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Kokousaika: maanantaina 28.10.2019 klo 18.00 – 18.58 
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   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    
    

 Sampsa Jaakkola  Tanja Jussila 
 puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
Pöytäkirjan tarkastus    
    

 Susanna Romu  Elina Hirvonen 
 Pöytäkirjantarkastaja  Pöytäkirjantarkastaja 
    
    
Pöytäkirjan 
nähtävänäpito 

Päätöksen mukaan 84 §     

   Tuomas Rautio 
   toimistosihteeri 
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SIVLA 83 § 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 24.10.2019. 
 

  
Päätösehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: - 
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SIVLA 84 § 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  
 

−  Susanna Romu  

−  Elina Hirvonen 
  

2. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa tai viimeistään 
30.10.2019 klo 15.00 mennessä. 
Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä kunnan 
tietoverkossa torstaina 31.10.2019 klo 9.00 alkaen kunnan yleisillä 
internetsivuilla ja kunnanviraston palvelupisteellä klo 9.00 - 17.00.  
 

3. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleisesti tietoon 8.11.2019, josta 14 
päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: - 
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SIVLA 85 § 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. 
  
Otteet/tiedoksi: - 
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SIVLA 86 § Talousarvio 2020, taloussuunnitelma 2021-2022 ja investointisuunnitelma 
2020-2023  

 
Selostus: Ypäjällä siirryttiin uuteen yhtenäiskouluun 1.8.2019 alkaen ja Ypäjänkylän 

koulu lakkautettiin. Talousarviovuonna 2020 Ypäjänkylän koulun 
kustannuspaikkaa ei enää ole ja Ypäjänkylän koululle keväälle 2019 
budjetoitu osuus ei enää rasita vuoden 2020 talousarviota.   
 
Yhtenäiskoulun tuntikehyksistä ja henkilöstötarpeesta päätetään erikseen 
keväällä 2020. Tällä hetkellä näyttää siltä, että lukukausi 2020 – 2021 
voitaisiin aloittaa yhtenäiskoulussa kutakuinkin samalla henkilöstömäärällä 
kuin nyt kuluneena syksynä. Ensi syksynä 30 oppilaan suuri ikäluokka siirtyy 
seitsemänneltä luokalta kahdeksannelle, jolloin muun muassa kotitalouden ja 
käsityön ryhmiä ei tarvitse jakaa enää kolmeen ryhmään. Tästä aiheutuu 
pientä säästöä sekä tuntikehyksen että materiaalihankintojen osalta. Tämän 
hetken oppilasennusteen perusteella näyttää siltä, että tulevana lukuvuonna 
yhtenäiskoulun Kartanon yksikössä olisi vähemmän opetusryhmiä kuin nyt, 
mikä toteutuessaan vaikuttaa tuntikehystä alentavasti. 
Yhtenäiskoululla kustannukset nousevat edelleen opetusmateriaalien osalta, 
koska uuden opetussuunnitelman mukaisesti eri oppiaineissa siirrytään yhä 
enemmän digitaalisten oppimateriaalien pariin.  
 
Varhaiskasvatuksessa esiopetuksen osalta ja yhtenäiskoulussa Perttulan 
yksikön osalta pitää tulevana keväänä tarkastella erityisen huolellisesti 
oppilasmäärän kehitystä ja tukea tarvitsevien oppilaiden määrää, sillä näillä 
tekijöillä on ratkaiseva vaikutus siihen, miten lukuvuoden 2020 – 2021 
tilaratkaisut saadaan järjestettyä. 
 
Kirjastonjohtajuus on väliaikaisesti lisätty rehtori/sivistysjohtajan tehtäviin. 
Pienessä kunnassa ei ole tarkoituksenmukaista palkata omaa 
kirjastonjohtajaa, vaan tilanteeseen yritetään löytää jokin muu ratkaisu. 
Seutukunnassa on keskusteltu yhteisen seutukunnallisen kirjaston 
perustamisesta, jolloin kirjastojen hallinto ja henkilöstö voisivat olla yhteisiä, 
tätä kautta olisi mahdollista saada ratkaisu kirjastonjohtajuuteen ja tällä 
hetkellä kapean henkilöstöresurssin vahvistamiseen. Lisäksi kirjaston 
yhdenmukaistaminen vaatii investointeja, koska seutukunnan mallin mukaan 
on paineita investoida omatoimikirjastoon. Omatoimikirjaston toteuttamiseksi 
on mahdollista hakea valtionavustusta.  
 
Talousarvion laadintaohjeen 2020 mukaan käyttötalouden kokonaismenot 
eivät saa nousta vuoden 2019 talousarvion tasosta. Lautakuntien tulee 
arvioida talousarvion laadinnan yhteydessä kriittisesti omia palvelujaan, 
toiminnan tuloksellisuutta ja henkilömitoitusta. Asukasmäärän laskun 
vaikutus tulee näkyä talousarvioesityksessä. Talousarvion laadinnassa on 
otettava huomioon seuraavien vuosien aikana tapahtuvat muutokset mm. 
seutuyhteistyö. 
 
Käyttötalouden kokonaismenot v. 2019 olivat 2 944 600 euroa. Vuoden 2020 
alustavan talousarvion kokonaismenot ovat 2 943 300 euroa. 
 
Esityslistan oheismateriaalina sivistystoimen alustava talousarvio v. 2020 ja 
henkilöstösuunnitelma (31.12.2019 tilanteen mukaisena). 
Investointisuunnitelma ja taloussuunnitelma esitellään kokouksessa. 
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Valmistelija: rehtori/sivistysjohtaja Juha Kraapo 
  
Päätösehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy alustavan sivistystoimen talousarvion vuodelle 

2020, suunnitelmavuosille 2020-2021 ja investointisuunnitelman 2020-2023 
sekä hyväksyy sivistystoimen henkilöstösuunnitelman ja valtuuttaa 
rehtori/sivistysjohtajan tekemään mahdolliset tarvittavat lisämuutokset. 

   
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi:  
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SIVLA 87 § Ilmoitusasiat       
 

Selostus: Saapuneet asiakirjat 

− AVI/ selvityspyyntö 7.10.2019 

− Ypäjän kunnanhallitus 15.10.2019, 177 § Täyttölupa 

− Ypäjän kunnanhallitus 15.10.2019, 178 § Täyttölupa 
 

  
Valmistelija:  
  
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 88 § Muut asiat 
 

Selostus: a) Sivistyslautakunnan seuraava kokous sovittiin pidettäväksi ma 
18.11.2019. 
 
 
 
b) Caissaniemi 

b)  
Päätösehdotus: 

 
Sivistyslautakunta keskusteli Caissaniemen tilanteesta. 
Sivistyslautakunta ei varaa talousarviossa vuodelle 2020 rahaa 
kiinteistön käyttöön. 
 

b)  
Päätös: 

 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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SIVLA 89 § Yhtenäiskoulun rehtorin virkanimikkeen muutos 
 

Selostus: Ypäjän kunnanhallitus on syksyllä 2018 pyytänyt sivistyslautakunnalta 
lausuntoa sivistystoimen hallinnon järjestelyistä silloisen rehtori-
toimialapäällikön eläköityessä. Sivistyslautakunta on kokouksessaan 
19.9.2018 päättänyt yksimielisesti esittää Mirja Jokion esityksen pohjalta 
kannanottonaan sivistyksen hallintojärjestelyjen muutokseen jatkaa 
yhdistelmäviralla rehtori-sivistystoimenjohtaja silloisen mallin mukaisesti. 
Kunnanhallitus on kokouksessaan 9.10.2018 päättänyt yhdistää 
sivistystoimenjohtajan tehtävät kirjastonjohtajan tehtäviin 1.1.2019 lukien.  

Kirjasto-sivistystoimenjohtaja irtisanoutui 5.6.2019 lukien tehtävästään ja 
tällöin sivistysjohtajan tehtävät lisättiin kunnanjohtajan päätöksellä 
Kartanon koulun rehtorin tehtäviin. 1.8.2019 perustettiin uusi 
yhtenäiskoulu ja siitä lukien rehtorin virkanimike on ollut yhtenäiskoulun 
rehtori.   

Yhtenäiskoulun rehtori on kesäkuusta alkaen hoitanut myös 
sivistysjohtajan tehtäviä. Yhtenäiskoulun rehtorin virkanimike on 
tarpeellista muuttaa nykyisiä työtehtäviä vastaavaksi, jotta nimike ja 
valmisteilla oleva uusi hallintosääntö vastaavat toisiaan hallintosäännön 
astuessa voimaan.  Yhtenäiskoulun rehtorin työnkuva ja palkkaus pysyvät 
ennallaan, vain nimike muuttuu rehtori-sivistysjohtajaksi.  

  
Valmistelija: Sampsa Jaakkola, lautakunnan puheenjohtaja 

  
Päätösehdotus: Sivistyslautakunta esittää edelleen kunnanhallitukselle, että 

yhtenäiskoulun rehtorin virkanimike muutetaan rehtori-sivistysjohtajaksi 
1.1.2020 lukien.  

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi:  

 
 
 

Juha Kraapo poistui tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 18.55 – 18.57. 
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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: 
 
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:  83 - 89 

 


