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Kokousaika: 6.5.2019 klo 18.00–19.21 
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 saapui klo 18.08  Olli-Pekka Kaunela 
 Maarit Ruusiala   Nina Schulman 
 Mirja Jokio   Jukka Aaltonen 
 Teija Hämäläinen (Ankelon tilalle 

04/2019 lähtien) 
  Pirjo-Riitta Palonen (04/ 2019 

lähtien) 
 

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: 

 Juha Kraapo rehtori 
 Hanna-Leena Sippola varhaiskasvatusjohtaja, läsnä §:t 34 – 38, poistui klo 18.10 

 
 
 

Vakuudeksi    
    

 Sampsa Jaakkola  Tanja Jussila 
 puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
Pöytäkirjan tarkastus    
    

 Teija Hämäläinen  Susanna Romu 
 Pöytäkirjantarkastaja  Pöytäkirjantarkastaja 
    
    
Pöytäkirjan 
nähtävänäpito 

Päätöksen mukaan § 35   

   Tuomas Rautio 
   toimistosihteeri 
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SIVLA 34 § 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 30.4.2019. 
 

  
Päätösehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: - 
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SIVLA 35 § 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   

− Teija Hämäläinen    

− Susanna Romu 
2. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan viimeistään 

keskiviikkona 8.5.2019.  
Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä kunnan 
tietoverkossa torstaina 9.5.2019 klo 9.00 alkaen kunnan yleisillä 
internetsivuilla ja kunnanviraston palvelupisteellä klo 9.00 - 
14.30.  
 

3. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleisesti tietoon 17.5.2019, josta 14 
päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: - 
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SIVLA 36 § 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 37 § Aamu- ja iltapäivätoiminnan hallinnollinen siirto yhtenäiskouluun  
 
 

Selostus: Ypäjän kunnassa koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan 
hallinnollinen vastuu on ollut varhaiskasvatuksessa. 
Varhaiskasvatus on vastannut toiminnan järjestämisestä ja 
sisällöistä sekä toimintaan hakemisesta ja laskuttamisesta. 
Iltapäivätoiminnassa on vakituisesti ollut yksi koulunkäynninohjaaja, 
joka on ollut perusopetuksen työntekijä (koulupäivän ajan) ja 
varhaiskasvatuksen työntekijä (iltapäivän ajan). Lisäksi vuosittain on 
tarvittu lisäresurssia muilta perusopetuksen koulunkäynninohjaajilta.  
 
Uuden yhtenäiskoulun myötä on luontevaa, että kaikki kouluikäisiä 
lapsia koskevat palvelut ovat yhtenäiskoulun alaisuudessa. Tämä 
helpottaa perheiden hakeutumista palveluiden piiriin. Henkilöstön 
johtamisen kannalta on selkeää, että koulunkäynninohjaajat 
kuuluvat yhtenäiskoulun henkilöstöön.  
 
Kunnassa tulee hyväksyä syksyllä 2019 toimintasuunnitelma aamu- 
ja iltapäivätoimintaa varten. Toiminnan suunnittelussa painotetaan 
yhteistyötä kotien ja koulujen, eri hallintokuntien sekä toiminnan 
järjestäjien kanssa. 
 

  

Valmistelija: Hanna-Leena Sippola, varhaiskasvatusjohtaja 
  
Päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että 1.8.2019 alkaen aamu- ja 

iltapäivätoiminta ovat hallinnollisesti osa uutta yhtenäiskoulua. 
   
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi:  
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SIVLA 38 § Varhaiskasvatuksen erityisopetus 2019 - 2020  
 

Selostus: Varhaiskasvatuksen järjestäjän on huolehdittava, että lapsille on riittävästi 
tarjolla lapsen tarvitsemaa tukea. Lapselle tarjotaan varhaiskasvatuksen 
erityisopetusta hänen hoitopaikassaan päiväkodissa tai 
perhepäivähoidossa. Esiopetuksen erityisopetus järjestetään 
perusopetuksen erityisopettajan kanssa.  
 
Ypäjän kunnassa ei ole omaa erityisvarhaiskasvatuksen opettajaa. Kunta 
on ostanut asiantuntijapalvelut ulkopuoliselta toimijalta. Vuodesta 2017 
erityisopetusta on antanut varhaiskasvatuksen erityisopettaja (VEO) Taisto 
Lehtinen.  
 
Ypäjä ja Humppila ovat useita vuosia keskustelleet yhteisen VEO:n 
palkkaamisesta. Opetushallitus jakoi hankerahaa positiivisen 
diskriminaation vahvistamiseen. Ypäjän ja Humppilan kunnat hakivat 
hankerahaa yhteisen VEO:n palkkaamiseksi hankerahalla. 
Omarahoitusosuus hankkeessa on 20%. Molemmille kunnille myönnettiin 
14 000 euroa. Hanke on tarkoitettu ajalle 1.1.2020-31.12.2020. Hankkeen 
tarkoitus on luoda toimintamalli ja käytänteitä varhaiskasvatuksen tuen 
järjestämistä varten sekä kokeilla, miten yhteinen erityisopetuksen 
järjestely toimii. Hankkeessa on haettu rahaa siten, että yhteinen opettaja 
olisi kaksi päivää viikossa Humppilassa ja kaksi päivää Ypäjällä. Lisäksi 
yksi päivä viikossa olisi varattu perheiden varhaista tukea varten. 
Omarahoitusosuus on talousarvion puitteissa (asiantuntijapalveluiden 
ostoon varattu raha). 
 
Koska Opetushallituksen hanke alkaa vasta 1.1.2020 on luontevaa, että 
lasten ja huoltajien kanssa yhteistyötä tehnyt Taisto Lehtinen jatkaa 
varhaiskasvatuksen erityisopettajana syyslukukauden vuoden 2019 
loppuun. Oheismateriaalina Taisto Lehtisen tarjous lukuvuodeksi 2019-
2020. 
 

Valmistelija: Hanna-Leena Sippola, varhaiskasvatusjohtaja 
  
Päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että varhaiskasvatuksen erityisopetus ostetaan 

1.8.-31.12.2019 Taisto Lehtiseltä oheismateriaalina olevan tarjouksen 
mukaisesti. 
 
Sivistyslautakunta merkitsee saaneensa tiedoksi, että Opetushallitus on 
myöntänyt hankerahaa 14 000 euroa Ypäjän kunnalle varhaiskasvatuksen 
erityisopetuksen palkkaamiseksi vuodeksi yhdessä Humppilan kunnan 
kanssa. Asia valmistellaan lautakuntaan loppuvuodesta 2019. 
 

Käsittelystä: Selostusteksti korjattiin: omarahoitusosuus on 20%.  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi:  

 
 

Keijo Leppänen saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.08. 
Hanna-Leena Sippola poistui kokouksesta tämän pykälän jälkeen klo 18.10. 
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SIVLA 39 § Ypäjän kunnan sisäiset koulukuljetukset lv. 2019-2020      
 

Selostus: Ypäjän kunnan koulukuljetukset on viimeksi kilpailutettu keväällä 
2016. Tuolloin kilpailutuksen voittaneen Taksi Kankare Oy:n kanssa 
laadittuun sopimukseen sisältyi lukuvuoden 2016-2017 lisäksi optiona 
kaksi lisävuotta. Optiovuodet on käytetty lukuvuosina 2017-2019 ja 
2018-2019.  
 
Kuljetuksen järjestäminen Ypäjällä 1.8.2019 aloittavan 
yhtenäiskoulun yksiköihin Perttulan koululla ja Kartanon koululla 
ylittää kustannuksiltaan kansallisen hankintarajan 60 000 euroa. Näin 
ollen Ypäjän kunnan sisäisistä koulukuljetuksista lv. 2019-2020 on 
julkaistu hankintailmoitus julkisten hankintojen HILMA-palvelussa 
(8.4.2019). Tieto tarjouskilpailusta on julkaistu myös kunnan www-
sivun ilmoitustaululla (8.4.2019) ja Seutu-Sanomissa (17.4.2019). 
 
Tarjouksia tuli määräaikaan 30.4.2019 klo 9.15 mennessä yhteensä 
neljä. Avauskokous on pidetty 30.4.2019 klo 9.30–10.00.  
 
Liitteinä avauspöytäkirja (liite 6) ja yhteenveto tarjouksista (liite 7). 
 
Mikäli tarjoukset täyttävät tarjouspyynnössä ja sen liitteessä esitetyt 
vaatimukset, tarjouksista tulee hyväksytyksi hinnaltaan edullisin. 

  
Valmistelija: Jasmiina Sillanpää, kirjastonjohtaja-sivistystoimenjohtaja 
  
Päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että oppilaskuljetustarjouksista 

hyväksytään lukuvuodelle 2019-2020 Taksi Kankare Oy:n tarjous, 
joka täyttää tarjouspyynnössä ja sen liitteessä esitetyt vaatimukset ja 
joka on kaikissa kohteissa (1-4) edullisin. 

  

Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  
Otteet/tiedoksi: Tarjouksen jättäneet, kunnanhallitus 
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SIVLA 40 § Koulukuljetusperiaatteet lv. 2019-2020 
 

Aiempi käsittely Sivla 25.3.2019   28 § Koulukuljetusperiaatteet  
 

  
Selostus: Ypäjän kunnan järjestämän koulukuljetuksen periaatteet ja ohjeet on 

tarkennettu ja koottu yhteen Ypäjän kunnan koulukuljetusoppaaksi  
(LIITE 8).   

  
  
Valmistelija: Koulutoimensihteeri Tanja Jussila ja rehtori Juha Kraapo 
  
Päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Ypäjän kunnan 

koulukuljetusoppaan ja sen sisältämät koulukuljetuksen periaatteet. 
   
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  
Otteet/tiedoksi:  
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SIVLA 41 § Täyttöluvat tuntiopettajille ja koulunkäynninohjaajille lv. 2019-2020  

 

Selostus: Yhtenäiskoulussa Kartanon yksikössä toimii lukuvuonna 2019-2020 
kaksi luokkamuotoisen erityisopetuksen luokkaa. Toinen luokka on 
ikäluokille 5. –6. -luokkalaiset ja tähän tehtävään siirtyy viranhaltija 
Perttulan koulusta. Ikäluokkien 7.–9. -luokkalaiset on kuluvana 
lukuvuotena opettanut määräaikainen tuntiopettaja ja tämä tehtävä 
tulee julistaa haettavaksi. Tehtävän määräaikaisuus on perusteltua, 
sillä luokkamuotoista erityisopetusta tarvitsevien oppilaiden määrä 
voi vaihdella lukuvuosittain. 
 
Edelleen Kartanon yksikössä on tarve laaja-alaisen erityisopetuksen 
tuntiopettajalle. Kartanon yksikköön siirtyvät luokat 5. ja 6. ja laaja-
alaisen erityisopetuksen tarve kasvaa. Koululla on oppilaita, joilla on 
tehostetun ja erityisen tuen tarve tietyissä oppiaineissa, jolloin he 
tarvitsevat erityisopettajan opetusta.  
 
Lisäksi Kartanossa tarvitaan kaksi osa-aikaista tuntiopettajaa, toinen 
opettaa käsitöitä (tekninen työ) ja toinen liikuntaa ja käsityötä 
(tekstiilityö). 
 
Yhtenäiskoulun suunnittelupalavereissa ja koulunjohtajien 
kokouksessa on arvioitu, että tulevassa yhtenäiskoulussa olisi tarve 
kahdeksalle koulunkäynninohjaajalle. Näistä sijoittuisi Kartanoon 
viisi ja Perttulaan kolme koulunkäynninohjaajaa. Ohjaajista neljä on 
palkattu toistaiseksi voimassaolevalla sopimuksella ja viides tekee 
osan tunneista sivistystoimelle ja osan tekniselle toimelle. Lisäksi 
Kartanoon on tulossa syyslukukauden alkaessa vakituisessa 
työsuhteessa oleva henkilö työkokeiluun. Näin ollen 
kunnanhallitukselta tulee pyytää lupa kolmen koulunkäynninohjaajan 
palkkaamiseen määräaikaisesti lukuvuoden 2019 – 2020 työajaksi. 
 
Taloustilanne on vaikea ja kuntaan ollaan perustamassa talouden 
tasapainottamisen ryhmää. Yhtenäiskoulussa tulee kuitenkin olla 
riittävä määrä henkilökuntaa ja riittävä palvelutaso lakisääteisen 
toiminnan edellyttämiseksi. Pakon edessä voimme yrittää tulla 
toimeen ilman laaja-alaisen erityisopetuksen tuntiopettajaa eli ns. 
klinikkaopettajaa. Tällöin hänen työpanostaan pitäisi yrittää korvata 
ainakin osittain koulunkäyntiohjaajien avulla tai kunnan toisen laaja-
alaisen erityisopettajan resurssia kasvattamalla. 

   
Valmistelija: Juha Kraapo, rehtori 
  
Päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa 

seuraaviin tehtäviin: 
 

1) Luokkamuotoinen erityisopetuksen tuntiopettaja luokat 7. – 9. 

lukuvuodeksi 2019–2020 

2) Laaja-alainen erityisopetuksen tuntiopettaja luokat 5. – 9. 

lukuvuodeksi 2019–2020 
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3) Kaksi osa-aikaista tuntiopettajaa lukuvuoden työajaksi 

7.8.2019– 30.5.2020 

4) Kolme osa-aikaista koulunkäynninohjaajan tointa lukuvuoden 

työajaksi 7.8.2019–30.5.2020 

  
Käsittelystä: Kartanon koulun opettajat ovat toimittaneet sivistyslautakunnalle 

puheenjohtajan välityksellä vetoomuksen klinikkamuotoisen 
erityisopetuksen säilyttämiseksi.  
Vetoomus kirjataan liitteeksi (LIITE 9). 
 

  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  
Otteet/tiedoksi: Kunnanhallitus 
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SIVLA 42 § Perusopetuksen tuntikehykset 
 

Selostus: Rehtori Kraapo on tehnyt esityksen niistä tunneista, jotka tarvitaan 
oppilaiden opettamiseen ja muuhun toimintaan Ypäjällä 
yhtenäiskoulussa lukuvuonna 2019 - 2020. Taulukossa vertailu 
tuntimäärien kehityksestä lukuvuodesta 2017 – 2018 tulevaan 
lukuvuoteen:   
 

Koulu tuntikehys lv. 19-20   tuntikehys lv. 18-19    tuntikehys lv. 17-18 
 

Kartano 346,5 230,5 232,5 
Perttula 155 200 188,5 
Ypäjänkylä 0 92 92 
Levä 0 0 64 

YHT. 501,5 522,5 577 

 

 

Tulevana lukuvuonna 2019–2020 uusi yhtenäiskoulu aloittaa 
toimintansa ja Ypäjänkylän koulun oppilaat sekä vakituinen 
henkilöstö siirtyvät yhtenäiskouluun. Perttulan koulusta siirtyvät 5. ja 
6. –luokkalaiset opettajineen Kartanon kouluun, joten Perttulan 
osalta tuntikehys pienenee ja Kartanossa vastaavasti kasvaa.  
 
Kartanon koulussa 7. –luokkalaisten lukumäärä on ennakoitua 
suurempi, joten opetusryhmiä pitää jakaa kolmeen tietyissä 
oppiaineissa ja tämä kasvattaa tuntimäärää. Lisäksi luokkamuotoista 
erityisopetusta tarvitsevien oppilaiden määrä on ennakoitua 
suurempi ja tämän vuoksi Kartanon yksikköön pitää perustaa 
aiemmasta suunnitelmasta poiketen myös toinen pienluokka. Tämä 
lisää tuntikehystä. 
 
Vaikka tuntikehyksen tuntimäärä kokonaisuudessaan em. syistä on 
ennakoitua suurempi, oheisen taulukon mukaan tuntimäärä on 
vuosittain koulujen lakkauttamisen myötä pienentynyt ja tulevan 
lukuvuoden tuntikehys näyttäisi olevan yhteensä 21 tuntia pienempi 
kuin nyt kuluvana lukuvuonna. 

  

Valmistelija: Juha Kraapo, rehtori 
  

Päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että yhtenäiskoulun tuntikehys on 
lukuvuonna 2019 – 2020 enintään 501,5 tuntia ja se jakaantuu 
yksiköittäin seuraavasti: 
Kartanon koulu 346,5 tuntia ja Perttulan koulu 155 tuntia. 

   
Käsittelystä:  

  

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  

Otteet/tiedoksi:  
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SIVLA 43 § Perusopetuksen oppilaiden siirto 1.8.2019 
 

Selostus: Ypäjänkylän koulu on päätetty lakkauttaa 31.7.2019 (Ypäjän 
kunnanvaltuusto 14.2.2019 5 §). 
 
Ypäjälle on päätetty perustaa yhtenäiskoulu 1.8.2019 alkaen 
(Ypäjän kunnanvaltuusto 14.2.2019 5 §). 
 
Ypäjän kunnan järjestämän perusopetuksen oppilaaksiottoalue on 
koko Ypäjä. 
 

  
Valmistelija: Jasmiina Sillanpää, kirjastonjohtaja-sivistystoimenjohtaja 
  
Päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää siirtää Ypäjänkylän, Perttulan ja Kartanon 

koulujen oppilaat 1.8.2019 perustettavan yhtenäiskoulun oppilaiksi.  
   
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  
Otteet/tiedoksi:  
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SIVLA 44 § Kirjaston kesäaukioloaika 1.6.-31.8.2019 
 

Selostus: Ypäjän kirjasto oli kesäaukioloaikana vuonna 2018 auki 27 tuntia 
viikossa. Kirjasto ei ole ollut auki kesälauantaisin. Kirjaston 
henkilöstötilanne on muuttunut 1.1.2019 kirjastonjohtaja-
sivistystoimenjohtajan yhdistelmäviran vuoksi, joten kirjaston 
aukioloaika tulisi suhteuttaa henkilöstömäärään. 
 
Kirjaston kesäaukioloaikana vuonna 2018 kirjasto oli avoinna 27 
tuntia viikossa seuraavasti: 
 
ma  klo 13–19 
ti  klo 13–19 
ke klo 13–16 
to  klo 13–19 
pe  klo 10–16  
 
Kirjaston kesäaukioloaikana vuonna 2019 kirjasto olisi avoinna 20 
tuntia viikossa seuraavasti: 
 
ma  klo 13–18 
ti  klo 10–15 
ke  kirjasto suljettu 
to  klo 13–18 
pe  klo 10–15  
 

  
Valmistelija: Jasmiina Sillanpää, kirjastonjohtaja-sivistystoimenjohtaja 
  
Päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että Ypäjän kirjaston aukioloaika 1.6.-

31.8.2019 on 20 tuntia viikossa. Aukiolopäivät ja ajat ovat maanantai 
ja torstai klo 13-18, sekä tiistai ja perjantai klo 10-15. Kirjasto on 
1.6.-31.8.2019 suljettuna keskiviikkoisin, lauantaisin ja sunnuntaisin. 
 

   
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  
Otteet/tiedoksi:  
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SIVLA 45 § 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 16.3. – 26.4.2019. 

 
  
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 46 § Ilmoitusasiat 
 

Selostus: Saapuneet asiakirjat 

− Ypäjän kirjaston toimintatilastot vuodelta 2018 
(oheismateriaali) 

− Ypäjän kv 11.4.2019; yleisen vaalikelpoisuuden menettäminen 
kunnan luottamustoimiin paikkakunnalta poismuuton vuoksi 
(Anna-Katariina Ankelo); sivistyslautakuntaan tilalle valittu 
Teija Hämäläinen (varajäsen Pirjo-Riitta Palonen) 

− Hämeen TE-toimisto, palkkatukipäätös ajalle 20.5.-30.11.2019 

− saapunut 6.5.19 (Sampsa Jaakkola): Kartanon koulun 
opettajat, vetoomus (kirjattu liitteeksi pykälään 41) 

− saapunut 6.5.19 (Piia Heikkilä): kuntalaiselta saapunut 
kirjallinen yhteydenotto 6.5.19 koskien a) 1-9 luokkien 
oppimisen tukemisen riittävyydestä ja b) oppilaiden 
käytöshäiriöitä 

 
  
Valmistelija: Jasmiina Sillanpää, kirjastonjohtaja-sivistystoimenjohtaja 
  
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 47 § Muut asiat 
 

Selostus: − sivistystoimen johtosääntö 

− sivistyslautakunnan talousarvion ylitys 2018 

− susi kulttuurilaki voimaan 1.3.2019 

− Ypäjän kirjaston kotipalvelutoiminnan tarvekartoitus 
(kulttuuri- ja lähiliikuntapaikkakyselyn yhteydessä) 

− Juha Kraapo esitteli 7-9 -luokkien valinnaisainepalkit lv. 
2019-2020  

− yhtenäiskoulun nimikilpailu on käynnissä toukokuun 
loppuun asti (lisätietoja: www.ypaja.fi/ilmoitustaulu) 

− vesiliikuntavälineille (kanootti, sup-laudat) etsitään 
vuokraajaa (lisätietoja: www.ypaja.fi/ilmoitustaulu) 

− frisbeegolfrata-hanke etenee. Väylistä myyty tähän 
mennessä 6/9 

 
 

Sivistyslautakunnan seuraava kokous on  
maanantaina 3.6.2019 klo 18. 
 
 

  
Valmistelija: Jasmiina Sillanpää, kirjastonjohtaja-sivistystoimenjohtaja 
  

http://www.ypaja.fi/ilmoitustaulu
http://www.ypaja.fi/ilmoitustaulu
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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: 38-40, 42, 44, 45 
 
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: 34-37, 41, 43, 46-47 

 


