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1
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Pirjo-Maarit Hellman
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Tuomas Rautio
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KV 33 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Selostus:

Kuntalain 108 § määrittää yksiselitteisesti, että kunnan ilmoitukset saatetaan 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. Kutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat sekä kokousaika ja -paikka. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta sähköisesti. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa.
Em. sähköisten ilmoitusten ensisijaisuusperiaate laissa on kumonnut Ypäjän 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 ilmoitusmenettelystä, vaan kunnanhallitus voi ottaa lain määrittämän ensisijaisuusperiaatteen rinnalle kunnassa muita tarpeellisiksi katsomiaan tiedotustapoja.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 8.8.2017 kunnan ilmoituksista päättäessään huomioinut kunnan ilmoitusten tiedoksi saattamisessa kunnan
väestötilanteen. Kuntalaisista 26,5 prosenttia oli 31.12.2016 yli 64vuotiaita. 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 työjärjestyksen 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 jäsenille ja läsnäololuettelossa mainituille muille sähköisesti 6.11.2020. Kokouksesta on tiedotettu kunnan internetsivuilla, kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla 6.11.2020 sekä Forssan Lehdessä julkaistulla ilmoituksella 6.11.2020.

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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KV 34 §

Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäpito sekä ääntenlaskijat

Selostus:

KH 8.8.2017 121 §
”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. -Ypäjän kunnan hallintosäännön 17 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan ja
pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämällä tavalla sekä päättämänä aikana ja paikassa siten, kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin
on ilmoitettu. -Kuntalain muututtua 1.6.2017 lukien mm. päätösten tiedoksiantoa koskevilta osin (ks. 140 § yllä), on pöytäkirjan nähtävänä pidossa siirrytty em.
päätöksen 9.2.2015 32 §:n sijaan kuntalain mukaiseen käytäntöön. Lakitasoista tekstiä tarkemmat kuntakohtaiset käytänteet tulisi edelleen määrätä
kuitenkin kunnan hallintosäännössä. Ypäjän kunnan hallintosäännön päivitys on kesken.
Lisäksi päätösten nähtävänä pidossa on syytä huomioida kunnan väestötilanne. 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 allekirjoituksilla myöhemmin, mutta viipymättä
3. -- valtuuston kokouspöytäkirjat pidetään jatkossa ensisijaisesti yleisesti
nähtävillä kunnan internetsivuilla os.
www.ypaja.fi/fi/hallinto/esityslistat_ja_poytakirjat: --valtuuston pöytäkirja viimeistään kokouksen jälkeisenä torstaina klo 09.00 alkaen. Pyhäpäivinä/vast. nähtävänäpito alkaa seuraavana arkipäivänä.
4. -- valtuuston kokouspöytäkirjat pidetään jatkossa toissijaisesti nähtävillä kunnanviraston yhteispalvelupisteellä: -- viimeistään kokouksen jälkeisenä torstaina klo 09.00–13.00. Pyhäpäivinä/vast. nähtävänäpito
alkaa seuraavana arkipäivänä.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.”
-Valtuusto päättää
1. valita keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.
2. että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan MA 16.11.2020 klo 09.00–
15.00 virastotalolla. Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä 18.11.2020 klo 09.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla ja
kunnanviraston palvelupisteellä klo 09.00–13.00. Pöytäkirjan katsotaan
tulleen yleisesti tietoon 26.11.2020.

Pöytäkirjan tarkastus:
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Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

1. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Susanna Romu ja Jari Rämö.
2. Päätösehdotus hyväksyttiin.
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KV 35 §

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 mainintaa kokouskutsussa, valtuusto voi yksinkertaisella enemmistöllä päättää ottaa sen käsiteltäväkseen. Tuolloinkin asian tulee olla vähintään käsitelty 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:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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KV 36 §

Valtuuston jäsenen ja varavaltuutetun kutsuminen sekä kunnanhallituksen jäsenen ja varajäsenen valinta

Aiempi käsittely:

KH 13.10.2020 163 §

Selostus:

”Ypäjän kunnanvaltuuston jäsen Päivi Laine on kuollut 24.9.2020.
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 osalta asian ratkaisee aina valtuusto.
Edelleen kuntalain 17 §:n mukaan varavaltuutetut määräytyvät kuntavaalituloksen mukaisesti. Varavaltuutetut kutsutaan kunkin puolueen ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista.
Keskusvaalilautakunta on kokouksessaan (12.4.2017 24 §) todennut, että
Mikko Vähämäki on Suomen Keskustan ensimmäinen varavaltuutettu. Jäljelle jääväksi toimikaudeksi valtuustoon kutsutaan Mikko Vähämäki.
Suomen Keskustan kuntavaaleissa 9.4.2017 Ypäjällä saaman tarkastuslasketun ja vahvistetun tuloksen mukaisesti varavaltuutetuksi tulisi kutsua
Marja-Terttu Tuominen. (Keskusvaalilautakunta 12.4.2017 24 §).
Ypäjän kunnanvaltuusto on kokouksessaan 28.6.2017 (§ 16) valinnut valtuutettu Päivi Laineen kunnanhallituksen jäseneksi valtuustokaudeksi
2017–2021. Hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen valittiin Susanna
Romu.
Valtuuston tulee suorittaa kunnanhallituksen uuden jäsen ja tämän henkilökohtainen varajäsenen vaali toimikaudelle 2020–2021.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se
1. toteaa Päivi Laineen luottamustoimet Ypäjän kunnassa päättyneiksi
2. kutsuu valtuutetuksi Suomen Keskustan ensimmäisen varavaltuutetun
Mikko Vähämäen sekä varavaltuutetuksi Marja-Terttu Tuomisen.
3. suorittaa kunnanhallituksen jäsenen ja tämän henkilökohtaisen varajäsenen vaalin.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin”

Käsittelystä:

Keskustelun kuluessa valtuutettu Markku Leppälahti ehdotti,
että kunnanhallituksen jäseneksi valitaan Susanna Romu ja
tämän henkilökohtaiseksi varajäseneksi Maarit Ruusiala.

Päätös:

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

Pöytäkirjan tarkastus:
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KV 37 §

Ypäjän kunnan tuloveroprosentti vuodelle 2021

Aiempi käsittely:

KH 3.11.2020 176 §

Selostus:

”Kunnan tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään 17.11. tuloveroprosentin
suuruus neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella seuraavalle verovuodelle
(Laki verotusmenettelystä 91 a §). Veroprosentit ilmoitetaan Verohallintoon
sähköisesti kuntiin toimitetulla linkillä.
Jos ilmoitusta ei ole toimitettu säädettynä aikana taikka Verohallinnon erikseen myöntämässä myöhemmässä määräajassa, verotuksessa voidaan
noudattaa edellisen vuoden tuloveroprosenttia.
Kunnan tuloveroprosenttia korotettiin syksyllä 2019 vuodelle 2020 0,50 %.
Kunnan nykyinen tuloveroprosentti on 22,00 %.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnan nykyiseen tuloveroprosenttiin (22,00 %) ei tehdä muutoksia vuodelle 2021.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.”

Käsittelystä:

Valtuutettu Juha Lundström ehdotti, että kunnan tuloveroprosenttia vuodelle
2021 lasketaan 0,25 %. Ehdotus ei saanut kannatusta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus:
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KH 3.11.2020 177 §
”Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan valtuusto määrää ja ilmoittaa Verohallinnolle kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain 17.11. mennessä samalla, kun se vahvistaa kunnan tuloveroprosentin. Veroprosentit ilmoitetaan Verohallintoon sähköisesti kuntiin toimitetulla linkillä.
Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella laissa
säädettyjen vaihteluvälien rajoissa. Mikäli ilmoitusta ei ole annettu määräajassa, verotuksessa noudatetaan edellisen vuoden kiinteistöveroprosentteja, kuitenkin vähintään alinta lain mukaista prosenttia.
Kiinteistöverolain 11, 12, 12a, 12 b, 13, 13 a ja 14 §:n mukaiset kiinteistöveron vaihteluvälit ovat:
−
−
−
−
−
−

Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93–2,00
Vakituinen asuinrakennus 0,41–1,00
Muu asuinrakennus 0,93–2,00
Rakentamaton rakennuspaikka 2,00–6,00
Yleishyödylliset yhteisöt 0,00–2,00
Voimalaitokset 0,93–3,10

Kiinteistöveroprosentteihin tehtiin viimeksi muutoksia syksyllä 2016 vuodelle
2017, jolloin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosenttia nostettiin
0,10 % muun asuinrakennuksen 0,50 % rakentamattoman rakennuspaikan
1,00 % ja voimalaitoksen kiinteistöveroprosenttia 3,10 %.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle vuoden 2021 kiinteistöveroprosenteiksi (ei
muutoksia):
- Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 (-)
- Vakituinen asuinrakennus 0,60 (-)
- Muu asuinrakennus 1,50 (-)
- Rakentamaton rakennuspaikka 3,00 (-)
- Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 (-)
- Voimalaitokset 3,10 (-)
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.”

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Muut esille tulevat asiat

Valtuutettu Jenni Mäntynen luki ääneen ja jätti valtuuston puheenjohtaja
Jari Hepomaalle Jenni Mäntysen, Juha Lundströmin ja Jari Hepomaan
allekirjoittaman aloitteen Ypäjän kunnan omistajapoliittisten linjausten valmistelusta ja Hevosopiston työhyvinvointiselvityksestä.
Liite 11
Aloite lähetetään valtuuston työjärjestyksen 5 §:n mukaisesti valmisteluun.

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Merkittiin tiedoksi.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
12.11.2020

KV 40 §

Ilmoitusasiat

Selostus:

ei ilmoitusasioita

Pöytäkirjan tarkastus:
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Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 33–35, 39–40
______________________________________________________
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät:
______________________________________________________
Hallintolainkäyttölaki 5 § 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/
hankintaoikaisun.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu tehdään, osoite ja postiosoite:
Ypäjän kunta
Kunnanhallitus
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puhelin: https://www.ypaja.fi/yhteystiedot/
sähköposti:kunta@ypaja.fi
Oikaisuvaatimuspykälät:
_______________________________________________________
Hankintaoikaisupykälät:
_______________________________________________________
Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Jokioisten kunnan kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7. päivänä siitä, kun
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi kunnan kotisivuille.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimus-
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ajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta/hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Valitusosoitus
Valitusviranomainen
ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös
on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, yhteystiedot:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5,
13100 Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 56 42210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon
sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton)
Faksinumero:
029
56
42269
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus, pykälät: 36–38
Valitusaika 30 päivää
_______________________________________________________
Hallintovalitus, pykälät:
Valitusaika ________ päivää
_______________________________________________________
Muu
valitusviranomainen,
osoite
ja
postiosoite
Valitusaika ________ päivää
_______________________________________________________
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja
kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä:
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirjan tarkastus:
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Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §).

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa
ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä
arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite, postinumero
Pykälät:
Valitusasiakirjat on toimitettava (1: nimi, osoite, postinumero
Pykälät:

Oikeudenkäyntimaksu

Valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksu
260 euroa. Jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään
peritä, jos asianosainen on laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on
asian
vireillepanija
ja
maksu
on
valituskirjelmäkohtainen.

Valitus markkinaoikeudelle

Oikeudenkäyntimaksu on 2 000 euroa.
Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa asiassa hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, käsittelymaksu on 4 000
euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, käsittelymaksu
on 6 000 euroa.
Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 500 euroa.
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016)
sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien
yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain
(1398/2016) soveltamisalaan kuuluvassa muutoksenhakuasiassa peritään
markkinaoikeudessa 2 §:ssä säädetyn maksun sijasta 500 euroa, jos muutoksenhakuasia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiasta ratkaisua, se
jää tutkimatta tai se jää sillensä.

Lisätietoja
1)Jos

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Pöytäkirjan tarkastus:

