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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
 
 
Kokousaika: keskiviikkona 2.5.2018 klo 18.30–20.06 
Kokouspaikka: Kunnanvirasto, Ypäjä 
 
 
 
 
Läsnäolo: 
 

Sivistyslautakunnan jäsenet 
 

Henkilökohtainen varajäsen 
 

 Sampsa Jaakkola puheenjohtaja  Outi Heikkilä 

 Juha Mäenpää varapuheenjohtaja  Heikki Levomäki 

 Piia Heikkilä   Elina Hirvonen 

 Kalle Kähkönen   Hannu Paija 

 Susanna Romu    Kirsi Lyytinen 

 Keijo Leppänen   Olli-Pekka Kaunela 

 Maarit Ruusiala   Nina Schulman 

 Mirja Jokio   Elina Hartelin 

 Anna-Katariina Ankelo   Teija Hämäläinen 

 
Muut 
 

 Hanna-Leena Sippola varhaiskasvatusjohtaja; paikalla §§ 42–46  

 Auku Heikkilä nuorisovaltuuston edustaja 

 Janika Varjorinne-Mäkeläinen kunnanhallituksen edustaja  

 Markku Saastamoinen kunnanhallituksen puheenjohtaja  

 Sam Vuorinen kunnanjohtaja 

 Heikki Vainio rehtori, esittelijä; sihteerinä § 48 

 Tanja Jussila koulutoimensihteeri, pöytäkirjanpitäjä; poissa § 48 

 
 
Vakuudeksi    
    
 Sampsa Jaakkola  Tanja Jussila 
 puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
    
    
    
   Heikki Vainio 
   pöytäkirjanpitäjä § 48 ajan 
 
Pöytäkirjan tarkastus   
    
    
 Piia Heikkilä  Kalle Kähkönen 
 pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 
    
    
Pöytäkirjan 
nähtävänäpito 

§ 43 mukaan   

   Tuomas Rautio 
   toimistosihteeri 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
SIVLA 42 § 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 26.4.2018. 
  
Päätösehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 

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

 
SIVLA 43 § 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. 

   Piia Heikkilä 

   Kalle Kähkönen 
 

2. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan perjantaina 4.5.2018. 
 

Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä kunnan 
tietoverkossa keskiviikkona 9.5.2018 klo 9.00 alkaen kunnan yleisillä 
internetsivuilla ja kunnanviraston palvelupisteellä klo 9.00 - 15.00.  
Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleisesti tietoon torstaina 17.5.2018, 
josta 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös:  
  



YPÄJÄN KUNTA   PÖYTÄKIRJA s. 4 
 
Sivistyslautakunta   2.5.2018  5 / 2018  

 

 
Pöytäkirjan tarkastus: 

 
SIVLA 44 § 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: 

 
SIVLA 45 § Esiopetuksen järjestäminen  

 
Selostus: Ypäjän esiopetukseen on ilmoittautunut lukuvuodeksi 2018–2019 

yhteensä 21 lasta. Perusopetuslain mukaan opetusryhmät tulee 
muodostaa siten, että opetuksessa voidaan saavuttaa opetus-
suunnitelmassa asetetut tavoitteet. Perusopetuslain 26 a §:n 3 momentin 
mukaan tarvittaessa säädetään opetusryhmien muodostamisesta 
esiopetuksessa. 

Esiopetuksen opetusryhmään saa kuulua pääsääntöisesti enintään 13 
oppilasta. Mikäli esiopetusta antavan opettajan ohella ryhmän 
työskentelyyn osallistuu lastenhoitaja, koulunkäyntiavustaja tai muu 
tehtävään soveltuvan ammatillisen koulutuksen suorittanut henkilö, 
opetusryhmän enimmäiskoko voi olla enintään 20 lasta. Opetusryhmän 
enimmäiskoko voidaan väliaikaisesti ylittää, jos se on opetuksen luonteen, 
opetuksessa käytettävän työskentelytavan tai jonkin pakottavan syyn takia 
perusteltua eikä järjestely vaaranna opetuksen tavoitteiden saavuttamista. 

Esiopetuksessa on ensi vuonna lastentarhanopettaja (uuden lain astuessa 
voimaan varhaiskasvatuksen opettaja) ja päivähoitaja (uuden lain 
astuessa voimaan lastenhoitaja). Ypäjän esiopetusryhmä ylittää yhden 
lapsen verran 20 lapsen suosituksen. Tästä johtuen esiopetukseen 
tarvitaan lisäksi osa-aikainen avustaja (20 h/ viikko), joka on käytännössä 
edullisempi tapa järjestää suuren ryhmän pienryhmätyöskentely kuin 
perustaa kokonaan toinen ryhmä, johon tarvittaisiin lastentarhanopettaja. 

Varhaiskasvatuksessa jää 1.8.2018 alkaen täyttämättä yksi 
perhepäivähoitajan toimi, johon on varattu määräraha talousarviossa. 
Tästä vapautuu budjetoitua määrärahaa sekä esiopetuksen että 
varhaiskasvatuksen ryhmäavustajien toimiin. 

  
Rehtorin 
päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa osa-aikaisen (20 h/ 
viikko) ryhmäavustajan palkkaamiseen esiopetusryhmään määräaikaisesti 
lukuvuodeksi 2018–2019. 

  
Käsittelystä: Esittelijä muutti päätösehdotusta niin, että sivistyslautakunta pyytää 

kunnanhallitukselta lupaa osa-aikaisen (20 h/ viikko) päivähoitajan 
palkkaamiseen esiopetusryhmään määräaikaisesti lukuvuodeksi 2018–
2019. 

  
Päätös: Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
SIVLA 46 § Päivähoitajan toimen muuttaminen ryhmäavustajan toimeksi ja 

täyttölupa 1.8.2018 alkaen 
 

Selostus: Varhaiskasvatuksessa toiminut päivähoitaja on jäänyt eläkkeelle 
1.11.2017 alkaen. Varhaiskasvatuksen uudet nimikemuutokset tulevat 
mahdollisesti voimaan 1.8.2018, mikäli esityksessä oleva laki 
vahvistetaan. Tässä yhteydessä annetaan myös uusi asetus ryhmien 
henkilöstön koulutusvaatimuksista. Päivähoitajan tehtävää hoitaneen 
toimenkuva on keskittynyt ryhmäavustajan tehtäviin jo usean vuoden ajan 
lasten lisääntyneiden tuen tarpeiden takia. Uuden nimikemuutoslain sekä 
varhaiskasvatuksen tarpeiden takia on tarkoituksenmukaista muuttaa 
päivähoitajan toimi ryhmäavustajan toimeksi ja täyttää ryhmäavustajan 
toimi kokoaikaisena 1.8.2018 alkaen. 

Eläkkeelle jäänyt päivähoitaja on toiminut osa-aikaisena, koska on ollut 
osa-aikaisella sairauseläkkeellä. Toimi tulee täyttää varhaiskasvatuksen 
lisääntyneistä avustajatarpeista johtuen kokoaikaisena ryhmäavustajana. 

Kuntastrategiaan ei nimikemuutosta eikä avustajatarpeen lisääntynyttä 
tarvetta ole kirjattu johtuen siitä, että strategiaa laadittaessa ei tiedetty 
eläköitymisen tapahtuvan. Avustajatarpeen lisääntymiseen puolestaan 
vaikuttaa myös kiintiöpakolaisperheen lasten kielen oppimiseen sekä 
sopeuttamiseen liittyvät asiat sekä muiden tukea tarvitsevien lasten 
määrän lisääntyminen varhaiskasvatuksessa.  

Varhaiskasvatuksessa pystytään parhaiten puuttumaan lasten tuen 
tarpeisiin, mikäli ne varhaisessa vaiheessa todetaan ja niihin riittävällä 
resursoinnilla reagoidaan. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja on useaan 
kertaan todennut, että Heporannan päiväkodissa ei ole riittävästi 
avustajaresurssia. Tuen tarpeessa olevat lapset tarvitsevat lakisääteistä 
tukea ja ryhmäavustajan tehtävä on olla koko ryhmän tukena. Tällä tavoin 
koko henkilökunta vapautuu tarjoamaan tukea sitä tarvitseville lapsille. 

Varhaiskasvatuksessa jää 1.8. alkaen täyttämättä yksi perhepäivähoitajan 
toimi, johon on varattu määräraha talousarviossa. Tästä vapautuu 
budjetoitua määrärahaa sekä esiopetuksen että varhaiskasvatuksen 
ryhmäavustajien toimiin. 

  
Rehtorin 
päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että varhaiskasvatuksessa 
päivähoitajan toimi muutetaan ryhmäavustajan toimeksi ja pyytää 
ryhmäavustajan toimelle kokoaikaista täyttölupaa 1.8.2018 alkaen.  

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 
 

Hanna-Leena Sippola poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 19.26. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
SIVLA 47 § Erityisopetuksen päätoimisten tuntiopettajien valinta 

 
Selostus: Kunnanhallitus on antanut täyttöluvat kahdelle Kartanon koulun 

päätoimisen erityisopetuksen tuntiopettajan tehtävän täyttämiselle 
lukuvuodeksi 2018–2019.  
 
Kartanon koulussa on erityisopetuksessa laaja-alainen tuntiopettaja 
(klinikkaopettaja). Opettajan toimenkuva on joko toimiminen 
samanaikaisopettajana oppitunneilla tai sitten oppilaat tulevat 
erityisopetukseen erilliseen opetustilaan. Koululla on useita oppilaita, joilla 
on tehostetun tuen ja erityisen tuen tarve muutamissa oppiaineissa. Nämä 
oppilaat ovat erityisopettajan opetuksessa ja ohjauksessa.  
 
Kartanon koulussa on ollut lukuvuodesta 2017–2018 alkaen tarve toiselle 
erityisopettajalle luokkamuotoisessa erityisopetuksessa. Koululla on ensi 
lukuvuonna useampia oppilaita, joita ei voi integroida yleisopetukseen eri 
luokka-asteilla, ja näitä oppilaita varten tarvitaan erityisluokka ja 
erityisluokanopettaja. Muutoin joudutaan neuvottelemaan näille oppilaille 
koulunkäyntipaikka Loimaalta (tai Forssasta).  
 
Erityisopettajana Kartanon koulussa on toiminut useana lukuvuotena 
äidinkielen opettaja FM Elina Pöllänen. Hän on onnistunut työssään hyvin 
ja on kiinnostunut jatkamaan tehtävässä. Elina on suorittamassa työn 
ohella myös erityisopettajan opinnot.   
 
Erityisluokanopettajana on toiminut kuluvana lukuvuonna ja aikaisemmin 
neljä lukuvuotta Katja Karisukki. Hän on kiinnostunut jatkamaan ja hänen 
tapansa ja toimintaperiaatteensa ovat erityisluokalla oleville oppilaille 
muodostuneet toimintatavoiksi. Erityisoppilaille jatkuvuus on hyvä asia.  
 
Lukuvuonna 2019–2020 yhtenäiskoulun perustamisen yhteydessä näihin 
Kartanon koulun erityisopetuksen tehtäviin siirtyy opettajat mahdollisesti 
virassa olevista luokanopettajista, niin on perusteltua täyttää tehtävät ensi 
lukuvuodeksi nykyisillä tehtävien hoitajilla.  
 

  
Rehtorin 
päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta palkkaa FM Elina Pölläsen ja Katja Karisukin Kartanon 
koulun päätoimisiksi erityisopetuksen tuntiopettajiksi lv. 2018–2019. 

  
Käsittelystä: Esittelijä muutti esitystään niin, että sivistyslautakunta palkkaa FM Elina 

Pölläsen Kartanon koulun päätoimiseksi erityisopetuksen tuntiopettajaksi 
ja että toinen erityisopetuksen opettajan paikka laitetaan julkiseen hakuun. 

  
Päätös: Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
SIVLA 48 § Ypäjänkyläläisten lähikoulu 

 
Selostus: Osa ypäjänkyläläisistä 1. luokalle kouluun tulevien oppilaiden huoltajista 

esittää sivistyslautakunnalle, että syksyllä 2018 peruskoulunsa aloittavien 
oppilaiden lähikouluksi määrätään Perttulan koulu.  
 
Kunnanvaltuusto on määritellyt kouluverkosta päättäessään, että Levän 
koulu suljetaan 1.8.2018. Ypäjänkylän koulu jatkaa toimintaansa ainakin 
lukuvuoden 2018 - 2019. Perusopetuslain 6 §:n mukaan opetus tulee 
kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen 
ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet 
huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä.   
Mikäli huoltajat hakevat lapsilleen koulunkäyntioikeutta muuhun kouluun 
kuin oman alueensa lähikouluun ja lapset hyväksytään oppilaiksi tähän 
toiseen kouluun, niin huoltajat huolehtivat itse lapsensa 
koulukuljetusjärjestelyistä ja -kustannuksista. Näin on toimittu tähänkin 
asti. 
 
Sivistyslautakunta ei näe mahdolliseksi muuttaa käytäntöä viimeiseksi 
lukuvuodeksi, vaan edelleen toimitaan samoilla säännöillä. Jos huoltaja 
hakee lapselleen koulunkäyntioikeutta muuhun kouluun kuin omaan 
lähikouluun, niin huoltaja järjestää koulukuljetuksen. Ne ypäjänkyläläiset 
oppilaat, jotka ovat hakeneet koulunkäyntioikeutta Perttulan kouluun, ovat 
sen saaneet. Huoltajat voivat hakea maksullista koulukuljetusta, mikäli 
kunnan järjestämässä koulukuljetuksessa on tilaa. 
Lukuvuoden 2018–2019 koulukuljetusperiaatteet on hyväksytty 14.2.2018 
sivistyslautakunnassa. 
Iltapäivätoiminta jatkuu edelleen Perttulan koululla, jonne järjestetään 
tarvittaessa kuljetus Ypäjänkylän koululta koulupäivän jälkeen.  
 
Esityslistan oheismateriaalina ypäjänkyläläisten aloite 1.3.2018. 

  
Rehtorin 
päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta saattaa tiedokseen muutamien ypäjänkyläläisten 
huoltajien toiveen koulujen oppilaaksiottoalueiden muuttamisesta, mutta ei 
näe mahdollisuutta muuttaa ypäjänkyläläisten 1. luokalle tulevien 
oppilaiden lähikouluksi Perttulan koulua. 

  
Käsittelystä: Keskustelun kuluessa jäsen Kalle Kähkönen esitti, että kunnan kaikkien 1. 

luokalla olevien oppilaiden opetus järjestetään Perttulan koulussa 
1.8.2018 alkaen oppilaiden ryhmäytymisen perusteella.  
 
Esitystä kannattivat jäsenet Mirja Jokio, Keijo Leppänen, Teija 
Hämäläinen, Piia Heikkilä, Maarit Ruusiala ja Susanna Romu sekä 
puheenjohtaja Sampsa Jaakkola. 

  
Päätös: Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti esittelijän ehdotuksesta poiketen 

järjestää kunnan 1. luokalle tulevien oppilaiden opetuksen Perttulan 
koulussa 1.8.2018 alkaen. 

 
Tanja Jussila poistui kokouksesta jääviyssyistä tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo 19.35–19.45. 
Sihteerinä toimi tämän pykälän ajan esittelijä. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
SIVLA 49 § Koulukuljetusreitit lv. 2018 – 2019 

 
Selostus: Koulukuljetusreittejä ovat seuraavat: 

 

Ypäjä kk. – Ypäjänkylän koulu - esikoulu 

Ypäjänkylä – Kartanon koulu 

Manninen – Kuusjoki – esikoulu/ Perttulan koulu/ Kartanon koulu 

Palikkala – Hyrsynkulma – Saarikko – esikoulu/ Perttulan koulu/ Kartanon 
koulu 

  
Rehtorin 
päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta hyväksyy edellä mainitut koululaiskuljetusreitit 
lukuvuodeksi 2018–2019. 

  
Käsittelystä: Esittelijä lisää Perttulan koulun Ypäjä kk-Ypäjänkylän koulu – esikoulu –

reitille. 
  
Päätös: Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
SIVLA 50 §  Perhekuntoutuskeskus Lauste ry:n opetuspalvelut 

 
Selostus: Kunnilta pyydetään opetus- ja sivistyslautakuntien lausuntoa siitä, miten 

Perhekuntoutuskeskus Lauste ry:n opetuspalvelut vastaavat 
perusopetuslain 7 §:n tarkoittamaan kunnan erityiseen koulutus- ja 
sivistystarpeeseen ja vaativien perusopetuksen oppilaiden 
palvelutarpeisiin (perusopetuslaki 4 ja 4a §).   
 
Perhekuntoutuskeskus Lauste ry:n Satulavuoren koulun opetuspalvelut 
vastaavat perusopetuslain 7 §:n mukaiseen kunnan erityiseen koulutus- ja 
sivistystarpeeseen. Palvelulla turvataan erityisen vaativan asiakasryhmän 
perusopetuspalvelut, joita ei ole oppilaan edun mukaista järjestää 
kunnassa niiden yksilöllisen luonteen ja tuottamiseen tarvittavan erityisen 
osaamisen vuoksi. Kyseessä on oppilasryhmä, jonka palveluita ei ole 
tarkoituksenmukaista järjestää kunnan omana toimintana tarpeiden 
ollessa satunnaisia, hyvin yksilöllisiä ja erityisiä.   
 
Kunta tarvitsee Perhekuntoutuskeskus Lausteen erityisosaamiseen 
perustuvia koulupalveluita lapsille, joiden tuen tarve on poikkeuksellisen 
suuri. Tähän oppilasryhmään kuuluu mahdollisesti sekä laitoshoidossa 
olevia että lastensuojelun avohuollon ja sosiaalihuoltolain perusteella 
palveluita saavia lapsia. Näiden oppilaiden opetus tapahtuu yksilöllisesti 
tuetusti kokoaikaisessa pienryhmässä erityisen tuen portaalla. Lasten 
kuntoutumisen kannalta on tärkeää, että koulunkäynnissä voidaan 
huomioida heidän erityiset tarpeensa ja koulu on osa kokonaisvaltaista 
kuntoutusta.  
 
Perhekuntoutuskeskus Lauste ry:n Satulavuoren koulun opetuspalveluita 
käyttävät lapset ovat myös perusopetuslain 4 a §:ssä mainittuja lapsia, 
jotka ovat samanaikaisesti sekä erikoissairaanhoidon että lastensuojelun 
asiakkaina: kunta vastaa näiden oppilaiden opetuksen ja tuen 
järjestämisestä siinä määrin kuin se on heidän terveytensä, pedagogiset 
erityistarpeensa ja erikoissairaanhoidon hoidolliset ja kuntoutukselliset 
toimenpiteet huomioon ottaen perusteltua, jos opetuksen järjestäminen 
muutoin ei ole tämän tai muun lain mukaisista tukitoimista huolimatta 
oppilaan edun mukaista.  
 
Opetuksen järjestäminen perustuu erityiseen koulutus- tai sivistys-
tarpeeseen (perusopetuslain 7 §), koska lastensuojelulain mukaisina 
avohuollon tukitoimina tarjottavien opetuspalveluiden tarve on lisääntynyt 
merkittävästi ja sosiaalihuoltolain perusteella annettavat tukitoimet ovat 
monimuotoistuneet. Lastensuojelun ja sosiaalihuollon palveluita tarjotaan 
lapsille ja perheille aiempaa yksilöllisemmin ja niissä eri toimijoiden työ 
rakentuu yhteen moniammatillisena työnä yhdessä erikoissairaanhoidon, 
erityisesti lasten- ja nuorisopsykiatrian palvelujen kanssa. Usein toisiaan 
seuraavat sijaishuollon, avohuollon sekä koulupalvelut muodostavat 
vaativahoitoisten lasten ja perheiden palvelukokonaisuuden.  
 
Kunta voi järjestää perusopetuslain 4 §:n mukaan laissa tarkoitetut 
palvelut itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa taikka hankkia ne 7 tai 8 
§:ssä tarkoitetulta perusopetuksen järjestäjältä. Perhekuntoutuskeskus 
Lauste ry on perusopetuslain 7 §:n tarkoittama rekisteröity yhteisö, jonka 
kanssa kunnalla on palvelutuotannon yleiset ehdot määrittelevä sopimus 
palvelun tuottamisesta. Lisäksi palvelua hankittaessa tehdään 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

oppilaskohtainen palvelusopimus.  
 
Perhekuntoutuskeskus Lausteen koulupalvelut vastaavat vaativahoitoisten 
asiakkaiden erityisopetuksen tarpeeseen. Kunta tarvitsee vaativia 
yksilöllisesti tuettuja opetuspalveluja oppilaille, jotka käyvät 
Perhekuntoutuskeskus Lauste ry:n Satulavuoren koulua kotoaan tai 
muusta sijaishuoltopaikasta käsin. Kuntien ei ole välttämättä 
tarkoituksenmukaista järjestää itse vastaavia palveluja omana toimintana 
tälle marginaaliselle ryhmälle, eivätkä koulupalvelut siten kilpaile kunnan 
omien koulupalvelujen kanssa. Perhekuntoutuskeskus Lausteen laajaa 
erityisosaamista edellyttävät opetuspalvelut tukevat kuntaa tärkeällä 
tavalla palveluiden järjestämisvelvoitteen täyttämisessä ja lasten ja 
perheiden hyvinvoinnin edistämisessä.  
Ypäjältä on tällä hetkellä yksi oppilas Satulavuoren koulussa.  
 

  
Rehtorin 
päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta puoltaa perhekuntoutuskeskus Lauste ry:n hakemusta 
perusopetuksen järjestämisoikeudesta asiakkailleen.   

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
SIVLA 51 § 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 ja varhaiskasvatusjohtajan 
päätösluettelot henkilöstöhallintoa koskevista päätöksistä ajalta 6.3.2018–
22.4.2018. 
 
Rehtorin viranhaltijapäätökset: 
- - - 
 
  
 

 
  
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: 

 
SIVLA 52 § Ilmoitusasiat 

 
 

Rehtorin  
päätösehdotus 

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

 
Ypäjän kirjasto 

 
- Toimintatilasto 2017 (oheismateriaali) 

 
 

 
Perttulan koulu 

 - Lisäys Perttulan koulun lukuvuosisuunnitelmaan:  
3. luokan vierailu eduskuntaan Sanni Grahn-Laasosen kutsumana 
(oheismateriaali) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
 

SIVLA 53 §  Muut asiat 
 

Selostus: 
Seuraava kokous ke 30.5.2018 nuorisotila Haavissa. 

 
 

 
Mirja Jokio käytti puheenvuoron päiväkodin kesäsulun v. 2019 
suunnittelua koskien. 

 
 

 
 

  
Päätösehdotus:  
  
Päätös:  
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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: 45 - 48 
 
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: 42-44, 49, 50-53 
 
 
 
 
Tätä ohjetta yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje liitetään vain asianosaisille 
lähetettyihin pöytäkirjanotteisiin. 

mailto:kunta@ypaja.fi

