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Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kuntalain 94 § säätää vain valtuuston kokoontumisesta. Sen mukaan valtuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta postitse ja/tai sähköisesti. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa. Muiden kunnan toimielinten kokoontumisesta määrätään hallintosäännössä.
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.
Ypäjän kunnanhallituksen päätöksen 8.8.2017 116 § mukaan kunnanhallituksen kokouskutsut esityslistoineen lähetetään sähköisesti ypaja.fiosoitteisiin, ellei erityisistä syistä muuta johdu, valtuuston koollekutsumisaikataulua noudattaen (4 pv ennen). Varsinainen jäsen kutsuu varajäsenensä päätöksen mukaisesti ja välittää materiaalin tälle. Saman päätöksen mukaisesti kunnanhallituksen kokouskutsut esityslistoineen julkaistaan ensisijaisesti osoitteessa http://www.ypaja.fi/fi/ilmoitustaulu ja toissijaisesti (pl. esityslista) kunnanviraston ilmoitustaululla os. Perttulantie 20.
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 kunnanhallituksen jäsenille ja läsnäololuettelossa mainituille muille sähköisesti 14.9.2018. Kokouksesta on
tiedotettu kunnan internetsivuilla samana päivänä.

Valmistelija:

vt. kunnanjohtaja Sam Vuorinen, p. 02 762 652 00

Päätösehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-
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Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäpito sekä ääntenlaskijat
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.
Ypäjän kunnanhallituksen päätöksen 8.8.2017 117 § mukaan kunnanhallituksen ja valtuuston kokouspöytäkirjat tarkastetaan ja allekirjoitetaan kolmen päivän kuluessa kokouksesta. Lisäksi pöytäkirjantarkastajat voivat
ilmoittaa myös sähköisesti pöytäkirjan hyväksymisestä, jolloin pöytäkirja
varmennetaan heidän allekirjoituksilla myöhemmin, mutta viipymättä.
Saman päätöksen mukaan kunnanhallituksen kokouspöytäkirjat pidetään
ensisijaisesti yleisesti nähtävillä kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan internetsivuilla os. www.ypaja.fi/fi/hallinto/esityslistat_ja_poytakirjat viimeistään kokousten jälkeisenä maanantaina klo 09.00 alkaen. Pyhäpäivinä/vast. nähtävänäpito alkaa seuraavana arkipäivänä.
Edelleen, kunnanhallituksen kokouspöytäkirjat pidetään jatkossa toissijaisesti nähtävillä kunnanviraston yhteispalvelupisteellä viimeistään kokousten jälkeisenä maanantaina klo 09.00-13.00. Pyhäpäivinä/vast. nähtävänäpito alkaa seuraavana arkipäivänä.

Valmistelija:

vt. kunnanjohtaja Sam Vuorinen, p. 02 762 652 00

Päätösehdotus:

1. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi jäsentään, jotka
toimivat samalla ääntenlaskijoina
(edelliset KH 28.8.2018 Pirkko Herd, Janika Varjorinne-Mäkeläinen).
2. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan perjantaina 21.9.2018. Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä maanantaina
24.9.2018 klo 09.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla ja kunnanviraston palvelupisteellä klo 09.00-13.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen
yleisesti tietoon 2.10.2018.

Käsittelystä:
Päätös:

1. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Alanko ja Markku Leppälahti.
2. Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-
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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.

Valmistelija:

vt. kunnanjohtaja Sam Vuorinen, p. 02 762 652 00

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan mukaisen käsittelyjärjestyksen.

Käsittelystä:

Esityslistaan on lisätty 14.9.2018 lähettämisen jälkeen § 165 Muut asiat:
c) Liikenne- ja viestintäministeriön ehdotus asetukseksi maanteiden ja
rautateiden runkoverkosta ja niiden palveluverkosta

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-
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Toimielinten pöytäkirjat
Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat
ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston
toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.
Hallintosäännössä voidaan määrätä otto-oikeudesta vastaavasti lautakunnille, niiden puheenjohtajille tai hallintosäännössä määrätylle kunnan viranhaltijalle asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei asiaa ole otettu jo kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa,
jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä (14 pv). Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:
−
−
−

lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita,
yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen
asioita,
kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat 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. Lautakuntien ja niiden toimivallan alaisissa päätöksissä otto-oikeus on lautakunnalla ja sen puheenjohtajalla, sekä lautakunnan esittelijällä. Määräajasta oikeuden käyttämiselle ei säädetä. Kunnan hallintosäännön päivitystyö on kesken.
Uuden kuntalain tulkinta on hallintosääntöön nähden ensisijainen ja kumoaa hallintosäännön tältä osin.
Pöytäkirjat:
- sivistyslautakunta 21.8.2018
- tekninen lautakunta 5.9.2018
- tarkastuslautakunta 13.9.2018
Valmistelija:

Talouspäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 02 762 652 15

Päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-
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Saapuneet asiakirjat

Selostus:

Asiakirjat
− Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja 10/2018 27.8.2018
− Hämeen liitto, maakuntahallituksen pöytäkirja 7/2018 27.8.2018
− Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, hallituksen pöytäkirja
7/2018 28.8.2018
− Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja
7/2018 29.8.2018
− Maatalousyrittäjien eläkelaitos, Lomitusasiat, Kuntatarkastukseen
perustuva kuuleminen perusteettomista lomituskustannuksista/29.8.2018
− Maatalousyrittäjien eläkelaitos, Vakuutus- ja hyvinvointiyksikkö,
Maatalousyrittäjien lomituspalvelujen järjestämisestä koskevan kuntatarkastuksen tulokseen liittyvä ilmoitus/30.8.2018
− Valtiovarainministeriö, kirje M/1346/02.02.03.09/2017 Suomi.fi-viestit
-palvelun käyttövelvoitteen täyttäminen ja käyttöönottoon myönnettävä tuki/30.8.2018
− Eteva kuntayhtymä, Jäsenkuntaraportointi: talousarvion toteutuminen Q2/2018/31.8.2018
− Museovirasto, JOKIOINEN, YPÄJÄ, Kultatie Holding Oy:n malminetsintä alueella Uusikallio/31.8.2018
− Hämeen liitto, HL/131/03.00.00/2015 Kanta-Hämeen maakuntakaavan 2040 ehdotuksesta saatujen lausuntojen yhteenveto ja Hämeen
liiton vastineet lausuntoihin/31.82018

Valmistelija:

Talouspäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 02 762 652 15

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee saapuneet asiakirjat tiedoksi ja saattaa ne tarvittavilta osiltaan toimeksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-
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Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta

Selostus:

−

kunnanjohtaja
§-

−

talouspäällikkö
§-

−

puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö
§-

−

rehtori
§ 16 Erityisoppilaan koulukuljetus

−

va. kirjastonjohtaja
§-

−

lomituspalvelupäällikkö
§-

−

rakennustarkastaja
§ 31 Rakennuslupa Riina Levander
§ 32 Rakennuslupa Juuso Fält
§ 33 Rakennuslupa Heikki Laakso
§ 34 Ilmoitus Heikki Laakso
§ 35 Ilmoitus Matti Mälkönen
§ 36 Ilmoitus Ypäjän kunta
§ 37 Toimenpidelupa Antti Tuura ja Köylijärvi Liisa
§ 38 Toimenpidelupa Artlevy Ky
§ 39 Toimenpidelupa Id Ari

−

varhaiskasvatusjohtaja
§-

−

tekninen johtaja
§-

Valmistelija:

Talouspäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 02 762 652 15

Päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-
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Palikkalan asemakaavaehdotus ja luonnosvaiheen lausuntojen vastineet

Aiempi käsittely:

KH
KH
KH

18.1.2018 8 §
6.2.2018 27 §
16.5.2018 92 §

Selostus:

KH 18.1.2018 8 §
”Ypäjän Palikkalassa valtatie 10:n, Hyrsynkulmantien ja Palikkalan yksityistien risteysalueiden läheisyydessä olevalle alueelle on todettu tarpeen
käynnistää asemakaavan laatiminen. Ko. alue kuuluu Palikkalan osayleiskaavaan, jossa alueen maankäytöksi on suunniteltu maatalouden lisäksi
teollisuus- ja varasto- (TY) sekä palvelutoiminnot (P).
Palvelutoimintojen alue (P) on tarkoitettu pääasiassa yksityisten ja kaupallisten palvelujen sekä liike- ja toimitilojen rakentamista ja teollisuus- ja
varastotoimintojen alue (TY) läheisen asumisen huomioivaa teollisuus-,
korjaamo- ja varastotilojen rakentamista varten. Molemmat alueet on tarkoitettu asemakaavoitettaviksi.
Asemakaavan laatiminen alueelle on vuosille 2018-2021 hyväksytyn Ypäjän kunnan strategian hallintotoimialan yrittäjyyden ja elinkeinoelämää
koskevan päälinjauksen ”kunta edistää ja tukee toiminnallaan uusyritysten
perustamista alueelleen ja olemassa olevan yritysrakenteen toimintaedellytyksiä ja kehittymistä” mukainen (Ypäjän kunnan strategia, s. 9) ja toteuttaa niinikään myös teknisen toimialan päälinjausta, jonka mukaan ”aktiivisella, asukkaiden ja yritysten tarpeita palvelevalla kaavoitustoiminnalla
varmistetaan monipuolinen ja määrältään riittävä tonttitarjonta” (sama, s.
11). Lisäksi asemakaava edistää selkeästi strategiakauden yrittäjyyden
linjavalintaa, jossa ”kunta uskoo vahvasti yrittäjyyteen kärkihankkeissaan
ja sen myötä syntyvään paikalliseen kasvuun, omavaraiseen työllistämiseen ja työllistymiseen” sekä periaatetta, jonka mukaan ”päätöksissä otetaan huomioon yritys- ja elinvoimavaikuttavuus” (sama, s. 12). Kuntastrategian toimeenpano-osassa valtuusto on lisäksi linjannut Palikkalan ja
Kurjenmäen alueiden kehittämisen kunnan kärkihankkeina vuonna 2018
(sama, s. 17).
Palikkalan alueella jo toimivilla yrityksillä on liiketoimintansa laajentamissuunnitelmia. Asemakaavan laatimisella luodaan edellytykset yritystoiminnan edelleen kehittymiselle ja uusyritysten sijoittumiselle suunnittelualueelle. Laadittavan asemakaavan yhtenä tavoitteena on myös alueen
liikenneyhteyksien ja -väylien nykyistä sujuvampi toteuttaminen.
Kaavoitushankkeesta on pyydetty tarjous FCG Suunnittelu ja tekniikka
Oy:n Tampereen toimistolta. Tarjous esitellään kokouksessa. Kaavoitettavan alueen rajaus ja kaavan tavoitteet määritellään tarkemmin kaavoitushankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus käynnistää asemakaavan laadinnan Ypäjän Palikkalan
valtatie 10:n, Hyrsynkulmantien ja Palikkalan yksityistien risteysalueen
läheisyyteen ja lähettää asian tekniselle toimialalle valmisteluun. Suunnittelualueen tarkempi aluerajaus määritellään osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.”
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KH 6.2.2018 27 §
”Palikkalan asemakaavalla on tarkoitus tarkentaa ja ratkaista Palikkalan
osayleiskaavassa (hyväksytty KV 5.3.2015 § 2) valtatien numero 10:n
varrelle osoitettujen ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuus- ja
palvelualueiden maankäyttö. Asemakaavoitettava alue on pinta-alaltaan
noin 28,5 ha.
Kaavoitettavan alue on alustavasti määritelty esityslistan oheismateriaalina olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS). Suunnitelman
tarkoituksena on selvittää Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen
asemakaavan laajuuteen ja sisältöön nähden tarpeellinen osallistumis- ja
vuorovaikutusmenettely sekä kaavan vaikutusten arviointi.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan kaavoituksen lähtökohdat, tarkoitus ja tavoitteet, suunnittelun eteneminen, alustava aikataulu ja
osallistumismahdollisuudet. Lisäksi OAS:ssa kuvataan kaavan yhteydessä laadittavat selvitykset ja vaikutusten arvioinnit. Tarvittaessa OAS:aa
täydennetään kaavoitusmenettelyn aikana kaavaehdotuksen nähtäville
asettamiseen saakka.
OAS asetetaan nähtäville kaavatyön aloitusvaiheessa. Osalliset voivat
ilmaista mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kirjallisesti
viimeistään ennen asemakaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy Palikkalan asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja päättää asettaa sen nähtäville 12.2.2018 alkaen Ypäjän
kunnanviraston palvelupisteelle sen aukioloaikoina.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.”

KH 16.5.2018 92 §
”Palikkalan asemakaavan luonnosvaiheen viranomaisneuvottelut pidettiin
13.4.2018. Paikalla olivat Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen (ELY), Uudenmaan ELY:n, Hämeen Liiton sekä Museoviraston
edustajat. Viranomaisneuvottelujen jälkeen on laadittu kaavahankkeen
liikenneselvitys, jonka pohjalta kaavoittaja on jatkanut kaavaluonnoksen
laatimista.
Viranomaisneuvottelumuistio, liikenneselvitys ja kaavaselostusluonnos
ovat esityslistan oheismateriaaleina. Palikkalan asemakaavaluonnos sekä
päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat esityslistan liitteinä 10
ja 11.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus
1. hyväksyy Palikkalan asemakaavaluonnoksen sekä päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja
2. asettaa sen nähtäville 23.5.2018 alkaen kunnanviraston palvelupisteelle sen aukioloaikoina ja

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
18.9.2018

s. 257
11/2018

3. pyytää kaavaluonnoksesta tarvittavat lausunnot
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.”
--Palikkalan asemakaavaluonnos ja valmisteluvaiheen kaava-aineisto on
ollut nähtävillä 23.5. – 25.6.2018 välisen ajan ja asemakaavaluonnoksesta
on pyydetty lausunnot.
Palikkalan asemakaavan valmisteluvaiheen kaava-aineistoon saatiin kuusi lausuntoa: Museovirasto, Hämeen liitto, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, tekninen lautakunta ja
rakennuslautakunta. Lyhennelmät lausunnoista ja kaavan laatijan vastineet ovat esityslistan liitteenä, liite 28. Valmisteluvaiheen kaavaaineistoon ei ole saatu yhtään mielipidettä.
Palikkalan asemakaava-alueella on suoritettu rakennusten inventointi
osoitteissa Alhonkuja 1, maatilan päärakennus ja Alhonkuja 3, Palikkalan
työväenyhdistyksen talo. Rakennusinventointi on esityslistan oheismateriaalina.
Saatujen lausuntojen ja laaditun rakennusinventoinnin perusteella kaavoittaja on jatkanut asemakaavan laadintaa ja kaavoitus on edennyt kaavaehdotusvaiheeseen. Palikkalan asemakaavaehdotus ja kaavaselostus
ovat esityslistan liitteinä, liitteet 29 a ja b.
Yritysvaikutusarvio Kysymys
Vaikutusta yritysten kilpailutilanteeseen?
Vaikutusta yritysmäärän
kehitykseen?
Vaikutusta työpaikkojen
muodostumiseen
Ulkoistusmahdollisuus?

Kyllä

Mahdollisesti

Ei

x
x
x
x

Valmistelija:

Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 02 762 652 41

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus
1. antaa liitteen 28 mukaiset vastineet Palikkalan asemakaavan valmisteluvaiheen kaava-aineistosta annettuihin lausuntoihin ja
2. hyväksyy Palikkalan asemakaavaehdotuksen ja
3. asettaa sen nähtäville 26.9.2018 alkaen ja
4. pyytää kaavaehdotuksesta tarvittavat lausunnot.

Käsittelystä:

Taneli Käpylä totesi olevansa jäävi § 160 osalta ja poistui kokouksesta
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-
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Määräalojen asettaminen myyntiin

Aiempi käsittely

TEKLA 4.5.2018 38 §
KH
16.5.2018 94 §
KH
14.8.2018 135 §

Selostus:

TEKLA 4.5.2018 38 §
”Kuluvan vuoden talousarvioon on kirjattu mm. maa- ja metsätilojen käyttöomaisuuden myyntituloja tonttien myyntitulojen lisäksi. Suunnitelmissa
on laittaa myyntiin niitä metsäpalstoja, joita ei ole tarkoituksenmukaista
markkinoida tontteina ja jotka sijaitsevat erillään isommista metsätiloista.
Kahdesta myyntiin laitettavasta metsälohkosta on metsänhoitoyhdistys
laatinut puustoarvion, jonka mukaan määritellään määräalojen pohjahinta
huutokauppaa varten. Myyntiin laitettavat metsäpalstat sijaitsevat Humppilantien ja Pelkoperäntien varrella. Muita, nyt keväällä myyntiin laitettavia
kohteita ovat Tahkokallion tien varrella oleva kiinteistö Joosela 981-40820-1 sekä noin 1200 m määräala Caissaniemi nimisestä tilasta 834-434-1281. Kiinteistöt laitetaan myyntiin Huutokaupat.com sivustoille ja myyjä
pidättää oikeuden tarvittaessa hylätä saamansa tarjoukset. Luettelo myyntiin laitetavista kohteista on esityslistan liitteenä, liite 12.
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että
liitteessä 12 mainitut kiinteistöt laitetaan myyntiin Huutokaupat.com sivustojen kautta ja oikeuttaa teknisen johtajan päättämään myyntiin liittyvistä
tarkennuksista.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Pelkoperäntien varrella olevan Laurila
nimisen tilan määräalan myyntiehtoihin liitetään asuinrakennuksen rakentamisvelvoite koska alue on lähellä rakennettua vesijohto- ja viemäriverkostoa. Yleiskaavassa alue on varattu erillispientalojen rakentamisalueeksi.”
KH 16.5.2018 94 §
”Ypäjän kunnanvaltuusto on vuosien 2018-2021 strategiassa hyväksynyt
periaatteellisesti kunnan alueesta irrallisten tai tarpeettomiksi katsottujen
kiinteistöjen sekä metsä- ja maa-alueiden osittaisen tai täyden myynnin tai
vaihtoehtoisesti pitkäaikaisen vuokraamisen (Ypäjän kunnan strategia s.
11, 17). Luettelo kohteista on esityslistan liitteenä 12.
Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan päätöksen.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.”
KH 14.8.2018 135 §
”Tahkokallion tien varrella oleva määräala Aromaa 981-408-5-58, määräala Caissaniemi nimisestä tilasta 834-434-1-281 sekä määräala Laurilan
tilasta 981-408-7-189 ovat olleet myynnissä Huutokaupat.com’n sivustolla
16.7.-14.8.2018 välisenä aikana. Huutokaupan päätyttyä kohteista on tarjottu seuraavat summat (tarjous/pyyntö):
Aromaan ma., 24.500,00 eur / 22.500,00 eur (+ 2.000,00 eur)
Caissaniemen ma., 23.000,00 eur / 10.000,00 eur (+ 13.000,00 eur)

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
18.9.2018

s. 259
11/2018

Laurilan ma., ei tarjouksia / 10.000,00 eur (- eur)
Kiinteistö Joosela 981-408-20-1 on edelleen myynnissä (ajalla 13.7.16.8.2018).
Ypäjän kunta on myyjänä pidättänyt oikeuden hyväksyä tai hylätä korkein
tarjous.
Päätösehdotus: Kunnanhallitus
1. hyväksyy tarjoukset Aromaan ja Caissaniemen määräaloista,
2. päättää asettaa Laurilan määräalan uudestaan myyntiin valtuuston
hyväksymän kuntastrategian mukaisesti,
3. myöntää tekniselle johtajalle oikeuden harkintansa mukaan hyväksyä
tai hylätä Jooselan kiinteistöstä 16.8.2018 huutokaupan päätyttyä jätetty korkein tarjous.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.”
-Ypäjän kunnan, Ypäjänkylällä sijaitsevan Joosela-nimisen tilan RN:o 981408-20-1 huutokauppa on päättynyt Huutokauppa.com -sivustolla
16.8.2018. Tilan pinta-ala on 2295 m², kiinteistöllä sijaitsee purkukuntoinen
talousrakennus.
Huutokaupan päätyttyä kohteesta on tarjottu seuraava summa (korkein
tarjous/pyyntö): 3.100,00 eur / 1.000,00 eur.
Poiketen kunnanhallituksen päätöksestä 14.8.2018 135.3 §, tarvitaan kaupasta kunnanhallituksen hyväksyntä lainhuutoa varten. Hallintolain
(2003/434) 8. luvun 50 § 1. momentin 3. kohdan mukaisesti viranomainen
voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen, jos päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe. Päätös voidaan näin tarkoitetussa tilanteessa korjata asianosaisen eduksi tai vahingoksi. Päätöksen
korjaaminen asianosaisen vahingoksi edellyttäisi, että asianosainen suostuu päätöksen korjaamiseen. Asianosaisen suostumusta ei kuitenkaan
tarvita, jos virhe on ilmeinen ja se on aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä. Viranomainen käsittelee korjaamisasian omasta aloitteestaan.
Valmistelija:

Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 02 762 652 41

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus
1. kumoaa aikaisemman päätöksensä KH 14.8.2018 135.3 §
2. hyväksyy Ypäjän kunnan Joosela-nimisestä kiinteistöstä tehdyn korkeimman tarjouksen ja valtuuttaa teknisen johtajan sopimaan kaupan
yksityiskohdat.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

Ostaja
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Ypäjän kunnan talousarvio 2019, taloussuunnitelma 2019–2021 sekä investointisuunnitelma 2019–2022

Aiempi käsittely:
Selostus:

Talousarviotyö vuodelle 2019 käynnistettiin valtuuston talousarvioseminaarilla 6.9.2018. Seminaarissa keskusteltiin kuntatalouden valtakunnallisesta tilanteesta sekä Ypäjän kunnan talousnäkymistä ja talouden tasapainottamistoimenpiteistä. Hallintokunnat ja toimielimet huomioivat seminaarin linjaukset työskentelyssään.
Valtuustoseminaarin linjauksen mukaan talousarvion valmistelun lähtökohtana on veroprosenttien pitäminen nykyisellä tasolla. Käyttötalouden kokonaismenot eivät kasva vuoden 2018 talousarviosta lukuun ottamatta
palkkojen yleiskorotusten vaikutusta henkilöstömenoihin. Määräaikaisten
toimien jatkamisessa on noudatettava tapauskohtaista harkintaa. Budjetoinnissa huomioidaan koko konsernin etu ja asetetaan tavoitteet sen mukaisesti.
14.6.2018 päivitetyn valtionosuuksien ennakkolaskelman mukaan kuntien
valtionosuudet vähenevät yhteensä 191 milj. euroa vuodesta 2018 vuoteen 2019. Ypäjän kunnan osalta ennakkolaskelma osoittaa laskua 3,9 %.
Kuntaliiton 13.8.2018 päivitetyn veroennustekehikon mukaan vuonna 2019
Ypäjän verotulot kasvavat 3,8 % vuoden 2018 kertymään verrattuna.
Palkkakustannuksia kasvattaa KVTES:n yleiskorotusten lisäksi kilpailukykysopimuksen lomarahaleikkauksen päättyminen, jonka vaikutus näkyy jo
vuonna 2019. Henkilöstökulujen kasvua kompensoi jonkin verran sosiaalivakuutusmaksuprosenttien lasku.
Lisäksi talousarviossa on varauduttava sosiaali- ja terveydenhuollon maksuosuuksien muutoksiin, jotka tarkentuvat loppuvuoden aikana.
Talousarvion laadintaohje on oheismateriaalina.

Valmistelija:

Vt. kunnanjohtaja Sam Vuorinen, p. 02 762 652 00
Talouspäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 02 762 652 15

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus
1. hyväksyy talousarvion laadintaohjeen ja
2. asettaa taloustavoitteet hallintokuntien ja toimielinten vuoden 2019
talousarviotyölle.

Käsittelystä:
Päätös:

1. Päätösehdotus hyväksyttiin.
2. Kunnanhallitus edellyttää talousarvion laadinnassa tasapainottamistoimenpiteitä. Talousarvio voidaan hyväksyä vuonna 2017 laaditun taloussuunnitelman verran alijäämäisenä.

Otteet/tiedoksi:

-

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 163 §

PÖYTÄKIRJA
18.9.2018

s. 261
11/2018

Elina Hartelinin eronpyyntö Ypäjän kunnan ja kuntayhtymien luottamustehtävistä sekä Kanta-Hämeen apuvälinekeskusliikelaitoksen johtokunnan varajäsenen valitseminen kaudelle 2018–2021

Aiempi käsittely:
Selostus:

Elina Hartelin (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue) on 27.8.2018 kuntaan toimittamallaan sähköpostilla ilmoittanut hakevansa eroa kaikista
luottamustehtävistään. Eronpyynnön aitous on todennettu. Syyksi Hartelin
on ilmoittanut vähäiset vaikuttamismahdollisuutensa. Hartelin on eronnut
myös Ypäjän Demarit ry:n puheenjohtajuudesta. Hartelin on Ypäjän kunnan sivistyslautakunnan varajäsen (jäsen Mirja Jokio) sekä Kanta-Hämeen
apuvälinekeskusliikelaitoksen johtokunnan varajäsen (jäsen Minna Lax,
Jokioinen).
Kuntalain 70 § säätää suostumuksesta luottamustoimeen ja luottamustoimesta eroamisesta. Sen mukaisesti luottamustoimesta voi erota valituksi
tulon jälkeen vain pätevästä syystä kesken toimikauden. Syyn pätevyyden
arviointi kuuluu valinnan tekevälle toimielimelle. Päteväksi syyksi on oikeuskäytännössä katsottu mikä tahansa luottamustoimien hoitamista vaikeuttava seikka, ei kuitenkaan yleisestä mielipide-erosta johtuva syy. Edelleen 79 § säätää luottamustoimen hoitamisesta ja jatkuvuudesta. Luottamushenkilö pysyy toimessaan siihen saakka, kunnes ero on kokonaisuudessaan käsitelty ja uusi luottamushenkilö hänen sijalleen on valittu.
Se mitä kuntalain 71 § säätää kelpoisuudesta kunnallisiin luottamustehtäviin, pätee myös kuntayhtymiin saman lain 76 § mukaisesti, sillä poikkeuksella, että johtokuntaan tai toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kuntayhtymän muihin toimielimiin tai jonka
kotikunta ei ole kuntayhtymän jäsenkunta. Sitoutumattomuus rekisteröityyn puolueeseen ei estä luottamustehtävän hoidon jatkamista. Lautakunnan jäseniksi ja varajäseniksi voidaan lisäksi valita myös muita, kuin varsinaisia tai varavaltuutettuja.
Sivistyslautakunta on valittu kunnanvaltuuston kokouksessa 28.6.2017 18
§. Valtuuston tulee harkita ja päättää eron myöntämisestä. Eron myöntäessään valtuuston tulee päättää uuden sivistyslautakunnan varajäsenen
valinnasta jäljellä olevalle toimikaudelle 2018–2021.
-KANTA-HÄMEEN APUVÄLINEKESKUSLIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN VARAJÄSENYYDESTÄ
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosäännön 12 luvun
(Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö) 100 §:n mukaan KantaHämeen apuvälinekeskus on kunnallinen liikelaitos, joka on osa KantaHämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän organisaatiota ja toimii hallituksen alaisuudessa. Liikelaitos huolehtii apuvälinepalveluiden alueellisesta
järjestämisestä sen mukaan kuin siitä erikseen sovitaan.
Hallintosäännön 101 §:n mukaan liikelaitoksella on johtokunta, johon kuuluu seitsemän (7) sairaanhoitopiirin hallituksen toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja heidän henkilökohtaista varajäsentään. Jäsenistä kolme
valitaan alueen terveyskeskusten ehdotuksista.
Elina Hartelinia on esitetty valittavaksi Kanta-Hämeen apuvälinekeskuslii-
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kelaitoksen johtokunnan varajäseneksi Ypäjän kunnanvaltuuston kokouksessa 28.6.2017 23 §. Sairaanhoitopiirin hallitus on kokouksessaan
26.9.2017 § 137 käydyssä apuvälinekeskusliikelaitoksen johtokunnan jäsenten vaalissa vahvistanut Hartelinin valinnan Minna Laxin henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaudelle 2017–2021.
Ypäjän kunnanvaltuuston tulee päättää uuden Kanta-Hämeen apuvälinekeskusliikelaitoksen johtokunnan varajäsenen esittämisestä KantaHämeen sairaanhoitopiirin hallitukselle valittavaksi sen alaiseen apuvälinekeskusliikelaitoksen johtokuntaan jäljellä olevalle toimikaudelle 2018–
2021.
Valmistelija:

vt. kunnanjohtaja Sam Vuorinen, p. 02 762 652 00

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se
1. myöntää Elina Hartelinille eron Ypäjän kunnan sivistyslautakunnan
varajäsenyydestä,
2. päättää sivistyslautakunnan varajäsenen toimikaudelle 2018–2021 ja
3. päättää esityksestä Kanta-Hämeen apuvälinekeskusliikelaitoksen johtokunnan varajäseneksi toimikaudelle 2018–2021 edelleen KantaHämeen sairaanhoitopiirin hallituksen valittavaksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

Ypäjän kunnanvaltuusto
Sivistyslautakunta
Elina Hartelin
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Kanta-Hämeen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun yhteistyösopimuksen 2019–2021 hyväksyminen sekä MYP-johtoryhmän jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen valinta vuosille 2019–2021

Aiempi käsittely:
Selostus:

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP/MYP) on lakisääteinen palvelu, joka on järjestettävä kaikissa kunnissa. Toimintaa ohjaa
laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (1369/2014)
sekä valtioneuvoston asetus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (1377/2014).
MYP on kunnan, TE-toimiston ja Kelan muodostama yhteistyöverkosto.
Kohderyhmänä ovat työttömät työnhakijat, joiden työttömyys on pitkittynyt
ja jotka hyötyvät monialaisesta palvelusta ja niiden yhteensovittamisesta
työllistymisensä edistämiseksi. Palvelussa korostuu asiakkaan palvelutarpeen monialainen kartoitus sekä valmennuksellinen ja ratkaisukeskeinen
työskentely. Asiakastyö on intensiivistä, kasvokkain tapahtuvaa ja tavoitteellista palvelua, jossa tarvitaan räätälöityjä ratkaisuja työllistymisen edistämiseksi. TYP-lain mukaisesti jokainen kunta kuuluu johonkin TYPverkostoista, joita on Suomessa yhteensä 33. Kanta-Häme muodostaa
yhden verkoston.
TYP-toiminta on organisoitu kussakin verkostossa lain ja asetuksen ohjaamana siten, että palvelun järjestämiseksi verkostolle on 1) laadittu yhteistyösopimus, 2) nimetty johtoryhmä sekä 3) nimetty toimintaa johtava
henkilö. Yhteistyösopimus laaditaan sopijaosapuolten kesken (kunnat, TEtoimisto, Kela) kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Nykyinen sopimus on voimassa 31.12.2018 asti uuden sopimuskauden alkaessa 1.1.2019.
Kanta-Hämeen verkoston toimintaa johtaa MYP-johtoryhmä, jossa on
kaikkien sopimusosapuolten edustus. Asetuksen (1377/2014) mukaisesti
johtoryhmä tekee yhteistyösopimuksen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä johtoryhmän toimialueella. Johtoryhmä
asettaa vuosittain monialaisen yhteispalvelun toimialueensa tavoitteet ja
sopii monialaisena yhteispalveluna tarjottavien palvelujen järjestämiseen
tarkoitettujen määrärahojen käyttösuunnitelmasta. Johtoryhmä seuraa ja
arvioi monialaisen yhteispalvelun toimeenpanoa ja tavoitteiden toteutumista.
Käytännön organisoinnista ja kehittämisestä sekä asetettujen tavoitteiden
toteutumisesta vastaa johtoryhmään kuuluvien kuntien nimeämä toimintaa
johtava henkilö. MYP-palvelupäällikkö on palkattu Hämeenlinnan kaupungille. Paikallisesti käytännön työtä kehitetään MYP-tiimien kautta, jotka
kokoontuvat noin kerran kuussa (1 krt/kk). Lisäksi vuosittain järjestetään
kaksi yhteistä maakunnan kehittämispäivää. Henkilöstöresursseista on
sovittu MYP-yhteistyösopimuksen liitteessä.
Jokainen Kanta-Hämeen MYP:n sopimusosapuoli vastaa itse oman henkilöstönsä palkkaus- ja muista kustannuksista. Toiminnasta aiheutuvat yhteiset kustannukset (n. 70.000 eur TA2019) jaetaan yhteistyösopimuksessa sovitulla tavalla osapuolten kesken. Yhteiset kustannukset muodostuvat toimintaa johtavan henkilön palkkauskustannuksista sekä muista yhteisistä kustannuksista, joita on noin 15.000 euroa vuodessa. Alla olevassa taulukossa on esitetty yhteisten kustannusten jakautuminen kuntien
kesken talousarvion 2019 mukaisesti.
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TA2019, euroa
29.626
13.116
8.119
5.437
3.157
2.630
2.232
2.009
1.945
906
822
70.000

MYP-johtoryhmä on kokouksessaan 29.8.2018 1) hyväksynyt osaltaan
Kanta-Hämeen MYP-sopimusluonnoksen liitteineen ajalle 2019–2021, 2)
valtuuttanut palvelupäällikön toimittamaan sopimukset kuntiin käsiteltäviksi, keräämään allekirjoitukset sopimukseen päätöksen mukaisesti sekä 3)
valtuuttanut Hämeenlinnan kaupungin laatimaan esityksen kunnanhallitusten päätettävistä asioista: yhteistyösopimuksen hyväksyminen, johtoryhmän jäsenen ja varajäsenen nimeäminen.
Ypäjän kuntaa MYP-johtoryhmässä on edustanut meneillään olevalla kaudella jäsenenä vt. kunnanjohtaja Sam Vuorinen varajäsenenään Tapio
Ahonen.
Sopimusluonnos on liitteenä 30. Aikaisemmasta muuttuneet kohdat on
merkitty keltaisella.
Valmistelija:

vt. kunnanjohtaja Sam Vuorinen, p. 02 762 652 00

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus
1. hyväksyy osaltaan Kanta-Hämeen työllistymistä edistävän monialaisen
yhteispalvelun yhteistyösopimuksen liitteineen vuosille 2019–2021,
2. valtuuttaa kunnanjohtajan ja talouspäällikön allekirjoittamaan sopimuksen kunnan puolesta,
3. nimeää MYP-johtoryhmän jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen vuosille 2019–2021,
4. esittää osaltaan, että toimintaa johtavaksi henkilöksi sopimuskaudelle
2019–2021 nimetään nykyinen palvelupäällikkö Tarleena Rantanen ja
hänen varalleen vs. strategiapäällikkö Mira Sillanpää ja
5. että johtavan henkilön rekrytoinnin hoitaa Hämeenlinnan kaupunki.

Käsittelystä:
Päätös:

1. Päätösehdotus hyväksyttiin.
2. Päätösehdotus hyväksyttiin.
3. Kunnanhallitus nimesi MYP-johtoryhmän jäseneksi vt. kunnanjohtaja
Sam Vuorisen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Matti
Alangon vuosille 2019-2021.
4. Päätösehdotus hyväksyttiin.
5. Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

Palvelupäällikkö Tarleena Rantanen
tarleena.rantanen@hameenlinna.fi
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Muut asiat
a) Ypäjän kunnan selvitys ja lisätiedot Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen
(MELA) kuntatarkastuksen huomioihin 27.8.2018
Aikaisempi käsittely KH 14.8.2018 127 §, saapuneet asiakirjat
”Maatalousyrittäjien eläkelaitos, Vakuutus- ja hyvinvointiyksikkö, Tarkastusraportti maatalousyrittäjien lomituspalvelujen järjestämisestä/12.7.2018”
Ypäjän kunnanhallituksen johtosäännön 3 § 1. momentin 7. kohdan
mukaisesti kunnanhallitus vastaa lomatoimen hallinnosta Ypäjän ja
muiden samaan paikallisyksikköön kuuluvien kuntien osalta.
Selvitys tarkastuksessa esille nousseisiin seikkoihin on annettu
oheismateriaalina toimitetun mukaisena.
Esitys: Selvitys merkitään tiedoksi.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
Otteet/tiedoksi: Lomituspalvelupäällikkö Karita Järvelä
b) Kunnanviraston joulusulku
Ypäjän kunnanhallituksen johtosäännön 4 § 1. momentin 22. kohdan
mukaisesti kunnanhallitus päättää kunnanviraston yli kahden vuorokauden pituisesta suljettuna pitämisestä. Sulkuajoille pyritään keskittämään henkilöstön vuosilomat.
Esitys: Kunnanvirasto pidetään suljettuna 24.12.2018-6.1.2019.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
Otteet/tiedoksi: Kunnanviraston työyksikkö
c) Liikenne- ja viestintäministeriön ehdotus asetukseksi maanteiden ja
rautateiden runkoverkosta ja niiden palveluverkosta
Eduskunta hyväksyi lait maantie- ja ratalain muuttamisesta kesäkuun 2018 lopulla ja ne tulivat voimaan 1.8.2018. Lakiin pohjautuva
ja sitä tarkentava runkoverkkoasetusehdotus on lausuntokierroksella
ja sen on tarkoitus tulla voimaan syksyllä 2018. Lausuntokierros
päättyy 1.10.2018. Lausuntopyyntö ja ohjeet lausuntojen antamiseksi on julkaistu osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi.
Asetuksessa runkoverkoille esitetään palvelutasoluokkia I ja II
oheismateriaalissa tarkennetulla tavalla. Valtatie numero 10 ei ole
esitetyn maantien runkoverkkolinjaston joukossa.
Esitys: Kunnanhallitus ottaa kannan VT10 statukseen asetusehdotuksessa ja tarvittaessa ohjeistaa hallintotoimialan laatimaan
kunnan lausunnon.
Päätös: Kunnanhallitus esittää, että VT10 on liikenne- ja viestintämi-
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nisteriön asetusehdotuksessa esitetyn maanteiden runkoverkkolinjaston joukossa.
Otteet/tiedoksi: Valmistelija:

vt. kunnanjohtaja Sam Vuorinen, p. 02 762 652 00
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Ilmoitusasiat

Selostus:

− Suomen parhaat työpaikat -hankkeen tilanneraportti (KH 16.5.2018 102
§)
− K-HSHP:n ja Hämeen liiton omistajapoliittisen kokouksen 5.9.2018 kuulumiset
− Yrittäjien aamukahvit ja vierailut Kuvaamo Sirpa Ryyppö, Arctic Milk,
20.9.2018
− Ypäjän kunnan ja FSHKY:n väliset sopimusohjausneuvottelut,
2.10.2018
− Hausjärvi 150-vuotta 22.9.2018, Hausjärvi
− Tammela 150-vuotta 30.9.2018, Tammela

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

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 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: 161, 164
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 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: 154 -160, 162 - 163, 165 - 166

Tätä ohjetta yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje liitetään vain asianosaisille lähetettyihin
pöytäkirjanotteisiin.

