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LAILLISUUS- JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS  

 Päätös:  Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätös- 
valtaiseksi. 

 
ASIAT   §:t  16 – 27 
 
PÖYTÄKIRJAN TAR-
KASTUS  

 Päätös:  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirkko Lipponen ja Juha 
Mäenpää 

 
PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS  

  
 
Juhani Kaunela                               Auli Hossi 
puheenjohtaja                                  pöytäkirjanpitäjä 
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TARKASTUSAIKA  
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Pirkko Lipponen  Juha Mäenpää 
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 

 

 
PÖYTÄKIRJA ON OL-
LUT YLEISESTI NÄH-
TÄVÄNÄ  

 Ypäjän kunnanvirastossa 2.4.2015 klo 9 – 17 
 
 
Pöytäkirjanpitäjä                           Auli Hossi 
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______________________________________________________________________ 
 
KIRJASTON TOIMINTATILASTO VUODELTA 2014 
 
Sivla 16 § Kirjastonjohtaja on laatinut liitteenä olevan kirjaston toimintatilaston 

vuodelta 2014.  Tilastossa on vertailua varten myös vuoden 2013 luvut. 
 
Rehtorin päätösehdotus: 
 Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen 1 mukaisen kirjaston toimintatilas-

ton vuodelta 2014. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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_________________________________________________________________ 
 
RUOTSIN JA SAKSAN KIELEN PÄÄTOIMINEN TUNTIOPETTAJA 
 
Sivla 17 § Kunnanhallitus on antanut täyttöluvan ruotsin ja saksan kielen tuntiopet-

tajan tehtävän täyttämiselle toistaiseksi. Tuntiopettajuutta on hoitanut 
usean lukuvuoden ajan FK Liisa Taimen. Liisa Taimenella on myös 
tanssitaiteen opettamisen pätevyys. Hän on lisäksi opettanut myös eng-
lannin kieltä sekä suomea toisena kielenä (S2) Perttulan koulussa. 

 
Rehtorin päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta palkkaa FK Liisa Taimenen Ypäjän kunnan koululai-
toksen päätoimiseksi ruotsin ja saksan kielen tuntiopettajaksi toistaiseksi 
1.8.2015 alkaen.  

 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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____________________________________________________________________________ 
 
ERITYISOPETUKSEN PÄÄTOIMINEN TUNTIOPETTAJA 
 
Sivla 18 § Kunnanhallitus on antanut täyttöluvan Kartanon koulun päätoimisen 

erityisopetuksen tuntiopettajan tehtävän täyttämiselle lukuvuodeksi 2015 
- 2016. Kartanon koulussa on tänä lukuvuonna erityisopetuksessa laaja-
alainen tuntiopettaja (klinikkaopettaja). Opettajan toimenkuva on joko 
toimiminen samanaikaisopettajana oppitunneilla tai sitten oppilaat tule-
vat erityisopetukseen erilliseen opetustilaan. Toimintaa jatketaan samalla 
tavalla ensi lukuvuonna. 
 
Erityisopettajana on toiminut äidinkielen opettaja FK Elina Pöllänen. 
Hän on onnistunut työssään hyvin ja on kiinnostunut jatkamaan tehtä-
vässä.  
 
Muodollisesti kelpoisia erityisopettajia ei ole työttömänä, joten tehtävä 
voidaan täyttää ilman haettavaksi julistamista.  

 
Rehtorin päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta palkkaa FK Elina Pölläsen Kartanon koulun päätoi-
miseksi erityisopetuksen tuntiopettajaksi lukuvuodeksi 2015 - 2016.  

 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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_____________________________________________________________________________ 
 
KIRJASTORAKENNUKSEN YLÄKERRAN VARAULOSKÄYNNIN  
RAKENTAMINEN 
 
Sivla 19 § Kirjaston yläkertaan on suunniteltu tilat mm. koululaisten iltapäivätoi-

mintaa varten (Arkkitehtitoimisto Turkka Oy 20.3.2012). Tilat soveltu-
vat erinomaisen hyvin erilaisiin lasten kerhotoiminnan tarpeisiin (koulu-
laisten iltapäivätoiminta ja avoin päiväkotitoiminta, muu kerhotoiminta). 
Lasten leikeissä ja muussa toiminnassa tarvittavat välineet voivat olla 
helposti lasten saatavilla mm. avohyllyillä, komeroissa ja laatikoissa.  

 
Lisäksi yläkerran yksi huoneista sopii hyvin erilaisten kokousten ja mui-
den kokoontumisten pitopaikaksi kirjaston aukioloaikoina. Alakerrassa 
ei pysty pitämään kokouksia kirjaston ollessa auki. Tämä yläkerran ko-
koontumistila avautuu kirjaston parvekkeelle, mikä on lämpimään vuo-
den aikaan myös hieno kokoontumistila.  

 
Museovirasto on hyväksynyt kirjastorakennuksen toisen kerroksen käyt-
tötarkoituksen muutoksen vaatiman varauloskäynnin rakentamisen eli 
kierreportaat kirjaston päätyyn.  

 
Tekninen johtaja on pyytänyt kustannusarvion varauloskäynnin raken-
tamisesta. Kustannusarvio on 20 000 euroa. Koulun iltapäivätoiminta ja 
avoin päiväkotitoiminta aloittavat toimikautensa elokuussa, jolloin olisi 
mukava päästä uusiin tiloihin. Iltapäivätoiminnalla ei ole Perttulan kou-
lussa erillistä tilaa, vaan ip-toiminta kokoontuu ruokasalissa (syödään 
mm. välipala) ja vapaissa luokissa sekä luonnollisesti liikuntasalissa ja 
koulun pihalla/urheilukentällä.  
 
Muutospiirustukset ovat nähtävillä kokouksessa. Vesipistettä ei vedetä 
tässä yhteydessä yläkertaan.  

 
Rehtorin päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kirjaston yläkerran 
poistumistie toteutetaan 1.8.2015 mennessä ja hankkeen toteuttamiseen 
myönnetään tekniselle toimelle 20 000 euron lisämääräraha vuoden 2015 
talousarvioon.  

 
Päätös: Keskustelun kuluessa Pirkko Lipponen esitti Jukka Aaltosen kannatta-

mana, että varauloskäynnin rakentaminen jätetään pöydälle, koska ennen 
päätöksentekoa pitää selvittää, onko tiloille, joissa iltapäivätoimintaa jär-
jestetään joitakin tilavaatimuksia.  Lisäksi pitäisi selvittää kokoustilan 
käyttömahdollisuudet esimerkiksi vuokrattavana tilana. 

 
Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty esittelijän ehdo-
tuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten asiasta on äänestettävä. 

 
Puheenjohtaja esitti, että suoritettaisiin kädennostoäänestys.  Äänestys-
menettely hyväksyttiin. 
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Suoritetussa äänestyksessä annettiin esittelijän ehdotukselle kaksi ääntä 
ja Pirkko Lipposen esitykselle kuusi ääntä.  Äänestyspöytäkirja on pöy-
täkirjan liitteenä 2. 

 
Äänestyksen äänin 6-2 sivistyslautakunta päätti jättää kirjastorakennuk-
sen varauloskäynnin rakentamisen pöydälle lisäselvityksiä varten. 
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_______________________________________________________________________________ 
 
KOULUJEN TUNTIKEHYKSET LV. 2015 - 2016 
 
Sivla  20 §       Koulut ovat tehneet esityksensä niistä tunneista, jotka tarvitaan oppilai-

den  opettamiseen ja muuhun toimintaan lukuvuonna 2015 - 2016.   
Koulujen tuntikehysesitykset käsiteltiin johtajien kokouksessa 11.3.2015. 
Koulujen esitykset lukuvuoden 2015 - 2016 tuntikehyksiksi lähetetään 
esityslistan oheismateriaalina. 
 
Koulujen esitykset lukuvuodelle 2015 - 2016 ovat seuraavat:   

 
 Koulu tuntikehys  tuntikehys   oppilasmääräennuste 

lv. 15-16   (lv. 14-15)      lv. 15-16 (20.9.14) 
 
Levä 76   67  29     (33) 

 Perttula         160,5              151,5              98     (91) 
 Ypäjänkylä     89                   89                 31     (32) 
 Kartano         233,5              227,5              80     (76) 
 Yht.               559 +5=564    535+5=540   238    (233) 
 

Yllämainitut koulujen tuntimäärät sisältävät koulujen yhteisen erityis-
opettajan viikkotunteja 19 tuntia. Erityisopettaja on ollut esiopetuksessa 2 
viikkotuntia (tarvetta on isompaankin tuntimäärään).  Erityisopetukseen 
varataan lisäksi 5 viikkotuntia, jotka kohdennetaan vasta lukuvuoden 
2015  -2016 alkaessa, kun erityisopetusta tarvitsevien oppilaiden tarpeet 
esiopetus mukaan lukien on lopullisesti selvillä.  
 
Ypäjän kunta on hakenut valtion erityisavustusta 70 000 euroa ryhmäko-
kojen pienentämiseen. Mahdollisesti saatava erityisavustus tullaan koh-
dentamaan Perttulan ja Levän opetusryhmien jakamiseen tuntiopettajilla. 
Realistinen avustusmäärä on n. 20 000 euroa. Mikäli avustus jää pieneksi 
tai ei saada ollenkaan, niin mahdolliseksi tuntikehyksen säästökeinoksi 
jää oppilaiden viikkotuntimäärän pudottaminen.  
 
Levän koulun vanhempainyhdistys on toimittanut kunnalle toivomuksen, 
että Levän koululle on palkattava kolmas luokanopettaja tai lisättävä 
oleellisesti jakotunteja. Hyväksymällä ylläolevan Levän koulun tuntike-
hysesityksen vanhempainyhdistyksen toive toteutuu.   

Rehtorin päätösehdotus:  Sivistyslautakunta päättää, että koulujen viikoittainen tuntimäärä luku-
vuonna 2015 - 2016 on enintään seuraava: 
Levän koulu       76    tuntia 

  Perttulan koulu    159,5 tuntia 
  Ypäjänkylän koulu      89    tuntia 
  Kartanon koulu    227,5 tuntia 

erityisopetus         5    tuntia 
yht.    557    tuntia  

 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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_________________________________________________________________________ 
 
VIRANHALTIJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 
 
Sivla 21 §      Rehtorin päätökset ajalta 3.2. - 17.3.2015 §§ 37-74 varhaiskasvatusjohta-

jan päätökset §§ 22-43 sekä kirjastonjohtajan päätökset 7-8 ovat nähtävä-
nä lautakunnan kokouksessa ja aikaisempaa tutustumista varten koulu-
toimistossa. 

 
Kuntalain 51 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen 
puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viran-
haltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän 
lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnan-
hallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on 
tehnyt päätöksen. 

 
Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden pu-
heenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asian-
omaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimi-
valtaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen pu-
heenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu johtosäännössä 
määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamista kunnanhalli-
tuksen käsiteltäväksi. 

 
  Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 
 

1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta tai toimitusme-
nettelyä koskevia asioita; eikä 
2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoi-
men asioita. 

 
Rehtorin päätösehdotus:  
  Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja 

päättää, että niitä ei oteta sivistyslautakunnan käsiteltäväksi. 
 

Päätös:                               Päätösehdotus hyväksyttiin.                                              
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___________________________________________________________________________ 
 
KOULUKULJETUKSET LV. 2015 – 2016 
 
Sivla 22 § Liikennöitsijöiden, Kankare, Mikkola ja Tujula, kanssa on tehty kulje-

tussopimukset lukuvuodeksi 2014 – 2015.  Sopimuksiin sisältyy mah-
dollisuus optiovuoteen.   

 
Liikennöitsijöiden kanssa on neuvoteltu 24.2.2015 ensi lukuvuoden kou-
lukuljetuksista.  He ovat halukkaita jatkamaan nykyisillä sopimuksilla, 
joihin tehtäisiin pieni hinnantarkistus liikennöitsijän tarjouksessa ilmoit-
tamaan kilometrihintaan. 

 
Rehtorin päätösehdotus: Koska kuljetukset toimivat hyvin ja liikennöitsijät ovat valmiit hoita-

maan koulukuljetukset myös ensi lukuvuonna, sivistyslautakunta päättää 
jatkaa koulukuljetusten ostosopimuksia lukuvuodelle 2015 - 2016. 

 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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____________________________________________________________________________ 
 
KUNNAN LIIKUNNANOHJAUS 
 
Sivla 23 § Kunnan osa-aikainen liikunnanohjaajan toimi oli haettavana. Määräai-

kaan mennessä avoinna ollutta liikunnanohjaajan osa-aikaista tointa haki 
10 hakijaa, joista toimialapäällikkö kutsui haastatteluun neljä hakijaa 
Jarno Heinon Loimaalta, Ville Lehtosen Forssasta, Jenna Rosenströmin 
Forssasta ja Helena Salon Tammelasta. Haastattelussa olivat mukana si-
vistyslautakunnan puheenjohtaja Juhani Kaunela ja jäsen Sampsa Jaak-
kola. 
  
Kunnanhallitus on käsitellyt avoinna olevan osa-aikaisen liikunnanoh-
jaajan toimen täyttämistä ja antanut luvan täyttää toimen osa-aikaisena 
määräaikaisesti kuluvan vuoden 2015 loppuun asti.  
 
Valitsin liikunnanohjaaja Jarno Heinon kunnan osa-aikaiseksi liikun-
nanohjaajaksi (työaika 19 h/vko) ajaksi 23.3.-31.12.2015. Osa-aikaisen 
liikunnanohjaajan tehtäväkohtainen palkka on 1 130 euroa/kk.  
 
Jarno Heino on esittänyt sivistyslautakunnalle, että kunta ja hänen omis-
tamansa liikuntapalveluja tuottava yritys Motia Oy tekevät sopimuksen 
liikuntapalvelujen ostamisesta ja myymisestä kunnan ja Motia Oy:n kes-
ken. Sopimusluonnos on liitteenä 2. Sopimus on kustannusvaikutuksil-
taan kunnalle samanveroinen kuin osa-aikaisen liikunnanohjaajan palk-
kaaminen kunnan palvelukseen. Sijaisuuksiin on varattu keskimääräinen 
8 päivää vuositasolla. Tässä tilanteessa, kun on mahdollisuus täyttää 
toimi vain kuluvan vuoden loppuun, on erinomainen tilaisuus kokeilla, 
miten liikuntatoimen hoitaminen kunnassa toimii ostopalveluna.  
 
Jarno Heinon tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydenti-
lastaan ja rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa sopimuksen allekirjoituk-
sesta.    

 
Rehtorin päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta hyväksyy liikuntapalveluiden ostamisen Motia Oy:ltä 
liitteenä 3 olevan sopimuksen mukaisesti.    

 
Päätös: Keskustelun kuluessa Pirkko Lipponen esitti Mirja Jokion kannattamana, 

että liikuntapalveluiden ostamista Motia Oy:ltä ei hyväksyttäisi, vaan 
Jarno Heino palkattaisiin kuntaan työsuhteisena osa-aikaisena liikun-
nanohjaajana. 

 
Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty esittelijän ehdo-
tuksesta poikkeava kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä. 

 
Puheenjohtaja esitti, että suoritettaisiin nimenhuutoäänestys ja ne, jotka 
kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat 
Pirkko Lipposen esitystä äänestävät EI.  Äänestysmenettely  
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hyväksyttiin.  Suoritetussa äänestyksessä annettiin kaksi JAA ääntä ja 
kuusi EI ääntä.  Äänestyspöytäkirja on pöytäkirjan liitteenä 4.   

 
Puheenjohtaja totesi äänestyksen jälkeen, että Pirkko Lipposen ehdotus 
hyväksyttiin ja sivistyslautakunta päätti, että Jarno Heino palkataan työ-
sopimussuhteisen osa-aikaisen liikunnanohjaajan toimeen ajalle 23.3. – 
31.12.2015. 
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______________________________________________________________________________ 
 
 
ILMOITUSASIAT 
 
Sivla 24 §  
 
Rehtorin päätösehdotus: 

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

   
  Opetus- ja kulttuuriministeriö 

 Erityisavustus koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 
 Kielikylpytoiminnan laajentamiseen kohdennetun valtion 
 erityisavustuksen hakeminen 
 Valtion erityisavustuksen hakeminen esi- ja perusopetuksen toiminta-

kulttuurin kehittämiseen vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia 
 

  Kunnanhallitus 
  Ote ptk:sta 9.2.2015 
  17 § Toimielinten pöytäkirjat 
  23 § Liikunnanohjaajan toimi 
   

Koulutoimisto 
  Muistio koulunjohtajien kokouksesta 2.2.2015  
 
Päätös:       Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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_____________________________________________________________________________ 
 
 
KIRJASTOJÄRJESTELMÄN HANKINTA 2015 
 
Sivla 25 § Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan kuntien (Vanamo- kirjastot) kir-

jastojärjestelmien hankinnasta ja kilpailuttamisesta on sovittu KuntaPro 
Oy:n kanssa.  Hankintaan ja kilpailutukseen tulevat mukaan myös Fors-
san seudun Louna-kirjastot (Forssa, Humppila, Tammela, Jokioinen, 
Ypäjä). 

 
Hämeenlinnan ja Forssan kaupungit ovat toimeksiantosopimuksella an-
taneet KuntaProlle tehtäväksi kirjastojärjestelmän kilpailutuksen. Aika-
taulun kiireellisyyden vuoksi ja käsittelyn helpottamiseksi olisi hyvä, jos 
hankinta voitaisiin tehdä yhteishankintana siten, että Hämeenlinnan kau-
punki saa valtuudet kilpailutusprosessissa tarvittavaan päätöksentekoon 
Hattulan ja Janakkalan kunnilta ja Forssan kaupunki vastaavasti oman 
kirjastokimppansa kunnilta ks. edellä. 
 
Hankintayksikkö käyttää tässä hankinnassa kilpailullista neuvottelume-
nettelyä, koska hankinta on erityisen monimutkainen, ja koska hankin-
tayksikkö ei pysty objektiivisesti ennakolta määrittelemään hankinnan 
oikeudellisia tai taloudellisia ehtoja taikka teknisiä keinoja tarpeidensa 
tai tavoitteidensa toteuttamiseksi, ja koska valintaperusteena on 
kokonaistaloudellinen edullisuus. 

 
Hankintaprosessin kulku ja alustava aikataulu: 
- hankintailmoituksen julkaiseminen HILMA-palvelussa 
- osallistumishakemusten jättäminen noin kuukauden kuluttua hankin-
tailmoituksen julkaisemisesta 
- osallistumishakemusten arviointi ja osallistumispyyntöasiakirjoissa il-
moitetun määrän ehdokkaita valinta (valintaperusteet ilmoitettu kelpoi-
suus- ja vähimmäisvaatimuksissa) 
- neuvottelukutsun ja mahdollisen alustavan tarjouspyynnön/ 
hankekuvauksen lähettäminen valituille ehdokkaille 
- neuvottelujen käyminen valittujen ehdokkaiden kanssa (neuvottelukier-
roksia pidetään 1-5) 
- lopullisen tarjouspyynnön laatiminen ja lähettäminen valituille ehdok-
kaille 
- tarjousten jättäminen noin kuukauden kuluttua tarjouspyynnön lähet-
tämisestä 
- tarjousten arviointi ja hankintapäätöksen tekeminen 
- sopimuskauden alkaminen hankintapäätöksen saatua lainvoiman 

 
Neuvottelujen ensisijaisena tarkoituksena on löytää hankintayksikön tar-
peisiin parhaiten vastaava järjestelmä, jota kehitetään koko sopimuskau-
den ajan ja jossa huomioidaan kirjastoalan tulevaisuuden visiot ja tar-
peet, sekä sille yksinkertainen ja kaikki elinkaarikustannukset huomioiva 
hinnoittelumalli. 
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Rehtorin päätösehdotus:  

Kilpailutusaikataulun kiireellisyyden vuoksi Ypäjän sivistyslautakunta 
valtuuttaa Forssan kaupungin tekemään kirjastojärjestelmän kilpailutuk-
seen liittyvät päätökset Ypäjän kunnan puolesta. Päätöksillä tarkoitetaan 
tässä osallistumishakemusten arvioinnin ja osallistumispyyntöasiakir-
joissa ilmoitetun määrän perusteella tehtävää ehdokkaiden valintaa ja 
tarjousten arvioinnin perusteella tehtävää hankintapäätöstä. Lisäksi Fors-
san kaupunki valtuutetaan neuvottelemaan Ypäjän kunnan puolesta näis-
tä asioista. 

 
Päätös:   Päätösehdotus hyväksyttiin 
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______________________________________________________________________________ 
 
 
JOHANNA JOENSUUN VUOROTTELUVAPAA 
 
Sivla 26 § Kirjastovirkailija Johanna Joensuu on hakenut vuorotteluvapaata ajalle 

1.6.2015 – 10.1.2016 sekä 6.6.2016 – 16.10.2016.   
 
Rehtorin päätösehdotus: Sivistyslautakunta myöntää Johanna Joensuulle vuorotteluvapaata ajalle 

1.6.2015 – 10.1.2016 sekä 6.6.2016 – 16.10.2016. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin.  
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_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
MUUT ASIAT 
 
Sivla 27 § Terhi Löfstedt muistutti, että kokouksessa esteellinen henkilö ei voi olla 

päättämässä asiasta, osallistua asian käsittelyyn eikä edes olla läsnä asiaa 
käsiteltäessä.  Poikkeuksena läsnäolokieltoon on kunnanvaltuusto, jonka 
kokoukset ovat kaikille julkisia. 
 
Sivistyslautakunta päätti, että kesällä 2015 liikuntatoimen järjestämän 
uimakoulun osallistumismaksu on 50 euroa. 
 
Kirjastonjohtaja kertoi, että Pertun päivät ovat 21. - 23.8.2015 ja ohjel-
maa näille päiville on jo järjestetty, mutta lisää kaivataan ja toivotti lau-
takunnan jäsenet tervetulleeksi kirjastoon 15.4.2015 klo 19.00 ideoimaan 
Pertun päivien ohjelmaa.  
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 
 MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
  Kieltojen perusteet 
 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä 
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 
 Pykälät: 19, 24, 27 
  
 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oi-

kaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
 Pykälät:   16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26  
  
 HValL 3 §:n 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. 
           Viranomainen,  jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: 
 
  Ypäjän kunnan sivistyslautakunta 
  Perttulantie 20 
  32100 YPÄJÄ 
                 kunta@ypaja.fi 
 
 Pykälät:  16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26 
 
 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätösten 

katsotaan yleisesti tulleen kunnan jäsenten tietoon pöytäkirjan nähtävänäolopäivänä  
 
 
 Oikaisuvaatimuksen sisältö 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän 
allekirjoitettava. 

 
 
 Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
 
 __________ 
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