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Jukka Hakamaa
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PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika

Isonkyrön kunnanvirastossa 27.5.2021
Allekirjoitus

Katri Soisalo
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Juha Korvola

Aika ja paikka

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi perjantaina 28.5.2021 klo 14.00 sekä
kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.

Todistaa

johtava rehtori

Susanna Pietikäinen
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Kokouspäivämäärä

Sivistyslautakunta

27.5.2021

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Sivltk 30 §

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
----------

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI
Sivltk 31 §
Sivistyslautakunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka kaksi lautakunnan
kokouksissa erikseen valittua pöytäkirjantarkastajaa tarkastaa pöytäkirjan
nähtävänä oloaikana.

JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaksi jäsentä.

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Katri Soisalo ja Juha Korvola.
---------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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OIKAISUVAATIMUS MARKKINAEHTOISEN HENKILÖLIIKENTEEN HYÖDYNTÄMISTÄ KOSKEVAAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEEN
Sivltk § 32
Tapio Lae Oy on 12.5.2021 jättänyt oikaisuvaatimuksen johtavan rehtorin 28.4.2021
§ 139 tekemään markkinaehtoisen henkilöliikenteen hyödyntämistä koskevaan viranhaltijapäätökseen, liite. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan oikaisua em. viranhaltijapäätökseen, joka on oikaisuvaatimuskäsittelyn valmistelussa tulkittu tarkoittavan
vaatimusta päätöksen kumoamiseksi. Tapio Lae Oy on kunnassa sijaitsevana yhteisönä oikeutettu tekemään oikaisuvaatimuksen kunnan jäsenenä, oikaisuvaatimus
on saapunut määräajassa.
Sivistyslautakunnan alaisen viranomaisen (johtavan rehtorin) päätöksestä tehdään
oikaisuvaatimus sivistyslautakunnalle. Linja-autoliikenne Lehtonen Oy:lle on hallintolain 34 §:n mukaisesti varattu asianosaisena mahdollisuus tulla kuulluksi 18.5.2021
lähetetyllä lausuntopyynnöllä. Linja-autoliikenne Lehtonen Oy on 20.5.2021 antanut
lausunnon, liite.
Oikaisuvaatimuksessa on kerrottu taustatiedot ja mainittu mm. että sivistyslautakunta on 11.2.2021 tehnyt päätöksen käyttöperiaatteista markkinaehtoisen liikenteen
hyödyntämisessä koulukuljetuksissa ja että oikaisuvaatimuksen tekijät ovat olleet
tästä päätöksestä tietoisia.
Vastaukset oikaisuvaatimuksen perusteisiin:
1. NAP-liikkumispalvelukatalogissa on julkaistu sekä reitit että niiden aikataulut viranomaiskäyttöön. Reitit aikatauluineen on toimitettu kunnalle 19.3.2021, niitä on
siten hyödynnetty viranhaltijapäätöksen valmistelussa. Aikataulut julkaistaan yrityksen sivuilla sopimuksen mukaan ennen reittien käynnistymistä.
2. Linja-autoliikenne Lehtonen Oy on toimittanut vuosihinnan, josta on laskettavissa päivähinta, jota on viranhaltijapäätöksessä mainitulla tavalla verrattu vuoden
2019 toteutuneeseen päivähintaan. Kokonaistaloudellisessa tarkastelussa ei ole
tarkoituksenmukaista verrata yksittäisen lipputuotteen hintaa.
3. Voimassa olevissa kilpailutetuissa sopimuksissakaan reitin hinta ei muutu oppilasmäärän muuttuessa.
4. Oikaisuvaatimuksen väite on virheellinen, koska päivähintaa on verrattu vuoden
2019 toteutuneisiin hintoihin (sisältäen myös lisäkilometrit ja lisättynä optiovuoden indeksikorotuksella) nyt käsiteltävinä olevilla alueilla.
5. Viranhaltijapäätöksessä on polttoaineen hinnan todettu nousseen n. 7 % vertailuvuoteen 2019 nähden eikä vertailua ole siten tehty sopimuskauden alkuun. Lisäksi viranhaltijapäätöksessä on todettu, että mahdollisessa kilpailutuksessa olisi odotettavissa huomattava hinnannousu voimassa olevaan sopimukseen näh-
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den. Polttoaineen hintaa koskevat perustelut täydentävät arviota kokonaistaloudellisuudesta.
6. Oikaisuvaatimuksen väite on virheellinen, perustelut esitetty edellä kohdassa 4.
Vastaukset väitteisiin koskien johtavan rehtorin toimintatapoja:
1. Sivistyslautakunta on 11.2.2021 § 11 päättänyt markkinaehtoisen henkilöliikenteen käyttöperiaatteista, mikä mahdollistaa markkinaehtoisen henkilöliikenteen
hyödyntämisen aiempaa laajemmin. Joukkoliikennettä on hyödynnetty aikaisemminkin koulukuljetuksissa, tällä hetkellä Vaasan suunnasta tuleville oppilaille.
Lautakunnan päätöksen mahdollisti valtakunnallisen joukkoliikenteen järjestämiseen liittyvien normien keventäminen lainsäädännöllä kesällä 2018 (laki liikenteen palveluista). Lakimuutoksen myötä yrittäjät ovat valtakunnallisesti ja alueellisesti lähteneet kehittämään liiketoimintaansa markkinaehtoisen toiminnan
suuntaan.
Lautakunnan päätöksessä on huomioitu Isonkyrön kunnan kuntastrategia 2025,
jonka mukaan Isossakyrössä pyritään kehittämään ja pitämään yllä kunnan elinvoimaisuutta huolehtimalla, että Isokyrö säilyy logistisesti erinomaisena kuntana.
Niin ikään päätöksessä viitataan strategian palvelulupaukseen vaikuttaa bussiliikenteen reitteihin ja aikatauluihin siten, että ne täydentävät isokyröläisten liikennepalvelutarjontaa. Sivistyslautakunnan päätöksen mukaan markkinaehtoista liikennettä voidaan hyödyntää, jos se on kokonaistaloudellisesti edullista niiden
kuljetusoppilaiden koulukuljetuksen järjestämisessä, jotka asuvat reitin varrella
ja joiden koulun alkamis- ja loppumisajat sopivat reitin aikatauluun.
Markkinaehtoisen henkilöliikenteen jälkeen sivistyspalveluiden kilpailutettavaksi
jää mm. lukion klo 16 kuljetukset, erityistarpeiset kuljetukset, uimahallikuljetukset
sekä alakoululaisten kuljetukset ruotsin opiskeluun koulukeskukselle. Näiden
kuljetusten arvo kaikista koulukuljetuksista on hieman alle 10 prosenttia. Myös
kunnan muilla palvelualueilla on merkittäviä kilpailutettavia kuljetuksia.
2. Kuten edellä on todettu, lautakunta on päättänyt markkinaehtoisen liikenteen
hyödyntämisestä laajemmissa määrin. Markkinaehtoisesta liikenteestä ei pyydetä tarjouksia. Yrittäjä on vedonnut liikesalaisuuteen kertoessaan alustavista
suunnitelmistaan mahdollisesta markkinaehtoisen liikenteen laajentamisesta
Isossakyrössä. Näin ollen johtavalla rehtorilla ei ole ollut oikeutta kertoa liikesalaisuutta oikaisuvaatimuksen tekijälle ennen päätöstä markkinaehtoisen liikenteen hyödyntämisestä ko. reiteillä. Alan muillakin toimijoilla on ollut mahdollisuus
tarjota vastaavaa palvelua.
3. Arvion mukaan yksittäisissä tapauksissa koulumatka pitenee yli 30 minuuttia
meno- tai paluumatkalla. Kokonaisuutena muutokset matka-aikojen pidentymisessä tai lyhenemisessä ovat vähäisiä ja lain määrittämät koulukuljetusten mak-
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simiajat alittuvat selvästi, eli tarvetta etukäteiskeskusteluihin huoltajien kanssa ei
ollut. Huoltajia informoidaan vuosittain reiteistä ja aikatauluista ennen lukuvuoden alkua.
4. Kuten edellä on käynyt ilmi, syntyneen markkinaehtoisen liikenteen hyödyntäminen on tapahtunut kunnan päätöksenteossa voimassa olevan lain ja hyvän hallintotavan mukaisesti huomioiden yrityksen liikesalaisuudet.
5. Kuten edellä on todettu, sivistyslautakunta on 11.2.2021 päättänyt markkinaehtoisen liikenteen käyttöperiaatteista, joita on viranhaltijapäätöksessä noudatettu.
Kunnan viranomaisten on kaikessa päätöksenteossa pyrittävä kunnan edun mukaiseen ratkaisuun, mm. kokonaistaloudellisuuden ja riittävän palvelutason näkökulmasta.
Sivistyslautakunnan päätös on ollut julkisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa
12.2.2021 kuntalain 140 §:n mukaisesti. Kuten oikaisuvaatimuksesta ilmenee,
oikaisuvaatimuksen tekijä on ollut tosiasiallisesti tietoinen ko. päätöksestä.
Esteellisyys
Lähtökohtaisesti johtava rehtori ei ole hallintolain esteellisyysperusteiden mukaan
esteellinen esittelemään asiaa pelkästään sen johdosta, että hänen viranhaltijapäätöksestään on tehty oikaisuvaatimus. Kuitenkin johtuen edellä esitetyistä väitteistä
koskien johtavan rehtorin toimintatapoja, hän on katsonut olevansa esteellinen esittelemään oikaisuvaatimusasiaa hallintolain 28 §:n 1. momentin 7. kohdan mukaisesti yleislausekejäävinä (puolueettomuus muusta erityisestä syystä vaarantuu).
Hallintosäännön 168 §:n 3. momentin mukaan esittelijän ollessa esteellinen sijaisena toimii palvelualueen johtaja tai sijaisekseen määrätty. Kunnanjohtaja on
19.5.2021 määrännyt hallintosihteeri Soili Kniivilän toimimaan tässä yksittäisessä
asiassa esittelijänä.
Oheismateriaalina lautakunnan jäsenille toimitetaan johtavan rehtorin viranhaltijapäätöksen 28.4.2021 § 139 perusteena olevat taloudellisuuslaskelmat ja reitit.
Lisätietoja antaa hallintosihteeri Soili Kniivilä, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh.
050 314 2350.
HALLINTOSIHTEERIN
EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen edellä esittelytekstissä mainituilla perusteilla.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
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Merkittiin, että johtava rehtori Susanna Pietikäinen poistui esteellisenä (yleislausekejäävinä puolueettomuus muusta erityisestä syystä vaarantuu) kokouksesta tämän
asian käsittelyn ajaksi klo 18.46-18.52. Esittelijänä tässä asiassa toimi hallintosihteeri Soili Kniivilä kunnanjohtajan 19.5.2021 tekemän määräyksen mukaisesti.
_________
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PSYKIATRINEN SAIRAANHOITAJA KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLOSSA –
PILOTTIIN OSALLISTUMINEN
Sivltk § 33
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –hanke on sopinut Isonkyrön kunnan
kanssa mahdollisesta psykiatrinen sairaanhoitaja koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa -pilotista. Hankkeessa on määritelty, että psykiatrinen sairaanhoitaja toimisi
erityisesti yläkouluikäisten kanssa sekä lisäksi nivelvaiheissa 5.-6.luokkalaisten ja
alaikäisten lukiolaisten parissa.
Pilottijakso olisi ajalla 1.8.2021-30.6.2022 ja siitä tehdään erillinen sopimus.
Psykiatrisen sairaanhoitajan tehtäväkohtaiseksi palkaksi on pilotissa sovittu 2650
€/kuukausi. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus maksaa 50 % psykiatrisen sairaanhoitajan palkasta. Puhelin- sekä muut kustannukset jäävät kunnan maksettavaksi.
Pilottijakson tuloksista raportoidaan syys- ja kevätlukukaudesta erikseen kauden
päättyessä hankepäällikkö Tytti Luodolla ja hanketyöntekijä Mari Vuorenmäelle.
Isonkyrön osallistumista hankkeeseen ovat valmistelleet hyvinvointijohtaja, perusturvajohtaja ja johtava rehtori, jotka puoltavat hankkeeseen osallistumista.
He näkevät psykiatrisen sairaanhoitajan tarpeen, jota puoltaa mm. hyvinvointikertomuksessa esille nousseet lasten ja nuorten pahoinvointiin liittyvät teemat. Monissa
asioissa isokyröläiset nuoret kokivat tilanteensa huonommaksi kuin EteläPohjanmaalla keskimäärin.
Hyvinvointijohtaja, perusturvajohtaja ja johtava rehtori ovat suunnitelleet, että psykiatrinen sairaanhoitaja toimisi sivistyspalveluissa ja hänen työpisteensä olisi koulukeskuksella, sillä hän olisi osa oppilashuoltohenkilöstöä.
Lisätietoja antaa johtava rehtori 0500 560 363.

JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta päättää, että Isonkyrön kunnan sivistyspalvelut on mukana Psykiatrinen sairaanhoitaja koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa -pilotissa ja valtuuttaa
johtava rehtorin allekirjoittamaan pilottijakson sopimuksen aj.1.8.2021-30.6.2022.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
___________
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Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella:
Pykälät: 32 (asianosainen)
Valitusoikeus ja valitusperusteet
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain
se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se,
johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valitusperusteet
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valittajan
tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.
Valitusviranomainen
Viranomainen, jolle valitusosoitus tehdään:
Vaasan hallinto-oikeus, Korsholmanpuistikko 43, 65100 Vaasa / PL 204, 65101 Vaasa
faksi: 029 56 42760, sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös
voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa säädetään. Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä
yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan
laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
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Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin
yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen
uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen
seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Isonkyrön kunnanvirastosta.
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
sähköposti: isokyro@isokyro.fi
Kunnanviraston aukioloaika on pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.
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OIKAISUVAATIMUSOHJE SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 33
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on
toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Tiedoksiannon saajan suostumuksella
päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa säädetään. Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Isonkyrön sivistyslautakunta
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
sähköposti: sivistys@isokyro.fi
Kunnanviraston aukioloaika on pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan oikaisua
• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
• millä perusteella oikaisua vaaditaan
• oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Isonkyrön kunnanvirastosta.
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 30, 31,
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