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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
Kokousaika: 

 
11.4.2019 klo 18.30 – 18.57 

Kokouspaikka: Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä 
 
Läsnäolo: 
 
Kunnanvaltuuston jäsenet 

 
 
Varajäsenet 

    Vasemmistoliitto r.p. 

1  Ahonen Tapio 2.vpj. KOK 1  Aaltonen Jukka 

2  Alanko Matti KESK   

3  Hepomaa Jari pj. KOK  Kansallinen Kokoomus r.p. 

4  Jaakkola Sampsa KOK 1  Kähkönen Kalle 

5  Jokio Mirja SDP 2  Hollo Markus 

6  Kaunela Olli-Pekka KESK 3  Hirvonen Elina 

7  Käpylä Taneli 1.vpj. KESK 4  Kantonen-Heikkilä Heli 

8  Laine Päivi KESK 5  Paija Hannu 

9  Leppälahti Markku KESK 6  Ojala Tomi 

10  Leppänen Keijo KESK   

11  Levomäki Heikki KESK  Suomen Keskusta r.p. 

12  Lundström Juha VIHR 1  Vähämäki Mikko 

13  Mäntynen Jenni VIHR 2  Paloposki Jouni 

14  Oja Vesa VAS 3  Poso Anu 

15  Palonen Pirjo-Riitta SDP 4  Ruusiala Maarit 

16  Romu Susanna KESK 5  Väisänen Ari 

17  Rämö Jari KESK 6  Lehtinen Hannu 

18  Saarikoski Virve KOK 7  Lyytinen Kirsi 

19  Saastamoinen Markku KOK 8  Seppä Kristiina 

20  Varjorinne-Mäkeläinen Janika SDP 9  Lipponen Pirkko 

21  Vääri Anni KOK   
    Suomen Sosialidemokraattinen puolue r.p 

   1  Hyrsylä Jukka 

   2  Reittonen Tero 

   3  Nieminen Veikko 
     
    Vihreä Liitto r.p. 

   1  Herd Pirkko 

   2  Jussila Tanja 

Muut 
Kunnanhallituksen jäsenet 

 
Viranhaltijat 

 Herd Pirkko  Riikka Riihimäki Kunnanjohtaja poissa § 15 klo 18.37-18.40 

Nuorisovaltuuston edustaja  Pirjo-Maarit Hellman Talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä 

 Jenni Moisander  Jouko Käkönen Tekninen johtaja 

  Jasmiina Sillanpää Kirjastonjohtaja-sivistystoimenjohtaja 

   

 
Vakuudeksi    

 Jari Hepomaa  Pirjo-Maarit Hellman 
 Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 
Pöytäkirjan tarkastus   
    
 Olli-Pekka Kaunela  Anni Vääri 
 Pöytäkirjan tarkastaja  Pöytäkirjan tarkastaja 
    
Pöytäkirjan 
nähtävänäpito 

Päätöksen mukaan § 12   

   Tuomas Rautio 
   Ilmoitustaulunhoitaja 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 

KV 11 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Selostus: Kuntalain 108 § määrittää yksiselitteisesti, että kunnan ilmoitukset saate-
taan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa 
koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla 
kunnan päättämällä tavalla. 
 
Kuntalain 94 §:n mukaan valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kutsus-
sa on ilmoitettava käsiteltävät asiat sekä kokousaika ja -paikka.  Kokous-
kutsu on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta sähköi-
sesti. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkos-
sa. 
 
Em. sähköisten ilmoitusten ensisijaisuusperiaate laissa on kumonnut Ypä-
jän kunnanvaltuuston työjärjestyksen 10 §:n, jonka mukaan valtuuston 
kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta myös niissä 
paperisissa tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan 
ilmoittaa. Lainmuutoksen myötä valtuuston ei tarvitse enää päättää ilmoi-
tusmenettelystä, vaan kunnanhallitus voi ottaa lain määrittämän ensisijai-
suusperiaatteen rinnalle kunnassa muita tarpeellisiksi katsomiaan tiedo-
tustapoja. 
 
Kunnanhallitus on kokouksessaan 8.8.2017 kunnan ilmoituksista päättä-
essään huomioinut kunnan ilmoitusten tiedoksi saattamisessa kunnan 
väestötilanteen. Kuntalaisista 26,5 prosenttia oli 31.12.2016 yli 64-
vuotiaita. Hallituksen päätöksen mukaisesti kunnan ilmoitukset julkaistaan 
valtuustokaudella 2017 - 2021 ensisijaisesti kunnan virallisilla kotisivuilla 
www.ypaja.fi/hallinto/ilmoitustaulu ja toissijaisesti Seutu-Sanomissa sekä 
Ypäjäläisessä. 
 
Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 
kaksi kolmasosaa (14/21) valtuutetuista on läsnä. Valtuuston työjärjestyk-
sen 12 § mukaan kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan on 
oltava läsnä valtuuston kokouksessa, mutta heidän poissaolonsa ei estä 
asioiden käsittelyä. Lisäksi kunnanhallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus 
(muut kuin valtuutetut). Mainituilla on oikeus ottaa osaa keskusteluun, 
muttei päätöksentekoon, jolleivat ole valtuutettuja. 
 
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kunnanvaltuuston varsinaisille jä-
senille ja läsnäololuettelossa mainituille muille sähköisesti 5.4.2019. Ko-
kouksesta on tiedotettu kunnan internetsivuilla, kunnan julkisten kuulutus-
ten ilmoitustaululla 5.4.2019 sekä Forssan Lehdessä julkaistulla ilmoituk-
sella 3.4.2019. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
KV 12 § Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäpito sekä ääntenlaskijat  
 
Selostus: KH 8.8.2017 121 § 

 
”Kuntalain 140 §:n mukaan toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikai-
suvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jäl-
keen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista 
säännöksistä muuta johdu. Päätöksen katsotaan tulleen yleisesti tietoon 
seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on pidetty näin nähtävä-
nä. -- 
 
Ypäjän kunnan hallintosäännön 17 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan ja 
pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämällä tavalla sekä päättä-
mänä aikana ja paikassa siten, kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin 
on ilmoitettu. -- 
 
Kuntalain muututtua 1.6.2017 lukien mm. päätösten tiedoksiantoa koske-
vilta osin (ks. 140 § yllä), on pöytäkirjan nähtävänä pidossa siirrytty em. 
päätöksen 9.2.2015 32 §:n sijaan kuntalain mukaiseen käytäntöön. Lakita-
soista tekstiä tarkemmat kuntakohtaiset käytänteet tulisi edelleen määrätä 
kuitenkin kunnan hallintosäännössä. Ypäjän kunnan hallintosäännön päivi-
tys on kesken. 
 
Lisäksi päätösten nähtävänä pidossa on syytä huomioida kunnan väestöti-
lanne. Kuntalaisista 26,5 prosenttia oli 31.12.2016 yli 64-vuotiaita. 
 
Päätösehdotus: 
1. -- valtuuston kokouspöytäkirjat tarkastetaan ja allekirjoitetaan kolmen 

päivän kuluessa kokouksesta. 
2. Pöytäkirjantarkastajat voivat ilmoittaa myös sähköisesti pöytäkirjan 

hyväksymisestä, jolloin pöytäkirja varmennetaan heidän allekirjoituksil-
la myöhemmin, mutta viipymättä 

3. -- valtuuston kokouspöytäkirjat pidetään jatkossa ensisijaisesti yleisesti 
nähtävillä kunnan internetsivuilla os. 
www.ypaja.fi/fi/hallinto/esityslistat_ja_poytakirjat: --valtuuston pöytäkir-
ja viimeistään kokouksen jälkeisenä torstaina klo 09.00 alkaen. Pyhä-
päivinä/vast. nähtävänäpito alkaa seuraavana arkipäivänä. 

4. -- valtuuston kokouspöytäkirjat pidetään jatkossa toissijaisesti nähtävil-
lä kunnanviraston yhteispalvelupisteellä: -- viimeistään kokouksen jäl-
keisenä torstaina klo 09.00-13.00. Pyhäpäivinä/vast. nähtävänäpito al-
kaa seuraavana arkipäivänä. 
 

Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin --. 
 
-- 
Valtuusto päättää 
 
1. valita keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat sa-

malla ääntenlaskijoina. 
2. että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan MA 15.4.2019 klo 09.00-15.00 

virastotalolla. Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä 
17.4.2019 klo 09.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla ja kunnanvi-
raston palvelupisteellä klo 09.00-13.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen 
yleisesti tietoon 25.4.2019. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: 1. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Olli-Pekka Kaunela ja Anni Vääri. 

 
2. Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
KV 13 § Käsittelyjärjestys 

 
Selostus: Kuntalain 93 §:n mukaan kunnanhallituksen on valmisteltava valtuustossa 

käsiteltävät asiat. Saman lain 95 §:n mukaan valtuusto voi käsitellä vain 
näin valmistellun ja kokouskutsussa mainitun asian. 
 
Jos asia on luoteeltaan kuitenkin kiireellinen, eikä siitä näin ollen ole mai-
nintaa kokouskutsussa, valtuusto voi yksinkertaisella enemmistöllä päät-
tää ottaa sen käsiteltäväkseen. Tuolloinkin asian tulee olla vähintään käsi-
telty kunnanhallituksessa. Jos asiaa ei ole lainkaan valmisteltu, päätös 
asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä valtuustossa yksimielisesti. 
 
Ypäjän kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan 
mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Käsittelyjärjestys hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
KV 14 § Jokiläänin kansalaisopiston hallintouudistus 

 
           Aiempi käsittely: KH 20.3.2018 58 § 
  KH 10.4.2018 73 c § 
  KH 14.8.2018 132 § 
  KH 5.3.2019 47 § 
 

Selostus: ”Jokioisten, Ypäjän ja Humppilan kunnat ylläpitävät yhdessä Jokiläänin   
kansalaisopistoa. Kunnat ovat allekirjoittaneet opistoa koskevan sopimuksen 
elokuussa 1999. 

 
Sopimus kuntien ja Forssan kaupungin välillä kansalaisopiston rehtorin teh-
tävistä on allekirjoitettu vuonna 2006. Rehtorina on oman tehtävänsä ohella 
toiminut Forssan Wahren-opiston (aikuisopisto) rehtori. Nykyisen rehtorin 
jäädessä eläkkeelle, kansalaisopiston rehtorin tehtävät tulee tarkastella uu-
delleen. Maakuntauudistuksen myötä kansalaisopistosta tulee kehittää ny-
kyisestään parempi vetovoimatekijä kuntalaisille. Kansalaisopistolla ei ole 
yhteistä johtokuntaa/vast. 

 
Kuntien edustajat (kv ja kh pj:t, kj:t, siv.toimj:t.) ovat käyneet kansa-
laisopiston nykytilanteesta ja -sopimuksista alkukeskustelun Jokioisilla 
8.3.2018. Kansalaisopiston hallintouudistusta kutsutaan Jokioisten kunnan 
(isäntäkunta) toimesta valmistelemaan 1-2 edustajaa per kunta. Uudistuk-
sessa pyritään kustannusneutraaliuteen. 

 
Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.” 

 
 

KH 10.4.2018 73 c § 
 

”Forssan kaupunki on 20.3.2018 pyytänyt Ypäjän kunnalta kannanottoa sel-
vitykseen Forssan yhteislyseon ja Wahren-opiston yhdistämisestä. Selvitys 
on esitetty tämän kokouksen päätösasiana saapuneissa asiakirjoissa (64 §). 

 
Päätösehdotus: Ypäjän kunta toteaa kantanaan, ettei se Wahren-opiston tai 
yhteislyseon sopimuksiin kuulumattomana tahona ota kantaa kaupungin si-
säisten organisaatioiden mahdollisiin muutoksiin muutoin, kuin Joki-läänin 
kansalaisopiston (jäsenkunta) ja Wahren-opiston yhteisen rehtoriuden osal-
ta. Laaditun selvityksen kohdassa 6. mainittujen organisaatioiden yhdistämi-
sen mukanaan mahdollisesti tuomat uhkat ja haitat tulee kokonaan välttää 
tai minimoida tarkastelemalla Jokiläänin kansalaisopiston irrottamista hallin-
nollisesti itsenäiseksi kokonaisuudekseen. Jokioisten kunnan (isäntäkunta) 
koolle kutsuma Jokiläänin kansalaisopiston rehtorikysymystä tarkastelevan 
työryhmän tarkempi lausunto asiassa tulee mahdollisuuksien mukaan odot-
taa ennen päätösten tekemistä. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.” 

 
-- 

 
KH 14.8.2018 132 § 

 



YPÄJÄN KUNTA   PÖYTÄKIRJA s. 60 
Kunnanvaltuusto   11.4.2019  2/2019 
 

 

Pöytäkirjan tarkastus: 

”Jokiläänin kansalaisopiston rehtoritehtävien järjestämistä suunnit-
televa työryhmässä Ypäjän kuntaa edustivat sivistystoimen toimi-
alapäällikkö Heikki Vainio sekä va. kirjastonjohtaja Satu Leppälahti. 
Työryhmä on 5.6.2018 toimittanut Jokioisten, Ypäjän ja Humppilan 
kunnanhallituksille asiassa lausuntonsa, missä se esittää Jokilää-
nin kansalaisopistoon perustettavaksi omaa osa-aikaista rehtorin 
virkaa vastaten nykyisiä kustannuksia. Tarkempi työryhmän lau-
sunto on toimitettu oheismateriaalina. 

 
Kansalaisopiston sopimuksessa todetaan, että opiston hoito ja hal-
linto ovat Jokioisten kunnan vastuulla, missä toimintaa ohjaa ja val-
voo vapaa-aikalautakunta. Jokioisten kunta on päättänyt irtisanoa 
Wahren-opistolta nykyisen sopimuksen kansalaisopiston rehtorin 
tehtävien hoidosta ja varannut Ypäjän ja Humppilan kunnille tilai-
suuden antaa työryhmän esityksestä lausunto. 

 
Humppilan kunnanhallitus on kokouksessaan 18.6.2018 139 § 
puoltanut työryhmän lausuntoa. 

 
Ypäjän kunnanhallitus on jo kokouksessaan KH 10.4.2018 73 c § 
painottanut Jokiläänin kansalaisopiston hallintoa (rehtoriutta) irro-
tettavaksi Wahren-opistosta omaksi kokonaisuudekseen. 

 
Päätösehdotus: 
1. Työryhmän lausunto rehtoriasiassa merkitään tiedoksi. 
2. Lausuntonaan kunnanhallitus toteaa suhtautuvansa myöntei-

sesti osa-aikaisen rehtorin viran perustamiseen. 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin.” 

 
-- 

 
KH 5.3.2019 47 § 

 
”Jokioisten kunnanvaltuusto on kokouksessaan 19.12.2018 päättä-
nyt perustaa Jokiläänin kansalaisopiston osa-aikaisen rehtorin vi-
ran. Viran työaika on 50 % täydestä työajasta. Rehtorin tehtäviin ei 
sisällytetä opetusvelvollisuutta. 

 
Forssan kaupungin kanssa on neuvoteltu rehtoritehtävien hoidos-

ta. Rehtoritehtävien hoitamista koskeva sopimus päättyy virallisesti 
31.7.2019. Forssan kaupunki on ilmoittanut, että sopimus voidaan 
tarvittaessa päättää jo tätä ajankohtaa aiemmin. Tavoitteena on, et-
tä uusi rehtori aloittaisi viran hoidon jo keväällä 2019, jotta hän voisi 
osallistua tulevan lukuvuoden 2019-2020 suunnitteluun. 

 
Jokiläänin kansalaisopiston sopimuksesta (liite 17) tulee nyt pois-
taa luvun 4 kappale 1:  
”Opiston rehtorin tehtävistä sovitaan erikseen Forssan kaupungin 
kanssa. Sopimuksesta aiheutuvat kustannukset lasketaan kokonai-
suudessaan opiston jaettaviin menoihin.” 

 
Jokioisten kunnanhallitus on 4.2.2019 päättänyt ehdottaa myös 
Humppilan ja Ypäjän kunnille, että em. sopimusmuutos hyväksy-
tään. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

Päätösehdotus: 
Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi Jokiläänin kan-
salaisopiston liitteenä 17 olevan sopimuksen muutosta seuraavas-
ti: 
 
luvun 4 kappale 1 poistetaan: 

 
Opiston rehtorin tehtävistä sovitaan erikseen Forssan kaupungin 
kanssa. Sopimuksesta aiheutuvat kustannukset lasketaan kokonai-
suudessaan opiston jaettaviin menoihin.” 

 
  Päätös: 
  Päätösehdotus hyväksyttiin.” 
 
  Liite 9 
   

Käsittelystä: 
 
Päätös:                   Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
KV 15 § Kunnanjohtajan johtajasopimus 

 
Aiempi käsittely: 
 

KH 5.3.2019  50 §                     

  
Selostus: ”Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti kokouksessaan 14.2.2019 valita Ypä-

jän kunnanjohtajaksi Riikka Riihimäen. 
 
Kuntalain 42 §:n mukaan kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopi-
mus, jossa sovitaan mm. kunnan johtamisen edellytyksistä, johtamisen toi-
mintatavoista sekä kunnanjohtajan virkasuhteen ehdoista ja työn arvioinnis-
ta. 
 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja on neuvotellut Riikka Riihimäen kanssa 
johtajasopimuksen sisällöstä. Neuvotteluissa syntyneen sopimuksen luon-
nos on lähetetty esityslistan liitteenä 20. Valintatyöryhmälle Riikka Riihimäki 
esitti haastattelussa palkkatoiveekseen 6 900 – 7 000 euroa kuukaudessa. 
Nyt palkkapyyntö on 6 850 euroa kuukaudessa. 
 
Johtajasopimuksen hyväksyy kunnanvaltuusto. Sopimus on allekirjoitettava 
ennen viranhoidon aloittamista. 
 
Kunnanhallitus keskustelee johtajasopimuksesta ja täydentää sitä tarvitta-
essa ja valtuuttaa kunnanhallituksen puheenjohtajan kunnanjohtajan esi-
miehenä neuvottelemaan katsomistaan tarvittavista muutoksista ja täyden-
nyksistä sekä tämän jälkeen allekirjoittamaan sopimuksen. 
 
Päätösehdotus: 
Kunnanhallitus 

1. hyväksyy esitetyn sopimuksen luonnoksen allekirjoitettavaksi Riikka 
Riihimäen kanssa 

2. esittää valtuustolle liitteenä 20 olevan johtajasopimuksen hyväksy-
mistä. 

 Päätös: 
Kunnanhallitus 

1. hyväksyy esitetyn luonnoksen mukaisen sopimuksen allekirjoitetta-
vaksi Riikka Riihimäen kanssa 

2. esittää valtuustolle liitteenä 20 olevan luonnoksen mukaisen johta-
jasopimuksen hyväksymistä.” 

 
Liite 10 
 

Käsittelystä: Riikka Riihimäki poistui yleisön joukkoon pykälän käsittelyn ja päätöksente-
on ajaksi. 

  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
KV 16 § Yleisen vaalikelpoisuuden menettäminen kunnan luottamustoimiin 

(Anna-Katariina Ankelo) ja kunnanhallituksen varajäsenen sekä sivis-
tyslautakunnan jäsenen valinta 

 
Aiempi käsittely:     KH 5.3.2019 51 § 

Selostus:            ”Ypäjän kunnanhallituksen varajäsen sekä sivistyslautakunnan jäsen Anna-
Katariina Ankelo (Vihreä liitto r.p.) on 28.2.2019 toimittamallaan sähköpos-
tilla ilmoittanut kotikuntansa vakinaisesta muutoksesta. 

 
Kuntalain 71 § säätää yleisestä vaalikelpoisuudesta kunnan luottamustoi-
meen. Lainkohdan mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on hen-
kilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Ankelon yleinen vaalikelpoisuus ei täl-
tä osin enää täyty. Kuntalain 70 §:n mukaisesti vaalikelpoisuuden menetys to-
detaan valinnan tehneessä toimielimessä, joka valitsee niin ikään uuden luot-
tamushenkilön toimeensa toimielimen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Edelleen 
kuntalain 79 §:n mukaan luottamushenkilö pysyy toimessaan siihen saakka, 
kunnes uusi luottamushenkilö on valittu. Asia on täytäntöön pantavissa val-
tuuston kokouksesta lukien. 

 
Valtuuston kokouksessa 28.6.2017 on valittu kunnanhallitus § 16 ja sivistyslau-
takunta § 18. Valtuuston tulee päättää uuden sivistyslautakunnan varajäsenen 

valinnasta toimikaudelle 2019−2021.     
 
Päätösehdotus:  
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 
1. toteaa Anna-Katariina Ankelon luottamustoimet Ypäjän kunnassa päätty-
neiksi yleisen vaalikelpoisuuden menettämisen johdosta ja 
2. valitsee kunnanhallituksen varajäsenen toimikaudelle 2019-2021 
3.        valitsee sivistyslautakunnan jäsenen toimikaudelle 2019-2021.   
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin.”     
 

Käsittelystä:            Keskustelun kuluessa valtuutettu Jenni Mäntynen ehdotti, että kunnanhallituk-  
                                sen varajäseneksi valitaan Jenni Mäntynen sekä sivistyslautakunnan jäseneksi   
                                Teija Hämäläinen ja varajäseneksi Pirjo-Riitta Palonen. 
           
Päätös:                    1.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 

                     2. Valtuusto oli valinnasta yksimielinen. Puheenjohtaja totesi päätöksen, joka   
                                   hyväksyttiin. 

3. Valtuusto oli valinnasta yksimielinen. Puheenjohtaja totesi päätöksen,  
joka hyväksyttiin. 
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KV 17 §  Aiesopimuksen hyväksyminen yhteistyöstä kesäyliopistotoiminnan 

järjestämiseksi 
 

Aiempi käsittely KH 14.8.2018 131 §  
 KH  28.8.2018 150 §     

KH  5.3.2019 52 § 
 
 

Selostus: ”Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi ei 
nykykirjauksineen antane tulevalle maakuntahallinnolle lakisääteistä oi-
keutta ylläpitää tai järjestää vapaan sivistystyön koulutusta. Esityksessä 
todetaan, ettei säännöksen soveltamisalaan kuulu opetus- ja kulttuuriminis-
teriön myöntämää järjestämislupaa edellyttämän koulutuksen järjestäminen 
(HE 15/2017, 6 § 9. mom. s. 314). 
 
Nykyisellään maakuntien liitot ovat voineet koulutusta järjestää. Hämeen 
Maakuntaliiton kuntayhtymän perussopimuksen 1. luvun 2 §:n mukaisesti 
kuntayhtymän tehtävänä on ”ylläpitää Hämeen kesäyliopistoa, jonka toi-
minnassa alueellisena oppilaitoksena painottuvat vapaasta sivistystyöstä 
annetun lain mukaisesti avoin korkeakouluopetus sekä alueen muihin 
osaamis- ja sivistystarpeisiin vastaaminen ottaen huomioon myös korkea-
koulutettu väestö.” 
 

                              Kesäyliopiston toiminnan rahoitus muodostuu kurssimaksutuloista, 
valtionosuudesta sekä kuntien asukaslukuihin suhteutetuista maksuosuuk-
sista. Nykyinen Ypäjän kunnan kuntamaksuosuus on n. 2100,00 euroa 
vuodessa. Koulutusta on annettu Hämeenlinnassa, Riihimäellä ja Forssas-
sa. 
 

                           Hämeen kesäyliopiston johtokunta on kokouksessaan 5.6.2018 päättänyt  
esittää Kanta-Hämeen maakunnan maakuntahallitukselle, että se pyytää 
jäsenkunniltaan lausunnon Hämeen kesäyliopiston mahdollisista tulevista 
ylläpitäjävaihtoehdoista. Hämeen liitto on maakuntahallituksen päätöksellä 
18.6.2018 93 § pyytänyt jäsenkunniltaan ko. lausuntoa. Vaihtoehdoissa 
kesäyliopiston toiminnan jatkuminen mahdollistetaan joko yhtiöittämällä 
kesäyliopisto Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy:n (HAMK) tytäryhtiöksi Hä-
meen Akatemia Oy:öön tai vaihtoehtoisesti asettamalla Hämeen Korkea-
kouluyhdistys Ry toiminnan käytännön toteuttajaksi. Lausuntopyyntö ja 
vaihtoehtoluonnokset on kokonaisuudessaan toimitettu liitteenä 25. 
 

             Erityisesti lausunnossa pyydetään vastausta seuraaviin kysymyksiin: 
-   sitoutuuko kuntanne edelleen vuosittaisen kuntamaksuosuuden kautta 
Hämeen kesäyliopiston ylläpitämiseen 
- onko kuntanne kannalta nykyinen n. 1 eur/ asukas kuntamaksutaso edel-
leen  mahdollinen (vain alustava sitoutuminen)? 
-  onko ylläpitäjämallilla vaikutusta kuntanne sitoutumiseen kesäyliopiston  t 
- kumpaa esitetyistä ylläpitäjämalleista kuntanne ehdottaa jatkovalmistelun 
- onko kunnallanne erityisiä vaatimuksia tai ehdotuksia suunniteltuihin yllä-
pitäjämalleihin liittyen? 
Lausunnot pyydetään toimittamaan 31.8.2018 mennessä sähköpostitse. 
 

--- 
 
Ypäjän kunnan lausunto Hämeen kesäyliopiston ylläpitäjävaihtoehdoista 
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Hämeen kesäyliopisto on onnistunut kiitettävästi vastaamaan vapaan si-
vistystyön avoimeen korkeakouluopetus- ja muuhun osaamis- ja sivistys-
tarpeeseen Kanta-Hämeen alueella. Toiminta on ollut kustannustehokasta 
ja kannattavaa sekä merkityksellistä alueen väestölle. 

 
Ypäjän kunta sitoutuu alustavasti nykyisen suuruisella vuosittaisella kun-
tamaksuosuudella (n. 1 eur / asukas) Hämeen kesäyliopiston ylläpitämi-
seen myös jatkossa. Ylläpitomuutosten kustannusvaikutus tulee kuitenkin 
olla kohtuullisen kustannusneutraali. 

 
Esitetyistä ylläpitäjävaihtoehdoista valittavalla ei sinällään ole vaikutusta 
kunnan sitoutumiseen, mutta Ypäjän kunta ehdottaa jatkovalmistelun poh-
jaksi Hämeen kesäyliopiston yhtiöittämistä Hämeen Ammattikorkeakoulu 
Oy:n (HAMK) tytäryhtiöksi Hämeen Akatemia Oy:ksi. Kunta näkee positii-
visena suuremman organisaation tuomat edut kestävänä ratkaisuna toi-
minnalle, kesäyliopiston toiminnallisuuksien monipuolistumisen HAMK:n 
kansainvälisen ulottuvuuden kautta, koulutustuotteiden verottomuuden 
säilymisen sekä kuntien vaikutusmahdollisuuksien lisääntymisen korkea-
koulun täydennyskoulutuksessa. 

 
Yhtiöittämisen kautta muodostuvassa emoyhtiön tytäryhtiössä tulee kui-
tenkin huomioida koko toiminta-alueen kuntien osaamis- ja sivistystarpeet 
huolimatta omistuspohjasta, toisin sanoen kirjanpito- ja osakeyhtiölakien 
tarkoittamista enemmistöpäätösvalloista. Lisäksi mahdollisesti syntyvien 
synergiahyötyjen, kuten yhteisten hallinto-, talous- ja tukipalveluiden sääs-
töjen tulisi konkreettisesti siirtyä koulutukseen ja opetukseen. Toiminnan 
jatkuminen Hämeenlinnan lisäksi myös Riihimäellä ja Forssassa olisi taat-
tava. Tämänkaltaiselle kesäyliopiston toiminnan vakiintuneisuudelle ja 
mielellään myös edelleen kehittämiselle tulisi saada ylläpitomuutoksen 
yhteydessä ’palvelulupaus’. 

 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa lausuntonsa yllä olevan mu-
kaisesti. 
 
Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian jatkovalmisteluun.” 

 
-- 
                         
KH 28.8.2018 150 § 
 
”Kunnanhallitus on kokouksessaan 14.8.2018 käynyt keskustelua siitä, 
onko kesäyliopiston ylläpitäjävaihtoehdoista annettavalle lausunnolle riittä-
västi perustetta ja tarvetta tilanteessa, jossa maakunta- sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon uudistuksen voimaantulon siirtymisestä vuoden 2021 
alkuun on päätetty maan hallituksessa 27.6.2018. Eduskunta päättää maa-
kunta- ja sote-uudistuksen etenemisestä lopullisesti alkaneella syyskaudel-
laan 2018. 
 
Suomessa toimii tällä hetkellä yhdeksäntoista (19) kesäyliopistoa, joista 
kahdentoista (12) ylläpitäjänä toimii yhdistys, kahden (2) ylläpitäjänä säätiö 
ja kolmen (3) kunta/kuntayhtymä. Kaksi (2) toimii puolestaan maakuntaliit-
tojen vastuulla. 
 
Toinen maakuntaliittotaustainen kesäyliopisto, Kymenlaakson kesäyliopisto                
järjestää toimintaansa verrattain Hämeen kesäyliopiston kanssa samankal-
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taisessa toimintaympäristössä. Maakunnassa on kolmen kaupunkikeskuk-
sen (Hamina, Kouvola, Kotka) talousalueilla ja pienemmissä kunnissa noin 
175 000 asukasta, eikä maakunnassa ole omaa yliopistoa. Kaakkois-
Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK) on vahva maakunnallinen toimija. 
Kesäyliopisto toimii lisäksi Lappeenrannan, Jyväskylän ja Helsingin yliopis-
tojen vaikutusalueilla. 
 
Kymenlaaksossa on niin ikään selvitetty paikallisen kesäyliopiston tulevai-   
suuden näkymiä ja vaihtoehtoisia toimintamalleja mahdollisessa maakun-
tauudistuksessa. Punnittavina vaihtoehtoina ovat olleet ainakin isäntäkun-
ta-, ammattikorkeakoulu- ja yhdistyspohjaiset mallit. Kesäyliopiston johto-
kunta on kokouksessaan keväällä 2018 todennut yhdistysmallin olevan 
toiminnan jatkuvuuden kannalta paras ja joustavin jatkotyön muoto. Tilanne 
ei sittemmin ole muuttunut (puhelinkeskustelu Vuorinen - rehtori Ivakko). 
 
Kuten oheismateriaalista selviää, Hämeen kesäyliopiston johtokunta on 
asettanut ylläpitäjämallin ensisijaiseksi jatkotyömalliksi yhteistyön Hämeen 
ammattikorkeakoulun kanssa. HAMK on neuvotteluissa joka tapauksessa 
todennut, että yhteistyö molemmissa malleissa on varauksetonta. Ypäjän 
kuntaa johtokunnassa edustaa Sari Airo (KOK).  
 
Maakunta- ja sote-uudistuksen voimaantulon aikataulumuutos vaikuttaa 
valtionhallinnon ja maakuntien tehtävien uudelleenorganisointiin. Lisävuosi 
on nimenomaisesti kehotettu käyttämään etupainoiseen ja riittävään val-
mistelu- ja kehittämistyöhön, minkä tueksi kuntien alustavia lausuntoja ke-
säyliopistokysymyksessä on haettu. 
 
Hämeen liitto on 20.8.2018 toimittanut kuntiin tarkempaa tietoa ja tunnus-
lukuja Hämeen kesäyliopiston toiminnasta. Aikaisempi lausuntopyyntö ja 
saapunut lisämateriaali ovat oheismateriaalina. Jokioisten ja Tammelan 
kunnanhallitukset ovat lausunnoissaan esittäneet yhdistysmallia jatkotyön 
pohjaksi. 
 
Esittelijä on tehdyn lisäselvityksen ja jatkovalmistelun jälkeen muuttanut 
päätösehdotustaan seuraavasti: 
 
 
-- 
 
Ypäjän kunnan lausunto Hämeen kesäyliopiston ylläpitäjävaihtoehdoista 
 
Kunnanhallitus toteaa Ypäjän kunnan sitoutuvan alustavasti nykyisen suu-
ruisella vuosittaisella kuntamaksuosuudella (n. 1 eur / asukas) Hämeen 
kesäyliopiston ylläpitämiseen myös jatkossa. Ylläpitomuutosten kustan-
nusvaikutus tulee kuitenkin olla kohtuullisen kustannusneutraali. 
 
 Esitetyistä ylläpitäjävaihtoehdoista valittavalla ei sinällään ole vaikutusta 
kunnan sitoutumiseen, mutta Ypäjän kunta ehdottaa jatkovalmistelun poh-
jaksi esitettyä yhdistysmallia. 
 
Päätösehdotus: 
Kunnanhallitus päättää antaa lausuntonsa yllä olevan mukaisesti. 
 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin.” 
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KH 5.3.2019 52 § 
 
”Hämeen maakuntahallitus (18.2.2019 § 19) on päättänyt, että Hämeen 
kesäyliopiston toiminta siirretään Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n toi-
mesta perustettavaan tytäryhtiöön. Tavoitteena on, että kesäyliopistotoi-
minta siirtyy uudelle ylläpitäjälle 1.1.2020. 

 
Kesäyliopiston vaihtoehtoisista ylläpitäjämalleista maakuntahallituksen  
(18.6.2018 § 93) kunnilta pyytämissä lausunnoissa Kanta-Hämeen kunnat 
korostivat kaikkien kuntien mahdollisuutta osallistua kesäyliopiston toimin-
taan ja sen ohjaukseen. 

 
Maakuntahallitus ohjeisti (14.1.2019 § 6) Hämeen liiton valmistelemaan 
sopimusmallin, jonka pohjalta Kanta-Hämeen kaikkien kuntien, Hämeen 
liiton ja HAMK Oy:n on mahdollista sopia kesäyliopistotoiminnan palvelu-
tasosta, alueellisesta kattavuudesta ja jatkuvuudesta sekä kuntien osallis-
tumisesta kesäyliopistotoiminnan ohjaukseen ja rahoitukseen kesäyliopis-
ton siirtyessä uudelle ylläpitäjälle. 

 
Maakuntahallitus (18.2.2019 § 19) hyväksyi oheisen yhteistyössä sopi-
musosapuolten kanssa valmistellun aiesopimusmallin, jonka pohjalta osa-
puolet voivat sopia kesäyliopistotoimintojen järjestämisestä Kanta-
Hämeessä. Varsinainen yhteistyösopimus kesäyliopistotoimintojen järjes-
tämisestä 1.1.2020 alkaen on mahdollista tehdä, kun kuntien valtuustot 
ovat purkaneet maakuntahallituksen esityksestä (18.2.2019 § 20) kuntayh-
tymän perussopimuksen kesäyliopistotoiminnan osalta (päätökset tiedoksi 
Hämeen liitossa 18.4.2019 mennessä), uutta ylläpitämislupaa on haettu 
opetus- ja kulttuuriministeriöltä toukokuun 2019 loppuun mennessä ja kun 
uusi ylläpitämislupa on syksyllä 2019 myönnetty. 
Tavoitteena on, että kaikki sopijaosapuolet ovat osaltaan hyväksyneet ja 
allekirjoittaneet oheisen aiesopimuksen 18.4.2019 mennessä. Esityslistan 
liitteenä 21 on maakuntaliiton ote maakuntahallituksen pöytäkirjasta 
18.2.2019 § 19 ja liitteenä 22 aiesopimus. 

 
Päätösehdotus: 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää hyväksyä liitteen 22 
mukaisen aiesopimuksen kesäyliopistotoimintojen järjestämiseksi. 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin.” 
 
Liite 11 

 
 

 

Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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KV 18 § Hämeen liiton perussopimuksen muuttaminen 1.1.2020 alkaen 

 
 

Aiempi käsittely: KH 5.3.2019 53 § 
 

Selostus:            ”Hämeen maakuntahallitus (18.2.2019 § 19) on päättänyt, että Hämeen ke-    
säyliopiston toiminta siirretään Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n toimesta 
perustettavaan tytäryhtiöön. 

 
           Tavoitteena on, että kesäyliopistotoiminta siirtyy uudelle ylläpitäjälle 

1.1.2020. Kesäyliopiston uutta ylläpitämislupaa on haettava opetus- ja kult-
tuuriministeriöltä 31.5.2019 mennessä. 

 
           Koska Hämeen liiton jäsenkunnat ovat perussopimuksella sopineet, että  

Hämeen liitto ylläpitää Hämeen kesäyliopistoa, tulee jäsenkuntien valtuusto-
jen tehdä päätös kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta kesäyli-
opiston ylläpitämisen osalta, ennen kuin kesäyliopistotoiminta voidaan siirtää 
uudelle ylläpitäjälle. 

 
           Opetus- ja kulttuuriministeriöön toukokuun loppuun mennessä lähetettävään 

ylläpitämislupahakemukseen tulee liittää valtuustojen lainvoimaiset päätökset 
kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta kesäyliopistotoiminnan osal-
ta. 

 
           Maakuntahallitus on päättänyt esittää (18.2.2019 § 20) jäsenkunnille, että 

niiden valtuustot hyväksyisivät kesäyliopistotoiminnan osalta päivitetyn pe-
russopimuksen. Jotta päätökset voitaisiin lainvoimaisina liittää opetus- ja 
kulttuuriministeriöön lähtevään lupahakemukseen, valtuustojen päätösten tu-
lisi olla toimitettuna tiedoksi Hämeen liitossa 18.4.2019 mennessä. Esityslis-
tan liitteenä 23 on maakuntaliiton ote maakuntahallituksen pöytäkirjasta 
18.2.2019 § 20 Hämeen liiton perussopimuksen muuttaminen 1.1.2020 alka-
en ja liitteenä 24 luonnos Hämeen maakuntaliiton kuntayhtymän perussopi-
muksesta 1.1.2020 alkaen. 

  
  Päätösehdotus: 
  Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi liitteenä 24 olevan luon- 
          noksen mukaisen Hämeen maakuntaliiton kuntayhtymän perussopimuksen  
                           1.1.2020 alkaen. 
  Päätös: 
  Päätösehdotus hyväksyttiin.” 
 
  Liite 12 
 
Käsittelystä: 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



YPÄJÄN KUNTA   PÖYTÄKIRJA s. 69 
Kunnanvaltuusto   11.4.2019  2/2019 
 

 

Pöytäkirjan tarkastus: 

 
KV 19 § Hämeen liiton kysely koskien osallistumista maakunnallisen kuntayh-

tymän valmisteluun 
 

Aiempi käsittely: 26.3.2019 64 § 
 
Selostus: ”Hämeen liitto lähetti jäsenkunnilleen kyselyn koskien kuntien halukkuutta  

osallistua maakunnallisen sote-kuntayhtymän valmisteluun siinä tapaukses-
sa, että valtakunnallinen maakunta-/sote-uudistus ei toteudu suunnitellussa 
aikataulussa. 

 

Kyselyssä tiedusteltiin maakunnan kuntien kantaa yhteistoiminnan vapaaeh-

toiseen järjestämiseen. Liiton mukaan yhteistoiminta voitaisiin organisoida 

perustamalla uusi kuntayhtymä maakunnan kattaville sote-palveluille ja siir-

tämällä nykyisten toimijoiden toiminta uuteen kuntayhtymään, muuttamalla 

olemassa olevan maakunnallisen kuntayhtymän, esimerkiksi Kanta-Hämeen 

sairaanhoitopiirin kuntayhtymän, perussopimus kattamaan nykyistä laajem-

mat palvelut tai antamalla sosiaali- ja terveyspalvelut isäntäkunnan hoidetta-

vaksi. 

  Kysely osoitettiin valtuustoille ja siihen toivottiin vastattavan helmikuun aika-

na. Valmisteluun osallistuminen ei vielä tarkoita kuntayhtymään mukaan läh-

temistä. Maakunnallisen mallin toteutuminen käytännössä edellyttää kaikkien 

kuntien mukanaoloa. Päätös mukaan menemisestä tehtäisiin erikseen val-

mistelun tultua tehdyksi. 

    15.1.2019 pidetyssä Forssan seudun kuntien elinvoimahankkeen seminaa-

rissa  olivat kutsuttuina mukana seudun kuntien valtuustojen ja hallitusten 

puheenjohtajat. Paikalla olleet puheenjohtajat totesivat seminaarin yhteydes-

sä päätyneensä siihen, että kannanottoa maakunnallisen sote-kuntayhtymän 

valmisteluun mukaan lähtemisestä ei tehdä ennen kuin on selvillä valtakun-

nallisen maakunta-/sote -hankkeen eteneminen. 

  Päätösehdotus: 
  Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi, että Ypäjän kunta on   

valmis osallistumaan maakunnallisen sote-kuntayhtymän valmisteluun ja 

asiasta voidaan tehdä ilmoitus Hämeen liitolle. 

  Päätös: 
  Päätösehdotus hyväksyttiin.” 
 
Käsittelystä: 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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KV 20 § Muut esille tulevat asiat 

 
Selostus: Valtuutettu Pirjo-Riitta Palonen viittasi valtuuston kokouksessa 14.2.2019 

pitämäänsä puheenvuoroon koulukyyditysten tarkistamisesta kouluverk-
kouudistuksen ja yhtenäiskouluun siirtymisen yhteydessä.  
Valtuutettu Pirjo-Riitta Palonen esitti, että avoimuutta tulisi olla jo kuljetus-
ten suunnittelussa. 
 
-- 
 
Valtuutettu Juha Lundström tiedusteli kunnan toimista tonttikauppojen 
edistämiseksi. 

 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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KV 21 § Ilmoitusasiat 

 
 

Selostus: - Hämeenlinnan hallinto-oikeus, valitus: kunnanjohtajan viran täyttämi-
nen/lausuntopyyntö 00741/19/2206/9.4.2019 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös:                             Merkittiin tiedoksi. 
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Valitusohjeet ja muutoksenhakukiellot 
 
VALITUSOHJEET 
 

Seuraavissa asiakohdissa (alla, §) tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa hakea niihin muutos-
ta valittamalla. 
 
Kunnallisvalitus:  
 
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvolli-
suuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntayh-
tymän viranomaisen päätöksestä kunnallisvalituksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsen-
kunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen päätöksestä sopimukseen osallinen 
kunta ja sen jäsen (Kuntalaki 137 §). 
 

Pykälät: 14 - 18 
 

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 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 30 päivän 
valitusaika alkaa kulua. 

 
Hallintovalitus: 
 
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (Hallintolainkäyttölaki 
22 §). Päätösten katsotaan tulleen yleisesti tietoon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun 
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 140 §).  Tuolloin myös 30 päivän 
valitusaika alkaa kulua. 
 

Pykälät:  
 
Valitukset osoitetaan: 
 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
Raatihuoneenkatu 1. PL 640 
13111 HÄMEENLINNA 

 
Valituksen sisältö: 
 
Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle va-
litusajan puitteissa ja siinä on ilmoitettava: 
 
1) päätös, johon haetaan muutosta; 
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväk-
si; sekä 
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 
 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyt-
tää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu 
henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 
Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat 
ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä: 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä; 
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alka-
misen ajankohdasta; sekä 
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toi-
mitettu viranomaiselle. 
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja 

 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 

Seuraavissa asiakohdissa (alla, §) tehdyistä päätöksistä ei saa hakea kuntalain 136 §:n 
mukaan oikaisua, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 

Pykälät: 11 – 13, 19 - 21 
 
Seuraavissa asiakohdissa (alla, §) tehdyistä päätöksistä ei saa hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 
mom./muun lainsäädännön mukaan hakea muutosta valittamalla: 
 

Pykälät:  
 
Tätä ohjetta yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje liitetään vain asianosaisille tai pyydet-
täessä lähetettyihin pöytäkirjanotteisiin. 
 


