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SIVLA 107 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Selostus: Ypäjän kunnan hallintosäännön 121 §:n mukaan toimielimen kokous 
pidetään silloin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai 
enemmistö toimielimen jäsenistä sitä puheenjohtajalle esittää.  
 
Edelleen 122 §: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 127 § 
mukaan toimielimen varsinainen jäsen kutsuu estyneenä varajäsenensä 
sijaansa. 
 
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on 
päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä. 
 
Ypäjän kunnan hallintosäännön 131 §:n mukaan puheenjohtaja toteaa 
läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 
 
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sivistyslautakunnan varsinaisille 
jäsenille ja läsnäololuettelossa mainituille sähköisesti 3.11.2022. 
 

  
Päätösehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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SIVLA 108 § Käsittelyjärjestys 
 

Selostus: Ypäjän kunnan hallintosäännön 133 §: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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SIVLA 109 § 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. 
 
Ypäjän kunnan hallintosäännön 143 § mukaan toimielimen 
pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.  
 

  
Päätösehdotus: 1. Lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäsentään, 

jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina. 
-  Vesa Oja 
-  Heidi Moilanen; paitsi 116 §:ssä Piia Heikkilä 

 
2. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa tai viimeistään torstaina 

10.11.2022.  
 
Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä 
11.11.2022 klo 9.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla ja 
kunnanviraston palvelupisteellä klo 9.00–13.00. Pöytäkirjan 
katsotaan tulleen yleisesti tietoon 19.11.2022, jolloin 14 
päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua. 

 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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SIVLA 110 § Sivistystoimen esitykset talousarvioon 2023 sekä taloussuunnitelma 
2024–2025 ja investointisuunnitelma 2023–2026 
  

Selostus: Kunnanhallituksen antaman vuoden 2023 talousarvion 
laadintaohjeistuksen mukaan käyttötalouden kokonaismenot eivät saa 
nousta vuoden 2022 talousarvion tasosta (lukuun ottamatta palkkojen 
KVTES:n mukaiset arvioidut yleiskorotukset ja palkkojen sivukulut). 
Arvioinnin lähtökohtana pitää olla oikeat toiminnasta syntyvät 
kustannukset, ei edellisten vuosien talousarviot tai tilinpäätökset.  
 

Vuoden 2022 erilaisten mullistusten sekä tarvittavan henkilökunnan 
lisäyksen myötä talousarvion ohjeistuksessa pysyminen on sivistystoimen 
kannalta haastavaa. Nuorisotoimeen on palkattu toinen nuorisotyöntekijä 
(KV 2.6.2022 10 § Lisämääräraha talousarvioon 2022/ Nuorisopalvelut). 
Varhaiskasvatukseen on kaavailtu varhaiskasvatuspäällikön ja 
varhaiskasvatuksen erityisopettajan yhdistelmävirkaa vuoden 2023 alusta 
sekä varhaiskasvatuksen opettajan tehtävää kesästä 2023 alkaen, kun 
päiväkodille muotoutuu kevään 2023 aikana kolmas 
varhaiskasvatusryhmä. Suurin kasvu vuoden 2022 ja 2023 välillä on siten 
henkilöstön palkkakustannukset KVTES:n ja OVTES:n mukaisine 
korotuksineen ja sivukuluineen.  
 

Henkilöstökulujen lisäksi korotuspainetta on myös muilla osa-alueilla. 
Matkustus- ja kuljetuspalveluiden osalta kustannuksia on nostanut 
polttoaineen hinnannousu. Tähän kuuluvat esimerkiksi esi- ja 
perusopetuksen oppilaskuljetukset, joiden sopimushinnat kilometritasolla 
nousivat noin 20 %, kaikkien sivistystoimen yksiköiden retkikuljetukset 
sekä sivistystoimialan työntekijöiden matkakorvaukset. Tämän lisäksi 
elintarvikehankinnat ja muut materiaalihankinnat ovat kallistuneet 
kustannusindeksin yleisen nousukehityksen takia.  
 

Samaan aikaan, kun menot ovat kasvussa, niin tulopuolelta 
varhaiskasvatuksen maksutuotot ovat laskussa. Hallituksen eduskunnalle 
tekemän esityksen mukaisesti varhaiskasvatusmaksuja alennetaan 
1.3.2023 alkaen ja tämän on arvioitu vähentävän asiakasmaksuina 
saatavia tuottoja valtakunnallisesti noin 30 prosentin verran. Ypäjällä 
vaikutus on todennäköisesti vielä suurempi.  
  
Alla tarkempaa sivistystoimen talousarvioehdotuksen erittelyä 
toimintayksiköittäin:  
  
Varhaiskasvatus ja esiopetus  
Varhaiskasvatuslakia muutettiin 1.8.2021 alkaen mitoituksesta 
poikkeamisen osalta (36 §). Henkilöstömitoituksesta poikkeaminen ei ole 
mahdollista henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä. Kunnissa on 
varmistuttava siitä, että varhaiskasvatuksessa on käytössä riittävät ja 
toimivat sijais- tai muut varajärjestelyt myös henkilöstön äkillisiin ja 
yllättäviin poissaolotilanteisiin. Lain tulkinnan mukaan mitoitukseen 
kuuluvan henkilöstön poissaoloja ei tulisi korvata siirroilla toisista 
lapsiryhmistä käyttäen. Ei voida hyödyntää myöskään esimerkiksi 
mitoitukseen kuulumatonta henkilöstöä, kuten erityistä tukea tarvitsevien 
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lasten avustajia. Sijaisjärjestelyt tulee toteuttaa lapsen edun mukaisesti.  
 

Varhaiskasvatuksesta on jäämässä eläkkeelle yksi työntekijä, ja toisen 
työntekijän määräaikaisuus päättyy 31.12.2022. Nämä molemmat 
tehtävät on täytettävä, toinen vakituisesti ja toinen määräaikaisesti 30.6. 
asti, jotta mitoituksessa on mahdollista pysyä myös kevätpuolella 
varhaiskasvatukseen tulevien uusien lasten osalta.   
 

Varhaiskasvatuksen viranhaltijoiden palkkakustannuksia nostavat 
vuodelle 2023 kaavailtu varhaiskasvatuspäällikkö-varhaiskasvatuksen 
erityisopettajan yhdistelmäviran perustaminen. Kevääseen 2022 asti 
kunnalla oli Humppilan kanssa yhteinen varhaiskasvatuksen 
erityisopettaja, mutta tämän jälkeen pätevää erityisopettajaa ei ole saatu 
palkattua. Uuden viran perustamisen taustalla ovat myös hyvinvointityön 
tuomat muutokset sivistystoimen virkarakenteissa sekä nykyisen 
varhaiskasvatus-sivistysjohtajan tehtävänkuvan sekä työmäärän 
järkeistäminen. Uuden viran myötä varhaiskasvatuksen johtamisvastuu 
siirtyy varhaiskasvatuspäällikkö-varhaiskasvatuksen erityisopettajalle. 
Nykyisen varhaiskasvatus-sivistysjohtajan nimike ja työnkuva muuttuisi 
tämän myötä sivistys- ja hyvinvointijohtajaksi. Uusi virka, sen täyttölupa ja 
varhaiskasvatus-sivistysjohtajan virkanimikkeen muutos on käsitelty 
kunnanhallituksen kokouksessa 18.10.2022 178 § ja 182 §. Asiat siirtyvät 
käsiteltäväksi edelleen kunnanvaltuuston kokoukseen 3.11.2022. 
 
Lisäksi, kun päiväkodilla esiopetuksen kirjastolle siirtymisen jälkeen on 
kolme ryhmää, tulee jokaisessa ryhmässä olla pätevyyden omaava 
varhaiskasvatuksen opettaja. Tämä tarkoittaa yhden opettajan 
lisärekrytointia ensi kesästä lähtien. Tällöin edellä mainittua 
määräaikaisen lastenhoitajan tehtävää ei toisaalta tarvinne enää jatkaa. 
   
Esiopetus siirtyy tilanpuutteen takia kirjastolle joulukuussa 2022. Siirtoa 
varten kirjaston näyttelytila on kalustettava esiopetukseen soveltuvin 
kalustein. Tämän lisäksi päiväkodin tilat on muokattava kolmen 
varhaiskasvatuksen lapsiryhmän tarpeisiin ja kalustukseltaan uusittava 
vastaamaan nykyisen varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteita.  
Esiopetuksen kalustehankintojen tarve ei ylitä 10 000 euron 
investointirajaa, mutta päiväkodin kalustustarve ylittää ja on siksi eritelty 
erikseen talousarvion investointiosassa.  
  

Perusopetus  
Opettajien osalta henkilöstötarpeeseen ei ole luvassa suuria muutoksia. 
Lukuvuoden 2022–2023 oppilasmäärä on näillä näkymin jotakuinkin 
sama kuin lukuvuoden 2023–2024 oppilasmäärä, sillä poistuvia 9-
luokkalaisia sekä tulevia 1-luokkalaisia on määrällisesti lähes yhtä 
paljon.    
Lukuvuodelle 2024–2025 on mahdollista suunnitella vähennystä 
tuntikehykseen, kun kahdelle eri luokalle jaettu suurempi oppilasmäärä 9-
luokkalaisia poistuu.  
 

Koulunkäynninohjaajia on tällä hetkellä yhdeksän kappaletta. 
Sivistystoimen talouden tasapainotusta ajatellen on kuitenkin 
vähennettävä koulunkäynninohjaajien määrää kahdeksaan. Tämä 
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tapahtuu niin, että yhtä kevätlukukauteen loppuvaa määräaikaista 
työsuhdetta ei enää täytetä. Valitettavasti talousarviotasolla tämä ei näy, 
sillä vuoden 2022 talousarvioon kolmen koulunkäynninohjaajan 
kustannukset olivat laskettu väärällä kaavalla, jostain syystä vain puolen 
vuoden kustannuksilla. Viime vuoden arviosta puuttui laskennallisesti siis 
1,5 henkilön vuotuiset palkkakustannukset. Todellisuudessa 
kustannuksia saadaan kuitenkin pienennettyä.  
   
Nuorisotoimi  
Nuorisotoimeen on palkattu vuoden 2022 aikana toinen vakituinen 
työntekijä. Vuonna 2023 tällä resurssilla on syytä jatkaa, joten vuoden 
2022 talousarvioon verrattuna tästä syntyy kaksinkertainen määrä kuluja 
työsuhteisten palkkojen sekä sivukulujen osalta. Nuorisotyön osalta 
yhtenä isompana kalustokuluna on akuutti tarve uudelle biljardipöydälle. 
   
Kirjasto  
Kirjastossa on tällä hetkellä ainoana työntekijänä kirjastovirkailija. 
Hallinnollisesta puolesta vastaa varhaiskasvatus-sivistysjohtaja. 
Kirjastovirkailijan vuosiloman sijaisuuksiin on varattu rahaa ja lisäksi 
normaalit vuositason henkilöstökulujen korotukset. 

 

Kysymysmerkkejä herättää myös seutukirjastohanke, jota ei vielä ole 
viety kunnissa viralliseen päätöksentekoon. Seutukirjastohanke yhdistäisi 
Louna-kirjastot hallinnollisesti yhdeksi isoksi kokonaisuudeksi, mutta 
tämän tulevaisuus on epävarmaa. Seutukirjastopäätöksen viivästyessä 
tehtiin seutukunnallinen palvelusopimus, jonka puitteessa Forssan 
kirjasto tuottaa tällä hetkellä tiettyjä kirjastopalveluita muille kunnille. 
Tämän kustannus on noin 11 000 euroa vuodessa.   
 

Liikuntapalvelut  
Liikunnanohjaajan palkka vaihtelee vuosittain hieman sen mukaan, mikä 
osa työstä tehdään perusopetuksen puolelle liikunnanopettajan virassa ja 
mikä osa liikuntapalveluiden puolelle liikunnanohjaajan tehtävässä. 
Sivistystoimen kokonaisuus huomioon ottaen tällä ei kuitenkaan ole 
suurta merkitystä.   
Liikuntapalveluihin on talousarvion 2023 investointeihin kirjattu 
Pertunmäen liikunta-alueella sijaitsevan jääkiekkokaukalon uusiminen 
monitoimikaukaloksi sekä ulkoilureittien perusparantaminen. Näihin on 
myös tarkoitus hakea avustusta.  
  
Kulttuuri  
Kulttuuripalveluista vuonna 2022 kymmenprosenttisesti vastannut henkilö 
on irtisanoutunut, joten vuodesta 2023 lähtien kulttuuripalveluiden hoito 
sisällytetään nykyisen varhaiskasvatus-sivistysjohtajan sekä nykyisen 
puhtaus- ja ruokapalvelupäällikön mahdollisesti muuttuviin työnkuviin. 
Tämän lisäksi tunti- ja urakkapalkkaukseen varataan rahaa, jotta isompiin 
kulttuuritapahtumiin, kuten Pertun Päivät ja Ypäjän yö sekä Joulunavaus-
tapahtumaan saadaan lisäkäsiä.   
 

Ypäjän kunta kuuluu Kulttuuriyhdistys Kuvioon sekä Kuvion alaiseen 
yhdistykseen nimeltä Lastenkulttuurikeskus Leikki & Kasvu (LEKA). 
Lastenkulttuurikeskuksen rahoitus on vuosina 2017–2022 ollut kaksi 
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euroa per alle 18-vuotias kuntalainen eli Ypäjällä noin 790 €. 
 
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry on esittänyt, että LEKA-rahoitusta korotettaisiin 
neljään euroon per alle 18-vuotias kuntalainen, joten tästä tulee 
kulttuuripalvelujen ostoon pieni korotus.  
 
Esityslistan oheismateriaalina lähetetään 3.11.2022 tilanteen mukainen 
sivistystoimen talousarvioehdotus ja investointisuunnitelma.  
 

  
Valmistelija: Varhaiskasvatus-sivistysjohtaja Sini Lilja 
  
Varhaiskasvatus
-sivistysjohtajan 
päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta hyväksyy alustavan sivistystoimen talousarvion 
vuodelle 2023, taloussuunnitelman vuosille 2024–2025 ja 
investointisuunnitelman 2023–2026 sekä hyväksyy sivistystoimen 
henkilöstösuunnitelman ja valtuuttaa varhaiskasvatus-sivistysjohtajan 
tekemään mahdolliset tarvittavat lisämuutokset.  
 

   
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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SIVLA 111 § Täyttölupa/ erityisnuorisotyöntekijä 1.1.2023 alkaen 
 

Selostus: Ypäjän kunnan vakituisessa työsuhteessa ollut nuorisotyöntekijä jäi 
työvapaalle Ypäjän kunnan nuoriso-ohjaajan tehtävästä 1.4.2022, 
mutta hän on hoitanut edelleen 10 % kulttuurikoordinaattorin tehtävää. 
Kyseinen työntekijä on jättänyt irtisanomisilmoituksensa 
varhaiskasvatus-sivistysjohtajalle erityisnuorisotyöntekijän sekä 
kulttuurikoordinaattorin tehtävästä 11.10.2022. Hänen viimeinen 
työpäivänsä Ypäjän kunnalla on 30.11.2022.   
 
Nuoriso-ohjaajan/ 1.9.2022 alkaen erityisnuorisotyöntekijän tehtävän 
sijaisuutta on hoitanut Sanni-Mari Hakala 25.7.2022 alkaen. 
Työsuhteen solmimisen jälkeen Sanni Hakala hakeutui pätevöitymään 
nuorisotyöntekijäksi oppisopimuksella (Forssa, LHKK) kasvatus- ja 
ohjausalan erikoisammattitutkinnon kautta. Varhaiskasvatus-
sivistysjohtaja on työskennellyt hänen ohjaajanaan. Sanni Hakalan 
työsuhde sekä oppisopimus Ypäjän kunnan kanssa ovat voimassa 
tällä hetkellä 31.12.2022 asti.   
Sanni on osoittanut työssään erinomaista osaamista ja ammattitaitoa. 
Hänellä on kokemusta nuorisotyöstä ja etsivästä nuorisotyöstä jo 
ennen aloittamistaan Ypäjällä. Ypäjän nuorisopalvelujen etsivää 
nuorisotyötä on tänä vuonna tehnyt jo kolme eri henkilöä. 
Työntekijöiden vaihtuminen vaikuttaa negatiivisesti nimenomaan 
näihin nuoriin, joiden arjessa etsivänä nuorisotyöntekijänä toimiminen 
vaatii luottamuksen rakentamista työntekijän ja nuoren välillä. Sanni 
Hakala on ilmaissut kiinnostuksensa jatkaa oppisopimusopintonsa 
loppuun Ypäjän kunnassa.  
 

  
Valmistelija: Varhaiskasvatus-sivistysjohtaja Sini Lilja 
  
Varhaiskasvatus-
sivistysjohtajan 
päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta päättää pyytää kunnanhallitukselta  
1. täyttölupaa erityisnuorisotyöntekijän tehtävään määräaikaisesti 

ajalle 1.1.-31.12.2023 oppisopimuskoulutuksen ajaksi.  
 

2. Täyttölupaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 
1.1.2024 alkaen tai aiemmin, mikäli työntekijä saa 
erityisammattitutkinnon aiemmin valmiiksi.  

 
   
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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SIVLA 112 § Täyttölupa/ varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, kaksi paikkaa 
 

Selostus: Syksyllä 21.8.2020 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain muutoksen 
jälkeen kaikille lapsille on palautunut yhtäläinen oikeus 
varhaiskasvatukseen (varhaiskasvatuslaki 540/2018). Esimerkiksi 
työttömänä tai hoitovapaalla olevan vanhemman lapsi on oikeutettu 
kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen. Kunnat vastaavat siitä, että 
varhaiskasvatusta on saatavissa kunnan järjestämänä tai valvomana 
perheiden tarpeita vastaavasti. Varhaiskasvatuslain perusteella (17 §) 
huoltajan on haettava varhaiskasvatuspaikkaa viimeistään neljä 
kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitoa. Mikäli varhaiskasvatuksen 
tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista, koulutuksesta tai muutosta 
toiseen kuntaan työn tai opintojen takia eikä tarpeen alkamisajankohta 
ole ennakoitavissa, varhaiskasvatuspaikkaa on haettava niin pian kuin 
mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi 
tarvitsee paikan. Tästä syystä varhaiskasvatuksen tarpeet voivat 
vaihdella nopeallakin aikataululla.  
 
Varhaiskasvatuslaissa ja valtioneuvoston asetuksessa (753/2018) 
varhaiskasvatuksesta säädetään päiväkodin ja perhepäivähoidon 
suhdeluvuista. Alle 3-vuotiaiden ryhmässä voi olla korkeintaan 12 
lasta (1 kasvattaja / 4 lasta), yli 3-vuotiaiden ryhmässä korkeintaan 21 
lasta (1 kasvattaja / 7 lasta) ja yli 3-vuotiaiden osapäivähoidossa 1 
kasvattaja / 13 lasta. Suhdeluvuista voi poiketa vain hetkellisesti tietyin 
edellytyksin ja poikkeukset eivät saa olla päivittäisiä tai johtua 
esimerkiksi henkilökunnan sairastumisesta.  
 
Heporannan päiväkodissa työskentelevä perhepäivähoidon 
varahoitaja, tehtävänimikkeenään varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, 
on jäänyt osatyökyvyttömyyseläkkeelle 1.4.2021 alkaen tekemään 50 
% työaikaa. Hän on irtisanoutunut tehtävästään ja jää nyt 
kokoaikaisesti eläkkeelle niin, että työsuhteen viimeinen työpäivä on 
31.12.2022. Pitämättömien lomien takia viimeinen todellinen työpäivä 
on 16.11.2022. Tämän lisäksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajan 
tehtävässä määräaikaisesti toimineen henkilön työsopimus loppuu 
31.12.2022.   
 
Huoltajien pidentyneiden työaikojen, perheiden 
kuljetusmahdollisuuksien puutteen ja perhepäivähoitajien 
työskentelyintressien mukaisesti perhepäivähoidon määrä on 
vähenemään päin ja suunta enenevissä määrin varhaiskasvatuksessa 
päiväkodeilla. Jotta lain määräämät suhdeluvut täyttyvät, on 
kumpaankin tehtävään syytä hakea täyttölupaa kokoaikaiseen 
työsuhteeseen. Täyttölupaa haetaan niin, että toinen tehtävistä 
avataan hakuun vakituisena toistaiseksi voimassa olevana tehtävänä 
ja toinen määräaikaisena tehtävänä 20.6.2023 asti.  
  

  
Valmistelija: Varhaiskasvatus-sivistysjohtaja Sini Lilja 
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Varhaiskasvatus-
sivistysjohtajan 
päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta päättää pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa 
 
1. varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävään 1.12.2022 alkaen 

toistaiseksi.  
  
2. varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävään määräajaksi ajalle 

1.1.2023 - 30.6.2023.  
 

   
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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SIVLA 113 §  Päätösvallan siirto virkavalinnassa 
 

Selostus: Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 3.11.2022, että virka 
varhaiskasvatuspäällikkö-varhaiskasvatuksen erityisopettaja (KV 
3.11.2022, 30 §) perustetaan 1.1.2023 alkaen ja että rekrytointi 
voidaan aloittaa tämän vuoden puolella ennen talousarvion 2023 
valmistumista. Viran tehtäväkohtainen palkka on 3 300 euroa kuussa. 
 

Virka on julkaistu haettavaksi ajalle 4.-25.11.2022. Ypäjän kunnan 
hallintosäännön luvun 6 ja 37 §:n mukaan lautakunta valitsee 
alaisensa vakinaisen virkasuhteisen henkilöstön (pl. johtoryhmään 
kuuluva viranhaltija, jonka valitsee kunnanhallitus). Hallintosäännön 
luvun 5 27 §:n mukaan toimielin voi siirtää sille määrättyä toimivaltaa 
edelleen alaiselleen viranomaiselle. Rekrytoinnin jouhevan sujumisen 
vuoksi päätösvalta kyseisen viran osalta olisi hyvä siirtää 
varhaiskasvatus-sivistysjohtajalle, jotta virkaan olisi mahdollista saada 
työntekijä 2.1.2023 alkaen. 

Viran hakua vasten perustetaan haastatteluryhmä, johon kuuluvat 
varhaiskasvatus-sivistysjohtaja, vastaava varhaiskasvatuksen 
opettaja, sivistyslautakunnan puheenjohtaja sekä sivistystoimen 
sihteeri, joka toimii myös haastatteluryhmän sihteerinä. 

  
Valmistelija: Varhaiskasvatus-sivistysjohtaja Sini Lilja 
  
Varhaiskasvatus-
sivistysjohtajan 
päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta päättää siirtää päätösvallan 
varhaiskasvatuspäällikkö-varhaiskasvatuksen erityisopettajan 
virkavalinnasta varhaiskasvatus-sivistysjohtajalle. 

   
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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SIVLA 114 § Lastenkulttuurikeskus LEKA:n toimintamaksu 1.1.2023 
 

Selostus: Lastenkulttuurikeskus LEKA – Leikki & Kasvu on kulttuuriyhdistys 
Kuvion vuonna 2016 perustama seutukunnallinen lasten ja nuorten 
kulttuuria edustava yhdistys. Lastenkulttuurikeskus LEKA:n tehtävä on 
tuottaa lasten ja nuorten kulttuuria sen jäsenkuntiin Forssaan, 
Tammelaan, Jokioisille, Ypäjälle ja Humppilaan sekä laajemminkin 
Lounais-Hämeen alueella. LEKA:n tehtävänä on toimintamaksun 
maksaneiden kuntien lasten- ja nuortenkulttuurin vahvistaminen lapsi- 
ja perhekeskeisesti. Lastenkulttuurikeskustoimintaa hallinnoi kuntien 
edustajien muodostama Leka-ryhmä, jonka puheenjohtajana toimii 
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n varapuheenjohtaja Päivi Paija.   
 

Ypäjän kunta on liittynyt Lastenkulttuurikeskus LEKA:aan vuonna 
2017 (SIVLA 22.3.2017, 14 §). Toimintamaksun 
muodostumisperustana on ollut toiminnan alusta lähtien alle 18-
vuotiaiden kuntalaisten määrä. Vuosina 2017–2022 toimintamaksu on 
ollut 2 € per alle 18-vuotias kuntalainen eli esimerkiksi vuonan 2022 
toimintamaksu Ypäjän osalta on ollut 790 € /vuosi. Lasten 
kulttuurikeskustoiminnan rahoituksen vakauttamiseksi kulttuuriyhdistys  
 

Kuvio on lähestynyt kuntia rahoituksen muutosesityksen kanssa. 
Muutosesityksen ohessa on Lastenkulttuurikeskuksen toiminta ja 
vaikuttavuus kunnittain 2021–2022 + Toimintasuunnitelma kunnittain 
vuodelle 2023, Lastenkulttuurikeskus LEKA – Leikki & Kasvun 
toimintasuunnitelma 2023 sekä talousarvio 2023. Muutosesityksen 
ehdotuksena on, että kuntien rahoitus nousisi neljään euroon per alle 
18-vuotias kuntalainen. Ypäjän osuus olisi tällöin noin 1580 euroa 
vuonna 2023.   
 
Muutosehdotus liitteineen on esityslistan liitteenä (LIITE 22).  
  

  
Valmistelija: Varhaiskasvatus-sivistysjohtaja Sini Lilja 
  
Varhaiskasvatus-
sivistysjohtajan 
päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n 
esittämän Lastenkulttuurikeskus LEKA:n rahoitusta koskevan 
muutosesityksen toimintamaksun nostamisesta neljään euroon per 
alle 18-vuotias kuntalainen 1.1.2023 alkaen.  
 

   
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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SIVLA 115 § Seutukirjasto 
 

Selostus: Kirjastopalveluita seudullisesti -hanke on ollut käynnissä 1.4.2020 
alkaen ja hanke päättyi 31.8.2022. Hankkeen tavoitteena on ollut 
Louna-kirjastojen seudullisen yhteistyön tiivistäminen. Hankkeessa on 
selvitetty seutukirjaston perustamista Louna-kirjastokuntien kesken. 
  
Seutukirjastoselvityksessä ehdotettiin seutukirjastolle 
vastuukuntamallia, jonka avulla olisi mahdollista saavuttaa 
kirjastopalveluiden keveämpi hallinto, päällekkäisten töiden 
purkaminen seutukunnallisesti sekä henkilöstön liikkuminen 
joustavasti kuntarajojen yli. Seutukirjastolle ehdotettiin perustettavaksi 
myös seudullista johtokuntaa (oheismateriaali).  
Seutukirjastoon liittyvän rakenteellisen muutoksen tavoitteena on 
kirjastopalveluiden alueellisen eriytymisen ehkäiseminen sekä 
kirjastopalveluiden kustannusten nousun hillitseminen pitkän aikavälin 
tarkastelussa. Seutukirjaston avulla pystytään vastaamaan kunta- ja 
kirjastoalan haasteisiin paremmin kuin nykyisellä hallintorakenteella. 
Hallintoa keventämällä kirjastopalvelun resursseja olisi mahdollista 
ohjata palvelutuotantoon asiakkaiden hyväksi.  
 
Jokainen seutukunnan kunta sitoutui osallistumaan 
sopimusneuvotteluihin (Ypäjä: KH 24.11.2020, 200 §; KV 17.12.2020, 
44 §). Seutukirjaston vastuukuntaehdokkaiksi ovat aiemmilla 
päätöksillä ilmoittautuneet Forssan kaupunki (SiTLa §107 24.11.2020; 
KH §301 30.11.2020; KV §106 14.12.2020) ja Tammelan kunta (KV 
§4 1.2.2021). Lisäksi Forssan kaupungin päätöksissä edellytetään, 
että Forssan kaupunki toimii perustettavan seutukirjaston 
vastuukuntana. Sopimusneuvotteluissa tarkasteltiin seutukirjaston 
vastuukuntavaihtoehdot taloudellisesta, hallinnollisesta ja henkilöstön 
siirron näkökulmasta (oheismateriaali).  
 
Tarkastelun perusteella Forssa seutukirjaston vastuukuntana 
osoittautui edullisemmaksi vaihtoehdoksi, minkä lisäksi Forssan 
kaupungin hallinto olisi skaalattavissa seutukirjaston tarpeisiin, ja 
henkilöstön siirron kustannukset olisivat pienemmät kuin Tammelan 
toimiessa vastuukuntana. Toive Tammelasta seutukirjaston 
vastuukuntana perustuu neuvottelupöydässä ja ohjausryhmässä 
esitettyyn ajatukseen siitä, että palveluiden tuottamisen vastuita tulisi 
hajauttaa seudullisesti, jotta kyseessä olisi aito yhteistyö. Käytännössä 
kuntaorganisaatio ei kuitenkaan pysty skaalaamaan hallintoaan 
ylöspäin, jotta se voisi vastata kaupungin palvelutuotannon tarpeita 
mm. tietojohtamisen ja henkilöstöhallinnon osalta. Tammelan osalta 
seutukirjasto tarkoittaisi lisähenkilöstön rekrytointia kunnalle sekä 
hallintotyökalujen, kuten ohjelmistolisenssien, lisähankintoja ja ICT-
tuen lisäresursointia. Kokonaisuus olisi monimutkainen, eikä 
kirjastopalveluiden näkökulmasta palvelisi seutukirjastolla tavoiteltua 
työn tehostumista.  
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Neuvottelupöydässä ja ohjausryhmässä nähtiin seutukirjaston 
strategisten etujen ohella seutukirjastossa olevan myös 
ongelmakohtia. (1) Seutukirjaston henkilöstön ja kunkin kunnan oman 
henkilöstön työtehtävien jakamisen ja muun arjen yhteistyön koettiin 
vaikeutuvan seutukirjaston myötä. (2) Kirjastopalveluiden 
hallinnollinen muutos ajoittuisi päällekkäin monen muun 
seudullisen/alueellisen muutoksen kanssa ja kuntiin jäisi entistä 
vähemmän omia työntekijöitä. (3) Kuntakohtainen panostaminen 
kirjastopalveluihin ei olisi entiseen tapaan mahdollista, koska 
kirjastopalveluiden kustannukset jaettaisiin asukasluvun suhteessa.  
 
Seutukirjaston sopimusneuvotteluissa kuntavaalien alla keväällä 2021 
ei päästy yhteisymmärrykseen seutukirjastopäätöksen edistämisestä, 
joten asia päätettiin siirtää seuraavien valtuustojen käsiteltäväksi. 
Tästä on tiedotettu valtuustoinfossa (16.9.2021).  
Seutukirjastopäätöksen siirryttyä, Forssan aloitteesta laadittiin 
palveluyhteistyösopimus Louna-kirjastojen kesken. Humppilan, 
Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnat solmivat Forssan kaupungin 
kanssa 1.1.2022 alkaen palveluyhteistyösopimuksen, jonka mukaisesti 
jaetaan Forssan kaupunginkirjastolle syntyvät kustannukset heidän 
Louna-kirjastoille tuottamistaan yhteisistä ja välttämättömistä 
työkokonaisuuksista (KH 18.1.2022, 17 §).  
 
Kirjastopalveluita seudullisesti -hankkeen ohjausryhmän kokouksessa 
20.5.2022 todettiin, että seutukirjastoasian päätökseen vieminen on 
tärkeää hankkeen päättyessä. Seutukunnan kirjastopalveluiden tilanne 
on yhä seutukirjastoselvityksen mukainen: Viisinkertaisesta hallinnosta 
luopuminen on kirjastopalveluiden näkökulmasta seudun asukkaiden 
kirjastopalveluiden saatavuuden kannalta rakenteellisesti kestävin 
vaihtoehto, koska se ehkäisee alueellista eriytymistä sekä hillitsee 
kirjastopalveluiden kustannusten nousua pitkällä aikavälillä.  
 
Seutukirjasto sekä seutukirjaston päätöksenteosta vastaava 
johtokunta tulisi perustettavaksi 1.1.2024 alkaen. 
Seutukirjastosopimus korvaisi Louna-kirjastojen 1.1.2022 voimaan 
astuneen palveluyhteistyösopimuksen. Louna-kirjastojen nk. 
kirjastokimppa päättyisi seutukirjastosopimuksen myötä ja Louna-
kirjastojen yhteistyö toteutuisi jatkossa seutukirjastosopimuksen 
pohjalta.  

  
Valmistelija: Varhaiskasvatus-sivistysjohtaja Sini Lilja 
  
Varhaiskasvatus-
sivistysjohtajan 
päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 
kunnanvaltuustolle, että  
1. Louna-kirjastokunnat eli Forssan kaupunki sekä Humppilan, 

Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnat perustavat seutukirjaston 
sekä seutukirjaston johtokunnan 1.1.2024 alkaen.  

2. Seutukirjasto perustetaan vastuukuntamallilla ja vastuukuntana 
toimii Forssan kaupunki.  

3. Seutukirjaston perustamisen myötä kuntien kesken solmittu 
palveluyhteistyösopimus sekä nk. Louna-kirjastojen kirjastokimppa 
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päättyy.  
4. Seutukirjaston perustaminen edellyttää, että kaikissa viidessä 

kunnassa tehdään saman sisältöinen päätös.  
 

   
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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SIVLA 116 § Kohdeavustukset vuodelle 2022 
 

Edellinen 
käsittely 

Sivistyslautakunta 6.6.2022 59 § 
 
Selostus: 
Perus- ja kohdeavustuksiin on vuoden 2022 talousarviossa varattu summat: 
  
kulttuuripalvelut 500 euroa  
liikuntapalvelut 2 000 euroa  
nuorisopalvelut 1 000 euroa  
  
Kulttuuritoimen avustuksia voidaan myöntää ypäjäläisille yhdistyksille, 
seuroille tai yhteisöille kulttuuripalvelujen tuottamiseen ypäjäläisille.  
Liikuntatoimen avustuksia voidaan myöntää ypäjäläisille yhdistyksille, 
seuroille tai yhteisöille liikuntapalvelujen tuottamiseen ypäjäläisille.  
Nuorisotoimen avustuksia voidaan myöntää ypäjäläisille yhdistyksille, 
seuroille ja yhteisöille lapsille ja nuorille suunnatun toiminnan tukemiseen.  
  
Perusavustus myönnetään varsinaisen toiminnan tukemiseen.   
Perusavustushakemukseen tulee liittää toimintakertomus, tilinpäätös ja 
tilintarkastuskertomus edelliseltä toimintavuodelta, toimintasuunnitelma ja 
selvitys siitä, mihin toimintaan avustusta haetaan ja ko. vuoden talousarvio. 
Hakemukseen liitetään myös yhdistyksen säännöt, mikäli kyseessä on uusi 
hakija tai säännöt ovat muuttuneet. 
  
Kohdeavustus myönnetään erilliseen, varsinaisen perustoiminnan 
ulkopuoliseen toimintaan, esim. kertaluontoisten tapahtumien 
järjestämiseen, projekteihin tai kalustohankintoihin.  
Kohdeavustushakemukseen tulee liittää toimintakertomus, tilinpäätös ja 
tilintarkastuskertomus edelliseltä toimintavuodelta, mikäli niitä ei ole 
toimitettu perusavustushakemuksen yhteydessä, sekä suunnitelma 
avustuksen käytöstä.  Kohdeavustukset maksetaan kuitteja vastaan.  
  
Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalveluiden perus- ja kohdeavustusten haku 
vuodelle 2022 julkaistiin kunnan www-sivulla 28.3.2022 ja Ypäjäläinen-
lehden numerossa 3/ 2022.   
Perusavustusten haku päättyi 28.4.2022 klo 15. Kohdeavustusten haku 
päättyy 31.10.2022 klo 15.  
  
Määräaikaan mennessä liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalveluiden 
perusavustusta ovat hakeneet (suluissa hakemuksessa esitetty summa):   
  
1. Hyrsynseudun kyläyhdistys ry. (450,00)   
2. Kulttuuri Puomi ry (1 000,00)  
3. Tammelan 4H-yhdistys (1 000,00)  
4. Ypäjän Yllätys ry (3 000,00)  
 
Valmistelija: 
varhaiskasvatus-sivistysjohtaja Sini Lilja 
 
Päätösehdotus: 
Sivistyslautakunta päättää, että  
1) perusavustuksina jaetaan kulttuuripalvelujen avustusmäärärahasta 300 
euroa (kohdeavustuksiin jää 200 euroa), liikuntapalvelujen avustusmäärä-
rahasta 1 000 euroa (kohdeavustuksiin jää 1 000 euroa) ja nuoriso-
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palvelujen avustusmäärärahasta 500 euroa (kohdeavustuksiin jää 500 
euroa). 
  
2) perusavustukset jaetaan seuraavasti:  
Kulttuuripalvelut  
Hyrsynseudun kyläyhdistys ry.   
Kulttuuri Puomi ry  

150 €  
150 €  

   
Liikuntapalvelut  

Ypäjän Yllätys ry 1 000 €  
      
Nuorisopalvelut  

Tammelan 4H-yhdistys 500 €  
 
Käsittelystä: 
Eetu Niemi poistui päätöksen teon ajaksi klo 19.10–19.11. 
Juhamatti Jokinen poistui kokouksesta tämän pykälän jälkeen klo 19.11. 
 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 

Selostus: Edellä olevan päätöksen mukaisesti vuoden 2022 perusavustukset on 
laitettu maksuun 23.6.2022. Syksyllä maksettaviin kohdeavustuksiin 
on varattuna kuluvana vuonna 
kulttuuripalvelujen avustusmäärärahasta 200 euroa,  
liikuntapalvelujen avustusmäärärahasta 1 000 euroa ja 
nuorisopalvelujen avustusmäärärahasta 500 euroa. 
 
Sivistyslautakunnan käsiteltäväksi on kohdeavustusten hakuajan 
päättymiseen 31.10.2022 klo 15 mennessä saapunut neljä 
hakemusta: 
 

 

 Hakija Haettu summa Kohde 

1.  Kulttuuri Puomi ry 300 € Ellenin 12 kaikua -
monologi 
(15.5.2022) 

2.  MLL Ypäjän yhdistys ry a) 500 € 
 

b) 300 € 
 

a) Uimakoulu 
(kesä 2022) 

b) Temppujumppa 
(kevät 2022) 

3.  Ypäjän Yllätys ry 1 000 € Ypäjä tanssii/ 
VIPINÄ 

4.  Tammelan 4H-yhdistys ry 244 € Materiaalihankintoja 

Valmistelija: Varhaiskasvatus-sivistysjohtaja Sini Lilja 
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Pöytäkirjan tarkastus: 
 

 

Varhaiskasvatus
-sivistysjohtajan 
päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta päättää myöntää v. 2022 kohdeavustuksina 
hakemuksissa esitettyihin kustannuksiin 

a) kulttuuripalvelujen avustusmäärärahasta 200 euroa: 
Saaja Summa 

Kulttuuri Puomi ry 200 € 

 
 

b) liikuntapalvelujen avustusmäärärahasta 1 000 euroa: 
Saaja Summa 

MLL Ypäjän yhdistys ry 300 € (uimakoulu) 

Ypäjän Yllätys ry 700 € 

 
c) nuorisopalvelujen avustusmäärärahasta 500 euroa: 

Saaja Summa 

MLL Ypäjän yhdistys ry 240 € (temppujumppa) 

Tammelan 4H-yhdistys ry 260 € 

 
Edellä mainitut avustukset maksetaan avustuksen saajan tilille viimeistään 
16.12.2022 edellyttäen, että saaja on toimittanut päätöksen mukaista 
kohdetta ja avustuksen määrää vastaavan maksutositteen/ -tositteet 
vuodelta 2022 kunnanvirastoon sivistyslautakunnan sihteerille 9.12.2022 
mennessä.  

 
   
Käsittelystä: Heidi Moilanen, Jonna Hakamäki ja Eetu Niemi ilmoittivat olevansa 

esteellisiä tässä asiassa. He poistuivat kokouksesta pykälän 
käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi klo 18.53–18.56.   
 
Pöytäkirjantarkastajana tämän pykälän osalta Heidi Moilasen sijaan 
on Piia Heikkilä.  
 

  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 
 

 

SIVLA 117 § Viranhaltijapäätökset 
 

Selostus: Hallintosäännön 30 §:n mukaan asian ottamisesta lautakunnan 
käsiteltäväksi voi päättää lautakunta, sen puheenjohtaja ja lautakunnan 
esittelijä. Hallintosäännön 31 §:n mukaan kunnan viranomaisen on 
ilmoitettava lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, 
jotka voidaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. 
 
Lautakunnan kokouksen yhteydessä ovat nähtävinä varhaiskasvatus-
sivistysjohtajan ja yhtenäiskoulun rehtorin viranhaltijapäätökset: 
 
varhaiskasvatus-sivistysjohtaja 
-  -- 

 
yhtenäiskoulun rehtori  
- 24 § Määräaikainen koulunkäynninohjaaja 1.12.2022-3.6.2023 
- 25 § Määräaikainen koulunkäynninohjaaja 7.10.-30.11.2022  
- 26 § Määräaikainen koulunkäynninohjaaja 1.11.-22.12.2022 

 
Lisäksi nähtävillä ovat päätösluettelot: 
ePopulus ajalta 1.10.–4.11.2022 ja Pro Consona 1.10.–4.11.2022  

  
Päätösehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi edellä mainitut 

päätökset ja päättää, ettei päätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi. 
 

   
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 
 

 

SIVLA 118 § Saapuneet asiakirjat 
 
 

Selostus: - Lapsiasiavaltuutetun tiedote 6.10.2022: Aikuiset ohittavat lasten 
näkemyksen liian usein 
 

- Ellibs Oy; toimitussopimus ELSH ELSH1181/2022, Ellibs Library -palvelu 

 
- Opetushallituksen määräys 19.10.2022 OPH-1435-2022; Muulla kuin 

koulun opetuskielellä ja vieraskielisessä koulussa annettavassa 
opetuksessa käytettävän opetuskielen hallinnan osoittaminen 

 
 

  
Päätösehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee saapuneet asiakirjat tiedoksi ja saattaa 

ne tarvittavilta osiltaan toimeksi. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 
 

 

SIVLA 119 § Ilmoitusasiat 
 

 --- 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

SIVLA 120 § Muut asiat    
 

 a) Seuraavaksi kokousajankohdaksi on varattu maanantai 12.12.2022 
klo 18. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 
 

 

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: 107–112, 115, 118–120 ___________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 113–114 _______________________________________________ 
 
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: ________________________________ 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 
Oikaisuvaatimusviran- 
omainen ja -aika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oikaisuvaatimuksen  
sisältö 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen/ 
hankintaoikaisun. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu 
tehdään, osoite ja postiosoite: 
 
Ypäjän kunta  
Sivistyslautakunta 
Perttulantie 20 
32100 Ypäjä 
puhelin: 02 7626 500 
sähköposti:kunta@ypaja.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät: _________________________________________ 
 
Hankintaoikaisupykälät: __________________________________________ 
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. 

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimus-
ajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Oikaisuvaatimuksesta/hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus 
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

 

mailto:kunta@ypaja.fi
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Pöytäkirjan tarkastus: 
 

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 
Valitusaika ________ 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. 
 

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. 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Pöytäkirjan tarkastus: 
 

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 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään 
pöytäkirjanotteeseen. 

 
1)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 

 


