan jäsenet 
 

Henkilökohtainen varajäsen 
 

 Sampsa Jaakkola puheenjohtaja  Outi Heikkilä 
 Susanna Romu varapuheenjohtaja  Kirsi Lyytinen 
 Piia Heikkilä   Elina Hirvonen 
 Kalle Kähkönen   Hannu Paija 
 Pasi Uusitalo    Heikki Levomäki 
 Keijo Leppänen   Olli-Pekka Kaunela 
 Maarit Ruusiala   Nina Schulman 
 Mirja Jokio   Elina Hartelin 
 Anna-Katariina Ankelo   Teija Hämäläinen 

 
Muut 
 

 Hanna-Leena Sippola varhaiskasvatusjohtaja 
 Auku Heikkilä nuorisovaltuuston edustaja 
 Janika Varjorinne-Mäkeläinen kunnanhallituksen edustaja  
 Markku Saastamoinen kunnanhallituksen puheenjohtaja  
 Sam Vuorinen kunnanjohtaja 
 Heikki Vainio rehtori, esittelijä 
 Tanja Jussila koulutoimensihteeri, pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Vakuudeksi    
    
 Sampsa Jaakkola  Tanja Jussila 
 puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 
Pöytäkirjan tarkastus   
    
 Maarit Ruusiala   Mirja Jokio 
 pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
    
    
Pöytäkirjan 
nähtävänäpito 

§ 65 mukaan   

    
   Tuomas Rautio 
   toimistosihteeri 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 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 15.8.2018. 
  
Päätösehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 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. 
  Maarit Ruusiala 
  Mirja Jokio 

 
2. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan perjantaina 24.8.2018. 
  

Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä kunnan 
tietoverkossa maanantaina 27.8.2018 klo 9.00 alkaen kunnan 
yleisillä internetsivuilla ja kunnanviraston palvelupisteellä klo 9.00 
- 15.00.  
Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleisesti tietoon tiistaina 4.9.2018, 
josta 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  

  



YPÄJÄN KUNTA   PÖYTÄKIRJA s. 4 
 
Sivistyslautakunta   21.8.2018  7 / 2018  

 

 
Pöytäkirjan tarkastus: 

 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 hyväksyy esityslistan mukaisen 

käsittelyjärjestyksen. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 Lastentarhanopettajien nimikemuutos varhaiskasvatuksen opettajiksi 
ja päivähoitajien nimikemuutos lastenhoitajiksi 1.9.2018 lukien 

 
Selostus: Uusi varhaiskasvatuslaki astuu voimaan 1.9.2018 ja se kumoaa 

nykyisen varhaiskasvatuslain ja päivähoitoasetuksen. Uudella 
varhaiskasvatuslailla vahvistetaan henkilöstön koulutus- ja 
osaamistasoa. Laki muuttaa varhaiskasvatuksen ammattinimikkeet.  
Varhaiskasvatuksen uudet nimikkeet ovat varhaiskasvatuksen 
opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi ja varhaiskasvatuksen 
lastenhoitaja. Vuonna 2030 päiväkodin henkilöstöstä vähintään 
kahdella kolmasosasta tulisi olla varhaiskasvatuksen tai sosionomin 
kelpoisuus, ja heistä puolella varhaiskasvatuksen opettajan 
kelpoisuus. Laissa säädetään siirtymäaika vuoteen 2030. 
 
Nykyisellä sosionomin koulutuksella voi työskennellä joko opettajan 
tai sosionomin tehtävässä, sillä lain voimaan tullessa kaikki 
lastentarhanopettajaksi kelpoiset henkilöt ovat kelpoisia työuransa 
loppuun varhaiskasvatuksen opettajina. Eri alojen koulutukset eivät 
ole identtisiä ja eri tutkinnot tuottavat selkeästi erilaista osaamista. 
Kasvatus- tai varhaiskasvatustieteeseen pohjautuva 
varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden tuottava tutkinto toteutuu 
muun opettajankoulutuksen yhteydessä ja tähtää nimenomaisesti 
varhaiskasvatuksen tehtäviin. Varhaiskasvatuksen sosionomin 
tehtävänimike tuo puolestaan esiin sosionomikoulutuksen osaamis- 
ja vahvuusalueita. 
 
Ypäjän varhaiskasvatuksessa työskentelevät opettajat ovat olleet 
nimikkeeltään lastentarhanopettajia.  Lähihoitajat ja lastenhoitajat 
ovat olleet nimikkeeltään päivähoitajia. 1.9.2018 voimaan astuvan 
uuden varhaiskasvatuslain mukaisten nimikkeet tulisi muuttaa 
varhaiskasvatuksen opettajaksi ja päivähoitajan nimike 
varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi.  
 

  
Rehtorin 
päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta päättää, että 1.9.2018 alkaen varhaiskasvatuksen 
ammattinimikkeet vaihtuvat varhaiskasvatuksen opettajiksi 
(lastentarhanopettajat kaikki vakanssit) ja lastenhoitajiksi 
(päivähoitajat kaikki vakanssit). 
 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2018 alkaen 
 

Selostus: Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin 
varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) 16 §:n 
perusteella. Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein. 

Varhaiskasvatuksessa perittävät asiakasmaksut on tarkistettu 
opetustoimen hintaindeksillä ja maksun määräämisessä 
käytettävät tulorajat yleisellä ansiotasoindeksillä. Indeksimuutos 
tulee voimaan 1.8.2018. 

Asiakasmaksulakia muutettiin 1.1.2018 alkaen tulorajojen ja 
sisarusalennuksen osalta. Nyt päätetyt muutokset muuttavat em. 
lakimuutoksen tulorajoja sekä asiakasmaksuja uudelleen. 
Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta 
perittävä ylin kuukausimaksu on 1.8.2018 alkaen enintään 289 
euroa. Ikäjärjestyksessä nuorimmasta seuraavasta lapsesta 
perittävä asiakasmaksu kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa on 
1.8.2018 lähtien enintään 145 euroa. Alin perittävä 
kuukausimaksu on 27 euroa.  

Tulorajat 1.8.2018 alkaen 

Perheen koko,  
henkilöä 

Tuloraja,   
€/kuukausi 

Korkein  
maksuprosentti 

Korkeimman maksun  
tuloraja 

2 2102 10,7 4803 

3 2713 10,7 5414 

4 3080 10,7 5781 

5 3447 10,7 6148 

6 3813 10,7 6514 

 

Yli kuusihenkisen perheen maksun määräämisessä käytettävän 
tulorajan lisäys kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä 
lapsesta on 1.8.2018 lähtien 142 euroa. Muita muutoksia ei 
päivähoitomaksuihin eikä niiden määräämisperusteisiin ole tehty. 
Indeksitarkistuksesta johtuen kaikille varhaiskasvatuksessa 
oleville lapsille tehdään uudet maksupäätökset 1.8.2018 
alkaen. 

  
Rehtorin 
päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta päättää, että Ypäjän kunnassa otetaan 
käyttöön 1.8.2018 alkaen varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen 
indeksimuutokset. 

 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 Perusopetuksen ja esiopetuksen arviointi lv. 2017-2018  
 
Selostus: 

 
Opetussuunnitelmaan perustuva vuosittainen työskentelyn 
suunnitelma on hyvä asiakirja määritellä vuosittaiset tavoitteet ja 
niiden arviointi.  Kun vuosittaisen työskentelyn suunnitelmaan liittyy 
kiinteästi arviointi, se tuo johdonmukaisuutta koulutuksen 
suunnitteluun ja kehittämiseen.  Koulujen arviointityöstä koostuu osa 
kunnan koulutoimen ja esiopetuksen arviointia.  

Koulukohtaisen arvioinnin tuloksena tehdään vuosittain lyhyt kirjallinen 
raportti, johon kirjataan keskeiset esiin nousseet seikat niin 
onnistumisesta kuin mahdollisista kehittämistarpeista ja toimenpide-
ehdotuksista.  

Koulujen ja esiopetuksen laatimat raportit lähetetään esityslistan 
liitteenä.    

 
  
Rehtorin 
päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta hyväksyy koulujen ja esiopetuksen 
arviointiraportit. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 Opetushenkilöstö ja oppilasmäärä lv. 2018-2019  
 

Selostus: Esityslistan oheismateriaalina lähetetään luettelo opettajista ja 
koulunkäynninohjaajista sekä koulujen oppilasmäärät tilanteen 
14.8.2018 mukaisena.  
 

     

 
  
Rehtorin 
päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi opetushenkilöstön ja 
oppilasmäärän. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 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 21.5.2018 – 13.8.2018. 
 
sekä  
 
rehtorin viranhaltijapäätökset: 
12 § Erityisopettaja lv. 2018-2019 
13 § Erityisopettaja lv. 2018-2019 
14 § Luokanopettaja lv. 2018-2019 
15 § Ryhmäavustaja 1.8.2018 alkaen 
 
 

  
Rehtorin 
päätösehdotus: 

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

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 Ilmoitusasiat 
 
 

Rehtorin  
päätösehdotus 

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

 
  
 KV 14.6.2018/ 17 § 

Yleisen vaalikelpoisuuden menettäminen kunnan luottamustoimiin (Juha 
Mäenpää), valtuuston varavaltuutetun kutsuminen ja sivistyslautakunnan 
varapuheenjohtajan valinta. 
  
Mäenpään tilalle sivistyslautakuntaan Pasi Uusitalo, varapuheenjohtajaksi 
Susanna Romu. 
 

KH 14.8.2018/ 132 § 
Jokiläänin kansalaisopiston hallintouudistus 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 
 
  



YPÄJÄN KUNTA   PÖYTÄKIRJA s. 11 
 
Sivistyslautakunta   21.8.2018  7 / 2018  

 

 
Pöytäkirjan tarkastus: 

 
  Muut asiat 

 
Selostus: Alustavat ehdotukset kokouspäiviksi:  

keskiviikkoisin 19.9., 10.10., 21.11. tai 28.11.  

 

Kartanon koulu on mukana valtakunnallisessa Kodin ja Koulun Päivä -
tapahtumassa pe 28.9.2018. Heikki Vainio toivotti lautakunnan 
tervetulleeksi tutustumaan koulun toimintaan. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
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: 71 
 
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: 64 – 70, 72 - 73 
 
 
 
 
Tätä ohjetta yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje liitetään vain asianosaisille 
lähetettyihin pöytäkirjanotteisiin. 


