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LAILLISUUS- JA 

PÄÄTÖSVALTAISUUS  

 Päätös:  Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätös- 

valtaiseksi. 

 

ASIAT   §:t   31  -  39 

 

PÖYTÄKIRJAN TAR-

KASTUS  

 Päätös:  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Aaltonen ja  

Niina Laaksonen. 
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ALLEKIRJOITUS JA 

VARMENNUS  

  

 

Juhani Kaunela                              Auli Hossi 

puheenjohtaja                                 pöytäkirjanpitäjä 
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Jukka Aaltonen  Niina Laaksonen 

pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
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TÄVÄNÄ  

 Ypäjän kunnanvirastossa  26.5.2016 klo 9 – 17 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä                           Auli Hossi 
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KOULUKULJETUKSEEN KUULUVAT OPPILAAT LV. 2016-2017 

 

Sivla 31 §  Perusopetuslaki 32 § 1 mom. 

Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä 

kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen.  

Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten 

päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetuk-

seen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus mak-

suttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta 

esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon.  Perusopetusta, 

lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan 

kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja 

muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, 

rasittavaksi tai vaaralliseksi.  Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on 

oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avus-

tus. 

 

Koulukuljetus järjestetään ilman huoltajan anomusta niille oppilaille, 

joiden koulumatka on yli viisi kilometriä.   Matka määritellään lyhintä 

jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin. 

 

Huoltajan anomuksesta maksuton koulukuljetus on järjestetty myös niil-

le oppilaille, joiden koulumatka on 1.-3. luokilla yli kolme kilometriä tai 

koulutie on ollut vaarallinen. 

 

Vaarallisia kouluteitä ovat olleet Forssantie ja sen ylitys Leväntien koh-

dalla  ja 10-tie.  Lautakunta on päättänyt tien vaarallisuudesta poliisivi-

ranomaisen lausunnon ja tielaitoksen liikennemäärätietojen perusteella.  

 

 

 

Rehtorin päätösehdotus:   
Sivistyslautakunta päättää, että koulukuljetukseen kuuluvat oppilaat, joi-

den koulumatka on yli viisi kilometriä sekä huoltajan anomuksesta il-

mainen koulukuljetus järjestetään myös seuraaville oppilaille: 

 

-    1.-3. luokan oppilaat, joiden koulumatka on yli kolme kilometriä 

-    1.-3. luokan oppilaat, jotka joutuvat käyttämään Loimaan-

Forssantietä tai ylittämään sen Leväntien kohdalla 

-    1.-6. luokan oppilaat, jotka joutuvat käyttämään 10-tietä. 

 

Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin.     
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KOULUKULJETUSREITIT LV. 2016-2017 

 

Sivla 32 §   Koulukuljetusreittejä ovat seuraavat: 

 

Ypäjänkylä – Ypäjänkylän koulu 

 

Ypäjä kk. – Ypäjänkylän koulu 

 

Ypäjänkylä – Kartanon koulu 

 

Kartanonkylä  -  Perttulan koulu – Ypäjänkylän koulu  

 

Manninen – Kuusjoki – Perttulan koulu - Kartanon koulu 

 

  Palikkala - Hyrsynkulma – Saarikko – Levän koulu – Kartanon koulu 

 

  Esiopetukseen tulevat oppilaat – Toimintakeskus 
 

 

Rehtorin päätösehdotus: 

 Sivistyslautakunta hyväksyy edellä mainitut koululaiskuljetusreitit luku-

vuodeksi 2016-2017. 

 

Päätös:    Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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ANOMUKSET ESIKOULUKULJETUKSEEN 

 

Sivla 33 § Kunnan on perusopetuslain 32 §:n mukaisesti järjestettävä esiopetusta 

saavalle oppilaalle maksuton kuljetus. 

 

Perusopetuslaki 32 § 1 mom. 

Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä 

kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen.  

Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten 

päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetuk-

seen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus mak-

suttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta 

esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon.  Perusopetusta, 

lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan 

kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja 

muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, 

rasittavaksi tai vaaralliseksi.  Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on 

oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avus-

tus.  

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 02.05.2000 § 69 päättänyt, että mak-

suton kuljetus esiopetukseen järjestetään huoltajan anomuksesta lapsille, 

joiden matka toimintakeskukseen on vähintään 3 km tai tie on todettu 

vaaralliseksi. 

 

Huoltaja saa lapselleen maksuttoman kuljetuksen ilman erillistä anomus-

ta mikäli matka esiopetukseen on yli viisi kilometriä.  Huoltajan ano-

muksesta kuljetus järjestetään myös kunnanhallituksen päätöksen mu-

kaisesti eli mikäli matka toimintakeskukseen on vähintään 3 km tai tie 

on todettu vaaralliseksi.   

 

Hakemukset maksuttomaan kuljetukseen esitellään kokouksessa.  Ha-

kemuksessa huoltaja voi valita kuljetuspaikaksi joko kodin tai hoitopai-

kan.   

 

    

Rehtorin päätösehdotus:   
Sivistyslautakunta järjestää maksuttoman kuljetuksen hakemusten mu-

kaisesti kuitenkin siten, että kuljetus järjestetään ainoastaan yhdestä pai-

kasta, huoltajan valinnan mukaan joko kotoa tai hoitopaikasta.   
. 

Päätös:   Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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TARJOUKSET KOULUKULJETUKSISTA LV. 2016-2017 

 

Sivla 34 § Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 9.3.2016 pyytää tarjoukset lu-

kuvuoden 2016-2017 koulukuljetuksista.  Tarjouspyyntö julkaistiin 

HILMA-sivustoilla, Forssan Lehdessä 13.4.2016,  kunnan ilmoitustau-

lulla, Ypäjän kunnan kotisivuilla ja toukokuun Ypäjäläinen-lehdessä. 

Tarjouspyyntö lähetetään esityslistan oheismateriaalina. 

 

 Tarjouksia tuli määräaikaan 16.5.2016 klo 15.00 mennessä yhteensä 

kolme 

 

 Taksi Kankare Oy 

 Tilausliikenne Matti Mikkola 

 Tilausliikenne Tujula 

 

Tarjousten avauspöytäkirja sekä yhteenveto tarjouksista esitellään  

kokouksessa. 

 

Taksi Kankare Oy on tehnyt tarjouksen kaikista 1 - 4 kohteista. 

 

Tilausliikenne Matti Mikkola on tehnyt tarjouksen kohteen 1, Palikkala 

– Hyrsynkulma – Saarikko - Levä, ja kohteen 2, Manninen – Kuusjoki, 

liikennöinnistä. 

 

Tilausliikenne Tujula on tehnyt tarjouksen kohteen 3, Kartanonkylä, ja 

kohteen 4, Ypäjänkylä, liikennöinnistä. 

 

Tarjouspyynnössä pyydettiin nimeämään liikennöitsijän koulukuljetuk-

seen ajatellut kuljettajat.  Tarjouksissa on nimetty seuraavat kuljettajat: 

 

Taksi Kankare Oy 

Kimmo Kankare, Inge Kankare, Keijo Leppänen ja Markku Kallioinen 

 

Tilausliikenne Matti Mikkola 

Matti Mikkola ja Vesa Vieraankivi 

 

Tilausliikenne Tujula 

Teppo Tujula, Ari Ahonen ja Pertti Kreivilä 

 

Tarjouksen jättäneet liikennöitsijät täyttävät tarjouspyynnön ehdot ja 

kaikkien tarjoukset sisälsivät tarjouspyynnössä pyydetyt tiedot ja selvi-

tykset. 

 

Mikäli tarjoukset täyttävät tarjouspyynnössä ja sen liitteessä esitetyt vaa-

timukset, tarjouksista tulee hyväksytyksi hinnaltaan halvin.  Tarjous-

pyynnössä pyydettiin ilmoittamaan hinta ilman arvonlisäveroa eu-

roa/kilometri. 
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  Liikennöitsijöiden tarjoushinnat: 

 

  Taksi Kankare Oy 1,34 € (Kohde 1) 

    1,59 € (Kohde 2) 

    1,95 € (Kohde 3) 

    1,95 € (Kohde 4) 

 

  Tilausliikenne Mikkola 1,50  € (Kohde 1) 

    1,60  € (Kohde 2) 

 

  Tilausliikenne Tujula 2,48 € (Kohde 3) 

    2,78 € (Kohde 4 Ypäjänkylä) 

    2,48 € (Kohde 4 Ypäjänkylä, Kartano) 

 

 

Rehtorin päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että koulukuljetus-

tarjouksista lukuvuodelle 2016-2017 ja erikseen sovittavalla enintään 

kahden vuoden optiokaudella,  hyväksytään Taksi Kankare Oy:n tarjous, 

joka on kaikissa kohteissa (1 – 4) edullisin. 

 

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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YPÄJÄN YLLÄTYKSEN JA KUNNAN VÄLINEN YHTEISTYÖ 

 
Sivla 35 §  Ypäjän Yllätyksen hallitus on toimittanut kunnalle   

  (kunnan sivistyslautakunnalle) esityksiä Yllätyksen ja kunnan  

  välisiksi yhteistyömuodoiksi. Kirjelmä on liitteenä no 2. 

   

Vaihtoehtoja on kolme esitystä. Vaihtoehdossa A liikuntahalli  

 Pertunkaari jää edelleen Yllätyksen omistukseen ja Yllätys  

 kunnostaa hallin. Yllätys pyytää kunnalta 40 000 euroa tukea  

 vuodessa 10 vuoden ajan. Tuki kattaa uuden remontin kulut,  

 vanhojen velkojen hoitomenojen tukemisen ja koulujen sekä  

 varhaiskasvatuksen liikuntatilavuokrat. 

   

Vaihtoehdossa B Pertunkaari siirtyisi kunnan omistukseen  

 (toteutus vasta 2019 hanketuen takia), jolloin kunta tekee  

 korjaukset kiinteistöön (katto, lämmöneristys ja   

 lämmitysjärjestelmä). Yllätys hoitaisi edelleen kuntosalia ja  

 haluaisi kuntosalista saatavat tuotot. Lisäksi Yllätys haluaisi  

 sunnuntaisin Pertunkaaren  bingon pyörittämiseen. 

   

Vaihtoehdossa C Yllätys vastaisi edelleen kiinteistöstä ja  

 lisäksi koko kunnan liikuntatoimeen liittyvistä asioista.  

  

Vaihtoehtoon A verrattuna vaihtoehdossa C kunnan oma  

 liikunnanohjaaja jäisi pois. Kunnan kustannukset olisivat tässä  

 vaihtoehdossa 60 000 euroa vuodessa.  

 

 

Rehtorin päätösehdotus: 

 Sivistyslautakunta saattaa Ypäjän Yllätyksen hallitukselta   

tulleen kirjelmän tietoonsa ja esittää kunnanhallitukselle, että kunta käy 

neuvotteluja Ypäjän Yllätyksen kanssa vaihtoehdon A pohjalta.  Lisäksi 

sivistyslautakunta toteaa, että tuen tulee perustua todellisiin syntyneisiin 

kustannuksiin, joihin ei tule kuulua vanhojen velkojen hoitokulut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Päätös:     Päätösehdotus hyväksyttiin.                                                          
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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.12.2015 

 

Sivla 36 § 

 

Rehtorin päätösehdotus:  
  Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä 3 olevan talousarvion 

  toteutumisen ajalta 1.1 - 31.12.2015. 

 

 

Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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VIRANHALTIJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 
 

Sivla 37 §      Rehtorin päätökset ajalta 7.4.-10.5.2016 §§ 83-127 ja varhaiskasvatusjoh-

tajan päätökset §§ 73-112 ovat nähtävänä lautakunnan kokouksessa ja ai-

kaisempaa tutustumista varten koulutoimistossa. 

 

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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ILMOITUSASIAT 

 

Sivla 38 §  

 

Rehtorin päätösehdotus: 

  Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat 

kirjelmät ja päätökset ja hyväksyy niiden kohdalla jäljempänä mahdolli-

sesti esitetyt toimenpide-ehdotukset: 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 

Ohje kunniamerkkiehdotusten tekemisestä 

 

Opetushallitus 

Vieraskielisten oppilaiden/opiskelijoiden opetukseen myönnettävä täy-

dentävä valtionavustus vuonna 2015 

 

Aluehallintovirasto 

  Valtionavustuksen myöntäminen etsivään nuorisotyöhön 

   

   

Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin.      
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MUUT ASIAT 

 

Sivla 39 §  Sivistyslautakunnan edustajana vanhusneuvoston jäsenenä toimiva  

  Mirja Jokio esitti toivomuksen, että Ypäjän kunnan 140-vuotisjuhla 

  näkyisi myös Palvelukeskuksella esim. musiikkiesitys Palvelukeskuksen 

  pihalla. 
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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: 34, 35, 38, 39 

  

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oi-

kaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

 Pykälät:    31, 32, 36, 37 

  

 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:    31, 32, 36, 37  

 

 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. 

 

 __________ 

mailto:kunta@ypaja.fi
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 Valitusviranomainen ja  valitusaika  

  Seuraaviin päätöksiin voidaan 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, osoite ja postiosoite 

 Hämeenlinnan hallinto-oikeus 

 Raatihuoneenkatu 1 

 13100 HÄMEENLINNA 
 

 Kunnallisvalitus, pykälät              Valitusaika 

 

30 päivää 

 

 Hallintovalitus, pykälät              Valitusaika 

 33 

                30 päivää 

 

 

 Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite  Pykälät        

 Etelä-Suomen aluehallintovirasto    

 PL 150 

 13101  HÄMEENLINNA 
 Valitusaika     14 päivää 

 

 Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

 Valituskirja   
 Valituskirjassa on ilmoitettava 

 - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 

 - päätös, johon haetaan muutosta 

 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 

 - muutosvaatimuksen perusteet 

 

 Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. 

Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava  myös laatijan ammatti, 

asuinkunta ja postiosoite. 

 

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi 
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.  

  

Valitusasiakirjojen toimittaminen  
 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla 

valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin 

ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.   

 

 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 

 

 

 __ 

 

 

 


