YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

ASIALISTA
3/2017

KOKOUSAIKA

Keskiviikko 26.4.2017 klo 18.00 – 18.50

KOKOUSPAIKKA

Kunnantalo

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

LIITE
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22
23
24
25
26
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28
29

PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

PUHEENJOHTAJA

Perhepäivähoitajien täyttöluvat
Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen perusavustusten jakaminen
Koulukuljetukseen kuuluvat oppilaat lv. 2017-2018
Koulukuljetusreitit lv. 2017-2018
Anomukset esikoulukuljetukseen
Anomukset koulukuljetukseen
Koulukuljetuksen järjestäminen Perttulan kouluun
Täyttöluvat tuntiopettajille sekä koulunkäynninohjaajille
Viranhaltijapäätökset
Ilmoitusasiat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Ypäjän kunnanvirastossa 4.5.2017 klo 9 – 17.

JUHANI KAUNELA
Juhani Kaunela

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

PÖYTÄKIRJA

KOKOUSAIKA

26.4.2017 klo 18.00 – 18.50

KOKOUSPAIKKA

Kunnantalo

SAAPUVILLA OLLEET

Juhani Kaunela
Jukka Aaltonen
Sampsa Jaakkola

JÄSENET

Mirja Jokio
Niina Laaksonen
Terhi Löfstedt
Juha Mäenpää
Pirkko Lipponen
Janika VarjorinneMäkeläinen
MUUT SAAPUVILLA
OLLEET

Päivi Laine
Heikki Vainio
Auku Heikkilä
Tanja Jussila
Auli Hossi

LAILLISUUS- JA

nro
3/2017

sivu
1/14

puheenjohtaja
poissa § 21 klo
18.05-18.08

poissa § 24 klo
18.11-18.20
kunnanhallituksen edustaja
rehtori, esittelijä
nuorisovaltuuston edustaja
poissa § 26 klo 18.25-18.40
harjoittelija
koulutoimensihteeri, pöytäkirjanpitäjä

PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

§:t 20 - 29

PÖYTÄKIRJAN TAR-

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mirja Jokio ja Niina Laaksonen.

KASTUS

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN

Juhani Kaunela
puheenjohtaja

Auli Hossi
pöytäkirjanpitäjä

Perjantai 28.4.2017

TARKASTUSAIKA

ALLEKIRJOITUKSET
Mirja Jokio
pöytäkirjantarkastaja
PÖYTÄKIRJA ON OL-

Niina Laaksonen
pöytäkirjantarkastaja

Ypäjän kunnanvirastossa 4.5.2017 klo 9 – 17

LUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Pöytäkirjanpitäjä

Auli Hossi

YPÄJÄN KUNTA
pykälä
kokouspäivä
sivu
Sivistyslautakunta
20 §
26.4.2017
2/ 14
___________________________________________________________________________

PERHEPÄIVÄHOITAJIEN TÄYTTÖLUVAT
Sivla 20 §

Ypäjän kunnassa työskentelee tällä hetkellä vakituisessa työsuhteessa
kuusi perhepäivähoitajaa, joista yksi toimii päiväkodilla varayksikössä.
Kesällä 2016 täytettiin kaksi perhepäivähoitajan vakanssia, jotka molemmat irtisanoutuivat tehtävistä vuoden 2016 aikana. Heidän tilalle
palkattiin määräaikaiset sijaiset 30.6.2017 asti.
Perhepäivähoidon osuus varhaiskasvatuksesta on viime vuosina vähentynyt Ypäjän kunnassa. Perhepäivähoito on kuitenkin edelleen erittäin
toivottu, kunnalle edullinen sekä varhaislapsuutta tukeva hoitomuoto.
Tällä hetkellä perhepäivähoidon vähentynyt osuus luo paljon painetta
päiväkodille.
Koska Ypäjän kunnassa on selkeä tarve perhepäivähoitajille, esitetään,
että irtisanoutuneiden toimet täytetään 1.8.2017 alkaen. Palkkavaraus on
tehty vuoden 2017 talousarvioon.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Ypäjän kunnassa täytetään kaksi perhepäivähoitajan vakituista tointa 1.8.2017 alkaen.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
pykälä
kokouspäivä
sivu
Sivistyslautakunta
21 §
20.4.2017
3/ 14
________________________________________________________________________
LIIKUNTA-, NUORISO- JA KULTTUURITOIMEN PERUSAVUSTUSTEN
JAKAMINEN
Sivla 21 §

Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen perus- ja kohdeavustukset on julistettu haettavaksi 31.3.2017 mennessä.
Perusavustuksia voidaan myöntää ypäjäläisille yhdistyksille ja yhteisöille kuntalaisille suunnatun toiminnan tukemiseen.
Perusavustushakemukseen tulee liittää toimintakertomus, tilinpäätös ja
tilintarkastuskertomus vuodelta 2016, toimintasuunnitelma ja selvitys siitä, mikä on perustoimintaa, johon avustusta haetaan sekä talousarvio
vuodelle 2017. Mikäli kyseessä on uusi hakija, tulee hakemukseen liittää
yhdistyksen säännöt.
Määräaikaan mennessä liikuntatoimen perusavustusta haki
1. Ypäjän Yllätys ry
2 000 euroa
Määräaikaan mennessä nuorisotoimen perusavustusta haki
1. Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistys ry
1 500 euroa
Määräaikaan mennessä kulttuuritoimen perusavustusta haki
1. Kulttuuri Puomi ry
1 000 euroa
Kulttuuri Puomi ry on hakenut jo aikaisemmin tammikuussa
kohdeavustusta Herra Hakkarainen harrastaa –näytelmän vierailuesitykseen 1 420 euroa.
Lautakunnalla on jaettavana avustuksia yhdistyksille ja yhteisöille liikuntatoimessa 2 000 euroa, nuorisotoimessa 900 euroa ja kulttuuritoimessa 300 euroa. Määrärahat tulee jakaa alustavasti perusavustusten ja
kohdeavustusten kesken (aikaisempina vuosina 2/3 osaa perusavustuksiin ja loput kohdeavustuksiin).

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta jakaa liikuntatoimen avustusmäärärahasta 2 000 euroa
perusavustuksiin 1 300 euroa ja kohdeavustuksiin 700 euroa sekä nuorisotoimen avustusmäärärahasta 900 euroa perusavustuksiin 600 euroa ja
kohdeavustuksiin 300 euroa. Kulttuuritoimen avustus 300 euroa jaetaan
perusavustuksena.
Edelleen sivistyslautakunta myöntää liikuntatoimen perusavustusta
Ypäjän Yllätys ry:lle 1 300 euroa.
Kohdeavustuksiin varattu 700 euroa jaetaan toimintavuoden aikana.
Edelleen sivistyslautakunta myöntää nuorisotoimen perusavustusta
Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistys ry:lle 600 euroa.
Kohdeavustuksiin varattu 300 euroa jaetaan toimintavuoden aikana.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
21

kokouspäivä
26.4.2017

sivu
4/ 14

Edelleen sivistyslautakunta jakaa kulttuuritoimen perusavustusta
Kulttuuri puomi ry:lle 300 euroa.
Kohdeavustuksiin ei jää rahaa jaettavaksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Sampsa Jaakkola poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
klo 18.05 – 18.08.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
22 §

kokouspäivä
26.4.2017

sivu
5/ 14

_____________________________________________________________________________
KOULUKULJETUKSEEN KUULUVAT OPPILAAT LV. 2017-2018
Sivla 22 §

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.
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 niille oppilaille, joiden koulumatka on 1.-3. luokilla yli kolme kilometriä tai
koulutie on ollut vaarallinen.
Vaarallisia kouluteitä ovat olleet Forssantie ja sen ylitys Leväntien kohdalla ja 10-tie. Aikaisempina vuosina on myös Koskentie todettu vaaralliseksi 1. luokkalaisille. Lautakunta on päättänyt tien vaarallisuudesta
poliisiviranomaisen lausunnon ja tielaitoksen liikennemäärätietojen perusteella.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää, että koulukuljetukseen kuuluvat oppilaat, joiden koulumatka on yli viisi kilometriä sekä huoltajan anomuksesta ilmainen koulukuljetus järjestetään myös seuraaville oppilaille:
- 1.-3. luokan oppilaat, joiden koulumatka on yli kolme kilometriä
- 1.-3. luokan oppilaat, jotka joutuvat käyttämään LoimaanForssantietä tai ylittämään sen Leväntien kohdalla
- 1.-6. luokan oppilaat, jotka joutuvat käyttämään 10-tietä
- 1. luokan oppilaat, jotka joutuvat käyttämään Koskentietä
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
23 §

kokouspäivä
26.4.2017

sivu
6/ 14

_________________________________________________________________________
KOULUKULJETUSREITIT LV. 2017-2018
Sivla 23 §

Koulukuljetusreittejä ovat seuraavat:
Ypäjänkylä – Ypäjänkylän koulu
Ypäjä kk. – Ypäjänkylän koulu
Ypäjänkylä – Kartanon koulu
Kartanonkylä - Perttulan 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 lukuvuodeksi 2017-2018.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
24 §

kokouspäivä
26.4.2017

sivu
7/ 14

_______________________________________________________________________
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 02.05.2000 § 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.

Janika Varjorinne-Mäkeläinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
klo 18.11 – 18.20.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
25 §

kokouspäivä
26.4.2017

sivu
8/ 14

_____________________________________________________________________________
ANOMUKSET KOULUKULJETUKSEEN
Sivla 25 §

Sivistyslautakunnan päätöksen mukaan lakisääteisten koulukuljetusten
lisäksi maksuton koulukuljetus järjestetään huoltajan anomuksesta seuraaville oppilaille:
- 1.-3. luokan oppilaat, joiden koulumatka on yli kolme kilometriä
- 1.-3. luokan oppilaat, jotka joutuvat käyttämään Forssantietä tai ylittämään sen Leväntien kohdalla
- 1. luokan oppilaille, jotka joutuvat käyttämään Koskentietä
- 1.-6. luokan oppilaat, jotka joutuvat käyttämään 10-tietä
Huoltajien hakemukset koulukuljetuksiin esitellään kokouksessa.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta järjestää maksuttoman koulukuljetuksen hakemusten
mukaisesti.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
26 §

kokouspäivä
26.4.2017

sivu
9/ 14

__________________________________________________________________________

KOULUKULJETUSANOMUKSET PERTTULAN KOULUUN
Sivla 26 §

Ei julkinen

Nuorisovaltuuston edustaja Auku Heikkilä poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 18.25-18.40.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
27 §

kokouspäivä
26.04.2017

sivu
10/ 14

____________________________________________________________________________
TÄYTTÖLUVAT TUNTIOPETTAJILLE SEKÄ KOULUNKÄYNNINOHJAAJILLE
Sivla 27 §

Koululaitoksessa Kartanon koulun erityisopetuksen laaja-alainen päätoiminen tuntiopettaja (Elina Pöllänen) on valittu määräaikaisesti lukuvuodeksi 2016-2017. Kartanon koululla tarvitaan laaja-alainen erityisopettaja. Koululla on oppilaita, joilla on tehostetun tuen ja erityisen tuen
tarve muutamissa oppiaineissa. Nämä oppilaat ovat erityisopettajan opetuksessa ja ohjauksessa.
Kartanon koulussa on lukuvuodesta 2017-2018 alkaen tarve toiselle erityisopettajalle luokkamuotoisessa erityisopetuksessa. Koululla on ensi
lukuvuonna useampia oppilaita, joita ei voi integroida yleisopetukseen
eri luokka-asteilla, ja näitä oppilaita varten tarvitaan erityisluokka ja –
opettaja. Muutoin joudutaan neuvottelemaan näille oppilaille koulunkäyntipaikka Loimaalta (tai Forssasta).
Perttulan koulussa tarvitaan kotouttamisperheen lapsille valmistavan
opetuksen opettaja. Tämän kustannuksen kattaa valtiolta saatava kaksinkertainen valtionosuus kotouttamisperheen lasten koulunkäynnin järjestämiseen. Tähän tehtävään haetaan luokanopettajan pätevyyden omaavaa
opettajaa.
Perttulan koululle ei voida muodostaa yhdysluokkaa lukuvuonna 20172018, jolloin koululla tarvitaan päätoiminen tuntiopettaja luokanopettajan tehtävissä (käytännössä kuudes luokanopettaja). Tilanne jatkunee
samanlaisena myös lukuvuonna 2018-2019. Tilanne muuttuu vasta, kun
alakoulut yhdistetään yhdeksi kouluksi.
Koulunkäynninohjaajia tarvitaan Levän koulussa yksi ohjaaja, Kartanon
ja Ypäjänkylän kouluissa kaksi ohjaajaa ja Perttulassa kolme ohjaajaa
(yht. 8 ohjaajaa). Ohjaajista on palkattu toistaiseksi kolme ohjaajaa.
Kunnanhallitukselta tulee pyytää lupa viiden ohjaajan palkkaamiseen
määräaikaisesti lukuvuodeksi 2017-2018.

Rehtorin päätösehdotus:

Päätös:

Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta täyttöluvat seuraaviin
toimiin:
1. laaja-alainen erityisopetuksen tuntiopettaja (yläkoulu) lukuvuodeksi
2017-2018
2. laaja-alainen (luokkamuotoinen) erityisopetuksen tuntiopettaja (yläkoulu) lukuvuodeksi 2017-2018
3. päätoiminen tuntiopettaja luokanopettajan tehtävässä (Perttulan koulu) lukuvuodeksi 2017-2018
4. valmistavan opetuksen tuntiopettaja (Perttulan koulu) lukuvuodeksi
2017-2018
5. viisi osa-aikaista koulunkäynninohjaajan tointa lukuvuoden työajaksi
14.8.2017-3.6.2018.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä
28 §

kokouspäivä
26.4.2017

sivu
11/ 14

________________________________________________________________________
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Sivla 28 §

Rehtorin päätökset ajalta 15.3.2017-13.4.2017 §§ 55-99 ja varhaiskasvatusjohtajan päätökset §§ 37-46 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
29 §

kokouspäivä
26.4.2017

sivu
12/ 14
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ILMOITUSASIAT
Sivla 29 §
Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat kirjelmät ja
päätökset ja hyväksyy niiden kohdalla jäljempänä mahdollisesti esitetyt
toimenpide-ehdotukset:

Kunnanhallitus
Ote ptk:sta § 40
Kuntalaisaloite: Talviliikunnan mahdollisuuksien lisääminen
Ote ptk:sta § 41
Kuntalaisaloite: Frisbeegolf-rata Pertunkaareen
Varhaiskasvatus
Avoin varhaiskasvatuspäivä 28.4.2017 klo 13-16
Heporannan päiväkodilla

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä

kokouspäivä
26.4.2017

sivu
13/ 14

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: 24, 29
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 20, 21, 22, 23, 27, 28
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: 20, 21, 22, 23, 27, 28
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:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta

pykälä

kokouspäivä
26.4.2017

sivu
14/ 14

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
25 ja 26

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
PL 150
13101 HÄMEENLINNA
Valitusaika 14 päivää

Pykälät

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:

