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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
 
 

Kokousaika: MAANANTAI 19.11.2018 klo 18.00 – 18.48 
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   Elina Hartelin 
 Anna-Katariina Ankelo   Teija Hämäläinen 

 

Muut 
 

 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   
    

 Mirja Jokio  Pasi Uusitalo 
 pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 
    
    
Pöytäkirjan 
nähtävänäpito 

§ 110 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 13.11.2018. 
  
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. 

−   Pasi Uusitalo 

−  Mirja Jokio 
 

2. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen   
19.11.2018. 

  
Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä kunnan 
tietoverkossa tiistaina 20.11.2018 klo 9.00 alkaen kunnan yleisillä 
internetsivuilla ja kunnanviraston palvelupisteellä klo 9.00 - 15.00.  
Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleisesti tietoon keskiviikkona     
28.11.2018, 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:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
 Kirjastonjohtaja-sivistystoimenjohtajan viran täyttäminen  

 

Selostus: Kirjastonjohtaja-sivistystoimenjohtajan virka on ollut julkisesti haettavana 
toistaiseksi 1.1.2019 alkaen. Määräaikaan mennessä virkaa hakivat FM 
Mari Niemi Vantaalta, PsM Outi Hakala Seinäjoelta ja FM Jasmiina 
Sillanpää Nokialta. Yhteenveto hakijoista esityslistan oheismateriaalina.  
 
Haastatteluun 9.11.2018 kutsuttiin Outi Hakala ja Jasmiina Sillanpää. Mari 
Niemi ei ole tehtävään muodollisesti kelpoinen. Haastattelun suorittivat 
toimialapäällikön ja koulutoimensihteerin lisäksi lautakunnan 
puheenjohtaja, kirjastonjohtaja sekä kunnanjohtaja.  
 
Haastattelijat esittävät FM Jasmiina Sillanpään valitsemista virkaan.  
Ypäjän kunnan hallintosäännön 6. luvun 41 §:n mukaisesti viran julistaa 
haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan 
virkaan. Edelleen saman luvun 43 §:n mukaan kunnanhallitus päättää 
suoraan alaistensa muiden vakinaisten viranhaltijoiden, teknisen johtajan, 
rehtorin ja taloussihteerin valinnoista. Hallintosäännön 1. luvun 2 §:n 
mukaisesti toimielimet voivat siirtää johtosäännön mukaista toimivaltaansa 
edelleen alaisilleen toimielimille ja viranhaltijoille. Aiheen 
substanssiosaaminen on kuitenkin sivistystoimialalla. Kunnan talouden 
tasapainottamisohjelman mukaisesti kunnanhallitus päättää avoimeksi 
tulleiden tehtävien ja virkojen täyttöluvista kustakin erikseen.  
 
Kunnanhallitus on myöntänyt kirjastonjohtaja-sivistystoimenjohtajan viralle 
täyttöluvan toistaiseksi 1.1.2019 alkaen. Lisäksi kunnanhallitus on julistanut 
viran haettavaksi ja siirtänyt asian valmisteluvastuun sivistyslautakunnalle 
päätöksen tekoon asti.  
 

  

Rehtorin 
päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus valitsee 
kirjastonjohtaja- sivistystoimenjohtajan virkaan 1.1.2019 alkaen toistaiseksi 
FM Jasmiina Sillanpään KVTES:n mukaisin korvauksin. Lisäksi 
viranhoitoon liitetystä sivistystoimenjohtajan tehtävästä maksetaan 500 
euron lisäkorvaus kuukaudessa. Virantäytössä noudatetaan kuuden 
kuukauden koeaikaa ajalla 1.1.-30.6.2019.  
 
FM Jasmiina Sillanpään kieltäytymisen varalle esitetään valittavaksi PsM 
Outi Hakala.  
 
Valinta on ehdollinen. Jasmiina Sillanpään tulee toimittaa hyväksyttävä 
lääkärintodistus ja rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon 
saatuaan tai valinta muutoin itsestään raukeaa.  

  

Käsittelystä:  

  

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
  Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoiminnan kohdeavustukset  

 

Selostus: Sivistyslautakunnalla on vuonna 2018 yhteensä 700 euroa jaettavana 
liikuntatoimen kohdeavustuksiin sekä yhteensä 300 euroa 
nuorisotoimen kohdeavustuksiin. Kulttuuritoimessa ei ole 
määrärahaa jäljellä jaettavaksi kohdeavustuksina. Kohdeavustuksia 
myönnetään erilliseen, varsinaisen perustoiminnan ulkopuoliseen 
toimintaan, esim. kertaluontoisten tapahtumien järjestämiseen, 
projekteihin tai kalustohankintoihin. Kohdeavustukset maksetaan 
kuitteja vastaan.  

Liikuntatoimen kohdeavustuksia on haettu määräaikaan 19.11.2018 
mennessä seuraavasti:  

1. Ypäjän Yllätys ry (siv.ltk 78.§/19.9.2018)     2 829,85 €  

Nuorisotoimen kohdeavustuksia on haettu määräaikaan 19.11.2018 
mennessä seuraavasti:  

2. Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistys ry                    833,26 €  

 

  

Rehtorin 
päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta myöntää liikunta- ja nuorisotoimen 
kohdeavustuksia vuoden 2018 määrärahoista seuraavasti:  

1. Ypäjän Yllätys ry                                             700 €  

2. Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistys ry                    300 €  

Yhteensä 1 000 € 

 

  

Käsittelystä:  

  

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
 

 Ypäjän kunnan kulttuurikasvatussuunnitelma 
 

Selostus: Kulttuurikasvatussuunnitelma on varhaiskasvatuksen ja 
perusopetuksen opetussuunnitelmia täydentävä asiakirja. 
 
Kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteena on vahvistaa lasten ja 
nuorten mahdollisuutta osallistua ja tutustua monipuolisesti kulttuuriin 
ja taiteeseen, luoda heille elämyksellisiä kokemuksia, tukea, 
tasapainoista kasvua ja edistää lasten itse luomaa kulttuuria. 
Suunnitelman keskiössä on lapsi ja nuori. 
 
Kulttuurikasvatussuunnitelman toimintaa ohjaavat valtakunnalliset 
asetetut normit. Tavoitteiden työstämisessä on huomioitu Suomen 
lasten kulttuurikeskusten liiton Laatukäsikirjan asettamat suuntaviivat 
lasten kulttuurille. 
 
Kulttuurikasvatussuunnitelmaa on työstänyt työryhmä, jonka jäsenet 
ovat olleet Satu Leppälahti kirjastosta, Silja Haavisto ja Riina 
Levander vapaa-aikatoimesta, Tarja Virtanen koulutoimesta, Anne-
Mari Paloposki varhaiskasvatuksesta Sampsa Jaakkola 
sivistyslautakunnasta, Teija Hämäläinen Musiikkiteatterista, Pirkko 
Lipponen Ypäjänkylän kyläyhdistyksestä ja nuorisoseurasta sekä 
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n kulttuurituottaja Minna Lehtola osana 
LEKA - verkostomainen lastenkulttuurikeskuksen palveluja.  
 
Kulttuurikasvatussuunnitelma on esityslistan oheismateriaalina. 
 

  

Rehtorin 
päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta hyväksyy Ypäjän kunnan 
kulttuurikasvatussuunnitelman. 

  

Käsittelystä:  

  

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 

 Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) 
muutosagenttien valtionavustusten hakeminen vuodelle 2019 

 

Selostus: LAPE-muutosagenttien valtionavustusten haku vuodelle 2019 on 
alkanut 17.9.2018 ja hakuaika päättyy 24.10.2018. Sosiaali- ja 
terveysministeriö rahoittaa LAPE-muutosagenttien (19 kpl) toiminnan 
jatkumisen maakuntien ja erikseen pääkaupunkiseudun alueella 
vuonna 2019. Valtionavustus kattaa muutosagentin 
palkkakustannukset sataprosenttisesti. Valtionavustusta 
myönnetään myös muutosagentin toimintamenoihin. 
Muutosagenttien työ tukee LAPE-muutostyön jatkuvuutta. 
 
Rahoituksen myöntämisen ehdot 
 
Rahoituksen saamiseksi maakunnan kuntien / kuntayhtymän tulee 
päättää, mikä taho toimii muutosagentin työnantajana vuonna 2019. 
Työnantajatahoa mietittäessä on huomioitava muutosagentin 
tehtävän sisällöllinen ja rakenteellinen asema osana maakunnan 
sote-uudistusta ja sen lasten, nuorten ja perheiden palveluiden 
uudistamisen valmistelua. Mahdollisimman tiivis linkittyminen osaksi 
sote-muutosorganisaatiota on varmistettava. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön lähtökohtana on, että nykyiset, 
tehtäväänsä perehtyneet ja koulutetut muutosagentit jatkavat 
työssään toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Tilanteissa, joissa 
muutosagentti vaihtuu, vastaavat kunkin maakunnallisen alueen 
kunnat yhteistyössä muutosagentin rekrytoinnista sekä sopivat 
muutosagentin työnantajatahosta. 
 
Muutosagenttien työn käynnistyessä vuoden 2016 lopussa asetettiin 
edellytykseksi valtionavustusten saamiselle niin sanottujen LAPE-
ryhmien perustaminen kuntien ja maakuntien tasolle. 
Muutosagenttien toiminnan jatkumiseksi myönnettävien 
valtionavustuksen edellytyksenä on LAPE-ryhmien toiminnan 
jatkuminen myös vuonna 2019. Tarkoituksena on, että 
maakuntauudistuksen edetessä maakunnallisten LAPE-ryhmien 
kokoonpanoa täydennetään edustuksella maakuntakonsernista. 
 
Muutosagenttien tehtävät 
 
Muutosagenttien edellytetään osallistuvan tiiviisti oman alueensa 
sote-uudistuksen valmisteluun lapsi- ja perhepalveluiden 
kokonaisuuden osalta. Muutosagenttien tehtävänä on kuntien ja 
tulevan maakunnan sivistys- ja sote-toimen yhdyspintatyön 
konkretisoiminen yhteistyön rakenteiden ja toimintamallien 
valmistelun kautta.  
 
Muutosagentit ovat mukana toteuttamassa oman alueensa 
sivistystoimen ja sote-toimen päättäjille ja johtajille suunnattuja 
LAPE-Akatemioita, joissa luodaan ja vahvistetaan alueen johdon 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

yhdyspintaosaamista ja lapsilähtöistä tahtotilaa. Lisäksi 
muutosagenttien tehtävänä on varmistaa ja koordinoida omalla 
alueellaan tehdyn LAPE-kehittämistyön jatkumista ja juurtumista niin 
toimintakulttuurin muutoksen kuin palveluiden kehittämisen osalta. 
 
Muutosagenttien edellytetään sitoutuvan osallistumaan kansallisella 
tasolla (STM, OKM, THL, OPH) muutos- ja kunta-agenteille 
järjestettäviin ohjaus-, koulutus ja yhteistyötilaisuuksiin. 
 
Hämeen liitto tekee rahoitushakemuksen LAPE-agentin rahoituksen 
saamiseksi vuodelle 2019. 
 

  

Rehtorin 
päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta päättää, että 
 
1. Hämeen liitto toimii muutosagentin työnantajana vuonna 2019. 
 
2. Perustetut kuntakohtaiset LAPE-ryhmät jatkavat toimintaansa 
vuonna 2019.  
 
3. Maakunnallinen LAPE-ohjausryhmä jatkaa toimintaansa. Ryhmän 
kokoonpanoa on mahdollista tarkentaa vuoden 2019 aikana 
 

  

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, varhaiskasvatusjohtajan ja va. 
kirjastonjohtajan päätösluettelot henkilöstöhallintoa koskevista 
päätöksistä ajalta 1.11.2018 – 12.11.2018. 
 
sekä  
 
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: 

 
 Ilmoitusasiat 

 
 

Rehtorin  
päätösehdotus 

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

 
 

- Aluehallintovirasto, päätös 31.10.2018 (saapunut 8.11.2018) 

- Ypäjän kunta, kh 30.10.2018 pöytäkirjan ote 186 §  
 

 
 

 
 

 
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 
 
Auku Heikkilä poistui kokouksesta tämän pykälän aikana klo 18.42 – 18.47.  
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
 

  Muut asiat 
 

Selostus: --- 
 

 
 

 
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: 114, 117 
 
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: 110 – 113, 115 – 116, 118 - 119 
 
 
 
 
Tätä ohjetta yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje liitetään vain asianosaisille 
lähetettyihin pöytäkirjanotteisiin. 
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