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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
 
 
Kokousaika: keskiviikkona 14.3.2018 klo 19.00 – 21.10 
Kokouspaikka: Perttulan koulu, Ypäjä 

 
 
 
 
Läsnäolo: 
 

Sivistyslautakunnan jäsenet 
 

Henkilökohtainen varajäsen 
 

 Sampsa Jaakkola, pois § 37 puheenjohtaja  Outi Heikkilä 

 Juha Mäenpää varapuheenjohtaja  Heikki Levomäki 

 Piia Heikkilä   Elina Hirvonen 

 Kalle Kähkönen, pois § 37   Hannu Paija 

 Susanna Romu    Kirsi Lyytinen 

 Keijo Leppänen   Olli-Pekka Kaunela 

 Maarit Ruusiala   Nina Schulman 

 Mirja Jokio   Elina Hartelin 

 Anna-Katariina Ankelo, pois § 37   Teija Hämäläinen 

 
Muut 
 

 Auku Heikkilä nuorisovaltuuston edustaja 

 Janika Varjorinne-Mäkeläinen kunnanhallituksen edustaja  

 Markku Saastamoinen kunnanhallituksen puheenjohtaja  

 Sam Vuorinen kunnanjohtaja 

 Heikki Vainio rehtori, esittelijä 

 Tanja Jussila koulutoimensihteeri, pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Vakuudeksi    
    
 Sampsa Jaakkola  Tanja Jussila 
 puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
    
  

 
  

 Mirja Jokio   
 puheenjohtaja, § 37    

 
Pöytäkirjan tarkastus   
    
 Piia Heikkilä  Susanna Romu 
 pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 
    
    
Pöytäkirjan 
nähtävänäpito 

§ 31 mukaan   

    
   Maarit Anttila 
   toimistosihteeri 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

  Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Selostus:  
Ypäjän kunnan hallintosäännön 5 §:n mukaan toimielimen kokous pidetään 
silloin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö 
toimielimen jäsenistä sitä puheenjohtajalle esittää. Edelleen 6 §: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 8 § 
mukaan toimielimen varsinainen jäsen kutsuu estyneenä varajäsenensä 
sijaansa. 
 
Sivistyslautakunnan päätöksen 12.10.2017 60 §:n mukaan kokouskutsut 
esityslistoineen lähetetään sähköisesti ypaja.fi -osoitteisiin, ellei erityistä 
syistä muuta johdu, valtuuston koollekutsumisaikataulua noudattaen (4 pv 
ennen). 
Varsinainen jäsen kutsuu estyneenä ollessaan varajäsenensä päätöksen 
mukaisesti ja välittää materiaalin tälle. 
 
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, 
kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä. 
 
Ypäjän kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan puheenjohtaja toteaa 
läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 
 

 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostitse 8.3.2018. 
  
Päätösehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pito 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. 
 
Sivistyslautakunnan 9.8.2017 40 § mukaan sivistyslautakunnan 
kokouspöytäkirjat pidetään ylläolevan lisäksi yleisesti nähtävänä myös 
kunnanviraston yhteispalvelupisteessä sen aukioloaikana kokousta 
seuraavan viikon torstaina. 
 

  
Päätösehdotus: 1. Lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäsentään, jotka 

toimivat samalla ääntenlaskijoina. 

 Piia Heikkilä 

 Susanna Romu 
 

2. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan maanantaina 19.3.2018. 
  

Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä kunnan 
tietoverkossa torstaina 22.3.2018 klo 9.00 alkaen kunnan yleisillä 
internetsivuilla ja kunnanviraston palvelupisteellä klo 9.00 - 17.00.  
Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleisesti tietoon perjantaina 30.3.2018, 
josta 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 Käsittelyjärjestys 
 

Selostus: Ypäjän kunnan hallintosäännön 9 §: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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Pöytäkirjan tarkastus: 

 Varhaiskasvatuksen koulutuspäivä  
 

Selostus: Varhaiskasvatuksen henkilökunta on vuosittain pitänyt yhden koko 
henkilöstöä koskevan koulutuspäivän. Koulutuspäivä on ollut helatorstain 
jälkeisenä perjantaina. Päiväkoti ja perhepäivähoito ovat olleet silloin kiinni. 
Koulutuspäivällä on henkilöstölle tärkeä pedagoginen merkitys.  
 
Koulutuspäivänä mahdollista varahoitoa tarvitsevat lapset hoidetaan 
perhepäivähoidossa tai sijaisjärjestelyin. Mikäli asiakkaat järjestävät hoidon 
itse, hyvitetään heille hoitopäivän maksu.  
 

  
Rehtorin 
päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta päättää, että päiväkoti sekä perhepäivähoito ovat kiinni 
11.5.2018 henkilökunnan koulutuspäivän ajan. Varahoito järjestetään sitä 
tarvitseville. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 Päiväkodin kesäsulku  
 

Selostus: Heporannan päiväkoti on useana vuonna heinäkuussa ollut kolme viikkoa 
suljettuna.  Päiväkodin henkilökunta on voinut keskittää lomat aikaan, jolloin 
suurin osa asiakkaista lomailee. Henkilökunnan lomien keskittäminen 
vähentää sijaisten palkkaustarvetta.  
 
Lisäksi päiväkodissa tulee kerran vuodessa tehdä suursiivous sekä 
lattioiden vahaus, jotka vaativat sitä, että tiloja ei silloin käytetä.  
 
Päiväkodin lomasulun aikana järjestetään hoitoa perhepäivähoitajien luona 
niille lapsille, jotka hoitoa tarvitsevat.  
 

  
Rehtorin 
päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta päättää, että päiväkoti pidetään kiinni heinäkuussa 
viikot 27–29.  
Varahoito järjestetään perhepäivähoidossa niille lapsille, jotka tarvitsevat 
kesäsulun aikana hoitoa.  

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 Perhepäivähoitajan oman lapsen hoito palkalliseksi 
 

Selostus: Perhepäivähoitajalla voi lain mukaan olla korkeintaan neljä kokopäiväistä 
(yli 5h/ päivä) ja yksi puolikas (alle 5h/ päivä) esikoululainen hoidossa. 
Perhepäivähoitajan oma lapsi lasketaan ryhmän lapsilukuun mukaan mutta 
omasta lapsesta hoitaja ei saa palkkaa. Jos hoitajalla on esimerkiksi kaksi 
omaa pientä lasta, voi hän saada palkan vain kahdesta vieraasta 
hoitolapsesta. Alle 3-vuotiaasta lapsesta hoitaja voi saada kotihoidon tukea. 
Kotihoidon tuki lakkaa, kun lapsi täyttää 3 vuotta, jonka jälkeen hän ei saa 
oman lapsen hoitamisesta palkkaa eikä hoitotukea. Nykykäytännön 
mukaan perhepäivähoitajan palkkaus voi jäädä tästä johtuen hyvin 
pieneksi.  
 
Ypäjän kunnassa on tällä hetkellä seitsemän lapsiaan kotona hoitavaa 
perhepäivähoitajaa. Heistä kuusi on vakituisia. Hoitajista kahdella on omia 
lapsia ryhmässä.   
 
Perhepäivähoitajia on nykyisin vaikea saada. Hoitomuoto on kunnalle 
edullinen sekä erittäin toivottu ja laadukas hoitomuoto pienille lapsille. Tästä 
johtuen olisi suotavaa, että perhepäivähoitajilla olisi mahdollisuus saada 
myös omasta lapsesta palkkaa (korkeintaan kaksi omaa lasta) ja 
vastaavasti maksaa tulosidonnainen hoitopäivämaksu kunnalle.  
Palkkaa maksettaisiin vain alle esikouluikäisestä omasta lapsesta. 
Perhepäivähoitaja voi itse valita, käyttääkö hän kotihoidon tukea omasta 
alle 3- vuotiaasta lapsesta vai tuleeko oma lapsi päivähoidon asiakkaaksi.  
 
Hoitajalle maksettu palkka omasta lapsesta kannustaa hoitajaa jatkamaan 
tehtävässä. Tavoitteena on perhepäivähoidon säilyttäminen. Palkkatason 
kilpailukykykyisyyden parannuksilla sekä varhaiskasvatuksen amma-
tillisuuden vahvistamisella pyritään, että kiinnostus perhepäivähoitajan 
ammattiin kasvaisi ja ammatin arvostus nousisi. 
 
Ypäjän kunnassa perhepäivähoitajan palkkaus on seuraava: 

 
 keskimäärin 

yli 5h päivässä 
keskimäärin  
alle 5h päivässä 

Pätevä perhepäivähoitaja 428,42 214,21 

Epäpätevä perhepäivähoitaja 409,28 204,64 

  

  
Rehtorin 
päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta päättää, että perhepäivähoitajat saavat 1.4.2018 alkaen 
taulukon mukaisen palkan omasta lapsesta/lapsista (korkeintaan kaksi alle 
esikouluikäistä omaa lasta ryhmässä). Lapselle/lapsille lasketaan 
varhaiskasvatuslain mukainen tulosidonnainen asiakasmaksu. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 Koulujen tuntikehykset lv. 2018–2019 
 

Selostus: Koulut ovat tehneet esityksensä niistä tunneista, jotka tarvitaan oppilaiden 
opettamiseen ja muuhun toimintaan lukuvuonna 2018 - 2019.   
Koulujen tuntikehysesityksiä käsiteltiin johtajien kokouksessa 6.3.2018. 
Koulujen esitykset lukuvuoden 2018 - 2019 tuntikehyksiksi lähetetään 
esityslistan oheismateriaalina. 
 
Koulujen esitykset lukuvuodelle 2018 - 2019 ovat seuraavat:   
 Koulu tuntikehys  tuntikehys      oppilasmäärä 
                      lv. 18-19        (lv. 17-18)       lv. 18-19 (lv 17-18)  
 Levä     0   (64)       0 (17) 
 Perttula         200 (188,5)                119   (99) 
 Ypäjänkylä      92   (92)                     20      (24) 
 Kartano 225,5     (232,5)                  71  (79) 
 Yhteensä 517,5+5=522,5 (582)                    210          (219) 
 
Uudessa opetussuunnitelmassa oppilaille tulee valinnaisaineita jo 
alakouluilla ja luokka-asteiden välillä on yhdysluokkaopetuksen kannalta 
hankaluuksia aiheuttavia oppiaineiden tunteja. Tuntikehystä tarvitaan 
kouluilla joissakin tilanteissa opetuksen järjestämiseen, kun luokka-
asteiden tuntimäärä ei ole samansuuruinen kaikissa oppiaineissa. 
 
Koko kunnan käyttöön tarvittava tuntikehys on 60 tuntia vähemmän, mikä 
on lähes suljettavan Levän koulun käytössä olevan tuntikehyksen 
suuruinen. Perttulan koulussa on tarvetta opetusryhmien jakamiseen 
oppilasmäärän lisääntymisen vuoksi. Ykkösluokkaan on tulossa erilaisten 
tukien piiriin tulevia oppilaita, jolloin opetusryhmä on tarpeen jakaa 
mahdollisuuksien mukaan. Tästä syystä ryhmässä on myös tarvetta 
ohjaajapalveluihin. 
 
Yllämainitut koulujen tuntimäärät sisältävät koulujen yhteisen 
erityisopettajan viikkotunteja 15 tuntia. Erityisopettaja on ollut 
esiopetuksessa 3 viikkotuntia.  Erityisopetukseen varataan lisäksi viisi 
viikkotuntia, jotka kohdennetaan vasta lukuvuoden 2018 - 2019 alkaessa, 
kun erityisopetusta tarvitsevien oppilaiden tarpeet esiopetus mukaan lukien 
on lopullisesti selvillä.  
 

Rehtorin 
päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että koulujen viikoittainen tuntimäärä 

lukuvuonna 2018 - 2019 on enintään seuraava: 

 
 Perttulan koulu 200 tuntia 
 Ypäjänkylän koulu   92 tuntia 
 Kartanon koulu 225 tuntia 
 erityisopetus       5 tuntia 
 YHTEENSÄ  522 tuntia 
 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen perusavustusten jakaminen 
vuonna 2018 

 
Selostus: Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen perus- ja kohdeavustukset on julistettu 

haettavaksi 28.2.2018 mennessä. Perusavustuksia voidaan myöntää 
ypäjäläisille yhdistyksille ja yhteisöille kuntalaisille suunnatun toiminnan 
tukemiseen. 
 
Perusavustushakemukseen tulee liittää toimintakertomus, tilinpäätös ja 
tilintarkastuskertomus vuodelta 2017, toimintasuunnitelma ja selvitys siitä, 
mikä on perustoimintaa, johon avustusta haetaan sekä talousarvio vuodelle 
2018. 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. MLL:n Ypäjän paikallisyhdistys ry 1 200 euroa 
Määräaikaan mennessä kulttuuritoimen perusavustusta haki 
 1. Kulttuuri Puomi ry  1 000 euroa 
 
Kulttuuri Puomi ry hakee lisäksi samalla kohdeavustuksena toimitiloja 
korvauksetta 2.3. (Tatu ja Patu -esitys), 2.4. (Talent-valmennus) ja 14.4. 
(Ypäjän Talent).  
Toimitilat voidaan myöntää korvauksetta, mutta mahdolliset vahtimestarin 
palkkakulut tulee perittäviksi. 
 
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.  
 
Sivistyslautakunta myöntää liikuntatoimen perusavustusta  
Ypäjän Yllätys ry:lle 1 300 euroa.  
Kohdeavustuksiin varattu 700 euroa jaetaan toimintavuoden aikana. 
 
Edelleen sivistyslautakunta myöntää nuorisotoimen perusavustusta MLL:n 
Ypäjän paikallisyhdistys ry:lle 600 euroa.   
Kohdeavustuksiin varattu 300 euroa jaetaan toimintavuoden aikana. 
 
Edelleen sivistyslautakunta jakaa kulttuuritoimen perusavustusta 
Kulttuuri Puomi ry:lle 300 euroa.  
Kohdeavustuksiin ei jää rahaa jaettavaksi. 

 
Käsittelystä: 

 
Sampsa Jaakkola, Kalle Kähkönen ja Anna-Katariina Ankelo poistuivat 
tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (klo 20.45 – 20.55.) 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

Puheenjohtajaksi tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi valittiin 
Mirja Jokio. 

  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 Täyttöluvat tuntiopettajille ja koulunkäynninohjaajille lv. 2018–2019 
 

Selostus: Kartanon koulussa on lukuvuodesta 2017 - 2018 alkaen ollut tarve 
erityisopettajalle luokkamuotoisessa erityisopetuksessa. Koululla on 
edelleen ensi lukuvuonna eri luokka-asteilla useampia oppilaita (ainakin 
viisi oppilasta), joita ei voi integroida yleisopetukseen, ja näitä oppilaita 
varten tarvitaan erityisluokka ja erityisluokanopettaja. 

Kartanon koulun erityisopetuksen laaja-alainen päätoiminen tuntiopettaja 
on valittu määräaikaisesti lukuvuodeksi 2017 - 2018 (yhteensä neljä 
lukuvuotta). Kartanon koululla tarvitaan ehdottomasti edelleen 
luokkamuotoisen erityisopettajan lisäksi laaja-alainen erityisopettaja. 
Koululla on oppilaita, joilla on tehostetun tuen ja erityisen tuen tarve 
muutamissa oppiaineissa. Nämä oppilaat ovat erityisopettajan opetuksessa 
ja ohjauksessa. 

Lukuvuodesta 2019 - 2020 alkaen yläkoulun erityisopetuksen tunnit siirtyvät 
pääosin luokanopettajien opetettavaksi.    

Koulunkäynninohjaajia tarvitaan yhteensä kahdeksan: Ypäjänkylän koulu 
kaksi ohjaajaa, Perttulan koulu kolme ohjaajaa ja Kartanon koulu kolme 
ohjaajaa. Ohjaajista neljä henkilöä on palkattu toistaiseksi voimassaolevalla 
sopimuksella. Kunnanhallitukselta tulee pyytää lupa neljän ohjaajan 
palkkaamiseen määräaikaisesti lukuvuoden 2018 - 2019 työajaksi.  

 

Rehtorin 
päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta täyttöluvat seuraaviin toimiin:  

1. laaja-alainen erityisopetuksen tuntiopettaja (yläkoulu) lukuvuodeksi 2018 
- 2019,   

2. luokkamuotoinen erityisopetuksen tuntiopettaja (yläkoulu) lukuvuodeksi 
2018 - 2019 ja  

3. neljä osa-aikaista koulunkäynninohjaajan tointa lukuvuoden työajaksi 
13.8.2018 - 2.6.2019. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 Viranhaltijapäätökset 
 

Selostus: Hallintosäännön 18 §:n mukaan asian ottamisesta lautakunnan 
käsiteltäväksi voi päättää lautakunta, sen puheenjohtaja ja lautakunnan 
esittelijä. 
Hallintosäännön mukaan kunnan viranomaisen on ilmoitettava 
lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan 
ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. 
 
Kokouksessa nähtävillä on rehtorin ja varhaiskasvatusjohtajan 
päätösluettelot henkilöstöhallintoa koskevista päätöksistä ajalta  
6.2.2018 – 5.3.2018 
 
sekä  
 
rehtorin viranhaltijapäätökset: 
 
3§ 14.2.2018 Koulutarvikkeiden hankinta 
4§ 6.3.2018 Nuoriso-ohjaajan sijaisen valinta 
 

 
  
Rehtorin 
päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi edellä mainitut 
viranhaltijapäätökset ja päättää, että niitä ei oteta lautakunnan 
käsiteltäväksi. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 Ilmoitusasiat 
 
 

Rehtorin  
päätösehdotus 

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

 
 

Ypäjän kunnanhallitus 
 

- pöytäkirjan ote 6.2.2018 § 25: sivistystoimialan nimeämä 
viranhaltijaedustaja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän 
hyvinvointivaliokuntaan kaudelle 2017–2021 

 
Ypäjän kunnanvaltuusto 

 
- pöytäkirjan ote 15.2.2018 § 7: Siirtyminen yhtenäiskouluun Ypäjän 

kunnassa (Levän koulun lakkauttaminen) 
 

 
 

 
 

 
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
  Muut asiat 

 
 

Ypäjän kunnanhallitus on 27.2.2018 kokouksessaan hyväksynyt 
kirkonkylän asemakaavan päivitys- ja asemakaavan laajennuksen 
luonnoksen. Luonnosvaiheen asiakirjat on asetettu yleisesti nähtäville 5.3. 
– 6.4.2018 väliseksi ajaksi. 

Kaavaluonnoksen johdosta on mahdollisuus esittää kirjallinen mielipide 
Ypäjän kunnanhallitukselle viimeistään 6.4.2018. 

Sivistyslautakunnan käymässä keskustelussa kaavaluonnokseen liittyen 
esille nousivat asiat huomioitavaksi kirkonkylän asemakaavassa: 

- koirapuistolle varattava alue 

- Papalintieltä kevyen liikenteen läpikulkumahdollisuus 
Pertunkaareen 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

Seuraavissa asiakohdissa (alla, §) tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa hakea niihin 
oikaisua. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on 
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä 
oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen 
jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen päätöksestä sopimukseen osallinen kunta ja sen 
jäsen (Kuntalaki 134 §). 
 
Pykälät: 33-35, 37, 40 
 
Oikaisuvaatimus osoitetaan: 
 
Postitse os.: 
 

Ypäjän kunta 
Sivistyslautakunta 
Perttulantie 20 
32100 YPÄJÄ 

 
tai saman sisältöisenä ja allekirjoitettuna sähköpostin liitteenä os. kunta@ypaja.fi.  
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (KuntaL 138 
§). Päätösten katsotaan tulleen yleisesti tietoon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun 
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 140 §). Tuolloin myös 14 päivän 
oikaisuvaatimusaika alkaa kulua. 
 
Allekirjoitetusta oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. 
 
 

 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 

Seuraavissa asiakohdissa (alla, §) tehdyistä päätöksistä ei saa hakea kuntalain 136 §:n 
mukaan oikaisua, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 
Pykälät: 30-32, 36, 38, 39, 41 
 
 
 
 
Tätä ohjetta yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje liitetään vain asianosaisille 
lähetettyihin pöytäkirjanotteisiin. 

mailto:kunta@ypaja.fi

