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Kokousaika: 28.1.2019 klo 18.00 – 18.50 
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   Jukka Aaltonen 
 Anna-Katariina Ankelo   Teija Hämäläinen 

 

Muut 

 
 Markku Saastamoinen kunnanhallituksen puheenjohtaja  
 Janika Varjorinne-Mäkeläinen kunnanhallituksen edustaja 
 Sam Vuorinen kunnanjohtaja 
 Auku Heikkilä nuorisovaltuuston edustaja   
 Jasmiina Sillanpää kirjastonjohtaja-sivistystoimenjohtaja, esittelijä 
 Tanja Jussila koulutoimensihteeri, pöytäkirjanpitäjä 

 

 

Lisäksi kokoukseen asiantuntijoina kutsuttu: 

 Hanna-Leena Sippola varhaiskasvatusjohtaja  
 Juha Kraapo rehtori 

 
 
 

Vakuudeksi    
    
    

 Susanna Romu  Tanja Jussila 
 varapuheenjohtaja  koulutoimensihteeri 
 
Pöytäkirjan tarkastus    
    

 Teija Hämäläinen  Kalle Kähkönen 
 Pöytäkirjan tarkastaja  Pöytäkirjan tarkastaja 
    
    
Pöytäkirjan 
nähtävänäpito 

Päätöksen mukaan § 2   

    

   Jari Ylä-Mikkola 
   toimistosihteeri 
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SIVLA 1 § 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 23.1.2019. 
 

  
Päätösehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: - 
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SIVLA 2 § 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 

−   Kalle Kähkönen  
 

2. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan viimeistään 30.1.2019 klo 
15.  
Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä kunnan 
tietoverkossa torstaina 31.1.2019 klo 9.00 alkaen kunnan yleisillä 
internetsivuilla ja kunnanviraston palvelupisteellä klo 9.00 - 17.00.  
 

3. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleisesti tietoon 8.2.2019, josta 14 päivän 
oikaisuvaatimusaika alkaa kulua. 

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

 
 
Piia Heikkilä saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.05. 
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SIVLA 3 § 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: Esityslistan lähettämisen jälkeen esille tullut varhaiskasvatusjohtajan asia 

kohtaan Muut asiat käsitellään 6 §:n jälkeen. 
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: - 
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SIVLA 4 § Perhepäivähoidon kustannuskorvaukset 1.1.2019 alkaen 
 

Selostus: Omassa kodissaan työskentelevälle kunnalliselle perhepäivähoitajalle 
korvataan lapsen hoidosta aiheutuneet välittömät kustannukset 
kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES 2018–2019 
perhepäivähoitajia koskevan liitteen 12 13 §:n (Perhepäivähoidon 
kustannuskorvaus) mukaan Suomen Kuntaliiton kulloinkin voimassa 
olevan perhepäivähoidon kustannuskorvauksia koskevan 
suosituksen mukaisesti. 
 
Kustannuskorvauksista on Kuntaliitto antanut suositukset vuodelle 
2018 (Yleiskirje 16/ 2018). 
 

alle kouluikäinen/ koululainen 

aamiainen tai välipala tai iltapala 0,73 € / 0,95 € 

lounas tai päivällinen 1,73 € / 2,25 € 

muu kustannus 1,83 € / 1,83 € 

 
Kulukorvaus on voimassa olevan lainsäädännön mukaan 
perhepäivähoitajan veronalaista ansiotuloa, koska sitä ei ole 
tuloverolaissa säädetty verovapaaksi tuloksi. Korvausten on tarkoitus 
kattaa hoidosta hoitajalle aiheutuvat todelliset kustannukset. 
Kustannuskorvaussuosituksen muita kustannuksia koskeva osuus 
sisältää korvauksien muista kuin ravintoaineista aiheutuvista 
tavanomaisista. Koululaisten ravinnontarpeen on laskettu olevan 
keskimäärin 30% suurempi verrattuna 4-vuotiaan lapsen ravinnon 
tarpeeseen. Tämä on otettu huomioon ravinnon osalta koululaisten 
päivähoidon kustannuskorvaussuosituksessa. 
 
Kansallisen allergiaohjelman 2008–2018 Päivähoidon allergiaohje -
työryhmän laatiman Allerginen lapsi päivähoidossa -ohjeen mukaan 
pääsääntö on, että allerginen lapsi syö päivähoidossa samaa ruokaa 
kuin muut lapset, jollei allergiaruokavalion välttämättömyydestä ole 
lääkärinlausuntoa.  
Erityisruokavalioita korvattaessa kustannuskorvauksissa otetaan 
huomioon vain raaka-aineiden lisäkustannukset. Erityisruokavalio 
järjestetään lapselle terveydellisistä ja päivähoitolain 2 a §:stä 
johtuvista syistä. Palvelusopimusta tehdessä määritellään 
erityisruokavalioiden tarve ja arvioidaan, aiheuttaako erityisruokavalio 
lisäkustannuksia hoidon järjestämisessä. Erityisruokavalioiden osalta 
kustannuskorvauksia tulisi kuntaliiton suosituksen mukaan maksaa 
seuraavasti: 
 

vähälaktoosinen ruokavalio 5 % 

laktoositon 0-10 % 

gluteeniton (keliakia) 30 % 

maidoton  0-15 % 

vilja-allergia 5-30 % 

 
Kuntaliitto suosittelee, että niissä tapauksissa, joissa 
perhepäivähoitoryhmässä jollakin lapsella on vähälaktoosinen 
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ruokavalio, kustannuskorvaukset maksettaisiin siten, että 
perhepäivähoitajan työn säästämiseksi kaikille lapsille voitaisiin 
valmistaa vähälaktoosinen ateria. 
 
Ypäjän kunnassa on suoritettu kustannuskorvauksia seuraavasti:  
 

alle kouluikäinen/koululainen 

aamiainen tai välipala tai 
iltapala 

0,75 € / 0,97 € 

lounas tai päivällinen 1,77 € / 2,31 € 

muu kustannus, 1,78 € /1,77 € 

 
Ypäjän kunnassa kustannuskorvaukset ovat tällä hetkellä edelleen 
Suomen Kuntaliiton suosituksia hieman suuremmat lukuun ottamatta 
muu kustannus -korvausta. Kustannuskorvaussuosituksen muita 
kustannuksia koskeva osuus sisältää korvauksen muista kuin 
ravintoaineista aiheutuvista tavanomaisista menoista kuten 
huoneiston käytöstä, sähköstä, vedestä, lämmöstä, 
askartelutarvikkeista ja leikkivälineistä, lapsen hoitoon liittyvistä 
puheluista yms. menoista.  
Korvaus ei sisällä työvaatetusta eikä erityishankintoja, kuten 
huoneiston saneerausta esimerkiksi hoitolapsen allergisuuden 
vuoksi, lasten tarvikkeiden säilytystilojen, kaksosten rattaiden, 
syöttötuolien ym. hankkimisesta tai korjaamisesta aiheutuvia tai muita 
vastaavia menoja. Korvaus ei sisällä myöskään perhepäivähoidosta 
mahdollisesti aiheutuvia tiemaksujen korotuksia eikä 
piharakenteiden, esimerkiksi aitojen tai turvaporttien hankkimista tai 
kunnostamista eikä esimerkiksi hiekkalaatikon hiekan vaihtoa, kuten 
ei myöskään perhepäivähoitajien ammattikirjallisuutta tai 
tietotekniikan hankintoja. Tällaiset tulonhankkimiskulut 
perhepäivähoitajan tulee esittää tositteiden perusteella verotuksessa 
vähennettäviksi. Ypäjän kunnassa perhepäivähoitajille maksetaan 
lisäksi lelurahaa 60 euroa vuodessa. 

  

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

1. Ypäjän kunnan omassa kodissaan työskenteleville 
perhepäivähoitajille maksetaan aterioiden kustannuskorvaukset 
1.1.2019 edelleen Ypäjän hinnoilla, jotka ovat Suomen Kuntaliiton 
suosituksia hieman suuremmat. 

2. Muu kustannus -korvausta nostetaan Suomen Kuntaliiton 
suosittamalle tasolle (1,78 € / 1,77 € → 1,83 € / 1,83 €) 1.1.2019 
alkaen.  

3. Erityisruokavalioiden osalta maksetaan Kuntaliiton suositusten 
mukaisesti. 

Käsittelystä: Hanna-Leena Sippola ja Juha Kraapo poistuivat tämän pykälän 
päätöksenteon ajaksi. 

  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: Varhaiskasvatusjohtaja  
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SIVLA 5 § Tiedotus- ja kuulemistilaisuus 21.1.2019   
 

Selostus: Ilmoitus tiedotus- ja kuulemistilaisuudesta on 7.1.2019 julkaistu kunnan 
www-sivulla sekä 9.1.2019 Seutu-Sanomissa. 
 
Kouluverkkomuutosta olivat esittelemässä kunnanjohtaja Sam Vuorinen, 
kirjastonjohtaja-sivistystoimenjohtaja Jasmiina Sillanpää ja vs. rehtori Juha 
Kraapo Ypäjän kunnanvirastolla 21.1.2018 klo 18 alkaen.  
Paikalla oli 20 henkilöä. Yleisöstä esitettiin yksi kysymys koskien tilojen 
riittävyyttä, johon viranhaltijat vastasivat. Lisäksi Ypäjänkylän koulun johtaja 
Outi Viitanen käytti puheenvuoron.  
Keskustelu sujui hyvässä hengessä.  
 
Kirjalliset lausunnot on pyydetty jättämään 24.1.2019 klo 17 mennessä. 
Yhtään lausuntoa ei ole jätetty määräaikaan mennessä. 
 

Liitteet  
Oheismateriaali Osallistujalista 

Kouluverkkokeskustelu 21.1.2019 – esitys 
  
Valmistelija: Jasmiina Sillanpää, kirjastonjohtaja-sivistystoimenjohtaja 
  
Päätösehdotus: Sivistyslautakunta saattaa ylläolevan selvityksen tiedotus- ja 

kuulemistilaisuuden järjestämisestä ja toteuttamisesta tiedoksi 
kunnanhallitukselle. 

  
Käsittelystä: Hanna-Leena Sippola ja Juha Kraapo poistuivat tämän pykälän 

päätöksenteon ajaksi. 
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/ tiedoksi: Kunnanhallitus 
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SIVLA 6 § Siirtyminen yhtenäiskouluun Ypäjän kunnassa   
 

Aiempi käsittely: 

 
 

 
Sivistyslautakunta 17.1.2018: 8§.pdf  
Sivistyslautakunta 31.1.2018: 16§.pdf  
Kunnanhallitus 6.2.2018: 28§.pdf 
Kunnanvaltuusto 15.2.2018: 7§.pdf 

 
Selostus: Kunnanvaltuusto on hyväksyessään 14.12.2017 talousarvion vuodelle 2018 ja 

taloussuunnitelman vuosille 2018-2020 päättänyt jättää varaamatta määrärahoja 
Ypäjänkylän koulun toimintaan 1.8.2019 alkaen. Edelleen kunnanvaltuusto on 
hyväksyessään samassa kokouksessa kunnan strategian vuosille 2018-2021 ja 
toimeenpano-ohjelman vuodelle 2018 hyväksynyt kunnan opetustoimessa 
siirtymisen yhtenäiskouluun.  
 
Edellä todetun mukaisesti kunnanvaltuusto on vuoden 2019 talousarvion ja 
vuosien 2019-2021 taloussuunnitelman hyväksyessään päättänyt jättää 
varaamatta määrärahoja Ypäjänkylän koulun toimintaan 1.8.2019 alkaen. 
Edelleen kunnanvaltuusto on hyväksyessään samassa kokouksessa kunnan 
strategian vuosille 2018-2021 ja toimeenpano-ohjelman vuodelle 2018 
hyväksynyt kunnan opetustoimessa siirtymisen yhtenäiskouluun.  
 
Lapsilukumäärän negatiiviseen kehitykseen yhdistettynä kunnan 
valtionosuuksien raju lasku vuodesta 2017 vuodelle 2018 muutti Ypäjän kunnan 
talouden näkymiä rajusti suhteessa v. 2015 syksyllä suunniteltuun.  
 
Kunnan oppilasmäärän laskiessa yhtenäiskoulun perustaminen (ja siis 
Ypäjänkylän koulun lakkauttaminen) on perusteltua opetuksen järjestämisen 
kannalta. Tämänhetkisten ennusteiden mukaan kokonaisoppilasmäärä tulee 
laskemaan nykyisestä 214 oppilaasta (18.1.2019) 173 oppilaaseen (kevät 2025) 
ja aloittavan ikäluokan koko jää alle 20 oppilaaseen/ vuosiluokka (syksy 2021).  
 
Ypäjänkylän koulun sulkemisesta 31.7.2019 ja yhtenäiskouluun 
siirtymisestä 1.8.2019 aiheutuvat järjestelyt: 
 
1. Opetustoimessa siirrytään yhtenäiskouluun. Yhtenäiskoulu toimii kahdessa 
toimipisteessä Perttulan koulussa ja Kartanon koulussa. Yhtenäiskoulu on 
hallinnollisesti yksi yksikkö, jota johtaa virkaan valittu rehtori. Rehtori vastaa 
opetuksen järjestämisestä, henkilöstön tehtävien suunnittelusta ja 
yhtenäiskoulun henkilöstöhallinnosta. Perttulan koululla on opettaja, joka oman 
virkansa ohella vastaa sen koulun arjessa tapahtuvista asioista. 
 
2. Opetushenkilöstön tehtäväkuvaukset tarkistetaan. Opetustoimen 
henkilöstöjärjestelyt toteutetaan ilman irtisanomisia. Säästö henkilöstökuluista 
muodostuu määräaikaisten sopimusten tarpeen määrittelyllä. Myös 
mahdollisesti avoimeksi tulevien virkojen täyttö harkitaan erikseen tapauksesta 
riippuen.  
 
3. Kuudesluokkalaiset siirtyvät Kartanon koululle. 
 
4. Mahdollisuus sijoittaa myös viidesluokkalaiset Kartanon koululle. 
 
5. Koulukuljetusten järjestelyt ja kustannukset riippuvat maksuttoman 
kuljetusedun piirissä olevien oppilaiden määrästä, reittien ja pysäkkipaikkojen 
suunnittelusta sekä lukujärjestyssuunnittelusta. Koulukuljetukset kilpailutetaan 
keväällä 2019. Kilpailutus on viimeksi järjestetty vuonna 2016 (lv. 2016-2017 
sekä optiona lv. 2017-2018 ja 2018-2019). 

http://www.ypaja.fi/easydata/customers/uusiypaja/files/Sivistys/2018/17.1.2018_-_nahtaville_25.1.18.pdf
http://www.ypaja.fi/easydata/customers/uusiypaja/files/Sivistys/2018/31.1.2018_-_nahtaville_1.2.18.pdf
http://www.ypaja.fi/easydata/customers/uusiypaja/files/hallitus_2018/kh_6.2.2018_pdf.pdf
http://www.ypaja.fi/easydata/customers/uusiypaja/files/valtuusto_2018/kv_15.2.2018_pdf.pdf


YPÄJÄN KUNTA   PÖYTÄKIRJA s. 9 
Sivistyslautakunta   28.1.2019  1/2019 

 
 
6. Oppilashuoltopalvelut ostetaan hyvinvointikuntayhtymältä. Mahdollisen 
sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteen ja palvelujen uudistuksen yhteydessä 
oppilashuoltopalvelut jäävät peruskuntien hoidettaviksi. Näidenkin palveluiden 
järjestämisen kannalta on eduksi, että oppilaat ovat kahdessa toimipisteessä. 
Tämän lisäksi kunta järjestää oppilashuoltopalveluita varhaiskasvatukselle ja 
toisen asteen oppilaitokselle Ypäjän Hevosopistolle (Oppilas- ja 
opiskelijahuoltolaki, 9 §/ 1.8.2014). 
 
7. Ypäjänkylän koulun lakkauttamisella arvioidaan olevan noin 100 000 euroa 
säästö: 
- opetustoimen henkilöstökulut -50 000 euroa  
- ylläpitokustannukset/ tekninen toimi -25 000 euroa  
- puhtaus- ja ruokapalveluiden kustannukset -26 000 euroa  
 
Tämän lisäksi on erikseen huomioitava kiinteistön mahdollisesta myynnistä 
saatava tuotto. 
  

Liitteet Koulujen oppilasmäärä lv. 2018-2019 alkaessa (LIITE 1)  
Oppilasennuste 2019-2025 (LIITE 2) 

Oheismateriaali  
  
Valmistelija: Jasmiina Sillanpää, kirjastonjohtaja-sivistystoimenjohtaja 
  
Päätösehdotus: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle edelleen kunnanvaltuustolle 

esitettäväksi, että  
1. Ypäjänkylän koulu lakkautetaan 31.7.2019. 
2. Ypäjän kuntaan muodostetaan yhtenäiskoulu 1.8.2019 alkaen. 

  
Käsittelystä: Hanna-Leena Sippola ja Juha Kraapo poistuivat tämän pykälän päätöksenteon 

ajaksi. 
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/ tiedoksi: Kunnanhallitus, Ypäjänkylän koulu, Perttulan koulu, Kartanon koulu 

 
 
Hanna-Leena Sippola poistui kokouksesta tämän pykälän jälkeen klo 18.33. 
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SIVLA 7 § Urheilijoiden palkitseminen v. 2018  
 

Selostus: Vuoden 2018 talousarvioon on varattu ypäjäläisten urheilijoiden 
palkitsemiseen 300 euroa (kustannuspaikka Liikuntapalvelut, tili 4739 
Muut avustukset kotitalouksille).  
 
Hakuilmoitus on julkaistu Ypäjäläinen-lehden joulukuun 2018 
numerossa: 
---------------  
Sivistyslautakunta palkitsee yksilö- tai joukkueurheilussa vuonna 2018 

menestyneitä alle 30-vuotiaita nuoria urheilijoita. Jaettava summa on 

yhteensä enintään 300 euroa. 

Ypäjän kunnan sivistyslautakunnalle osoitettujen vapaamuotoisten 

hakemusten tulee olla perillä kunnanvirastolla viimeistään torstaina 

20.12.2018 klo 17.00. Osoite: Ypäjän kunta, sivistyslautakunta, Perttulantie 

20, 32100 YPÄJÄ. 

Lisätietoja antaa liikunnanohjaaja Riina Levander puh. 050 4339 002 tai 
riina.levander@ypaja.fi    
---------------  
 
Määräaikaan mennessä on saapunut kolme hakemusta. 
Hakemuksista kaksi tuli yksityishenkilöiltä (henkilö 1 ja henkilö 2) ja 
yksi hakemus yhteisöltä. Päätösharkinnassa todettiin 
yksityishenkilöiden hakemukset kelpoisiksi. Yhteisön jättämää 
hakemusta ei voida ottaa huomioon avustusta jaettaessa haun ja 
varatun määrärahan ollessa kohdennettuna yksityishenkilöille 
(kotitaloudet). 
 
Hakemukset ovat lautakunnan jäsenten nähtävissä kokouksessa. 
 

Valmistelija: Jasmiina Sillanpää, kirjastonjohtaja-sivistystoimenjohtaja 
  
Päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää jakaa stipendinä: 

- henkilö 1 á 150 euroa (lentopallo) 
- henkilö 2 á 150 euroa (salibandy) 

.  
Käsittelystä: Piia Heikkilä poistui tämän pykälän päätöksenteon ajaksi. 
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: Hakijat 

 

mailto:riina.levander@ypaja.fi
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SIVLA 8 § Oppikirjojen hankinta 2019  
 

Selostus: 
Ypäjän kunta on hankkinut oppikirjat vuosina 2010 - 2018 Kirjavälitys 
Oy:ltä. Hankinnan jäädessä alle kansallisen kynnysrajan (60 000 
euroa) suorahankintasopimus on edelleen hyvä vaihtoehto 
oppikirjahankintaan lukuvuonna 2019-2020. Kirjavälitys on vuosien 
saatossa osoittautunut luotettavaksi, ripeäksi ja edulliseksi 
toimittajaksi. 

Kirjavälitys on valittu myös Kuntahankintojen hankintarenkaassa 
oppikirjojen toimittajaksi, mutta päätöksestä on valitettu viime vuonna 
ja asia odottaa markkinaoikeuden päätöstä. Kirjavälitys on tästä 
johtuen toistaiseksi väliaikainen oppikirjojen toimittaja 
Kuntahankinnoissa.  

Kirjavälityksen tarjous vuodelle 2019 on esityslistan 
oheismateriaalina. Tarjous on voimassa 31.1.2019 asti. 

  
Oheismateriaali Tarjous: Oppikirjat lukuvuodelle 2019-2020 15.1.2019 
  
Valmistelija: Juha Kraapo, rehtori 
  
Päätösehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy Kirjavälitys Oy:n 15.1.2019 päivätyn 

tarjouksen ”Oppikirjat lv. 2019-2020” ja päättää, että Ypäjän kunnan 
opetustoimen oppikirjojen toimittajana jatkaa Kirjavälitys Oy. 

  
Käsittelystä: Juha Kraapo poistui tämän pykälän päätöksenteon ajaksi. 
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: Kirjavälitys Oy, Ypäjänkylän koulu, Perttulan koulu, Kartanon koulu 

 
 
Juha Kraapo poistui kokouksesta tämän pykälän jälkeen klo 18.40. 
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SIVLA 9 § 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 rehtorin/toimialapäällikön, 
varhaiskasvatusjohtajan ja va. kirjastonjohtajan 
päätösluettelot henkilöstöhallintoa koskevista päätöksistä 
ajalta 13.11. – 31.12.2018 sekä rehtorin/toimialapäällikön 
viranhaltijapäätökset §:t 

- 22 § kirjastovirkailijan sijaisuus 
- 23 § pt. tuntiopettajan sijaisuus  

 
2. Kokouksessa nähtävillä on kirjastonjohtaja-

sivistystoimenjohtajan, rehtorin ja varhaiskasvatusjohtajan 
päätösluettelot henkilöstöhallintoa koskevista päätöksistä 
ajalta 1.1. – 18.1.2019 sekä viranhaltijapäätökset §:t - 
 

 
  
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 10 § Ilmoitusasiat 
 

Selostus: Saapuneet asiakirjat 
− KV 8.11.2018 28 § (sivistyslautakunnan varajäsenen valitseminen) 

− KH 20.11.2018 202 § Ypäjän kunnan talousarvio 2019, taloussuunnitelma 
2019-2021 sekä investointisuunnitelma 2019-2020 

− KH 20.11.2018 203 § Kartanon yläkoulun rehtorin viran täyttäminen 

− KH 20.11.2018 204 § Kirjastonjohtaja-sivistystoimenjohtajan viran 
täyttäminen 

− KH 20.11.2018 205 § Ypäjän kunnan tietoturva- ja tietosuojaohje 

− Ostopalvelusopimus Forssan kaupungin kanssa koskien 
erityisliikuntapalveluja vuonna 2019  

− KH 4.12.2018 226 § Muut asiat 

− Opetus- ja kulttuuriministeriön päätökset OKM/33/221/2018 JA 
OKM/54/221/2018 
  

  
Valmistelija: Tanja Jussila, koulutoimensihteeri 
  
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 11 § Muut asiat 
 

Selostus: Varhaiskasvatusjohtaja Hanna-Leena Sippola kertoi taustan ja perusteet 
koskien määräaikaista sopimusta varhaiskasvatuspalvelun ostamiseksi 
Humppilasta.  
 
Sivistyslautakunnan kokoukset keväällä 2019 ovat pääsääntöisesti kuun 
viimeisenä maanantaina (helmikuu, maaliskuu, huhtikuu, toukokuu) klo 18. 
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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: 4, 7, 8, 9 
 
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: 1-3, 5, 6, 10, 11  

 


