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Päätöksen mukaan § 2

Tuomas Rautio
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Laillisuus ja päätösvaltaisuus
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.
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 rakennuslautakunnan jäsenille ja
läsnäololuettelossa mainituille muille sähköisesti 8.3.2019

Valmistelija:

Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914

Päätösehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Rakennuslautakunnan kokouskutsu liitteineen lähetetään sähköisesti jäsenille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanhallituksen edustajalle,
kunnanjohtajalle ja nuorisovaltuuston edustajalle viimeistään kokousta
edeltävänä perjantaina, kuitenkin siten, että kiireellisissä tapauksissa lyhyempikin kutsumisaika on mahdollista.

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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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 kunnan hallintosäännön 17 § mukaan toimielimen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan toimielimen päättämällä tavalla; kokousta seuraavaan keskiviikkoon mennessä.

Valmistelija:

Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914

Päätösehdotus:

Lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäsentään, jotka toimivat
samalla ääntenlaskijoina.
Rakennuslautakunnan kokouspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kuntalain
140
§:n
mukaisesti
kunnan
internetsivuilla
os.
www.ypaja.fi/fi/hallinto/esityslistat ja pöytäkirjat kokousta seuraavan viikon
torstaina klo 12.00 alkaen.
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä
torstaina 21.3.2018 klo 12.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla ja
kunnanviraston palvelupisteellä klo 12.00-15.00. Pöytäkirjan katsotaan
tulleen yleisesti tietoon perjantaina 28.3.2019, jolloin 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua.

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Rakennuslautakunta

RAKLA 3 §

PÖYTÄKIRJA
14.3.2019

s. 4
1/2019

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.

Päätösehdotus:

Rakennuslautakunta hyväksyy esityslistan mukaisen käsittelyjärjestyksen.

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Viranhaltijapäätökset
Hallintosäännön 18 §:n mukaan asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunta, sen puheenjohtaja ja lautakunnan esittelijä.
Hallintosäännön 19 §:n mukaan kunnan viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan
ottaa lautakunnan käsiteltäväksi.
Rakennuslautakunnan kokouksessa ovat nähtävänä seuraavat rakennustarkastajan päätökset:
1 § Ypäjän Yllätys
2 § Lauri Tolonen

julkisivu toimenpide
myymälä rakennuksen rakentaminen

Valmistelija

Rakennustarkastaja Petri Vastamäki

Päätösehdotus:

Rakennuslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi rakennustarkastajan
päätökset 1 – 2 ja päättää, ettei niitä oteta rakennuslautakunnan käsiteltäväksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Saapuneet asiakirjat

Selostus:
Asiakirjat:
- Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) 9 § mukaisen ilmoituksen lannan tai lannoitevalmisteen aumavarastoinnista on
toimittanut:
- Alanko Matti, 19.4.2018
- Vähämäki Juha, 20.2.2018
- Alanko Jouko 10.1.2019
- Käpylä Taneli, 1.3.2019
- Mikko Luhtala, 15.2.2019
- Rehumäki Oy, 20.2.2019
- Kannisto Ari, 2.1.2019

Valmistelija:
Päätösehdotus:

-

Vuosiyhteenveto ns. nitraattiasetuksen 1250/2014 mukaisista lannan ja lannoitevalmisteiden aumausilmoituksista Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 15.1.2019.

-

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös
11.1.2019 koskien Kanta- ja Päijät-Hämeen vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmän nimeämistä vuosille 2019-2020

-

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n
20.2.2019vesistötyön käynnistymisestä Loimijoen alueella

-

Loimijoen yhteistarkkailu: Pohjaeläimistöntila vuonna 2017. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n raportti 3.1.2019.

-

Juho Perävainion ilmoitus ympäristöluvan haltijan vaihtumisesta
3.1.2019 ja 15.1.2019 koskien eläinsuojan ympäristölupaa kiinteistöllä 981-406 -1-348.

Ympäristötarkastaja Henna Moisander
Rakennuslautakunta merkitsee tiedoksi saatetuksi saapuneet asiakirjat,
joita ei ole tarpeen ottaa lautakunnan käsiteltäväksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

tiedote

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Forssan seudun yhteinen rakennusvalvonta- ja ympäristötoimi

Aikaisempi käsit- KH 20.9.2017 195 §
tely:
KH 5.6.2018 114 §
KH 30.10.2018 187 §
KH 5.2.2019 27 §
Selostus:
”KH 20.9.2017 195 §
Valtioneuvoston vuonna 2017 julkaiseman selvityksen (Rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon uudelleen organisoinnin lähtökohdat 17/2017) mukaan kunnallisissa rakennus- ja ympäristötoimissa on saatavilla synergia- ja taloushyötyjä kuntien seudulliseen
yhteistyöhön pohjautuvalla mallilla viranomaisen lupa- ja valvontatehtävien
ollessa laillisuusharkintaan perustuvia.
Selvitystä ennakoiden Forssan seutukunnassa järjestettiin vuoden 2016
marraskuussa tapaaminen seutukunnan viranhaltijoille rakennusvalvonnan
ja ympäristönsuojelun yhteistyön lisäämisestä. Asiaa käsiteltiin tämän jälkeen mm. seutuneuvostossa keväällä 2017. Alustusten pohjalta asetettu
seutukunnan viranhaltijoista koottu työryhmä laati esiselvityksen mainittujen tehtävien uudelleenorganisoimiseksi seutukunnassa.
Esiselvitys on oheismateriaalina.
Seuraavassa vaiheessa esiselvityksen perusteella työryhmä laatii sopimusluonnoksen, jonka jatkokäsittely ja päätökset toteutetaan kunnissa.
Sopimusluonnos ei sido kuntia.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus valtuuttaa teknisen johtajan toimimaan työryhmässä sopimusteknisissä neuvotteluissa. Sopimukseen tulee kirjata Ypäjän kunnan
erilliset siirtymäsäännökset johtuen nykyisestä Loimaan kaupungin kanssa
olevasta mainittuja tehtäviä koskevasta sopimuksesta.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
KH 5.6.2018 114 §
Forssan seudun kuntien teknisten toimien viranhaltijoista muodostettu
työryhmä on saamansa toimeksiannon mukaisesti valmistellut rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun seudullista yhteistyötä. Työryhmään ovat
kuuluneet kuntien tekniset johtajat, rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen
viranhaltijat, minkä lisäksi asiassa on kuultu sopimusasioissa Kuntaliittoa
sekä Forssan kaupungin talous- ja henkilöstöhallinnon asiantuntijoita.
Myös Humppilan kunnan edustajat ovat olleet mukana valmistelussa.
Forssan kaupunki (koollekutsuja) on 25.5.2018 lähettänyt Jokioisten,
Tammelan ja Ypäjän kunnille seudullisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun yhteistyösopimuksen luonnoksen ja esittää sitä hyväksyttäväksi. Sopimusluonnoksen osapuolina ovat Forssan kaupunki (isäntäkunta, myyjä) sekä Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnat (ostajat).
Sopimuksen tavoitteena on Forssan seudun yhteisen rakennusvalvonnan
Pöytäkirjan tarkastus:

YPÄJÄN KUNTA
Rakennuslautakunta

PÖYTÄKIRJA
14.3.2019

s. 8
1/2019

ja ympäristönsuojelun kehittäminen palveluiden laadun ja saatavuuden
parantamiseksi kustannustehokkaasti. Hallinnollisena lähtökohtana on
Forssa-johtoinen isäntäkuntamalli, mutta jokaisessa sopimuskunnassa
olisi edelleen oma ko. viranomaistoiminnasta vastaava toimielin. Samoin
kunnat hoitaisivat tahoillaan itsenäisesti asioiden valmistelun ja toimielinesittelyn. Valmistelijat voisivat olla tarvittaessa asiantuntijoina läsnä toimielimen kokouksissa.
Sopimuksella kunnat antavat kuntalain 54 §:n mukaisesti kunnan ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien hoidon sekä sopimuksen 4. kohdassa määritellyt muut tehtävät Forssan kaupungin tehtäväksi. Sopimuksen sisältö koskee viranomaiselle laissa säädettyjä ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan tehtäviä, joissa toimivaltaa voidaan
siirtää viranhaltijalle.
Sopimuksessa tarkoitettuja tehtäviä hoitava isäntäkunnan henkilökunta on
erityisestä syystä, ostajakunnan kanssa niin sovittaessa tavattavissa myös
ostajakunnan omissa tiloissa. Erillistä päivystystä ei ostajakunnissa järjestetä.
Kuntien maksuosuuden laskentaperusteena käytetään palvelualueen toteutuneita kustannuksia. Kuntaosuudet laskutetaan vuosittain kahdessa
erässä kustannusten jakoperusteiden mukaisesti. Vuotuisten kustannusten lopputilitys tehdään helmikuun loppuun mennessä. Se maksuosuus,
joka jää maksettavaksi tai palautettavaksi, maksetaan maaliskuun loppuun
mennessä. Kukin kunta päättää taksoistaan ja maksuistaan. Isäntäkunta
toimittaa kutakin kuntaa koskevat laskutustiedot kuntiin ja kunnat vastaavat asiakaslaskutuksesta.
Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelu palvelujen kaikki kustannukset
jaetaan sopijakuntien asukaslukujen, rakennuslupa-, ympäristölupa ja
maa-aineslupamäärien mukaisesti. Lisäksi isäntäkunnan maksuosuudeksi
lasketaan vuosittain 10.000,00 euron suuruinen isäntäkuntaosuus, joka
korvaa palvelualueen henkilökunnan käyttöä isäntäkunnan hankkeissa ja
viranhaltijoiden esittelyvelvollisuuksia isäntäkunnan toimielimessä.
Sopimuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019 alkaen. Forssan kaupunki
on toivonut kuntien ilmoittavan kantansa hyvissä ajoin ennen sopimuksen
suunniteltua voimaantuloa.
Seudullisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun yhteistyösopimusluonnos on esityslistan liitteenä 20. Lisäksi liitteenä 21 on luonnoslaskelma
kustannustenjakoperusteista ja kuntien maksuosuuksista vuoden 2017
tilipäätöstiedoilla. Lisäksi oheismateriaalina on toimitettu Forssan kaupunginhallituksen päätös yhteistyösopimusluonnoksen hyväksymisestä osaltaan.
Ypäjän kunnan ja Loimaan kaupungin välinen sopimus rakennusvalvonnan ja ympäristösuojelun tehtävien hoidosta on voimassa 31.12.2018 loppuun.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus
1. hyväksyy sopimusluonnoksen, mikäli muut kaavaillut sopimuskunnat
hyväksyvät sen niin ikään muutoksitta.
Pöytäkirjan tarkastus:
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2. ei hyväksy sopimusluonnosta, vaan pidättää itsellään oikeuden uuteen
päätökseen asiassa, mikäli muut kaavaillut sopimuskunnat eivät hyväksy
sopimusluonnosta tai hyväksyvät sen muutoksilla. Edellä mainitulla voi olla
vaikutusta kustannusten jakautumiseen.
Päätös: Kunnanhallitus ei hyväksy sopimusluonnosta, vaan lähettää asian
uudelleen valmisteluun.
KH 30.10.2018 187 §
Ypäjän kunnan osalta seudullisen rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen
sopimusluonnoksen uudelleenvalmistelussa oli kysymys kahdesta muotoseikasta. Sopimuksen kohdan 3 (Sopimuksen sisältö) mukaisesti ”kukin
ostajakunta ylläpitää oman monijäsenisen viranomaisensa, jossa esittelyn
hoitaa ostajakunnan oma viranhaltija. -- asioiden valmistelun hoitaa myyjäkunnan henkilökunta.” Koska Ypäjän kunta on sopimuksen mukaisissa
asioissa hankkinut rakennustarkastajan koko työpanoksen (valmistelu+esittely ym.) nykyisellään ostopalvelusopimuksella Loimaan kaupungilta, tulisi kunnanhallituksen näkemyksen mukaisesti asioita valmistelleen
henkilön olla käytettävissä myös kokousten esittelijänä. Tällä vältettäisiin
liiallista työtaakkaa teknisessä toimessa.
Lisäksi sopimuksen kohdan 14 (Sopimuksen muuttaminen ja tarkistaminen) mukaisesti ”Sopimuksen sisältöä voidaan tarkistaa uudelleen ensimmäisen kerran vuoden 2024 aikana.” Kunnanhallituksen mukaan kohta tuli
kirjata siten, että sopimusta voidaan tarvittaessa muuttaa jo ennen v.
2024, mikäli käytännön toiminnassa ilmenee seikkoja, joiden myötä muutokset ovat tarpeen.
Myös muilla kunnilla oli muutosehdotuksia sopimukseen. Seutuneuvosto
totesikin kokouksessaan 18.09.2018 sopimusluonnoksen muuttuneen lausuntokierroksella sisällöltään oleellisilta osin. Valmistelulta edellytettiin
lisäksi, että kustannuslaskelma tulee saada jokaisen kunnan osalta näyttämään taloudellista säästöä, jotta sopimus voitaisiin kaikkien seudun kuntien osalta hyväksyä sekä taloudellisella ja palvelutason parantumisen
perusteella.
Forssa, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä ovat valmistelleet uuden, yhteisen
sopimusluonnoksen, joka on liitteenä 34. Lisäksi liitteenä 35 on henkilöstön siirtoa koskeva sopimusluonnos. Ypäjän kunnalta ei siirry henkilöstöä.
Lisäksi oheismateriaalina on kustannustenjakotaulukko, jossa seudullisesta yhteistyöstä arvioitu kustannushyöty Ypäjän kunnalle on 12.109,00
euroa.
Humppilan kunnan on mahdollista liittyä yhteistyöhön, missä tapauksessa
mainittujen neljän kunnan kuntakohtaiset kustannukset laskevat. Allekirjoitettavan sopimuksen liitteeksi vaaditaan myös tietosuojasopimus.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus
1. Hyväksyy yhteisen rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen sopimuksen sekä henkilöstön siirtosopimuksen.
2. Valtuuttaa kunnanjohtajan ja teknisen johtajan allekirjoittamaan sopimukset.
3. Valtuuttaa teknisen johtajan tarvittaessa hyväksymään kunnan osalta
sopimukseen sellaisia teknisiä muutoksia, jotka eivät oleellisesti vaikuta sopimuksessa sovittuun tai kustannuksiin.
Pöytäkirjan tarkastus:
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Valtuuttaa kunnanjohtajan ja teknisen johtajan allekirjoittamaan sopimukseen myöhemmin liitettävän tietosuojasopimuksen
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.”
KH 5.2.2019 27 §
Humppilan kunta on kunnanvaltuustonsa päätöksellä 15.11.2018 35 §
päättänyt liittyä Forssan seudun rakennusvalvontaa ja ympäristönsuojelua
koskevaan yhteistyösopimukseen sille jätetyn option mukaisesti.
Humppilan kunta on lisätty tältä osin tarkennetun sopimuksen kohtiin 1, 3
ja 15. Sopimus on liitteenä 13. Kunnan palveluksesta ei siirry henkilöstöä
kaupungin palvelukseen, joten henkilöstön siirtosopimusta ei ole muutettu.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus
1. Hyväksyy uudistetun, yhteisen rakennusvalvonnan ja ympäristösuojelun hoitoa koskevan sopimuksen.
2. Valtuuttaa kunnanjohtajan tai tämän sijaisen ja teknisen johtajan
allekirjoittamaan sopimuksen.
3. Valtuuttaa teknisen johtajan tarvittaessa hyväksymään kunnan
osalta sopimukseen sellaisia teknisiä muutoksia, jotka eivät oleellisesti vaikuta sopimuksessa sovittuun tai kustannuksiin.
Valtuuttaa kunnanjohtajan tai tämän sijaisen ja teknisen johtajan allekirjoittamaan sopimukseen myöhemmin liitettävän tietosuojasopimuksen.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin
RAKLA 6 § 14.3.2109

Päätösehdotus:

Forssan seudun rakennusvalvontaa ja ympäristönsuojelua koskeva yhteistyösopimus on esityslistan liitteenä, liite 1.
Rakennuslautakunta merkitsee Forssan seudun yhteisen rakennusvalvontaa- ja ympäristönsuojelua koskevan yhteistyösopimuksen tietoonsa saatetuksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Rakennuslautakunta
RAKLA 7 §

PÖYTÄKIRJA
14.3.2019

s. 11
1/2019

Palikkalan asemakaava-alueen kaavateiden nimeäminen

Selostus:

Ypäjän kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.2.2019 hyväksynyt Palikkalan asemakaavan kaavaehdotuksen. Asemakaavassa on joitakin uusia
kaavateitä, jotka tulee nimetä.
Asemakaavan ns. pääteiden nimet on suunniteltu tulevan alueella jo aikaisemmin käytössä olleiden yksityisteiden Palikkalantie ja Löyttyntie nimien
mukaan. Alueen muiden uusien kaavateiden nimiehdotuksia ovat; Ojalantie, Artkuja ja Sandellintie. Alueen uudet kaavateiden nimet perustuvat
alueella jo aikaisemmin toimivien yritysten nimiin.

Valmistelija:

Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914

Päätösehdotus:

Rakennuslautakunta päättää nimetä Palikkalan asemakaava-alueen kaavatiet liitteen 2 mukaisesti.

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Rakennuslautakunta
RAKLA 8 §
Selostus:

PÖYTÄKIRJA
14.3.2019

Ilmoitus asiat
Seudullisen rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen yhteistilaisuus pidetään tiistaina 23.4.2019 klo 17.00 – 19.30 Forssan kaupungintalon valtuustosalissa. Tilaisuuteen kutsutaan ko. vastuulautakuntien ja jaoksien jäsenet ja esittelijät.

Valmistelija:

Päätösehdotus:
Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

s. 12
1/2019

Lautakunta merkitsi tilaisuuden tietoonsa saatetuksi.

YPÄJÄN KUNTA
Rakennuslautakunta

PÖYTÄKIRJA
14.3.2019

s. 13
1/2019

Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 1,2,3,4,5,6,8
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 7
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:
Ypäjän rakennuslautakunta
Perttulantie 20
32100 YPÄJÄ
kunta@ypaja.fi
Pykälät: 7
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (KuntaL 138§).
Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 140§). Näin ollen päätösten katsotaan yleisesti tulleen tietoon 28.3.2019, josta 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Pöytäkirjan tarkastus:

