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KH 219 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Selostus: Kuntalain 94 § säätää vain valtuuston kokoontumisesta. Sen mukaan val-
tuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen ko-
kousta postitse ja/tai sähköisesti. Samassa ajassa on kokouksesta tiedo-
tettava yleisessä tietoverkossa. Muiden kunnan toimielinten kokoontumi-
sesta määrätään hallintosäännössä.  
 
Ypäjän kunnan hallintosäännön 5 §:n mukaan toimielimen kokous pide-
tään silloin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enem-
mistö toimielimen jäsenistä sitä puheenjohtajalle esittää. Edelleen 6 §:n 
mukaan kokouskutsun yhteydessä lähetetään esityslista käsiteltävien asi-
oiden 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. 
 
Ypäjän kunnanhallituksen päätöksen 8.8.2017 116 § mukaan kunnanhalli-
tuksen kokouskutsut esityslistoineen lähetetään sähköisesti ypaja.fi-
osoitteisiin, ellei erityisistä syistä muuta johdu, valtuuston koollekutsumis-
aikataulua noudattaen (4 pv ennen). Varsinainen jäsen kutsuu vara-
jäsenensä päätöksen mukaisesti ja välittää materiaalin tälle. Saman pää-
töksen mukaisesti kunnanhallituksen kokouskutsut esityslistoineen julkais-
taan ensisijaisesti osoitteessa http://www.ypaja.fi/fi/ilmoitustaulu ja toissi-
jaisesti (pl. esityslista) kunnanviraston ilmoitustaululla os. Perttulantie 20. 
 
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltai-
nen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä. 
 
Ypäjän kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan puheenjohtaja toteaa läs-
näolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 
 
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kunnanhallituksen jäsenille ja läs-
näololuettelossa mainituille muille sähköisesti 22.11.2019. Kokouksesta on 
tiedotettu kunnan internetsivuilla samana päivänä. 

  
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876 
  
Päätösehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösval-

taiseksi. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: - 
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KH 220 § Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäpito sekä ääntenlaskijat  
 
Selostus: Kuntalain 140 §:n mukaan toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikai-

suvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jäl-
keen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista 
säännöksistä muuta johdu. Päätöksen katsotaan tulleen yleisesti tietoon 
seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on pidetty näin nähtävä-
nä. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kulu-
essa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Kunta voi päättää tämän lisäksi myös muusta toimielinten pöytäkirjojen 
nähtävänä pidosta. 
 
Ypäjän kunnanhallituksen päätöksen 8.8.2017 117 § mukaan kunnanhalli-
tuksen ja valtuuston kokouspöytäkirjat tarkastetaan ja allekirjoitetaan kol-
men päivän kuluessa kokouksesta. Lisäksi pöytäkirjantarkastajat voivat 
ilmoittaa myös sähköisesti pöytäkirjan hyväksymisestä, jolloin pöytäkirja 
varmennetaan heidän allekirjoituksillaan myöhemmin, mutta viipymättä. 
 
Saman päätöksen mukaan kunnanhallituksen kokouspöytäkirjat pidetään 
ensisijaisesti yleisesti nähtävillä kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan in-
ternetsivuilla os. www.ypaja.fi/fi/hallinto/esityslistat_ja_poytakirjat viimeis-
tään kokousten jälkeisenä maanantaina klo 09.00 alkaen. Pyhäpäivi-
nä/vast. nähtävänäpito alkaa seuraavana arkipäivänä. 
 
Edelleen, kunnanhallituksen kokouspöytäkirjat pidetään jatkossa toissijai-
sesti nähtävillä kunnanviraston yhteispalvelupisteellä viimeistään kokous-
ten jälkeisenä maanantaina klo 09.00-13.00. Pyhäpäivinä/vast. nähtä-
vänäpito alkaa seuraavana arkipäivänä. 

  
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876 
  
Päätösehdotus: 1. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi jäsentään, jotka 

toimivat samalla ääntenlaskijoina 
(edelliset KH 26.11.2019 Pirkko Herd ja Matti Alanko). 

2. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan maanantaina 9.12.2019 klo 
09.00-15.00 virastotalolla. Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti 
nähtävänä 10.12.2019 klo 09.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla 
ja kunnanviraston palvelupisteellä klo 09.00-13.00. Pöytäkirjan katso-
taan tulleen yleisesti tietoon 18.12.2019. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: 1. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jenni Mäntynen ja Elina Hirvonen. 

2. Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 

  
Otteet/tiedoksi: - 
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KH 221 § Käsittelyjärjestys 
 

Selostus: Ypäjän kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan 
mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päät-
tää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskut-
sussa. 

  
Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Riikka Riihimäki, p. 050 356 2193 
  
Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan mukaisen käsittelyjärjestyksen. 
  
Käsittelystä: Kunnanhallituksen puheenjohtaja esitti muutetusti, että 225 § käsitellään 

221 §:n jälkeen. 
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: - 
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KH 222 § Toimielinten pöytäkirjat 
 

Selostus: Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohta-
ja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat 
ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siir-
retty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston 
toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. 
 
Hallintosäännössä voidaan määrätä otto-oikeudesta vastaavasti lautakun-
nille, niiden puheenjohtajille tai hallintosäännössä määrätylle kunnan vi-
ranhaltijalle asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakun-
nan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei asiaa ole otettu jo kun-
nanhallituksen käsiteltäväksi. 
 
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, 
jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä (14 pv). Ylemmän toimieli-
men käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 
 

− lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusme-
nettelyä koskevia asioita, 

− yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen 
asioita, 

− kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kun-
nat niin sopivat. 

 
Ypäjän kunnan hallintosäännön 18 - 19 §:t määräävät otto-oikeudesta 
kuntalain 92 §:n mukaisesti kunnanhallitukselle, sen puheenjohtajalle ja 
kunnanjohtajalle kunnanhallituksen ja sen alaisissa päätöksissä. Lauta-
kuntien ja niiden toimivallan alaisissa päätöksissä otto-oikeus on lauta-
kunnalla ja sen puheenjohtajalla, sekä lautakunnan esittelijällä. Määrä-
ajasta oikeuden käyttämiselle ei säädetä. Kunnan hallintosäännön päivi-
tystyö on kesken.  
 
Uuden kuntalain tulkinta on hallintosääntöön nähden ensisijainen ja ku-
moaa hallintosäännön tältä osin. 
 
Pöytäkirjat: 

- tarkastuslautakunta 29.11.2019 
 

  
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876 
  
Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: - 
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KH 223 § Saapuneet asiakirjat 
 

Selostus: Asiakirjat 

− Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja 
10/2019 20.11.2019 

− Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, yhtymävaltuuston pöytäkirja 
2/2019 20.11.2019 

− Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, yhtymävaltuusto 20.11.2019 
§ 21, Koulutuskuntayhtymän strategia 2020 

− Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, yhtymävaltuusto 20.11.2019 
§ 22, Talousarvio 2020 ja toimintasuunnitelma 2021 – 2022 

− Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, yhtymävaltuusto 20.11.2019 
§ 23, Talousarvion 2019 muutosehdotus 

  
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876 
  
Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee saapuneet asiakirjat tiedoksi ja saattaa ne tarvit-

tavilta osiltaan toimeksi. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: - 
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KH 224 § Viranhaltijapäätökset 
 

Selostus: − kunnanjohtaja 
§ - 

 

− talous- ja hallintopäällikkö 
§ - 
 

− tekninen johtaja 
  § - 
 

− varhaiskasvatusjohtaja 
§ - 

 

− puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö 
§ - 

 

− lomituspalvelupäällikkö 
§  
 

− rehtori-sivistysjohtaja 
§  

 

− rakennustarkastaja 
§ - 
 

  
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876 
  
Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. 
   
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: - 
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KH 225 § Ypäjän kunnan strategian toimeenpano-osa sekä talousarvio 2020, talous-
suunnitelma 2020-2022, investointisuunnitelma 2020-2023 

 
 

Aiempi käsittely: 26.11.2019 213 § 
  
Selostus: ”Kunnanhallitus on hyväksynyt 24.9.2019 talousarvion 2020 ja taloussuunni-

telman 2020-2022 laadintaohjeet. 
   

Valtuuston talousseminaarissa 26.10.2019 on käsitelty ajankohtaistietoja ta-
lousarvion ja -suunnitelman laatimisen pohjaksi. 

 
Johtoryhmä on työstänyt ja tarkentanut talousarviota 30.10.2019 sekä 
20.11.2019. 

 
Valtuusto on päättänyt 14.11.2019 korottaa kunnan tuloveroprosenttia 0,50. 
Korotuksen arvioitu lisäys verotulokertymään on 154 000 euroa.  

 
Talousarvio- ja investointisuunnitelmaluonnos on esityslistan oheismateriaali-
na. 

 
  Toimialajohtajat ovat kuultavina kokouksessa. 
 
  Päätösehdotus: 

Kunnanhallitus tarkentaa talousarvion ja -suunnitelman sekä investointisuun-
nitelman tavoitteita. 

  Päätös: 
Kunnanhallituksella ei ole tarkennettavaa talousarvion ja -suunnitelman sekä 
investointisuunnitelman tavoitteisiin.” 

  -- 
   
  KH 3.12.2019 225 § 
 

Ypäjän kunnan strategian toimeenpano-osa on liitteenä 33 ja talousarvio 
2020 sekä taloussuunnitelma 2020-2022 ja investointisuunnitelma 2020-2023 
on liitteenä 34. 
 
Talousarvion 2020 vuosikate on 737 400 euroa, poistot 748 500 euroa ja tili-
kauden ylijäämä 1 600 euroa. 

 
 
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus 

1. hyväksyy kuntastrategian toimeenpano-osan vuodelle 2020 
2. hyväksyy talousarvion vuodelle 2020 
3. hyväksyy taloussuunnitelman vuosille 2020-2022 
4. hyväksyy investointisuunnitelman vuosille 2020-2023 
5. esittää valtuustolle niiden hyväksymistä. 

 
Käsittelystä: 
    
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.  
 
Otteet/tiedoksi:   
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KH 226 § Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin perussopimuksen muuttaminen 
 
 

Aiempi käsittely:   
  
Selostus: Voimassa olevan kuntalain siirtymäsäännöksen mukaan kuntien yhteistoi-

mintasopimukset (ml. kuntayhtymien perussopimukset) on saatettava lain 8 
luvun mukaisiksi vuoden 2019 loppuun mennessä (147 § 5 mom). Sairaan-
hoitopiirin perussopimuksesta puuttuu tällä hetkellä ehtoja, joita kuntalain 56 
§ edellyttää. Lisäksi perussopimuksessa on päivitystarpeita johtuen siitä, 
että sitä on viimeksi päivitetty vuonna 2009.  
 
Sairaanhoitopiirin tilaajarenkaassa sovittiin keväällä, että sairaanhoitopiiri 
tekee kunnille esityksen perussopimuksen muutoksista. Esitystä muokattiin 
syksyn aikana pienemmässä ryhmässä, jossa oli mukana edustaja kultakin 
seudulta. Erityisesti valmistelussa on käyty läpi alijäämän kattamista, inves-
tointien jakoperustetta ja sopimusohjauksen määrittelyä koskevia ehtoja. 
Liitteenä olevaan tiivistelmään on koottu tärkeimmät sisältömuutokset ja 
niiden tausta.  Lokakuussa pidetyn tilaajarenkaan käsittelyn jälkeen perus-
sopimusluonnos lähetettiin kuntiin lausunnoille 31.10.2019. Kuntien lausun-
tojen perusteella perussopimusta on edelleen täsmennetty. Valmistelussa 
on hyödynnetty Kuntaliiton vuonna 2016 julkaisemaa kuntayhtymän perus-
sopimusmallia. 
 
Kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta päättävät jäsenkuntien val-
tuustot. Perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta 
jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaik-
kien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta (Kuntalain 57 §). 
 
  
Kuntalain 56 §:n vaatimukset kuntayhtymän perussopimuksessa sovittavista 
asioista: 
 
”Perussopimuksessa on sovittava ainakin: 
 
1) kuntayhtymän nimestä, kotipaikasta ja jäsenkunnista; 
2) kuntayhtymän tehtävistä sekä tarvittaessa 8 §:ssä tarkoitetun järjestämis-
vastuun siirtymisestä; 
3) yhtymäkokousedustajien tai yhtymävaltuuston taikka muun ylintä päätös-
valtaa käyttävän toimielimen jäsenten lukumäärästä ja äänivallan perusteis-
ta; 
4) kuntayhtymän muista toimielimistä sekä niiden tehtävistä, päätösvallasta 
ja koollekutsumisesta; 
5) siitä, mikä kuntayhtymän toimielin valvoo kuntayhtymän etua, edustaa 
kuntayhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset, sekä siitä, millä tavoin oi-
keudesta kuntayhtymän nimen kirjoittamiseen päätetään; 
6) jäsenkuntien osuudesta kuntayhtymän varoihin ja vastuusta sen veloista 
sekä muista kuntayhtymän taloutta koskevista asioista; 
7) kuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastuksesta; 
8) kuntayhtymästä eroavan jäsenkunnan ja toimintaa jatkavien jäsenkuntien 
asemasta; 
9) kuntayhtymän purkamisesta ja loppuselvityksen suorittamisesta; 
10) menettelystä, jolla kuntayhtymän alijäämä katetaan tilanteessa, jossa 
jäsenkunnat eivät ole hyväksyneet 119 §:n 2 momentissa tarkoitettua sopi-
musta kuntayhtymän talouden tasapainottamisesta; 
11) talouden ja toiminnan seurantajärjestelmästä ja raportoinnista jäsenkun-
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nille. 
 
Perussopimuksessa voidaan myös sopia, että kuntayhtymän muun toimieli-
men kuin yhtymäkokouksen jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien 
valtuutettuja ja että sopimuksessa määrätyissä asioissa päätöksen tekemi-
seen vaaditaan määräenemmistö.” 
 
Esityslistan liitteenä 35 on selvitys perussopimusmuutoksista (poistot on 
yliviivattu ja lisäykset merkitty punaisella tekstillä). Esityslistan liitteenä 36 
on myös tiivistelmä perussopimusmuutoksista. 
 

  
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876 
  
Päätösehdotus: Hallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy Kanta-Hämeen sai-

raanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen liitteen 35 mukaisena. Pe-
russopimus tulee voimaan 1.1.2020. 

   
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi:  
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KH 227 § Ypäjän kunnan henkilöstöraportti vuodelta 2018 

 
 

Aiempi käsittely: 
 
 
Selostus: Työ- ja elinkeinoministeriön kirjanpitolautakunnan kuntajaosto määrittelee 

yleisohjeissaan kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakerto-
muksen laatimisesta sekä kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetie-
doista tasekirjassa esitettävät kunnan henkilöstöä koskevat tiedot. 

 
Toimintakertomuksessa esitetään henkilöstömäärä, sen kokonaismuutos tilin-
päätösvuonna, palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma tilikaudelta sekä 
mahdolliset olennaiset muutokset henkilöstöä koskevissa tunnusluvuissa. 
Tehtäväkohtainen henkilöstömääräselvitys annetaan liitetiedoissa. Erillisessä 
henkilöstötilinpäätöksessä ilmoitettujen henkilöstöä koskevien tunnuslukujen 
ja muiden tietojen tulee olla yhtäpitäviä kaikkien niihin liittyvien toimintakerto-
muksessa ja tilinpäätöksessä esitettyjen tietojen kanssa. 

 
Henkilöstöraportissa esitetään edellisen tilikauden henkilöstöä koskevat eritel-
lyt tiedot. 

 
Henkilöstöraportointi ja -arviointi tukee kunnan strategista henkilöstöjoh-
tamista sekä henkilöstön ja työyhteisön jatkuvaa kehittämistä. Henkilös-
tövoimavarojen arvioinnin perustana on kunnan oma strategia sekä hen-
kilöstöön liittyvät tavoitteet. Henkilöstöraportti on tarkoitettu sekä työyhteisön 
ja johdon että poliittisten päätöksentekijöiden käyttöön. 

 
Henkilöstöraportti vuodelta 2018 on esityslistan liitteenä 37. 

      
      
           Valmistelija:  talous- ja hallintopäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876 
 

Päätösehdotus: Henkilöstöraportti merkitään tiedoksi myös valtuustolle. 
 

           Käsittelystä:  
 

 Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 
          Otteet/tiedoksi: 
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KH 228 § Muut asiat 
  

 
 

 Kunnanhallituksen kevään 2020 kokousaikataulu 
 

 
 

Kunnanhallitus käy keskustelun kevätkauden 2020 alustavista kokous-
ajoista. 
 

  
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää kevään alustavaksi kokousaikatauluksi: 

 
1/2019                  TI 14.1.2019 klo 18.00 
2/2019                  TI  4.2.2019 klo 18.00 
3/2019                  TI 25.2.2019 klo 18.00 
4/2019                  TI 17.3.2019 klo 18.00 

   
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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KH 229 § Ilmoitusasiat 
 
 

Selostus:                      ei ilmoitusasioita  
 
 

   
Päätös:   
   
Otteet/tiedoksi:   
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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 jon-
ka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä 
kunnan jäsen. Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvali-
tuksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimie-
limen päätöksestä sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen (Kuntalaki 134 §). 
 
Pykälät: 
 
Oikaisuvaatimus osoitetaan: 
 
Postitse os.: 
 

Ypäjän kunta 
Kunnanhallitus 
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 pöytäkir-
ja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 140 §). Tuolloin myös 14 päivän oikai-
suvaatimusaika alkaa kulua. 
 
Allekirjoitetusta oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. 

 
  MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 

Seuraavissa asiakohdissa (alla, §) tehdyistä päätöksistä ei saa hakea kuntalain 136 §:n mu-
kaan oikaisua, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 
Pykälät: 219 - 229 
 
 
 
 
Tätä ohjetta yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje liitetään vain asianosaisille lähetettyihin 
pöytäkirjanotteisiin. 


