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KOKOUSAIKA
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Villa Emilia (Perttulantie 3, Ypäjä)

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
§
30
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34
35
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37
38
39

LIITE

Liite 3
Liite 1 ja 2

PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

PUHEENJOHTAJA

Perttulan päätoimisen tuntiopettajan valinta
Erityisopetuksen päätoimisten tuntiopettajien valinta
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytyminen
Kirjaston käyttösäännöt ja maksut
Anomukset esikoulukuljetukseen
Koulukuljetuksen järjestäminen Levän kouluun
Frisbeegolf-radan perustaminen
Viranhaltijapäätökset
Ilmoitusasiat
Muut asiat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Ypäjän kunnanvirastossa torstaina 1.6.2017 klo 9 – 17.

JUHANI KAUNELA
Juhani Kaunela
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KOKOUSAIKA

24.5.2017 klo 18.00 – 19.05

KOKOUSPAIKKA

Villa Emilia, Ypäjä

SAAPUVILLA OLLEET

Juhani Kaunela
Jukka Aaltonen
Sampsa Jaakkola
Mirja Jokio
Niina Laaksonen
Terhi Löfstedt
Juha Mäenpää
Pirkko Lipponen
Janika VarjorinneMäkeläinen

puheenjohtaja

Heikki Vainio
Anna Mäkilä

rehtori, esittelijä
nuorisovaltuuston edustajan varajäsen,
poissa § 35 klo 18.44 – 18.45
varhaiskasvatusjohtaja
kirjastonjohtaja
nuoriso-ohjaaja
liikunnanohjaaja
koulutoimensihteerin sijainen,
pöytäkirjanpitäjä

JÄSENET

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET

Hanna-Leena Sippola
Satu Leppälahti
Maija Kemppainen
Riina Levander
Tanja Jussila

LAILLISUUS- JA

poissa § 34
klo 18.41 – 18.43

(Simo Kaunisto)
(Veijo Simola)
(Jari Lintukangas)
(Simo Suonpää)
(Johanna Romu)
(Elina Hirvonen)
(Pasi Uusitalo)
(Kirsi Lyytinen)
(Ulla Salmi)

PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

§:t 30 - 39

PÖYTÄKIRJAN TAR-

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Terhi Löfstedt ja Sampsa
Jaakkola.

KASTUS

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSAIKA

Juhani Kaunela
puheenjohtaja

Tanja Jussila
pöytäkirjanpitäjä

tiistaina 30.5.2017

ALLEKIRJOITUKSET
Terhi Löfstedt
pöytäkirjantarkastaja
PÖYTÄKIRJA ON OL-

Sampsa Jaakkola
pöytäkirjantarkastaja

Ypäjän kunnanvirastossa torstaina 1.6.2017 klo 9 – 17

LUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Pöytäkirjanpitäjä

Tanja Jussila

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
30

kokouspäivä
24.5.2017

sivu
2 (16)

PERTTULAN PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN VALINTA
Sivla 30 §

Kunnanhallitus on myöntänyt täyttöluvan Perttulan koulun päätoimiselle
tuntiopettajalle luokanvalvojan tehtävässä lukuvuodeksi 2017 – 2018.
Perttulan koululle ei voida muodostaa yhdysluokkaa lukuvuonna 2017 –
2018, jolloin koululla tarvitaan päätoiminen tuntiopettaja luokanopettajan tehtävässä (käytännössä kuudes luokanopettaja).
KM Ella Luukkonen on ollut edellisenä lukuvuonna luokanopettajan sijaisena Perttulan koulussa ensimmäisellä luokalla. Tuntiopettaja toimii
ensi lukuvuonna myös ensimmäisellä luokalla. Ella tuntee Perttulan koulun tilat ja toimintaperiaatteet, joten Ella voidaan valita perustellusti tuntiopettajaksi ensi lukuvuodeksi. Kaksi lukuvuotta sitten luokanopettajan
viransijaisuus oli julkisesti haettavana, jolloin Ella valittiin ensimmäisen
kerran Perttulan koululle opettajan tehtävään

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta valitsee KM Ella Luukkosen Perttulan koulun päätoimiseksi tuntiopettajaksi lukuvuodeksi 2017 – 2018.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
31

kokouspäivä
24.5.2017

sivu
3 (16)

ERITYISOPETUKSEN PÄÄTOIMISTEN TUNTIOPETTAJIEN VALINTA
Sivla 31 §

Kunnanhallitus on antanut täyttöluvat kahdelle Kartanon koulun päätoimisen erityisopetuksen tuntiopettajan tehtävän täyttämiselle lukuvuodeksi 2017 - 2018. Kartanon koulussa on tänä lukuvuonna erityisopetuksessa laaja-alainen tuntiopettaja (klinikkaopettaja). Opettajan toimenkuva on joko toimiminen samanaikaisopettajana oppitunneilla tai sitten oppilaat tulevat erityisopetukseen erilliseen opetustilaan. Toimintaa jatketaan samalla tavalla ensi lukuvuonna niin, että toinen erityisopettaja keskittyy pääasiassa seitsemänteen luokkaan ja toinen kahdeksasyhdeksäsluokkalaisiin. Seitsemännen vuosiluokan osalta on mahdollista,
että jo ensi lukuvuonna, mutta varsinkin jatkossa muodostetaan tukea
tarvitsevista oppilaista erityisluokka.
Erityisopettajana Kartanon koulussa on toiminut useana lukuvuotena äidinkielen opettaja FM Elina Pöllänen. Hän on onnistunut työssään hyvin
ja on kiinnostunut jatkamaan tehtävässä. Elina on suorittamassa työn
ohella erityisopettajan opinnot.
Kiertävän erityisopettajan sijaisena on kaksi lukuvuotta toiminut äidinkielen opettaja FM Johanna Savo. Hän tuntee hyvin Kartanon koululle
tulevat seiskaluokkalaiset ja heidän oppimisvaikeutensa. Johanna on
kiinnostunut jatkamaan yläkoulun erityisopettajana.
Muodollisesti kelpoisia erityisopettajia ei ole työttömänä, joten tehtävä
voidaan perustellusti täyttää ilman haettavaksi julistamista. Koulujen
lakkauttamisten yhteydessä on mahdollista, että näihin tehtäviin siirtyy
tällä hetkellä toistaiseksi voimassa olevissa virkasuhteissa olevia opettajia.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta palkkaa FM Elina Pölläsen ja FM Johannan Savon
Kartanon koulun päätoimisiksi erityisopetuksen tuntiopettajiksi lukuvuodeksi 2017 - 2018.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
32

kokouspäivä
24.5.2017

sivu
4 (16)

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN
Sivla 32 §

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki (1503/2016) muuttui 1.3.2017 alkaen.
Uusi laki astui voimaan hyvin nopealla aikataululla ja kunnat joutuivat luomaan nopeasti uudet maksukäytänteet vastaamaan uuden lain reunaehtoja.
Ypäjän kunnassa päätettiin ottaa laki siinä muodossa käyttöön, kun se esitettiin. Etukäteen oli vaikea arvioida, miten uusi laki vaikuttaisi varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytymiseen ypäjäläisillä asiakkailla.
Kaikille asiakkaille tehtiin uudet maksupäätökset maaliskuussa. Asiakasmaksupäätösten jälkeen on huomattavaa, että 55 % asiakkaista maksu nousi. Asiakkaiden maksujen nousuun vaikutti sekä uudet reunaehdot mutta myös se,
että asiakkaiden tulotaso oli noussut. Noin 20 % asiakkaista hyötyi uudesta
maksulaista ja maksu laski. Noin 25 % asiakkaista maksu pysyi ennallaan.
Asiakkaiden hoidontarve ja nyt voimassa olevat maksuportaat eivät sellaisenaan palvele ypäjäläisiä asiakkaita. Tavoite on, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja tarjottavat keskimääräiset hoitotunnit palvelisivat ypäjäläisten
lapsiperheiden todellisia tarpeita. Valtakunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain henki on kuitenkin se, että päivähoitomaksujen suunta olisi laskeva, eikä nouseva. Edelleenkin pääperiaate on se, että asiakas maksaa siitä,
mitä hän varaa, eikä siitä, mitä hän käyttää. Laskutus perustuu hoitosopimukseen ja sen yhteydessä sovittuihin varattuihin hoitoaikoihin. Mikäli käytettyjen tuntien määrä ylittyy sovitusta, nousee lasku seuraavaan maksuportaaseen
ja asiakkaan kanssa sovitaan uusi hoitosopimus vastaamaan varhaiskasvatuspalvelun tarvetta.
Tällä hetkellä porrastus menee seuraavasti:
Osuus koko maksusta

Keskimääräinen viikkotuntimäärä

60%

20

80%

21-34

100%

35 ja enemmän

1.8.2017 alkaen porrastus muotoutuu seuraavasti:
Osuus koko maksusta

Keskimääräinen viikkotuntimäärä

30 %

14 h

50 %

20 h

70 %

21–27 h

80 %

28–34 h

100 %

35 h

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
32

kokouspäivä
24.5.2017

sivu
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Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää, että Ypäjän kunnassa otetaan käyttöön esittelytekstissä selvitetty maksuporrastus 1.8.2017 alkaen.
Keskustelun kuluessa Janika Varjorinne-Mäkeläinen teki oman esityksen
varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (LIITE 3).
Esitys ei saanut kannatusta keskustelun aikana.
Puheenjohtaja kannatti rehtorin päätösehdotusta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
33

kokouspäivä
24.5.2017

sivu
6 (16)

KIRJASTON KÄYTTÖSÄÄNNÖT JA MAKSUT
Sivla 33 §

Liitteenä kirjaston käyttösäännöt ja maksut 1.6.2017 alkaen. Muutokset
aiheutuvat vuoden alussa poistuneista varausmaksuista. Osittain korvaamaan varausmaksun poistumista Louna-kirjastot esittävät kunnille
uudeksi käyttöön otettavaksi maksun noutamatta jääneestä varauksesta.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy liitteenä olevat kirjaston käyttösäännöt ja
maksut, jotka astuvat voimaan 1.6.2017 alkaen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta

pykälä
24
34

kokouspäivä
26.4.2017
24.5.2017

sivu
7
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ANOMUKSET ESIKOULUKULJETUKSEEN
Sivla 24 §

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 esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan 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 avustus.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 2.5.2000 § 69 päättänyt, että maksuton 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 anomusta, mikäli matka esiopetukseen on yli viisi kilometriä. Huoltajan anomuksesta kuljetus järjestetään myös kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti eli mikäli matka toimintakeskukseen on vähintään 3 km tai tie
on todettu vaaralliseksi.
Hakemukset maksuttomaan kuljetukseen esitellään kokouksessa. Hakemuksessa huoltaja voi valita kuljetuspaikaksi joko kodin tai hoitopaikan.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta järjestää maksuttoman kuljetuksen hakemusten mukaisesti kuitenkin siten, että kuljetus järjestetään ainoastaan yhdestä paikasta, huoltajan valinnan mukaan joko kotoa tai hoitopaikasta.
Päätös:

Sivistyslautakunta päätti jättää asian pöydälle.

Sivla 34 §

Muutamaa hakemusta koskeneet seikat on selvitetty. Huoltajien ja kuljetuksen järjestäjän kanssa on keskusteltu muun muassa kuljetustarpeen
ajankohdasta ja toistuvuudesta sekä vaikutuksesta reittien suunnitteluun.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
34

kokouspäivä
24.5.2017

sivu
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Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta järjestää maksuttoman kuljetuksen hakemusten mukaisesti kuitenkin siten, että kuljetus järjestetään ainoastaan yhdestä paikasta, huoltajan valinnan mukaan joko kotoa tai hoitopaikasta.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Janika Varjorinne-Mäkeläinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
klo 18.41 – 18.43.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
35

kokouspäivä
24.5.2017

sivu
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KOULUKULJETUSANOMUKSET LEVÄN KOULUUN
Sivla 35 §

Ei julkinen

Nuorisovaltuuston edustaja Anna Mäkilä poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 18.44 – 18.45.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
36

kokouspäivä
24.5.2017

sivu
10 (16)

FRISBEEGOLF-RADAN PERUSTAMINEN
Sivla 36 §

Frisbeegolf-radan saamisesta Ypäjälle on tehty kuntalaisaloite ja asiasta
on kuntalaisten keskuudessa käyty monenlaisia keskusteluja. Liikunnanohjaaja järjesti yleisen keskustelutilaisuuden asiasta (kutsu paikallislehdessämme). Paikalle saapui mukavasti eri tahojen edustajia, jopa aiheen
asiantuntijoita. Erilaisia näkökulmia saatiin hyvin esille. Jo olemassa
olevia verkostoja pystytään hyödyntämään tehokkaasti, mikäli projekti
toteutuu. Paikalliset yrittäjät ovat ilmaisseet kiinnostuksensa olla hankkeessa mukana.
Tämä suunnittelutyöryhmä lähti liikkeelle kartoittamalla seudun tarjontaa/tarvetta. Järkevää olisi suunnitella 18-väyläinen rata, joka täyttää kilpailujen järjestämiseen vaaditun mitan. Toki se onnistuu myös 9 väylällä, kun se kierretään kahteen kertaan. Kysyntää täysimittaiselle radalle
on, ja lajissa kilpailevien aktiiviharrastajien lisäksi frisbeegolf-rata liikuttaa kaikenikäisiä ja eritasoisia kuntoilijoita, joten käyttöä radalle
varmasti on. Monet harrastajat myös ajavat pitkiä matkoja kiertääkseen
eri kuntien erilaisia ratoja, se kuuluu lajin luonteeseen. Kuntaan saadaan
lisää elämää ja paikalliset yrittäjät hyötyvät hankkeesta.
Paikaksi hyvin yksimielisesti tälle ajatukselle muotoutui Pertunkaaren
maasto. Pertunkaaressa on kuitenkin jo olemassa parkkialueet ja sosiaalitilat liikkujia varten, mikä on tärkeä asia. Ohessa esille nousi vahvasti
aihe Rautarinteen ehostamisesta. Se on kuitenkin liian pieni alue ko. radalle, mutta pari harjoitusväylää sinne sopisi.
Rahoituksen osalta pohdittiin vaihtoehtoja, mahdollisesti löytyy sopiva
hanke (lähiliikuntapaikka). Lähikuntien vastaavat hankkeet ovat olleet
kokonaiskustannuksiltaan n. 35 - 40 000€.
Liikunnanohjaaja esittää, että projekti huomioitaisiin uudessa talousarviossa siten, että suunnitellaan täysimittainen rata. Ensin tehdään 9 väylää,
jotka sopivat alueelle niin, että niistä ei koidu haittaa muille liikkujille
(esim. ratsastajat ja hiihtäjät). Missään kohtaa väyliä kiertäessä ei tarvitsisi ylittää muita reittejä, jotka ovat jo olemassa. Nämä 9 väylää olisivat
käytettävissä ympäri vuoden.
Myöhemmin on mahdollisuus tuplata väylien määrä täyteen mittaan siten, että ne ovat käytössä vain kesäaikana, jolloin latuverkostoa ei sotketa.
Liikunnanohjaaja on pyytänyt suunnitelmia ja alustavia tarjouksia muutamasta paikasta.
Ajatus radan toteuttamisesta kahdessa osassa on saanut positiivisen vastaanoton suunnittelijoilta, se on koettu hyväksi ja järkeväksi. Suunnitteluvaiheessa pystytään tekemään radasta monen tasoisia käyttäjiä palveleva kokonaisuus. Hyvään suunnitteluun kannattaa panostaa, näin kaikki
asiat tulevat huomioitua.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
36

kokouspäivä
24.5.2017

sivu
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Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kuntalaisaloite frisbeegolf-radan saamiseksi Ypäjän kunnan alueelle on perusteltu ja kannatettava hanke.
Edelleen sivistyslautakunta esittää tulevien vuosien talousarvioon määrärahaa hankkeen toteuttamiseen (tarve selviää myöhemmin saatujen tarjousten pohjalta).

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
37

kokouspäivä
24.5.2017

sivu
12 (16)

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Sivla 37 §

Rehtorin päätökset §§ 100 – 136 ja varhaiskasvatusjohtajan päätökset §§
47 – 56 ajalta 14.4.2017 – 15.5.2017 ovat nähtävänä lautakunnan kokouksessa ja aikaisempaa tutustumista varten koulutoimistossa.
Kuntalain 51 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen
puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän
lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on
tehnyt päätöksen.
Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu johtosäännössä
määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamista kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:
1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä
2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja
päättää, että niitä ei oteta sivistyslautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
38

kokouspäivä
24.5.2017

sivu
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ILMOITUSASIAT
Sivla 38 §
Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat kirjelmät ja
päätökset ja hyväksyy niiden kohdalla jäljempänä mahdollisesti esitetyt
toimenpide-ehdotukset:

Aluehallintovirasto
Päätös valtionavustuksesta lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
39

kokouspäivä
24.5.2017

sivu
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MUUT ASIAT
Sivla 39 §

Nuoriso-ohjaaja Maija Kemppainen kertoi nuorisovaltuuston siirtyvän
lain muutoksen myötä sivistystoimen alaisuudesta hallinnon (kunnanhallituksen) alaisuuteen.
Puheenjohtaja Juhani Kaunela totesi sivistyslautakunnan kokoontuneen
tällä kokoonpanolla viimeisen kerran ja kiitti sivistyslautakuntaa kuluneista vuosista ja sopuisasta työskentelystä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

PÖYTÄKIRJA
24.5.2017

4/ 2017
15 (16)

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: 36, 38, 39
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 30, 31, 32, 33, 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: 30, 31, 32, 33, 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.

__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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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
34, 35

Valitusaika 30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
PL 150
13101 HÄMEENLINNA
Pykälät

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.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

