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Esikoulu- ja koululaiskuljetukset ajalle 1.8.2021-31.7.2022 

 

Sivistyslautakunta esitti 16.5.2019, että kunnanhallitus hyväksyy liikennöitsijä Timo 

Rannan tarjouksen esikoulu- ja koululaiskuljetuksista ajalle 1.8.2019-31.7.2021. Sen 

lisäksi on varattu optiona mahdollisuus tehdä yhden lukuvuoden kestävän 

jatkosopimuksen kilpailun voittaneen autoilijan kanssa ilman uutta tarjouskilpailua 

tarjouspyynnön mukaisesti. Kunnanhallitus on hyväksynyt Timo Rannan tarjouksen 

27.5.2019 (126 §). 

 

Rehtori Tuomo Pesonen ja hallintosihteeri Ritva Mäkinen ovat neuvotelleet 

optiovuodesta liikennöitsijä Timo Rannan kanssa 10.5.2021. 

 

Hallintosäännön 72 §:n mukaan päätöksen optiovuodesta tekee lautakunnan 

esittelijä. 

 

Päätös: 

Päätän käyttää optiovuotta. Esikoulu- ja koululaiskuljetukset ajalla 1.8.2021-

31.7.2022 hoitaa liikennöitsijä Timo Ranta nykyisen sopimuksen sisällöllä. Sopimus 

kirjoitetaan vielä erikseen. 

 

 

Tuomo Pesonen 

rehtori 

050 3794472 

 

Jakelu: - Timo Ranta 
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Oikaisuvaatimus 

§ 15 
 
Oikaisuvaatimusohje 
 

Oikaisuvaatimusoikeus 
 
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). 
 
Oikaisuvaatimusviranomainen 
 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Jämijärven sivistyslautakunta.  
Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella: 
Jämijärven kunta 
Sivistyslautakunta 
Peijarintie 5 A 
38800 Jämijärvi tai jamijarvi(at)jamijarvi.fi 

 
Oikaisuvaatimusaika 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Tiedoksisaanti 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua 
kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, 
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen 
merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän 
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  
Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Päätös on asetettu 
nähtäväksi yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n mukaisesti 25.5.2021. 
 
Oikaisuvaatimus 
 
Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, 
sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan. 
Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava. Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi 
kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa 
koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa. 
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen 
oikaisuvaatimusajan päättymistä. 


