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Kokousaika: keskiviikkona 14.8.2019 klo 18.00 – 18.58 
Kokouspaikka: Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä 
 
 
 
 
Läsnäolo: 
 
Sivistyslautakunnan jäsenet 
 

Henkilökohtainen varajäsen 
 

 Sampsa Jaakkola puheenjohtaja  Outi Heikkilä 
 Susanna Romu varapuheenjohtaja, 

kokouksen pj 
 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   Jukka Aaltonen 
 Teija Hämäläinen    Pirjo-Riitta Palonen  

 

Muut 

 
 Markku Saastamoinen kh:n puheenjohtaja  
 Janika Varjorinne-Mäkeläinen kh:n edustaja 
 Riikka Riihimäki kunnanjohtaja 
 Auku Heikkilä nuorisovaltuuston edustaja   Konsta Sivula 
 Juha Kraapo rehtori/ sivistystoimenjohtaja, esittelijä 
 Tanja Jussila koulutoimensihteeri, pöytäkirjanpitäjä 

 

Lisäksi kokoukseen asiantuntijoina kutsuttu: 

   
   

 
 
 

Vakuudeksi    
    
 Susanna Romu  Tanja Jussila 
 puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
Pöytäkirjan tarkastus    
    

 Maarit Ruusiala  Keijo Leppänen 
 Pöytäkirjantarkastaja  Pöytäkirjantarkastaja 
    
    
Pöytäkirjan 
nähtävänäpito 

Päätöksen mukaan § 63   

   Tuomas Rautio 
   toimistosihteeri 
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SIVLA 62 § 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 8.8.2019. 
 

  
Päätösehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: - 
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SIVLA 63 § 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. 
 
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  

−  Keijo Leppänen 
  

2. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa tai viimeistään 
20.8.2019 klo 15.00 mennessä. 
Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä kunnan 
tietoverkossa torstaina 22.8.2019 klo 9.00 alkaen kunnan yleisillä 
internetsivuilla ja kunnanviraston palvelupisteellä klo 9.00 - 17.00.  
 

3. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleisesti tietoon 30.8.2019, josta 14 
päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: - 
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SIVLA 64 § 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: Esityslistalle on lisätty 14.8. 71 § Ypäjän kirjaston aukioloajat 
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: - 
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SIVLA 65 § Varhaiskasvatusjohtajan valinta 
 

Selostus: Varhaiskasvatusjohtaja Hanna-Leena Sippola on irtisanoutunut 
virastaan 22.6.2019 alkaen. Virka on ollut haettavana ja määräaikaan 
mennessä virkaa hakeneista laadittu yhteenveto on esityslistan 
oheismateriaalina. Hakupaperit ovat nähtävillä koulutoimistossa ja 
kokouksessa. Toistaiseksi täytettäviin virkoihin sivistyslautakunta 
valitsee viranhaltijat. 
  
Varhaiskasvatusjohtajan virkaan tuli määräaikaan mennessä kolme 
hakemusta. Kaksi kelpoisuusehdot täyttävää hakijaa kutsuttiin 
haastatteluun ja 31.7.2019 haastateltiin Laura Korkeila Hollolasta ja 
2.8.2019 Minna Nouko Jokioisilta. Haastatteluryhmään kuuluivat 
kunnanjohtaja, sivistyslautakunnan puheenjohtaja, sivistyslautakunnan 
varapuheenjohtaja, koulutoimensihteeri sekä rehtori/sivistysjohtaja. 
Sivistyslautakunnan puheenjohtaja pääsi paikalle vain jälkimmäiseen 
haastatteluun. Rehtori/sivistysjohtaja esittää sosionomi YAMK Minna 
Noukon valitsemista virkaan. Perusteena kelpoisuuden ja 
varhaiskasvatuksen tuntemuksen lisäksi valinnalle on riittävä kokemus 
varhaiskasvatuksen esimiestyöstä ja hallinnosta. 

  
Valmistelija: Juha Kraapo, rehtori/sivistystoimenjohtaja 
  
Päätösehdotus: Sivistyslautakunta valitsee sosionomi YAMK Minna Noukon 

varhaiskasvatusjohtajan virkaan 1.9.2019 lukien.  
  
Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 
sekä lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi annetun 
lain 504/2002 mukainen rekisteriote nähtäväksi 30 päivän kuluessa 
päätöksestä tiedon saatuaan tai muutoin valinta raukeaa. Viran 
täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. 
 

  
Käsittelystä: Kunnanhallitus on myöntänyt viran täyttöluvan kokouksessaan 13.8.2019. 
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/ tiedoksi: Hakijat 

 



YPÄJÄN KUNTA   PÖYTÄKIRJA s. 6 
Sivistyslautakunta  14.8.2019  6/ 2019 

 
 

SIVLA 66 § Perusopetuksen ja esiopetuksen arviointi lv. 2018-2019  
 

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 perusopetuksen 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 
oheismateriaalina. 

  
Valmistelija: Juha Kraapo, rehtori/sivistystoimenjohtaja 
  
Päätösehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy koulujen ja esiopetuksen arviointiraportit. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi:  
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SIVLA 67 § Perusopetuksen oppilaat, kuljetusoppilaat ja opetushenkilöstö 
8.8.2019  

 

Selostus: Esityslistan oheismateriaalina lähetetään luettelo Hevospitäjän 
yhtenäiskoulun oppilasmäärä luokittain aloituspäivän tilanteen 
8.8.2019 mukaisena. 
Lista kuljetusoppilaista on nähtävillä kokouksessa. 
 

  
Valmistelija: Tanja Jussila, koulutoimensihteeri 
  
Päätösehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tiedokseen opetushenkilöstön ja 

oppilasmäärät. 
   
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  
Otteet/tiedoksi:  
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SIVLA 68 § 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. 
 

1. Rehtorin viranhaltijapäätökset 4 - 7 § 
 
  

  
Valmistelija: Tanja Jussila, koulutoimensihteeri 
  
Päätösehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi edellä mainitut 

viranhaltijapäätökset ja päättää, että niitä ei oteta lautakunnan 
käsiteltäväksi. 

   
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  
Otteet/tiedoksi:  
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SIVLA 69 § Ilmoitusasiat 
 

Selostus: Saapuneet asiakirjat 

− Ypäjän kunnanhallitus 7.5.2019 90 § (Täyttöluvat 
tuntiopettajille ja koulunkäynninohjaajille lv. 2019-2020)  
 

  
Valmistelija: Tanja Jussila, koulutoimensihteeri 
  
Päätösehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi em. asiakirjat ja 

saattaa ne tarvittavilta osiltaan toimeksi/ hyväksyy niiden kohdalla 
mahdollisesti esitetyt toimenpide-ehdotukset: 
 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  
Otteet/tiedoksi:  
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SIVLA 70 § Muut asiat 
 

Selostus: Sivistyslautakunnan seuraava kokous: 
- ma 30.9.2019 (tarvittaessa muutetaan) 

 
 

  
  
  



YPÄJÄN KUNTA   PÖYTÄKIRJA s. 11 
Sivistyslautakunta  14.8.2019  6/ 2019 

 
 

SIVLA 71 § Ypäjän kirjaston aukioloajat  
 
 

Selostus: Sivistyslautakunta päättää kirjaston aukioloajoista. Ypäjän kirjaston 
kesäaukioloajat ovat voimassa elokuun loppuun ja 
sivistyslautakunnan tulee vahvistaa talviaukioloajat. Kirjastolla 
työskentelee tällä hetkellä vain yksi virkailija, minkä takia lauantain 
aukiolo ei ole tällä hetkellä mahdollista. 
 

  
Valmistelija: Juha Kraapo, rehtori/sivistystoimenjohtaja 
  
Päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että Ypäjän kirjaston talviaukioloajat 

syyskuun alusta toukokuun loppuun (arkipäivisin) ovat toistaiseksi 
seuraavat: 
 
maanantaisin 13 - 19 
tiistaisin 13 - 19 
keskiviikkoisin 13 - 16 
torstaisin 13 - 19 
perjantaisin 10 - 16 
 

   
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  
Otteet/tiedoksi:  
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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: 65, 68, 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:  62-64, 66-67, 69-70 

 


