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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
Kokousaika: 

 
12.12.2019 klo 18.30 – 20.35 

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 Vt. kunnanjohtaja, poissa § 47 klo 18.51-18.52 

Nuorisovaltuuston edustaja  Pirjo-Maarit Hellman Talous- ja hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä 

 Jenni Moisander  Jouko Käkönen Tekninen johtaja 

  Juha Kraapo Rehtori-sivistysjohtaja 

   

 
Vakuudeksi    

 Jari Hepomaa  Pirjo-Maarit Hellman 
 Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 
Pöytäkirjan tarkastus   
    
 Päivi Laine  Markku Leppälahti 
 Pöytäkirjan tarkastaja  Pöytäkirjan tarkastaja 
    
Pöytäkirjan 
nähtävänäpito 

Päätöksen mukaan § 44   

   Tuomas Rautio 
   Ilmoitustaulunhoitaja 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 

KV 43 § 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 5.12.2019. Ko-
kouksesta on tiedotettu kunnan internetsivuilla, kunnan julkisten kuulutus-
ten ilmoitustaululla 5.12.2019 sekä Seutu-Sanomissa julkaistulla ilmoituk-
sella 4.12.2019. 

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

 
KV 44 §                 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 16.12.2019 klo 09.00-15.00 

virastotalolla. Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä 
18.12.2019 klo 09.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla ja kunnan-
viraston palvelupisteellä klo 09.00-13.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen 
yleisesti tietoon 26.12.2019. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: 1. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Päivi Laine ja Markku Leppälahti. 

2. Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
KV 45 §                 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: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
KV 46 § Sidonnaisuusrekisterin ylläpito ja päivitys 

 
Aiempi käsittely: TARLA 21.10.2019 5 § 
 
Selostus: ”Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viran-

haltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään se-
kä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yri-
tyksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudes-
taan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä 
luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. 
Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhalli-
tuksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitet-
tuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lauta-
kunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohta-
jaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituk-
sen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä. 
Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka 
valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoi-
tukset valtuuston tiedoksi.  
Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä 
tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä 
muuta johdu. 
 
Päätösehdotus: 
Tarkastuslautakunta pyytää ilmoitusvelvollisia antamaan si-
donnaisuustietoihin tulleet mahdolliset muutokset, jonka jäl-
keen sidonnaisuustiedot toimitetaan kaikilta osin valtuuston 
tietoon sekä julkaistaan kunnan kotisivuilla. 
Päätös: 
Tarkastuslautakunta pyytää ilmoitusvelvollisia antamaan si-
donnaisuustietoihin tulleet mahdolliset muutokset, jonka jäl-
keen sidonnaisuustiedot toimitetaan kaikilta osin valtuuston 
tietoon sekä julkaistaan kunnan kotisivuilla. 
Tiedot pyydetään toimittamaan 30.11.2019 klo 17:00 men-
nessä.”   

 
Käsittelystä: 
 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
KV 47 § Kunnanjohtaja Riikka Riihimäen irtisanoutuminen 

 
           Aiempi käsittely: KH 26.11.2019 207 § 
       

         Selostus:  ”Riihimäki on irtisanoutunut tehtävästään 22.11.2019 lukien. Kertyneiden   
vuosilomien pitämisen jälkeen viimeinen työpäivä on 31.12.2019. 

  
Ypäjän kunnan hallintosäännön 47 §:n mukaan palvelusuhteen 
päättymises-tä päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työn-
tekijän työsopimussuh-teeseen. Irtisanoutuminen on nk. subjektii-
vinen oikeus, ellei esim. sen lakisääteisyydestä joltain osin poike-
ta, joten asia tulee merkitä toimielimissä vain tiedoksi.  
 
Päätösehdotus: 
Kunnanhallitus  
1. Merkitsee irtisanoutumisilmoituksen tiedokseen ja  
2. Saattaa sen edelleen tiedoksi myös valtuustolle.  
Päätös: 

 Päätösehdotus hyväksyttiin.” 
 
 

 Käsittelystä:          Riikka Riihimäki poistui yleisön joukkoon pykälän käsittelyn ja  
                              päätöksenteon ajaksi. 
 
Päätös:                  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
KV 48 § Kunnanjohtajan virka ja sen täyttäminen 

 
 

Aiempi käsittely: 
 

KH 26.11.2019 208 §                  

  
Selostus: ”Kunnanjohtaja Riikka Riihimäki on irtisanoutunut tehtävästään 22.11.2019 

lukien. Kertyneiden vuosilomien pitämisen jälkeen viimeinen työpäivä on 
31.12.2019.  
 
Kuntalaissa ei ole erillisiä säännöksiä kunnanjohtajan viran hakumenettelys-
tä tai pätevyysvaatimuksista. Hakumenettelyyn sovelletaan näin kunnallisen 
viranhaltijalain säännöksiä. Lain 5 §:n mukaan kunnanjohtajan virkaan voi-
daan suostumuksensa nojalla ottaa sellainenkin henkilö, joka ei ole hakenut 
virkaa ja jonka kelpoisuudesta on esitetty riittävä selvitys. Suostumus voi-
daan antaa hakuajan päättymisen jälkeenkin, kuitenkin ennen valtuuston 
valintapäätöstä.  
 
Kunnanjohtajan vaalimenettelyssä sovelletaan, mitä kuntalain 105 § säätää 
vaaleista. Vaali on enemmistövaali, joka voidaan vaadittaessa toimittaa sul-
jetuin lipuin. Valinnan ollessa yksimielinen, vaali voidaan suorittaa ilman 
varsinaista käytännön vaalitoimitusta.  
 
Julkisten virkojen yleiset nimitysperusteet ovat suomen perustuslain 125 §:n 
mukaan taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto, sekä kunnallisen viranhaltija-
lain 6 §:n mukaan 18 vuoden ikä. Taidolla tarkoitetaan lähinnä koulutuksen 
tai työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja, kun taas kyvyllä viita-
taan yleisesti tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilön ominaisuuk-
siin kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja 
muihin vastaaviin tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin. Koe-
tellulla kansalaiskunnolla tarkoitetaan yleisessä kansalaistoiminnassa saatu-
ja viran hoidon kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä. 
  
Muilta osin kunnanjohtajan kelpoisuusvaatimukset voidaan harkita kunta-
kohtaisesti siten, kuin ne nähdään virkasuhteen osalta tarpeellisena (viran-
omaisen asettamat erityiset kelpoisuusehdot).  
 
Ypäjän kunnan hallintosäännön 6. luvun 41 §:n mukaan viran julistaa ylei-
sesti valittavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan 
virkaan. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haet-
tavaksi kunnanhallitus.  
 
Edelleen hallintosäännön 42 §:n mukaisesti laissa ja muissa säädöksissä 
edellytettyjen yleisten ja erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi viranhaltijoilta 
kuntakohtaisesti vaadittavasta kelpoisuudesta päättää kunnanvaltuusto. Niin 
ikään 43 §:n mukaisesti valtuusto päättää kunnanjohtajan valinnasta, minkä 
lisäksi koeajan määräämisestä ja pituudesta päättää myös se, joka ottaa 
virkasuhteeseen.  
 
Kunnallisen viranhaltijalain 8 §:ssä säädetään, että virkasuhteeseen otetta-
essa voidaan määrätä enintään kuuden kuukauden koeajasta.  
Aiemmin on laadittu puheenjohtajien luonnostelema viranhakuilmoitus. Vi-
ranhaun ollessa saman vuoden puolella, on perusteltua käyttää samaa poh-
jaa kuin aiemmassakin haussa.  
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Pöytäkirjan tarkastus: 

Päätösehdotus: 
  Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se 

 
1. Täyttää kunnanjohtajan viran toistaiseksi, aloitusajan ollessa sopimuk-
sen mukaan. 
2. Määrää kunnanjohtajan viran kelpoisuusehdoiksi soveltuvan ylemmän 
korkeakoulututkinnon, sekä kunnallis- tai julkishallinnon ja -talouden tun-
temuksen. Hakijan tulee omata hyvät esimiestaidot ja esimieskokemusta. 
Lisäksi hakijan odotetaan olevan yhteistyökykyinen ja määrätietoinen, tule-
vaisuuteen suuntaava, aktiivinen verkostoituja sekä innovatiivinen kehittäjä. 
3. Päättää viran täytössä käytettäväksi kuuden kuukauden koeajan. 
4. Kunnanhallitus nimeää työryhmän hoitamaan viran täyttöprosessia. 
5. Kunnanhallitus julistaa viran haettavaksi ajalla 1.1.2020 – 31.1.2020. 
Päätös: 

1. Päätösehdotus hyväksyttiin.  
2. Määrää kunnanjohtajan viran kelpoisuusehdoiksi ylemmän korkea-
koulututkinnon, sekä kunnallis- tai julkishallinnon ja -talouden tunte-
muksen. Hakijan tulee omata hyvät esimiestaidot ja esimieskokemusta. 
Lisäksi hakijan odotetaan olevan yhteistyökykyinen ja määrä-tietoinen, 
tulevaisuuteen suuntaava, aktiivinen verkostoituja sekä innovatiivinen 
kehittäjä.  
3. Päätösehdotus hyväksyttiin.  
4. Kunnanhallitus nimeää hoitamaan viran täyttöprosessia työryhmän, 
jonka jäsenet ovat: Markku Saastamoinen, Matti Alanko, Janika Var-
jorinne-Mäkeläinen, Pirkko Herd, Päivi Laine, Markku Leppälahti, Anni 
Vääri ja Pirjo-Maarit Hellman. Työryhmä järjestäytyy ensimmäisessä ko-
kouksessaan ja voi tarvittaessa kutsua asiantuntijajäseniä.  
5. Kunnanhallitus julistaa viran haettavaksi ajalla 3.-31.12.2019.”  
 

 

 

Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 



YPÄJÄN KUNTA   PÖYTÄKIRJA s. 115 
Kunnanvaltuusto   12.12.2019  5/2019 
 

 

Pöytäkirjan tarkastus: 

 
KV 49 § Yleisen vaalikelpoisuuden menettäminen kunnan luottamustoimiin ja 

valtuuston varavaltuutetun kutsuminen 
 

Aiempi käsittely:     KH 6.6.2019 111 § 
                               KV 14.11.2019 34 § 
                               KH 26.11.2019 212 § 
 
Selostus:              ”Ypäjän kunnanvaltuuston varavaltuutettu Tomi Ojala (Kansallinen Kokoo-

mus) on 15.5.2019 toimittamallaan kirjeellä ilmoittanut kotikuntansa vaki-
naisesta muutoksesta. 

 
                                 Kuntalain 71 § säätää yleisestä vaalikelpoisuudesta kunnan luottamustoi-

meen. 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. Vaaleilla valittujen valtuutettujen ja varavaltuutettujen osal-
ta asian ratkaisee aina valtuusto. Edelleen kuntalain 79 §:n mukaan luot-
tamushenkilö pysyy toimessaan siihen saakka, kunnes uusi luottamus-
henkilö on valittu. Asia on täytäntöön pantavissa valtuuston kokouksesta 
lukien. 

 
                                 Edelleen kuntalain 17 §:n mukaan varavaltuutetut määräytyvät kuntavaali-

tuloksen mukaisesti. Varavaltuutetut kutsutaan kunkin puolueen ensim-
mäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista varsinaisten jäsenten sijaan. 
Jos asian-omaisen puolueen varavaltuutetut loppuvat, eikä kaikkia vara-
valtuutetun toimia saada täytetyiksi, määrä jää vajaaksi. 

 
                                 Kokoomuksen kuntavaaleissa 9.4.2017 Ypäjällä saaman tarkastuslaske-

tun ja vahvistetun tuloksen mukaisesti varavaltuutetuksi tulisi kutsua Piia 
Heikkilä (Keskusvaalilautakunta 12.4.2017 24 §). 

 
                                 Päätösehdotus:                                 
                                Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se kutsuu Kansallisen Kokoo-

muksen varavaltuutetuksi Piia Heikkilän.  
                                 Päätös: 
                                 Päätösehdotus hyväksyttiin.” 

 
Käsittelystä: 
 
Päätös:                    Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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KV 50 § Forssan seudun kuntien yhteistyön kehittäminen vuosina 2020-2024 

 
 

Aiempi käsittely KH 26.11.2019 214 §   
  

 

 
Selostus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
”Forssan seudun kuntien johtoryhmät sekä valtuuston ja hallituksen pu-
heenjohtajat kokoontuivat 29. – 30.8.2019 seminaariin pohtimaan seudun 
kuntien yhteistyömalleja vuosille 2020 – 2024. Yhteistyötä on lisättävä, 
jotta seudun kunnat pystyvät entistä paremmin vastaamaan mm. väestön 
ikääntymisen, kuntatalouden heikkenemisen ja palvelujen sopeuttamisen 
mukanaan tuomiin haasteisiin. Tulevaisuudessa työvoiman saatavuus, 
osaavan työvoiman rekrytointi, on haaste koko seudulle. 
 
Uusia yhteistyökohteita pohdittiin neljässä ryhmässä (hallinto, sivistys, tek-
ninen sekä hallituksen ja valtuuston puheenjohtajat) ja ryhmät aikataulutti-
vat ehdotuksensa suunnitteluvuosille. 
 
Kaikki kuntien valtuutetut kutsuttiin seminaarin yhteenvetotilaisuuteen Fors-
san kaupungintalon valtuustosaliin 23.10.2019. 
 
Forssan seudun kuntajohtajat ovat työstäneet valmisteluaikataulua semi-
naarin ja yhteenvetotilaisuuden jälkeen. Jatkotoimenpiteitä varten on nos-
tettu esille kohteita, jotka tehostavat toimintaa ja tuovat mukanaan säästö-
jä. Esitys käsitellään samansisältöisenä Forssan kaupungin ja seudun kun-
tien valtuustoissa. Uusia toimintamalleja on syytä edelleen hakea, ja yh-
teistyömallien kokonaisuutta on syytä pohtia syvällisemmin viimeistään 
seuraavien kuntavaalien jälkeen. 
 
Selvitettävät yhteistyökohteet ja alustava aikataulutus ovat: 
 
1) hallinto 
- seudullinen talous- ja palkkahallinto: valmistelu vuosina 2019 – 2020 ja 
aloitus vuonna 2020 
- seudullinen tietohallinto ja ICT-tuki: valmistelu vuosina 2020 – 2021 ja 
aloitus vuonna 2021 
- seudullisen investointikehyksen suunnittelu ja tulevaisuuden tarvekartoi-
tus: valmistelu vuosina 2020 – 2021 ja aloitus vuonna 2021 
 
2) sivistys 
- seutukirjasto: valmistelu vuonna 2020 ja aloitus vuonna 2021 
- erityisen tuen palvelurakenteiden kehittäminen ja sopimusten uudistami-
nen vuonna 2020 
- toisen asteen koulutuksen seudullinen yhdistäminen: valmistelu vuonna 
2020 ja toimenpiteet vuosina 2021 – 2022 
 
3) tekninen 
- vuokra-asuntoyhteistyö: valmistelu vuonna 2020 ja aloitus vuonna 2021 
- yhteinen vesihuoltoyhtiö: valmistelu 2020 
- yhteinen kiinteistönhoito: valmistelu vuonna 2022 ja aloitus vuonna 2023 
- yhteinen tekninen toimi vuonna 2024 
 
4) työllistäminen 
- seudullisen työllisyydenhoidon ekosysteeminen valmistelu vuosina 2019 
– 2020 
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5) seutustrategian toteuttaminen  
- seutustrategian nykyisten ja tulevien kärkihankkeiden lisäksi tiivistetään 
yhteistyötä yritysneuvonnassa, elinkeinopolitiikassa, kaavoituksessa ja 
investointien suunnittelussa  
 
6) nuorisotyö  
- yhteistyön lisääminen etsivässä nuorisotyössä ja ohjaamopalveluiden laa-
jentaminen kaikkia kuntia palvelevaksi: valmistelu vuonna 2020 ja aloitus 
vuonna 2021  
 
Valmistelun käytännön organisoinnin toteutuksesta vastaavat kuntajohtajat 
yhdessä johtoryhmien jäsenten ja muiden viranhaltijoiden kanssa.  
 
Kaupungin ja kuntien yhteiseksi päätökseksi ehdotetaan sitoutumista edel-
lä mainittujen yhteistyökohteiden valmisteluun. 
 
Päätösehdotus: 
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Ypäjän kunta sitoutuu seu-
tuyhteistyön valmisteluun esityksen mukaisesti. 
Päätös: 
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Ypäjän kunta valmistautuu 
seutuyhteistyön valmisteluun esitetyn kuuden kohdan mukaisesti.” 
 

Käsittelystä:  
  
Päätös: 
 
 

Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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KV 51 § Caissaniemen myynti 

 
Aiempi käsittely: KV 13.12.2018 39 § 
  KH 3.9.2019 144 § 
  KH 5.11.2019 195 § 
  KV 14.11.2019 36 § 
                               KH 26.11.2019 216 § 

 
Selostus:                 ”KH 3.9.2019 144 § 
 
                               ”Ypäjän kunnan talouden tasapainottamistyöryhmän kokouksessa 3.6.2019 

päätettiin esittää kunnanhallitukselle, että Caissaniemen kiinteistölle ase-
tettu myyntihinta tulee arvioida uudelleen, mikäli myynti ei ole toteutunut 
31.8.2019 mennessä. 

 
                                 Päätösehdotus: 
                                 Kunnanhallitus päättää 
 
                                 1. että Caissaniemen kiinteistöstä pyydetään useampi asiantuntija-arvio 
                                 2.ja esittää valtuustolle, että Caissaniemi myydään markkinahinnalla. 
 
                                 Käsittelystä: 
 
                                 Kunnanjohtaja ehdotti muutetusti, että kunnanhallitus päättää 
 

1. että Caissaniemen kiinteistöstä pyydetään useampi asiantuntija-arvio 
 

2. että etsitään muita vaihtoehtoja myynnille ja tehdään kysely kuntalaisil-
le käytön tarpeellisuudesta 
 

3. esittää valtuustolle, että Caissaniemi voidaan myydä markkinahinnalla 
 

                                 Markku Leppälahti teki vastaehdotuksen: 
 
                                 Caissaniemen myynti palautetaan uudelleen valmisteluun käytön selvittä-

miseksi. 
 
                                 Ehdotusta kannatti Päivi Laine. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty 

kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus, asiasta äänestetään. 
Kunnanjohtajan ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Markku Leppä-
lahden ehdotusta äänestävät EI. 

                                 Päätös: 
                                 Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 3 JAA-ääntä ja 2 EI-

ääntä, joten kunnanjohtajan muutettu ehdotus tuli päätökseksi. Äänestys-
luettelo on pöytäkirjan liitteenä 29.” 

 
                                  -- 
 
                                 KH 5.11.2019 195 § 
 
                                 ”Caissaniemestä on pyydetty kolme asiantuntija-arviointia. Asiantuntija-

arviot antavat suuntaa Caissaniemen uudelle hinnoittelulle. Keskustelua 
Caissaniemen käytöstä ja tarpeellisuudesta käytiin myös kunnantalolla 
22.10.2019 järjestetyssä kuntalaiskuulemisillassa. Kuntalaisilta kerättiin 
kirjallista palautetta kuntalaisillassa Caissaniemen käyttöasteesta ja omis-
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tamisen tarpeellisuudesta. 
 
                                 Caissaniemi-keskustelua jatkettiin myös 26.10.2019 valtuustoseminaaris-

sa.  
 

Tapahtumissa on noussut keskusteluun Caissaniemen mahdollinen vuok-
raaminen osissa tai kokonaan. 
 
Päätösehdotus: 
1. Kunnanhallitus päättää jatkaa Caissaniemen myyntiä tai 

 
2. Kunnanhallitus päättää aloittaa valmistelun mahdollisesta Caissaniemen 
vuokrauksesta ulkopuoliselle osissa tai kokonaan. 
 
Käsittelystä: 
 
Markku Leppälahti jätti päätöksestä eriävän mielipiteen, jonka perustelut 
ovat pöytäkirjan liitteenä 31. 
 
Päätös: 
 
Kunnanhallitus päätti 
 
1. jatkaa Caissaniemen myyntiä arvioidulla markkinahinnalla, kunnes kiin-

teistö vuokrataan ja 
 

2. aloittaa valmistelun mahdollisesta Caissaniemen vuokrauksesta ulko-
puoliselle osissa tai kokonaan.” 
-- 
 
KV 14.11.2019 36 § 
 
”Käsittelystä: 
 
Valtuutettu Markku Leppälahti teki muutetun päätösehdotuksen, jonka mu-
kaan valtuusto ei hyväksy kunnanhallituksen esitystä, vaan asia palaute-
taan uudelleen valmisteluun. Päätösehdotusta kannatti valtuutettu Keijo 
Leppänen. 
 
Päätös: 
Puheenjohtaja totesi, että valtuutettu Markku Leppälahden muutettu pää-
tösehdotus hyväksyttiin.” 
-- 
 
Päätösehdotus: 
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Caissaniemen myyntiä jat-
ketaan markkinahinnalla, kunnes kiinteistö vuokrataan joko osissa tai ko-
konaan. 
Päätös: 
Kunnanhallitus päätti, että Caissaniemen myyntiä jatketaan markkinahin-
nalla syksyllä 2020 tai kunnes kiinteistö vuokrataan joko osissa tai koko-
naan. Päätös kirjataan myös valtuustolle tiedoksi.” 

 
Käsittelystä: 
 
Päätös:                   Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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KV 52 § Ypäjän kunnan strategian toimeenpano-osa sekä talousarvio 2020, ta-

loussuunnitelma 2020-2022, investointisuunnitelma 2020-2023 
 

Aiempi käsittely: KH 26.11.2019 213 § 
  KH 3.12.2019 225 § 

 
Selostus: ”Kunnanhallitus on hyväksynyt 24.9.2019 talousarvion 2020 ja taloussuunni-

telman 2020-2022 laadintaohjeet. 
   

Valtuuston talousseminaarissa 26.10.2019 on käsitelty ajankohtaistietoja ta-
lousarvion ja -suunnitelman laatimisen pohjaksi. 

 
Johtoryhmä on työstänyt ja tarkentanut talousarviota 30.10.2019 sekä 
20.11.2019. 

 
Valtuusto on päättänyt 14.11.2019 korottaa kunnan tuloveroprosenttia 0,50. 
Korotuksen arvioitu lisäys verotulokertymään on 154 000 euroa.  

 
Talousarvio- ja investointisuunnitelmaluonnos on esityslistan oheismateriaa-
lina. 

 
  Toimialajohtajat ovat kuultavina kokouksessa. 
 
  Päätösehdotus: 

Kunnanhallitus tarkentaa talousarvion ja -suunnitelman sekä investointi-
suunnitelman tavoitteita. 

  Päätös: 
Kunnanhallituksella ei ole tarkennettavaa talousarvion ja -suunnitelman sekä 
investointisuunnitelman tavoitteisiin.” 

  -- 
   
  KH 3.12.2019 225 § 
 

Ypäjän kunnan strategian toimeenpano-osa on liitteenä 33 ja talousarvio 
2020 sekä taloussuunnitelma 2020-2022 ja investointisuunnitelma 2020-
2023 on liitteenä 34. 
 
Talousarvion 2020 vuosikate on 737 400 euroa, poistot 748 500 euroa ja tili-
kauden ylijäämä 1 600 euroa. 

 
  Päätösehdotus: 
   Kunnanhallitus 

1. hyväksyy kuntastrategian toimeenpano-osan vuodelle 2020 
2. hyväksyy talousarvion vuodelle 2020 
3. hyväksyy taloussuunnitelman vuosille 2020-2022 
4. hyväksyy investointisuunnitelman vuosille 2020-2023 
5. esittää valtuustolle niiden hyväksymistä. 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin.” 
 
Liitteet 20, 21 
 

          Käsittelystä:   
 
           Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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KV 53 § Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin perussopimuksen muuttaminen 

 
 

Aiempi käsittely: KH 3.12.2019 226 § 
 

Selostus: ”Voimassa olevan kuntalain siirtymäsäännöksen mukaan kuntien yhteistoi-
mintasopimukset (ml. kuntayhtymien perussopimukset) on saatettava lain 8 
luvun mukaisiksi vuoden 2019 loppuun mennessä (147 § 5 mom). Sairaan-
hoitopiirin perussopimuksesta puuttuu tällä hetkellä ehtoja, joita kuntalain 56 
§ edellyttää. Lisäksi perussopimuksessa on päivitystarpeita johtuen siitä, et-
tä sitä on viimeksi päivitetty vuonna 2009.  

 
Sairaanhoitopiirin tilaajarenkaassa sovittiin keväällä, että sairaanhoitopiiri 
tekee kunnille esityksen perussopimuksen muutoksista. Esitystä muokattiin 
syksyn aikana pienemmässä ryhmässä, jossa oli mukana edustaja kultakin 
seudulta. Erityisesti valmistelussa on käyty läpi alijäämän kattamista, inves-
tointien jakoperustetta ja sopimusohjauksen määrittelyä koskevia ehtoja. 
Liitteenä olevaan tiivistelmään on koottu tärkeimmät sisältömuutokset ja nii-
den tausta.  Lokakuussa pidetyn tilaajarenkaan käsittelyn jälkeen perusso-
pimusluonnos lähetettiin kuntiin lausunnoille 31.10.2019. Kuntien lausunto-
jen perusteella perussopimusta on edelleen täsmennetty. Valmistelussa on 
hyödynnetty Kuntaliiton vuonna 2016 julkaisemaa kuntayhtymän perusso-
pimusmallia. 

 
Kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta päättävät jäsenkuntien val-
tuustot. Perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta 
jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaik-
kien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta (Kuntalain 57 §). 

 
  

Kuntalain 56 §:n vaatimukset kuntayhtymän perussopimuksessa sovittavista 
asioista: 

 
”Perussopimuksessa on sovittava ainakin: 

 
1) kuntayhtymän nimestä, kotipaikasta ja jäsenkunnista; 
2) kuntayhtymän tehtävistä sekä tarvittaessa 8 §:ssä tarkoitetun järjestämis-
vastuun siirtymisestä; 
3) yhtymäkokousedustajien tai yhtymävaltuuston taikka muun ylintä päätös-
valtaa käyttävän toimielimen jäsenten lukumäärästä ja äänivallan perusteis-
ta; 
4) kuntayhtymän muista toimielimistä sekä niiden tehtävistä, päätösvallasta 
ja koollekutsumisesta; 
5) siitä, mikä kuntayhtymän toimielin valvoo kuntayhtymän etua, edustaa 
kuntayhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset, sekä siitä, millä tavoin oi-
keudesta kuntayhtymän nimen kirjoittamiseen päätetään; 
6) jäsenkuntien osuudesta kuntayhtymän varoihin ja vastuusta sen veloista 
sekä muista kuntayhtymän taloutta koskevista asioista; 
7) kuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastuksesta; 
8) kuntayhtymästä eroavan jäsenkunnan ja toimintaa jatkavien jäsenkuntien 
asemasta; 
9) kuntayhtymän purkamisesta ja loppuselvityksen suorittamisesta; 
10) menettelystä, jolla kuntayhtymän alijäämä katetaan tilanteessa, jossa jä-
senkunnat eivät ole hyväksyneet 119 §:n 2 momentissa tarkoitettua sopi-
musta kuntayhtymän talouden tasapainottamisesta; 



YPÄJÄN KUNTA   PÖYTÄKIRJA s. 122 
Kunnanvaltuusto   12.12.2019  5/2019 
 

 

Pöytäkirjan tarkastus: 

11) talouden ja toiminnan seurantajärjestelmästä ja raportoinnista jäsenkun-
nille. 

 
Perussopimuksessa voidaan myös sopia, että kuntayhtymän muun toimieli-
men kuin yhtymäkokouksen jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien 
valtuutettuja ja että sopimuksessa määrätyissä asioissa päätöksen tekemi-
seen vaaditaan määräenemmistö.” 

 
Esityslistan liitteenä 35 on selvitys perussopimusmuutoksista (poistot on yli-
viivattu ja lisäykset merkitty punaisella tekstillä). Esityslistan liitteenä 36 on 
myös tiivistelmä perussopimusmuutoksista. 
 
Päätösehdotus: 
Hallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy Kanta-Hämeen sai-
raanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen liitteen 35 mukaisena. Pe-
russopimus tulee voimaan 1.1.2020. 
Päätös: 

  Päätösehdotus hyväksyttiin.” 
 
 
  Liitteet 22, 23 

 
 
           Käsittelystä:   
 
           Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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KV 54 § Ypäjän kunnan henkilöstöraportti vuodelta 2018 

 
 

Aiempi käsittely: KH 3.12.2019 227 § 
 

Selostus: ”Työ- ja elinkeinoministeriön kirjanpitolautakunnan kuntajaosto määrittelee 
yleisohjeissaan kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakerto-
muksen laatimisesta sekä kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetie-
doista tasekirjassa esitettävät kunnan henkilöstöä koskevat tiedot. 

 
Toimintakertomuksessa esitetään henkilöstömäärä, sen kokonaismuutos ti-
linpäätösvuonna, palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma tilikaudelta sekä 
mahdolliset olennaiset muutokset henkilöstöä koskevissa tunnusluvuissa. 
Tehtäväkohtainen henkilöstömääräselvitys annetaan liitetiedoissa. Erillises-
sä henkilöstötilinpäätöksessä ilmoitettujen henkilöstöä koskevien tunnuslu-
kujen ja muiden tietojen tulee olla yhtäpitäviä kaikkien niihin liittyvien toimin-
takertomuksessa ja tilinpäätöksessä esitettyjen tietojen kanssa. 

 
Henkilöstöraportissa esitetään edellisen tilikauden henkilöstöä koskevat eri-
tellyt tiedot. 

 
Henkilöstöraportointi ja -arviointi tukee kunnan strategista henkilöstöjoh-
tamista sekä henkilöstön ja työyhteisön jatkuvaa kehittämistä. Henkilös-
tövoimavarojen arvioinnin perustana on kunnan oma strategia sekä hen-
kilöstöön liittyvät tavoitteet. Henkilöstöraportti on tarkoitettu sekä työyhteisön 
ja johdon että poliittisten päätöksentekijöiden käyttöön. 

 
Henkilöstöraportti vuodelta 2018 on esityslistan liitteenä 37. 
 
Päätösehdotus: 
Henkilöstöraportti merkitään tiedoksi myös valtuustolle. 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin.” 
 
 

Liite 24  
 
 
           Käsittelystä:   
 
           Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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KV 55 § Muut esille tulevat asiat 

 
 

Selostus:                 Ypäjän kunnan uudet internet-sivut valmistuvat viikolla 51. 
 
-- 
 
Valtuutettu Mirja Jokio välitti FSHKY:n Ypäjän palvelukeskuksen henkilös-
tön terveiset hoivaosaston tarpeellisuudesta ja säilyttämisestä kunnassa. 

 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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KV 56 § Ilmoitusasiat 

 
 

Selostus:                          Ei ilmoitusasioita     
  
Käsittelystä:  
  
Päätös:  
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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: 49, 52 - 54 
 

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: 



YPÄJÄN KUNTA   PÖYTÄKIRJA s. 127 
Kunnanvaltuusto   12.12.2019  5/2019 
 

 

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: 43 – 48, 50 – 51, 55 - 56 
 
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. 
 


