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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
 
 

Kokousaika: keskiviikkona 7.11.2018 klo 18.00 – 19.35 
Kokouspaikka: Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä 

 

Läsnäolo: 
 
Sivistyslautakunnan jäsenet 
 

Henkilökohtainen varajäsen 
 

 Sampsa Jaakkola puheenjohtaja  Outi Heikkilä 
 Susanna Romu varapuheenjohtaja  Kirsi Lyytinen 
 Piia Heikkilä   Elina Hirvonen 
 Kalle Kähkönen   Hannu Paija 
 Pasi Uusitalo    Heikki Levomäki 
 Keijo Leppänen   Olli-Pekka Kaunela 
 Maarit Ruusiala   Nina Schulman 
 Mirja Jokio   Elina Hartelin 
 Anna-Katariina Ankelo   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 

 
Pöytäkirjan tarkastus   
    

 Maarit Ruusiala  Keijo Leppänen 
 pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 
    
    
Pöytäkirjan 
nähtävänäpito 

§ 100 mukaan   

    
   Tuomas Rautio 
   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 1.11.2018. 
  
Päätösehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  



YPÄJÄN KUNTA   PÖYTÄKIRJA s. 3 
 
Sivistyslautakunta   7.11.2018  10 / 2018  

 

 
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. 

−  Maarit Ruusiala 

− Keijo Leppänen 
 

2. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan perjantaina 9.11.2018 
klo 9 - 15. 

  
Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä 
maanantaina 12.11.2018 klo 9.00 alkaen kunnan yleisillä 
internetsivuilla ja kunnanviraston palvelupisteellä klo 9.00 - 15.00.  
Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleisesti tietoon 20.11.2018, 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: 

 
 Rehtorin viran täyttäminen 

 

Selostus: Kartanon koulun rehtorin viransijaisuus ajalle 1.1.-31.3.2019 ja viran 
täyttäminen toistaiseksi 1.4.2019 alkaen on ollut julkisesti haettavana 
29.10.2018 asti.  
Virka muuttuu 1.8.2019 alkaen kunnan yhtenäiskoulun rehtorin 
viraksi. 
 
Määräaikaan mennessä virkaa ja viransijaisuutta hakivat KTM, FM 
Juha Ahonen Jyväskylästä, KM Satu Alahallila Seinäjoelta, KM Turo 
Järvelä Ypäjältä, FM Juha Kraapo Huittisista, KM Heli Laiho-Murdoch 
Vehmaalta, KM Anssi Lepistö Janakkalasta ja FM Tuomo Pesonen 
Kärsämäeltä. Yhteenveto hakijoista esityslistan oheismateriaalina 
lautakunnan jäsenille.  
 
Haastatteluun 5.11.2018 on kutsuttu Satu Alahallila, Turo Järvelä, 
Juha Kraapo ja Anssi Lepistö. Haastattelun suorittavat 
toimialapäällikön ja koulutoimensihteerin lisäksi lautakunnan 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Haastattelijoiden esitys tuodaan 
kokoukseen.  
 
Ypäjän kunnan hallintosäännön 6. luvun 41 §:n mukaisesti viran 
julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna 
olevaan virkaan. Edelleen saman luvun 43 §:n mukaan 
kunnanhallitus päättää suoraan alaistensa muiden vakinaisten 
viranhaltijoiden, teknisen johtajan, rehtorin ja taloussihteerin 
valinnoista. Hallintosäännön 1. luvun 2 §:n mukaisesti toimielimet 
voivat siirtää johtosäännön mukaista toimivaltaansa edelleen 
alaisilleen toimielimille ja viranhaltijoille. Aiheen 
substanssiosaaminen on kuitenkin sivistystoimialalla. Kunnan 
talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti kunnanhallitus päättää 
avoimeksi tulleiden tehtävien ja virkojen täyttöluvista kustakin 
erikseen. 
 
Kunnanhallitus on myöntänyt Kartanon koulun rehtorin viralle 
täyttöluvan määräaikaisesti 1.1. – 31.3.2019 ja toistaiseksi 1.4.2019 
alkaen. Lisäksi kunnanhallitus on julistanut viran haettavaksi ja 
siirtänyt asian valmisteluvastuun sivistyslautakunnalle päätöksen 
tekoon asti.  
 

  

Rehtorin 
päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus 
valitsee Kartanon koulun rehtorin virkaan 1.4.2019 alkaen toistaiseksi 
FM Juha Kraapon OVTES:n mukaisin korvauksin.  
Edelleen Juha Kraapo valitaan rehtorin viransijaiseksi ajaksi 1.1.-
31.3.2019.  
 
Mikäli virkaan valittu ei ota vastaan virkaa, varalle valitaan KM Turo 
Järvelä.  
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
Virantäytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa ajalla 1.1.-
30.6.2019. 
 
Valinta on ehdollinen.  
Virkaan valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus ja 
rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan tai 
valinta muutoin itsestään raukeaa.  
 

  

Käsittelystä:  

  

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Sivistyslautakunta   7.11.2018  10 / 2018  

 

 
Pöytäkirjan tarkastus: 

 

 Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö 
 
 

Selostus: Vuoden 2015 joulukuussa voimaan tullut ehkäisevän päihdetyön 
järjestämistä koskeva laki määrittelee selkeästi kunnan vastuun 
ehkäisevässä päihdetyössä (523/2015, 5§). Kunta huolehtii 
ehkäisevän päihdetyön tarpeen mukaisesta organisoinnista 
alueellaan ja nimittää tehtävistä vastaavan toimielimen ja edistää 
toimia eri hallinnonaloilla. Toimielin voi toimia esim. kuntayhtymän 
sisällä monialalaisena yhteistyönä. Lisäksi suositusten mukaan 
monialaiseen toimintaan perustuva ehkäisevä päihdetyö tarvitsee 
koordinaatiota. Tavallisimmin paikallista toimintaa nimetään 
koordinoimaan ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö, joka toimii 
kuntatasolla. 84% Suomen kunnista ehkäisevää päihdetyötä 
koordinoi yhdyshenkilö. 
 
Lain mukaan ehkäisevän päihdetyön tulee perustua tietoon ja se 
tulee sisällyttää osaksi kunnan toiminnan suunnittelua. Ehkäisevä 
päihdetyö voidaan lisätä esimerkiksi osaksi kunnan tai seudun 
hyvinvointikertomusta ja –suunnitelmaa. Ehkäisevä päihdetyö 
voidaan kattaa myös erillissuunnitelmalla, joista tavallisimpia ovat 
yhdistetyt mielenterveys- ja päihdesuunnitelmat. FSHKY:n alueella 
on vuonna 2006 kirjattu Forssan seudun ehkäisevän päihdetyön 
toimintasuunnitelma osana päihde- ja huumestrategiaa.  
 
Tällä hetkellä Forssan seudulla toimii Forssan seudun ehkäisevän 
päihdetyön yhdyshenkilöverkosto. Verkostoon kuuluvat edustajat 
jokaisesta kunnasta sekä A-klinikalta, FSHKY:n oppilashuollosta, 
FSHKY:n kouluterveydenhuollosta ja Poliisin Ankkuri-tiimistä. Ypäjän 
edustajana ryhmässä toimii nuoriso-ohjaaja. Ryhmä tulee mm. 
vastaamaan seudullisesti vanhan toimintasuunnitelman päivittämisen 
koordinoinnista sekä kuntien informoimisesta. Laissa ehkäisevän 
päihdetyön järjestämisestä (532/2015), §5 on säädetty seuraavaa: 
”Kunta huolehtii ehkäisevän päihdetyön tarpeen mukaisesta 
organisoinnista alueellaan ja nimeää ehkäisevän päihdetyön 
tehtävistä vastaavan toimielimen.” 
 
”Toimielimen tehtävänä on: 
1) huolehtia kunnan päihdeolojen seurannasta ja niitä koskevasta 
tiedotuksesta; 
2) huolehtia siitä, että päihdehaittoja ja niiden vähentämistä koskevaa 
tietoa tarjotaan yksityisille henkilöille ja koko väestölle; 
3) lisätä ja tukea päihdehaittoja ehkäisevien toimien osaamista 
kaikissa kunnan tehtävissä; 
4) esittää ja edistää ehkäisevän päihdetyön toimia kunnan 
hallinnossa, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa, sivistys-, 
liikunta- ja nuorisotoimessa sekä elinkeinotoimessa; 
5) huolehtia siitä, että 4 kohdassa tarkoitetut kunnan toimet 
sovitetaan yhteen poliisin, alkoholilain (1143/1994) ja tupakkalain 
(693/1976) noudattamisen valvonnan, elinkeinoelämän ja erityisesti 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

ehkäisevään päihdetyöhön osallistuvien yleishyödyllisten yhteisöjen 
ehkäisevään päihdetyöhön kuuluvien ja sitä tukevien toimien kanssa. 
Kunnan ehkäisevään päihdetyöhön sovelletaan lisäksi, mitä 
terveydenhuoltolain (1326/2010) 11 ja 12 §:ssä säädetään terveyden 
ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä sitä koskevasta suunnittelusta ja 
raportoinnista.” Ko. laki on tullut voimaan 1.12.2015 ja sillä kumotaan 
raittiustyölaki (828/1982). 
 

  

Rehtorin 
päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta päättää, että 
 

1. kunta nimeää lain (523/2015, 5§) mukaiseksi toimielimeksi 
kuntaan Forssan seudun ehkäisevän päihdetyön 
yhdyshenkilöverkoston  
 

2. kunta nimeää kunnan ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöksi 
nuoriso-ohjaaja Maija Kemppaisen (tällä hetkellä hänen 
sijaisensa Eeva Lehtosen) ja valtuuttaa hänet toimimaan 
toimielimessä kunnan edustajana.  

 

  

Käsittelystä:  

  

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
 Lukuvuoden 2019-2020 työ- ja loma-ajat esi- ja 

perusopetuksessa 
 

Selostus: Perusopetuslain 23 §:n mukaan lukuvuodessa on 190 
työpäivää.  Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi 
kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. 
   
Perusopetuksessa lukuvuosi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7.  
Lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä 
(perusopetusasetus 7 §).  
  
Lukuvuonna 2019 - 2020 koulupäiviä on 187, koska itsenäisyyspäivä, 
loppiainen ja vappu ovat arkipäivinä (perjantai, maanantai ja 
perjantai). 
 
Koulunjohtajien kanssa on keskusteltu lukuvuoden 2019 - 2020 työ- 
ja loma-ajoista. Päätösehdotuksessa on huomioitu koulujen ja 
huoltajien toiveita: ei lauantaikoulupäiviä. 
 

  

Rehtorin 
päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta päättää, että lukuvuoden 2019 - 2020 työ- ja 
loma-ajat esiopetuksessa ja perusopetuksessa ovat seuraavat:   
 
SYYSLUKUKAUSI to 8.8. - pe 20.12.2019  
syysloma (vko 42) ma 14.10. - su 20.10.2019  
 
KEVÄTLUKUKAUSI ti 7.1. - la 30.5.2020 (esiopetus pe 29.5.2020) 
talviloma (vko 8) ma 17.2. - su 23.2.2020  
pääsiäisloma pe 10.4. - ma 13.4.2020 
 

  

Käsittelystä:  

  

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 

 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma lv. 2018-2019 
 

Selostus: Tasa-arvolain mukaan oppilaitosten tulee laatia toiminnan 
kehittämiseen tähtäävä tasa-arvosuunnitelma eli toiminnallinen tasa-
arvosuunnitelma. Toiminnallinen tasa-arvosuunnittelu tukee osaltaan 
opetuksen ja työyhteisön kehittämistä. Lisäksi jokaisella 
työnantajalla, jolla on vähintään 30 hengen työpaikka, tulee olla myös 
henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma. 
 
Toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman laadintavelvoite koskee 
kaikkia oppilaitoksia. Tasa-arvosuunnitelma on perusteltua laatia 
myös niille esiopetusryhmille, jotka eivät toimi kouluissa. 
Yhdenvertaisuuslain 6 §:n 2 momentin mukaan koulutuksen 
järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilaitoksella on suunnitelma 
tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. 
Oppilaitoksen tasa-arvosuunnitelma ja yhdenvertaisuussuunnitelma 
voivat olla samassa asiakirjassa ja ne voivat sisältyä 
opetussuunnitelmaan.  
 
Tämän nyt hyväksyttävänä olevan esi- ja perusopetuksen tasa-arvo- 
ja yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti esiopetusyksikön ja 
koulujen tulee aktiivisesti arvioida tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 
toteutumista.  
Toteutumista arvioidaan vuosittain lukuvuosisuunnitelmassa. Esi- ja 
perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sisältää 
käytännön ohjeistuksen toimenpiteistä yksiköille. 
 
Ypäjän kunnan esi- ja perusopetuksen tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2018-2019 on liitteenä no 10. 
 

  

Rehtorin 
päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen mukaisen esi- ja perusopetuksen 
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille 2018–2019. 
 

  

Käsittelystä:  

  

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 

 Vapaa-ajan toimen tehtävänimikkeet 
 

Selostus: On ollut pidemmän aikaa keskustelua vapaa-aikatoimen 
työntekijöiden toiminimikkeistä. On perusteltua muuttaa toimet 
vapaa-ajanohjaajiksi. Vapaa-ajanohjaajan toimenkuvan sisältyy sekä 
nuoriso-ohjaajan että liikunnanohjaajan toimenkuvien sisältö. On 
luontevaa, että molemmat ohjaajat voivat osallistua sekä 
nuorisotoimen että liikuntatoimen työtehtävien hoitoon, vaikka 
tehtävien perusjako on edelleen voimassa (Maija Kemppainen ja nyt 
pitkäaikainen sijainen Eeva Lehtonen on etupäässä nuorisopuolen 
työntekijä ja Riina Levander liikuntapuolen työtehtävissä). 
 
Sopiva ajankohta muutokselle lienee 1.8.2019 alkaen, kun tällöin 
liikunnanohjaajan työpanoksesta poistuu liikuntatunnit kunnan 
opettajien hoidettaviksi. 
   
Muutoksella ei ole vaikutusta toimenhaltijoiden palkkaan. Myöskään 
sillä ei ole vaikutusta toiminimikkeiden muutokseen, onko 
liikunnanohjaajan toimi kokoaikainen vai edelleen osa-aikainen.  
 
Nimikkeiden muuttaminen sopii nykyisille vapaa-aikatoimen 
toimenhaltijoille ja he pitävät muutosta hyvänä ja toivottuna asiana.      
 

  

Rehtorin 
päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta muuttaa nuoriso-ohjaajan ja liikunnanohjaajan 
toimet vapaa-ajanohjaajan toimiksi 1.8.2019 alkaen. 
 

  

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, varhaiskasvatusjohtajan ja va. 
kirjastonjohtajan päätösluettelot henkilöstöhallintoa koskevista 
päätöksistä ajalta 3.10.2018 – 31.10.2018. 
 
sekä  
 
rehtorin viranhaltijapäätökset: 
17 § Nuoriso-ohjaajan vuosiloman sijainen 
18 § Nuoriso-ohjaajan työvapaan sijainen 
 

  
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  

 

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

  

  
 
 
 
 

  

Käsittelystä: --- 

  

Päätös: --- 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
  Muut asiat   

 

Selostus: Sivistyslautakunta keskusteli talousarvioon 2019 esitetyistä 
säästökohteista ja muutoksista. Mahdollista ostopalvelua Humppilan 
kunnan varhaiskasvatuksesta ei nähdä perusteltuna. 

  

 Heikki Vainio kertoi, että kirjastonjohtaja-sivistystoimenjohtajan 
virkaan on määräaikaan mennessä saapunut kolme hakemusta. 
Kaksi hakijaa on kutsuttu haastatteluun 9.11.2018. 
Mikäli näiden haastattelujen perusteella ei synny esitystä viranhaltijan 
nimeämiseksi, hakuaikaa pitää jatkaa. 
 

 Sivistyslautakunta päättää, että mikäli kirjastonjohtaja-
sivistystoimenjohtaja hakua jatketaan:  

1. ilmoitusteksti tarkistetaan hakuvaatimuksen 60 op. kirjasto- ja 
informaatioalan opintojen osalta: … tai muutoin hankitut 
vastaavat tiedot 

2. 5.11.2018 päättyneen hakukierroksen hakemukset ja 
haastattelut otetaan huomioon valinnassa 

Käsittelystä:  

  

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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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: 103-107 
 
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: 99-102, 108-109 
 
 
 
 
Tätä ohjetta yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje liitetään vain asianosaisille 
lähetettyihin pöytäkirjanotteisiin. 

mailto:kunta@ypaja.fi

