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Kokousaika: 3.6.2019 klo 18.00 
Kokouspaikka: Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä 
 
 
 
 
Läsnäolo: 
 
Sivistyslautakunnan jäsenet 
 

Henkilökohtainen varajäsen 
 

 Sampsa Jaakkola puheenjohtaja POISSA  Outi Heikkilä 
 Susanna Romu, kokouksen pj. 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 
 Jasmiina Sillanpää kirjastonjohtaja-sivistystoimenjohtaja, esittelijä 
 Tanja Jussila koulutoimensihteeri, pöytäkirjanpitäjä 

 

 

Lisäksi kokoukseen asiantuntijoina kutsuttu: 

 Hanna-Leena Sippola varhaiskasvatusjohtaja, paikalla klo 18.00 – 18.10 (48-52 §:t) 
 Juha Kraapo rehtori 

 
 
 

Vakuudeksi    
    
 Susanna Romu  Tanja Jussila 
 puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
Pöytäkirjan tarkastus    
    
 Kalle Kähkönen  Pasi Uusitalo 
 Pöytäkirjantarkastaja  Pöytäkirjantarkastaja 
    
    
Pöytäkirjan 
nähtävänäpito 

Päätöksen mukaan § 49    

   Tuomas Rautio 
   toimistosihteeri 



YPÄJÄN KUNTA   PÖYTÄKIRJA s. 2 
Sivistyslautakunta  6.5.2019  4/ 2019 

 
 

SIVLA 48 § 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 ti 28.5.2019. 
 
 

  
Päätösehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: - 



YPÄJÄN KUNTA   PÖYTÄKIRJA s. 3 
Sivistyslautakunta  6.5.2019  4/ 2019 

 
 

SIVLA 49 § 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  
 

− Kalle Kähkönen    

− Pasi Uusitalo               
  

2. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa tai viimeistään 
5.6.2019 klo 15.00 mennessä. 
Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä kunnan 
tietoverkossa torstaina 6.6.2019 klo 9.00 alkaen kunnan yleisillä 
internetsivuilla ja kunnanviraston palvelupisteellä klo 9.00 - 17.00.  
 

3. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleisesti tietoon 14.6.2019, josta 14 päivän 
oikaisuvaatimusaika alkaa kulua. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: - 
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SIVLA 50 § 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 51 § Varhaiskasvatussuunnitelman päivittäminen 1.8.2019 
 

Selostus: Opetushallitus antoi määräyksen uusista varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteista 19.12.2018. Uudet perusteet astuivat voimaan 1.1.2019 alkaen. 
Kuntien on hyväksyttävä uudet päivitetyt varhaiskasvatussuunnitelmat ja 
otettava ne käyttöön 1.8.2019.  Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on 
uudistettu vastaamaan 1.9.2018 voimaan tullutta varhaiskasvatuslakia 
(https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540).  
Lakiuudistus kiinnitti varhaiskasvatuksen entistä vahvemmin osaksi kasvatus- 
ja opetusjärjestelmää poistamalla sidokset sosiaalihuollon lainsäädäntöön. 
Perusteiden uudistuksessa ei ole tehty isoja rakenteellisia muutoksia. 
Keskeisimmät muutokset ja lisäykset 2019 ovat: lapsen 
varhaiskasvatussuunnitelman laatimisen prosessinomaisuuden 
korostaminen, yhdenvertaisuuden ja lapsen edun korostaminen, kiusaamisen 
ja häirinnän ehkäisyn suunnitelmallisuus sekä vuorohoidon, tietosuojan ja 
salassapidon lakimuutokset.  
 
Ypäjän paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman päivittämisestä vastasi 
varhaiskasvatuksen henkilöstön nimeämä työryhmä. Mukana oli sekä 
varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja ja 
perhepäivähoitaja. Ohjausryhmän puheenjohtaja toimi 
varhaiskasvatusjohtaja. Suunnitelma on laadittu Ypäjän kuntatason 
suunnitelmaksi. Varhaiskasvatussuunnitelmaa toteuttavat päiväkoti, 
perhepäivähoitajat sekä varhaiskasvatuksen avoin toiminta. Yksiköt laativat 
varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta vuosittain ryhmävasuun 
toimintasuunnitelmat, joissa tarkennetaan toimintavuoden tavoitteita ja 
painopisteitä. Toimintasuunnitelmien toteutumista arvioidaan vuosittain 
ryhmävasussa. Ypäjän vasutyöryhmä laati mittaristoa paikallisen arvioinnin 
kehittämiseksi Karvin (Kansallisen koulutuksen arviointikeskus) 
indikaattoreiden pohjalta. 
 
Ypäjän kunnassa on laadittu vuonna 2016 kiusaamisen ehkäisyn 
suunnitelma. Varhaiskasvatussuunnitelman päivittämisen yhteydessä 
päivitettiin myös kiusaamisen ja häirinnän ehkäisyn ja puuttumisen 
suunnitelma, koska varhaiskasvatussuunnitelman perusteet velvoittavat 
kiusaamisen ja häirinnän ehkäisyyn ja puuttumiseen suunnitelmallisuutta. 
Päivitetty varhaiskasvatussuunnitelma sekä kiusaamisen ja häirinnän 
ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma ovat luettavissa kunnan verkkosivuilla 
osoitteessa:  
 
Varhaiskasvatussuunnitelma: 
http://www.ypaja.fi/easydata/customers/uusiypaja/files/varhaiskasvatus/ypajan_varhai
skasvatussuunnitelma_2019_lautakunta.pdf 
Kiusaamisen ja häirinnän ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma: 
http://www.ypaja.fi/easydata/customers/uusiypaja/files/varhaiskasvatus/kiusaamisen_
ehkaisyn_ja_puuttumisen_suunnitelma_2019_lautakunta.pdf 

  
Valmistelija: Varhaiskasvatusjohtaja Hanna-Leena Sippola 
  

Päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä päivitetyn varhaiskasvatussuunnitelman. 
Suunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2019. 

  
Käsittelystä:  
  

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  

Otteet/tiedoksi:  
 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540
http://www.ypaja.fi/easydata/customers/uusiypaja/files/varhaiskasvatus/ypajan_varhaiskasvatussuunnitelma_2019_lautakunta.pdf
http://www.ypaja.fi/easydata/customers/uusiypaja/files/varhaiskasvatus/ypajan_varhaiskasvatussuunnitelma_2019_lautakunta.pdf
http://www.ypaja.fi/easydata/customers/uusiypaja/files/varhaiskasvatus/kiusaamisen_ehkaisyn_ja_puuttumisen_suunnitelma_2019_lautakunta.pdf
http://www.ypaja.fi/easydata/customers/uusiypaja/files/varhaiskasvatus/kiusaamisen_ehkaisyn_ja_puuttumisen_suunnitelma_2019_lautakunta.pdf
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SIVLA 52 § Kanta-Hämeen lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämisrakenne 
 

Selostus: Kanta-Hämeen LAPE-hankkeen maakunnallisessa ohjausryhmässä (Kanta-
Hämeen LAPE-kärkihankkeen ohjausryhmä 30.1.2019) on tehty esitys siitä 
millaisella kuntarajat ylittävällä yhteistyörakenteella lasten, nuorten ja 
perheiden palveluiden maakunnallista yhteistä kehittämistä jatkettaisiin.  
 
Kehittämisrakenne on muodostettu kuntakohtaisesta (voi olla myös 
seudullinen) LAPE-ryhmästä, LAPE-valmisteluryhmästä sekä LAPE-
yhteistyöryhmästä. 
 
LAPE-yhteistyöryhmässä on edustus kaikista Kanta-Hämeen kunnista sekä 
lasten, nuorten ja perheiden palveluita tuottavista kuntayhtymistä. Myös 
Hämeen ammattikorkeakoulun, sosiaalialan osaamiskeskus Pikassoksen, 3. 
sektorin, seurakunnan, nuorten ja henkilöstön edustus löytyy ryhmästä. 
LAPE-valmistelutyöryhmä on muodostettu siten, että siinä on edustus 
jokaiselta maakunnan kolmelta seudulta (Forssan seutu, Hämeenlinnan 
seutu, Riihimäen seutu). Kuntakohtaisen LAPE-ryhmän kokoonpano on 
rakennettu kunnan omien lähtökohtien perusteella.  
Kehittämisrakenne ja maakunnan organisaatioiden nimeämät LAPE-
yhteistyöryhmän ja LAPE-valmisteluryhmän jäsenet löytyvät liitteestä 10.  
Vuoden 2019 lopussa linjataan, jatketaanko esitetyllä rakenteella. 
 
Maakunnallisen kattavuuden lisäksi kokonaisuuden rakentamisessa on otettu 
myös huomioon monialainen osaaminen. LAPE-valmisteluryhmästä ja LAPE-
yhteistyöryhmästä löytyy osaamista terveydenhuollosta 
(perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito), sosiaalihuollosta sekä 
opetuksesta ja kasvatuksesta. 
 
LAPE-kehittämisrakenteen muodostavalla kokonaisuudella ei ole muodollista 
päätäntävaltaa palveluiden tuottamiseen, järjestämiseen tai strategisiin 
linjauksiin liittyen. Kokonaisuuden avulla voidaan rakentaa yhteistä kanta-
hämäläistä näkymää siitä, mihin suuntaan lasten, nuorten ja perheiden 
palveluita tulisi kehittää. LAPE-yhteistyöryhmän jäsenet voivat viedä oman 
organisaationsa päätöksentekoprosessiin yhteistyöryhmän ehdottamia 
strategisia linjauksia tai toimintamalleja. Rakenteen avulla pyritään lisäämään 
Kanta-Hämeen eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Lisääntyvän yhteistyön ja 
osaamisen jakamisen myötä tavoitteena on palveluiden vaikuttavuuden ja 
laadun lisääntyminen. 
 
LAPE-kehittämisrakenne tukee osaltaan Kanta-Hämeessä 1.7.2019 
käynnistyvää selvitystä maakunnallisen SOTE-kuntayhtymän perustamiseksi 
(Maakunnallisen sote-kuntayhtymän valmistelun käynnistäminen 
HL/127/04.03.01/2019).  

  
Valmistelija: Kirjastonjohtaja-sivistystoimenjohtaja Jasmiina Sillanpää 
  
Päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä, että lasten, nuorten ja 

perheiden palveluiden maakunnallista kehittämistä jatketaan pykälässä 
mainitulla rakenteella. 

   
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: Hämeen liitto  
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SIVLA 53 § Oppilaskuljetusten järjestäminen Ypäjä-Loimaa ja Ypäjä-Turku lv. 2019-2020      
 

Selostus: Ypäjän kunta ostaa oppilaspaikkoja Loimaalta ja Turusta 
syyslukukaudella 2019 oppilaille, joiden opetusta ei voida kunnassa 
järjestää. Ypäjän kunta on velvollinen järjestämään myös 
oppilaskuljetuksen näille oppilaille Loimaalle ja Turkuun.  
 
Hankintailmoitus lukuvuoden 2019 – 2020 oppilaskuljetuksen 
järjestämiseksi Ypäjä – Loimaa ja Ypäjä – Turku on julkaistu julkisten 
hankintojen HILMA-palvelussa (23.4.2019). Tieto tarjouskilpailusta on 
julkaistu myös kunnan www-sivun ilmoitustaululla (24.4.2019) ja 
Seutu-Sanomissa (1.5.2019). 
 
Määräaikaan 22.5.2019 klo 15 mennessä saapui 10 tarjousta 
seuraavilta liikennöitsijöiltä: 
 
- Invataksi Matti Lehtinen Ky, Matku 
- JJ Lehtojärvi, Loimaa 
- Pyökäri Oy, Piikkiö 
- SA-MP Oy, Turku 
- Taksi Jukka Henttinen, Ypäjä 
- Taksi Kankare Oy, Ypäjä  
- Taksi Tuomas Siren,Ypäjä 
- Taksipalvelu J. Liuski Ky, Jokioinen 
- Taxivia Oy, Forssa 
- Tilausliikenne Tujula, Ypäjä 
 
Tarjoukset avattiin avauskokouksessa 23.5.2019 (liite 11). Yhteenveto 
tarjouksista liitteenä (liite 12). 
 
Mikäli tarjoukset täyttävät tarjouspyynnössä ja sen liitteessä esitetyt 
vaatimukset, tarjouksista tulee hyväksytyksi hinnaltaan halvin. 

  
Valmistelija: Rehtori Juha Kraapo, koulutoimensihteeri Tanja Jussila 
  
Päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että oppilaskuljetustarjouksista hyväksytään 

lukuvuodelle 2019-2020  
 
1. kilpailutuksen kohteessa 1 Ypäjä - Loimaa Tilausliikenne Tujulan tarjous, 

joka täyttää tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyt vaatimukset ja joka 
on ko. kohteessa edullisin (km-hinta 1,48 €). 

2. kilpailutuksen kohteessa 2 Ypäjä - Turku Taksi Kankare Oy:n tarjous, 
joka täyttää tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyt vaatimukset ja joka 
on ko. kohteessa edullisin (km-hinta 1,32 €). 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: Tarjouksen jättäneet, kunnanhallitus 

 
 



YPÄJÄN KUNTA   PÖYTÄKIRJA s. 8 
Sivistyslautakunta  6.5.2019  4/ 2019 

 
 

SIVLA 54 § Koulunkäynninohjaajan työsuhteen vakinaistaminen 
 

Selostus: Tulevan lukuvuoden henkilöstösuunnittelua tehdessä on käynyt ilmi, että yksi 
määräaikainen koulunkäyntiohjaajan tehtävä olisi syytä vakinaistaa.  
 
Kunnanhallitus on kokouksessaan 7.5.2019 myöntänyt täyttöluvan kolmeen 
määräaikaiseen koulunkäyntiohjaajan tehtävään ja näistä yksi olisi syytä 
muuttaa toistaiseksi voimassa olevaksi työsuhteeksi.  
 
Työsuhde alkaisi 7.8.2019 ja jatkuisi toistaiseksi voimassaolevana. 

  
Valmistelija: Rehtori Juha Kraapo 
  
Päätösehdotus: Sivistyslautakunta esittää edelleen kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus 

myöntää luvan muuttaa yksi määräaikainen koulunkäyntiohjaajan tehtävä 
toistaiseksi voimassa olevaksi. 

   
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: Kunnanhallitus 
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SIVLA 55 § Yhtenäiskoulun vararehtorin valitseminen 
 

Selostus: Sivistystoimen johtosäännön mukaan sivistyslautakunta nimeää koululle 
varajohtajan. Ypäjän kunnan koulutoimessa siirrytään 1.8.2019 uuteen 
yhtenäiskouluun ja yhtenäiskoululle tulee nimetä kaksi vararehtoria. 
  
Kartanon koulun rehtori esittää sivistyslautakunnalle, että Kartanon yksikön 
vararehtorina toimii 1.8.2019 alkaen Outi Kössi ja Perttulan yksikön 
vararehtorina toimii Outi Viitanen. Yhtenäiskoulun rehtorin sijaisena toimii 
Outi Kössi. 
 

  
Valmistelija: Rehtori Juha Kraapo 
  
Päätösehdotus: Sivistyslautakunta nimeää 1.8.2019 alkaen yhtenäiskoulun vararehtoreiksi 

Outi Kössin Kartanon yksikköön ja Outi Viitasen Perttulan yksikköön. 
Yhtenäiskoulun rehtorin sijaisena toimii Outi Kössi.  

   
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: Outi Viitanen, Outi Kössi 
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SIVLA 56 § Yhtenäiskoulun nimi  
 

Selostus: Ypäjällä 1.8.2019 toimintansa aloittavalle yhtenäiskoululle on saanut 
ehdottaa nimeä. Nimiehdotuksia on pyydetty kunnan tiedotuslehti 
Ypäjäläisessä, kunnan verkkosivujen ilmoitustaululla, sekä rehtorin toimesta 
Ypäjän koulujen oppilailta, sekä heidän vanhemmiltaan Wilma-järjestelmän 
kautta. Saadut nimiehdotukset esitellään kokouksessa. 
 

  
Valmistelija: Kirjastonjohtaja-sivistystoimenjohtaja Jasmiina Sillanpää 
  
Päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää valita yhtenäiskoululle nimen kokouksessa käydyn 

keskustelun pohjalta. 
   
Käsittelystä: Jasmiina Sillanpää esitteli saapuneet nimiehdotukset: 

1. Loimijoen yhtenäiskoulu 
2. Prättäkitin yhtenäiskoulu 
3. Kotiseudun yhtenäiskoulu 
4. Hevospitäjän yhtenäiskoulu 
5. Varsalaidunten yhtenäiskoulu 
6. Jokilaitumen yhtenäiskoulu 
7. Villamequo 
8. Kerttulan yhtenäiskoulu 
 
Kokouksessa esiin tulleet ehdotukset: 
9. Ypäjän yhtenäiskoulu 
10. Varsalaitumen yhtenäiskoulu 
 
Päätettiin äänestää suljetulla lippuäänestyksellä. 
Ääniä annettiin kuusi (6) ja ne jakautuivat seuraavasti: 
3 ääntä Hevospitäjän yhtenäiskoulu 
2 ääntä Varsalaidunten yhtenäiskoulu 
1 ääni Loimijoen yhtenäiskoulu 
 
 

  
Päätös: Sivistyslautakunta päättää äänestyksen tuloksena, että 1.8.2019 Ypäjälle 

perustettavan yhtenäiskoulun nimeksi tulee Hevospitäjän yhtenäiskoulu. 
  
Otteet/tiedoksi: Rehtori, kunnanhallitus, Perttulan koulu, Ypäjänkylän koulu 
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SIVLA 57 § Vapaa-aikatoimen tehtävänimikkeet   
  

Selostus: Asian aikaisempi käsittely SIVLA 106 § 1.11.2018. 
 
Sivistystoimialan rakennemuutoksen ollessa kesken, tulisi työntekijöiden 
tehtävänimikkeet pitää ennallaan, kunnes tehtävänkuvat on toimialan 
työntekijöiden osalta tarkastettu ja päivitetty.  
 

  
Valmistelija:  Kirjastonjohtaja-sivistystoimenjohtaja Jasmiina Sillanpää 
  
Päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää kumota aiemman päätöksensä (SIVLA 106§/ 

2018) muuttaa liikunnanohjaajan, sekä nuoriso-ohjaajan nimikkeet vapaa-
aikaohjaajiksi ja säilyttää em. tehtävänimikkeet ennallaan (liikunnanohjaaja 
ja nuoriso-ohjaaja). 
 

   
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: Eeva Lehtonen ja Riina Levander 
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SIVLA 58 § Hyvinvointivaliokunnan luottamushenkilöedustajan nimeäminen 

 
 

Aiempi 
käsittely: 
 
 
Selostus: 

KH 6.2.2018 § 25 
SIVLA 14.3.2018 § 40 
KH 7.5.2018 § 95 
 
Valtuusto on kokouksessaan 11.4.2019 todennut Anna-Katariina Ankelon 
luottamustoimet Ypäjän kunnassa päättyneiksi yleisen vaalikelpoisuuden 
menettämisen johdosta. Kunnanhallitus valitsee Anna-Katariina Ankelon 
tilalle Elina Hirvosen Ypäjän kunnan edustajaksi Forssan seudun 
hyvinvointikuntayhtymän hyvinvointivaliokuntaan kuluvalle toimikaudelle 
2019-2021. 
 
Kunnanhallitus valtuutti sivistystoimialan nimeämään hyvinvointivaliokuntaan 
viranhaltijaedustajan (KH 6.2.2018 § 25). Viranhaltijaedustajana vuonna 
2018 toimi Heikki Vainio, jonka virkasuhde Ypäjän kuntaan on päättynyt. 
Sivistyslautakunnan tulisi nimetä viranhaltijaedustaja Vainion tilalle 
hyvinvointivaliokuntaan kuluvalle toimikaudelle 2019-2021. Vuonna 2019 
Vainion sijalla hyvinvointivaliokunnassa kunnan edustajana on toiminut 
kirjastonjohtaja-sivistystoimenjohtaja Jasmiina Sillanpää. 
 

  
Valmistelija: Kirjastonjohtaja-sivistystoimenjohtaja Jasmiina Sillanpää 
  
Päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää nimetä Jasmiina Sillanpään Ypäjän kunnan 

viranhaltijaedustajaksi Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän 
hyvinvointivaliokuntaan kuluvalle toimikaudelle 2019-2021. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: Forssan seudun hyvinvointivaliokunta, kunnanhallitus 
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SIVLA 59 § 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. Kokouksessa nähtävillä on kirjastonjohtaja-sivistystoimenjohtajan, 
rehtorin ja varhaiskasvatusjohtajan päätösluettelot 
henkilöstöhallintoa koskevista päätöksistä ajalta 27.4. – 24.5.2019. 

2. Rehtorin viranhaltijapäätökset 1 - 3 §:t 
3. Varhaiskasvatusjohtajan viranhaltijapäätös 1 §  

 
  
Valmistelija: Koulutoimensihteeri Tanja Jussila 
  
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 60 § Ilmoitusasiat 
 

Selostus: Saapuneet asiakirjat 

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

− Pro Ud 27.5.2019 (työnohjauksen arviointi) 

− Sopimus 28.5.2019 Ypäjän vesiliikuntavälineiden vuokrauksesta 

− Taidelahjoitus kunnalle (Leena Äijälä/ 25.5.2019) 
 

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

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

  
Käsittelystä: Taidelahjoitus-asia siirretty 61 §:stä ilmoitusasioihin. Ilmoitusasioihin 

on myös lisätty asiakirjat, jotka saapuneet esityslistan lähettämisen 
jälkeen. 

  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  
Otteet/tiedoksi:  
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SIVLA 61 § Muut asiat 
 

Selostus: Keskusteltiin kuntalaisen lähettämästä kirjelmästä sivistyslautakunnan 
jäsenille koskien kirjaston kesäaukioloa. 
 
Sivistyslautakunnan seuraava kokous on elokuun alussa tai tilanteen 
muutoin niin vaatiessa. 
 

  
Valmistelija:  
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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: 53-55, 57-59   
 
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:  48-52, 56, 60-61 

 


