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YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokousaika:
Kokouspaikka:

PÖYTÄKIRJA
6.6.2019

s. 180
8/2019

6.6.2019 klo 18.00 – 20.37
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

Sampsa Jaakkola
Olli-Pekka Kaunela
Mirja Jokio
Jenni Mäntynen
Susanna Romu
Heikki Levomäki (poissa §
107 klo 18.42-18.46)

Anni Vääri

Elina Hirvonen

Muut
Jari Hepomaa
Taneli Käpylä
Tapio Ahonen
Riikka Riihimäki
Pirjo-Maarit Hellman
Eeva Lehtonen

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Kvalt. 1. vpj.
Kvalt. 2. vpj.
Vt. kunnanjohtaja, esittelijä
Talouspäällikkö
Nuoriso-ohjaaja § 108 klo 18.47-19.05

Vakuudeksi

Markku Saastamoinen
Puheenjohtaja

Pirjo-Maarit Hellman
Pöytäkirjanpitäjä

Heikki Levomäki
Pöytäkirjan tarkastaja

Jenni Mäntynen
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan
nähtävänäpito

Päätöksen mukaan § 101

Tuomas Rautio
Ilmoitustaulunhoitaja

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus
KH 100 §
Selostus:

PÖYTÄKIRJA
6.6.2019

s. 181
8/2019

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 3.6.2019. Kokouksesta on
tiedotettu kunnan internetsivuilla samana päivänä.

Valmistelija:

vt. kunnanjohtaja Riikka Riihimäki, p. 050 356 2193

Päätösehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 101 §
Selostus:

PÖYTÄKIRJA
6.6.2019

s. 182
8/2019

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:

vt. kunnanjohtaja Riikka Riihimäki, p. 050 356 2193

Päätösehdotus:

1. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi jäsentään, jotka
toimivat samalla ääntenlaskijoina
(edelliset KH 7.5.2019 Jenni Mäntynen, Elina Hirvonen).
2. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan maanantaina 10.6.2019 klo
09.00-15.00 virastotalolla. Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti
nähtävänä 11.6.2019 klo 09.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla
ja kunnanviraston palvelupisteellä klo 09.00-13.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleisesti tietoon 19.6.2019.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

1. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Levomäki ja Jenni Mäntynen.
2. Päätösehdotus hyväksyttiin.

-

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 102 §

PÖYTÄKIRJA
6.6.2019

s. 183
8/2019

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 Riikka Riihimäki, p. 050 356 2193

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan mukaisen käsittelyjärjestyksen.

Käsittelystä:

Esityslistaan on lisätty esityslistan lähettämisen 3.5. jälkeen asiat
- Melan toimeksiantosopimuksen irtisanominen
- Koulunkäynninohjaajan työsuhteen vakinaistaminen
- Muut asiat: sivistystoimen tehtävien jakaminen, hallintosääntö
Kunnanhallituksen puheenjohtaja esitti muutetusti, että 108 § käsitellään
102 §:n jälkeen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 103 §
Selostus:

PÖYTÄKIRJA
6.6.2019

s. 184
8/2019

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:
− keskusvaalilautakunta 12.4., 14.4., 17.4., 24.5. (2 kpl), 26.5.
− sivistyslautakunta 6.5., 3.6.
− tarkastuslautakunta 6.5.
− vaalitoimikunta 13.5.
− tekninen lautakunta 15.5., 5.6.
− vaalilautakunta 24.5.

Valmistelija:

talouspäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876

Päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus
KH 104 §

PÖYTÄKIRJA
6.6.2019

s. 185
8/2019

Saapuneet asiakirjat

Selostus:

Asiakirjat
− Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja 4/2019 29.4.2019
− Väestörekisterikeskus, VRK /2394/2019 Äänestysaluejaotuksen
muuttamisen ilmoittaminen maistraatille/9.5.2019
− Valtiovarainministeriö, VM/864/02.02.06.01/2019 Kuntien harkinnanvaraisen
valtionosuuden
korotuksen
hakeminen
vuonna
2019/10.5.2019
− Hämeen liitto, maakuntahallitus 13.5.2019 § 59, Maakunnallisen
sote-kuntayhtymän valmistelun käynnistäminen
− Hämeen liitto, maakuntahallituksen pöytäkirja 5/2019 13.5.2019
− Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, yhtymähallituksen
pöytäkirja 6/2019 21.5.2019
− Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja
5/2019 22.5.2019
− Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, yhtymävaltuuston pöytäkirja
1/2019 22.5.2019
− Forssan kaupunki, jätelautakunnan pöytäkirja 3/2019 23.5.2019
− Eteva kuntayhtymä, yhtymäkokouksen pöytäkirja 1/2019 23.5.2019
− Eteva kuntayhtymä, Jäsenkuntaraportointi: talousarvion toteutuminen Q1/2019/24.5.20193
− Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja 5/2019 27.5.2019
− Hämeen liitto, maakuntavaltuuston pöytäkirja 1/2019 27.5.2019

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:

-

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
6.6.2019

KH 105 §

s. 186
8/2019

Viranhaltijapäätökset

Selostus:

−

kunnanjohtaja
§-

−

talouspäällikkö
§-

−

kirjastonjohtaja-sivistysjohtaja
§-

−

tekninen johtaja
§-

−

varhaiskasvatusjohtaja
§ 1 Esikoulunopettajan valinta (määräaikainen/osa-aikainen)

−

puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö
§-

−

lomituspalvelupäällikkö
§-

−

rehtorit
yläasteen rehtori
§ 1 Määräaikaisten koulunkäynninohjaajien valinta
§ 2 Laaja-alaisen erityisopetuksen tuntiopettajan valinta
§ 3 Osa-aikaisen käsityön tuntiopettajan valinta

−

rakennustarkastaja
§-

Valmistelija:

talouspäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876

Päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 106 §
Selostus:

PÖYTÄKIRJA
6.6.2019

s. 187
8/2019

Valtuustopäätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano
Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.
Lisäksi saman lain 96 § tarkentaa valtuuston päätösten laillisuusvalvontaa toteamalla, että kunnanhallituksen katsoessa valtuuston päätöksen syntyneen
virheellisessä järjestyksessä, valtuuston ylittäneen toimivaltansa tai päätöksen ollessa muutoin lainvastainen (135 § mukaiset kunnallisvalitusperusteet),
kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.
Edelleen 143 § säätää päätösten täytäntöönpanokelpoisuudesta.
Valtuusto on kokoontunut 23.5.2019.

Valmistelija:

talouspäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876

Päätösehdotus: Kunnanhallitus kuulee ja toimeenpanee valtuuston päätökset.

Käsittelystä:
Päätös:
Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 107 §

PÖYTÄKIRJA
6.6.2019

s. 188
8/2019

Vanhustentalo Rauhalantie 1 C ja D korkotukilaina

Aiempi käsittely:
Selostus:

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on hyväksynyt Palvelukeskuksen Vanhustentalo Rauhalantie 1 C ja D peruskorjaushankkeen hankesuunnitelman ja hankkeen kustannukset 852.570 euroa.
Ara on myöntänyt hankkeelle avustusta erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi 213.143 euroa.
Avustuksen maksamisen ehtona on, että hankkeen rahoitukseen on ARA tehnyt myös korkotukilainapäätöksen.
Vanhustentalo Rauhalantie 1 C ja D peruskorjauksen rahoitukseen tarvitaan
639.400 euron korkotukilaina.
Korkotukilainasta on pyydetty tarjoukset kolmelta luottolaitokselta, lainatarjoukset tuli jättää 14.5.2019 klo 14.00 mennessä. Saapuneet lainatarjoukset
ovat liitteenä 27.

Valmistelija:

talouspäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Kuntarahoitus Oyj:n jättämän tarjouksen korkovaihtoehto 1) mukaisesti: 12 kk euribor, marginaali voimassa 10 vuotta.

Käsittelystä:

Heikki Levomäki poistui kokouksesta käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 108 §

PÖYTÄKIRJA
6.6.2019

s. 189
8/2019

Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma - EHKÄPÄ

Aiempi käsittely:
Selostus:

Vuoden 2015 joulukuussa voimaan tullut ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskeva laki (523/2015) määrittelee kunnan vastuun ehkäisevän
päihdetyön toteuttajana. Kunta huolehtii ehkäisevän päihdetyön tarpeen
mukaisesta organisoinnista alueellaan ja nimittää tehtävistä vastaavan
toimielimen ja vastuuhenkilön, sekä edistää ehkäiseviä toimia eri hallinonaloilla. Toimielin voi toimia esimerkiksi kuntayhtymän sisällä monialaisena yhteistyönä. Lain mukaan ehkäisevän päihdetyön tulee perustua
tietoon ja se tulee sisällyttää osaksi kunnan toiminnan suunnittelua. Ehkäisevä päihdetyö voidaan lisätä esimerkiksi osaksi kunnan tai seudun
hyvinvointikertomusta ja suunnitelmaa. Ehkäisevän päihdetyön tavoitteet
voidaan määritellä myös erillissuunnitelmassa.
Forssan seudun kuntien ja FSHKY:n muodostama ehkäisevän päihdetyön
tehtävistä vastaava toimieli on valmistellut ehkäisevän päihdetyön toimintasuunnitelma EHKÄPÄ:n, joka on valmistunut huhtikuussa 2019. EHKÄPÄ:n on tarkoitus jatkossa ohjata kuntien toteuttamaa ehkäisevää päihdetyötä.

Valmistelija:
Päätösehdotus:

vt. kunnanjohtaja Riikka Riihimäki, p. 050 356 2193
1) Kunnanhallitus ottaa tiedokseen päihdehuoltosuunnitelma EHKÄPÄ:n valmistumisen.
2) Kunnanhallitus hyväksyy seudullisen EHKÄPÄ-toimintasuunnitelman
kunnan toimintamalliksi, ohjaamaan kunnassa tehtävää ehkäisevää
päihdetyötä.

Käsittelystä:
Päätös:
Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 109 §

PÖYTÄKIRJA
6.6.2019

s. 190
8/2019

As Oy Kurjenlennon lainojen lyhennyssuunnitelman muutos

Aiempi käsittely:
Selostus:

Ypäjän kunta on myöntänyt 16.6.1986 kuntakonserniin kuuluvalle tytäryhtiölleen As Oy Kurjenlennolle 24.449,82 euron tertiäärilainan sekä
16.9.1993 13.455,03 euron korjauslainan. Velkakirjan mukaan lainat
erääntyvät maksettaviksi kunnalle kahtena yhtä suurena eränä niiden kahden vuoden joulukuun 30. päivänä, jotka seuraavat sitä vuotta, jolloin
asuntohallituksen As Oy Kurjenlennolle myöntämä laina on kokonaisuudessaan maksettu. Aravalaina päättyy v. 2020.
As Oy Kurjenlennon hallitus on lähettänyt 18.3.2019 kunnalle anomuksen
maksusuunnitelman muutoksesta, koska taloyhtiö ei pysty nykyisen suuruisilla yhtiövastikkeilla maksamaan erääntyviä lainoja suunnitelman mukaisesti.
As Oy Kurjenlento ehdottaa, että maksusuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:
Korjauslaina 13.455,03 euroa maksettaisiin ensin pois:
lyhennykset 1.6.2021 3.363,75 euroa ja 31.12.2021 3.363,75 euroa
1.6.2022 3.363,75 euroa ja 31.12.2022 3.363,78 euroa
Tertiäärilaina 24.449,82 euroa maksettaisiin seuraavasti:
lyhennykset 1.6.2023 3.056,22 euroa ja 31.12.2023 3.056,22 euroa
1.6.2024 3.056,22 euroa ja 31.12.2024 3.056,22 euroa
1.6.2025 3.056,22 euroa ja 31.12.2025 3.056,22 euroa
1.6.2026 3.056,22 euroa ja 31.12.2026 3.056,28 euroa
Taloyhtiön hallitus ehdottaa myös, että em. ajanjaksolta ei peritä korkoa.

Valmistelija:

talouspäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy ehdotetun maksusuunnitelman muutoksen.

Käsittelystä:
Päätös:
Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus
KH 110 §

PÖYTÄKIRJA
6.6.2019

s. 191
8/2019

Opintovapaan myöntäminen

Aiempi käsittely:
Selostus:

Lomituspalveluohjaaja Anu Lehtinen anoo palkatonta opintovapaata ajalle
1.9.2019 - 30.6.2020. Päätös opiskeluoikeudesta on tehty 31.12.2019 asti
ja jatkopäätös toimitetaan työnantajalle, kun se on saatu oppilaitokselta.
Lomituspalveluohjaajan sijaiseksi opintovapaan ajaksi palkataan Ypäjän
kunnan maatalouslomittaja, agrologi Annamaria Poutala 1.10.2019 alkaen.

Valmistelija:

talouspäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus
1. myöntää Anu Lehtiselle opintovapaan ajalle 1.9.2019 – 30.6.2020
2. hyväksyy, että lomituspalveluohjaajan sijaiseksi palkataan Annamaria
Poutala ajalle 1.10.2019 – 31.12.2019 sekä jatko-opiskeluoikeuden
vahvistuksen jälkeen ajalle 1.1. – 30.6.2020.

Käsittelystä:
Päätös:
Otteet:
Tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
6.6.2019

s. 192
8/2019

KH 111 §

Yleisen vaalikelpoisuuden menettäminen kunnan luottamustoimiin ja
teknisen lautakunnan varajäsen valinta

Selostus:

Ypäjän kunnan teknisen lautakunnan varajäsen Tomi Ojala on
15.5.2019 toimittamallaan kirjeellä ilmoittanut kotikuntansa vakinaisesta muutoksesta.
Kuntalain 71 § säätää yleisestä vaalikelpoisuudesta kunnan
luottamustoimeen. Lainkohdan mukaan vaalikelpoinen kunnan
luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta
on. Ojalan yleinen vaalikelpoisuus ei tältä osin enää täyty. Kuntalain 70 §:n mukaisesti vaalikelpoisuuden menetys todetaan
valinnan tehneessä toimielimessä, joka valitsee niin ikään uuden luottamushenkilön toimeensa toimielimen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi. Edelleen kuntalain 79 §:n mukaan luottamushenkilö pysyy toimessaan siihen saakka, kunnes uusi luottamushenkilö on valittu. Asia on täytäntöön pantavissa valtuuston
kokouksesta lukien.
Valtuuston kokouksessa 28.6.2017 on valittu kunnanhallitus § 16
ja tekninen lautakunta § 20. Valtuuston tulee päättää uuden teknisen lautakunnan varajäsenen valinnasta toimikaudelle
2019−2021.

Valmistelija:

vt. kunnanjohtaja Riikka Riihimäki, p. 050 356 2193

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se
1. toteaa Tomi Ojalan luottamustoimet Ypäjän kunnassa päättyneiksi yleisen
vaalikelpoisuuden menettämisen johdosta ja
2. valitsee teknisen lautakunnan varajäsenen toimikaudelle 2019-2021

Päätös:
Otteet:
Tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 112 §

PÖYTÄKIRJA
6.6.2019

s. 193
8/2019

Maakunnallisen sote-kuntayhtymän valmistelun käynnistäminen

Aiempi käsittely:
Selostus:

Hämeen liitto pyytää kuntien päätökset osallistumisesta maakunnallisen
sote-kuntayhtymän selvityshankkeen rahoitukseen esitetyn kuntakohtaisen hanke-erittelyn mukaisesti. Ypäjän kunnan osuus hankkeesta on
1.370 euroa. Projektisuunnitelmaluonnos on esityslistan oheismateriaalina.
Liitto pyytää myös kuntia nimeämään edustajansa selvityshankkeen ohjausryhmään. Ohjausryhmä koostuu kuntien hallitusten puheenjohtajista,
valtuustojen puheenjohtajista ja kuntajohtajista. Lisäksi maakuntajohtaja
ja sairaanhoitopiirin johtaja ovat ryhmässä jäseninä asiantuntijaroolissa.
Pyydetyt päätökset on toimitettava 30.6.2019 mennessä Hämeen liittoon.

Valmistelija:

talouspäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus nimeää ohjausryhmään kunnan edustajiksi kunnanhallituksen puheenjohtajan, valtuuston puheenjohtajan sekä kunnanjohtajan.

Käsittelystä:
Päätös:
Otteet:
Tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 113 §

PÖYTÄKIRJA
6.6.2019

s. 194
8/2019

Täyttölupa puhtaus- ja ruokapalvelujen määräaikaiseen toimeen

Aiempi käsittely:
Selostus:

Anotaan täyttölupaa seuraavalle tehtävälle:
Puhtaus- ja ruokapalvelut, laitoshuoltaja määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle
2.8.2019 – 31.7.2020.

Valmistelija:

vt. kunnanjohtaja Riikka Riihimäki, p. 050 356 2193

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy esitetyn täyttöluvan.

Käsittelystä:
Päätös:
Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 114 §

PÖYTÄKIRJA
6.6.2019

s. 195
8/2019

As Oy Ypäjän Soininmäen asuinhuoneiston myynti

Aiempi käsittely: TEKLA 15.5.2019 36 §
Selostus:

”Kunnan tämän vuoden taloussuunnitelman ja strategian hyväksymisen yhteydessä on päätetty vähentää jonkin verran kunnan omistuksessa olevia osakehuoneistoja. Ypäjän kunta omistaa eri asunto yhtiöissä yhteensä 22 osakehuoneistoa, huoneistot ovat kaikki vuokrattuna.
Osassa asuntoyhtiöitä on tehty mittavia peruskorjauksia, jotka kunta on pääosin rahoittanut yhtiölainalla, jota maksetaan pois kuukausittain lainavastikkeen muodossa. Näissä huoneistoissa vuosittainen vuokratuotto on alhainen
suhteessa vastikkeisiin. Huoneistoja on ollut myynnissä As Oy Ypäjän Papalinrinteestä ja As Oy Ypäjän Soininmäestä.
Asuinhuoneistojen myynnistä on tehty sopimus kiinteistövälitys Matti Järvinen
LKV kanssa.
As Oy Ypäjän Soininmäen asunnon B 8 vuokralainen Markku Honka on jättänyt ostotarjouksen vuokraamastaan 3 h + k, 79 m2, asunnosta, liite 8. Ostotarjouksessa huoneiston velaton kauppahinta on 40 000 €. Huoneistosta on
järjestetty yksi näyttö, mutta muita ostotarjouksia ei ole tullut.
Päätösehdotus:
Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että Markku Hongan tekemä
tarjous As Oy Ypäjän Soininmäen huoneistosta B 8 hyväksytään. Huoneiston
velaton kauppahinta on 40 000 €. Ypäjän kunta maksaa huoneistoon kohdistuvan yhtiölainaosuuden pois kaupantekotilaisuudessa. Lisäksi ehdotetaan, että
kunnanhallitus oikeuttaa teknisen johtajan sopimaan kauppaan liittyvistä muista
kauppaehdoista ja allekirjoittamaan kauppakirjan.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.”
--

Valmistelija:

talouspäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876

Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan päätösehdotuksen.
Käsittelystä:
Päätös:
Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 115 §

PÖYTÄKIRJA
6.6.2019

s. 196
8/2019

Määräalan myynti Ismo Heikkiselle

Aiempi käsittely: TEKLA 15.5.2019 40 §
Selostus:

”Ismo Heikkinen omistaa omakotitontin Kirkonkylän asemakaava-alueelta osoitteessa Papalintie 16. Asemakaavan päivityksen yhteydessä Papalintien entistä
tiealuetta muutettiin joiltakin osin vastaamaan tiealueen nykyistä tarvetta. Ismo
Heikkisen tontin kohdalla mm. osa tiealueesta merkittiin omakotitonttiin kuuluvaksi alueeksi. Ismo Heikkinen on ilmoittanut halukkuutensa ostaa Ypäjän kunnalta ko. noin 290 m2 määräalan tiealueesta Kirkonkylän kadut 981-1-9901-1.
Päätösehdotus:
Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että Ismo Heikkiselle myydään noin 290 m2 määräala Kirkonkylän kadut 981-1-9901-1 nimisestä kiinteistöstä, liite 10. Kauppahinta on 2 €/m2 eli yhteensä 580 €, lisäksi ostaja vastaa
kaikista kauppaan liittyvistä kustannuksista.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.”
--

Valmistelija:

talouspäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876

Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan päätösehdotuksen.
Käsittelystä:
Päätös:
Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 116 §

PÖYTÄKIRJA
6.6.2019

s. 197
8/2019

Osallistuminen OKRA maatalousnäyttelyyn 3.- 6.7.2019

Aiempi käsittely: TEKLA 15.5.2019 41 §
Selostus:

”Muina asioina esille tuli Ypäjän kunnan toimintojen ja monipuolisen tonttitarjonnan markkinointiin liittyen mm. OKRA maatalousnäyttely, joka järjestetään Oripäässä 3.-6.7.2019. Maatalousnäyttelyssä käy kymmeniä tuhansia vieraita, joista joku voisi olla kiinnostunut Ypäjästä ja mm. Honkalan alueen tonttitarjonnasta.
Päätös:
Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että Ypäjän kunta osallistuu
OKRA maatalousnäyttelyyn, esimerkiksi omalla esittelyosastolla.”
--

Valmistelija:

talouspäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876

Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan päätösehdotuksen.
Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

Kunnanhallitus päättää, että kunta ei osallistu OKRA-maatalousnäyttelyyn
omalla esittelyosastolla.

ta

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 117 §

PÖYTÄKIRJA
6.6.2019

s. 198
8/2019

Ypäjän Hevossairaala Oy:n yhtiökokousedustajan valinta

Aiempi käsittely:
Selostus:

Ypäjän Hevossairaala Oy:n yhtiökokous pidetään 7.6.2019 Ypäjän Hevosopisto Oy:n tiloissa.

Valmistelija:

talouspäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus valitsee Riikka Riihimäen Ypäjän kunnan edustajaksi yhtiökokoukseen.

Käsittelystä:
Päätös:
Otteet:
Tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 118 §

PÖYTÄKIRJA
6.6.2019

s. 199
8/2019

Melan toimeksiantosopimuksen irtisanominen

Aiempi käsittely:
Selostus:

Ypäjän kunta ja Maatalouden eläkelaitos (MELA) ovat 1.12.2009 sopineet
toimeksiantosopimuksella Ypäjän kunnan järjestettäväksi maatalousyrittäjien
lomituspalvelujen järjestämisen ja niitä koskevien hallinnollisten toimenpiteiden suorittamisen.
Toimeksiottajana Ypäjä vastaa yllä olevien tehtävien suorittamisesta sovitun
mukaisesti oman kuntansa lisäksi myös Forssan ja Someron kaupungin
sekä Humppilan, Jokioisten ja Tammelan kunnan alueilla.
Talouden tasapainottamistyöryhmä on 3.6.2019 päättänyt esittää kunnanhallitukselle toimeksiantosopimuksen irtisanomista. Toiminnan riskit Ypäjän
kunnalle katsotaan suuremmiksi kuin asian hoitamisesta saatava hyöty.

Valmistelija:

vt. kunnanjohtaja Riikka Riihimäki, p. 050 356 2193

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää irtisanoa MELA:n toimeksiantosopimuksen.

Käsittelystä:
Päätös:
Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
6.6.2019

s. 200
8/2019

KH 119 §

Koulunkäynninohjaajan työsuhteen vakinaistaminen

Aiempi käsittely:

SIVLA 3.6.2019 54 §

Selostus:

”Tulevan lukuvuoden henkilöstösuunnittelua tehdessä on käynyt ilmi, että
yksi määräaikainen koulunkäyntiohjaajan tehtävä olisi syytä vakinaistaa.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 7.5.2019 myöntänyt täyttöluvan kolmeen määräaikaiseen koulunkäyntiohjaajan tehtävään ja näistä yksi olisi
syytä muuttaa toistaiseksi voimassa olevaksi työsuhteeksi.
Työsuhde alkaisi 7.8.2019 ja jatkuisi toistaiseksi voimassaolevana.
Päätösehdotus:
Sivistyslautakunta esittää edelleen kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus
myöntää luvan muuttaa yksi määräaikainen koulunkäyntiohjaajan tehtävä
toistaiseksi voimassa olevaksi.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.”
--

Valmistelija:

talouspäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan päätösehdotuksen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet:
Tiedoksi:

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 120 §

PÖYTÄKIRJA
6.6.2019

s. 201
8/2019

Omaishoidon tuki

Aiempi käsittely:
Selostus:

”Lakisääteisesti omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen
etuus. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnat ja kuntayhtymät määrittelevät joka vuosi talousarviossaan sen summan, minkä kohdentavat omaishoidon tukeen. Kunta voi päättää hoitaa asian lakia paremmin, jolloin määrärahasidonnaisuus ei ”kahlitse” omaishoidon
tuen myöntämistä kriteerien puitteissa. Jos näin ei ole menetelty,
noudatetaan normaalia toimintatapaa ja myönnetään kunnan asiakkaille omaishoidon tukea varattujen määrärahojen puitteissa,
kun myöntämiskriteerit täyttyvät. Forssan seudulla kuntayhtymä
tekee kunnittaiset määrärahavaraukset ja myöntää omaishoidon
tukea ko. palvelua koskevien varausten tai muiden asiaa koskevien sovittujen menettelyjen mukaisesti.
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarviota vuodelle
2019 laadittiin omaishoidon tuen osalta syksyllä 2018 kuten kaikkea muutakin varten. Talousarvion vahvistamisen jälkeen Ypäjältä
on tullut ajalla 12/2018- 3/2019 kaksitoista uutta omaishoidontuen
hakemusta. Näistä kolmelle tuki on myönnetty ja neljä henkilöä on
jäänyt odottamaan vapautuvia määrärahoja. Viiden asiakkaan
kohdalla kriteerit eivät täyttyneet.
Ypäjän kunnan alueella vuonna 2018 oli omaishoidon tuen asiakkaita vaihdellen 17:sta 22:een henkilöön.
Joulukuun -18 ja maaliskuun -19 välisellä ajalla Ypäjältä tehtiin
kaksitoista uutta omaishoidon tukea koskevaa hakemusta, joista
seitsemässä täyttyvät omaishoidon tuen myöntämisen perusteet –
tämä on merkittävä poikkeama kunnan alueen omaishoidon tuen
osalta, jota ei ole voinut edeltävien vuosien perusteella ennakoida
vuoden 2019 määrärahoja budjetoitaessa. Semminkin kun Ypäjän
kunnan osalta vuodelle 2018 budjetoitua omaishoidon tuen määrärahaa oli käyttämättä vuoden 2019 talousarviota laadittaessa eikä
kunnan alueella jonotettu omaishoidon tukea koko vuoden 2018
aikana. Vuodelle 2019 ko. määrärahaa ei edellisen vuoden vähäisestä kysynnästä johtuen kuitenkaan vähennetty mutta ei osattu
ounastella isoa kasvattamisen tarvettakaan.
Ypäjän kunnan asiakkaiden omaishoidon tuen määrärahat eivät
ole loppu tältä vuodelta vaan ne ovat sidotut voimassa olevien
omaishoidon tuen palkkioiden maksatukseen kahdellekymmenelleyhdelle (21) henkilölle vuoden 2019 ajan. Mikäli ja kun määrärahaa voimassa olevista sopimuksista vapautuu, sitä ohjataan palkkiota jonottaville henkilöille.
Forssan seudun kunnista Tammela on jo ennen 1.1.2014 päättänyt ettei sen asukkaita määrärahasidonnaisuus sido, jos kriteerit
täyttyvät.”

Valmistelija:

vt. kunnanjohtaja Riikka Riihimäki, p. 050 356 2193

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle omaishoidon tuesta,

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
6.6.2019

s. 202
8/2019

ettei määrärahasidonnaisuus sido omaishoidon tuen saamista, jos
kriteerit tuen saamiselle täyttyvät.
Käsittelystä:
Päätös:
Otteet:

Tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 121 §

PÖYTÄKIRJA
6.6.2019

s. 203
8/2019

Muut asiat

-

Ypäjän kunnanviraston kesäsulku
Ypäjän kunnanvirasto on perinteisesti ollut suljettuna heinäkuussa 3-4 viikkoa. Ajalle on keskitetty valtaosa kesälomista.
Ypäjän kunnanhallituksen työjärjestyksen mukaan kunnanhallitus päättää kunnanviraston yli kahden vuorokauden
mittaisesta sulkemisesta. (4§ 22. k.).
Sivistyslautakunnassa 10.10.2018 94 § on päätetty, että
päiväkodilla ei ole kesäsulkua 2019.
Päätösehdotus: Ypäjän kunnanvirasto pidetään suljettuna
viikot 27- 29, ajalla 1.-21.7.2019.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

-

Kunnanhallituksen kokousaikataulut, syksy 2019
Ypäjän kunnanhallitus on kokoontunut pääasiallisesti kolmen viikon välein tiistaisin. Pöytäkirjat on tarkastettu kokousta seuraavana perjantaina ja pidetty nähtävillä seuraavana maanantaina.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja ehdottaa syyskauden kokousaikatauluksi:
TI 13.8.
TI 3.9.
TI 24.9.
TI 15.10.
TI 5.11.
TI 26.11.
TI 3.12.
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää kokousaikataulut
syyskaudelle 2019.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

- Työpajatoiminta 2020-2022
Työpajatoiminnan jatkaminen seuraavalla kahdella vuodella 2020-2022 on
perusteltua muuttuneessa tilanteessa. Edellistä työpajatoiminnan jatkoa on
käsitelty KH 8.8.2017 123 §, jossa on kuvattu työpajatoiminnan tavoitteet ja
siitä saatava kokonaishyöty kunnalle. Tilanteessa, jossa SOTE- ja maakuntauudistus eivät toteutuneet on asian edistämistä syytä jatkaa paikallisesti ja

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
6.6.2019

s. 204
8/2019

tarvittaessa muuttaa toimintaa, mikäli asian valmistelu ja siirtäminen osaksi
muuta toimintoa tulee ajankohtaiseksi.
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää työpajakauden jatkosuunnittelun
käynnistämisestä, sekä valtuuttaa vt. kunnanjohtajan valmistelemaan työpajatoiminnan uudelleen asemointia suhteessa muuttuneeseen SOTE- ja maakuntatilanteeseen.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

- Sivistystoimen tehtävien jakaminen
Kirjastonjohtaja-sivistystoimenjohtajan irtisanouduttua tehtävästään on aloitettu tehtävien uudelleen jakaminen ja mahdollisten tehtävänimikkeiden tarkistus.
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että vt. kunnanjohtaja sopii tehtävien
uudelleen jakamisesta ja tehtävänkuvien tarkistamisesta, sekä neuvottelee
tehtävien osittaisesta palveluostosta talousarvion puitteissa.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

- Hallintosääntö
Uuden hallintosäännön runko on nyt esitettävässä muodossa. Hallintosääntö
on tarkoitus saada valmiiksi syksyn 2019 aikana. Hallintosääntöä on nyt valmisteltu virkamiestyönä. Hallintosäännöstä on tarkoitus tehdä helppolukuinen
ja helposti käytettävä. Rakennetta on hyvä pohtia myös valmisteluvaiheessa
ja tarvittavat muutosehdotukset ottaa huomioon jo tässä vaiheessa.
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että hallintosäännön valmistelua jatketaan esitetyn pohjalta.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
6.6.2019

KH 122 §

s. 205
8/2019

Ilmoitusasiat

Selostus:

-

-

LHKK pyysi sähköpostilla 17.5.2019 valtuustoseminaariinsa ideoita
kunnasta, koulutuskuntayhtymän valtuutettujen kautta. Aikataulusta johtuen Sivla:n puheenjohtajan pyynnöstä vt. kj vastasi esitettyihin ennakkokysymyksiin toiminnallisista ideoista koulutuksen toteuttamiseen.
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, sopimusohjausneuvottelut 29.5.2019
Tähti-sairaalahankkeen info- ja keskustelutilaisuus 5.6.2019 klo
17.30 Forssan kaupungintalo
Kanta-Hämeen maakuntavaltuusto on hyväksynyt Kanta-Hämeen
maakuntakaava 2040, pöytäkirjaan voi tutustua 4.6.2019 alkaen:
http://www.hameenliito.fi/fi/esityslistat-ja-poytakirjat
maakuntakaava-aineisto on nähtävissä Hämeen liiton verkkosivuilla: https://www.hameenliitto.fi/fi/maakuntakaava2040
:

Päätös:
Otteet/tiedoksi:

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n osakkaille suunnattu keskustelu- ja
informaatiotilaisuus 21.5.2019
FSHKY:n vanhuspalvelujen tilannekatsaus, Annukka Kuisminin
kuntavierailu
Työolosuhdekyselyn I vaihe
Ypäjän kunnalle on varattu verkkopalvelutunnus: ypaja.com

Merkittiin 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: 107, 109 – 110, 112 - 119
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: 100 – 106, 108, 111, 120 - 122

Tätä ohjetta yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje liitetään vain asianosaisille lähetettyihin
pöytäkirjanotteisiin.

