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17.4.2019 klo 18.00 – 20.42
Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä

Läsnäolo:
Kunnanhallituksen jäsenet

Henkilökohtainen varajäsen

Markku Saastamoinen
Matti Alanko
Janika Varjorinne-Mäkeläinen

Kunnanhallituksen puheenjohtaja
Khall. 1. vpj.
Khall. 2. vpj.

Pirkko Herd
Päivi Laine
Markku Leppälahti
Anni Vääri

Sampsa Jaakkola
Olli-Pekka Kaunela
Mirja Jokio
Anna-Katariina Ankelo
Susanna Romu
Heikki Levomäki
Elina Hirvonen

Muut
Jari Hepomaa
Taneli Käpylä
Tapio Ahonen
Riikka Riihimäki
Pirjo-Maarit Hellman
Jasmiina Sillanpää
Jetro Järvelä

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Kvalt. 1. vpj.
Kvalt. 2. vpj.
Kunnanjohtaja, esittelijä
Talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä
Kirjastonjohtaja-sivistystoimenjohtaja § 76 klo 18.20-19.15
Nuorisovaltuuston edustaja

Vakuudeksi

Markku Saastamoinen
Puheenjohtaja

Pirjo-Maarit Hellman
Pöytäkirjanpitäjä

Päivi Laine
Pöytäkirjan tarkastaja

Janika Varjorinne-Mäkeläinen
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan
nähtävänäpito

Päätöksen mukaan § 71

Tuomas Rautio
Ilmoitustaulunhoitaja
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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 12.4.2019. Kokouksesta on
tiedotettu kunnan internetsivuilla samana päivänä.

Valmistelija:

Kunnanjohtaja Riikka Riihimäki, p. 050 3562193

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 allekirjoituksillaan 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:

Kunnanjohtaja Riikka Riihimäki, p. 050 3562193

Päätösehdotus:

1. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi jäsentään, jotka
toimivat samalla ääntenlaskijoina
(edelliset KH 26.3.2019 Mirja Jokio, Heikki Levomäki).
2. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 23.4.2019 klo
09.00-15.00 virastotalolla. Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti
nähtävänä 24.4.2019 klo 09.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla
ja kunnanviraston palvelupisteellä klo 09.00-13.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleisesti tietoon 2.5.2019.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

1. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Päivi Laine ja Janika VarjorinneMäkeläinen.
2. Päätösehdotus hyväksyttiin.
-
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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:

Kunnanjohtaja Riikka Riihimäki, p. 050 3562193

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan mukaisen käsittelyjärjestyksen.

Käsittelystä:
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 25.3.2019
− tekninen lautakunta 3.4.2019
− vaalilautakunta 12.4.2019
Valmistelija:

talouspäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876

Päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-
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Saapuneet asiakirjat

Selostus:

Asiakirjat
− Riihimäen kaupunki, kaupunginvaltuusto 18.3.2019 § 17, Hämeen
maakuntaliiton perussopimuksen muuttaminen; Hämeen kesäyliopiston ylläpitäjän muutos
− Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja
3/2019 20.3.2019
− Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymähallitus 25.3.2019 §
44, Forssan seudun lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyön toimintasuunnitelma vuosille 2019-2021
− Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja 3/2019 25.3.2019
− Hämeenlinnan hallinto-oikeus, valitus: kunnanjohtajan viran täyttäminen/lausuntopyyntö 00741/19/2206/9.42019

Valmistelija:

talouspäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876

Päätösehdotus:

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

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-
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Viranhaltijapäätökset

Selostus:

−

kunnanjohtaja
§-

−

talouspäällikkö
§-

−

kirjastonjohtaja-sivistysjohtaja
§-

−

tekninen johtaja
§-

−

varhaiskasvatusjohtaja
§-

−

puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö
§-

−

lomituspalvelupäällikkö
§ 458 Vahingonkorvaus

−

rehtorit
§-

−

rakennustarkastaja
§-

Valmistelija:

talouspäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876

Päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 76 §

PÖYTÄKIRJA
17.4.2019

s. 149
6/2019

Ypäjän kunnan tilinpäätös vuodelta 2018

Aiempi käsittely:
Selostus:

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä
tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta
ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava
liitetiedoissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai
pormestari.
Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden
liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.
Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta
kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava
tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista
asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa.
Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen
käsittelystä.
Ypäjän kunnan vuoden 2018 tilinpäätös on esityslistan liitteenä 25 (vuoden
2018 tilinpäätökseen vielä mahdollisesti tulevat täydennystiedot esitetään kunnanhallituksen kokouksessa, jolloin lopullinen tilinpäätös voidaan allekirjoittaa).
Selvitys talousarvion määrärahaylityksistä on esityslistan liitteenä 26.
Tilinpäätös vuodelta 2018 osoittaa 966 157,25 euron alijäämää. Vuoden 2018
talousarviossa, johon sisältyi lisätalousarvio, ennakoitiin 736 900,00 euron alijäämää.
Vuosikate oli -358 916,74 euroa, joka on 1 223 738,13
pienempi.

euroa edellisvuotta

Toimintatuotot laskivat edellisvuodesta 357 554,42 euroa, toimintakulujen nousu oli 5 231,45 euroa.
Kokonaisverotulot laskivat edellisvuodesta 314 138,41 euroa, talousarvioon
verrattuna verotulot alittuivat 28 848,52 euroa, josta kiinteistöveron osuus oli
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5 236,92 euroa ja yhteisöveron osuus 69 527,97 euroa; kunnan tuloveron tuotto nousi arvioidusta 45 916,37 euroa.
Valtionosuudet laskivat 538 444,00 euroa vuodesta 2017, tuotto oli arvioitua
22 156,00 euroa suurempi.
Lainakanta asukasta kohden on 941 euroa (laskua edellisvuodesta 9 euroa).
Päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää
1. allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2018 ja jättää sen tilintarkastajille
tarkastettavaksi
2. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan arvioinnin jälkeen valtuuston käsiteltäväksi sekä esittää tuloksen käsittelystä, että tehtyä poistoeroa tuloutetaan suunnitelman mukaan 12 686,98 euroa ja tilikauden
alijäämä 966 157,25 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan yli/alijäämätilille
3. antaa selvityksen määrärahaylityksistä tiedoksi valtuustolle.
4. Kunnanhallitus päättää oikeuttaa talouspäällikön tekemään tarvittaessa
tilinpäätökseen tilintarkastuksessa mahdollisesti esille tulevia teknisluonteisia lisäyksiä ja korjauksia ennen valtuuston käsittelyä.

Valmistelija:

talouspäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876

Käsittelystä:
Päätös:
Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Täyttölupa esikoulun opettajan määräaikaiseen tehtävään

SIVLA 26.3.2019 24 §

Selostus:
”Esikouluun on ilmoittautunut lukuvuodelle 2019-2020 yhteensä 23 oppilasta. Esikoulu ryhmiä on perustettava kaksi. Toinen ryhmistä tulee Toimintakeskuksen yläkertaan, päiväkodin tiloihin. Tähän ryhmään pääsääntöisesti
sijoitetaan ne lapset, jotka tarvitsevat esiopetuksen lisäksi päivähoitoa ja
ovat hakeneet sitä päiväkodista. Toinen ryhmä sijoitetaan Perttulan koulun
tiloihin. Tämä ryhmä muodostetaan pääsääntöisesti niistä oppilaista, jotka
eivät joko tarvitse esiopetuksen lisäksi hoitoa tai ovat hakeneet hoitoa perhepäivähoitajilta.
Näin koulun tiloihin saadaan muodostettua ryhmä, jossa tarvitaan vain osaaikainen opettaja. Molempiin ryhmiin tulee tuen tarpeisia lapsia. Erityisopetus järjestetään molempiin ryhmiin. Perttulan koulun tiloihin tuleva ryhmä ei
ole esiopetuksen pienryhmä, vaan esiopetuksen kooltaan pienempi ryhmä
niistä oppilaista, jotka eivät tarvitse esiopetuksen lisäksi hoitoa päiväkodissa.
Kunnassa on tällä hetkellä yksi esikoulunopettajapätevyyden omaava varhaiskasvatuksen opettaja. Hän työskentelee päiväkodin tiloihin jäävässä
ryhmässä. Koulun tiloihin perustettavaan pienempään esikouluryhmään tarvitaan esikoulunopettaja, joka työskentelee vain esiopetusajan (osaaikainen) tehtävä.
Päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa määräaikaisen osa-aikaisen esikoulunopettajan tehtävään lv. 2019-2020.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.”
--

Valmistelija:

Kunnanjohtaja Riikka Riihimäki, p. 050 3562193

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan päätösehdotuksen

Käsittelystä:
Päätös:
Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kiinteistö Oy Ypäjän opiskelija-asunnot

Aiempi käsittely:
Selostus:

Kiinteistö Oy Ypäjän opiskelija-asuntojen kunnan edustajana on toiminut
edellinen kunnanjohtaja Sam Vuorinen, jonka tilalle valitaan uusi henkilö
kunnan viranhaltijoista edustamaan kuntaa yhtiökokoukseen ja valittavaan
hallitukseen.

Valmistelija:

Kunnanjohtaja Riikka Riihimäki, p. 050 3562193

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus valitsee Jouko Käkösen kunnan edustajaksi yhtiökokoukseen ja valittavaan hallitukseen.

Käsittelystä:
Päätös:
Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Sallila Energia Oy:n yhtiökokousedustaja

Aiempi käsittely:
Selostus:

Sallila Energia Oy:n yhtiökokous pidetään maanantaina 29.4.2019 klo
14.00 yhtiön pääkonttorilla (Loimijoentie 65, Alastaro).

Valmistelija:

Kunnanjohtaja Riikka Riihimäki, p. 050 3562193

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus valitsee Jouko Käkösen kunnan edustajaksi yhtiökokoukseen.

Käsittelystä:
Päätös:
Otteet:

Tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus
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PÖYTÄKIRJA
17.4.2019

s. 154
6/2019

Muut asiat

1. Talouden tasapainottamisen toimenpiteet
Selostus:

Päätetään toimenpiteistä ja aikataulusta, jolla talous tasapainotetaan tarvittavin osin kuluvan tilikauden aikana.
Virkamiestyönä on laadittu sopeuttamistarpeen määrä jo kuluvalle taloussuunnitelmakaudelle. Valtionosuuksien merkittävä aleneminen esimerkiksi
vuosien 2017- 2019 aikana pakottaa jo aloittamaan sopeuttamistoimet
välittömästi, jotta vuoden 2019 alijäämä saadaan hallintaan.

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää työryhmien kokoonpanosta ja tavoitteista kuluvalle
tilikaudelle.

Päätös:

Kunnanhallitus päättää muodostaa talouden tasapainottamistyöryhmän,
jonka jäsenet kukin valtuustoryhmä nimeää.

2. Valitukseen vastaaminen
Selostus

Hallinto-oikeudelle laadittavan vastineen toimenpiteet. Vastine on annettava 9.5. mennessä.

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää valtuuttaa kunnanhallituksen puheenjohtajan päättämään asiaan liittyvistä toimenpiteistä ja asiaan liittyvistä velvoitteista.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Ilmoitusasiat

Selostus:

-

Seutukunnan johtoryhmän kokous 29 - 30.8.2019, paikka on vielä
avoin.
Veteraanipäivän juhlallisuudet 28.4.2019
Kanta-Hämeen omistajapoliittinen kokous 16.4
Seutuneuvosto 23.4.2019

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: 77 - 79
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: 70 – 76, 80 - 81

Tätä ohjetta yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje liitetään vain asianosaisille lähetettyihin
pöytäkirjanotteisiin.

