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Laillisuus ja päätösvaltaisuus

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 28.5.2020.

Päätösehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-
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Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäpito sekä ääntenlaskijat

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
−
−

Susanna Romu
Piia Heikkilä

2. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen
jälkeen.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä kunnan
tietoverkossa torstaina 4.6.2020 klo 9.00 alkaen kunnan yleisillä
internetsivuilla ja kunnanviraston palvelupisteellä klo 9.00 - 17.00.
3. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleisesti tietoon 12.6.2020, josta 14
päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua.
Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-
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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
käsittelyjärjestyksen.

hyväksyy

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-

esityslistan

mukaisen
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Hevospitäjän yhtenäiskoulun rehtorin viran täyttäminen

Yhtenäiskoulun rehtorin virka täytetään toistaiseksi 1.8.2020 alkaen.
Virka on ollut julkisesti haettavana 15.05.2020 asti. Rehtorin virkaan
voidaan yhdistää kunnan sivistysjohtajan tehtävät, mikäli valittu
viranhaltija on kiinnostunut hoitamaan myös sivistysjohtajan tehtävät.
Määräaikaan mennessä virkaa hakivat KM Kaija-Leena Huhdanpää
Espoosta, KM Turo Järvelä Ypäjältä, KM Marko Kallio Helsingistä,
KM Anssi Lepistö Janakkalasta, KM Pekka Lintonen Forssasta, KM
Timo Mäntyranta Säkylästä, VM Armi Nurmi Turusta, LitT Auli Ottelin
Turusta ja teknisen työn aineenopettaja Joni-Markus Riikonen
Riihimäeltä. Yhteenveto hakijoista esityslistan oheismateriaalina
lautakunnan jäsenille.
Haastatteluun 20.05.2020 on kutsuttu Turo Järvelä, Marko Kallio,
Anssi Lepistö, Pekka Lintonen ja Auli Ottelin. Marko Kallio ei
saapunut haastatteluun. Haastatteluryhmään kuuluivat rehtorisivistysjohtaja, kunnanjohtaja, koulutoimensihteeri, lautakunnan
puheenjohtaja ja opettajien edustajat Outi Viitanen (Perttulan yksikkö)
ja Outi Kössi (Kartanon yksikkö). Haastattelijat esittävät Turo
Järvelän valitsemista yhtenäiskoulun rehtoriksi.
Ypäjän kunnan voimassaolevan 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 yhtenäiskoulun rehtorin viralle
täyttöluvan toistaiseksi 1.8.2020 alkaen. Lisäksi kunnanhallitus on
siirtänyt asian valmisteluvastuun sivistyslautakunnalle päätöksen
tekoon asti.
Haastattelun yhteydessä on kysytty hakijoiden mahdollisesta
halukkuudesta hoitaa myös kunnan sivistysjohtajan tehtävät.
Haastattelussa olleista hakijoista Pekka Lintonen ja Anssi Lepistö
ovat ilmoittaneet, että ovat kiinnostuneita hoitamaan myös
sivistysjohtajan tehtävät. Haastattelun jälkeen Pekka Lintonen
peruutti hakemuksensa 25.5.2020 tultuaan valituksi toisen kunnan
virkaan.

Valmistelija:

Heikki Vainio, ma. rehtori-sivistysjohtaja
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Päätösehdotus: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus
valitsee Hevospitäjän yhtenäiskoulun rehtorin virkaan 1.8.2020
alkaen toistaiseksi KM Turo Järvelän Ypäjältä OVTES:n mukaisin
korvauksin.
Virantäytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa ajalla
1.8.2020 - 31.1.2021.
Valinta on ehdollinen.
Virkaan valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus ja
rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan tai
valinta muutoin itsestään raukeaa.
Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/ tiedoksi: Kunnanhallitus
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Yhtenäiskoulun vararehtorin valinta

Sivistystoimen johtosäännön mukaan sivistyslautakunta nimeää
koululle varajohtajan/-rehtorin. Ypäjän kunnan opetustoimessa on
siirrytty 1.8.2019 yhtenäiskouluun ja yhtenäiskoululle tulee nimetä
vararehtori.
Kuluvana lukuvuotena oli nimetty yhtenäiskoululle kaksi vararehtoria
Outi Viitanen Perttulan yksikköön ja Outi Kössi Kartanon yksikköön
(sivistyslautakunta 3.6.2019 55 §). Outi Kössi on ilmoittanut, ettei ole
enää käytettävissä vararehtoriksi 1.8.2020 alkaen.
Yhtenäiskoululle nimetään yksi vararehtori Perttulan yksikköön, joka
toimii rehtorin sijaisena.

Valmistelija:

Heikki Vainio, ma. rehtori-sivistysjohtaja

Päätösehdotus: Sivistyslautakunta
nimeää
1.8.2020
alkaen
Hevospitäjän
yhtenäiskoulun vararehtoriksi Outi Viitasen (toimipaikka Perttulan
yksikkö). Vararehtori toimii yhtenäiskoulun rehtorin sijaisena.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/ tiedoksi: Outi Viitanen
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Vuorohoidon järjestäminen Heporannan päiväkodissa

Vuorohoitoa järjestetään iltaisin, öisin, viikonloppuisin ja arki- ja
juhlapyhinä päiväkodeissa tai perhepäivähoidossa. Vuorohoitoa on
järjestettävä tarpeen mukaisessa laajuudessa lapselle, joka tarvitsee
hoitoa vanhemman tai muun huoltajan työssäkäynnin tai opiskelun
vuoksi. Vuorohoito ei ole subjektiivinen oikeus.
Varhaiskasvatuslain mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että
varhaiskasvatusta on saatavissa kunnan järjestämänä tai valvomana
siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa
esiintyvä tarve edellyttää. Varhaiskasvatusta suunniteltaessa ja
järjestettäessä on huomioitava lapsen etu. (Varhaiskasvatuslaki
580/2018, 11§).
Ypäjän varhaiskasvatuksessa yö-/viikonloppuhoito on järjestetty
aiemmin ostopalveluna naapurikunnista tai oman kunnan
perhepäivähoidossa. Ostopalveluhinnat Forssan kaupungilta ovat
olleet vuodesta 2015 alkaen alle 3-vuotiaan vuorohoito 104,27 €/ pv
+ 1.6 kertoimella 166,83 € ympärivuorokautinen hoito ja viikonloput
sekä yli 3-vuotiaan vuorohoito 74,48 €/pv + 1,6 kertoimella 119,17 €
ympärivuorokautinen hoito ja viikonloput. Hintoihin on tulossa
tarkistukset vielä kevään aikana.
Vuorohoitoa on järjestetty Ypäjällä Heporannan päiväkodissa klo
05.00–22.30 välisenä aikana viime toimintakausina arkipäivisin (mape). Vuorohoitoa tarvitsevien lasten määrä on kasvanut Ypäjällä
tasaisesti. Tulevan toimintakauden alkaessa tarve on lisääntynyt
myös viikonloppuhoidolle.
Forssan
kertoimilla
laskettuna
ympärivuorokautinen
hoito
viikonloppuisin ostopalveluna tulee maksamaan Ypäjän kunnalle
vuodessa 39 000,00 € niiden kuuden lapsen osalta, joilla on tarve
viikonloppuhoitoon tulevana toimintakautena.
Heporannan päiväkodin vuorohoidon laajeneminen koskemaan myös
viikonloppuja
tuo
tarpeen
varhaiskasvatukseen
hoitajan
palkkaamisen
määräaikaisena
toimena.
Vuotuinen
varhaiskasvatuksen hoitajan palkka on 25 481,52 € *1,3 kertoimella =
33 125,97 €.
Syksyn 2020 osalta kustannukset tulevat olemaan n. 15 000 euroa.
Varhaiskasvatuksen vuoden 2020 budjetoiduista palkkamenoista
pystytään kattamaan tämän uuden varhaiskasvatuksen hoitajan
palkkamenot
seuraavasti:
Varhaiskasvatuksen
opettajan
palkkamenoista 3000 euroa hänen jäädessä tekemään lyhennettyä
työviikkoa 30 h/viikko loppuvuodeksi sekä toisen esikoulunopettajan
20 h/viikko palkkakustannukset 7 500 euroa kokonaisuudessaan
loppuvuoden osalta eli yhteensä 10 500 euroa * 1,3 kertoimella = 13
650 euroa.

Valmistelija:

Minna Nouko, varhaiskasvatusjohtaja

YPÄJÄN KUNTA
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Sivistyslautakunta päättää, että
1. ympärivuorokautisesta vuorohoidon ostopalvelusta
lähikunnista luovutaan. Vuorohoito järjestetään
kokonaisuudessaan Ypäjän varhaiskasvatuksessa
Heporannan päiväkodissa 1.8.2020 alkaen.
2. varhaiskasvatukseen palkataan määräaikainen lastenhoitaja
ajaksi 1.8.2020-30.6.2021 KVTES:n mukaisin palkkaeduin.
Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa
tämän toimen täyttämiseen.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

Kunnanhallitus

Minna Nouko poistui kokouksesta tämän pykälän päätöksen teon jälkeen klo 18.34.
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Ypäjän kunnan sisäiset oppilaskuljetukset, lv. 2020 - 2021

Ypäjän kunnan koulukuljetukset on viimeksi kilpailutettu keväällä 2019.
Tuolloin hankintasopimus tehtiin vain lukuvuodeksi 2019-2020.
Ypäjän kunnan sisäisistä koulukuljetuksista lv. 2020-2021 (+
mahdollisesti 1-2 optiovuotta) on julkaistu hankintailmoitus julkisten
hankintojen HILMA-palvelussa (22.4.2020) sekä kunnan www-sivun
ilmoitustaululla (22.4.2020) ja toukokuun Ypäjäläinen-lehdessä.
Määräaikaan 27.5.2020 klo 15 mennessä saapui 4 tarjousta
seuraavilta liikennöitsijöiltä:
o
o
o
o

Liikenne Rajala Oy, Forssa
MatkaHeino, Koski Tl.
Matka-Niinimäki Oy, Riihikoski
Taksi Kankare Oy, Ypäjä

Tarjoukset avattiin avauskokouksessa 27.5.2020.
yhteenveto tarjouksista ovat liitteenä (liite 1).

Muistio

ja

Mikäli tarjoukset täyttävät tarjouspyynnössä ja sen liitteessä esitetyt
vaatimukset, tarjouksista tulee hyväksytyksi hinnaltaan halvin.
Valmistelija:

Heikki Vainio, ma. rehtori-sivistysjohtaja

Päätösehdotus: Sivistyslautakunta

päättää,
että
oppilaskuljetustarjouksista
hyväksytään lukuvuodelle 2020-2021
a) reitti 1 Palikkala-Hyrsynkulma: MatkaHeinon tarjous, joka täyttää
tarjouspyynnössä ja sen liitteessä esitetyt vaatimukset ja joka on ko.
kohteessa edullisin (km-hinta 1,46 euroa + alv).
b) reitti 2 Kuusjoki-Manninen, reitti 3 Ypäjänkylä ja reitti 4 SaarikkoLevä-Kartanonkylä-Mätikkö: Taksi Kankareen tarjous, joka täyttää
tarjouspyynnössä ja sen liitteessä esitetyt vaatimukset ja joka on ko.
kohteissa edullisin (km-hinnat, alv 0 %: reitti 2 km-hinta 1,47 euroa,
reitti 3 km-hinta 1,67 euroa ja reitti 4 km-hinta 1,87 euroa. Hintoihin
lisätään alv).

Käsittelystä:
Päätös:
Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

SIVLA 48 §
Selostus:

PÖYTÄKIRJA
1.6.2020

s. 68
5/ 2020

Oppilaskuljetus Ypäjä–Loimaa lv. 2020–2021

Ypäjän kunta ostaa oppilaspaikkoja Loimaalta ja Turusta lv. 2020-2021
oppilaille, joiden opetusta ei voida kunnassa järjestää. Ypäjän kunta on
velvollinen järjestämään myös oppilaskuljetuksen näille oppilaille.
Hankintailmoitus
lukuvuoden
2020–2021
oppilaskuljetuksen
järjestämiseksi Ypäjä–Loimaa on julkaistu julkisten hankintojen
HILMA-palvelussa (24.4.2020). Tieto tarjouskilpailusta on julkaistu
myös kunnan www-sivun ilmoitustaululla (24.4.2020) ja toukokuun
Ypäjäläinen-lehdessä.
Määräaikaan 20.5.2020 klo 15 mennessä saapui 5 tarjousta
seuraavilta liikennöitsijöiltä:
o
o
o
o
o

Kuljetuskaveri Oy, Hämeenlinna
Loimaan Aluetaksi Oy, Alastaro
Taksi Kankare Oy, Ypäjä
Taksi Sundqvist Oy, Loimaa
Tilausliikenne Tujula, Ypäjä

Tarjoukset avattiin avauskokouksessa
yhteenveto tarjouksista liitteenä (liite 2).

27.5.2020.

Muistio

ja

Mikäli tarjoukset täyttävät tarjouspyynnössä ja sen liitteessä esitetyt
vaatimukset, tarjouksista tulee hyväksytyksi hinnaltaan halvin.
Valmistelija:

Heikki Vainio, ma. rehtori-sivistysjohtaja

Päätösehdotus: Sivistyslautakunta

päättää,
että
Ypäjä–Loimaa
-reitin
koulukuljetustarjouksista hyväksytään lukuvuodelle 2020 – 2021 Taksi
Sundqvist Oy:n tarjous, joka täyttää tarjouspyynnössä ja sen liitteissä
esitetyt vaatimukset ja joka on ko. kilpailutuksen edullisin (km-hinta
1,48 € + alv).

Käsittelystä:
Päätös:
Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Oppilaskuljetus Ypäjä–Turku lv. 2020–2021

Ypäjän kunta ostaa oppilaspaikkoja Loimaalta ja Turusta lv. 2020-2021
oppilaalle/oppilaille, joiden opetusta ei voida kunnassa järjestää.
Ypäjän kunta on velvollinen järjestämään myös oppilaskuljetuksen
näille oppilaille.
Hankintailmoitus
lukuvuoden
2020–2021
oppilaskuljetuksen
järjestämiseksi Ypäjä–Turku on julkaistu julkisten hankintojen HILMApalvelussa (12.5.2020) ja kunnan www-sivun ilmoitustaululla
(12.5.2020).
Määräaikaan 27.5.2020 klo 15 mennessä saapui 9 tarjousta
seuraavilta liikennöitsijöiltä:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Kuljetuskaveri Oy, Hämeenlinna
Loimaan Aluetaksi Oy, Alastaro
SA-MP Oy, Turku
Siukosen Taksit Oy, Riihikoski
Taksi Hannu Hiisilä, Matku
Taksi Kankare Oy, Ypäjä
Taksi Sundqvist Oy, Loimaa
Tilausliikenne Tujula, Ypäjä
Triviabus, Helsinki

Tarjoukset avattiin avauskokouksessa 27.5.2020. Muistio ja
yhteenveto tarjouksista liitteenä (liite 3).
Tarjouksista kaksi oli jätetty samalla edullisimmalla km-korvauksella
1,28 euroa (SA-MP Oy ja Tilausliikenne Tujula).
Mikäli tarjoukset täyttävät tarjouspyynnössä ja sen liitteessä esitetyt
vaatimukset, tarjouksista tulee hyväksytyksi hinnaltaan halvin.
Valmistelija:

Heikki Vainio, ma. rehtori-sivistysjohtaja

Päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että Ypäjä–Turku -reitin

koulukuljetustarjouksista hyväksytään lukuvuodelle 2020-2021
Tilausliikenne Tujulan tarjous, joka täyttää tarjouspyynnössä ja sen
liitteissä esitetyt vaatimukset. Reitin kilometrihinta on 1,28 euroa (+
alv). Liikennöitsijä on hyvin hoitanut saman reitin ajon myös edellisenä
lukuvuonna.
Käsittelystä:
Päätös:
Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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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.
-

Päätösehdotus:

Rehtori-sivistysjohtajan viranhaltijapäätökset:
14 §–16 § oppilasasioita, ei julkisia
17 § Määräaikainen kirjastovirkailija
18 § Määräaikaiset koulunkäynninohjaajat lv. 2020-2021
19 §–22 §, oppilasasioita, ei julkisia

Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi edellä mainitut
viranhaltijapäätökset ja päättää, että niitä ei oteta lautakunnan
käsiteltäväksi.

Käsittelystä:
Päätös:
Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Ilmoitusasiat

Selostus:

Saapuneet asiakirjat
−
−

Päätösehdotus:

Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi em. asiakirjat ja
saattaa ne tarvittavilta osiltaan toimeksi/ hyväksyy niiden kohdalla
mahdollisesti esitetyt toimenpide-ehdotukset:

Käsittelystä:

Ei asiakirjoja.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:
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Seuraava kokous:
ma 10.8.2020
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.
Pykälät:
41-44, 50-52________________________________________________
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät:
____________________________________________________
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:
_______________________________________________________

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen/
hankintaoikaisun.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu tehdään, osoite ja
postiosoite:
Ypäjän kunta
Sivistyslautakunta
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puhelin: https://www.ypaja.fi/yhteystiedot/
sähköposti:kunta@ypaja.fi
Oikaisuvaatimuspykälät:
_45-46___________________________________________________
Hankintaoikaisupykälät:
_47-49______________________________________________________
Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Ypäjän kunnan kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7. päivänä siitä, kun
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi kunnan kotisivuille.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta/hankintaoikaisusta
on
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

käytävä

ilmi

vaatimus

Valitusosoitus
Valitusviranomainen
ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös
on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, yhteystiedot:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5,
13100 Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 5642 210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon
sattuessa 050 4073 429 (lisämaksuton)
Faksinumero: 029 5642 269
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus, pykälät:
Valitusaika 30 päivää
_______________________________________________________
Hallintovalitus, pykälät:
Valitusaika ________ päivää
_______________________________________________________
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Virallinen nimi
Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Verkko-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Valitusaika _14_ päivää
_______________________________________________________
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi; sekä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja
kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
valittajalle voidaan toimittaa.
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Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä:
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §).

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa
ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä
arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille
valitusajan kuluessa.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite, postinumero
Pykälät:
Valitusasiakirjat on toimitettava (1: nimi, osoite, postinumero
Pykälät:

Oikeudenkäyntimaksu

Valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksu
260 euroa. Jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä
muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei
myöskään peritä, jos asianosainen on laissa vapautettu maksusta.
Maksuvelvollinen on asian vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Valitus markkinaoikeudelle

Oikeudenkäyntimaksu on 2 000 euroa.
Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa
asiassa hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, käsittelymaksu on
4 000 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa,
käsittelymaksu on 6 000 euroa.
Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 500 euroa.
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016)
sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien
yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain
(1398/2016) soveltamisalaan kuuluvassa muutoksenhakuasiassa peritään
markkinaoikeudessa 2 §:ssä säädetyn maksun sijasta 500 euroa, jos
muutoksenhakuasia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiasta ratkaisua,
se jää tutkimatta tai se jää sillensä.

Lisätietoja
1)Jos

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

