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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
 
 

Kokousaika: keskiviikkona 30.5.2018 klo 18.00 – 19.20 
Kokouspaikka: Nuorisotila Haavi, Varsanojantie, 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 
 

 Eeva Lehtonen nuoriso-ohjaajan sijainen 
 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   
    
    
 Kirsi Lyytinen  Keijo Leppänen 
 pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 
    
    
Pöytäkirjan 
nähtävänäpito 

§ 55 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 23.5.2018. 
  
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. 

  Kirsi Lyytinen 

  Keijo Leppänen 
 

2. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan perjantaina 1.6.2018. 
  

Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä kunnan 
tietoverkossa keskiviikkona 6.6.2018 klo 9.00 alkaen kunnan 
yleisillä internetsivuilla ja kunnanviraston palvelupisteellä klo 9.00 
- 15.00.  
 
Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleisesti tietoon torstaina 14.6.2018, 
josta 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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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: Puheenjohtajan ja rehtorin tietoon oli esityslistan lähettämisen 

jälkeen tullut sivistyslautakunnan käsittelyä vaativa asia, lisäpykälä 
63 (materiaali jaettu kokouksessa). 
 Rehtori esitti muutetusti, että 62 § Muut asiat käsitellään edellä mainitun 
lisäpykälän jälkeen. 

  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 Ypäjänkyläläisten 2. luokan oppilaiden lähikoulu  
 

Selostus: Sivistyslautakunta päätti edellisessä kokouksessa määrätä 
ypäjänkyläläisten 1. luokalla olevien oppilaiden lähikouluksi Perttulan 
koulun 1.8.2018 alkaen.  

Tästä oli seurauksena Ypäjänkylän koulun 1.-2. luokalla olevan 
oppilasmäärän putoaminen kahteen 2. luokalla olevaan oppilaaseen. 
Kun Perttulan koulun 1. luokalla on 20 oppilasta, joista kuudella on 
tehostetun tuen päätös, on tarkoituksenmukaista siirtää 
alkuopetuksen opettaja Ypäjänkylän koulusta Perttulan kouluun.  

Tässä tilanteessa ei voi myöskään siirtää näitä kahta 2. luokan 
oppilasta 3.-6. luokkien yhteyteen, vaan paras ratkaisu käytännössä 
on alkuopetuksen opettajan Raija Kuisma-Koiviston siirtäminen 
Ypäjänkylän koulusta Perttulan kouluun. Kuisma-Koivistolla on 
edelleen muutamia tunteja Ypäjänkylän koululla, jotta 3-6 luokkien 
opetuksessa voidaan toteuttaa muutamia ryhmäjakoja.   

   
 

Rehtorin 
päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta muuttaa  
 
1. ypäjänkyläläisten 2. luokalla olevien oppilaiden lähikouluksi 
Perttulan koulun 1.8.2018 alkaen ja  
 
2. luokanopettaja Raija Kuisma-Koiviston pääkouluksi Perttulan 
koulun 1.8.2018 alkaen.     

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 Täyttölupa väliaikaiselle luokanopettajalle 
 

Selostus: Levän koulun väliaikainen luokanopettaja Marjaana Rajala on 
irtisanoutumassa virastaan 1.8.2018 alkaen. Hänet oli valittu 
virkaan 31.7.2019 asti. 
 
Virka siirtyy Levän koulun lakkauttamisen jälkeen Perttulan 
koululle ja on tarpeellinen lukuvuoden 2018 – 2019 ajan.  
Ypäjänkylän koulun lakkauttamisen jälkeen 1.8.2019 alkaen 
tämä virka käy tarpeettomaksi, kun kuudesluokkalaiset siirtyvät 
yläkouluun aineopetukseen. 

  
Rehtorin 
päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta täyttöluvan 
väliaikaiselle luokanopettajan viralle (Perttulan koulu) 
lukuvuodeksi 2018 - 2019, mikäli Marjaana Rajala irtisanoutuu 
virasta ja kunnan palveluksesta.  
 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelma  
 

Selostus: Opetushallitus on päättänyt perusopetukseen valmistavan opetuksen 
opetussuunnitelman perusteet 2015 noudatettavaksi 1.8.2016 lukien. 
Opetuksen järjestäjien tulee laatia ja hyväksyä perusopetukseen 
valmistavan opetuksen opetussuunnitelma perusopetuksen 
perusteita noudattaen. 
 
Ypäjän valmistavan opetuksen opetussuunnitelma on laadittu 
seutukunnallisena yhteistyönä. Laadinnassa on ollut mukana Sanna-
Reetta Iipola, joka oli viime syyslukukauden Ypäjän valmistavan 
opetuksen opettaja. Suunnitelma on osa koko perusopetuksen 
opetussuunnitelmaa. 
 
Opetussuunnitelma on esityslistan oheismateriaalina. 
 

  
Rehtorin 
päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta hyväksyy valmistavan opetuksen 
opetussuunnitelman. 
 

  
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 ja varhaiskasvatusjohtajan 
päätösluettelot henkilöstöhallintoa koskevista päätöksistä ajalta 
23.4.2018 – 20.5.2018. 
 
sekä  
 
rehtorin viranhaltijapäätös: 
10 § Teknisen työn opettaja lv. 2018 - 2019 
11 § Koulunkäynninohjaajat lv. 2018 - 2019 
  

  
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: 

 
 

 
 

- kh 24.4.2018 § 82/ Yleisen vaalikelpoisuuden menettäminen 
kunnan luottamustoimiin (oheismateriaalina) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
  Muut asiat 

 
Selostus: 

Nuoriso-ohjaaja (sij.) Eeva Lehtonen kertoi nuorisotoimen ajankohtaisista 
asioista (LAPE, etsivä nuorisotyö, Haavin remontti, tapahtumat ja leirit).  

 
 

 
Sivistyslautakunnan seuraava kokous on tiistaina 21.8.2018 
Caissaniemessä. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

lisäpykälä 30.5.2018 
 

  Liikunnan päättöarviointi Ypäjän kunnan peruskoulussa 
 

Selostus: Mirka Kaunisto-Vuorentausta pyytää sivistyslautakuntaa selvittämään ja 
antamaan lausuntonsa, arvioidaanko Kartanon koulussa liikunta virallisten, 
laillisten ja valtakunnallisten päättöarvioinnin perusteiden mukaan.  
 
Kartanon koulussa liikunnan päättöarviointi keväällä 2018 ja 2019 perustuu 
vanhan opetussuunnitelman säädöksiin (Perusopetuksen opetus-
suunnitelman perusteet 2004). Perusteiden mukaan päättötodistukseen 
merkitään arvosanaksi oppiaineen viimeisin arvosana huomioiden oppilaan 
tiedot, taidot ja harrastuneisuus koko perusopetuksen ajalta. 
 
Perusteissa on määritelty päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle kahdeksan: 
Oppilas 

 osaa ydintaidot juoksuissa, hypyissä ja heitoissa 

 osaa voimistelun, välinevoimistelun ja telinevoimistelun liikkeitä 

 osoittaa toiminnassaan ymmärtävänsä rytmin merkityksen 
liikunnassa ja tanssissa 

 osaa yleisimpien pallopelien perusteet ja pelaa niitä sovittujen 
sääntöjen mukaan 

 osaa suunnistaa karttaa ja kompassia apuna käyttäen sekä tietää 
jokamiehen oikeuksista ja velvollisuuksista 

 osaa luistella sujuvasti 

 hallitsee hiihdon harrastamiseen tarvittavat perustekniikat 

 hallitsee uimataidon sekä osaa vesipelastamisen taitoja 

 tuntee liikunnan ja terveyden välisisä yhteyksiä 

 osaa ylläpitää, arvioida ja kehittää toimintakykyään 

 osoittaa oppimis- ja yrittämishalua koululiikunnassa, varustautuu 
liikuntatunneille asiallisesti ja huolehtii puhtaudestaan 

 toimii vastuullisesti ja ottaa toiset huomioon sekä noudattaa 
sopimuksia, sääntöjä ja reilun pelin periaatetta. 

 
Ypäjän kunnan omassa hyväksytyssä opetussuunnitelmassa (vanha ops) 
on päätetty kaikkien oppiaineiden päättöarvioinnista seuraavasti: 
 
Päättöarvioinnissa huomioidaan valtakunnalliset arviointikriteerit ja 
opetussuunnitelman päättöarvioinnin ainekohtaiset kriteerit. Arvioinnin 
perustana on Perusopetuksen opetussuunnitelma perusteet 2004 –kirjassa 
olevat ainekohtaiset päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8.  
 
Päättötodistukseen merkitään arvosanaksi oppiaineen viimeisin arvosana 
huomioiden oppilaan tiedot, taidot ja harrastuneisuus koko perusopetuksen 
ajalta.  
 
Valinnaisaineiden ainekohtaisissa opetussuunnitelmissa on mainittuna, 
mikäli oppilaalla on mahdollisuus vaikuttaa pääaineen päättöarviointiin 
(esim. ruotsin, englannin ja matematiikan syventävät kurssit) osoittamalla 
taitonsa ko. valinnaisaineen opinnoissa.  
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Pöytäkirjan tarkastus: 

Rehtorin 
päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta toteaa vastauksena tehtyyn tiedusteluun, että Ypäjällä 
liikunnan päättöarviointi perustuu virallisiin, laillisiin ja valtakunnallisiin 
perusteisiin.  
 
Kunnassa hyväksytty opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisiin 
ohjeistuksiin. 
 
Huoltajalla on oikeus saada kirjallinen perustelu oppilaan arvioinnista, mikäli 
huoltaja sitä pyytää. 
 

Käsittelystä:  
  

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Auku Heikkilä poistui tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 18.20 – 18.58. 
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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:  
 
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:  
 
 
 
 
Tätä ohjetta yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje liitetään vain asianosaisille 
lähetettyihin pöytäkirjanotteisiin. 

mailto:kunta@ypaja.fi

